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SECTION 1
COMMON CHAPTERS

1

ଧ୍ୟାୟ 1
ଫୀଭା ଯିଘୟ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଙି ଫୀଭାଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ସହିତ ଯିଘଣ ଓଯାଆଫା, ଏହାଯ କ୍ରଭଫିଓାର୍ ଏଫଂ ଏହା
ଓିଯି ଓାମତୟ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ୄଔାଚି ଫାହାଯ ଓଯିଫା  ׀ଅଣ ଏହା ଭଧ୍ୟ ର୍ିଖିାଯିୄଫ ୄମ ଓିଯି ଫୀଭା ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାସଫୁ ଯ ଯିଣାଭୄଯ ଉୁଚୁଥିଫା ଅଥିଓ ହାନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ସାଧନ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀

ାଠ୍ୟ ଯିଣାଭ
ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା -ଆତିହାସ ଏଫଂ କ୍ରଭଫିଓାର୍
ଔ. ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମତୟ
କ. ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍
ଖ. ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭା
ଗ. ସଭାଚୄଯ ଫୀଭାଯ ବୂଭିଓା

2

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା - ଆତିହାସ ଏଫଂ କ୍ରଭଫିଓାର୍
ଅୄଭଭାୄନ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ସଂସାଯୄଯ ଫସଫାସ ଓଯୁଙୁ  ׀ଅୄଭ ନିଭନ ଫିର୍ଣୄଯ ର୍ୁଣିଫାଓୁ ାଉ :
 ୄେନକୁଡଓ
ି ଧକ୍କାଔାଆଫା;
 ଫନୟା ସଭଗ୍ର ଚନସଭୁଦାଣଓୁ ଧ୍ୱଂସ ଓଯିୄଦଫା;
 ବୂଭିଓବ୍ନ ମାହା ଦୁ ଃଔ ଅଣିଥାଏ;
 ମୁଫଓ ମୁଫତୀଭାୄନ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସୄଯ ହଠ୍ାତ୍ ଭଯିମିଫା;
ଘିତ୍ର 1: ଅଭ ଘାଯିୄଟ ଖଟୁଥିଫା ଖଟଣା

ଏହି ସଫୁ ଖଟଣା ଅଭଭାନଙ୍କୁ ଓାହିଁଓି ଫିବ୍ରତ  ବଣବୀତ ଓଯିଦଏ
ି ?
ଓାଯଣ ସଯ ୄଟ ׀
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ଏହି ଖଟଣାକୁଡଓ
ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଟନ୍ତି

 ׀ମଦି ଅୄଭ ଏଓ ଖଟଣାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା 

ବଫିର୍ୟତଫାଣୀ ଓଯିାଯୄନ୍ତ ୄତୄଫ ଅୄଭ ଏହାାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଯହୄନ୍ତ ׀
ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ, ୄସ ବି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ/ୂଫାତ ନୁ ୄଭଣ  ପ୍ରତିଓୂ ଖଟଣାସଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଥିଓ
ହାନି  ଦୁ ଃଔଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀
3

ଏଓ ସଭୁଦାଣ ସହବାକୀତା  ଯସ୍ପଯ ସହାଣତାଯ ପ୍ରଣାୀ ଅୄଣଆ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ସହାଣତାୄଯ ଅସିାୄଯ
ୄମଉଁଭାୄନ ୄସବି ଖଟଣାସଫୁ ୄଯ ପ୍ରବାଫିତ ହୁ ନ୍ତି ׀
ଫୀଭା ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଘାଯ ହଚାଯ ହଚାଯ ଫର୍ତ ୂୄଫତ ଚନମ ୄନଆଥିରା  ׀ତଥାି, ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ , ଅୄଭ ଅଚି
ୄଓଫ ଦୁ ଆ ଓିଭା ତିନ ି ର୍ତାବ୍ଦୀ ୂଫତଯୁ ଚାଣିଙୁ ׀
1. ଫୀଭାଯ ଆତିହାସ
ଫୀଭା ୄଓୌଣସି ନା ୄଓୌଣସି ଯୂୄଯ ଖ୍ରୀ.ୂ.3000 ଠ୍ାଯୁ ଫିଦୟଭାନ ୄଫାରି ଚଣାଡିଙ ି  ׀ୄନଓ ସବୟତା, ଫର୍ତ ଫର୍ତ
ଧଯି, ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ  ସହବାକୀତାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣାକୄଯ ଅଣିଙନ୍ତି, ସଭସ୍ଗ ହାନିଯ ବୁକ୍ତୄବାକୀ
ସଭୁଦାଣଯ ୄଓୄତଓ ସଦସୟ ୄହାଆଙନ୍ତି  ׀ଘାରନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଉାଣଓୁ ଫୄରାଓନ ଓଯିଫା ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହି
ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଆଥିରା ׀
2. ମୁକମୁକ ଭଧ୍ୟୄଦଆ ଫୀଭା
ୄଫଫିୄରାନୀୟ ଫୟାାଯୀ

ୄଫଫିୄରାନୀଣ ଫୟାାଯୀଭାନଙ୍କ ଘୁକ୍ତିନାଭା ଥିରା ୄମଉଁଠ୍ି ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ
ଋଣସଫୁ ଓୁ ନାଓଘ ଓଯାଆଫାଯ ଭୂରୟ ଯୂୄ, ଋଣଦାତାଭାନଙ୍କୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଯାର୍ି
ୄଦଉଥିୄର, ମଦି ଏଓ ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ ନିୄଔାଚ ୄହରା ଓିଭା ୄଘାଯୀ ୄହରା ׀
ଏକୁଡଓ
ି ୁ „ୄାତଫନ୍ଧ ଋଣ‟ ଓୁ ହାମାଉଥିରା  ׀ଏହି ଘୁକ୍ତିନାଭା ନ୍ତକତତ, ଚାହାଚ ଓିଭା
ଏଥିୄଯ ୄଫାୄଛଆ ଚିନର୍
ି ଯ ଚଭାନତ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଋଣ ଯିୄର୍ାଧ
ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄଓଫ ମଦି  ୄମୄତୄଫୄ ଚାହାଚଟି, ଚମାତ୍ରା ୄଯ, ଏହାଯ
ରକ୍ଷୟସ୍ଙଓୁ ନିଯାଦୄଯ ହଞ୍ଚିଫ ׀

ଫାଯୁଘ



ସୁଯତ

ଫୟାାଯୀ

ଠ୍ାଯୁ ବାଯତୀଣ ୄାତକୁଡଓ
ି ୄଯ ଶ୍ରୀରଙ୍କା, ଆଚିଟ  ଗ୍ରୀସ୍ ଓୁ ଚମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଫାଯୁଘ
 ସୁଯତ ଠ୍ାଯୁ ଅସୁଥିଫା ଫୟାାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫଫିୄରାନୀଣ ଫୟାାଯୀଭାନଙ୍କ
ବିଅ ଫୟଫସାଣ ପ୍ରଘିତ ଥିରା ׀

ଗ୍ରୀକ୍

ଗ୍ରୀକ୍ ଭାୄନ ଭଯିମାଆଥିଫା ସଦସୟଭାନଙ୍କ ୄନ୍ତୟଷ୍ଟିକ୍ରିଣା -  ଯିଫାଯଭାନଙ୍କ ମତ୍ନ
ୄନଫା ାଆଁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ 7ଭ ର୍ତାବ୍ଦୀ AD ୄଯ ୄଯାଓାଯୀ ସଂସ୍ଙାକୁଡଓ
ି ୁ ଅଯମ୍ଭ
ଓଯିଥିୄର  ׀ଆଂରାଣ୍ଡଯ ୄଭୈତ୍ରୀୂର୍ଣ୍ତ ସଭାଚକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ୄସ ବି କଠ୍ିତ ୄହାଆ ଥିରା ׀

ୄଯାୄଡସଯ ନିଫାସୀ

ୄଯାୄଡସଯ ନିଫାସୀଭାୄନ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ଅୄଣଆ ଥିୄର ୄମଉଁଠ୍,ି ମଦି ଫିର୍ତ୍ି
ସଭଣୄଯ ୄଚଟିସନ ଓଯିଫା ଓାଯଣଯୁ ଓିଙ ି ଚିନର୍
ି ଯ ହାନି ୄହରା, ଚିନର୍
ି ତ୍ରଯ
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ଭାରିଓ ,ଏଯିଓି ୄସଭାୄନ ୄମଉଁଭାୄନ ଓିଙ ି ହଯାଆ ନ ଥିୄଫୁ ଓିଙ ି ନୁ ାତୄଯ
ହାନିଓୁ ଫହନ ଓଯୁଥିୄର ׀
ଘୀନି ଫୟାାଯୀ

ୁଯାତନ ଓାୄଯ ଘୀନି ଫୟାାଯୀଭାୄନ ଫିଶ୍ୱାସଖାତଓ ନଦୀ ଉୄଯ ଚମାତ୍ରା
ଓଯୁଥିଫା ୄନୌଓା ଓିଭା ଚାହାଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଚିନର୍
ି ଓୁ ଯଔୁଥିୄର  ׀ୄସଭାୄନ
ଭୄନ ଓଯୁଥିୄର ୄମ ମଦି ୄନୌଓାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସିଟ ି ୄସବି ଦୁ ବାତ କୟଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହରା, ଚିନର୍
ି ଯ ହାନି ୄଓଫ ଅଂର୍ିଓ ୄହଫ, ସଭଗ୍ର ନୁ ୄହଁ  ׀ହାନିଓୁ
ଅଫଣ୍ଟିତ  ତଦ୍ଦ୍ାଯା ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆ ାଯୁଥିରା ׀
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3. ଫୀଭାଯ ଅଧୁନଓ
ି ଧାଯଣା
ବାଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଯତୀଣ ୄମୌଥ-ଯିଫାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ନୁ ଷ୍ଠାନୄଯ ପ୍ରତିପିତ ୄହଉଥିରା, ମାହା
ମୁକ ମୁକ ୄଦଆ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଓାଯକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟିଏ ଥିରା  ׀ଏଓ ସଦସୟଯ ଦୁ ବତାକୟୂର୍ଣ୍ତ ଭୃତୁୟ
ଖଟଣାୄଯ ଦୁ ଃଔ  ହାନିସଫୁ ଫିବିନ୍ନ ଯିଫାଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫଣ୍ଟିତ ୄହାଆମାଉଥିରା, ମାହାଯ ଯିଣାଭ
ସ୍ୱଯୂ ଯିଫାଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ସୁଯକ୍ଷିତ ନୁ ବଫ ଓଯୁଥିୄର ׀
ଅଧୁନଓ
ି ମୁକୄଯ ୄମୌଥ-ଯିଫାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ବଗ୍ନ  ୄଓୈନ୍ଦ୍ରଓ
ି ଯିଫାଯଯ ଉଦ୍ଭଫ, ତା‟ ସହିତ ୄଦୈନନ୍ଦିନ ଚୀଫନଯ
ଭାନସିଓ ଉୄର୍ତ୍ଚନା ସୁଯକ୍ଷାଯ ୄଫୈଓଳ୍ପିଓ ପ୍ରଣାୀସଫୁ ଯ ଫିଓାର୍ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଅଣିୄଦଆଙି  ׀ଏହା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ାଆଁ
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଭହତ୍ୱ ଉୄଯ ଅୄରାଓ ାତ ଓଯୁଙି ׀
i.

ରଏଡସ: ଅଚିଓାରି ଫୟଫହାଯୄଯ ଥିଫା ବି ଅଧୁନଓ
ି ଫୟାାଯିଓ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଉଦ୍ଭଫ ରଣ୍ଡନଯ
ରଏଡସ ଓପି ହାଉସୄଯ ୄହାଆଥିରା ୄଫାରି ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ୄସଠ୍ି ଏଓତ୍ର ୄହଉଥିଫା
ଫୟାାଯୀଭାୄନ, ସାଭୁଦ୍ରିଓ ଫିଦ ୄମାକଁୁ, ଚାହାଚୄଯ ନିଅମାଉଥିଫା ୄସଭାନଙ୍କ ଚିନର୍
ି ଯ ହାନିସଫୁ ଓୁ
ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫାାଆଁ ଯାଚି ୄହଉଥିୄର  ׀ୄସହିସଫୁ ହାନି ସାଭୁଦ୍ରିଓ ଫିଦ, ମଥା: ଉଙ୍ଙ ସଭୁଦ୍ରୄଯ ଚଦସୁୟ
ରୁ ଟ ଓଯିଫା, ଓିଭା ପ୍ରତିଓୂ ସାଭୁଦ୍ରିଓ ାକ ଚିନର୍
ି ଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯିଫା ଓିଭା ସାଭୁଦ୍ରିଓ ଫିର୍ତ୍ି ୄମାକଁୁ ଚାହାଚ
ଫୁ ଡମ
ି ିଫା ଓାଯଣଯୁ ଖଟୁଥିରା ׀

ii. ଏଓ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୀଭା ାଆଁ ୄଭୈତ୍ରୀୂର୍ଣ୍ତ ସଂସ୍ଙା, ମାହା 1706 ୄଯ ରଣ୍ଡନୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହାଆଥିରା, ତାଓୁ
ୃଥିଫୀଯ ପ୍ରଥଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄଫାରି ଫିୄଫଘନା ଓଯାମାଏ ׀
4. ବାଯତୄଯ ଫୀଭାଯ ଆତିହାସ
ଓ) ବାଯତ: ବାଯତୄଯ ଅଧୁନଓ
ି ଫୀଭା, 1800 ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓାୄଯ ପ୍ରାଣ ୄସହି ସଭଣୄଯ, ସାଭୁଦ୍ରିଓ ଫୀଭା
ଫୟଫସାଣ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଥିଫା ଫିୄଦର୍ୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାନଙ୍କ ସହିତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା ׀
ଦି ଯିଏଣ୍ଟର ରାଆପ ଆନସୟଯାନସ
ଓବ୍ନାନୀ ବାଯତୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ
ୟ
ରି ଭିୄଟଡ

ଏଓ ଆଂଯାଚୀ ଓବ୍ନାନୀ ଥିରା ׀

ଟ୍ରାଆଟନ ଆନସୟଯାନସ
ଓବ୍ନାନୀ ରିଭିୄଟଡ
ୟ

ବାଯତୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା

ରି ଭିୄଟଡ

କଠ୍ିତ ୄହାଆଥିରା

ନୟାଶନର ଆନସୟଯାନସ
ଓବ୍ନାନୀ ରି ଭୄି ଟଡ
ୟ

ବାଯତଯ ସଫତଯ
ୁ ାତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ׀ଏହା 1906 ୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ

ଫୄଭେ ଭୁୟଘୁଅର ଏସୁୟଯାନସ ୄସାସାଆଟି ପ୍ରଥଭ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ׀ଏହା 1870 ୄଯ ଭୁଭା ଆୄଯ

ୄହାଆଥିରା ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫସାଣୄଯ ଙି ׀

ର୍ତାବ୍ଦୀଯ ୄର୍ର୍ ବାକୄଯ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ଅୄନ୍ଦାନଯ ଯିଣାଭସ୍ୱଯୂ କ୍ରଭାନୁ ସାୄଯ ୄନଓ ନୟାନୟ ବାଯତୀଣ ଓବ୍ନାନୀ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହାଆଥିରା ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍
ୂ ତ
1912 ୄଯ, ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଧିନିଣଭ  ବଫିର୍ୟତ ନିଧି ଧିନିଣଭ
ପ୍ରଘିତ ୄହରା  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଧିନିଣଭ, 1912 ଏହା ନିଫାମତୟ ଓୄର ୄମ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହାଯ ସାଯଣୀ 
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ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସାଭଣିଓ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହଫା ଉଘିତ  ׀ଫର୍ୟ, ବାଯତୀଣ  ଫିୄଦର୍ୀ
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାନତା  ୄବଦବାଫ ଘାରୁ ଯହିଥିରା ׀

ଫୀଭା ଧିନିୟଭ 1938 ୄହଉଙି ପ୍ରଥଭ ଫିନୟ
ି ଭ, ମାହା ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଅଘାଯଓୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ଏହି ଧିନିୟଭ, ସଭୟ ସଭୟୄଯ ସଂୄଶାଧିତ ଓଯାମାଆ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଙ ି  ׀ଫୀଭା
ଧିନିୟଭଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକତତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ାଯା ଫୀଭା ନିୟନ୍ତ୍ରଓଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ଦିଅକରା ׀
ଔ) ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଚାତୀୟଓଯଣ: ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ 1ଭ ୄସୄଟଭଯ 1956 ୄଯ ଚାତୀଣଓଯଣ
ଓଯାକରା ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନିକଭ ,ଏର.ଅଆ.ସିୁ କଠ୍ିତ ୄହରା  ׀ୄସହି ସଭଣୄଯ 170 ଓବ୍ନାନୀ
 75 ବଫିର୍ୟତ ନିଧି ସଂସ୍ଙା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓଯୁଥିୄର  ׀1950 ଠ୍ାଯୁ 1999 ମତୟନ୍ତ, ଏର.ଅଆ.ସି.
ାଔୄଯ ବାଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓଯିଫାଯ ଏଓଭାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧିଓାଯ ଥିରା ׀
କ) ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଚାତୀୟଓଯଣ: 1972 ୄଯ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଚାତୀଣଓଯଣ ଧିନିଣଭ
,GIBNA) ରାକୁ ୄହଫା ସହିତ, ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚାତୀଣଓଯଣ ଓଯାକରା ଏଫଂ ବାଯତୀଣ
ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ନିକଭ ,ଚି. ଅଆ.ସି.ୁ  ଏହାଯ ଘାଯି ୄକୌଣ ,ସହାଣଓୁ ଓବ୍ନାନୀ ଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଯାକରା ׀
ୄସହି ସଭଣୄଯ, ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓଯୁଥିଫା ବାଯତଯ 106 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଭିର୍ାଆ ଦିଅକରା
ମାହାଦ୍ୱାଯା ବାଯତୀଣ ଚି.ଅଆ.ସି.ଯ ଘାଯି ୄକୌଣ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ କଠ୍ିତ ୄହୄର ׀
ଖ) ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭିତ ି  ଅଆଅଯଡିଏ: 1993 ୄଯ ପ୍ରତିୄମାକୀତାଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଯ ୁନଃପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଉୄଦୟାକଯ
ଫିଓାର୍ ାଆଁ ଯିଫର୍ତ୍ତନକୁଡଓ
ି ୁ ଅଫିଷ୍କାଯ  ସୁାଯିର୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭିତ ି କଠ୍ିତ ୄହରା  ׀ସଭିତ ି
1994 ୄଯ ତାଙ୍କ ଯିୄାଟତ ଉସ୍ଙାନା ଓୄର  ׀1997 ୄଯ ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ,ଅଆ ଅଯ ଏୁ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହରା  ׀ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ଧିନିଣଭ, 1999 ,ଅଆ ଅଯ ଡିଏୁ ଯ ପ୍ରଘନ ସହିତ ଏପ୍ରି ର
2000 ୄଯ ଉବଣ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ଏଓ ସାଂଫଧାନିଓ ଫିନଣ
ି ାଭଓ ସଂସ୍ଙା ଯୂୄ
ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ,ଅଆ ଅଯ ଡିଏୁ କଠ୍ିତ ୄହରା  ׀ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ.ଓୁ ୄଯ ୄଯ
2014 ୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଅଆ. ହିସାଫୄଯ ୁନଃନାଭିତ ଓଯାମାଆଙି I
ଫୀଭା ଧିନିଣଭଓୁ 2015 ୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯି, ୄଓୄତଓ ନୁ ଫନ୍ଧ ୄମାଡି ଦିଅମାଆଙି ମାହା ବାଯତୄଯ ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଯିବାର୍ା  କଠ୍ନଓୁ ସଂଘାିତ ଓଯନ୍ତି I
ଏଓ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄସହି ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ „ୄମଉଁଥିୄଯ ୄାଟତୄପାରି

ନିୄଫଶଓଭାନଙ୍କ ସୄଭତ, ଫିୄଦଶୀ ନିୄଫଶଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ାଯା ଆକ୍ୱିଟ ି ଂଶଯ ୄଭାଟ ସବ୍ନର୍ତ୍ି, ୄସବି ବାଯତୀୟ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଡ୍ ପ୍ ଆକ୍ୱିଟ ି ୁଞ୍ଜିଯ ଣଞ୍ଚାଶ ପ୍ରତିଶତଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ, ମାହା ନିଦ୍ଧତାଯିତ
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଓାୄଯ ବାଯତୀୟ ଧିଓୃ ତ ଏଫଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ୄହାଆଥିଫ‟ I
ଫୀଭା ଧିନିଣଭଯ ସଂୄର୍ାଧନ ବାଯତୄଯ ଫିୄଦର୍ୀ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫିନଣ
ି ଭ ରାକୁ ଓୄଯ I ଏଓ
ଫିୄଦର୍ୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ବାଯତୄଯ ସ୍ଙାିତ ଏଓ ର୍ାଔା ଚଯିଅୄଯ ୁନଃ-ଫୀଭାୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ୄହାଆାୄଯ I
“ୁନଃ - ଫୀଭା” ର୍ବ୍ଦଯ ଥତ ୄହଉଙି „ଏଓ ନୟ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ୄକାଟିଏ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭା
ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ାଯସ୍ପାଯିଓ ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ାଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥାଏ ‟
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5. ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ
ଘିତ ସଭଣୄଯ, ବାଯତୄଯ ନିଭନୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ୄହାଆଥିଫା 24 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଓାମତୟ ଓଯୁଙନ୍ତି:
ଓୁ ବାଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନିକଭ ,ଏର ଅଆ ସିୁ ୄହଉଙି ଏଓ ଯାଷ୍ଟ୍ରାଣତ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓବ୍ନାନୀ
ଔୁ ଖୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 23 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଙନ୍ତି
କୁ ବାଯତ ସଯଓାଯ ଧୀନୄଯ, ଡାଓ ଫିବାକ ଭଧ୍ୟ ଡାଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ,ୄାଷ୍ଟାର ରାଆଫ୍ ଆନସୟଯାନସ
ୁ
ୟ
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ, ଓିନ୍ତୁ (ଫି)ନିଣାଭଓଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଠ୍ାଯୁ ଫିଭକ୍ତ
ୁ ୄଟ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ,ଫିୁନିଣାଭଓ ୄଟ ?
I.

ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ପ୍ରାଧିଓଯଣ

II. ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ
III. ବାଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନିକଭ
IV. ବାଯତୀଣ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ନିକଭ

ଔ. ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମତୟ ଓୄଯ
ଅଧୁନଓ
ି ଫାଣିଚୟ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି ୄହାଆଥିରା  ׀ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସି ଏଓ ଖଟଣା
ୄମାକଁୁ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଭୂରୟ ହଯାଏ ,ହାନି ଓିଭା ନଷ୍ଟ ଦ୍ୱାଯାୁ, ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଭାରିଓ ଅଥିଓ ହାନିଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ  ׀ଫର୍ୟ
ମଦି ଏଓ ସାଧାଯଣ ନିଧି ଚାତ ଓଯାମାଏ, ମାହା ସଭାନ ପ୍ରଓାଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସଫୁ ଯ ୄସବି ୄନଓ ଭାରିଓଙ୍କ ୄଙାଟ
ୄଙାଟ ଫଦାନ ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ିତ ୄହାଆଥାଏ, ଏହି ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ୄଓୄତଓ ବାକୟହୀନଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା
ହାନିଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଫାୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ସଯ ବାର୍ାୄଯ, ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଅଥିଓ କ୍ଷତିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ଫସଯ  ଏହାଯ ଯିଣାଭଓୁ ଫୀଭା ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦ୍ୱାଯା
ଏଓ ଫୟକ୍ତିଠ୍ାଯୁ ୄନଓଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ଯିବାଷା
ଫୀଭାଓୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଦ୍ାଯା ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ, ୄମଉଁଭାୄନ ୄସବି
ହାନିଯ ଶୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫା ବାକୟହୀନ ଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାନି ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ହୁ ଏ ୄମଉଁଭାୄନ ୄସବିଅ
ନିଶ୍ଚିତ ଖଟଣା/ଯିସ୍ଥିତଯ
ି ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର.2: ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମତୟ ଓୄଯ
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ଫର୍ୟ ଏଆଠ୍ି ଏଓ ୄଦାର୍ ଯହିଙ ି ׀
i.

ୄରାଓଭାୄନ ୄସ ବି ଏଓ ସାଧାଯଣ ନିଧି ଚାତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଓଠ୍ିନ ଯିଶ୍ରଭୄଯ ଚିତ ଧନଓୁ
ତୟାକ ଓଯାଫା ାଆଁ ଘାହିଁୄଫ ଓି ?

ii. ୄସଭାୄନ ୄଓଭିତ ି ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯିୄଫ ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଂର୍ଦାନଓୁ ଅଓାଂକ୍ଷିତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫାସ୍ଗଫୄଯ
ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଙି ?
iii. ୄସଭାୄନ ୄଓଭିତ ି ଚାଣିୄଫ ୄମ ୄସଭାୄନ ତି ୄଫର୍ୀ ଓିଭା ତି ଓଭ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଙନ୍ତି ?
ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ୄଓହି ଚଣଓୁ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଅଯମ୍ଭ  ସଂକଠ୍ିତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ସଭୁଦାଣଯ
ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ଏଓାଠ୍ି ଅଣିଫାଓୁ ଡିଫ  ׀ୄସହି „ୄଓହି ଚଣ‟ ଓୁ „ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା‟ ଓୁ ହାମାଏ ମିଏ ୄସହି ଂର୍ଦାନଓୁ
ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓୄଯ ମାହା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକ୍ତିଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣ କଠ୍ନ ଓଯିଫାଓୁ ୄଦଫାଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କୁ ୄଦଫା ାଆଁ
ଫୟଫସ୍ଙା ଓୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ହାନିଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ତଥା ସଭୁଦାଣଯ ଫିଶ୍ୱାସ ଚିତଫ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ ׀
1. ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମତୟ ଓୄଯ
ଓୁ ପ୍ରଥଭତଃ, ୄସକୁଡଓ
ି ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହାଯ ଓିଙ ି ଅଥିଓ ଭୂରୟ ଥିଫ ׀
ଭୂରୟଫାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି :
i.

ୄବୌତିଓ ,ୄମଯି ଓି ଏଓ ଓାଯ ଓିଭା ଏଓ ଖଯୁ ୄହାଆାୄଯ ଓିଭା

ii. ଣୄବୌତିଓ ,ୄମଯିଓି ନାଭ  ସଦ୍ଭାଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଓିଭା
iii. ଫୟକ୍ତିକତ ,ୄମଯିଓି ଚଣଓଯ ଅଖି, ଙ୍ଗ  ର୍ଯୀଯଯ ନୟାନୟ ଂର୍ୁ ୄହାଆାୄଯ
ଔୁ ଭୂରୟଫାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଏହାଯ ଭୂରୟ ହଯାଆାୄଯ ମଦି ୄଓୌଣସି ଏଓ ଖଟଣା ଖୄଟ  ׀ହାନିଯ ଏହି ସମ୍ଭାଫୟତାଓୁ
ସଙ୍କଟ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ସଙ୍କଟ ଖଟଣାଯ ଓାଯଣଓୁ ଫିଦ ଓୁ ହାମାଏ ׀
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କୁ ଏଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଙି ମାହା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯୂୄ ଯିଘତ
ି  ׀ଏଥିୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଂର୍ଦାନ ,ପ୍ରିଭିଣଭ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫା ନ୍ତବତୁକ୍ତ  ׀ଏହି ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ସଭାନ
ଯୂଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଥାଏ ମାହା ସଭାନ ଯୂଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି ׀
ଖୁ ନିଧିକୁଡଓ
ି ଯ ଏହି ସଭୁଙ୍ଙଣଓୁ ୄସହି ୄଓୄତଓଙ୍କ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଓଯିଫାୄଯ ଉୄମାକୀ ହୁ ଏ ୄମଉଁଭାୄନ ଏଓ
ଫିଦ ଓାଯଣଯୁ ହାନିଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆ ାଯନ୍ତି ׀
ଗୁ ନିଧିକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଏଫଂ ଓିଙ ି ବାକୟହୀନଙ୍କୁ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ
ଯିଘତ
ି ଏଓ ନୁ ଷ୍ଠାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂାଦିତ ଓଯାମାଏ ׀
ଘୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକ୍ତି ସହିତ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି ମିଏ ଏହି ୄମାଚନାୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯିଫାଓୁ
ଘାୄହଁ  ׀ୄସହି ବାକୀଦାଯଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ହାମାଏ ׀
2. ଫୀଭା ବାଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ
ସଙ୍କଟଯ ବାଯଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ହାନି ଯିସ୍ଙିତ ି ଖଟଣାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫାଯ ଯିଣାଭୄଯ ଚଣଓୁ ଫହନ
ଓଯିଫାଓୁ ଡୁ ଥିଫା ଔଙ୍ଙତ, ହାନି  ଫିଓାଙ୍ଗତା ׀
ଘିତ୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ବାଯ ମାହା ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ

ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ବାଯ ଙି ମାହା ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ – ଭୂଔୟ  ୄକୌଣ
ଓ) ଭୂଔୟ ସଙ୍କଟ ବାଯ
ଭୂଔୟ ସଙ୍କଟ ବାଯୄଯ ହାନିସଫୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଟନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ, ର୍ୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ଓାଯଣଯୁ, ଏଓ
କୃହସ୍ଙ , ଫୟଫସାଣ ଏଓଓଭାୄନୁ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄହାଆଥାନ୍ତି  ׀ଏହି ହାନିସଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ
ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସହଚୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ୄହାଆାୄଯ

ଉଦାହଯଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓାଯଔାନା ନିଅଁୄଯ ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆମାଏ, ନଷ୍ଟ ଓିଭା ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆଥିଫା ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଯ ଫାସ୍ଗଫ
ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୄସହି କ୍ଷତିଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫ, ତାଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ
ଦିଅ ମାଆାୄଯ ׀

ମଦି ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଯ ହୃ ତିଣ୍ଡଯ ସଚତଯୀ ହୁ ଏ, ତାହାଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଔଙ୍ଙତ ଚଣାୄ଼େ  କ୍ଷତିୂଯଣ ଦିଅମାଏ ׀
ଏହା ତିଯକ୍ତ
ି ୄଓୄତଓ ୄଯାକ୍ଷ ହାନିକୁଡଓ
ି ଥାଆ ାଯନ୍ତି ׀
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ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଗ୍ନି ଓାଣ୍ଡ ଫୟଫସାୟ ଓାମତୟୄଯ ଫାଧା ୄଦଆାୄଯ ମାହାଦ୍ାଯା ରାବଯ ହାନି ୄହାଆାୄଯ ମାହାଯ ଅଓନ
ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସହି ଫୟକ୍ତି , ମିଏ ୄସହି କ୍ଷତିଯ ଶୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫ, ତାଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ
ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
ଔ) ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ
ଭୄନଓଯନ୍ତୁ ୄସବି ୄଓୌଣସି ଖଟଣା ଖଟିନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି କ୍ଷତି ୄହାଆନାହିଁ  ׀ଏହାଯ ଥତ ଓ’ଣ ଏଆଣା ୄମ
ୄମଉଁଭାୄନ ଏହି ଫିଦଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ୄଓୌଣସି ୄଫାଛ/ବାଯ ଫହନ ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ ? ଉର୍ତ୍ଯ
ୄହଉଙି ୄମ ଭୂଔୟ ବାଯ ଫୟତୀତ, ଚୄଣ ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ ଭଧ୍ୟ ଫହନ ଓଯିଥାଏ ׀
ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯୄଯ ୄସହି ଔଙ୍ଙତ  ଘା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ମାହାଓୁ ଚଣଓୁ ଫହନ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଡ ୄଓଫ
ଏହି ଓାଯଣଯୁ ୄମ ୄସ ଏଓ ହାନି ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ଓଥିତ ଖଟଣା ନ ଖୄଟ, ତଥାି ଏହି
ବାଯସଫୁ ଓୁ ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ଅସନ୍ତୁ ଏହି ବାଯ/ୄଫାଛକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଙ୍କୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା:
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ବଣ  ଫୟଗ୍ରତା ଓାଯଣଯୁ ୄବୌତିଓ  ଭାନସିଓ ଘା ୄହାଆଥାଏ  ׀ଫୟଗ୍ରତା ଫୟକ୍ତି – ଫୟକ୍ତି
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଏହା ଉସ୍ଙିତ ଥାଏ ଏଫଂ ଘା ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ  ଏଓ
ଫୟକ୍ତିଯ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ଓାଆଥାଏ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନିଶ୍ଚିତ ୄମ ଏଓ ହାନି ଖଟିଫ ଓି ନାହିଁ, ଫିୄଫଓର୍ୀତା ୄହଫ ୄମ
ୄସବିଅ ଅଓସ୍ମିଓତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ସଂଯକ୍ଷିତ ନିଧି ରକା ଯୂୄ ଯଔାମିଫ  ׀ୄସ ବିଅ
ନିଧି ଯଖିଫାୄଯ ଏଓ ଭୂରୟ ଚଡିତ ୄହଫ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସ ବି ନିଧିସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଫାହୀ ହିସାଫୄଯ
ଯଔାମାଏ ମାହାଓି ଳ୍ପ ପ୍ରତିପ ୄଦଆଥାଏ ׀
ସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିୄଦୄର, ଭାନସିଓ ର୍ାନ୍ତି ଉୄବାକ ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ, ନିଧିୄଯ ନିୄଫର୍
ଓଯିଫା ମାହାଓୁ ନୟଥା ଏଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ହିସାଫୄଯ ଯଔା ମାଆଥାନ୍ତା, ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଫୟଫସାଣଓୁ ଧିଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ
ଯୂୄ ୄମାଚନା ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ  ׀ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚଣାଏ ଓି ସଫୁ ଓାଯଣ ାଆଁ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ ୄଟ ?
I.

ଫୟଫସାଣ ଫୟାଖାତ ଭୂରୟ

II. ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଚିନର୍
ି ଯ ଭୂରୟ
III. ବଫିର୍ୟତଯ ସମ୍ଭାଫୟ ହାନିସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୂୄ ରକା ବାୄଫ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯଖିଫା
IV. ହୃ ଦ୍ ଖାତ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଔଙ୍ଙତ
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କ. ସଙ୍କଟ ଯିଘାନ ୄଓୌର୍
ଚୄଣ ଏଓ ନୟ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯିାୄଯ ୄମ ଫୀଭା ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ଯିସ୍ଙିତ ି ାଆଁ ସଠ୍ିକ୍ ସଭାଧାନ ୄଟ ଓି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି „ନା‟ ׀
ଫୀଭା ୄହଉଙି ଦ୍ଧତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଘାହିଁ ାଯନ୍ତି  ׀ଏଆଠ୍ି ୄସଭାୄନ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ସଙ୍କଟସଫୁ ଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯନ୍ତି ׀
ଫର୍ୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓଯିଫାଯ ନୟ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତି ଙି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ଫୟାଔୟା ତୄ
ଓଯାମାଆଙି:
1. ସଙ୍କଟ ଯିହାଯ
ଏଓ ହାନି ଯିସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ଯିଫଚିତ ଓଯି ସଙ୍କଟଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫାଓୁ ସଙ୍କଟ ଯିଫଚତନ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୄଣ
ଫୟକ୍ତି ୄଓୌଣସି ସବ୍ନର୍ତ୍ି, ଫୟକ୍ତି ଓିଭା ଓାମତୟଓାଓୁ ଯିହାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିାୄଯ ମାହା ସହିତ ଏଓ ସଙ୍କଟ
ସଂୃକ୍ତ ଥାଆାୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
i.

ଚୄଣ ନିଭତାଣ ଓାମତୟଓୁ ୄଓୌଣସି ନୟ ଚଣଓୁ ଠ୍ିଓାୄଯ ୄଦଆ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ନିଭାତ ଣ ଓାମତୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ଫହନ
ଓଯିଫାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିୄଦଆାୄଯ ׀

ii. ଚୄଣ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫା ବଣୄଯ ଖଯୁ ଫାହାଯିଫାଓୁ ସାହସ ଓଯି ନ ାୄଯ ଓିଭା ଫିୄଦର୍ୄଯ ଥିଫା
ସଭଣୄଯ ସୁସ୍ଙତା/ୄଯାକୄଯ ୀଡିତ ୄହଫା ବଣୄଯ ୄଭାଟାୄଭାଟି ମାତ୍ରା ଓଯି ନ ାୄଯ ׀
ଓିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ଯିଫଚତନ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟଯ ଭୁଓାଫିରା ଓଯିଫାଯ ଏଓ ନାଓାଯାତ୍ମଓ ଦ୍ଧତି  ׀ୄଫୈଣକ୍ତିଓ  ସାଭାଚିଓ
ଗ୍ରଣୀଣତା ୄସହି ଓାମତୟଓାକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ଅୄସ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଓିଙ ି ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି ׀
ୄସବି କ୍ରିଣାଓାକୁଡଓ
ି ୁ ଯିଫଚତନ ଓୄର, ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ତଥା ସଭାଚ ୄସହି ରାବସଫୁ ଯୁ ଫଞ୍ଚିତ ୄହାଆାଯନ୍ତି
ମାହାଓୁ ୄସହି ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଯିଫା କ୍ରିଣାଓା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
2. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ
ଚୄଣ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓୄଯ ଏଫଂ ନିୄଚ ସଙ୍କଟ  ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ/ଯିଣାଭଓୁ
ଫହନ ଓଯିଫାଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ଏହାଓୁ ସ୍ୱଣଂ-ଫୀଭା ଓୁ ହାମାଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଫୟଫସାଣ କୃହ, ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ୄଙାଟ ୄଙାଟ କ୍ଷତିଓୁ ସହୟ ଓଯିଫାଯ ଏହାଯ କ୍ଷଭତାଯ ନୁ ବୂତି
ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି, ନିଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆାୄଯ ׀
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3. ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଏଫଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଏହା ସଙ୍କଟ ଯିଫଚତନଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫୟଫହାଯିଓ  ମଥାଥତ ଦ୍ଧତି ୄଟ ׀ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ହାନି ଖଟିଫାଯ
ଫସଯଓୁ ଓଭ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ/ଓିଭା ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଯ କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫା
ମଦି ୄସବି ହାନି ଖୄଟ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍
ୂ ତ
ଖଟିଫା ଫସଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫାଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି ୁ „ହାନି ନିଫାଯଣ‟ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ହାନିଯ ତୀବ୍ରତାଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫାଯ
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି ୁ „ହାନି ହ୍ରାସ‟ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ କ୍ଷତିକୁଡଓ
ି ଯ ଫାଯଭାଯତା ଏଫଂ/ଓିଭା ଅଓାଯଓୁ ହ୍ରାସ
ଓଯିଫାୄଯ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଥାଏ:
ଓୁ ଶିକ୍ଷା  ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ମଥା: ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନିଣଭିତ “ପାଣାଯ ଡ୍ରିର” ଯ ଅୄଣାଚନ ଓଯିଫା, ଓିଭା
ଡ୍ରାଆବଯ, ପଓତରିପଟ ୄଯଟଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄହରୄଭଟ  ସିଟ ୄଫରଟ ିନ୍ଧଫ
ି ାଯ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା, ଆତୟାଦି ׀
ଏହାଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄହାଆାୄଯ ସ୍କୁର ମାଉଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କୁ ଚଙ୍କ୍ ଔାଦୟ ଯିଫଚତନ ଓଯିଫା ାଆଁ
ର୍ିକ୍ଷା ୄଦଫା ׀
ଔୁ ଯିୄଫଶ/ଫାତାଫଯଣ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଫା, ମଥା: “ୄବୌତିଓ” ସ୍ଙିତ ି ସଫୁ ଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫା, ଉ.ସ୍ୱ.
ଓଫାଟସଫୁ ୄଯ ଉର୍ତ୍ଭ ତାରା, ଛଯଓାସଫୁ ୄଯ ଫାଯ ,ଙଡୁ ଓିଭା ର୍ଟଯ, ୄଘାଯ ଓିଭା ଗ୍ନି ୄଘତାଫନୀ ଓିଭା
ନିଫାତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାିତ ଓଯିଫା  ׀ଯାଷ୍ଟ୍ର ଚନସଭୁଦାଣଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ  ଧ୍ୱନି
ସ୍ଗଯଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆ ାଯିୄଫ  ׀ଭୟାୄରଯିଅ ର୍ଧଯ ନିଣଭିତ ଙିଞ୍ଚଫ
ି ା ଏହି
ୄଯାକଯ ପ୍ରସାଯଯ ନିଫାଯଣୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀
କୁ ଫିଦଚନଓ ଓିଭୋ ଅଦଚନଓ ଓାମତୟପ୍ରଣାୀୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯିଫର୍ତ୍ତନସଫୁ , ୄମୄତୄଫୄ ମନ୍ତ୍ରାତି
ଓିଭା ଉଓଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ନୟାନୟ ଓାମତୟ ସଂାଦନୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ନିଫାତ ହ ଓଯିଫା ଏଫଂ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ଠ୍ିକ୍ ବାୄଫ ଔାଆଫା
ୄଯାକଯ ୀଡିତ ୄହଫା ଖଟଣାଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀
ଖୁ ୃ ଥଓୀଓଯଣ, ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଫିବିନ୍ନ ସାଭଗ୍ରୀଓୁ ୄକାଟିଏ ସ୍ଙାନୄଯ ଚଭା ଓଯି ଯଖିଫା ୄକ୍ଷା ୄସକୁଡଓ
ି ୁ
ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଙାନୄଯ ପ୍ରସାଯିତ ଓଯି ଯଖିଫା, ୄହଉଙି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି  ׀ତାତ୍ପମତୟ
ୄହଉଙି, ମଦି ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ୄକାଟିଏ ସ୍ଙାନୄଯ ଖଟିରା, ସଫୁ ଚିନର୍
ି ଓୁ ୄସହି ୄକାଟିଏ ସ୍ଙାନୄଯ ନ ଯଖି,
ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓ
ି ୁ ଫିବିନ୍ନ ୄେଯ ହାଉସୄଯ କଙ୍ଚିତ ଓଯି ଯଖି ଚୄଣ ଏହାଯ ହାନିଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯି
ାଯିଫ  ׀ମଦି ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ନଷ୍ଟ ୄହରା, ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ବାୄଫ ଓମ୍ ଓଯାମାଆ
ାୄଯ ׀
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4. ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଥତ ଫୟଫସ୍ଥା
ଏହା ୄସହି ହାନିସଫୁ ,ଓୁ ମାହା ଖଟିାୄଯ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଧି ,ପଣ୍ଡୁ ଯ ପ୍ରାଫଧାନଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
ଓୁ ସ୍ୱତଃ-ଥତ ୄମାକାଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ, ୄଓୌଣସି ହାନି ୄହୄର ସ୍ୱତଃ-ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ୄଟ ׀
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ପାଭତ, ହୁ ଏତ ନିଚଯ ଓିଭା ଧାଯ ୄନଆଥିଫା ପଣ୍ଡ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ଏହାଯ ନିଚ ସଙ୍କଟଓୁ ସତ ୄଫାରି
ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ଥତ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓୄଯ, ଏହା ସ୍ୱତଃ-ଥତପ୍ରଫନ୍ଧ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି  ׀ପାଭତ ହାନି ପ୍ରବାଫଓୁ ମାହାଓୁ ଧାଯଣ
ଓଯିାଯିଫା ବି ଓଭ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫିବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯିାୄଯ ׀
ଔୁ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ଧାଯଣଯ ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ  ׀ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ହାନି ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ
କ୍ଷଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ସହିତ ସଂୃକ୍ତ  ׀ଏଆଠ୍ି ୄସହି ହାନିସଫୁ , ମାହା ଏଓ ଦୁ ବତାକୟୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଣା,ଥଫା
ଫିଦୁଯ ଯିଣାଭୄଯ ଚାତ ୄହାଆଥାଏ, ତାଓୁ ନୟ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯାମାଏ
ଫୀଭା ୄହଉଙି ଏଓ ଫ଼େ ଅଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ, ଏଫଂ ଏହା ଫୀଭା କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଚଯିଅୄଯ ନିଶ୍ଚିତତା ସ୍ଥାନୄଯ
ନିଶ୍ଚିତତାଓୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ׀
ଫୀଭା ଫନାଭ ପ୍ରତୟାବୂତି (ଫିଶ୍ୱାସ)
ଉବଣ ଫୀଭା  ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଥତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଟନ୍ତି ମାହା ଫୟାାଯିଓ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ଅଧୁନଓ
ି ସଭଣୄଯ ଉବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥତଓୟ ଫୃ ଦ୍ଧକ
ି ତ ଯୂୄ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହାଆମାଆଙି ଏଫଂ ଉବଣଓୁ
ପ୍ରାଣ ସଦୃ ର୍ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ  ׀ଫର୍ୟ ଉବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ାଥତଓୟ ଯହିଙ ି ମାହା ନିଭୄନ ଯ
ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙି ׀
ଫୀଭା ୄସହି ଖଟଣା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହା ଖଟିାୄଯ ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ୄସହି ଖଟଣା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ସୂଘତ
ି ଓୄଯ ମାହା ଖଟିଫ  ׀ଫୀଭା ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ପ୍ରତିର୍ୁତ ି
ଏଓ ଖଟଣାଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ନିଶ୍ଚିତ ୄଟ, ଉ.ସ୍ୱ. ଭୃତୁୟ, ମାହା ନିଶ୍ଚିତ ୄଟ, ୄଓଫ ଖଟଣାଯ ସଭଣ
ନିଶ୍ଚିତ ୄଟ  ׀ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ସୁଯକ୍ଷା ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ׀
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ଘିତ୍ର 4: ଫୀଭା ଓିଯି ଫୀଭିତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓୄଯ

ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫାଯ ନୟାନୟ ଉାଣସଫୁ ଙି  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପାଭତ ଏଓ ସଭୂହଯ
ଂର୍ ହୁ ଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ଭୂ ସଭୂହଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ମିଏ ତାୄଯ ହାନି ାଆଁ ଥତପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିାୄଯ ׀
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ଏପ୍ରଓାୄଯ, ଫୀଭା ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ଦ୍ଧତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ନିଭଭ
ନ ଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄଟ ?
I.

ଫୟାଙ୍କ ଏଫ୍.ଡି.

II. ଫୀଭା
III. ଆଓୁ ୟଟି ୄର୍ଣଯ
IV. ଯିଣର ଆୄଷ୍ଟଟ

ଖ. ସଙ୍କଟ ଯିଘାନ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭା
ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫିର୍ଣୄଯ ଓହୁ , ଅୄଭ ୄସହି ହାନି ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘନା ୄଦଉନାହଁୁ ମାହା ଫାସ୍ଗଫୄଯ
ଖଟିଙ ି ଓିନ୍ତୁ ୄସହି ହାନି ଫିର୍ଣୄଯ ଓହୁ ମାହାଯ ଖଟିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ  ׀ଏପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ହାନି
 ׀ଏହି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ହାନିଯ ଭୂରୟ ,ମାହା ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ସହିତ ସଭାନୁ ୄହଉଙି ଦୁ ଆଟି ଓାଯଓଯ ଯିଣାଭ:
i.

ଏହି ସମ୍ଭାଫୟତା ୄମ ଫୀଭିତ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫିଦ ଖଟିାୄଯ, ମାହାଯ ଯିଣାଭ ହାନି ୄହାଆାୄଯ

ii. ପ୍ରବାଫ ଓିଭା ହାନିଯ ଯିଭାଣ ମାହା ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହାଆାୄଯ
ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ଉବଣ ସମ୍ଭାଫୟତା  ହାନିଯ ଯିଭାଣ ସହିତ ସଯ ସଭାନୁ ାତୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହାଆାୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ମଦି
ହାନିଯ ଯିଭାଣ ତି ୄଫର୍ୀ ହୁ ଏ, ଏଫଂ ଏହାଯ ଖଟିଫାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓଭ ହୁ ଏ, ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 5: ଫୀଭା ଘୟନ ଓଯିଫା ୂଫତଯୁ ଫିଘାଯ

1. ଫୀଭା ଘୟନ ଓଯିଫା ୂଫତଯୁ ଫିଘାଯ
ଫୀଭା ଓଯାମିଫ ଓି ନାହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅମିଫା ସଭଣୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୄସହି ହାନି, ମାହା ୄହାଆାୄଯ, ତାଓୁ ନିୄଚ
ଫହନ ଓଯିଫାଯ ଭୂରୟ ଫିକ୍ଷୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫାଯ ଭୂରୟଓୁ ତଉିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ
ଓଯିଫାଯ ଭୂରୟ ଫୀଭା ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଟ - ଏହା ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ନୁ ୄଙ୍ଚଦୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦୁ ଆଟି ଓାଯଓ ଦ୍ୱାଯା
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ଦିଅମାଆଥାଏ  ׀ଫୀଭା ାଆଁ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସଭାଧାନ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ସମ୍ଭାଫୟତା ଫହୁ ତ ଓଭ ଥାଏ ଓିନ୍ତୁ ହାନି
ପ୍ରବାଫ ତି ୄଫର୍ୀ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄସବି ଯିସ୍ଙିତସ
ି ଫୁ ୄଯ, ଫୀଭା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫାଯ ଭୂରୟ
,ପ୍ରି ଭିଣଭୁ ଫହୁ ତ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଏହାଓୁ ନିୄଚ ନିୄଚ ଫହନ ଓଯିଫାଯ ଭୂରୟ ତି ୄଫର୍ୀ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଓ) ଳ୍ପ ାଆଁ ଫହୁ ତ ଫଡ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନ୍ତୁ ନାହିଁ: ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ଭୂରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଏଓ ମଧାଥତ ସଭନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଥିଫା ଉଘିତ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫର ୄନ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫାୄଯ ଓିଙ ି ଥତ ଙି ଓି ?
ଔ) ହଯାଆଫା ାଆଁ ୄମୄତ ସଭଥତ ୄହୄଫ, ତା‟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନ୍ତୁ ନାହିଁ: ମଦି ଏଓ ଖଟଣାଯ
ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତି ଏୄତ ଫଡ ୄମ ଏହା ପ୍ରାଣ ୄଦଫାିଅ ଯିସ୍ଙିତ ି ଅଡଓୁ କତି ଓଯାଏ,
ସଙ୍କଟଯ ଧାଯଣ ଫାସ୍ଗଫିଓ  ମଥାଥତ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଓ’ଣ ୄହଫ ମଦି ଏଓ ୄତୈ ଯିଷ୍କଯଣ-ଶାା (ୟର ଯିପାଆୄନଯି) ଧ୍ୱଂସ ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ ୄହାଆମାଏ ? ଏଓ
ଓବ୍ନାନୀ ଏହି ହାନିଓୁ ସହୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭଥତ ୄହାଆ ାଯିଫ ଓି
କ) ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଯିଣାଭଓୁ ମତ୍ନ ସହିତ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତୁ : ୄସହି ସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫା ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ
ମାହା ାଆଁ ହାନି ଖଟିଫା ,ଫାଯଭାଯତାୁ ଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓଭ ଥାଏ ଓିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଫୟ ତୀବ୍ରତା ,ପ୍ରବାଫୁ, ୄଫର୍ୀ
ଯୄହ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚୄଣ ଏଓ ୄେସ୍ ସୟାୄଟରାଆଟଓୁ ଫୀଭିତ ନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭଥତ ୄହଫ ଓି ?

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ନିଭନ ଯିଦୃର୍ୟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ାଆଁ ଫୀଭା ନୟାଣସଙ୍ଗତ ସିଦ୍ଧ ୄହଫ ?
I.

ଏଓ ଯିଫାଯଯ ଏଓଭାତ୍ର ନ୍ନଦାତା ସଭଣୄଯ ଭଯିମାଆ ାୄଯ

II. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ତା‟ ୋୄରଟ ହଚାଆ ାୄଯ
III. ଷ୍ଟଓ ଭୂରୟଯ ତୀବ୍ର ତନ ୄହାଆ ାୄଯ
IV. ସ୍ୱାବାଫିଓ ଫୟଫହାଯ  ଔଯା ୄହଫା ୄମାକଁୁ ଏଓ ଖଯଯ ଭୂରୟ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ
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ଗ. ସଭାଚୄଯ ଫୀଭାଯ ବୂଭିଓା
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ଅଥିଓ ଫିଓାର୍ୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭାନଙ୍କ ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଫଦାନ ଯହିଙ ି ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାୄଯ ୄମ ୄଦର୍ଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସୁଯକ୍ଷିତ  ସଂଯକ୍ଷିତ ଯହୁ ଙ ି  ׀ୄସଭାନଙ୍କ
ଫଦାନକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଙି ׀
ଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ନିୄଫର୍ ସାଯା ସଭାଚଓୁ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ର୍କ୍ତି ଏହି ସତୟତା ଉୄଯ
ଅଧାଯିତ ୄମ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଅଓାଯୄଯ ଫଡ ଯିଭାଣଯ ଯାର୍ି ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏଓାଠ୍ି ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ
ଓଯାମାଏ ׀
ଔୁ ଏହି ନିଧିସଫୁ ଓୁ ଏଓତ୍ର ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ରାବ ାଆଁ ଯଔାମାଏ  ׀ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ
ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ଏହି ନିଧିସଫୁ ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିନ୍ତି ୄସହି ପ୍ରଓାୄଯ ମାହା ଓି ଚନ ସଭୁଦାଣଯ ହିତୄଯ ଅସିଫ  ׀ଏହା ଏହାଯ ନିୄଫର୍କୁଡଓ
ି
ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ରାକୁ ହୁ ଏ  ׀ୄସହି ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ସପ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ନିଶ୍ଚିତ/ଫୟଫହାଯିଓ
ଓାମତୟ, ୄମଯିଓି ଷ୍ଟଓ  ୄର୍ଣଯ ୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା ୄଦଔାମାଅନ୍ତି ନାହିଁ ׀
କୁ ଫୀଭା ପ୍ରଣାୀ ଫୟକ୍ତି, ତା’ ଯିଫାଯ, ଉୄଦୟାକ  ଫାଣିଚୟ ଏଫଂ ୄଭାଟାୄଭାଟି ବାୄଫ ସଭୁଦାଣ  ୄଦର୍ଓୁ
ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ୄଯାକ୍ଷ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାଏ  ׀ଫୀଭିତ - ଉବଣ ଫୟକ୍ତି  ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ରାବପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ଓାଯଣ ୄସଭାୄନ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ଓିଭା ଦୁ ବାତ କୟଚନଓ ଖଟଣା ଓାଯଣଯୁ
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ହାନିଯ ଯିଣାଭଠ୍ାଯୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଥାଅନ୍ତି  ׀ଫୀଭା, ଏ ବି, ୄକାଟିଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଉୄଦୟାକୄଯ
ୁଞ୍ଜିଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣ  ଉୄଦୟାକଯ ଅହୁ ଯି ପ୍ରସାଯଣ  ଫିଓାର୍ ୄଯ ଉୄମାକ
ଓୄଯ ׀
ଖୁ ଫୀଭା ଚଣଓଯ ବଫିର୍ୟତ ସହିତ ଚଡିତ ବଣ, ଘିନ୍ତା  ଫୟଗ୍ରତାଓୁ ଦୂ ଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟଫସାଣ
ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚକୁଡଓ
ି ୁଞ୍ଜିଯ ଭୁକ୍ତ ନିୄଫର୍ ାଆଁ ଦିଏ  ଫିଦୟଭାନ ସଂସାଧନସଫୁ ଯ ଉମୁକ୍ତ ଉୄମାକ
ାଆଁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଏ  ׀ଏହିବି ଫୀଭା ନିମୁକ୍ତି ସୁୄମାକ ଚାତ ଓଯିଫା ସହିତ ଫୟାାଯିଓ  ୄଦୟାକିଓ
ଫିଓାର୍ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସୁସ୍ଙ ଥତଫୟଫସ୍ଙା  ଫଦ୍ଧିତ ଚାତୀଣ ଉତ୍ପାଦଓତାୄଯ ଂର୍ଦାନ
ଓୄଯ ׀
ଗୁ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଓିଭା ଅଥିଓ ନୁ ଷ୍ଠାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଉୄଯ ଗ୍ରୀଭ ଋଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ନ ାୄଯ ମଦି ଏହା
ଫୀଭାୄମାକୟ ଫିଦ ଦ୍ୱାଯା ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ହାନି ଓିଭା ନଷ୍ଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ୄହାଆ ନାହିଁ  ׀ୄସଭାନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ରିସୀଓୁ ସହଫର୍ତ୍ତୀ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ଉୄଯ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତି ׀
ଘୁ ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୂଫତଯୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଆଂଚିନଣ
ି ଯ  ନୟାନୟ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଦ୍ୱାଯା
ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ମାଉଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସୄଫତକ୍ଷଣ  ନିଯୀକ୍ଷଣ ାଆଁ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ନା
ୄଓଫ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଅଓନ ଓଯନ୍ତି ିତୁ ଫୀଭିତଙ୍କୁ , ସଙ୍କଟୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଉନ୍ନତିଓଯଣ ାଆଁ
ଭଧ୍ୟ ସୁାଯିର୍ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁଥିୄଯ ଓଭ ହାଯଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ରାକୁ ୄହଫ ׀
ଙୁ ଫୀଭା ୄଦର୍ ାଆଁ ଫିୄଦର୍ୀ ଭୁଦ୍ରାଯ ଚତନଓାଯୀ ଯୂୄ ଯତ୍ପାନୀ ଫୟାାଯ, ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ  ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍
ୄସଫା ସହିତ ସଭାନ ସ୍ଙାନ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ବାଯତୀଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ 30 ଯୁ ଧିଓ ୄଦର୍ୄଯ ଓାମତୟ
17

ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଓାମତୟପ୍ରଣାୀକୁଡଓ
ି ଫିୄଦର୍ୀ ଭୁଦ୍ରା ଚତନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଦୃ ର୍ୟ ଯତ୍ପାନୀକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
ଓଯନ୍ତି ׀
ଚୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄନଓ ଏୄଚନିସ  ନୁ ଷ୍ଠାନସଫୁ ସହିତ ଖନିଷ୍ଠ ଯୂୄ ଚଡିତ ଥାଅନ୍ତି, ୄମଉଁଭାୄନ ନିଅଁ
ଚନିତ ହାନି ନିଫାଯଣ, ଓାୄକତା ହାନି ନିଫାଯଣ, ୄଦୟାକିଓ ନିଯାର୍ତ୍ା ଏଫଂ ସଡଓ ନିଯାର୍ତ୍ାୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ି
ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତି ׀

ସୂଘନା
ଫୀଭା ଏଫଂ ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷା
ଓୁ ଏହା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଚଣାଡୁ ଙି ୄମ ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯିଫା ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ  ׀ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ
ଯାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ଅଆନ ଫୀଭାଯ ଉୄମାକଓୁ , ନିଫାମତୟ ଯୂୄ ଓିଭା ଐଙ୍ଚିଓ ଯୂୄ
ୄହଉ, ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଓୄତଓ
ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଓୄତଓ ସାଭାଚିଓ
ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତି ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସାଭାଚିଓ
ଫଘନଫଦ୍ଧତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ଧିନିଣଭ , 1948 ୄଦୟାକିଓ ଓଭତଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ
ଯିଫାଯ, ୄମଉଁଭାୄନ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ୄଯାକ, ଙ୍ଗତା, ଭାତୃ ତ୍ୱ  ଭୃତୁୟଯ ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଓଭତଘାଯୀ
ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନିକଭଓୁ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙନ୍ତି  ׀ଏହି ୄମାଚନା ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୂଘୀତ
ୄଓୄତଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ୄଦୟାକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀
ଔୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥିତ ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ
ଓଯନ୍ତି  ׀ପସର ଫୀଭା ୄମାଚନା ,ଅଯ.ୄଓ.ଫି.ୋଆୁ ୄହଉଙି ମଥାଥତ ସାଭାଚିଓ ଭହତ୍ୱ ଥିଫା ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ׀
ଏହି ୄମାଚନା ୄଓଫ ଫୀଭିତ ଓୃ ର୍ଓଭାନଙ୍କୁ ନୁ ୄହଁ, ଓିନ୍ତୁ ସଭୁଦାଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭା ୄଯାକ୍ଷ ଯୂୄ ରାବ
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୁ ׀

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାୄଣାଚିତ ନିଭର
ନ ିଖିତ ବି ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷା

ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି
1 . RKBY – ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଓୃ ର୍ି ଫୀଭା ୄମାଚନା
2 . RSBY – ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା
3 . PMJBY – ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚୀଫନୄଚୟାତି ଫୀଭା ୄମାଚନା
4 . PMSBY – ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା
କୁ ସଭସ୍ଗ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄମାଚନା, ମାହା ଫୟାାଯିଓ ଅଧାଯୄଯ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତି, କୁଡଓ
ି ନ୍ତିଭୄଯ ଗ୍ରାଭୀଣ ଯିଫାଯଭାନଙ୍କୁ
ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଖୁ ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଏହି ସହାଣତା ଫୟତୀତ, ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ସ୍ୱତଃ ଫୟାାଯିଓ ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭା
ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହାଯ ନ୍ତିଭ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷା ୄଟ  ׀ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି: ଚନତା
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା, ଚନ ଅୄଯାକୟ ଆତୟାଦି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
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ନିଭନ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ହୁ ଏ, ଏଫଂ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥିତ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନିକଭ

II. ପସର ଫୀଭା ୄମାଚନା
III. ଚନ ଅୄଯାକୟ
IV. ଉୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ
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ସାଯାଂଶ


ଫୀଭା ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ׀



ଅଚିଓାରି ଘାରୁ ଥିଫା ବିଅ ଫୟାାଯିଓ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ରଣ୍ଡନ ସ୍ଙିତ ରଏଡସ ଓପି ହାଉସୄଯ ୄହାଆଙି
ୄଫାରି ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆଙି ׀



ଏଓ ଫୀଭା ଫୟଫସ୍ଙା ନିଭର
ନ ିଖିତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ ଓୁ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମଯିଓି :
 ସବ୍ନର୍ତ୍ି,
 ସଙ୍କଟ,
 ଫିଦ,
 ଘୁକ୍ତି,
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ
 ଫୀଭିତ



ୄମୄତୄଫୄ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାୄନ
ନିଧିକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସାଧାଯଣ ସଭୁଙ୍ଙଣୄଯ ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତି, ଏହାଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଓୁ ହାମାଏ ׀



ଫୀଭା ଫୟତୀତ, ନୟାନୟ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି:
 ସଙ୍କଟ ଯିଫଚତନ,
 ସଙ୍କଟ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ,
 ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ,
 ସଙ୍କଟ ଥତପ୍ରଫନ୍ଧ ଏଫଂ
 ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ



ଫୀଭାଯ ଫୟଫହାଯିଓ ନିଣଭକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି:
 ଅଣ ହଯାଆଫାଓୁ ୄମୄତ ସଭଥତ , ତା‟ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନ୍ତୁ ନାହିଁ,
 ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଯିଣାଭଓୁ ମତ୍ନଯ ସହିତ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
 ଳ୍ପ ାଆଁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ସଙ୍କଟ
2. ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ
3. ସବ୍ନର୍ତ୍ି
4. ସଙ୍କଟଯ ବାଯ/ୄଫାଛ
5. ସଙ୍କଟ ଯିଫଚତନ
6. ସଙ୍କଟ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ
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7. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ
8. ସଙ୍କଟ ଥତପ୍ରଫନ୍ଧ
9. ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ

ସ୍ୱୟଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ବାଯତଯ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ,ଫିୁନିଣାଭଓ/ନିଣନ୍ତ୍ରଓ
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ବଫିର୍ୟତଯ ସମ୍ଭାଫୟ ହାନିସଫୁ ାଆଁ ସଂଯକ୍ଷଣଓୁ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୂୄ ରକା ଓଯି ଯଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହଉଙି
ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭା ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଯିଫାଯଯ ନ୍ନଦାତା ସଭଗ୍ର ଯିଫାଯଓୁ ନିଚ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯିଫା ାଆଁ ଙାଡି ୄଦଆ ସଭଣୄଯ ଭଯିମାଆାୄଯ,
ୄସବି ଏଓ ଯିଦୃର୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯିଫା ନିଫାମତୟ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ାଯା ଯିଘାିତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ାଯା ସଭଥିତ ନୁ ୄହଁ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଓୁ __________ ଓୁ ହାମାଏ ׀
I.

ସଂଘଣ

II. ନିୄଫର୍
III. ଫୀଭା
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IV. ସଙ୍କଟ ପ୍ରର୍ଭନ
ପ୍ରଶନ 2
ସଙ୍କଟ ଖଟିଫାଯ ଫସଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫାଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି __________ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ׀
I.

ସଙ୍କଟଧାଯଣ

II. ହାନି ନିଫାଯଣ
III. ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ
IV. ସଙ୍କଟ ଯିହାଯ
ପ୍ରଶନ 3
ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା, __________ ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ ׀
I.

ଅଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଫିର୍ଣୄଯ ସାଫଧାନ ୄହଫା

II. ଏଓ ହାନି ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭାଠ୍ାଯୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା
III. ଅଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ସମ୍ଭାଫୟ ସଙ୍କଟସଫୁ ଓୁ ଫଜ୍ଞା ଓଯିଫା
IV. ଭାନସିଓ ର୍ାନ୍ତି ୄବାକ ଓଯିଫା  ନିଚ ଫୟଫସାଣଓୁ ଧିଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ୄମାଚନା ଓଯିଫା
ପ୍ରଶନ 4
ଅଧୁନଓ
ି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ___________ ୄଯ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
I.

ଫଟଭଯୀ

II. ରଏଡସ
III. ୄଯାଡସ
IV. ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭିତ ି
ପ୍ରଶନ 5
ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ „ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ‟ ଏଓ ୄସହି ସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ___________ ׀
I.

ହାନି ଓିଭା ନଷ୍ଟଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ନ ଥାଏ

II. ହାନି ଚାତ ଓଯିଥିଫା ଖଟଣାଯ ଭୂରୟ ନ ଥାଏ
III. ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସଂଯକ୍ଷିତ ୄହାଆଥାଏ
IV. ଚୄଣ ସଙ୍କଟ  ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ଫହନ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆଥାଏ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ?
I.

ଫୀଭା ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଏ

II. ଫୀଭା ଏହାଯ ହାନିଯ ନିଫାଯଣ ଦିଏ
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III. ଫୀଭା ହାନିଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ
IV. ଫୀଭା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହାନି ହୁ ଏ
ପ୍ରଶନ 7
ଟ. 20,000 ୄରଔାଏଁ ଭୂରୟ ଥିଫା 400 ଖଯ ଭଧ୍ୟଯୁ, ପ୍ରତି ଫର୍ତ ହାଯାହାଯି 4 ଖଯ ଚିମାଏ ମାହା ପୄଯ ଟ
80,000 ଯ ୄଭାଟ କ୍ଷତି ହୁ ଏ  ׀ଏହି କ୍ଷତିଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଯ ଭାରିଓଯ ଫାର୍ିଓ ଂର୍ଦାନ ୄଓୄତ
ୄହଫା ଉଘିତ୍ ?
I.

ଟ 100/-

II. ଟ 200/III. ଟ 80/IV. ଟ 400/ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ ?
I.

ଫୀଭା ୄହଉଙି „ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ହାନିଓୁ „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ୄହଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି

II. ଫୀଭା ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି
III. ଫୀଭା ୄହଉଙି „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ହାନିଓୁ „ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ୄହଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି
IV. ଫୀଭା ୄହଉଙି ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ରାବଓୁ ୄନଓଙ୍କୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି
ପ୍ରଶନ 9
ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୂଫତଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓାହିଁଓି ସୄଫତକ୍ଷଣ  ନିଯୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯନ୍ତି?
I.

ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯିଫା ାଆଁ

II. ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ୄଓଭିତ ି କ୍ରଣ ଓରା, ଏହା ଚାଣିଫା ାଆଁ
III. ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଙନ୍ତି ଓି, ଏହା ଚାଣିଫା ାଆଁ
IV. ୄଡାର୍ୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ଓି, ଏହା ଚାଣିଫା ାଆଁ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫୀଭା ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓୄଯ ?
I.

ୄନଓଙ୍କ ହାନିଓୁ ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫା

II. ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ହାନିଓୁ ୄନଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫା
III. ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ହାନିଓୁ ଚଣଓ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫା
IV. ଅଥିଓ ସହାଣତା ଚଯିଅୄଯ ହାନିଓୁ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫା
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ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟଓଯଣ ଚଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଓୁ ଫୀଭା ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ସଙ୍କଟ ଖଟିଫାଯ ଫସଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫାଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି ହାନି ନିଫାଯଣ ଦୄକ୍ଷ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ׀

ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ଦ୍ାଯା ଭାନସିଓ ଶାନ୍ତି ୄବାକ ଓଯିଫା  ନିଚ ଫୟଫସାୟଓୁ ଧିଓ
ପ୍ରବାଫଶାୀଯୂୄ ୄମାଚନା ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଅଧୁନଓ
ି ଫୀଭା ଫୟଫସାୟଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ରଏଡସୄଯ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ„ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ‟ ୄସହି ସ୍ଥିତଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଚୄଣ ସଙ୍କଟ  ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ଫହନ
ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହାନି ହୁ ଏ ଫୀଭା ଯାଶି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଟ 200 ପ୍ରତି ଖଯ ହାନିଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
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ଫୀଭା ୄହଉଙି „ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ହାନିଓୁ „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ୄହଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୂଫତଯୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯିଫା ାଆଁ
ସୄଫତକ୍ଷଣ  ନିଯୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭାଓୁ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସହି ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ, ୄମଉଁଭାୄନ ୄସବି ହାନିୄଯ
ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାାଆଁ ବାକୟହୀନ ଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାନିସଫୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ହୁ ଏ ୄମଉଁଭାୄନ ୄସବିଅ
ନିଶ୍ଚିତ ଖଟଣା/ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
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ଧ୍ୟାୟ 2
ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅଣ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଫିର୍ଣୄଯ ଚାଣିାଯିୄଫ  ׀ଅଣ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ
ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫକତ ୄହୄଫ  ׀ଅଣ ଫୀଭା ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଫିବିନ୍ନ
ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଫୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫକତ ୄହୄଫ  ׀ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ଓିଯି ଫାର୍ତ୍ତା ଫିନଭ
ି ଣ  ସଭନ୍ଧ
ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ, ଏହା ଭଧ୍ୟ ର୍ିଖି ାଯିୄଫ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଭାଣ
ଓ.

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା – ସାଧାଯଣ ଧାଯଣା

ଔ.

ଭହାନ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୂଭିଓା

କ.

ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ

ଖ.

ଫାର୍ତ୍ତା -ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା

ଗ.

ଣ –ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ

ଘ.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ

ଏହି ଧ୍ୟାଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ :
1.

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଯ ଭହତ୍ତ୍ୱଓୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଚଯିଅୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା ାଆଁ

2.

ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଫିର୍ଣୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯିଫା ାଆଁ

3.

ଫୀଭା ଉୄଦୟାକୄଯ ୄସଫାଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ାଆଁ

4.

ଉର୍ତ୍ଭ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୂଭିଓା ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା ାଆଁ

5.

ଫୀଭାୄଯ ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ୁନଯାଫୄରାଓନ ଓଯିଫା ାଆଁ

6.

ଫାର୍ତ୍ତା-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା ାଆଁ

7.

ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଉଦାହଯଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫା ାଆଁ

8.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ଫିର୍ଣୄଯ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫା ାଆଁ

ଓ.

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା - ସାଧାଯଣ ଧାଯଣା

1.

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଓାହିଁଓି ?

ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଏଓ ଫୟଫସାଣଯ ଭୂବୂତ ଅଫର୍ୟଓତା ,ଚୀଫିଓାୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଫି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଜ୍
ୄସଭାନଙ୍କୁ ଉଦାସୀନ ଭୄନାବାଫ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯି ାଯିୄଫ ନାହିଁ  ׀ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ବୂଭିଓା  ସଭନ୍ଧ ନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ
ୄକ୍ଷା ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଟ ׀
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ଏହାଯ ଓାଯଣ ୄହଉଙି ୄମ ଫୀଭା ଏଓ ୄସଫା ଏଫଂ ଫାସ୍ଗଫ ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ଅସନ୍ତୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯିଫା ଏଓ ଓାଯ ଓିଣଫ
ି ାଠ୍ାଯୁ ଓିଯି ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ଏଓ ଓାଯ

ଓାଯ ଯ ଫୀଭା

ଏହା ୄହଉଙି ସ୍ପର୍ତୄମାକୟ ଏଓ ଚିନର୍
ି , ମାହାଓୁ

ଏହା ୄହଉଙି ବଫିର୍ୟତୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଦୁ ଖତଟଣା ୄମାକଁୁ

ୄଦଔା

ମାଆାୄଯ,

ଯୀକ୍ଷଣ

ଘାନ ଓାଯଓୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନି ଓିଭା ନଷ୍ଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ

ଓଯାମାଆ ାୄଯ  ନୁ ବୂତ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄଦଫାଯ ଏଓ ନୁ ଫନ୍ଧ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୄସହି ଦୁ ବାତ କୟୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଣା
׀
ଖଟିଫା ମତୟନ୍ତ ଫୀଭାଯ ୄଦଖି ାୄଯ ନାହିଁ ଓିଭା ସ୍ପର୍ତ ଓଯି
ାୄଯ ନାହିଁ ଓିଭା ନୁ ବଫ ଓଯି ାୄଯ ନାହିଁ ׀
ଓାଯଯ ୄକ୍ରତାଯ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଓିଙ ି ଅନନ୍ଦ ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ତୁ ଯନ୍ତ ଅନନ୍ଦଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ନୁ ୄହଁ,
ାଆଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଥାଏ  ׀ନୁ ବୂତି ଫାସ୍ଗଫ ଫଯଂ ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଦୁ ଃଔଦ ଖଟଣା ସଭନ୍ଧୀଣ ବଣ ,ଅର୍ଙ୍କାୁ
ୄଟ ଏଫଂ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ ସହଚ ׀

ଫିୟଗ୍ରତା ଉୄଯ ଅଧାଯିତ  ׀ଏହା ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ ୄମ ୄଓୌଣସି
ଫୀଭା ଗ୍ରାହଓ ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ଅସିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଖିଫ
ୄମଉଁଠ୍ି ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀

ଏଓ ଓାଯ ଏଓ ଓାଯଔାନା ଏୄସଭିଳ ରାଆନୄଯ ଫୀଭା ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହା ୄଦଔାମାଏ ୄମ ଉତ୍ପାଦନ  ଉୄବାକ
ନିଭିତ ହୁ ଏ, ଏଓ ୄର୍ା ଯୁଭ ୄଯ ଏହାଯ ଫିକ୍ରି ଏଓା ସଭଣୄଯ ହୁ ଏ  ׀ଉତ୍ପାଦନ  ଉୄବାକୟତାଯ ଏହି
ହୁ ଏ ଏଫଂ ସଡଓୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ହୁ ଏ ׀

ସଭଓାୀନତା ସଭସ୍ଗ ୄସଫାଯ ଏଓ ନନୟ ଫିୄର୍ର୍ତା ୄଟ ׀

ନିଭାତ ଣ ଓଯିଫା, ଫିକ୍ରି ଓଯିଫା  ଫୟଫହାଯ
ଓଯିଫା - ଏହି ତିୄନାଟି ପ୍ରକ୍ରିଣା ତିନ ି ବିନ୍ନ
ସଭଣୄଯ  ତିନ ି ବିନ୍ନ ସ୍ଙାନୄଯ ସବ୍ନାଦିତ ହୁ ଏ
׀
ଗ୍ରାହଓ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ୄସଫା ନୁ ବୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ଏହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଠ୍ାଯୁ ଓଭ ହୁ ଏ, ଏହା ସୄନ୍ତାର୍ଯ ଓାଯଣ
ହୁ ଏ  ׀ମଦି ୄସଫା ପ୍ରତୟାର୍ା ୄକ୍ଷା ଧିଓ ହୁ ଏ  ׀ଗ୍ରାହଓ ଅନନ୍ଦିତ ହୁ ଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚଯ ରକ୍ଷୟ ଏହାଯ
ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଅନନ୍ଦ ୄଦଫା ୄହଫା ଉଘିତ ׀
2.

ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା, ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଫି ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ, ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ
ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭାୄନ ଉଙ୍ଙ କୁଣଫର୍ତ୍ା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄଫ  ଗ୍ରାହଓଙ୍କୁ ଅନନ୍ଦ ୄଦୄଫ ׀
ଓିନ୍ତୁ ଉଙ୍ଙ କୁଣଫର୍ତ୍ା ୄସଫା ଓ’ଣ ୄଟ ? ଏହାଯ ଫିୄଶଷତାକୁଡଓ
ି ଓ’ଣ ?
ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ା ଉୄଯ ଏଓ ସୁଯିଘତ
ି ୄଭାୄଡର [‚SERVQUAL’ ନାଭଓ ] ଅଭଓୁ ଓିଙ ି ନ୍ତଜ୍ଞତାନ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିାୄଯ  ׀ଏହା ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ାୄଞ୍ଚାଟି ଭୂଔୟ ସୂଘଓ ଉୄଯ ଅୄରାଓାତ ଓୄଯ:
ଓୁ

ଫିଶ୍ୱସନୀୟତା : ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିଅମାଆଥିଫା ୄସଫାଓୁ ବଯସା ସହିତ  ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ସବ୍ନାଦନ ଓଯିଫାଯ
କ୍ଷଭତା  ׀ଧିଓାଂର୍ ଗ୍ରାହଓ ଫିଶ୍ୱସନୀଣତାଓୁ ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ାଞ୍ଚ ଦିକ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହା ୄହଉଙି ଭୂଦୁ ଅ ମାହା ଉୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ ନିଭିତ ହୁ ଏ ׀
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ଔୁ

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀତା: ୄସଫା ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା  ଗ୍ରାହଓଯ
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ତତ୍ପଯ ଉତ୍ସାହୂଯର୍ଣ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିଣା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଆଙ୍ଚା  କ୍ଷଭତାଓୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ  ׀ଏହାଓୁ ୄସଫା ୄଦଫା ସଭଣୄଯ ୄଫକ, ସଠ୍ିଓତା, ଏଫଂ ଭୄନାଫୃ ର୍ତ୍ି ବି ସୂଘଓ କୁଡଓ
ି
ଦ୍ୱାଯା ଭା ମାଆାୄଯ ׀

କୁ

ଶ୍ୱାସନା : ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ସାଭଥତୟ/ ୄମାକୟତା  ୄସୌଚନୟତା ଏଫଂ ଫିଶ୍ୱାସ 
ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସ ୄଦଔାଆଫାଯ ୄସଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ୄସଫା ଓଭତଘାଯୀ ୄଓୄତ
ବରବାଫୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛ
ି ାଯିଙ ି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ୂଯଣ ଓଯିଫାୄଯ
ୄଓୄତଦୂ ଯ ସକ୍ଷଭ ୄଟ, ଏହା ଉୄଯ ଗ୍ରାହଓଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଦିଅମାଏ ׀

ଖୁ

ସଭାନୁ ବୂତି : ଭାନଫ ବାଫନା/ସ୍ପର୍ତ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଏ ׀

ଏହା ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ

ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫା ଭୄନାଫୃ ର୍ତ୍ି  ଫୟକ୍ତିକତ ଧ୍ୟାନୄଯ ପ୍ରତିପିତ ହୁ ଏ ׀
ଗୁ

େଶତକଭୟ/ୄବୌତିଓ: ୄବୌତିଓ ଯିୄଫର୍ ଚନିତ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ
ୄଦଖିାୄଯ, ର୍ୁଣିାୄଯ  ସ୍ପର୍ତ ଓଯିାୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସ୍ଙାନ, ବିନୟାସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତା ଏଫଂ
ର୍ୃଙ୍ଖା ଓାମତୟଫିଧି  ଫୟଫସାଣିଓତାଯ ୄଫାଧ ମାହା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ
ଓାମତୟାଣଓୁ ଯିଦର୍ତନ ଓୄର ାଏ ଏଫଂ ମାହା ଗ୍ରାହଓ ଉୄଯ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଧାଯଣା
ଓାଆାୄଯ  ׀ୄବୌତିଓ ଫାତାଫଯଣ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ହୁ ଏ ଓାଯଣ ପ୍ରଓୃ ତ ୄସଫା
ନୁ ବୂତ ୄହଫା ୂଫତଯୁ  ୄଯ ଏହା ପ୍ରଥଭ  ୄର୍ର୍ ପ୍ରବାଫ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ ׀

3.

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଏଫଂ ଫୀଭା

ଫୀଭା ଉୄଦୟାକଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଗ୍ରଣୀ ଫିକ୍ରଣ ନିଭାତ ତାଭାନଙ୍କୁ ଘାଯନ୍ତୁ ୄମ ୄସଭାୄନ ୄଓଭିତ ି ର୍ୀର୍ତଓୁ ହଞ୍ଚିଫାଯ
ଫୟଫସ୍ଙା ଓୄର  ୄସଠ୍ି ଯହିୄର  ׀ଅଣ ଏଓ ସାଭାନୟ ଉର୍ତ୍ଯ ାଆଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଙି, ତାହା ୄହଉଙି ୄମ ଏହା
ୄସଭାନଙ୍କ ଫିଦୟଭାନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସଭଥତନ  ସହାଣତା ମାହା ୄସଭାନଙ୍କୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟଫସାଣ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫାୄଯ
ସାହାମୟ ଓରା ׀
ଅଣ ଭଧ୍ୟ ଚାଣିଫାଓୁ ାଆୄଫ ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଣଯ ଧିଓାଂର୍ ଂର୍ ନୁ ଫନ୍ଧକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄମାକଁୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ୄହଉଥିଫା ଓଭିର୍ନଠ୍ାଯୁ ଅୄସ  ׀ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ନୂ ଅଁ ଗ୍ରାହଓ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ ଅଧାଯ ଭଧ୍ୟ ׀
ୄସଭାନଙ୍କ ସପତାଯ ଯହସୟ ଓ’ଣ ?
ସଫୁ ଠ୍ୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି, ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଫଘନଫଦ୍ଧତା ׀
ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଔୁସି ଓଯିଫାୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତା  ଓବ୍ନାନୀଙ୍କୁ ଓିଯି ରାବ ହୁ ଏ ?
ଏହି ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯୄଯ, ଗ୍ରାହଓଯ ଚୀଫନାଫଧି ଭୂରୟ ୄଦଖିଫା ଉୄମାକୀ ୄହଫ ׀
ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନାଫଧି ଭୂରୟଓୁ ଅଥିଓ ରାବସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ସହିତ
ଏଓ ଦୀଖତ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓଯିଫାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀
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ଘିତ୍ର 1: ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟ

ଏଥିୄଯ ତିନ ି ବାକ ନ୍ତବତୁକ୍ତ

ଐତିହାସିଓ ଭୂରୟ

ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ

ସମ୍ଭାଫୟତା ଭୂରୟ

ପ୍ରି ଭିୟଭ  ନୟାନୟ ଔଚଣା ମାହା

ବଫିଷୟତ ପ୍ରି ଭିୟଭ ମାହା ାଆଫା ାଆଁ

ତୀତୄଯ ଗ୍ରାହଓଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ

ଅଶା ଓଯାମାଏ ମଦି ଫିଦୟଭାନ

ପ୍ରି ଭିୟଭସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ମାହା ଗ୍ରାହଓଓୁ
ତିଯିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓିଣିଫା ାଆଁ

ୄହାଆଙି

ଫୟଫସାୟ ଘାରୁ ଯହିଥିଫ

ପ୍ରଫର୍ତ୍ତାଆଫା ଦ୍ାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ାୄଯ

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ମିଏ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସହିତ ଖନିଷ୍ଠ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓୄଯ, ସୁସଭନ୍ଧ  ବ୍ରାଣ୍ଡ
ଭୂରୟ ନିଭତାଣ ଓୄଯ, ମାହା ଫୟଫସାଣଓୁ ପ୍ରସାଯିତ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟଯ ଥତ ଓ’ଣ ?
I.

ଗ୍ରାହଓଓୁ ତା’ ଚୀଫନଓା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ସଭଣୄଯ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି

II.

ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଫୟଫସାଣ ଅଧାଯୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଦିଅମାଆଥିଫା

III.

ଅଥିଓ ରାବ ସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି ମାହା ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ଏଓ ଦୀଖତ ଫଧି ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଦ୍ୱାଯା ହାସର
ଓଯାମାଆାୄଯ

IV.

ସଫତାଧିଓ ଫୀଭା ମାହା ଗ୍ରାହଓ ଉୄଯ ଅୄଯାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ
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ଭହାନ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୂଭିଓା

ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ଓିଯି ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓଙ୍କୁ ଭହାନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ବୂଭିଓା ଫିକ୍ରଣଯ
ଘଯଣୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ, ନୁ ଫନ୍ଧଯ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଘାରୁ ଯୄହ, ଏଫଂ ନିଭନରିଖିତ ଘଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
ଅସନ୍ତୁ ନୁ ଫନ୍ଧୄଯ ଥିଫା ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଫିନ୍ଦୁ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ ଓଯୁଥିଫା ବୂଭିଓା ଓୁ
ୄଦଖିଫା ׀
1.

ଫିକ୍ରୟଯ ସ୍ଥାନ - ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଯାଭଶତ

ୄସଫା ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫିନ୍ଦୁ ୄହଉଙି ଫିକ୍ରଣଯ ସ୍ଙାନ  ׀ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ କ୍ରଣୄଯ ଚଡିତ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ଫିର୍ଣ ୄହଉଙି
କ୍ରଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଥିଫା ଅଫଯଣଯ ଯାର୍ି [ଫୀଭା ଯାର୍ି]ଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ׀
ଏଆଠ୍ି ଭନୄଯ ଏଓ ଭୂ ଜ୍ଞାନୄଫାଧ ଯଖିଫା କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ - ଫୀଭା ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ଦିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଦି ସଙ୍କଟଓୁ
ନୟ ହିସାଫୄଯ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ  ׀ଫୀଭିତ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ସଭନ୍ଧତ
ି ପ୍ରତୟାର୍ିତ ହାନି
ଫୀଭା ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀
ମଦି ସଭନ୍ଧତ
ି ହାନି ୄକ୍ଷା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯାର୍ି ୄଦଣ ଧିଓ ହୁ ଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ସହଚ ଯୂୄ ସହୟ ଓଯିଫାଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦିଅ
ମାଆାୄଯ ׀
ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦି ୄଓୌଣସି ଅଓସ୍ମିଓତାଯ ଖଟଣା ଅଥିଓ ୄଫାଛଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ, ୄସବି ଅଓସ୍ମିଓତା
ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ୄନଫା ଫିଜ୍ଞତାଯ ଓାମତୟ ୄହଫ׀
ଫୀଭାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙି ଓି ନାହିଁ, ଯିସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ  ׀ମଦି ଏଓ ଫିଦ ୄମାକଁୁ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହାନି ଓିଭା
ନଷ୍ଟଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ନକଣୟ ଥାଏ, ଚୄଣ ସଂଓଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍, ଏହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫା ୄକ୍ଷା  ׀ୄସହିବି,
ମଦି ଏଓ ସାଭଗ୍ରୀଯ ତୁ ଙ୍ଚ/ଭହତ୍ତ୍ୱହୀନ ଭୂରୟ ଥାଏ, ଚୄଣ ଏହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯି ନ ାୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଫନୟା ପ୍ରଫଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାସ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ କୃହଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ, ଫନୟା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ଅଫଯଣ ଓିଣିଫା
ସାହାମୟଓାଯୀ ଯୂୄ ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆାୄଯ ׀
ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦି କୃହଓର୍ତ୍ତା ୄସହି ସ୍ଙାନୄଯ ଏଓ ସ୍ଙାନୄଯ ଏଓ ଖଯ ନିଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଫନୟାଯ ସଙ୍କଟ ନକଣୟ ୄଟ,
ଓବଯ ,ଅଫଯଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ׀
ବାଯତୄଯ, ଅଆନ ନ୍ତକତତ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ୄନଫା ନିଫାମତୟ ୄଟ  ׀ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଚୄଣ
ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ ଓି ନାହିଁ - ଏହି ଫାଦଫିଫାଦ ୄମୌକ୍ତିଓ ୄଟ ׀
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ ମଦି ତାଯ ଏଓ କାଡି ଙି ଓାଯଣ ଏହା ନିଫାମତୟ
ୄଟ ମଦି ୄସ ସାଫତଚନିଓ ସଡଓୄଯ ଘାଆଫାଓୁ ଘାୄହଁ  ׀ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ନିଚ ଦ୍ୱାଯା ୄହଉଥିଫା ଓାଯଯ କ୍ଷତିଯ
ସମ୍ଭାଫୟତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ୄନଫା ଫିୄଫଓର୍ୀ ୄହଫ, ମାହା ନିଫାମତୟ ନୁ ୄହଁ ׀
ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ସମ୍ଭାଫୟ ହାନିଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ନିଚ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଫୀଭିତ ାଆଁ ଏଓ
ଓାଟୄମାକୟ ାଆଁ ଫିଓଳ୍ପ ୄନଫା ଭିତଫୟଣିତା ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏଓ ଓୄତାୄଯଟ ଗ୍ରାହଓଯ ଓାଯଔାନା, ୄରାଓ, ଓାଯ,
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ଦାଣିତ୍ୱ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫା, ଆତୟାଦିଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଆାୄଯ, ୄସ ୄନଫା ାଆଁ ଥିଫା
ଅଫଯଣ  ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଉଘିତ ଯାଭର୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
ଧିଓାଂର୍ ଣ-ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଭାଟାୄଭାଟି ଯୂୄ ଦୁ ଆ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି:


ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ



ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ

ଯଫର୍ତ୍ତୀକୁଡଓ
ି ଧିଓଭୂରୟଯ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓ
ି ସଭସ୍ଗ ହାନିଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯନ୍ତି ମାହା ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀ
ନ୍ତକତତ ଫଚିତ ନୁ ହନ୍ତି  ׀ୄତଣୁ ‘ସୂଘୀବୁକ୍ତ’ ଫିଦ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯିଫା, ୄମଉଁଠ୍ି ହାନିଯ ସଫତାଧିଓ ସମ୍ଭାଫୟ
ଓାଯଣକୁଡଓ
ି ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିଦକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃ ତ ହୁ ନ୍ତି, ଧିଓ ରାବଦାଣଓ ୄହାଆାୄଯ,
ୄମୄହତୁ ୄସବି ଦୄକ୍ଷ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ ଯକ୍ଷା ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଅଧାଯିତ ଅଫଯଣ ୄଦଆାୄଯ
׀
ବିଓର୍ତ୍ତା ଫାସ୍ଗଫୄଯ ତା’ ଓଭିର୍ନ ଚତନ ଓଯିଫା ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫିର୍ଣ ଉୄଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ
ଯାଭର୍ତ ଦିଏ  ׀ଏହା ବିଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଭୄନ ଯଖିଫା ୄମାକୟ ୄହଫ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫୀଭାଓୁ ସଙ୍କଟ
ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓଯିଫାଯ ଅଦର୍ତ ଦ୍ଧତି ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓୄଯ, ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓିଭା ସଙ୍କଟ ନିଫାଯଣ ବି ନୟ
ଉାଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଙି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଫୀଭାଯ ଭୂରୟ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫିଓଳ୍ପ ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ׀
ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣଯୁ, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଉଘିତ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ୄହାଆାୄଯ :


ଓାଟୄମାକୟକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘାଯଓୁ ୄନୄର ୄଓୄତ ଯିଭାଣଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସଂଘିତ ୄହଫ ?



ଏଓ ହାନି ନିଫାଯଣ ଓାମତୟଯ ପସ୍ୱଯୂ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ହ୍ରାସ ୄଓୄତ ଯିଭାଣଯ ୄହାଆାୄଯ ?

ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫିୄକ୍ରତା ଯୂୄ ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ନିଚଓୁ ତା’ ନିଚ
ବୂଭିଓା ତଥା ଗ୍ରାହଓଯ ବୂଭିଓା ଫିର୍ଣୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି  ׀ୄସ ୄସଠ୍ିଓୁ ୄଓଫ ଏଓ ଫିକ୍ରୀ
ାଆଫା ାଆଁ ମାଉଙି ଓି ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ଏଓ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଓ  ଂର୍ୀଦାଯ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ମାଉଙି, ମିଏ
ତା’ ସଙ୍କଟସଫୁ ଓୁ ପ୍ରବାଫୀ ଯୂୄ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯିଫ ?
ଗ୍ରାହଓଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ ବିନ୍ନ ୄଟ  ׀ୄସ ସଫତାଧିଓ ଫୀଭା ପ୍ରତି ଔଙ୍ଙତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଟଙ୍କା ୄନଫା ାଆଁ ଏୄତ ଫୟଗ୍ର
ନୁ ୄହଁ, ଓିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ଓୁ ସଭାଧାନ ଓଯିଫାଯ ଔଙ୍ଙତଓୁ ଓଭ ଓଯିଫାୄଯ ଉତ୍ସାହିତ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଘିନ୍ତାଯ ଫିର୍ଣ ୄହଉଙି ୄସହି
ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫା ମାହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ ନାହିଁ, ୄତଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୀଭିତ ୄହଫା
ଅଫର୍ୟଓ ׀
ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ବୂଭିଓା ୄଓଫ ଏଓ ଫିୄକ୍ରତାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ  ׀ୄସ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କଓ,
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ, ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଯାଭର୍ତଦାତା, ଓଷ୍ଟଭାଆଚଡ ସଭାଧାନକୁଡଓ
ି ଯ ୄମାଚନାଓର୍ତ୍ତା  ଏଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା
ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ମିଏ ଫିଶ୍ୱାସ  ଦୀଖତାଫଧି ସଭନ୍ଧ ଉୄଯ ଚୀଫନ ଧାଯଣ ଓୄଯ, ସଭସ୍ଗ କୁଣଯ ଅଧାଯ ୄହାଆ ׀
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2.

ପ୍ରସ୍ତାଫ ଘଯଣ

ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସହାଣତା ୄଦଫାଓୁ ଡିଫ  ׀ଫୀଭିତଓୁ ତା ଭଧ୍ୟୄଯ
ଦିଅମାଆଥିଫା ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ୄନଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି  ׀ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ଫିୄର୍ର୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି
ଉୄଯ ଧ୍ୟାଣ 5 ୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙି ׀
ଏହା ତି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ବିଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା
ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଫିର୍ଣୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ଫୟାଔୟା  ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଏଓ ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ, ମଥାଥତ  ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସୂଘନା
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପତା ଗ୍ରାହଓଯ ଦାଫୀଓୁ ଓାଭୀ ଓଯି ୄଦଆାୄଯ ׀
ୄଫୄ ୄଫୄ ତିଯକ୍ତ
ି ସୂଘନା ଥାଆାୄଯ ମାହା ରିସୀଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄସ ବି
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓବ୍ନାନୀ ଗ୍ରାହଓଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓିଭା ବିଓର୍ତ୍ତା/ଉୄଦଷ୍ଟା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିାୄଯ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓଓୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ଘାଯିଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫାୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫାଓୁ ଏଫଂ ଏଯିଓି
ଏସଫୁ ଓାହିଁଓି ଅଫର୍ୟଓ, ଏହା ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ହୁ ଏ ׀
3.

ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଘଯଣ
ଓ)

ଓବଯ ୄନାଟ

ଓବଯ ୄନାଟ ଫିର୍ଣୄଯ ଧ୍ୟାଣ ‘ 5’ ୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙି  ׀ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ
ଦାଣିତ୍ୱ ୄଟ ୄମ ଓବଯ ୄନାଟ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା, ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରମୁଚୟ, ଫୀଭିତଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି
ସଭନ୍ଧୄଯ ତତ୍ପଯତା ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ତାଯ ହିତ ବିଓର୍ତ୍ତା  ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ହାତୄଯ ନିଯାଦୄଯ
ଙି ׀
क

ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚଯ ପ୍ରଦାନ

ରିସୀଯ ପ୍ରଦାନ ୄହଉଙି ନୟ ଏଓ ସୁୄମାକ ମାହା ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ସଂଓତ ଓଯିଫା ାଆଁ
ାଏ  ׀ମଦି ଓବ୍ନାନୀ ନିଣଭ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଓୁ ଫୟକ୍ତିକତ ଯୂୄ ୄଦଫା ାଆଁ ନୁ ଭତି ଦିନ୍ତା, ଏହାଓୁ
ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫା  ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄଦଫା ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଧାଯଣା ୄହାଆଥାନ୍ତା ׀
ମଦି ରିସୀଓୁ ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ଠ୍ାମାଉଙି, ଚୄଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ସଂଓତ ଓଯିଫା
ଉଘିତ୍ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଚଣାୄଡ ୄମ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଓୁ ଠ୍ାଆ ଦିଅମାଆଙି  ׀ଏହା ଗ୍ରାହଓଓୁ
ଦର୍ତନ ଓଯିଫାଯ ଏଫଂ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ମାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଯ ଏଓ
ସୁୄମାକ ୄଟ  ׀ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ, ଏଫଂ ରିସୀ ଧାଯୀଯ ଧିଓାଯ  ସୁଫଧ
ି ା ମାହାଯ
ଗ୍ରାହଓ ରାବ ଉଠ୍ାଆ ାୄଯ, ଏସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯିଫାଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଏଓ ଫସଯ ୄଟ  ׀ଏହି ଓାମତୟ ଫିକ୍ରଣ
ଫାହାୄଯ ଏଓ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଆଙ୍ଚାଓୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ׀
ଏହି ୄଫୈଠ୍ଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ  ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସହାଣତା ୄଦଫାଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ତନ
ାଆଁ ଫଘନ ୄଦଫାଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫସଯ ୄଟ ׀
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଘଯଣ ୄହଫ ଗ୍ରାହଓ ଚାଣିଥିଫା ନୟ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ନାଭ  ଫିଫଯଣୀ ଚାଣିଫାଓୁ ଘାହିଁଫା,
ୄମଉଁଭାୄନ ସମ୍ଭଫତଃ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ୄସଫା ଦ୍ୱାଯା ରାବ ାଆ ାଯୄନ୍ତ  ׀ମଦି ଗ୍ରାହଓ ନିୄଚ ୄସହି
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ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଓତ ଓଯି ବିଓର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗୄଯ ଯିଘତ
ି ଓଯାଆ ଦିନ୍ତା, ଏହାଯ ତାତ୍ପମତୟ
ଫୟଫସାଣୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସପତା ହୁ ନ୍ତା ׀
କ)

ରି ସୀ ନୂ ତନୀଓଯଣ

ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତି ଫର୍ତ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ସଭଣୄଯ, ୄସହି ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ ଫୀଭା ଓଯିଫା ଘାରୁ ଯହିଫ ଓି ନୟ ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫଦାଆଫ, ଗ୍ରାହଓଯ
ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ ଯୄହ  ׀ଏହା ୄହଉଙି ୄସହି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ଫିନ୍ଦୁ ୄମଉଁଠ୍ି ବିଓର୍ତ୍ତା  ଓବ୍ନାନୀଦ୍ୱାଯା ସୃଷ୍ଟି
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଦ୍ଭାଫ  ଫିଶ୍ୱାସଯ ଯୀକ୍ଷଣ ହୁ ଏ ׀
ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷୄଯ ୄଓୌଣସି ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନାହିଁ ଫୀଭିତଓୁ ଏହା ଯାଭର୍ତ ୄଦଫାାଆଁ ୄମ ତା’
ରିସୀ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ତାଯିଔୄଯ ସଭାପ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଙି, ତଥାି ଏଓ ୄସୌଚନୟତା  ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅମାଆଥିଫା
ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଫୟଫସାଣ ଅଘାଯଯ ଫିର୍ଣ ହିସାଫୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ରିସୀଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ
ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯି ସଭାପ୍ତି ତାଯିଔଯ ଏଓ ଭାସ ୂଫଯ
ତ ୁ ଏଓ ‚ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା‛ ଚାଯୀ ଓଯନ୍ତି  ׀ଗ୍ରାହଓଓୁ
ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭୄନ ଓାଆଫା ାଆଁ ନୂ ତନୀଓଯଣଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ତାଯିଔଯ ୄନଓ ୂଫଯ
ତ ୁ ବିଓର୍ତ୍ତା
ଗ୍ରାହଓଯ ସବ୍ନଓତୄଯ ଯହିଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସ ତାହା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯି ାଯିଫ ׀
ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ସବ୍ନଓତୄଯ ଯହିଫା ଦ୍ୱାଯା, ଏଓ ଫତ ଓିଭା ଯିଫାଯ ଉତ୍ସଫ ବି ୄଓୄତଓ
ଫସଯୄଯ ତାଓୁ ସୁୄବଙ୍ଚା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ସଭନ୍ଧ ଦୃ ଢୀବୂତ ହୁ ଏ  ׀ୄସବି ୄମୄତୄଫୄ ଓଷ୍ଟ ଓିଭା
ଦୁ ଃଔଯ ସଭଣ ଅୄସ, ତାଓୁ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯି ସଭନ୍ଧଓୁ ଅହୁ ଯି ଦୃ ଢ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

4.

ଦାଫୀ ଘଯଣ

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏଓ ଚଟି ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ତା’ ଓାମତୟ
ୄଟ ୄମ ଦାଫୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଖଟଣା ଫିର୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ସଭସ୍ଗ
ଘାଯିଓତାକୁଡଓ
ି ମତ୍ନ ସହଓାୄଯ ାନ ଓୄଯ  ସଫୁ ପ୍ରଓାଯଯ ସୄଫତକ୍ଷଣୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହାଯ
ହାନିଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାଓୁ ଅଫର୍ୟଓତା ଡିାୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ୄସହି ଯିଦୃର୍ୟଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ଉୄଯ ଏଓ ଫାଦଫିଫାଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ନାହିଁ ׀
I.

ଧନ ଫୀଭା

II.

ଫୟଫସାଣ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା

III.

ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା

IV.

ଗ୍ନି ଫୀଭା
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କ.

ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ

1.

ଫିହଙ୍ଗାଫୄରାଓନ

ଉଙ୍ଙ ପ୍ରାଥଭିଓତା ଓାମତୟ ାଆଁ ସଭଣ ୄହଉଙି ୄମୄତୄଫୄ ଗ୍ରାହଓଯ ଏଓ ବିୄମାକ ଥାଏ  ׀ଭୄନଯଔନ୍ତୁ ୄମ ଏଓ
ବିୄମାକ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସଫା ଫିପତାଯ ଫିର୍ଣ ,ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ୄଯଓଡତସଫୁ ଓୁ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଯିଫାୄଯ
ଫିଭତା ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ତତ୍ପଯତାଯ ବାଫ ମତୟନ୍ତ ଫିସ୍ଗାଯିତ ୄହାଆାୄଯୁ ମାହା ଗ୍ରାହଓଓୁ ଦୁ ଃଔ
ୄଦଆଙି, ଓାହାଣୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଭାତ୍ର ୄଟ ׀
ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄସବି ଫିପତା ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଥତ ଫୟାଔୟା ଓାଯଣଯୁ ଫିଘିତ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ୄକ୍ରାଧିତ
ୄହାଆମାଅନ୍ତି  ׀ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ବାଫନା  ସଭନ୍ଧୀଣ ଅୄଫକ ଥାଏ ମାହା ପ୍ରୄତୟଓ ୄସଫା ଫିପତା ୄମାକଁୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହୁ ଏ :


ପ୍ରଥଭତଃ ନୟାଣ/କ୍ଷାତିତାଯ ନୁ ବୂତି, ଠ୍ଓି ମାଆଥିଫାଯ ବାଫନା



ଦ୍ୱିତୀଣ ବାଫନା ୄହଉଙି ଅଖାତପ୍ରାପ୍ତ ହଂବାଫ – ନୟଭାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ନିଚଓୁ ୄଙାଟ ୄଫାରି
ନୁ ବଫ ଓଯାଆଥିଫା

ଏଓ ବିୄମାକ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ନିର୍ଣ୍ତାଣଓ ‚ସତୟଯ ଭୂହୁର୍ତ୍‛ତ ୄଟ; ମଦି ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଓୁ ଠ୍ିକ୍ ଓଯାଏ,
ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଫିଶ୍ୱସନୀଣତା ଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫାୄଯ ଏହାଯ ର୍କ୍ତି ଙି  ׀ଏଆଠ୍ି ଭାନଫ ସ୍ପର୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ,
ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଭୂରୟଫାନ ୄଫାରି ନୁ ବଫ ଓଯିଫାଓୁ ଘାହାନ୍ତି ׀
ମଦି ଅଣ ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ଫୀଭା ଉୄଦଷ୍ଟା ଟନ୍ତି, ଅଣ ପ୍ରଥଭତଃ ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙିତ ି ଅସିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄଦୄଫ ନାହିଁ  ׀ଅଣ ଏହି ଫିର୍ଣ ଓବ୍ନାନୀଯ ମଥାଥତ ଧିଓାଯୀ ନିଓଟଓୁ ୄନୄଫ  ׀ଭୄନଯଔନ୍ତୁ, ଓବ୍ନାନୀଯ ନୟ
ୄଓହି ଫି ଗ୍ରାହଓଯ ସଭସୟାଯ ଭାରିଓତ୍ୱ ୄନୄଫ ନାହିଁ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ଅଣ ଓଯିାଯିୄଫ ׀
ଅର୍ତ୍ି/ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ଅଭଓୁ ଏହା ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫାଯ ସୁୄମାକ ଦିନ୍ତି ୄମ ଅୄଭ ଗ୍ରାହଓଯ ହିତଯ ୄଓୄତ ଧ୍ୟାନ
ୄଦଉଁ  ׀ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄସଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତି ନିଦା ସ୍ଗମ୍ଭ ମାହା ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ସଦ୍ଭାଫ  ଫୟଫସାଣ ନିଭିତ
ହୁ ଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ୄର୍ର୍ୄଯ, ମାହାଓୁ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ
ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନଓୁ ଅଣିଫା ଉଘିତ ׀
ୄଭୌଖିଓ ଫିଜ୍ଞାନ ,ଉର୍ତ୍ଭ/ଔଯାୁ ଯ ଫିକ୍ରଣ  ୄସଫା ପ୍ରଦାନୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଯହିଙ ି  ׀ଭୄନଯଔନ୍ତୁ ୄମ
ଉର୍ତ୍ଭ ୄସଫା ସୂଘୀତ ୄହାଆଥିଫା 5 ଚଣ ୄରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୁଯସ୍କୃତ ହୁ ଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଔଯା ୄସଫା 20 ଚଣ
ୄରାଓଙ୍କ ାଔଓୁ ମାଏ׀
2.

ସଙ୍କିତ ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ (ଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍.)

ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ଏଓ ସଙ୍କିତ ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ,ଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍ୁ ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି ମାହା ଫୀଭା
ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନିଫାଯଣଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ
ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀
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ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ଏହି ସିଷ୍ଟଭୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀ ଫିଫଯଣୀ ସହିତ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓଯିାଯିୄଫ  ୄସଭାନଙ୍କ
ବିୄମାକ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିାଯିୄଫ  ׀ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ ତା ୄଯ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ଗ୍ରସାଯିତ
ଓଯାମାଏ  ׀ଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍ ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ  ନିଫାଯଣ ାଆଁ ନିଅମାଆଥିଫା ସଭଣଓୁ ୄଔାଚି ଫାହାଯ ଓୄଯ ׀
ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ନିଭନରିଖିତୄଯ :
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx

3.

ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନିୟଭ, 1986

ଏହି ଧିନିଣଭଓୁ ‚ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ହିତଯ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଏଫଂ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିଫାଦଯ ସଭାଧାନ
ାଆଁ ଉୄବାକ୍ତା ଯିର୍ଦ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯିଫା ାଆଁ‛ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅକରା  ׀ଏହି ଧିନିଣଭଓୁ
ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ,ସଂୄର୍ାଧନୁ ଧିନିଣଭ, 2002 ଦ୍ୱାଯା ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଓ)

ଧିନିୟଭ ନ୍ତକତତ ଯିବାଷା

ଧିନିଣଭୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଯିବାର୍ା ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତି:
ଯିବାଷା
‚ୄସଫା‛ ଥତ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିଫଯଣଯ ୄସଫା ମାହାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଉୄମାକଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ
ଫୟାଙ୍କି ଂ, ଥତ ସଭନ୍ଧୀଣ, ଫୀଭା, ଯିଫହନ, ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ,ସଂସାଧନୁ, ୄଫୈଦୁୟତିଓ ଓିଭା ନୟାନୟ ର୍କ୍ତିଯ ଅୂର୍ତ୍,ି
ଅଫାସ  ଔାଦୟଫୟଫସ୍ଙା ଓିଭା ଉବଣ, କୃହ ନିଭତାଣ, ଭୄନାଯଞ୍ଜନ, ୄଓୌତୁ ଓ ଓିଭା ସଭାଘାଯ ଓିଭା ନୟାନୟ ସୂଘନାଯ
ଫୟଫସ୍ଙା ସଭନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧ
ି ାସଫୁ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ଏ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହା ଫିନା ର୍ୁଳ୍କ ,ଭୁକ୍ତୁ ୄଯ ଦିଅମାଉଥିଫା ୄସଫା
ଓିଭା ଫୟକ୍ତିକତ ୄସଫାଯ ନୁ ଫନ୍ଧ ନ୍ତକତତ ୄସଫା ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
ଫୀଭାଓୁ ୄସଫା ଯୂୄ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯାମାଏ
‚ଉୄବାକ୍ତା‛ ଥତ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ:
i.

ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସି ଚିନର୍
ି ଓିୄଣ  ୄସବି ଚିନର୍
ି ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଉୄମାକଓର୍ତ୍ତାଓୁ
ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୄସବି ଚିନର୍
ି ଓୁ ୁନଃଫିକ୍ରଣ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ଫୟାାଯିଓ
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ତାଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀

ii.

ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସି ୄସଫାଓୁ ବଡାୄଯ ଅୄଣ ଓିଭା ତାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଏ ଏଫଂ ୄସସଫୁ
ୄସଫାଯ ହିତାଧିଓାଯୀ/ରାବାଥତୀ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ׀

‚ତୁଟ‛ି ଥତ କୁଣଫର୍ତ୍ା, ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃ ତ ି  ଓାମତୟ ସଂାଦନଯ ୄର୍ୈୀୄଯ ୄଦାର୍, ୂର୍ଣ୍ତତା, ତୁଟ,ି ମତୟାପ୍ତତା ମାହାଓୁ
ୄଓୌଣସି ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ନ୍ତକତତ ଚାଯି ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ନୁ ଫନ୍ଧ
ଓିଭା ନୟଓିଙଯ
ି ନୁ ସଯଣୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଦ୍ୱାଯା ସଂାଦିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ନିଅମାଆଙି ׀
‘ବିୄମାକ’ ଥତ ଏଓ ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତ ଯୂୄ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଅୄଯା ୄମ:
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i.

ଏଓ ନୁ ଘତ
ି ଫୟାାଯ ପ୍ରଥା ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ଫୟଫସାଣ ଯବ୍ନଯାଓୁ ଙ୍ଗୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି

ii.

ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଓିଣାମାଆଥିଫା ଚିନର୍
ି ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ ତୁଟ ି ଯହିଙ ି

iii.

ତା’ ଦ୍ୱାଯା ବଡାୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଓିଭା ରାବ ଉଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄସଫାୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିର୍ଣୄଯ
ବାଫ ଯହିମାଆଙି

iv.

ଘାଚତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ୄଫୈଧିଓଯୂୄ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓିଭା ୟାୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯିଥିଫା ଭୂରୟ
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄଟ׀

ୄସହି ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ମାହାଓୁ ଫୟଫହାଯ ଓଯିଫାୄଯ ଚୀଫନ  ନିଯାର୍ତ୍ା ପ୍ରତି ଫିଦଚନଓ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓ
ି ୄସହି
ଅଆନଯ ପ୍ରାଫଧାନଯ ଉରଖଂନ ଓଯି ଚନତାଓୁ ଫିକ୍ରୀ ାଆଁ ମାଘନା ଓଯାମାଉଙି, ମାହା ନୁ ସାୄଯ ଫୟାାଯୀଓୁ ୄସବି
ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଯ ସାଭଗ୍ରୀ, ପ୍ରଓାଯ  ଉୄମାକଯ ପ୍ରବାଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନା ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀
‘ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ’ ଥତ ଏଓ ଫିଫାଦ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମାହା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆଙି, ବିୄମାକୄଯ
ଥିଫା ଅୄଯାକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୄଯ  ୄସସଫୁ ଯ ପ୍ରତିଫାଦ ଓୄଯ ׀
ଔ)

ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ନିଫାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ତଫୟ

ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ନିଫାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ତଫୟକୁଡଓ
ି ପ୍ରୄତୟଓ ଚିରାଳ  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙାିତ
ଓଯାମାଏ ׀
i.

ଚିରଳା ନୟାୟାଧିଓଯଣ(ୄପାଯଭ): ଏହି ନୟାଣାଧିଓଯଣଙ୍କ ବିୄମାକସଫୁ ଯ ସୁଫଘ
ି ାଯ ଓଯିଫାଯ
ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଚିନର୍
ି ଓିଭା ୄସଫାଯ ଭୂରୟ  ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ 20
ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ୄଟ  ׀ଚିରଳା ୄପାଯଭଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅୄଦର୍/ନିର୍ଣ୍ତଣଯ ନିଷ୍ପାଦନ ାଆଁ ଏହାଓୁ ମଥାଥତ
ସିବିର ୄଓାଟତ ,ଦିଫାନୀ ନୟାଣାଣୁ ଓୁ ଠ୍ାଆଫାାଆଁ ଧିଓାଯ ଦିଅମାଆଙି ׀

ii.

ଯାଚୟ ଓଭିଶନ: ଏହି ନିଫାଯଣ ପ୍ରାଧିଓଯଣଙ୍କ ଭୂବୂତ, ୁନଫିଘାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ
ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙି  ׀ଏହା ଚିରଳା ୄପାଯଭଠ୍ାଯୁ ଅସିଥିଫା ନିୄଫଦନକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତି  ׀ତାଙ୍କ
ୄସହି ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫାଯ ଫି ଭୂ ଧିଓାଯ ଯହିଙ ି ୄମଉଁ ଚିନର୍
ି /ୄସଫା 
କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ ଯ ଭୂରୟ ଟ 20 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ  ଟ 100 ରକ୍ଷ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ
ନାହିଁ  ׀ନୟାନୟ ର୍କ୍ତି  ପ୍ରାଧିଓାଯକୁଡଓ
ି ଚିରାଳ ୄପାଯଭ ସହିତ ସଭାନ ׀

iii.

ଚାତୀୟ ଓଭିଶନ: ଧିନିଣଭ ନ୍ତକତତ ସ୍ଙାିତ ନ୍ତିଭ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ୄହଉଙନ୍ତି ଚାତୀଣ ଓଭିର୍ନ ׀
ଣାଙ୍କ ାଔୄଯ ଭୂବୂତ, ୁନଫିଘାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙି  ׀ଏହା
ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଅୄଦର୍ଠ୍ାଯୁ ଅସିଥିଫା ନିୄଫଦନକୁଡଓ
ି ଯ ର୍ୁଣାଣୀ ଓଯନ୍ତି
ଏଫଂ ୄଭୌିଓ ନୟାଣାଧିଓାଯୄଯ ଏହା ୄସହି ଫିଫାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ଚିନର୍
ି /ୄସଫା
 ଦାଫୀଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ  ׀ଣାଙ୍କ ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନ ଉୄଯ
ନିଯୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଥାଏ ׀

ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏଓ ଦିଫାନୀ ନୟାଣାଣଯ ଧିଓାଯ ଥାଏ ׀
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କ)

ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଏଯ ଓଯିଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଉୄଯାକ୍ତ ତିନ ି ନିଫାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଏଯ ଓଯିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା ତି ସଯ ୄଟ ׀
ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନ ନିଓଟୄଯ ୄହଉ ଓିଭା ଚାତୀଣ ଓଭିର୍ନ ନିଓଟୄଯ ୄହଉ, ଏଓ ବିୄମାକ ଓିଭା ନିୄଫଦନ
ପାଆର ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ ନାହିଁ ׀
ବିୄମାକ ସ୍ୱଣଂ ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଥଫା ତା’ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପାଆର ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଏହା ଫୟକ୍ତିକତ ଯୂୄ ପାଆର ଓଯାମାଆାୄଯ ଓିଭା ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ଠ୍ାମାଆାୄଯ  ׀ଏହା ଧ୍ୟାନୄଯ
ଯଖିଫା ଉଘିତ ୄମ ଏଓ ବିୄମାକ ପାଆର ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ଓିରଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀
ଖ)

ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭ ଅୄଦଶ

ମଦି ୄପାଯଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଟନ୍ତି ୄମ ୄମଉଁ ଚିନର୍
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆଙି, ୄସଥିୄଯ ବିୄମାକୄଯ
ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ତୂଟ ି ଥାଏ ଓିଭା ବିୄମାକୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଥିଫା ୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି
ଫି ଅୄଯା ପ୍ରଭାଣିତ ହୁ ଏ, ୄପାଯଭ ନିଭନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓିଭା ଧିଓଓୁ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ୄଦଆ
ଫିୄଯାଧୀ କ୍ଷଓୁ ଅୄଦର୍ ଚାଯୀ ଓଯିାଯନ୍ତି, ମଥା :
i.

ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ, (ଓିଭା ଫୀଭା ସନ୍ଦବତୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭୁ, ଘାଚତଓୁ
ବିୄମାକ୍ତାଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଫା

ii.

ଫିୄଯାଧୀ କ୍ଷଯ ଫୄହା ୄମାକଁୁ ଉୄବାକ୍ତା ୄବାକିଥିଫା ୄଓୌଣସି ହାନି ଓିଭା କ୍ଷତି ାଆଁ
ଉୄବାକ୍ତାଓୁ ୄସହି ଯିଭାଣଯ ଯାର୍ି କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା

iii.

ପ୍ରର୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସଫାୄଯ ଥିଫା ତୂଟ ି ଓିଭା ବାଫଓୁ ହଟାଆଫା

iv.

ନୁ ଘତ
ି ଫୟଫସାଣ ପ୍ରଥା ଓିଭା ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ଫୟଫସାଣ ଯବ୍ନଯାଓୁ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଓଯିଫା ଓିଭା
ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ୁନଯାଫୃ ର୍ତ୍ି ନ ଓଯିଫା

v.

କ୍ଷଭାନଙ୍କୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଭୂରୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା

ଗ)

ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ୄେଣୀ

ତିନ ି ୄପାଯଭୄଯ ଥିଫା ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ନିଭନରିଖିତ ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫିବାଚିତ
ହୁ ନ୍ତି, ୄମୄତ ଦୂ ଯ ମତୟନ୍ତ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସଂୃକ୍ତ ୄଟ :

4.

i.

ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ଫିଭେତା

ii.

ଦାଫୀଯ ଣ-ସଭାଧାନ

iii.

ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓଯଣ

iv.

ହାନିଯ ଭାତ୍ରା/ଯିଭାଣ

v.

ରି ସୀ ସର୍ତ୍ତ, ନୁ ଫନ୍ଧ ଆତୟାଦି

ଫୀଭା ୄରାଓା (ପ୍ରଶାସନିଓ ବିୄମାକ ମାଞ୍ଚ ଧିଓାଯୀ)
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ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ଧିଓାଯ ନ୍ତକତତ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ଦିନ ର୍ାସଓୀଣ ୄକୄଚଟୄଯ
ପ୍ରଓାର୍ିତ ଏଓ ଫିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ଚନତା ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ନିଣଭାଫୀ, 1998 ସ୍ଙାିତ ଓୄର  ׀ଏହି ନିଣଭାଫୀ
ସଭସ୍ଗ ଫୟକ୍ତିକତ ଙ୍କକ୍ତିଯ ଫୀଭା, ଥତାତ୍ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଫୀଭାସଫୁ ାଆଁ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ
ଫୀଭା ପ୍ରତି ରାକୁ ହୁ ଏ ׀
ଏହି ନିଣଭକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓ
ି ତଯପଯୁ ଳ୍ପ ଔଙ୍ଙତୄଯ ସକ୍ଷଭ  ନିଯୄକ୍ଷ ବାୄଫ ଦାଫୀଯ
ସଭାଧାନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ ସଭାଧାନ ଓଯିଫା ׀
ୄରାଓା, ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯେଯ ସମ୍ମତିୄଯ ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ  ଯାଭଶତଦାତା ଯୂୄ
ଓାମତୟ ଓଯିାୄଯ ׀
ୄରାଓାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ୟ
ତ , ବିୄମାକଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା ଓିଭୋ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫା ୄହଉ, ନ୍ତିଭ ୄଟ ׀
ଓ)

ୄରାଓାଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ

ୄରାଓାଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ବିୄମାକ, ଫୀଭିତ ଓିଭା ତା’ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ
ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହାଆ, ରିଖିତୄଯ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ମାହା ୄରାଓାଙ୍କୁ ସୄଭାଧିତ ୄହାଆଥିଫ ମାହାଙ୍କ
ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏଓ ର୍ାଔା/ଓାମତୟାଣ ଥିଫ  ׀ଏହା ସହିତ ବିୄମାକ୍ତାଓୁ ୄହାଆଥିଫା
ହାନିଯ ସ୍ୱଯୂ  ଫିସ୍ଗାଯଯ ଅଓନ ଏଫଂ ଭକାମାଆଥିଫା ଯିରିପ ସହିତ ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ, ସହାଣଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ
ଭଧ୍ୟ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ ׀
ୄରାଓାଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦି :
i.

ବିୄମାକ୍ତା ୂଫତଯୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କୁ ଏଓ ରିଖିତ ବିୄଫଦନ ୄଦଆଥିୄଫ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ :


ବିୄମାକଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଥିୄଫ



ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକ ପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ ଏଓ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ୍ତା ୄଓୌଣସି ଉର୍ତ୍ଯ
ାଆ ନ ଥିୄଫ



ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଉର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମାକ୍ତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହାଆ ନ ଥିୄଫ ׀

ii.

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହୟ ୄହାଆଥିଫା ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆଥିଫ
׀

iii.

ବିୄମାକଟି ୄଓୌଣସି ନୟାଣାଣ ଓିଭା ଉୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଧିଓଯଣ ଓିଭା ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୄଯ ଫିଘାଯାଧୀନ
ନ ଥିଫ ׀

ଔ)

ୄରାଓା ଦ୍ାଯା ସୁାଯିଶ/ଯାଭଶତ

ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ/ୄପ୍ରାୄଟାଓର ,ର୍ିଷ୍ଟାଘାଯୁ କୁଡଓ
ି ଯହିଙ ି ମାହାଓୁ ୄରାଓା ାନ ଓଯିଫା ପ୍ରତୟାର୍ା
ଓଯାମାଏ :
i.

ୄସବି ଏଓ ବିୄମାକଯ ପ୍ରାପ୍ତିଯ ଏଓ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁାଯିର୍ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍
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ii.

ପ୍ରତିରିିକୁଡଓ
ି ଉବଣ ବିୄମାକ୍ତା  ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫା ଉଘିତ

iii.

ୄସବି ସୁାଯିର୍ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତୄଯ ସୁାଯିର୍କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ

iv.

ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ଏଓ ପ୍ରତିରିି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫା ଉଘିତ ଏଫଂ ୄସହି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ତ୍ରଯ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷ୍ଟିଓଯଣ ଭକାମିଫା ଉଘିତ ׀

ମଦି ଫିଫାଦ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ଦ୍ୱାଯା ସଭାଧାନ ନ ହୁ ଏ, ୄରାଓା ଫୀଭିତଓୁ ୄସହି ରାବ/ନିର୍ଣ୍ତଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄଦଫ,
ମାହା ୄସ ନୟାଣସଙ୍ଗତ ବାଫିୄଫ, ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ କ୍ଷତିଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ଯିଭାଣ
ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥିଫ ׀
କ)

ୄରାଓା ଦ୍ାଯା ଧିନିର୍ଣ୍ୟ
ତ / ାଯିୄତାଷିଓ

ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ଧିନିର୍ଣ୍ତଣ ନିଭନରିଖିତ ନିଣଭାଫୀ ଦ୍ୱାଯା ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ହୁ ନ୍ତି :
i.

ାଯିୄତାର୍ିଓ ଟ. 20 ରାକ୍ଷ ,ନୁ ଗ୍ରହ ୂଫତଓ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଦଣ  ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙତ
ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫା ଉଘିତ ׀

ii.

ୄସବି ଏଓ ବିୄମାକ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 3 ଭାସଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦିଅମିଫା ଉଘିତ, ଏଫଂ
ଫୀଭିତ ୄସହି ାଯିୄତାର୍ିଓ ଯ ପ୍ରାପ୍ତିଯ ଏଓ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତିଭ ସଭାଧାନ ଯୂୄ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ
ାଯିୄତାର୍ିଓ ଯ ପ୍ରାପ୍ତିଯ ସ୍ୱୀଓାୄଯାକ୍ତି ୄଦଫା ଉଘିତ׀

iii.

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଧିନିର୍ଣ୍ତଣ ଯ ନୁ ାନ ଓଯିୄଫ ଏଫଂ ୄସହି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄରାଓାଙ୍କୁ ଏଓ ରିଖିତ ସୂଘନା ଠ୍ାଆୄଫ ׀

iv.

ମଦି ଫୀଭିତ ୄସହି ଧିନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଧିନିର୍ଣ୍ତଣ ଓୁ
ରାକୁ ଓଯି ନ ାଯନ୍ତି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନିଣଭ, 1986 ନୁ ସାୄଯ, ଓିଏ ଏଓ ଉୄବାକ୍ତାଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ ?
I.

ମିଏ ଫୟକ୍ତିକତ ଉୄମାକ ାଆଁ ଚିନର୍
ି /ୄସଫା ବଡାୄଯ ନିଏ

II.

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୁନଃଫିକ୍ରଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ୁ ଓିୄଣ

III.

ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ଚିନର୍
ି /ୄସଫା ଓିୄଣ  ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ

IV.

ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ନୟ ଚଣଓଯ ୄସଫାଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ

ଖ.

ଫାର୍ତ୍ତା ଫିନଭ
ି ୟ/ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାୄଯ ସୄବ୍ଷଣ ୄଓୌଶ
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ସଫତାଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସଭୂହଯ ୄକାଟିଏ, ମାହା ଓାମତୟ ସ୍ଙୄଯ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଓାମତୟ ସବ୍ନାଦନ ାଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା
ୄସଫା ଓଭତଘାଯୀ ାଔୄଯ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ, ୄହଉଙି ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍ ׀
ଓଠ୍ିନ ୄଓୌର୍ – ମାହା ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ପ୍ରଓାଯଯ ଓାମତୟ ଓିଭା କ୍ରିଣା ସବ୍ନାଦନ ଓଯିଫାଓୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ କ୍ଷଭତା ସହିତ
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍ ଉବଣ ଓାମତୟୄଯ  ଫାହାୄଯ ନୟ ଓଭତୀ  ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସହିତ
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଫାର୍ତ୍ତାା ଓଯିଫାଯ ଚଣଓଯ କ୍ଷଭତା ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ  ׀ଫାର୍ତ୍ତା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍କୁଡଓ
ି ଏହି
ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତି ׀
1.

ଫାର୍ତ୍ତା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ସଭେନ୍ଧ

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ୄହଉଙି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ  ନୁ ଯାକୀ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ତତ୍ତ୍ୱ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହା ମୄଥଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ
 ׀ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଭନୁ ର୍ୟ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ସହିତ ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ଦୃ ଢ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଉବୟ ୄସଫା  ସଭେନ୍ଧ ନୁ ବୂତି ହିଁ ଯିୄଶଷୄଯ ଅଓାଯ ଦିନ୍ତି ଓି ଗ୍ରାହଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଓଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଦଖିଫ ׀
ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ କଢିଫାୄଯ ଓିଏ ସାହାମୟ ଓୄଯ ?
ଏହାଯ ହୃ ତିଣ୍ଡୄଯ, ଫର୍ୟ ଫିଶ୍ୱାସ/ନିଷ୍ଠା ଥାଏ  ׀ତା’ ସହିତ ନୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଙନ୍ତି, ମାହା ୄସହି ଫିଶ୍ୱାସଓୁ
ଦୃ ଢୀଓଯଣ  ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା ׀
ଘିତ୍ର 2: ଫିଶ୍ୱାସ/ନିଷ୍ଠା ାଆଁ ତତ୍ତ୍ୱ
ଅଓଷତଣ

ଫିଶ୍ୱାସ/ ନିଷ୍ଠା

ଉସ୍ଥିତ ଯହିଫା
i.

ସଂୄପ୍ରଷଣ

ପ୍ରୄତୟଓ ସଭନ୍ଧ ଅଓର୍ତଣ ସହିତ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ :

ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ତାଓୁ ନୟଭାୄନ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ୄସ ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ସଭନ୍ଧ କବିଫା ାଆଁ
ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ଉଘିତ  ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଓର୍ତଣ, ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ମାହା ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ
ଏଓ ସଂକଠ୍ନ ଓିଭା ଏହାଯ ପ୍ରତିନଧି
ି କୁଡଓ
ି ସଂଓତୄଯ ଅସିଫାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ଯ ଯିଭାଣ ୄଟ ׀
ଅଓର୍ତଣ ୄହଉଙି ପ୍ରୄତୟଓ ହୃ ଦଣଓୁ ୄଔାରିଫାଯ ପ୍ରଥଭ ଘାଫିଓାଠ୍ି  ׀ଏହା ଫିନା ଏଓ ସଭନ୍ଧ ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏଓ ଫିୄକ୍ରତା ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତୁ ମାହାଓୁ ୄରାୄଓ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ  ׀ଅଣ ବାଫୁ ଙନ୍ତି ଓି ୄସ
ଫିୄକ୍ରତାଯ ଫୃ ର୍ତ୍ୄି ଯ ଫହୁ ତ ଅକଓୁ ମିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆ ାଯିଫ ଓି ?
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ii.

ଏଓ ସଭନ୍ଧଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ଉସ୍ଙିତ –ଅଫର୍ୟଓ ସଭଣୄଯ ୄସଆଠ୍ି ଉସ୍ଙିତ ଥିଫା
:

ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଉଦାହଯଣ ୄଫାଧହୁ ଏ ୄହଉଙି ଫିଫାହଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ସ୍ଘୀ ସ୍ୱାଭୀଯ ଉସ୍ଙିତ ି ଅଫର୍ୟଓ
ଓୄଯ, ସ୍ୱାଭୀଯ ଉରବ୍ଧତା କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ଓି ? ୄସହିଯି ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଅୄରାଘନାଯ ଫିର୍ଣ
ୄହଉଙି ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ, ଓବ୍ନାନୀ ଓିଭା ଏହାଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ୄହୄଫ ଓି ଏଫଂ ୄଓଭିତ ି  ׀ୄସ
ସଂୂର୍ଣ୍ତଯୂୄ ଉସ୍ଙିତ ଥିୄଫ ଓି  ଗ୍ରାହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫିର୍ଣୄଯ ର୍ୁଣୁଥିୄଫ ଓି ?
ୄଓୄତଓ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସଂୂର୍ଣ୍ତଯୂୄ ଉସ୍ଙିତ ନ ଥାଏ ଏଫଂ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ଗ
ପ୍ରତୟାର୍ାଓୁ ନୟାଣ ଦିଏ  ׀ଚୄଣ ତଥାି ଏଓ ଦୃ ବ ସଭନ୍ଧ ଯଖିାୄଯ ମଦି ୄସ ଅଶ୍ୱାସନା ୄଦଫା ହିସାଫୄଯ, ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ତ
ସାଭାନୁ ବୂତି ଥାଆ ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଦାଣିତ୍ୱ ୄଫାଧ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓୄଯ ׀
ଉୄଯାକ୍ତ ଫିନ୍ଦୁକଡ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ ୄମଯିଓି :
ୁ ଓ


ଏଓ ଧାଯଣା ମାହା ଚୄଣ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ ଓିଭା



ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୄଣ ଉସ୍ଙିତ ଯୄହ  ର୍ୁୄଣ ଓିଭା



ସୄନ୍ଦର୍ ମାହା ଚୄଣ ନୟଚଣଓୁ ଠ୍ାଏ

ୄହଉଙନ୍ତି ସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ଦିକସଫୁ ଏଫଂ ର୍ୃଙ୍ଖା  ୄଓୌର୍ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏଓ ଥତୄଯ ଚୄଣ ମାହା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ
ଓୄଯ, ୄହଉଙି ଏଓ ଓାମତୟ ମାହା ଚୄଣ ୄଓଭିତ ି ବାୄଫ  ୄଦୄଔ, ଯ ଯିଣାଭ ׀
ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଉୄଯ ଫହୁ ତ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତି ୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଯଖିଫାଯ ଔଙ୍ଙତ ଏଓ
ନୂ ତନ ଗ୍ରାହଓ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ୄକ୍ଷା ଫହୁ ତ ଓଭ ୄଟ  ׀ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧ ୄନଓ ସ୍ପର୍ତ ଫିନ୍ଦୁୄଯ ଖୄଟ ଉ.ସ୍ୱ. ଗ୍ରାହଓଯ
ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ସଭଣୄଯ, ଅଫଯଣକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ, ପଭତକୁଡଓ
ି
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ, ୄତଣୁ, ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଏହି ଫିନ୍ଦୁକଡ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓୄଯ ସଭନ୍ଧ ସୁଦୃବ ଓଯିଫା
ୁ ଓ
ାଆଁ ୄନଓ ସୁୄମାକ ଙି ׀
2.

ଫାର୍ତ୍ତା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଫାର୍ତ୍ତା-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓ’ଣ ?
ସଭସ୍ଗ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଏଓ ୄପ୍ରଯଓ, ମିଏ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ାଏ,  ୄସହି ସୄନ୍ଦର୍ଯ ଏଓ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  ׀ଏହି
ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ୄପ୍ରଯଓଯ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁ ଛ
ି ାୄଯ ׀
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ଘିତ୍ର 3 : ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରଓାଯ

ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରଓାଯ

ୄଭୌଖିଓ

ରି ଖିତ

ଶଯୀଯ ବାଷାଯ

ଣ-ୄଭୌଖିଓ

ଉୄମାକ ଓଯିଫା

ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଫିବିନ୍ନ ଯୂୄଯ ୄହାଆାୄଯ


ୄଭୌଖିଓ



ରିଖିତ



ଣ-ୄଭୌଖିଓ



ର୍ଯୀଯ ବାର୍ାଯ ଉୄମାକ ଓଯି

ଏହା ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆ, ୄପାନ ୄଯ, ୄଭର ଓିଭା ଆଣ୍ଟଯୄନଟ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏହା ଘାଯିଓ ଓିଭା
ୄନୌଘାଯିଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ସୄନ୍ଦର୍ ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓିଭା ଯୂ ଓିଭା ଭିଡଅ
ି ଭାଧ୍ୟଭ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉ,
ସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ସାଯ ୄହଉଙି ମାହା ପ୍ରାପ୍ତ ଓର୍ତ୍ତା ଫୁ ଛ
ି ାୄଯ ୄମଭିତ ି ସଂୄପ୍ରର୍ିତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଏଓ ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଏହା ଘଣନ ଓଯିଫା କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ଓି ଓିଯି  ୄଓୄତୄଫୄ ଏହା ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା
ାଔଓୁ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ାଆଫ ׀
ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫିଷୟୄଯ ନିଭନୄଯ ସଘିତ୍ର ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙି ׀
ଅସନ୍ତୁ ଘିତ୍ରୄଯ ଦକୁଡଓ
ି ୁ ଯିବାର୍ିତ ଓଯିଫା :
ଘିତ୍ର 4: ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଉତ୍ସ

ସୄନ୍ଦଶ

ଏନୄଓାଡିଙ୍ଗ

ସୄନ୍ଦଶ

ଡିୄଓାଡିଙ୍ଗ

ସୄନ୍ଦଶ

ଡିୄଓାଡିଙ୍ଗ

ସୄନ୍ଦଶ

ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା

ପି ଡଫୟାଓ

ସନ୍ଦବତ/ପ୍ରଓଯଣ
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ଯିବାଷା
i.

ଉତ୍ସ: ସୄନ୍ଦର୍ଯ ଉତ୍ସ ଯୂୄ, ବିଓର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ଓାହିଁଓି ଫାର୍ତ୍ତା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓଯୁଙି, 
ୄସ ଓ’ଣ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ଘାୄହଁ ଏଫଂ ନିଃସୄନ୍ଦହ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ସଂୄପ୍ରର୍ିତ ଓଯୁଥିଫା ସୂଘନା
ଉୄମାକୀ  ସଠ୍ିଓ ୄଟ ׀

ii.

ସୄନ୍ଦହ ୄହଉଙି ୄସହି ସୂଘନା ମାହାଓୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାୄହଁ ׀

iii.

ଏୄନକାଡିଙ୍ଗ ,ସୄଙ୍କତୀଓଯଣୁ ୄହଉଙି ସୂଘନା ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ସ୍ୱଯୂୄଯ
ଫୟକ୍ତ ଓଯିଫାଓୁ ଘାୄହଁ ମାହା ଠ୍ାମାଆ ାଯିଫ ଏଫଂ ନୟ ାଶ୍ୱତୄଯ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଡିୄଓାଡିଙ୍ଗ
,ସୄଙ୍କତାନୁ ଫାଦୁ ଓଯାମାଏ  ׀ସୄଙ୍କତୀଓଯଣଯ ସପତା ଏହା ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ୄଓୄତ
ବରବାୄଫ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା  ଭ୍ରାନ୍ତିଯ ଅଧାଯଓୁ ଦୂ ଯ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ  ׀ଏଥି ାଆଁ ତା’ ୄଶ୍ରାତାକଣ
ଫିର୍ଣୄଯ ଚାଣିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଏହା ଓଯିଫାୄଯ ଫିପତାଯ ଯିଣାଭ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ୄହଫ
ମାହାଓୁ ବୂର ଯୂୄ ୄଫାଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

iv.

ଏଓ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଏଓ ଘୟାୄନର ,ଭାଧ୍ୟଭୁ ଚଯିଅୄଯ ଠ୍ାମାଏ, ମାହାଓୁ ୄସହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ଘଣନ
ଓଯାମାଆଥାଏ
ୄଟରିୄପାନ

׀

ଭାଧ୍ୟଭ ୄଭୌଖିଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୟକ୍ତିକତ ସାଭନା-ସାଭନି ୄଫୈଠ୍ଓ,

 ଓନଫୄଯନିସଙ୍ଗ୍ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ଏ, ଓିଭା ରିଖିତ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ତ୍ର, ଆ-ୄଭର,

ୄଭୄଭା,  ଯିୄାଟତ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ଏ ׀
v.

ଡିୄଓାଡିଙ୍ଗ ,ସୄଙ୍କତାନୁ ଫାଦୁ ୄହଉଙି ୄସହି ଘଯଣ ୄମଉଁଠ୍ି ସୂଘନା ଏହାଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ,
ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ  ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ପ୍ରଓାଯ ୄଫାଧ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହା ୄଦଔାମାଏ ୄମ ସୄଙ୍କତାନୁ ଫାଦ ,ଓିଭା
ଚୄଣ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଓିଯି ଗ୍ରହଣ ଓୄଯୁ ୄସୄତ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମୄତ ସୄଙ୍କତୀଓଯଣ ,ଚୄଣ ଏହାଓୁ
ୄଓଭିତ ି ପ୍ରଓାର୍ ଓୄଯୁ ୄଟ ׀

vi.

ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା: ନ୍ତିଭୄଯ ଏଓ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ଫୟକ୍ତି ଓିଭା ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ,ୄଶ୍ରାତାକଣୁ ମାହାଓୁ ସୄନ୍ଦର୍
ଠ୍ାମାଏ  ׀ଏହି ୄଶ୍ରାତାକଣଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଯ ନିଚଯ ଧାଯଣା/ଭତ, ଫିଶ୍ୱାସ  ବାଫନା ଥାଏ ଏଫଂ
ଏହିସଫୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ ଓିଯି ସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି  ତା’ ଉୄଯ ଓାମତୟ ଓଯାମାଆଙି  ׀ୄପ୍ରଯଓଓୁ
ଓ’ଣ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ାଆଫାଓୁ ଡିଫ ଏହା ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫା ୄଫୄ ଏହି ସଫୁ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଫିଘାଯଓୁ
ୄନଫାଓୁ ୄଡ ׀

vii.

ପି ଡଫୟାଓ ,ପ୍ରତିୁଷ୍ଟିୁ: ୄମୄତୄଫୄ ଫି ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ାମାଏ  ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄଭୌଖିଓ 
ଣ-ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ୄପ୍ରଯଓଓୁ ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ଠ୍ାଆଫା ଉଘିତ  ׀ୄପ୍ରଯଓ ୄସବି ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ାଆଫା ଅଫର୍ୟଓ
 ଏସଫୁ ପ୍ରତିକ୍ରିଣାଓୁ ଧ୍ୟାନଯ ସହିତ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ ୄମୄହତୁ ଏହା ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫାୄଯ ଏହା ସାହାମୟ
ଓଯିଫ ଓି ସୄନ୍ଦର୍ଟି ଓିଯି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହରା  ତା ଉୄଯ ଓିଯି ଓାମତୟ ଓଯାକରା  ׀ମଦି ଅଫର୍ୟଓ, ସୄନ୍ଦର୍
ଫଦା ମାଆାୄଯ ଓିଭା ରକା ଯୂୄ ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
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3.

ପ୍ରବାଫଶାୀ ସଂୄପ୍ରଷଣୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ

ଉୄଯାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ/ଫାଧା ଉୁଚ
ି ାୄଯ  ׀ସଂୄପ୍ରର୍ଣ
ଫିଓୃତ ୄହାଆାୄଯ ୄପ୍ରଯଓ ଫିର୍ଣୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆଥିଫା ଧାଯଣା ଓାଯଣଯୁ, ଓିଭା ସୄନ୍ଦର୍ ଦୁ ଫତ ବାୄଫ ଯୂାଙ୍କି ତ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଯଣଯୁ, ଓିଭା ତି ୄଫର୍ୀ ଓିଭା ତି ଓଭ ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଯଣଯୁ, ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ୄପ୍ରଯଓଯ
ସଂସ୍କୃତଓ
ି ୁ ଫୁ ଛି ନ ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ  ׀ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄହଉଙି ଏହି ସଫୁ ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓୁ ହଟାଆଫା ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓଯିଫାୄଯ ଓ’ଣ ସାହାମୟ ଓୄଯ ନାହିଁ ?
I.

ଅଓର୍ତଣ

II.

ଫିଶ୍ୱାସ

III.

ସଂୄପ୍ରର୍ଣ

IV.

ସଂର୍ଣଫାଦ/ଫିଶ୍ୱାସ

ଗ.

ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ

ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄଓୄତଓ ଫଧାଯଣାକୁଡଓ
ି ୁ ୄଦଖିଫା ମାହାଓୁ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଏଓ ଭହାନ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃ ଷ୍ଟି ଓଯିଫା
ଅୄଭ ୂଫଯ
ତ ୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଅଓର୍ତଣ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ସଭନ୍ଧଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ଗମ୍ଭ  ׀ଅଣ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ, ମିଏ ଅଣଙ୍କୁ
ସନ୍ଦ ଓୄଯ ନାହିଁ, ଠ୍ାଯୁ ଫୟଫସାଣ କ୍ୱଘିତ୍ ାଆ ାଯିୄଫ  ׀ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄନଓ ଫୟକ୍ତି ଅଣଙ୍କ ଫିର୍ଣୄଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ
ଓଯିଫା ାଆଁ ଓିଭା ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭାତ୍ର ଏଓ ତୁ ଯନ୍ତ ନଚଯ, ଓିଭା ଓିଙ ି ୄସୄଓଣ୍ଡ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତି
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ସାକ୍ଷାତ ଓଯିୄଫ  ׀ଅଣ ଫିର୍ଣୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଭତ, ଅଣଙ୍କ ଯୂ, ଅଣଙ୍କ
ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ , ଅଣଙ୍କ ଅଘାଯ/ଫୟଫହାଯ ଏଫଂ ଅଣ ଓିଯି ନ୍ଧିଙନ୍ତି  ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯନ୍ତି  ׀ଏସଫୁ ଉୄଯ
ଅଧାଯିତ  ׀ଭୄନ ଯଔନ୍ତୁ ୄମ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ଦୀଖତସ୍ଙାଣୀ ହୁ ଏ  ׀ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫା ାଆଁ
ୄଓୄତଓ ଉୄମାକୀ ଯାଭର୍ତ ୄହଉଙି:
i.

ସଫତଦା ଠ୍ିକ୍ ସଭୟୄଯ ଯହନ୍ତୁ  ׀ଓିଙ ି ସଭଣ ୂଫଯ
ତ ୁ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ୄମାଚନା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯନ୍ତୁ ସଫୁ
ପ୍ରଓାଯଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଫିଭତା ାଆଁ ସ୍ଙିତ ି ନୁ ଯୂ ଓାମତୟ ଓଯିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ׀

ii.

ନିଚଯ ଉସ୍ଙାନା ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଓଯନ୍ତୁ  ׀ଅଣ ପ୍ରତୟାର୍ିତ, ମାହା ସହିତ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ
ସାକ୍ଷାତ ଓଯୁଙନ୍ତି, ଅଣଙ୍କୁ ଚାୄଣ ନାହିଁ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଯୂ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରଥଭ ସୄଙ୍କତ ୄଟ
ମାହା ସହିତ ତାଓୁ ଅକଓୁ ଫଢିଫାଓୁ ଡିଫ ׀


ଅଣଙ୍କ ଯୂଯଙ୍ଗ ସଠ୍ିକ୍ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯୁଙି ଓି ?
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ଅଣଙ୍କ ିନ୍ଧଥି
ି ଫା ୄାର୍ାଓ ୄଫୈଠ୍ଓ ଓିଭା ଫସଯ ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଓି ?



ଅଣଙ୍କ ଫାହୟ ଯୂ ଯଙ୍ଗ ସପା  ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଉର୍ତ୍ଭ ଫାଓଟା  ଖିଯ, ସପା 
ଫୟଫସ୍ଙିତ ୄାର୍ାଓ, ସପା  ଫୟଫସ୍ଙିତ ୄଭକ୍ ପ୍ ସହିତ ?

iii.

ଏଓ ଊର୍ମ, ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସୀ  ଫିଚଣୀ ଭୁଯୁଓି ହସ ଅଣଙ୍କୁ  ଅଣଙ୍କ ୄଶ୍ରାତାଓୁ ତିଶ୍ରୀଘ୍ର ଯସ୍ପଯ
ସହିତ ସହଚ ସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ଅଣିଫ ׀

iv.

ୄଔାରା, ଅତ୍ମ ଫିଶ୍ୱାସୀ  ସଓାଯାତ୍ମଓ ୄହଫା


ଅଣଙ୍କ ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀ ଅତ୍ମ ଫିଶ୍ୱାସ  ଅତ୍ମ-ଅଶ୍ୱାସନଓୁ ଫୟକ୍ତ ଓୄଯ ଓି ?



ଅଣ ସିଧା ଙିଡା ହୁ ନ୍ତି ଓି, ଭୁଯୁଓି ହସ ଦିନ୍ତି ଓି, ୄନତ୍ର ସଂଓତ ଓଯନ୍ତି ଓି, ଏଓ ଦୃ ବ
ହସ୍ଗଭିନ ଦ୍ୱାଯା ବୟଥତନା ଓଯନ୍ତି ଓି ?



ଓିଙ ି ସଭାୄରାଘନାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୄର ଫି ଓିଭା ପ୍ରତୟାର୍ିତ ହିସାଫୄଯ ୄଫୈଠ୍ଓ ଠ୍ିକ୍
ହିସାଫୄଯ ମାଉ ନ ଥିୄର ଫି ଅଣ ସଓାଯାତ୍ମଓ ଯହନ୍ତି ଓି ?

v.

ନୟ ଫୟକ୍ତି ଉୄଯ ଅଗ୍ରହ – ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଚିନର୍
ି ୄହଉଙି ନୟ ଫୟକ୍ତିଠ୍ାୄଯ ଫାସ୍ଗଫିଓ ଯୂୄ
ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯିଫା ׀


ଅଣ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯୂୄ ଗ୍ରାହଓ ଫିର୍ଣୄଯ ଚାଣିଫା ାଆଁ ଓିଙ ି ସଭଣ ନିନ୍ତି ଓି ?



ୄସ ମାହା ଓହୁ ଙ,ି ତାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ  ସାଫଧାନ ସହିତ ର୍ୁଣୁଙନ୍ତି ଓି ?



ଅଣ ସଂୂର୍ଣ୍ଯ
ତ ୂ ୄ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଉସ୍ଙିତ  ଉରବ୍ଧ ଙନ୍ତି ଓି ଓିଭା
ଅଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତଓାଯଯ ଧା ସଭଣୄଯ ଅଣ ୄଭାଫାଆର ୄପାନୄଯ ଫୟସ୍ଗ ଯହୁ ଙନ୍ତି ׀

1.

ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବାଷା (ଶାଯୀଯିଓ ବାଷା)

ର୍ାଯୀଯିଓ ବାର୍ା ଘନ, ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ, ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ଫୟକ୍ତ ସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ଅଣ ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା
ଓଯନ୍ତି, ଘାରନ୍ତି, ଫସନ୍ତି  ଙିଡା ହୁ ନ୍ତି, ସଫୁ ଅଭ ଫିର୍ଣୄଯ, ଏଫଂ ଅଭ ବିତୄଯ ଓ’ଣ ଖଟୁଙି, ତା ଫିର୍ଣୄଯ ଓିଙ ି ଓିଙ ି
ଓହନ୍ତି ׀
ୄନଓଥଯ ଏହା ଓୁ ହାମାଏ ୄମ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ୄମତିଓି ଓୁ ହାମାଆଥାଏ, ୄରାୄଓ ତାହାଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ୄଓଫ ର୍ୁଣନ୍ତି ׀
ମାହା ଅୄଭ ନ ଓହଁୁ ଫହୁ ତ ଓିଙ ି  ଫହୁ ତ ୄଚାଯୄଯ ଓୄହ  ׀ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ତାହାଯ ର୍ାଯୀଯିଓ ,ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀୁ
ବାର୍ା ଫିର୍ଣୄଯ ତି ସତଓତ ଯହିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଓ)

ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସ

ଏଆଠ୍ି ୄଓୄତଓ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଆଙି ଓି ଚୄଣ ଓିଯି ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସୀ  ଅତ୍ମ–ପ୍ରତିର୍ତ
ୃ ୄଦଔାମିଫ, ନୟଓୁ
ଏହି ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି ଓଯି ଓି ତାଓୁ ଧ୍ୟାନଯ ସହିତ ର୍ୁଣାମାଉଙି :


ଙ୍ଗ-ଫିନୟାସ – ଓାନ୍ଧକୁଡଓ
ି ଙଓୁ ଯଖି ସିଧା ଙିଡା ୄହଫା



ଦୃ ଢ ୄନତ୍ର ସଂଓତ – ଏଓ ‚ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଉଥିଫା‛ ଭୁଔ ସହିତ
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क

ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୂର୍ଣ୍ତ  ଚାଣି ର୍ୁଣି ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯୁଥିଫା ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ

ଫିଶ୍ୱାସ / ନିଷ୍ଠା

ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫିୄକ୍ରତାଯ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ଫଧିଯଯ ଓାନଓୁ ମାଏ ଓାଯଣ ୄଶ୍ରାତାକଣଙ୍କ ତା’ ଉୄଯ
ଫିଶ୍ୱାସ ନ ଥାଏ – ତା’ ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବାର୍ା ୄସ ଓହୁ ଥିଫା ଓଥାୄଯ ନିଷ୍ଠା ଙି ୄଫାରି ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିଏ ନାହିଁ ׀
ୄଓୄତଓ ାଯବ୍ନଯିଓ ସୄଙ୍କତ ଫିର୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫା ତି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ମାହା ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ
ୄଓୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସୄଙ୍ଙାଟ  ଫିଶ୍ୱସନୀଣ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୄଘତନ ଯହିଫାଓୁ
ୄଡ ୄମଭିତ ି ଓି ନିଭୄନ ଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙି :


ଅଖିକୁଡଓ
ି ଫହୁ ତ ଓଭ ଓିଭା ନାସ୍ଗି ବି ସଂଓତ ଓଯିଫା, ଓିଭା ର୍ୀଘ୍ର ର୍ୀଘ୍ର ଘକ୍ଷୁ ଘନ



ଓହିଫା ସଭଣୄଯ ହାତ ଓିଭା ଙ୍ଗୁ କ
ି ୁଡଓ
ି ଚଣଓଯ ଭୁହଁ ସମ୍ମୁଔୄଯ ଥିଫ



ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯ ୄବୌତିଓଯୂୄ ନୟ ଚଣଓଠ୍ାଯୁ ନୟ ଅୄଡ ଫୁ ରିଥିଫ



ଚଣଓଯ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ୄଫକ ଫଢିମାଏ



ୄଘୄହଯାଯ ଯଙ୍ଗ ଫଦି ମାଏ; ଭୁଔଭଣ୍ଡ ଓିଭା ୄଫଓ ରାର ୄହାଆମାଏ



ଛା ୄଫାହିଫା ଫଢିମାଏ



ସ୍ୱଯ ଫଦିମାଏ ମଥା: ସ୍ୱଯଯ କାଢତା, ଔନାଆଫା, କା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯିଫା



ଫଘନ - ସ୍ୱଯ ଧ୍ୱନି ଭଧ୍ୟଭଯୁ ଓଭୄଯ ଯଖି ଧୀଯ  ସ୍ପଷ୍ଟ

ୄଓୄତଓ ର୍ାଯୀଯିଓ ଘନ, ମାହା ଅତ୍ମଯକ୍ଷାଓାଯିତା  ଣ-ପ୍ରାପ୍ତଓାଯିତାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ
ହୁ ଏ:


ହାତ /ଫାହୁ ଯ ବାଫବଙ୍ଗୀ/ସୄଙ୍କତକୁଡଓ
ି କ୍ଷୁଦ୍ର  ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯଯ ନିଓଟୄଯ ଥାଏ



ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ବାଫବିଫୟକ୍ତି ତି ଓଭ ଥାଏ



ର୍ଯୀଯ ୄବୌତିଓଯୂୄ ଅଣଙ୍କଠ୍ାଯୁ ନୟ ଅଡଓୁ ୄଭାଡିମାଏ



ଫାହୁ ଦୁ ଆଟି ର୍ଯୀଯ ସମ୍ମୁଔୄଯ ଙଓ ଅଓାଯୄଯ ଯଔାମାଏ



ଅଖିକୁଡଓ
ି ଳ୍ପ ସଂଓତ ଯଔନ୍ତି, ଓିଭା ତ ଅୄଡ ୄଦଔନ୍ତି

ମଦି ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ବି ଫି ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ ୄଦଔାଏ, ୄଫାଧହୁ ଏ ସଭୟ ଅସିମାଆଙି ୄମ
ଅଣ ନିଚଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓଯ ଭନୄଯ ଓ’ଣ ଘାରୁ ଙି ଚାଣିଫା ାଆଁ ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତି ׀
2.

େଫଣ ୄଓୌଶ

ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଚାଣିଫା ାଆଁ  ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍ କୁଡଓ
ି ଯ ତୃ ତୀଣ ସଭୂହ
ୄହଉଙି ଶ୍ରଫଣ ୄଓୌର୍  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଫୟକ୍ତିକତ ପ୍ରବାଫର୍ୀତାଯ ଏଓ ସୁଯିଘତ
ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ନୁ ସଯଣ ଓଯନ୍ତି ‘ଫୁ ଛାମିଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରଥୄଭ ଫୁ ଛଫ
ି ା’ ׀
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ୄଓୄତଓ ବବାୄଫ ଅଣ ର୍ୁଣନ୍ତି, ଅଣଙ୍କ ୄଯାଚକାଯ ଓାମତୟଓୁ ର୍ତା,  ନୟଭାନଙ୍କ ସହିତ ଅଣଙ୍କ ସଭନ୍ଧଯ
କୁଣଫର୍ତ୍ା ଉୄଯ ଏହାଯ ଫଡ ପ୍ରବାଫ ଯହିଙ ି  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଶ୍ରଫଣ ଫିର୍ଣୄଯ ଯାଭର୍ତ ଫିନ୍ଦୁକୁଡଓ
ି ୁ ୄଦଖିଫା ׀
ଓ)

ସକ୍ରିୟ େଫଣ:

ଏଆଠ୍ି ଅୄଭ ନା ୄଓଫ ସୄଘତନତାଯ ସହିତ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ର୍ୁଣିଫାଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯୁ, ଫଯଂ, ଧିଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ବାୄଫ, ନୟ ଚଣଓ ଦ୍ୱାଯା ୄପ୍ରର୍ିତ ୄହାଆଥିଫା ୂଯା ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ାଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯୁ ׀
ଅସନ୍ତୁ ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣଯ ୄଓୄତକୁଡଏ
ି ତତ୍ତ୍ୱ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓାଆଫା  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :i.

ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା

ଅୄଭ ଫକ୍ତା ଉୄଯ ଅଭଯ ଫିବାଚିତ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ଏଫଂ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଧ୍ୟାନ
ଦିନ୍ତୁ, ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଭଧ୍ୟ ‚ଉଙ୍ଙ ସ୍ୱଯୄଯ‛ ଓୁ ୄହ  ׀ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଯ ୄଓୄତଓ ଦିକକୁଡଓ
ି ନିଭନ
ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତି ׀


ଫକ୍ତା ଅୄଡ ସିଧା ସରଔ ୄଦଔନ୍ତୁ



ଧ୍ୟାନ ହଟାଉଥିଫା ଘିନ୍ତାଧାଯାକୁଡଓ
ି ୁ ନୟ ଅୄଡ ଯଔନ୍ତୁ



ଭାନସିଓ ଯୂୄ ଏଓ ଔଣ୍ଡନ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯନ୍ତୁ ନାହିଁ



ସଭସ୍ଗ ଫାହୟ ଫିଓର୍ତଣଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯନ୍ତୁ ,ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଅଣଙ୍କ ୄଭାଫାଆରଓୁ
ନିଃର୍ବ୍ଦ ଯୂୄଯ ଯଔନ୍ତୁ ୁ


ii.

ଫକ୍ତାଙ୍କ ର୍ାଯୀଯିଓ ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀଓୁ ‚ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ ର୍ୁଣନ୍ତୁ‛

ଅଣ ଶୁଣୁଙନ୍ତି ୄଫାରି ପ୍ରଦଶିତ ଓଯିଫା:

ଏଆଠ୍ି ର୍ାଯୀଯିଓ ବାର୍ା ,ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀୁଯ ଉୄମାକ ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ନିଫାତ ହ ଓୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣ
ସ୍ୱଯୂ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି:


ୄଫୄୄଫୄ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯି ାୄଯ  ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଆ ାୄଯ



ଏଓ ୄଔାରା ଭୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ ଓଯିାୄଯ ମାହା ନୟଓୁ ୄଔାରାୄଔାରି ଫୟକ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ
ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓୄଯ


iii.

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

ପି ଡଫୟାଓ (ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି) ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା:

ଅୄଭ ମାହା ର୍ୁଣ,ୁଁ ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ଅଭଯ ଫୟକ୍ତିକତ ପି ରଟଯ, ମଥା: ଅୄଭ ଧାଯଣ ଓଯିଥିଫା
ୂଫାତ ନୁ ଭାନ, ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ,  ଫିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାଯା ଫିଓୃତ ୄହାଆମାଏ ׀

ଏଓ ୄଶ୍ରାତା ହିସାଫୄଯ ଅୄଭ ଏହି

ପି ରଟଯକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ମାହା ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଓୁ ହାମାଆଥାଏ, ତାହାଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା
ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
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ଏଥିାଆଁ ଅଣଙ୍କୁ ସୄନ୍ଦର୍ ଉୄଯ ୁନଃଘିନ୍ତନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ
ମାହା ଓୁ ହାମାଆଥିଫ, ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯିଫାଓୁ ଡିାୄଯ ׀



ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି

ପ୍ରଦାନ

ଓଯିଫାଯ

ନୟଏଓ

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ

ଉାଣ

ୄହଉଙି

ଫକ୍ତାଯ

ଫକ୍ତଫୟଓୁ /ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୁ ସଯ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା


ତଥାି ଏଓ ତୃ ତୀଣ ଉାଣ ୄହଉଙି ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଫକ୍ତାଓୁ ଟଓାଆଫା  ୄସ ମାହା
ଓହିଙ,ି ତାଯ ସାଯାଂର୍ ଓଯିଫା ଏଫଂ ତାଓୁ ୁଣି ରଟାଆ ଓହିଫା ׀

ଉଦାହଯଣ
େଷ୍ଟତା ାଆଁ ଘାଯିଫା – ଭଁୁ ମାହା ର୍ୁଣିଙ,ି ତା’ ଠ୍ାଯୁ ଭଁୁ ମାହାଭୄନ ଓଯୁଙି ଠ୍ିକ୍ ତ, ଓି ଅଭଯ ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ୄମାଚନାଯ ରାବକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଣଙ୍କ ସଭସୟା ଙି, ଅଣ ଧିଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ୄହାଆାଯୄନ୍ତ ଓି ?
ଫକ୍ତାଙ୍କ ସରି ଶବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୁ ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ ଓହିଫା - ଭାୄନ ଅଣ ଓହୁ ଙନ୍ତି ଓି ‘ଅଭଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୄସୄତ
ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁନାହିଁ ମାହା ତି ଅଓର୍ତଣୀଣ’ - ଭଁୁ ଅଣଙ୍କୁ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଫୁ ଛଙ
ି ିତ ?
iv.

ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ନ ୄହଫା :

ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣଯ ସଫତଫୃହତ୍ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ୄହଉଙି ଫକ୍ତା ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ  କ୍ଷାତି ୄହଫାଯ
ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି  ׀ଯିଣାଭ ହୁ ଏ ୄମ ୄଶ୍ରାତା ର୍ୁଣି ାୄଯ ମାହା ଫକ୍ତା ଓୄହ ଓିନ୍ତୁ ତା’ ନିଚ କ୍ଷାତି ଥତଫୟାଔୟା
ନୁ ସାୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ ତାହା ର୍ୁୄଣ ଓି ଫକ୍ତା ଓ’ଣ ଓହୁ ଥାଆାୄଯ ׀
ୄସବି ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣଯ ଯିଣାଭ ୄୋତା ଫକ୍ତାଓୁ ଫକ୍ତଫୟ ଘାରୁ ଯଖିଫାୄଯ ନିଙ୍ଚୁଓ ୄହଫ
ଏହାଓୁ ସଭୟ ନଷ୍ଟ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯି  ׀ଏହାଯ ଯିଣାଭ ଫକ୍ତାଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫୟାଖାତ ଅଣିଫା  ୄସ

ସଂୄଦଶଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ଯ
ତ ୂ ୄ ସଂୄପ୍ରଷିତ ଓଯିଥିଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ତାଓୁ ଫିଯୀତ ତଓତ ଦ୍ାଯା ଔଣ୍ଡନ ଓଯିଫା ଭଧ୍ୟ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଏହା ଫକ୍ତାଓୁ ୄଓଫ ନିଯାର୍ ଓଯିଫ ଏଫଂ ସଂୄନ୍ଦର୍ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତଯୂୄ ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ ସୀଭା ଟାଣିୄଦଫ  ׀ସକ୍ରିଣ
ଶ୍ରଫଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :

v.



ଫକ୍ତାଓୁ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯିଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫିନ୍ଦୁଓୁ ୂଯା ଓଯିଫାଓୁ ନୁ ଭତି ୄଦଫା



ୄଓୌଣସି ଫିଯୀତ ତଓତ ଦ୍ୱାଯା ଫକ୍ତାଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫାଧା ନ ୄଦଫା

ମଥାଥତ ଯୂୄ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫା/ପ୍ରତିକ୍ରୟ
ି ା ୄଦଔାଆଫା

ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣ ମାହା ଫକ୍ତା ଓୄହ, ତାହାଓୁ ଭାତ୍ର ର୍ୁଣିଫାଠ୍ାଯୁ ନୟ ଫହୁ ତ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ସଂୄପ୍ରର୍ଣ
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄଶ୍ରାତା ୄଓୌଣସି ଯୂୄ ଫି ୄହଉ, ଓହିଫା
ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ବାଫ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ା ପ୍ରଦର୍ତନ ଓୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ନିଣଭଯ ାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏହା
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ ଫକ୍ତାଓୁ ନୀଙ୍ଙ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ୄଦଔା ମାଉ ନାହିଁ ଫଯଂ ସମ୍ମାନ  ଭମତୟାଦା ସହିତ
ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଙି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି :


ଅଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିଣାୄଯ ନିଷ୍କଟ/ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, ୄଔାରାୄଔାରି,  ସୄଙ୍ଙାଟ ୄହଫା
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ଚଣଓଯ ଭତକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମନଚନଓ ଯୂୄ ଦୃ ଢତା ୂଫତଓ ଓହିଫା



ନୟଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ୄସହି ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟଫହାଯ ୄଦଫା ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଅଣ ନିୄଚ
ଫୟଫହାଯ ାଆଫାଓୁ ଘାହାନ୍ତି

vi.

ସଭାନୁ ବୂତିଓ େଫଣ:

ସଭାନୁ ବୂତିଓ ୄହଫାଯ ଫସ୍ଗୁ ତଃ ଥତ ୄହଉଙି ନିଚଓୁ ନୟ ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଯଖିଫା ଏଫଂ ନୟ ଫୟକ୍ତିଯ
ବାଫନା ନିୄଚ ନୁ ବଫ ଓଯିଫା ୄମଭିତ ି ୄସହି ଫୟକ୍ତି ନୁ ବଫ ଓଯିଥାନ୍ତା ׀
ସଭାନୁ ବୂତି ଯୂୄ ଶ୍ରଫଣ ଓଯିଫା ସଭସ୍ଗ ଉର୍ତ୍ଭ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଙ୍ଗ  ׀ଏହା ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ
ସୂକ୍ଷ୍ମ /ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ନୟ ଫୟକ୍ତି ବିୄମାକ ଥିଫା  ଫହୁ ତ ଓଷ୍ଟୄଯ ଥିଫା ଏଓ
ଗ୍ରାହଓ ହୁ ଏ ׀
ସଭାନୁ ବୂତି ୄଧୈମତୟ ସହିତ,  ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ର୍ୁଣିଫା ମାହା ନୟ ଫୟକ୍ତିଯ ଓହିଫାଓୁ ଥିଫ, ମଦି
ଅଣ ତା’ ସହିତ ସମ୍ମତ ନୁ ହନ୍ତି  ׀ୄଶ୍ରାତା ସ୍ୱୀଓୃ ତଓ
ି ୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୂୄ
ସମ୍ମତି ନୁ ୄହଁ  ׀ୄଓଫ ଭୁଣ୍ଡ ହରାଆ ଓିଭା ‚(ଭଁୁୁ ଫୁ ଛଙ
ି ‛ି ଓିଭା ‚(ଭଁୁୁ ୄଦଔୁଙ‛ି ବି ର୍ବ୍ଦକୁଙ୍ଚକୁଡଓ
ି
ଫୟଫହାଯ ଓଯି ଓଯି ଚୄଣ ତାହା ଓଯିାୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଉର୍ତ୍ଭ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା

II.

ତୟନ୍ତ ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ୄହଫା

III.

ସଭାନୁ ବୂତିଓ ଶ୍ରଫଣ

IV.

ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ା ୄଦଔାଆଫା

ଘ.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ

1.

ଫିହଙ୍ଗାଫୄରାଓନ

ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଭଣୄଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ଭାରିଓାନା ସଭନ୍ଧୀଣ କମ୍ଭୀଯ ଘିନ୍ତା ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଉଙି, ଓାଯଣ ନୁ ଘତ
ି ଫୟଫହାଯ
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄାଟତକୁଡଓ
ି ଫଢିଫାୄଯ ରାକିଙ ି  ׀ଫିଶ୍ୱଯ ୄଓୄତଓ ଫୃ ହର୍ତ୍ଭ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଭିଥୟା ଅଓାଉଣ୍ଟ  ସାଧୁ
ୄରଔା ,ଡିଟୁ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସାହାମୟୄଯ ଠ୍ଓିଥିଫାଯ ଭିଙ
ି ି  ׀ୄଓୄତଓ ଫନ୍ଧୁ ଭାନଙ୍କ ୄରାବଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫା ାଆଁ
ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରଫନ୍ଧଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଙ୍କକୁଡଓ
ି ଯ ପଣ୍ଡସଫୁ ଯ ଦୁ ଯୁୄମାକ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫୟକ୍ତିକତ
ରାବଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଫାାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଧିଓାଯଯ ଉୄମାକ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ଫଦ୍ଧିତ ଯୂୄ, ୄସହି ୄରାଓଭାୄନ
ୄମଉଁଭାନଙ୍କୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଓାମତୟ ସବ୍ନାଦନ ାଆଁ ଚନ ସଭୁଦାଣ ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯନ୍ତି, ଫିଶ୍ୱାସଓୁ ପ୍ରତାଯିତ ଓଯିଥିଫା
ୄଦଔାମାଆଙି  ׀ଫୟକ୍ତିକତ ର୍କ୍ତି ଫଦ୍ଧତନ  ୄରାବ ପ୍ରଘିତ ଙି ׀
ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ, ଦାଣିତ୍ୱ  ଓୄତାୄଯଟ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଫଢି ଘାରିଙ,ି ୄମଉଁକଡ
ି ୁ ଏଓତ୍ର
ୁ ଓ
ଯୂୄ ଫୟଫସାଣୄଯ ‚ୄନୈତଓ
ି ତା‛ ଓୁ ହାମାଆାୄଯ ‘ ׀ସୂଘନାଯ ଧିଓାଯ ନିଣଭ’ ବି ଧିନିଣଭକୁଡଓ
ି  ‘ଚନ ସ୍ୱାଥତ
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ବିୄମାକ’ ବି ଫିଓାର୍ସଫୁ ଉର୍ତ୍ଭ ଦାଣିତ୍ୱ  ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ହାସର ଓଯିଫା ାଆଁ ଭାଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ମୄଥଷ୍ଟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଟନ୍ତି ׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯଯ ଯିଣାଭ ସ୍ୱତଃ ଉର୍ତ୍ଭ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ୄହାଆଥାଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ
ଫିୄଫଓର୍ୀ  ନିଷ୍ଠାୂଫତଓ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ଉର୍ତ୍ଭ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ନୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ
ଓଭ ସହାନୁ ବୂତି ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ  ନିଚ ାଆଁ ଧିଓ ସ୍ୱାଥତ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନିଚଯ ସଯଓାଯୀ ଦଫୀ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ
ନିଚ-ସ୍ୱାଥତ ସାଧନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରଣାସ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ନିଚଯ ସ୍ୱାଥତ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ୄଦଫାୄଯ
ଓିଙ ି ୄଦାର୍ ନାହିଁ  ׀ଓିନ୍ତୁ ନୟଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥତଯ ଭୂରୟ ଫଦୄଯ ଏହା ଓଯିଫା ନୟାଣ ୄଟ ׀
ଫୀଭା ଫିଶ୍ୱସନୀଣତାଯ ଫୟଫସାଣ ୄଟ  ׀ଫୀଭାଯ ଏହି ଫୟଫସାଣୄଯ ଭାରିଓାନା  ୄନୈତଓ
ି ତାଯ ଫିର୍ଣ ତୟନ୍ତ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ଫିଶ୍ୱାସଯ ଉରଖଂନ ଠ୍ଓାଭିଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୄଯ ମାହା ବୂର ୄଟ  ׀ସଫୁ ଓଙ
ି ି ବୂର ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ
ପ୍ରତୟାର୍ିତଭାନଙ୍କୁ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯିଫାଓୁ ପ୍ରୄରାବନ ୄଦଔାଆ ୄସଭାନଙ୍କୁ ବୂର ସୂଘନା ଦିଅମାଏ ଓିଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ
ଫୀଭାଯ ୄମାଚନା ପ୍ରତୟାର୍ିତଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ଖୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ନିଚଯ ସ୍ୱାଥତ ରାବଓୁ ନୟଯ ସ୍ୱାଥତ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଫାରି ଫିଘାଯ
ଓଯାମାଏ  ׀ଫିବିନ୍ନ ଫିନଣ
ି ାଭଓୄଯ ଅଆ.ଅଆ. ଡି.ଏ ଦ୍ୱାଯା ଉରିଖି
ଳ ତ ୄନୈତଓ
ି ସଂହିତା ,ଧ୍ୟାଣ 4 ୄଯ ଅୄରାଘିତ
ୄହାଆଥିଫାୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ଅୄଡ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ତ
ି ହୁ ଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଅଘାଯ ସଂହିତାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଧାଯାଓୁ ଚାଣିଫା ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ
ସଂହିତାଯ ଉରଖଂନ ନ ୄହଉ  ׀ନୁ ାନ ସ୍ୱତଃ ହୁ ନ୍ତା ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ତାଙ୍କଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ଭାୄନ ସଫତଦା
ପ୍ରତୟାର୍ିତଯ ସ୍ୱାଥତଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଔୄନ୍ତ  ׀ଚିନର୍
ି ସଫୁ ୄନୈତଓ
ି ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଧିଓାଯୀଭାୄନ
ପ୍ରତୟାର୍ିତଯ ରାବ ୄକ୍ଷା ଫୟଫସାଣଯ ରକ୍ଷୟ ଉୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତି ׀
2.

ଫିୄଶଷତା

ୄନୈତଓ
ି ଅଘଯଣଯ ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ତା ୄହଉଙି:
ଓୁ

ଗ୍ରାହଓଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାଥତ/ହିତଓୁ ଚଣଓଯ ନିଚ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରାବକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄଯ
ସ୍ଙାନ ୄଦଫା

ଔୁ

ଗ୍ରାହଓଯ ଫିର୍ଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଫୟଫସାଣିଓ  ଫୟକ୍ତିକତ ସୂଘନାଓୁ ତୟନ୍ତ ୄକାନୀଣତା ସହିତ
ଯଖିଫା  ୄକୌଯଫାନିତ ଭୄନ ଓଯିଫା

କୁ

ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ କୁଡଓ
ି ୁ ୄନଫାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫା

ନିଭନ ଯିସ୍ଙିତସ
ି ଫୁ ୄଯ ୄନୈତଓ
ି ତା ସହିତ ଭଧ୍ୟଭାକତ ଘଣନ ଓଯିଫାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଯହି ାୄଯ:
ଓୁ

ୄକାଟିଏ ୄମାଚନା ନୟ ୄକ୍ଷା ଫହୁ ତ ଓଭ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଓିଭା ଓଭିର୍ନ ୄଦଉଥିଫା ଦୁ ଆ ୄମାଚନା
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଓୁ ଘଣନ ଓଯିଫା

ଔୁ

ଏଓ ଘାରୁ ଯହିଥିଫା ରିସୀଓୁ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଓଯି ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରୄରାବନ ୄଦଔାଆଫା
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କୁ

ୄସହି ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫା ମାହା, ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚଣାୄଡ, ଗ୍ରାହଓ ଓିଭା
ଦାଫୀଯ ରାବଗ୍ରାହୀଯ ହିତ ଉୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫ ଓାଆାୄଯ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 6
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯଯ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ତା ନୁ ୄହଁ ?
I

ସୂଘନାପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ କୁଡଓ
ି ୁ ୄନଫାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫା

II.

ଗ୍ରାହଓଯ ଫୟଫସାଣ  ଫୟକ୍ତିକତ ସୂଘନାଯ ୄକାନୀଣତା ଯକ୍ଷା ଓଯିଫା

III.

ଅତ୍ମ-ସ୍ୱାଥତଓୁ ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥତଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙାନ ୄଦଫା

IV.

ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥତଓୁ ଅତ୍ମ-ସ୍ୱାଥତଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙାନ ୄଦଫା

ସାଯାଂଶ
ଓୁ

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା  ସଭନ୍ଧଯ ବୂଭିଓା ନୟ ଉତ୍ପାଦ ୄକ୍ଷା ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତି ୄଫର୍ୀ-ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀

ଔୁ

ୁ ୁି ,
ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ାଞ୍ଚ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସୂଘଓଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି ଫିଶ୍ୱସନୀଣତା, ଅଶ୍ୱାସନା ,ପ୍ରତିର୍ତ
ପ୍ରତିକ୍ରିଣାର୍ୀତା, ସଭାନୁ ବୂତି ଏଫଂ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ,ୄବୌତିଓୁ

କୁ

ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟଓୁ ୄସହି ଅଥିଓ ରାବସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ
ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ଏଓ ଦୀଖତ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୁସ୍ଙ/ଉର୍ତ୍ଭ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓଯିଫାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀

ଖୁ

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ବୂଭିଓା ତୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀

ଗୁ

ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଏଓ ସଙ୍କିତ ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ,ଅଆ.ଚି.ଏମ୍. ଏସ୍ୁ ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି ମାହାଯ
ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନିଫାଯଣଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀

ଘୁ

ୄରାଓା, ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯସ୍ପଯ ସମ୍ମତିୄଯ, ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ  ଯାଭର୍ତଦାତା
ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିାୄଯ ׀

ଙୁ
ଚୁ

ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ମଥାଥତ ଯୂୄ ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ା ୄଦଔାଆଫା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ
׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ନିଚ ସ୍ୱାଥତ ୄକ୍ଷା ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥତଓୁ ସ୍ଙାନ ୄଦଫା ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ୄଟ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
ଓୁ

ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା

ଔୁ

ସଭାନୁ ବୂତି

କୁ

ସଙ୍କିତ ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ , ଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍.ୁ

ଖୁ

ଗ୍ରାହଓ ସୁଯକ୍ଷା ଧିନିଣଭ, 1986

ଗୁ

ଚିଲ୍ଲା ଉୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଧିଓଯଣ

ଘୁ

ଫୀଭା ୄରାଓା/ଫୀଭା ପ୍ରର୍ାସନିଓ ବିୄମାକ ମାଞ୍ଚ ଧିଓାଯୀ

ଙୁ

ର୍ାଯୀଯିଓ ବାର୍ା/ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ

ଚୁ

ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣ
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ଛୁ

ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନ ଓା ଭୂରୟଯ ଥତ ୄହଉଙି ଅଥିଓ ରାବସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି ମାହା ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ଏଓ ଦୀଖତାଫଧି ସଭନ୍ଧ
ସ୍ଙାନ ଦ୍ୱାଯା ହାସର ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଅଆନ ନୁ ସାୄଯ ନିଫାମତୟ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା
ଉୄଯ ଫାଦ ଫିଫାଦଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନିଣଭ, 1986 ନୁ ସାୄଯ, ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୁନଃଫିକ୍ରଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ୁ ଓିୄଣ,
ଏଓ ଉୄବାକ୍ତାଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଂର୍ଣଫାଦ/ଫିଶ୍ୱାସ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ତୟନ୍ତ ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ୄହଫା ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଅତ୍ମ-ସ୍ୱାଥତଓୁ ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥତଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙାନ ୄଦଫା ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ନୁ ୄହଁ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ପ୍ରଶନ 1
____________ଏଓ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ଚିନର୍
ି ନୁ ୄହଁ ׀
I.

ଖଯ
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II.

ଫୀଭା

III.

ୄଭାଫାଆର ୄପାନ

IV.

ଚିନସଯ ଏଓ ୄମାଡି

ପ୍ରଶନ 2
_______________ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ଏଓ ସୂଘଓ ନୁ ୄହଁ ׀
I.

ଘତୁ ଯତା

II.

ଫିଶ୍ୱସନୀଣତା

III.

ସଭାନୁ ବୂତି

IV.

ପ୍ରତିକ୍ରିଣାର୍ୀତା

ପ୍ରଶନ 3
ବାଯତୄଯ _____________ ଫୀଭା ନିଫାମତୟ ୄଟ ׀
I.

ୄଭାଟଯ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ

II.

ଖଯ ାଆଁ ଗ୍ନି ଫୀଭା

III.

ଖୄଯାଆ ମାତ୍ରା ାଆଁ ମାତ୍ରା ଫୀଭା

IV.

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା

ପ୍ରଶନ 4
ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭା ଭୂରୟ ହ୍ରାସ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି _______________ ׀
I.

ୁନଃଫୀଭା

II.

ଓାଟିଫାୄମାକୟ

III.

ସହ ଫୀଭା

IV.

ଯିୄଫଟ/ଙାଡ

ପ୍ରଶନ 5
ଫୀଭା ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମାକଥିଫା ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ନିଭନ ଚଯିଅୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ମତୟନ୍ତ ହଞ୍ଚିାୄଯ ׀
I.

ଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍

II.

ଚିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହଓ ନୟାଣାଧିଓଯଣ

III.

ୄରାଓା

IV.

ଅଆ.ଚି.ଏଭ.ଏସ୍ ଓିଭା ଚିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହଓ ନୟାଣାଧିଓଯଣ ଓିଭା ୄରାଓା

ପ୍ରଶନ 6
ଗ୍ରାହଓ ସୁଯକ୍ଷା ଧିନିଣଭ ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ:
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I.

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହିତ

II.

ୄଦାଓାନୀଭାନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହିତ

III.

ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହିତ

IV.

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ବ୍ରାଣ୍ଡ  ୄଦାଓାନୀଭାନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହିତ

ପ୍ରଶନ 7
_______________ ଙ୍କ ୄସହି ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ସୁଫଘ
ି ାଯ ଓଯିଫାଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହିଙ ି ୄମଉଁଠ୍ି ଚିନର୍
ି
ଓିଭା ୄସଫାଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଦାଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ଥାଏ׀
I.

ଉଙ୍ଙ ନୟାଣାଣ

II.

ଚିଲ୍ଲା ନୟାଣାଧିଓଯଣ

III.

ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନ

IV.

ଚାତୀଣ ଓଭିର୍ନ

ପ୍ରଶନ 8
ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ :
I.

ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସୀ ୄହାଆ

II.

ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଯହି

III.

ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯି

IV.

ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଯହି ଅଗ୍ରହ ୄଦଔାଆ  ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସୀ ୄହାଆ

ପ୍ରଶନ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫକ୍ତଫୟଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ :
I.

ଫୀଭା ଫିକ୍ରି ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ସମ୍ଭଫ ୄଟ

II.

ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ

III.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ

IV.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ୄଓଫ ର୍ୀର୍ତ ପ୍ରଫନ୍ଧଠ୍ାଯୁ ଅର୍ା ଓଯାମାଏ

ପ୍ରଶନ 10
ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଥାଏ :
I.

ଫକ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା

II.

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯିଫା  ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଫା

III.

ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା

IV.

ଫକ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯିଫା  ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଫା ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା
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ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ଚିନର୍
ି ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଘତୁ ଯତା ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ଏଓ ସୂଘଓ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ବାଯତୄଯ ୄଭାଟଯ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ନିଫାମତୟ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭା ଭୂରୟ ହ୍ରାସ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଓାଟିଫାୄମାକୟ ଧାଯା ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୀଭା ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମାକ ଥିଫା ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଅଆ.ଚି.ଏମ୍. ଏସ୍. ଚଯିଅୄଯ ଅଆ. ଅଯ.ଡି.ଏ ମତୟନ୍ତ
ହଞ୍ଚ
ି ାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଗ୍ରାହଓ ସୁଯକ୍ଷା ଧିନିଣଭ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ୄଦାଓାନୀ,  ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହିତ ଓାଯଫାଯ
ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚିଲ୍ଲା ନୟାଣାଧିଓଯଣଙ୍କ ୄସହି ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ସୁଫଘ
ି ାଯ ଓଯିଫାଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହିଙ ି ୄମଉଁଠ୍ି ଚିନର୍
ି ଓିଭା
ୄସଫାଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଦାଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ଥାଏ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
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ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସୀ ୄହାଆ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଯହି  ଅଗ୍ରହ ୄଦଔାଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଘାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣୄଯ ଫକ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯିଫା  ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଫା ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ସଂୃକ୍ତ ଥାଏ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 3
ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ୄସଫା ଉୄଦୟାକ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍,ି ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ପ୍ରତୟାର୍ାକୁଡଓ
ି
ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଯୂୄ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଉଙି ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସୄନ୍ତାର୍ ସଫତଦା ଯହୁ ଙ ି ׀
ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଉତ୍ପାଦ ନଫୀନତା  ଅଧୁନଓ
ି ୄଦୟାକିଓୀଯ ଉୄମାକଯ ସହାଣତାୄଯ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ସ୍ଗଯୄଯ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଉନ୍ନତି ସୄତ୍ତ୍ୱ, ଉୄଦୟାକ ଗ୍ରାହଓ ସୄନ୍ତାର୍  ନିଓୃଷ୍ଟ ଙଫି ହିସାଫୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙି ׀
ଏହି ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫାାଆଁ ସଯଓାଯ  ଫିନଣ
ି ାଭଓ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଙନ୍ତି ׀
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଙ୍କ ନିଣଭାଫୀ ଫିବିନ୍ନ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ାଆଁ, ଟର୍ଣ୍ତଏଯାଉଣତ ଟାଆମ୍ ,ଟି.ଏ.ଟିୁ କୁଡଓ
ି ୁ ନୁ ଫନ୍ଧିତ
ଓଯିଙନ୍ତି, ମାହା ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଗ୍ରାହଓଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ
,ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାଥତ ସୁଯକ୍ଷା ନିଣଭାଫୀୁ, 2002 ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତି  ׀ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଏଓ
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଭଧ୍ୟ ଯହିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ତା’ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ଓ
ି ା
ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଙନ୍ତି ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା –ଉୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଣ, ୄରାଓା
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A. ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା – ଉୄବାକ୍ତା ନୟାୟାୟ, ୄରାଓା
1. ସଭନିେତ ବିୄମାକ ଯିଘାନା ପ୍ରଣାୀ (ଅଆ ଚି ଏମ୍ ଏସ୍)
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମାକ ଯିଘାନା ପ୍ରଣାୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଙନ୍ତି ମାହା ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ
ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନିଫାଯଣଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ
ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀
ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ସହିତ ଏହି ପ୍ରଣାୀୄଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓଯିାଯିୄଫ ଏଫଂ
ୄସଭାନଙ୍କ ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ଙାିତ ଓଯି ାଯିୄଫ  ׀ତା ୄଯ ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ
ାଔଓୁ ଠ୍ାଆ ଦିଅମାଏ ׀
ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରଣାୀ
ଅଆଚିଏମ୍ଏସ୍ ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ  ୄସଭାନଙ୍କ ଦୂ ଯୀଓଯଣ ାଆଁ ରାକୁଥିଫା ସଭଣଓୁ ୄନର୍ଣ ଓୄଯ ׀
ବିୄମାକସଫୁ ଓୁ ନିଭନରିଖିତ ଣୁ ଅର୍ ଏଲ୍ ୄଯ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯାମାଆାଯିଫ:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx

2. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଅଆନ, 1986
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଏହି ଅଆନଓୁ ‚ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥତଯ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାକାଆଫାଓୁ ଏଫଂ ଉୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଫିଫାଦକୁଡଓ
ି ଯ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ାଆଁ ଉୄବାକ୍ତା ଯିଷଦ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯି ଫା ାଆଁ‛ ଫିଧିଫଦ୍ଧ
ଓଯାକରା  ׀ଏହି ଅଆନଓୁ ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା (ସଂୄଶାଧନ) ଅଆନ, 2002 ଦ୍ାଯା ସଂୄଶାଧିତ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଅଆନୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଯିବାର୍ାକୁଡଓ
ି ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମାଆଙି :

ଯିବାଷା
“ୄସଫା” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ଫିଫଯଣଯ ୄସଫା ମାହାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ
ଏଫଂ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୟାଙ୍କି ଂ, ଥତ ୄମାକାଣ, ଫୀଭା, ଯିଫହନ, ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍, ଫିଦୁୟତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓିଭା ନୟାନୟ ର୍କ୍ତି
ୄମାକାଣ, ଔାଦୟ ଓିଭା ଅଫାସ ଓିଭା ଉବଣ, କୃହ ନିଭତାଣ, ଭୄନାଯଞ୍ଜନ, ଅୄଭାଦ ପ୍ରୄଭାଦ ଓିଭା ସଭାଦ ଓିଭା
ନୟାନୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଟନ୍ତି  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହା ର୍ୁଳ୍କ ଭୁକ୍ତ ଓିଭା ଫୟକ୍ତିକତ ୄସଫାଯ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସି
ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ  ׀ଫୀଭାଓୁ ଏଓ ୄସଫା ଯୂୄ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙି ׀
“ଉୄବାକ୍ତା” ଯ ଥତ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ
 ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସି କୃୄହାଓଯଣଓୁ ଓିୄଣ ଏଫଂ ୄସବି କୃୄହାଓଯଣଯ ୄଓୌଣସି
ଉୄମାକଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହା ୄସହି ଫୟକ୍ତିଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ମିଏ ୄସବି
କୃୄହାଓଯଣ ,ସାଭଗ୍ରୀୁ ଓୁ ୁନଃଫିକ୍ରଣ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ଫାଣିଚୟି ଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ଓିଭା
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 ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସି ୄସଫାଓୁ ବଡାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ଓିଭା ଏହାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଏ ଏଫଂ ୄସବି
ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଯ ରାବଗ୍ରାହୀଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
“ତୁଟ”
ି ଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ୄଦାର୍, ୂର୍ଣ୍ତତା, ପ୍ରଦର୍ତନଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା, ପ୍ରଓୃ ତ ି  ଯୀତିୄଯ ରଖୁ ପ୍ରାଘୁମତୟ ମାହାଓୁ
ୄଓୌଣସି ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ତା’ ନ୍ତକତତ ଫଚାଣ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଘୁକ୍ତି
ଓିଭା ନୟଥା ନୁ ମାଣୀ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ସଂାଦିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଅମାଆଥିଫ ׀
“ବିୄମାକ”ଯ ଥତ ଏଓ ବିୄମାକଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଅୄଯା ୄମ :
 ଏଓ ନୁ ଘତ
ି ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ଓିଭା ନିର୍ଦ୍ଧ
ି ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଙି
 ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଓିଣାମାଆଥିଫା କୃୄହାଓଯଣ ସାଭଗ୍ରୀ ୄକାଟିଏ ଓିଭା ଧିଓ ତୁଟ ି ଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙି
 ତା’ ଦ୍ୱାଯା ବଡାୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଓିଭା ରାବ ଉଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄସଫାକୁଡଓ
ି ୄଓୌଣସି ଦୃ ଷ୍ଟଯ
ି ୁ ନୁ ୟନତାୄଯ
ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙନ୍ତି
 ଘାଚତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓିଭା ୟାୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ
ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄଟ
 କୃୄହାଓଯଣ ସାଭଗ୍ରୀ ୄମଉଁକଡ
ି ଫୟଫହାଯ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଏଫଂ ନିଯାର୍ତ୍ା ାଆଁ
ୁ ଓ
ଫିଦସଂଓୁ  ୄହଫ, ୄସକୁଡଓ
ି ଚନସାଧାଯଣଓୁ ଫିକ୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ମାହା ୄସହି ଅଆନଯ
ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ଯ ଉରଖଂନ ୄଟ ମାହା ୄସବି କୃୄହାଓଯଣ ସାଭଗ୍ରାକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମାକଯ ଫିର୍ଣ,
ଯୀତି  ପ୍ରବାଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନା ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯିଫା ଫୟଫସାଣୀ ୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ

“ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ”ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ଫିଫାଦ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମାହା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଏଓ ବିୄମାକ
ଓଯାମାଆଥିଫ, ବିୄମାକୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଅୄଯାକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୀଓାଯ  ଔଣ୍ଡନ ଓୄଯ ׀
a) ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ନିଫାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭ/ଶାଔା
‚ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ନିଫାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓ
ି ‛ ପ୍ରୄତୟଓ ଚିରଳା  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଙି ׀
i.

ଚିଲ୍ଲା ୄପାଯମ୍
 ଏହି ୄପାଯଭଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ସୀଭା ୄହଉଙି ୄସହି ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ୄମଉଁଠ୍ି
କୃୄହାଓଯଣ ଓିଭା ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ
ୄଟ ׀
 ଚିଲ୍ଲା ୄପାଯମ୍ ଏହାଯ ଅୄଦର୍/ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ନିଷ୍ପାଦନ ାଆଁ ଏହାଓୁ ଉମୁକ୍ତ ସିବିର ନୟାଣାଣଓୁ
ଠ୍ାଆଫା ାଆଁ କ୍ଷଭତାପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ ׀

ii. ଯାଚୟ ଅୄୟାକ
 ଏହି ନିଫାଯଣ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ାଔୄଯ ଭୂ, ିର ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହିଙ ି
׀
 ଏହା ଚିରାଳ ୄପାଯମ୍ ାଔଯୁ ିରକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତି ׀
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 ଏହା ନିଓଟୄଯ ୄସହିସଫୁ ବିୄମାକଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫାଯ ଭଧ୍ୟ ଭୂ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହିଙ ି ୄମଉଁଠ୍ି
କୃୄହାଓଯଣ/ୄସଫାଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ, ମଦି ଓିଙ ି ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ଟ. 20 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ
ଧିଓ ହୁ ଏ ଓିନ୍ତୁ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀
 ନୟାନୟ କ୍ଷଭତା  ୄଫୈଧାନିଓ ଧିଓାଯ ଚିରଳା ୄପାଯମ୍ ସଦୃ ର୍ ୄଟ ׀
iii. ଚାତୀୟ ଅୄୟାକ
 ଏହି ଅଆନ ନ୍ତକତତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହାଆଥିଫା ନ୍ତିଭ ୄଫୈଧାନିଓ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ଚାତୀଣ ଅୄଣାକ ଟନ୍ତି ׀
 ଏହା ନିଓଟୄଯ ଭୂ, ିର ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହିଙ ି ׀
 ଏହା ଯାଚୟ ଅୄଣାକଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଅୄଦର୍ଠ୍ାଯୁ ିରସଫୁ ଯ ର୍ୁଣାଣୀ ଓଯିାଯନ୍ତି ଏଫଂ
ଏହାଙ୍କ ଭୂ ନୟାଣାଧିଓାଯୄଯ ୄସହି ଫିଫାଦ, ୄମଉଁଠ୍ି କୃୄହାଓଯଣ/ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ
ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ. 100 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଥାଏ
 ଏହା ନିଓଟୄଯ ଯାଚୟ ଅୄଣାକଙ୍କ ଉୄଯ ନିଯୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହିଙ ି ׀
ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ଭାଧ୍ୟଭଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ଏଓ ସିବିର ନୟାଣାଣଯ କ୍ଷଭତାସଫୁ ଯହିଙ ି ׀
ଘିତ୍ର 1: ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ାଆଁ ପ୍ରଣାୀ/ଭାଧ୍ୟଭ

b) ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା/ପ୍ରଣାୀ
ଉୄଯାକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ନିଫାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫହୁ ତ ସଯ ୄଟ ׀
ଯାଚୟ ଅୄଣାକ ାଔୄଯ ୄହଉ ଥଫା ଚାତୀଣ ଅୄଣାକ ାଔୄଯ ୄହଉ, ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯିଫା ଓିଭା
ଏଓ ିର ,ୁନଫିଘାଯ ାଆଁ ପ୍ରାଥତନାୁ ଦାଔର ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ ନାହିଁ  ׀ବିୄମାକଓୁ ନିୄଚ
ବିୄମାକଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ତାଙ୍କ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନଧି
ି ଦ୍ୱାଯା ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯିଫ  ׀ଏହାଓୁ ଫୟକ୍ତିକତ
ଯୂୄ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯିଫ ଓିଭା ଏଯିଓି ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାମାଆାଯିଫ  ׀ଏହା ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଔାମାଆ ାୄଯ
ୄମ ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ଓିରଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀
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c) ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭଯ ଅୄଦଶକୁଡଓ
ି
ମଦି ୄପାଯମ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ନ୍ତି ୄମ ମଦି ବିମୁକ୍ତ କୃୄହାଓଯଣ/ସାଭଗ୍ରୀ ବିୄମାକୄଯ ଉୄରଳଔ ୄହାଆଥିଫା
ୄଓୌଣସି ଫି ତୁଟ ି ଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ଓିଭା ୄସଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ବିୄମାକୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି
ଫି ଅୄଯା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆମାଏ, ୄପାଯମ୍ ଫିୄଯାଧୀ କ୍ଷଓୁ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଓିଭା ଧିଓ ଓଯିଫା
ାଆଁ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ତ
ି ଓଯି ଅୄଦର୍ ଚାଯୀ ଓଯିାଯନ୍ତି, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ,
i.

ବିୄମାକଓାଯୀଙ୍କୁ ଭୂରୟ, ,ଓିଭା ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୁ, ବିୄମାକଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା
ର୍ୁଳ୍କଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫାଓୁ

ii. ଫିୄଯାଧୀ କ୍ଷଯ ଫୄହା ୄମାକଁୁ ଉୄବାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ହାନି ଓିଭା କ୍ଷତି ାଆଁ
ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିୂଯଣ ଅଓାଯୄଯ ଏବି ଯାର୍ିଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ
iii. ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄସଫାୄଯ ଥିଫା ତୁଟ ି ଓିଭା ବାଫକୁଡଓ
ି ୁ ଦୂ ଯ ଓଯିଫାଓୁ
iv. ନୁ ଘତ
ି ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ଓିଭା ନିର୍ଦ୍ଧ
ି ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ନିଫୃର୍ତ୍ ଓଯିଫାଓୁ ଓିଭା ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ୁନଫତାଯ ନ
ଓଯିଫାଓୁ
v. କ୍ଷଭାନଙ୍କୁ ମତୟାପ୍ତ ଭୂରୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ
d) ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱଯୂ
ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତିନ ି ୄପାଯମ୍ ନ୍ତକତତ ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ନିଭର
ନ ିଖିତ
ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି
i.

ଦାଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ନିଷ୍ପତିୄଯ ଫିଭ

ii. ଦାଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ଫୟଫସ୍ଙା/ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
iii. ଦାଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟାଔୟାନ
iv. କ୍ଷତିଯ ଯିଭାଣ/ଭାତ୍ରା
v. ରିସୀ ଫଧି/ସର୍ତ୍ତାଫୀ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଆତୟାଦି ׀

3. ଫୀଭା ୄରାଓା
ଫୀଭା ଧିନିଣଭ , 1938 ଯ କ୍ଷଭତା ନ୍ତକତତ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ୄଯ ଯାଚଓୀଣ କୟାୄଚୄେ
ପ୍ରଓାର୍ିତ ଏଓ ଫିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ସାଫତଚନୀନ ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ନିଣଭାଫୀ, 1998 ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓୄର  ׀ଏହି ନିଣଭକୁଡଓ
ି
ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା, ସଭସ୍ଗ ଫୟକ୍ତିକତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭାକୁଡଓ
ି ାଆଁ, ଥତାତ୍, ଫୟକ୍ତିକତ କ୍ଷଭତାୄଯ
ନିଅମାଆଥିଫା ଫୀଭାାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ׀
ୄରାଓା, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ାଯେଯିଓ ସମ୍ମତି ଦ୍ାଯା, ଓାମତୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଏଫଂ ଉୄଦଷ୍ଟା
ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିାଯିୄଫ ׀
ୄରାଓାଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି, ବିୄମାକଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମିଫ ଓି ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ, ନ୍ତିଭ ୄଟ ׀
a) ୄରାଓାଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ
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ୄରାଓାଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ବିୄମାକ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଥିଫା ଉଘିତ୍, ମାହା ଫୀଭିତ
ଓିଭା ତାଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହାଆ, ଏଓ ୄରାଓାଙ୍କୁ ସୄଭାଧିତ ଓଯାମାଏ ମାହାଙ୍କ
ଧିଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ର୍ାଔା/ଓାମତୟାଣ ଥାଏ, ମାହା ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନିଯ
ସ୍ୱଯୂ  ଭାତ୍ରା ଏଫଂ ଭାକୁଥିଫା ସହାଣତା ସହିତ, ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱାଯା ସଭଥିତ ୄହାଆଥାଏ, ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ ׀
ୄରାଓାଙ୍କୁ ବିୄମାକସଫୁ ଓଯାମାଆାଯିଫ ମଦି:
i.

ବିୄମାକଓାଯୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କୁ ୂଫଯ
ତ ୁ ଏଓ ରିଖିତ ବିୄମାକତ୍ର ୄଦଆଥିୄର ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ:
 ବିୄମାକଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଥିୄର ଓିଭା
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକ ପ୍ରାପ୍ତିଯ ୄକାଟିଏ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକଓାଯୀ ୄଓୌଣସି ଉର୍ତ୍ଯ ପ୍ରାପ୍ତି
ଓଯି ନ ଥିୄର

ii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଉର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମାକଓାଯୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହନ୍ତି
iii. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ସ୍ୱୀଓାଯଯ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଏ
iv. ବିୄମାକଟି ୄଓୌଣସି ନୟାଣାଣ ଓିଭା ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ଓିଭା ଭଧ୍ୟସ୍ଙତାୄଯ ଭୀଭାଂସିତ ୄହାଆ ଯହି
ନାହିଁ
b) ୄରାଓା ଦ୍ାଯା ସୁାଯିଶ
ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ/ଫିଧି ଯହିଙ ି ମାହାଓୁ ୄରାଓା ନୁ ସଯଣ ଓଯିଫା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ:
i. ୄସବି ଏଓ ବିୄମାକ ପ୍ରାପ୍ତିଯ ୄକାଟିଏ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁାଯିର୍ କୁଡଓ
ି ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍
ii. ପ୍ରତିରିିକୁଡଓ
ି ଉବଣ ବିୄମାକଓାଯୀ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କୁ ଠ୍ାମିଫା ଉଘିତ୍
iii. ୄସବି ସୁାଯିର୍ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁାଯିର୍କୁଡଓ
ି ବିୄମାକଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତୄଯ ଗ୍ରହଣ ଓଯି
ଫାଓୁ ଡିଫ
iv. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ରଯ ଏଓ ପ୍ରତିରିି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ୄସହି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷ୍ଟିଓଯଣ ଭକାମିଫା ଉଘିତ୍
c)

ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି

ମଦି ଫିଫାଦଯ ସଭାଧାନ ଭଧ୍ୟସ୍ଙି ଦ୍ୱାଯା ନ ହୁ ଏ, ୄରାଓା ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄଫ ମାହା ୄସ
ନୟାୄଣାଘିତ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯିୄଫ, ଏଫଂ ମାହା ଫୀଭିତଯ ହାନିଯ ପ୍ରତି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମତିଓି
ଅଫର୍ୟଓ, ତା’ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନାହିଁ ׀
ୄରାଓାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଉଥିଫା ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ନିଭନ ନିଣଭକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ହୁ ନ୍ତି:
i. ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଟ. 20 ରକ୍ଷ ,ନୁ ଗ୍ରହ ଯାର୍ି ୄଦଣ  ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙତ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଉଘିତ୍
ନୁ ୄହଁ
ii. ଏବି ଏଓ ବିୄମାକ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 3 ଭାସଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଦିଅ ମିଫା ଉଘିତ, ଏଫଂ ଫୀଭିତ
ଏବି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରାପ୍ତିଯ ୄକାଟିଏ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତିଭ ସଭାଧାନ ହିସାଫୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରାପ୍ତିଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା ଉଘିତ୍
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iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫ ଏଫଂ ୄସବି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ରଯ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄରାଓାଙ୍କ ାଔଓୁ ଏଓ ରିଖିତ ସୂଘନା ଠ୍ାଆୄଫ
iv. ମଦି ଫୀଭିତ ୄସବି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଓୁ ରାକୁ ନ
ଓଯି ାଯନ୍ତି

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷା ଓଯନ୍ତୁ 1
___________ାଔୄଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ସୀଭା ୄହଉଙି ୄସହି ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା, ୄମଉଁଠ୍ି
କୃୄହାଓଯଣ ଓିଭା ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ୄଟ ׀
I.

ଚିରଳା ୄପାଯମ୍

II. ଯାଚୟ ଅୄଣାକ
III. ଚିରଳା ଯିର୍ଦ

IV. ଚାତୀୟ ଅୄୟାକ
ସାଯାଂଶ


ଅଆ ଅଯ ଡି ଏ ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମାକ ଯିଘାନା ପ୍ରଣାୀ ,ଅଆ ଚି ଏମ୍ ଏସ୍ୁ ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଙନ୍ତି ମାହା
ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନିଫାଯଣଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀



ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ନିଫାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓ
ି ପ୍ରୄତୟଓ ଚିରାଳ  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଙି ׀



ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ଏହି ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ
ହୁ ନ୍ତି ମଥା: ଦାଫୀସଫୁ ଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିୄଯ ଫିଭ, ଦାଫୀସଫୁ ଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି, ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟାଔୟାନ, କ୍ଷତିଯ ଭାତ୍ରା
ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି/ସର୍ତ୍ତାଫୀ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଆତୟାଦି ׀



ୄରାଓା, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ାଯସ୍ପଯିଓ ସମ୍ମତି ଦ୍ୱାଯା, ଓାମତୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଏଫଂ
ଉୄଦଷ୍ଟା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିାଯିୄଫ ׀

 ମଦି ଫିଫାଦଯ ସଭାଧାନ ଭଧ୍ୟସ୍ଥି ଦ୍ାଯା ନ ହୁ ଏ, ୄରାଓା ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄଫ ମାହା ୄସ
ନୟାୄୟାଘିତ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯିୄଫ, ଏଫଂ ମାହା ଫୀଭିତଯ ହାନିଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମତିଓି ଅଫଶୟଓ,
ତା’ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନାହିଁ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ସଭନିତ ବିୄମାକ ଯିଘାନା ପ୍ରଣାୀ ,ଅଆ ଚି ଏମ୍ ଏସ୍ୁ
2. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଅଆନ, 1986
3. ଚିରଳା ୄପାଯମ୍
4. ଯାଚୟ ଅୄଣାକ
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5. ଚାତୀଣ ଅୄଣାକ

6. ଫୀଭା ୄରାଓା
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି I ׀

ଚିରଳା ୄପାଯମ୍ ାଔୄଯ ନୟାୟାଧିଓାଯ ସୀଭା ୄହଉଙି ୄସହି ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା,.ୄମଉଁଠ୍ି
କୃ ୄହାଓଯଣ ଓିଭାେ ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ୄଟ ׀

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
‘ଅଆ ଚି ଏମ୍ ଏସ୍’ ଦ ଯ ସବ୍ସାଯଣ ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ଆନସଯାନସ
ୄଚୄନଯାଲ୍ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍
ୟ

II. ଆଣ୍ଡିଅନ୍ ୄଚୄନଯାଲ୍ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟଭ
III. ଆଣ୍ଟିୄଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗ୍ରି ୋନସ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟଭ
IV. ଆୄଣ୍ଟରିୄଚଣ୍ଟ ଗ୍ରିୋନସ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟଭ
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ରିଖିତ ଉୄବାକ୍ତା ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଏଫଂ ଟ. 100 ରକ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଥିଫା ଭୂରୟଯ ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦଓୁ ସମ୍ଭାି ାଯିୄଫ ?
I.

ଚିଲ୍ଲା ୄପାଯମ୍

II. ଯାଚୟ ଅୄଣାକ
III. ଚାତୀଣ ଅୄଣାକ
IV. ଚିଲ୍ଲାଯିର୍ଦ
ପ୍ରଶନ 3
ନିଭନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ଏଓ ୄଫୈଧ ଉୄବାକ୍ତା ବିୄମାକ ାଆଁ ଅଧାଯ ୄହାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ?
I.

I.ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ାଆଁ ଏଭଅଯି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଭୂରୟ ରାକୁ ଓଯିଫା

II. ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟିଏ ଫକତୄଯ ଥିଫା ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଉତ୍ପାଦ ଫିର୍ଣୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଉୄଦର୍ ନ ୄଦଫା
III. ୄକାଟିଏ ର୍ଧ ୄଫାତର ଉୄଯ ପ୍ରତୁ ୟଚତତା ୄଘତାଫନୀ ଦିଅ ମାଆ ନ ଥିଫା
IV. ତୁଟମ
ି ୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି
ପ୍ରଶନ 4
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ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ୄକାଟିଏ ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯିଫା ାଆଁ
ସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ଉମୁକ୍ତ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଫ ?
I.

ୄାରିସ

II. ଉଙ୍ଙତଭ ନୟାଣାଣ
III. ଫୀଭା ୄରାଓା
IV. ଚିରଳା ନୟାଣାଣ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁ ଉକ୍ତି ଫୀଭା ୄରାଓାଯ ପ୍ରାୄଦର୍ିଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ିଓ ୄଟ ?
I.

ଫୀଭା ୄରାଓାଙ୍କ ଚାତୀଣ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙି

II. ଫୀଭା ୄରାଓାଙ୍କ ଯାଚୟ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙି
III. ଫୀଭା ୄରାଓାଙ୍କ ଚିରାଳ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙି
IV. ଫୀଭା ୄରାଓା ୄଓଫ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରିଣ ସୀଭା ବିତୄଯ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତି
ପ୍ରଶନ 6
ଏଓ ଫୀଭା ୄରାଓା ନିଓଟୄଯ ଓିଯି ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଏ ?
I.

ବିୄମାକ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ

II. ବିୄମାକ ୄପାନ୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ
III. ବିୄମାକ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ସାଭନା ସାଭନି ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ
IV. ବିୄମାକ ଔଫଯଓାକଚ ଫିଜ୍ଞାନ ଚଯିଅୄଯ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ
ପ୍ରଶନ 7
ଏଓ ଫୀଭା ୄରାଓା ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ସଭଣ ସୀଭା ଓଣ ୄଟ ?
I.

ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ଦୁ ଆ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ

II. ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ତିନ ି ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ
III. ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ୄକାଟିଏ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ
IV. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ୄକାଟିଏ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ୄରାଓା ନିଓଟୄଯ ୄକାଟିଏ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯିଫା ାଆଁ ୂଫ-ତ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁ ୄହଁ
?
I.

ବିୄମାକ ଏଓ ‘ଫୟକ୍ତିକତ ଙ୍କ୍ତି’ ଫୀଭା ଉୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄହଫା ଉଘିତ

II. ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ବିୄମାକ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫାଯ ୄକାଟିଏ ଫର୍ତ ବିତୄଯ ବିୄମାକ ନିଶ୍ଚଣ ଦାଔର ଓଯିଫା ଉଘିତ
III. ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄରାଓା ୂଫଯ
ତ ୁ ଏଓ ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ନିଓଟଓୁ ମିଫାଓୁ ଡିଫ
65

IV. ଭାକୁଥିଫା ୄଭାଟ ସହାଣତା ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଭୂରୟ ବିତୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ଯହିଫା ଉଘିତ
ପ୍ରଶନ 9
ୄରାଓା ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ାଆଁ ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ/ଘାଚତ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ଙି ଓି ?
I.

ଟ. 100 ଯ ର୍ୁଳ୍କ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ

II. ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ/ଘାଚତ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ
III. ଭକାମାଆଥିଫା ସହାଣତା ଯାର୍ିଯ 20% ର୍ୁଳ୍କ ଅଓାଯୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ୄଦଫା ଉଘିତ
IV. ଭକାମାଆଥିଫା ସହାଣତା ଯାର୍ିଯ 10% ର୍ୁଳ୍କ ଅଓାଯୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ୄଦଫା ଉଘିତ
ପ୍ରଶନ 10
ଏଓ ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯିଫ ଓି ?
I.

ବିୄମାକ କୁଡଓ
ି ୄଓଫ ସାଫତଚନୀନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯିଫ

II. ହଁ, ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯିଫ
III. ଚୀଫନ ଫିବାକୄଯ ୄଓଫ ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯିଫ
IV. ଣ-ଚୀଫନ ଫିବାକୄଯ ୄଓଫ ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯିଫ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନକୁଡଓ
ି ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଅଆଚିଏମ୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଟିୄଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗ୍ରିୋନସ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫଦୄଯ ଉୄମାକ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଯାଚୟ ଅୄଣାକ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଏଫଂ ଟ.100 ରକ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଭୂରୟଯ ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦଓୁ ସମ୍ଭାି ାଯିୄଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟିଏ ଫକତୄଯ ଥିଫା ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଉତ୍ପାଦ ଫିର୍ଣୄଯ ଉୄଦର୍ ନ ୄଦଫା ୄକାଟିଏ ୄଫୈଧ ଉୄବାକ୍ତା
ବିୄମାକ ାଆଁ ଅଧାଯ ୄହାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
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ବିୄମାକ ୄସହି ଫୀଭା ୄରାଓା ନିଓଟୄଯ ଦାଔର ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ମାହାଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭା ନ୍ତକତତ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଓାମତୟାଣ ଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଫୀଭା ୄରାଓା ୄଓଫ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭା ବିତୄଯ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ୄରାଓା ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ବିୄମାକଓାଯୀ ୄରାଓା ନିଓଟଓୁ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ୄକାଟିଏ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଶ୍ଚଣ
ହଞ୍ଚିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄରାଓା ୂଫଯ
ତ ୁ ଏଓ ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫା ଅଫର୍ୟଓ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ୄରାଓା ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ାଆଁ ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ/ ଘାଚତ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ହଁ, ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯିଫ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 4
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା
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ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ନିମୁକ୍ତି ଫିନଣ
ି ଭାଫୀ 1 ଏପ୍ରି ର 2016 ଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହରା ˡ
ନିଭନ ଯିବାର୍ାକୁଡଓ
ି ପ୍ରାସଙ୍ଗି ଓ ଟନ୍ତି ˡ
1.

ଯିବାଷା :
1) “ଧିନିଣଭ” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହଉଥିଫା ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938
,1938 ଯ 4ୁ ˡ
2) “ନିମୁକ୍ତି ତ୍ର” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯା ମାଆଥିଫା ଏଓ ନିମୁକ୍ତି ତ୍ର ˡ
3) “ିରୀଣ ଧିଓାଯୀ” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିୄଯାଧ ତ୍ର 
ିରକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଘାଯ ତଥା ସଭାଧାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ଏଓ ଧିଓାଯୀ ˡ
4) “ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନିଯନ୍ତଯତା, ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓିଭା ୁନଃ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ
ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମତୟ ସହିତ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ମାଘନା ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା
ନିମୁକ୍ତ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ˡ
5) “ପ୍ରାଧିଓଯଣ” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଧିନିଣଭ, 1999 ,1999 ଯ
41ୁ ଯ ନୁ ବାକ 3 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକତତ ସଂସ୍ଙାିତ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ˡ
6) “ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମାହାଓୁ ଦୁ ଆ ଓିଭା ଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଏହି ସର୍ତ୍ତ
ନ୍ତକତତ ନିମକ୍ତ
ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମ ୄସ ୄକାଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟିଏ ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା,
ୁ
ୄକାଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ୄକାଟିଏ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ାଆଁ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫ ନାହିଁ ˡ
7) “ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃ ତ ବିଓର୍ତ୍ତା ତାରିଓା” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭାି ଯଔାମାଉଥିଫା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ
ତାରିଓା, ୄମଉଁଥିୄଯ ସଭସ୍ଗ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ଫିଫଯଣୀ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଥାଏ ˡ
8) “ଓା ସୂଘୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃ ତ ତାରିଓା” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭାି
ଯଔାମାଉଥିଫା ୄସହି

ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ତାରିଓା ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ନିମୁକ୍ତିଓୁ ଅଘାଯ ସଂହିତାଯ ଉରଳଖଂନ

ଏଫଂ/ଓିଭା ଚାରିଅତି ଓାଯଣଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଦ୍ଦ୍/ନିରମ୍ବି ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ˡ
9) “ନାଭାଙ୍କି ତ/ବିହତ
ି ଧିଓାଯୀ” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ନିମୁକ୍ତି ାଆଁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ଏଓ ଧିଓାଯୀ ˡ
10) “ଯୀକ୍ଷା ସଭିତ”ି ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ନୁ ଷ୍ଠାନ, ମାହା ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ବର୍ତ୍ି ୂଫତ
ଯୀକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ଯିଘାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ମାହା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥତଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ˡ
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11) ଏହି ଫିନଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938
ଯ ନୁ ବାକ 2,9ୁ ୄଯ ଯିବାର୍ିତ ୄହାଆଥିଫା ନୁ ମାଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ମିଏ ୄକାଟିଏ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫିୄର୍ର୍
ଫୟଫସାଣ ୄମଯି ଓି ଓୃ ର୍ି ଫୀଭା, ଏକ୍ସ, ବାୄାଟତ ୄକ୍ରଡିଟ୍ କୟାୄଯଣ୍ଟି ଫୟଫସାଣ ଓଯିଥାନ୍ତି ˡ
12) “ଫହୁ ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ ୄମାଚନା” ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବାକ 42A ଯ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣୄଯ
ଯିବାର୍ିତ ୄହାଆଥିଫା ନୁ ମାଣୀ ୄଓୌଣସି ୄମାଚନା ˡ

1. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ାଯା ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନିମୁକ୍ତି :
1) ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯୂୄ ନିମୁକ୍ତି ାଆଫାଓୁ ଘାହଁୁଥିଫା ଅୄଫଦଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀଙ୍କ
ାଔୄଯ ପଭତ I-A ୄଯ ଏଓ ଅୄଫଦନ ଦାଔର ଓଯିଫ ˡ
2)

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ, ଅୄଫଦନଯ ପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ, ନିଚଓୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓଯିୄଫ ୄମ ଅୄଫଦଓ:a) ସଫୁ ପ୍ରଓାୄଯ ୂଯା ଓଯି ପଭତ I-A ୄଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଅୄଫଦନ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙ;ି
b) ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଅୄଫଦନ ପଭତ ସହିତ PAN ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙ ି ;
c) ଫିନଣ
ି ଭ 6 ନ୍ତକତତ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭା ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ତ ୄହାଆଙି ;
d) ଫିନଣ
ି ଭ 7 ୄଯ ଉରିଳଖିତ ୄଓୌଣସି ଫି ୄମାକୟତାୄଯ ୀଡିତ ନୁ ୄହଁ ;
e) ତା‟ଠ୍ାୄଯ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ମାଘନା  ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଜ୍ଞାନ ଙି ; ଏଫଂ
ରିସୀଧାଯଓଭାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄସଫା ୄମାକାଆଫାୄଯ ୄସ ସକ୍ଷଭ ୄଟ ˡ

3) ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଅୄଫଦନଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫାୄଯ ଏଫଂ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାୄଯ ଓି
ଅୄଫଦଓ ୄକାଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟିଏ ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ପ୍ରୄତୟଓ ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ୄକାଟିଏ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି ଧାଯଣ
ଓଯି ନାହିଁ ଏଫଂ ଓାସୂଘୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃ ତ ତାରିଓାୄଯ ନାହିଁ, ଏଥିୄଯ ମଥାଥତ ଓଭତଠ୍ତା
ୄଦଔାଆୄଫ ˡ
4) ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ ଏହା ଭଧ୍ୟ ମାଞ୍ଚ ଓଯିୄଫ ୄମ
a) ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭାି ଯଔାମାଉଥିଫା ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃ ତ ବିଓର୍ତ୍ତା ତାରିଓା ୄମଉଁଥିୄଯ ଅୄଫଦଓଯ PAN
ସଂଔୟା ଥିଫ, ଉୄଯାକ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ˡ
b) ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭାି ଯଔାମାଉଥିଫା ଓା ସୂଘୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃ ତ ତାରିଓା, ଏହା
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ ଅୄଫଦଓ ଓା ସୂଘୀବୁକ୍ତ ନୁ ୄହଁ ˡ

5) ଅୄଫଦଓ ଉୄଯାକ୍ତ ଫିନଣ
ି ଭୄଯ ଉରିଳଖିତ ସଭସ୍ଗ ସର୍ତ୍ତଯ ନୁ ାନ ଓଯିଙ,ି ଏଫଂ ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବାକ
42 ଯ ଉ-ନୁ ବାକ ,3ୁ ୄଯ ଉରିଳଖିତ ୄଓୌଣସି ଫି ୄମାକୟତାଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆନାହିଁ, ଏହା ଉୄଯ
ନିୄଚ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହରା ୄଯ ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଅୄଫଦନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିାଯନ୍ତି ଏଫଂ
ଅୄଫଦଓଠ୍ାଯୁ ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ତ୍ର ଚାଯୀ ଓଯି ଅୄଫଦଓଓୁ ଏଓ
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ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନିମୁକ୍ତିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ାଯନ୍ତି ˡ ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ ନିମୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏଓ
ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ,ଏୄଚନିସୁ ୄଓାଡ ସଂଔୟା ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄଫ ଏଫଂ ଏୄଚନିସ ୄଓାଡ ସଂଔୟା ଯ ୂଫତୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ
ନାଭଯ ସଂୄକ୍ଷାକ୍ଷଯ ,ଏବ୍ରିବିଏର୍ନୁ ଓୁ ସଂୄମାଚିତ ଓଯାମିଫ ˡ
6) ଉୄଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ବି ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି ତ୍ରୄଯ ନିମୁକ୍ତିଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଉୄରଳଔ
ଓଯାମାଆଥିଫ ମାହା ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଅୄଫଦଓଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ି  ଓାମତୟ ପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ ନିଭୄନ ଯ ଉୄରଳଔ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଘାଯ ସଂହିତାଓୁ ଯିଘାିତ ଓଯୁଥିଫା ସଭସ୍ଗ ସର୍ତ୍ତାଫୀଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ˡ ଉୄଯ
ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ହିସାଫୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନିମୁକ୍ତିଯ 7 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ତ୍ର ଠ୍ାମିଫ ˡ
7) ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଏବି ନିମୁକ୍ତି ାଆଥିଫା ଅୄଫଦଓଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଯିଘଣ ତ୍ର
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ, ମାହା ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄସହି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ଯିଘଣ ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫ ମାହାଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ୄସ ଓଯୁଙି ˡ
8) ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ ଏଓ ଅୄଫଦଓଓୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ନିମୁକ୍ତିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫାଓୁ ଭନା ଓଯିାଯନ୍ତି ମଦି
ଅୄଫଦଓ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭାଫୀ ୄଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ୄକାଟିଏଓୁ ଫି ୂଯଣ ନ ଓୄଯ ˡ
ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ, ଅୄଫଦନ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 21 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ, ରିଖିତ ଯୂୄ ଅୄଫଦଓଓୁ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ
ନିମୁକ୍ତି ାଆଁ ଗ୍ରାହୟତାଯ ଓାଯଣ ସୂଘୀତ ଓଯିୄଫ ˡ
9) ଏଓ ଅୄଫଦଓ ମିଏ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ନିମୁକ୍ତିଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫାୄଯ ଭନା ଓଯିଥିଫା ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
ଦ୍ୱାଯା ୀଡିତ ୄହାଆଥିଫ, ୄସ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ସଭୀକ୍ଷା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ନାଭାଙ୍କି ତ ିରୀଣ ଧିଓାଯୀଙ୍କ
ନିଓଟୄଯ ଏଓ ସଭୀକ୍ଷା ଅୄଫଦନ ଦାଔର ଓଯିାୄଯ ˡ ଅୄଫଦଓଯ ସଭୀକ୍ଷା ଅୄଫଦନଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ିରୀଣ ଧିଓାଯୀଙ୍କୁ ନାଭାଙ୍କି ତ ନାଭାଙ୍କି ତ ଓଯିାଯନ୍ତି ˡ ିରୀଣ ଧିଓାଯୀ
ଅୄଫଦନଯ ଫିଘାଯ ଓଯିୄଫ ଏଫଂ ସଭୀକ୍ଷା ଅୄଫଦନ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ନ୍ତିଭ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିୄଫ ˡ
2. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ାଯା ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ି:
1) ଏଓ „ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା‟ ଯୂୄ ନିମୁକ୍ତି ଘାହଁୁଥିଫା ଏଓ ଅୄଫଦଓ „ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଅୄଫଦନ
ପଭତ I-B‟ ୄଯ, ସଭନ୍ଧତ
ି ଚୀଫନ, ସାଧାଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଓଯଣ
ମାହା ଫି ୄହାଆଥାଉ, ତାଙ୍କ ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ାଔୄଯ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫ ˡ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ
ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ, ଉଯ ୄଯଔାଙ୍କି ତ ପ୍ରଓାୄଯ  ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଅୄଫଦନଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯିୄଫ ˡ
3. ଫୀଭା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷା :1) ଏଓ ଫୀଭା ବଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ାଆଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଫାଓୁ , ଏଓ ଅୄଫଦଓ, ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା
ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ାଠ୍ୟକ୍ରଭ ନୁ ସାୄଯ, ଚୀଫନ, ସାଧାଯଣ, ଓିଭା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା, ପ୍ରଓଯଣ ମାହା ଫି ୄହାଆଥାଉ,
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ୄସସଫୁ ଯ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ୄଯ ଯୀକ୍ଷା ସଭିତ ି ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ଫୀଭା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ତ ୄହଫ ˡ
ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରାଥତୀ ଭାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଉମୁକ୍ତ ଫୀଭା
ସଭନ୍ଧୀଣ ଜ୍ଞାନୄଯ ସଜ୍ଜିତ ଓଯିଫାାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄସଭାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ୟଓ ସହାଣତା  ଭାକତଦର୍ତନ ୄଦୄଫ ˡ
2) ୄସହି ଅୄଫଦଓ ମିଏ ଉୄଯାକ୍ତ ଫୀଭା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ସପତାୂଫତଓ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ତ ୄହାଆଥିଫ, ତାଓୁ
ଯୀକ୍ଷା ସଭିତ ି ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ାସ୍ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ˡ ଯୀକ୍ଷା ସଭିତଦ୍ୱ
ି ାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା
ାସ୍ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନିମୁକ୍ତ ୄହଫା
ାଆଁ ଘାହଁୁଥିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫାଯ ଭାସଯ ଫଧି ାଆଁ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଫ ˡ
3) ୄଓଫ ୄସହି ପ୍ରାଥତୀଭାୄନ ୄମଉଁଭାୄନ ଉୄଯାକ୍ତ ଫୀଭା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄମାକୟତା ହାସର
ଓଯିଥିୄଫ ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷା ସଭିତ ି ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ୄଫୈଧ ାସ୍ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଧାଯଣ
ଓଯିଥିୄଫ, ୄସଭାୄନ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ାଆଫାଓୁ ଫିୄଫଘିତ ୄହଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହୄଫ ˡ
4. ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫାାଆଁ ୄମାକୟତା : ୄମାକୟତା ାଆଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଧିନିଣଭଯ
ନୁ ବାକ 42,3ୁ ନ୍ତକତତ ନୁ ଫନ୍ଧିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁ ସାୄଯ ୄହଫ ˡ
5. ଅଘାଯ ସଂହିତା
1) ପ୍ରୄତୟଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ନିଭୄନ ଯ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଅଘାଯ ସଂହିତାଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫ :a) ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା, --i.

ନିଚଯ ଏଫଂ ୄସହି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ମାହାଯ ୄସ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ୄଟ, ତାଯ ଯିଘଣ ୄଦଫ ;

ii.

ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ତାଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଯିଘଣ ତ୍ର ୄଦଔାଆଫ, ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାକୄର ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓଓୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି ତ୍ର ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ ;

iii.

ତାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଫିକ୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ
ତଥୟଓୁ ପ୍ରସାଯିତ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭା ୄମାଚନାଓୁ ସୁାଯିର୍ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫ ;

iv.

ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ
ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓୄଯ, ୄସ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଏଫଂ
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଫିୄର୍ର୍ ଅଫର୍ୟଓତାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ନୁ ଓୂ ୄହଉଥିଫା ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ
ନିଯୄକ୍ଷତା ୂଫତଓ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫ ˡ

v.

ମଦି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରର୍ନ ଓଯାମାଏ, ଫିକ୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ
ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭିର୍ନଯ ୄସ୍କରସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ ;

vi.

ଫିକ୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିଫ ;
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vii.

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ସ୍ୱଯୂ, ଏଫଂ ଏଓ
ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ କ୍ରଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଭହତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫ;
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ସଫୁ ପ୍ରଓାଯଯ ମଥାଥତ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓଯି, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାୄଯ ଚଭା

viii.

ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସହିତ “ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ୄକାନୀଣ ଯିୄାଟତ”
ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଯିୄାଟତ ଅଓାଯୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରମୁଚୟ, ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଜ୍ଞାତସାଯୄଯ, ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓଯ ୄଓୌଣସି ଔଯା ବୟାସ ଓିଭା ଅଣ ସଙ୍ଗତି ସହିତ, ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ପ୍ରୄତୟଓ ତଥୟ, ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନା ମାହା ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଉୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫ
ଓାଆାୄଯ, ଏସଫୁ ଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିଓୁ ଅଣିଫ;
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ପାଆର ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ଦସ୍ଗାଫିଚ; ଏଫଂ

ix.

ୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଭକାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫ ;
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ନାଭିତୀଓଯଣଓୁ ରାକୁ ଓଯିଫାାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫ
;
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ସଭନ୍ଧୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘୀତ

x.
xi.

ଓଯିଫ;
xii.

ତା’ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଭାଫିଷ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଧାଯଓଯ ରିସୀଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ନ,
ଠ୍ିଓଣାଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓିଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ଓିଭା ୄମଉଁଟା ଅଫର୍ୟଓ
ୄଓୌଣସି ନୟ ରିସୀ ୄସଫା ସହିତ ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ୄସଫା ଫିର୍ଣ ଉୄଯ, ଅଫର୍ୟଓ
ସହାଣତା  ଯାଭର୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ;

xiii.

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା

ଓଯାମାଉଥିଫା

ଦାଫୀସଫୁ ଯ

ସଭାଧାନ

ାଆଁ

ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଯ

ନୁ ାନୄଯ ରିସୀଧାଯଓ ଓିଭା ଦାଫୀଦାଯ ଓିଭା ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ୟଓ ସହାଣତା
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ;
2) ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା, ---a. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନିମୁକ୍ତ ନ ୄହାଆ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ମାଘନା ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତି ଓଯିଫ
ନାହିଁ ;
b. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନାଓୁ ୄରା ଓଯିଫାାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ
ଉତ୍ ୄପ୍ରଯିତ ଓଯିଫ ନାହିଁ ;
c. ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଓିଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଦାଔର ଓଯାମାଆଥିଫା
ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ବୁର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଉତ୍ ୄପ୍ରଯିତ ଓଯିଫ ନାହିଁ;
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d. ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ମାଘିଫା ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫହୁ ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ ଯ ଅଶ୍ରଣ ୄନଫ ନାହିଁ
ଏଫଂ/ଓିଭା ୄଓୌଣସି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓୁ ରିସୀଧାଯଓଓୁ ଏଓ ଫହୁ ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ ୄମାଚନାୄଯ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାିତ ଓଯିଫ ନାହିଁ ;
e. ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ବଦ୍ର ବାୄଫ ଫୟଫହାଯ ଓଯିଫ ନାହିଁ ;
f. ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ହସ୍ଗୄକ୍ଷ ଓଯିଫ
ନାହିଁ ;
g. ତାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହାଯ, ସୁଫଧ
ି ା, ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଠ୍ାଯୁ ରକା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫ ନାହିଁ ;
h. ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ରାବଗ୍ରହୀତାଠ୍ାଯୁ ରାବଯ ଓିଙ ି ଂର୍ ାଆଁ ଦାଫୀ ଓିଭା ତାଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫ
ନାହିଁ ;
i. ଫିଦୟଭାନ ରିସୀଓୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯିଫାଓୁ ଏଫଂ ୂଫତ ରିସୀଯ ୄସ ବି ସଭାପ୍ତି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ତିନ ି ଫର୍ତ
ଭଧ୍ୟୄଯ ତା‟ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯିଫାଓୁ ଏଓ ରିସୀଧାଯଓଓୁ ଫାଧ୍ୟ ଓଯିଫ ନାହିଁ ;
j. ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫାାଆଁ ନୂ ଅଁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ନିମୁକ୍ତି ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫ ନାହିଁ,
ମଦି ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ତାଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ନିମୁକ୍ତିଓୁ ୂୄଫତ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆଥିଫ, ଏଫଂ ୄସବି
ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ଫିତ ି ନ ଥିଫ;
k. ୄଓୌଣସି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଏଓ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ଓ ୄହଫ ଓିଭା ଯହିଫ ନାହିଁ ;
3) ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା, ତା’ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ରିସୀଧାଯଓଓୁ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓିଭା ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯି, ନୁ ଫନ୍ଧିତ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ
ରିସୀଧାଯଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରଣାସ ଓଯିଫ;
4) ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ଏଫଂ ତା’ ନ୍ତକତତ ଥିଫା ଫିନଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରାଫଧାନଯ
ଉରଳଖଂନ ଓଯି ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ, ୄସ ଏଓ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହଫ ମାହା ଦର୍ ହଚାଯ
ଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷଯୁ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା
ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି, ମିଏ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫାଓୁ ନୁ ଭତି ାଆ ନ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତିଓୁ
ୄସହି ଓାମତୟ ାଆଁ ଓିଭା ୄସବି ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଚଯିଅୄଯ ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ
ଓଯିଫା ାଆଁ ନିମୁକ୍ତ ଓୄଯ, ୄସ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହଫ ମାହା ଏଓ ୄଓାଟି ଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ˡ
5) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ଓାମତୟ  ରୁ ପ୍ତ ାଆଁ ଦାଣୀ ଯହିୄଫ ମାହା ଏହି ଫିନଣ
ି ଭାଫୀ
ନ୍ତକତତ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଅଘାଯ ସଂହିତାଯ ଉରଳଖଂନଓୁ ଫି ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ, ଏଫଂ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହୄଫ ମାହା ଏଓ
ୄଓାଟି ଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ˡ
6. ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନିମୁକ୍ତିଯ ନିରଭେନ :
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1) ଉଘିତ୍ ସୂଘନା ୄଯ ଏଫଂ ତାଓୁ ର୍ୁଣିଫାଯ ମଥାଥତ ସୁୄମାକ ୄଦଫାୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନିମୁକ୍ତିଓୁ ଯଦ୍ଦ୍
ଓିଭା ନିରମ୍ବି ତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ମଦି ୄସ:a. ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ,1938 ଯ 4ୁ, ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଧିନିଣଭ,
1999 ,1999 ଯ 41ୁ
ଓିଭା ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହଉଥିଫା ତା‟ ନ୍ତକତତ ଥିଫା ନିଣଭାଫୀ ଓିଭା ଫିନଣ
ି ାଫୀଯ
ଉରଳଖଂନ ଓୄଯ ;
b. ଉୄଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ୄଓୌଣସି ଫି ୄମାକୟତାଓୁ ଅଓର୍ିତ ଓୄଯ ;
c. ଫିନଣ
ି ଭ 8 ୄଯ ନୁ ଫନ୍ଧିତ ଅଘାଯ ସଂହିତାଯ ଏଫଂ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ
ଓଯାମାଉଥିଫା ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ କୁଡଓ
ି ଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ ˡ
d. ନିମୁକ୍ତିଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀଯ ଉରଳଖଂନ ଓୄଯ ˡ
e. ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ତାହାଯ ଓାମତୟଓା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ତଥୟ, ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା
ପ୍ରାଧିଓଯଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ତାହାଓୁ ୄମାକାଆଫାୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ;
f. ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍କୁଡଓ
ି ଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ ;
g. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନିମୁକ୍ତି ାଆଁ ଦାଔର ଓଯାମାଆଥିଫା ଅୄଫଦନୄଯ ଓିଭା ଏହାଯ ୄଫୈଧତାଯ
ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ବୁର ଓିଭା ସତୟ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ; ଥଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ ରୁ ଘାଏ
ଓିଭା ଏହାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ ;
h. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ଅଫର୍ତ୍ିଓ ଯିଟର୍ଣ୍ତ ଚଭା ଓୄଯ ନାହିଁ ;
i. ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଅୄଣାଚିତ ୄଓୌଣସି ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓିଭା ନୁ ସନ୍ଧାନୄଯ ସହୄମାକ ଓୄଯ ନାହିଁ;
j. ରିସୀଧାଯଓଭାନଙ୍କ ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ୁ ସଭାଧାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ ଓିଭା ଏହା ତଯପଯୁ
ପ୍ରାଧିଓଯଣଓୁ ଏଓ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ;
k. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା

ତଯପଯୁ

ରିସୀଧାଯଓ/ସମ୍ଭାଫୟ

ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କଠ୍ାଯୁ

ଏଓତ୍ରିତ

ଓଯାମାଆଥିଫା

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ/ନକଦଯ ୄହଯୄପଯ ଓଯିଫାୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓିଭା ୄଯାକ୍ଷ ଯୂୄ ଚଡିତ ହୁ ଏ ˡ ଫର୍ୟ
ଏହି ପ୍ରାଫଧାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଫିୄର୍ର୍ ନୁ ଜ୍ଞା ଫିନା ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନକଦ/ପ୍ରିଭିଣଭ
ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫାଯ ନୁ ଭତି ଦିଏ ନାହିଁ ˡ
7. ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱଯ ଯଦ୍ଦଓଯଣ ାଆଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା :
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ାଆଁ ନ୍ତିଭ ଅୄଦର୍ଯ ଚାଯୀ ୄଯ, ନ୍ତିଭ ଅୄଦର୍ଯ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ୄସ
ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫା ଫନ୍ଦ ଓଯିଫ ˡ

8. ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ନିମୁକ୍ତିଯ ନିରମ୍ବି ତଓଯଣ/ଯଦ୍ଦଓଯଣଯ ଓାମତୟନେୟନ :
1) ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱଯ ନିରଭନ ଓିଭା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ତାଯିଔୄଯ ଏଫଂ ୄସହି ତାଯିଔ ଠ୍ାଯୁ, ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା, ଏଓ ଫୀଭା
ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ
ଓାମତୟ ଓଯିଫା ଫନ୍ଦ ଓଯିଫ ˡ
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a. ନିମୁକ୍ତିଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯୁଥିଫା ନ୍ତିଭ ଅୄଦର୍ଯ ଚାଯୀଯ 7 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄସହି
ବିଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ନିମକ୍ତ
ି ଭାଫୀ
ୁ ି ତ୍ର  ଯିଘଣ ତ୍ର ୄପଯସ୍ଗ ୄନୄଫ ମାହାଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଓୁ ଏହି ଫିନଣ
ନ୍ତକତତ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆଙି ˡ
b. ନିରଭନ/ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯୁଥିଫା ଅୄଦର୍ ୄଯ ତିର୍ୀଘ୍ର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଓା
ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଓଯିୄଫ ଏଫଂ ୄସହି ବିଓର୍ତ୍ତା ମାହାଯ ନିମୁକ୍ତିଓୁ ନିରମ୍ବି ତ/ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆଙି, ତାହାଯ
ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଉଥିଫା ଓା ସୂଘୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଡାଟାୄଫୄେ ଏଫଂ
ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଉଥିଫା ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃ ତ ବିଓର୍ତ୍ତା ତାରିଓା ଡାଟା ୄଫସୄଯ, ନରାଆନ ୄଭାଡୄଯ
ପ୍ରଫିଷ୍ଟ ଓଯିୄଫ ˡ
c. ମଦି ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ପିଓଙ୍ଗ
ି ୍ ଡତଯଯ ଚାଯୀ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନୁ ର୍ାସନାତ୍ମଓ ଦୄକ୍ଷଯ
ସଭାପ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି
ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନିରଭନଓୁ ୁନଃପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଏ, ତାଯ ନିରଭନଓୁ ୁନଃପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ଓଯୁଥିଫା ସ୍ପିଓଙ୍ଗ
ି
ଡତଯ ଚାଯୀ ୄହଉ
ୄହଉ ତୁ ଯନ୍ତ ୄସବି ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଫିଫଯଣୀଓୁ ଓା ସୂଘୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତା ତାରିଓାଯୁ ହଟାଆ ଦିଅମିଫ ˡ
d. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନୟାନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଚୀଫନ ଓିଭା ସାଧାଯଣ ଓିଭା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା ଭୄନା-ରାଆନ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ମାହା ସହିତ ୄସ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯୁଙି, ୄସ ସଭସ୍ଗଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ୄସଭାନଙ୍କ
ୄଯଓଡତ  ଅଫର୍ୟଓ ଦୄକ୍ଷ ସଓାୄର୍ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଦୄକ୍ଷ
ସଭନ୍ଧୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିୄଫ ˡ
10. ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତିଯ ଆସ୍ଗପା/ସଭତଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନୁ ାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା:
1) ମଦି ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ତାଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ସଭତଣ
ଓଯିଫାଓୁ ଘାୄହଁ, ୄସ ତା’ ନିମୁକ୍ତି ତ୍ର  ଯିଘଣ ତ୍ରଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ୄସହି ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ ାଔୄଯ
ସଭତଣ ଓଯିଫ ମାହାଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ୄସ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଧାଯଣ ଓଯିଙ ି ˡ
2) ନିମୁକ୍ତିଯ ଆସ୍ଗପା ଓିଭା ସଭତଣ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 15 ଦିନଯ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପଭତ I-C ୄଯ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ
ଦିଅ ମାଆଥିଫା ହିସାଫୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଭାପ୍ତି ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଚାଯୀ ଓଯିୄଫ ˡ
3) ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ମିଏ ନିଚଯ ନିମୁକ୍ତିଓୁ ସଭତଣ ଓଯିଙ ି ˡ ୄସ ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ନୂ ତନ ନିମକ୍ତ
ୁ ି
ାଆଫା ାଆଁ ଘାହିଁାୄଯ ˡ ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନୂ ତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଓଟୄଯ ତାହାଯ ଅୄଫଦନ
ପଭତ ସହିତ, ତାଯ ୂଫତ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱଯ ସଭସ୍ଗ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପଭତ I-C ୄଯ
ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭାପ୍ତି ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଦାଔର ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ˡ
4) ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ସଭାପ୍ତି ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଚାଯୀ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ନୄଫ ଦିନଯ ସଭଣାଫଧି
ୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଉୄଯାକ୍ତ ଯୂୄଯଔା ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଅୄଫଦନଯ ଫିଘାଯ ଓଯିୄଫ ˡ
11. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ାଯା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ନିମୁକ୍ତି ାଆଁ ସାଧାଯଣ ସର୍ତ୍ତାଫୀ:
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1) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଫିର୍ଣକୁଡଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯୁଥିଫା ଏଓ „ୄଫାଡତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ନୀତି‟ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିୄଫ ଏଫଂ
ପ୍ରତି ଫର୍ତ 31 ଭାଙ୍ଙତ ୂଫଯ
ତ ୁ ତାହାଓୁ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ାଔୄଯ ପାଆର ଓଯିୄଫ ˡ „ୄଫାଡତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ନୀତି‟ ାଆଁ
ଭାକତଦର୍ିଓା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମିଫ ˡ
2) ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ୄକାଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟିଏ ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ାଆଁ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯୂୄ ଓାମତୟ
ଓଯିଫ ନାହିଁ ˡ
3) ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି, ମିଏ ଏହି ଧିନିଣଭଯ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ଯ ଉରଳଖଂନ ଓଯି ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ
ଓାମତୟ ଓୄଯ, ୄସ ଏଓ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହଫ ମାହା ଦର୍ ହଚାଯ ଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ˡ
4) ୄଓୌଣସି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷଯୁ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ୄଓୌଣସି ପ୍ରତିନଧି
ି , ମିଏ ଫୀଭା
ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫାଓୁ ନୁ ଭତି ାଆ ନ ଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତିଓୁ ୄସହି ଓାମତୟ ାଆଁ ଓିଭା ବାଯତୄଯ
ୄଓୌଣସି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିମୁକ୍ତ ଓୄଯ, ୄସ ଏଓ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହଫ ମାହା ଏଓ
ୄଓାଟି ଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ˡ
5) ୄଓୌଣସି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଫୀଭା ନିଣଭାଫୀ ,ସଂୄର୍ାଧନୁ ଅଆନ, 2015 ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଦିଫସୄଯ ଓିଭା ୄଯ
ୄଓୌଣସି ପ୍ରଧାନ ବିଓର୍ତ୍ତା, ଭୂଔୟ ବିଓର୍ତ୍ତା, ଏଫଂ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନିମୁକ୍ତ ଓଯିଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ
ଚଯିଅୄଯ ବାଯତୄଯ ୄଓୌଣସି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଓଯିଫ ନାହିଁ ˡ
6) ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି, ନୟ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଫହୁ ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ ୄମାଚନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫାଓୁ ଓିଭା
ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଓିଭା ଘାରୁ ଯଖିଫାଓୁ , ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓିଭା ଏଓ ଉତ୍ ୄପ୍ରଯଣ
ଯୂୄ ନୁ ଭତି ୄଦଫ ନାହିଁ ଓିଭା ନୁ ଭତି ୄଦଫ ନାହିଁ ଓିଭା ନୁ ଭତି ୄଦଫାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଫ ନାହିଁ ˡ
7) ପ୍ରାଧିଓଯଣ ତା‟ ତଯପଯୁ ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ଏଓ ଧିଓାଯୀ ଚଯିଅୄଯ, ଫହୁ ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ ୄମାଚନାସଫୁ ୄଯ
ସଂୃକ୍ତ ଥିଫା ସ୍ଗି ତ୍ୱ ଓିଭା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧୄଯ ଉମୁକ୍ତ ୄାରିସ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ
ଓଯିାୄଯ ˡ
8) ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ନାଭାଙ୍କି ତ ଧିଓାଯୀ ମିଏ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଫାୄଯ
ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷଯୁ ଓାମତୟ ଓଯୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିମକ୍ତ
ୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନାଭ  ଠ୍ିଓଣା
ଏଫଂ ୄସହି ତାଯିଔ ୄମଉଁ ଦିନ ତାଯ ନିମୁକ୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହରା  ୄସହି ତାଯିଔ, ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ, ୄମଉଁ ଦିନ
ତା‟ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ସଭାପ୍ତ ୄହରା, ଏହି ସଫୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଞ୍ଜି ଓାଓୁ ସମ୍ଭାି ଯଖିୄଫ ˡ
9) ଉୄଯ ଉରିଳଖିତ ୄହାଆଥିଫା ହିସାଫୄଯ ୄଯଓଡତସଫୁ ଓୁ, ୄମ ମତୟନ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ୄସଫାୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ
ନିମୁକ୍ତିଯ ସଭାପ୍ତିଠ୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତଯ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭାି ଯଔାମିଫ ˡ
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ଧ୍ୟାୟ 5
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଫୈଧିଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅୄଭ ୄସହି ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯୁଙୁ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ
ଓାମତୟପ୍ରଣାୀଓୁ ଯିଘାିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ
ଅୄରାଘନା ଓୄଯ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି –ୄଫୈଧିଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟ
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ଓ. ଫୀଭା ଘୁ କ୍ତି – ୄଫୈଧିଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ ଏଫଂ ଫିୄଶଷ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈଶିଷ୍ଟୟ
1. ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି - ୄଫୈଧିଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ
ଓ) ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି
ଫୀଭା ଏଓ ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଚିନାଭା ସହିତ ଚଡିତ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୄତଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଭୂରୟ ଓିଭା ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ
ଓୄଯ  ׀ଏହି ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଚିନାଭା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଯୂ ନିଏ ׀
ଔୁ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଯ ୄଫୈଧିଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ
ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ୄଓୄତଓ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟିାତ ଓଯିଫା ଏଫଂ ତା ୄଯ ୄସହି ୄଫୈଧିଓ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଫୁ ଉୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ମାହା ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଓୁ ଯିଘାିତ/ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯନ୍ତି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୄହଉଙି କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯାଚିନାଭା, ମାହା ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ୄଟ  ׀ବାଯତୀଣ ଘୁକ୍ତି
ଧିନିଣଭ, 1872 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ସହିତ ବାଯତଯ ସଭସ୍ଗ ଘୁକ୍ତିଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓୄଯ ׀
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଉଙି ଏଓ ଘୁକ୍ତି, ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୁ ଆ କ୍ଷ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି, ଥତାତ୍, ଓବ୍ନାନୀ, ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଓୁ ହାମାଏ,  ରିସୀଧାଯୀ, ମାହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ହାମାଏ ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଘୁକ୍ତି ଧିନିଣଭ, 1872 ୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠାିତ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 1 : ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି
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କ) ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତି ଯ ତତ୍ତ୍ୱ
ଘିତ୍ର 2 : ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତିଯ ତତ୍ତ୍ୱ

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତିଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
i.

ପ୍ରସ୍ତାଫ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ନୟ ଚଣଓୁ ୄଓୌଣସି ଓାମତୟ ଓଯିଫାଓୁ ଓିଭା ଓାମତୟ ଓଯିଫାଯୁ ନିଫୃତ ଯହିଫାଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ମାହାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄସହି ଓାମତୟ ାଆଁ ନୟଠ୍ାଯୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା, ୄସ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଉଙି
ୄଫାରି ଓୁ ହାମିଫ  ׀ସାଧାଯଣତଃ, ପ୍ରସ୍ଗାଫଟି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଏ, ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା
ଦିଅମାଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମାହାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦିଅମାଏ, ତା‟ ାଆଁ ସମ୍ମତି ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ତା‟ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄଫାରି ଭାନି ନିଅମାଏ  ׀ଏଣୁଓଯି, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ, ଏହା ଏଓ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି
ୄହାଆମାଏ ׀
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଫିର୍ଣୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହାଯ ଯିଣାଭୄଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତିଯ କଠ୍ନ ହୁ ଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ସର୍ତ୍ତସଫୁ ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଚଭା ଯାର୍ି ଯିଭାଣ
ପ୍ରଦାନ ଓଯି ତା‟ ସମ୍ମତି ବିଫୟକ୍ତ ଓୄଯ, ମାହା, ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଯ, ପ୍ରଥଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ
ୄହାଆମାଏ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଏଓ ରିସୀ ୄହାଆମାଏ ׀
ମଦି ୄଓୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଯଔାମାଏ, ଏହା ଏଓ ପ୍ରତିଓୂ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄହାଆମାଏ ׀
ରିସୀ ଫଣ୍ଡ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭାଣ ୄହାଆମାଏ ׀
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ii. ପ୍ରତିପ
ଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓିଙ ି ାଯସ୍ପଯିଓ ରାବ ଥିଫା ଉଘିତ  ׀ପ୍ରି ଭିଣଭ
ୄହଉଙି ଫୀଭିତ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତିପ ୄଟ, ଏଫଂ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ୄଦଫାଯ ପ୍ରତର୍ୁତ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଔଯୁ ପ୍ରତିପ
ୄଟ ׀
iii. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚିନାଭା
ଉବଣ କ୍ଷ ୄସହି ସଭାନ ଚିନର୍
ି ଓୁ ୄସହି ସଭାନ ଥତୄଯ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଉଘିତ  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଉବଣ
କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ “ସଫତସମ୍ମତି ” ୄହଫା ଉଘିତ  ׀ଉବଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ରିସୀଧାଯୀ ୄସହି ସଭାନ ଚିନର୍
ି ଉୄଯ
ୄସହି ସଭାନ ଥତୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସମ୍ମତି ୄଦଫା ଉଘିତ ׀
iv. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି / ସମ୍ମତି
ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତି ଥିଫା ଉଘିତ ׀
ସମ୍ମତିଓୁ ଭୁକ୍ତ ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ନିଭନ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆ ନ ଥାଏ
 ଚଫଯଦସ୍ଗି/ଉତ୍ପୀଡନ
 ନୁ ଘତ
ି ପ୍ରବାଫ
 ଓଟ
 ବୁର ଉସ୍ଙାନା
 ବୁର
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଯାଚିନାଭା ାଆଁ ସମ୍ମତି ଚଫଯଦସ୍ଗି ଉତ୍ପୀଡନ, ଓଟ ଓିଭା ବୁରଉସ୍ଙାନା ଓାଯଣଯୁ
ୄହାଆଥାଏ, ଯାଚିନାଭା ର୍ୂନୟ /ଓାଭୀ/ଫୟଥତ ୄହାଆମାଏ ׀
v. କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା
ଘୁକ୍ତିଯ ଉବଣ କ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ସୁୄମାକୟ /ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ଉଘିତ
 ׀ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଣସ୍କ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ
ସୁସ୍ଙ ଭନଯ ୄହଫା ଉଘିତ  ଅଆନ ନ୍ତକତତ ୄମାକୟ ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଉଘିତ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ,
ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କଭାୄନ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ ׀
vi. ୄଫୈଧିଓତା
ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ୄଫୈଧିଓ ୄହଫା ଉଘିତ୍, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫୈଧିଓ ଓାମତୟ ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଫୀଭା
ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଯାଚିନାଭା ମାହାଯ ଫିର୍ଣ ଓିଭା ପ୍ରତିପ ୄଫଅଆନ ୄଟ, ତାହା ଫୟଥତ /ଭାନୟ
ୄହଫ  ׀ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଫିର୍ଣ ୄଟ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
i.

ଚଫଯଦସ୍ଗି/ଉତ୍ପୀଡନ – ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଘାଓୁ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀
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ii. ନୁ ଘତ
ି ପ୍ରବାଫ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ନୟ ଚଣଓଯ ଆଙ୍ଚା ଉୄଯ ର୍ାସନ ଓଯିାୄଯ, ତା‟
ଦଫୀଓୁ , ନୁ ଘତ
ି ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ, ନୟ ଉୄଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ ׀
iii. ଓଟ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଭିଥୟା ଫିଶ୍ୱାସ ଉୄଯ ଓାମତୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ନୟଚଣଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତାଏ, ମାହା
ଏଓ ଉସ୍ଙାନା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ୄସ ସତ ୄଫାରି ଫିଶ୍ୱାସ ଓୄଯ ନାହିଁ  ׀ଏହା ହୁ ଏତ ଚାଣିର୍ଣ
ୁ ି
ତଥୟଓୁ ରୁ ଘାଆଫା ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ବୁର ଯୂୄ ଉସ୍ଙାନା ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀
iv. ବୁର – ଏଓ ଚିନର୍
ି ଓିଭା ଖଟଣା ଉୄଯ ଚଣଓଯ ଜ୍ଞାନ ଓିଭା ଫିଶ୍ୱାସ ଓିଭା ଥତଫୟାଔୟା ୄଯ ତୁଟ ି  ׀ଏହା ଘୁକ୍ତିଯ
ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଫିର୍ଣୄଯ ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ ଓିଭା ସମ୍ମତି ୄହଫାୄଯ ତୂଟ ି ଅଡଓୁ କତି ଓଯାଆାୄଯ ׀
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2. ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି - ଫିୄଶଷ ରକ୍ଷଣ
ଓ) ୟୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସ ଓିଭାେ ଯଭ ସଦ୍ପାଫ
ଏହା ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୄଟ  ׀ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଣୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସ ଓୁ ହାମାଏ, ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି
ୄମ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରୄତୟଓ କ୍ଷ ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଉଘିତ ׀
ସଦ୍ଭାଫ  ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥତଓୟ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ସଭସ୍ଗ ଫୟାାଯିଓ ଘୁକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଓାଯଫାଯୄଯ ସଦ୍ଭାଫଯ ନୁ ାନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସୂଘନା / ତଥୟ ୄଦଫା ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସି
ଓଟ ଓିଭା ପ୍ରତାଯଣା ନ ଥିଫ  ׀ସଦ୍ଭାଫ ନୁ ାନ ଓଯିଫାଯ ଏହି ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଫୟତୀତ, ଫିୄକ୍ରତା ୄକ୍ରତାଓୁ ଘୁକ୍ତିଯ
ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ତଥୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏଆଠ୍ି ନୁ ାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ନିଣଭ ୄହଉଙି “ୄଓବିଟ ଏବ୍ନଟଯ ” ଯ ନିୟଭ ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄକ୍ରତା
ସାଫଧାନ  ׀ଘୁକ୍ତିଯ କ୍ଷଭାୄନ ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିୄଫ ୄଫାରି ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄମ ମତୟନ୍ତ
ୄକାଟିଏ କ୍ଷ ନୟଓୁ ବୁର ଭାକତଦର୍ତନ ନ ଓୄଯ  ଉର୍ତ୍ଯସଫୁ ସତୟତାୂର୍ଣ୍ତ ବାୄଫ ଦିଅମାଏ, ନୟ କ୍ଷ ଘୁକ୍ତିଓୁ
ଫଜ୍ଞା ଓଯିଫାଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରର୍ନ ନାହିଁ ׀
ଯଭ ସଦ୍ପାଫ : ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଏଓ ନୟ ଅଧାଯୄଯ ଙିଡା ହୁ ଏ  ׀ପ୍ରଥଭତଃ, ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ୄଟ ଏଫଂ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓିଭା ନୁ ବୂତି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସହଚୄଯ ଚଣାମିଫ ନାହିଁ  ׀ୁନଃ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ତଥୟ
ଙି, ୄମଉଁକଡ
ି ୄସଭାନଙ୍କ ନିଚ ସ୍ୱଯୂ ଦ୍ୱାଯା, ୄଓଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଣା ଡିାୄଯ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ
ୁ ଓ
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ସୂଘନା ାଆଁ ୂଯାୂଯି ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଉୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ ׀
ୄତଣୁଓଯି ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ମାହା ାଔୄଯ ଏହି ତଥୟ ନ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ
ୄଦଫା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଙ୍କ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄଡବିଡ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦରା  ׀ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ, ୄଡବିଡ
ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ  ଘିଓତ୍ସ
ି ାଧୀନ ଥିରା  ׀ଓିନ୍ତୁ ୄଡବିଡ ଏହି ତଥୟଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯି ନ
ଥିରା  ׀ୄଡବିଡ ତିନ ି ଦର୍ନ୍ଧିୄଯ ଥିରା, ୄତଣୁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄଡବିଡଓୁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓଯାଆଫା ାଆଁ
ନ ଓହି ରିସୀ ଚାଯୀ ଓରା  ׀ତା ୄଯ ଓିଙ ି ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଡବିଡ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଔଯା ଅଡଓୁ କତି ଓରା ଏଫଂ ତାଓୁ
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ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫାଓୁ ଡିରା  ׀ୄଡବିଡ ଅୄଯାକୟ ରାବ ଓଯି ାଯିରା ନାହିଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଓିଙ ି ଦିନ
ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓରା  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ଉସ୍ଙାନା ଓଯାକରା ׀
ୄଡବିଡଯ ନାଭିତ ଅଶ୍ଚମତୟ ୄହରା ୄମ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିୄଦଆଙି  ׀ତା‟ ନୁ ସନ୍ଧାନୄଯ,
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଚାଣି ାଯିରା ୄମ ୄଡବିଡ ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫା ସଭଣଯ ୂଫଯ
ତ ୁ ହିଁ ଭଧୁୄଭହୄଯ ଗ୍ରସିତ
ଥିରା ଏଫଂ ଏହି ତଥୟଟି ୄଡବିଡ ଦ୍ୱାଯା ଚାଣିର୍ଣ
ୁ ି ରୁ ଘା ମାଆଥିରା  ׀ଏଣୁ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଓୁ ର୍ୂନୟ  ନିଯଥତଓ ୄଫାରି
ୄଖାର୍ିତ ଓଯାକରା ଏଫଂ ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାକରା ׀
ତଥୟ ସୂଘନା ୄହଉଙି ୄସହି ସୂଘନା ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ନିଭର
ନ ିଖିତ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ :
 ୄସଭାୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିୄଫ ଓି?
 ମଦି ହଁ, ୄଓଉଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହାଯୄଯ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନ୍ତକତତ?
ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ୄନୈତଓ
ି ଓର୍ତ୍ତଫୟ ସାଧାଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକତତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ  ׀ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନା ୄଓଫ ତଥୟ ସୂଘନା ଉୄଯ
ରାକୁହୁଏ, ଓିନ୍ତୁ ୄସହି ତଥୟ ସୂଘନା ମତୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସାଯିତ ହୁ ଏ ମାହା ୄସ ଚାଣିଫା ଉଘିତ ׀

ଉଦାହଯଣ
ନିଭକ
ନ ୁଡଓ
ି ତଥୟ ସୂଘନାଯ ୄଓୄତଓ ଉଦାହଯଣ ମାହା ଫିର୍ଣୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଫା ସଭଣୄଯ
ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଉଘିତ :
i.

ଚୀଫନ ଫୀଭା: ନିଚଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଆତିହାସ, ଫଂର୍କତ ୄଯାକଯ ଯିଫାଯ ଆତିହାସ, ଧୂମ୍ରାନ ତଥା ଭଦୟାନ
ବି ବୟାସ, ଓାମତୟୄଯ ନୁ ସ୍ଙିତ,ି ଫଣସ, ସଉଓ, ଅଥିଓ ସୂଘନା ୄମଯିଓି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଅଣ
ଫିଫଯଣୀ, ୂଫତଯୁ ଥିଫା ଚୀଫନ ରିସୀ, ଫୟଫସାଣ ଆତୟାଦି ׀

ii. ଗ୍ନି ଫୀଭା : କୃହଯ ନିଭତାଣ  ଫୟଫହାଯ, କୃହଯ ଅଣୁ , ଯିସଯୄଯ ଥିଫା ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃ ତ ି
ଆତୟାଦି ׀
iii. ସାଭୁଦ୍ରିଓ ଫୀଭା: ଚିନର୍
ି ତ୍ରଯ ଫିଫଯଣ, ୟାଓିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ଧତି ଆତୟାଦି ׀
iv. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା: ଫାହନଯ ଫିଫଯଣ, କ୍ରଣ ତାଯିଔ, ଡ୍ରାଆବଯଯ ଫିଫଯଣୀ ଆତୟାଦି ׀
ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ଦାଣିତ୍ୱ ନ୍ତକତତ ଅସନ୍ତି  ׀ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଦ୍ଭାଫ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଯଭ
ସଦ୍ଭାଫ ଘୁକ୍ତି ୄହାଆମାଅନ୍ତି ׀

ଯିବାଷା
“ଣୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସ” ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ “ନୁ ୄଯାଧ ଓଯାମାଆଥାଉ ଥଫା ଓଯାମାଆ ନ ଥାଉ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଓଯାମାଉଥିଫା
ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ , ସଠ୍ିଓ ଯୂୄ  ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ସଓାଯାତ୍ମଓ
ଓର୍ତ୍ତଫୟ” ଚଡିତ ଥିଫା ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଏ ׀
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ମଦି ଯଭ ସଦ୍ପାଫଯ ନୁ ାନ ଏଓ କ୍ଷ ଦ୍ାଯା ନ ହୁ ଏ, ଘୁକ୍ତି ଟ ି ନୟ କ୍ଷ ଦ୍ାଯା ଏୄଡଆ ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଓାହାଓୁ ଫି ତା‟ ନିଚଯ ବୂରଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫା ଉଘିତ ନୁ ୄହଁ,
ଫିୄର୍ର୍ତଃ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ׀
ଏହା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସି ଫି ତଥୟ, ମାହା ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ, ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ବୂର
ଉସ୍ଙାନା ଓଯିଫା ଉଘିତ ନୁ ୄହଁ  ׀ଫୀଭିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଉଘିତ ׀
ମଦି ଏହି ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନ ଥାଅନ୍ତା, ଫୀଭା ୄନଉଥିଫା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ
ଓାଉଥିଫା ୄଓୄତଓ ତଥୟଓୁ ରୁ ଘାଆ ଯଔନ୍ତା, ଏଫଂ ନୁ ଘତ
ି ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତା ׀
ଫୀଭାଧାଯୀଓୁ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ଫିନା ରୁ ଘାଆ ସତୟତାୂର୍ଣ୍ଯ
ତ ୂ ୄ ତା‟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ସ୍ଙିତ,ି ଯିଫାଯ
ଆତିହାସ, ଅଣ, ଫୟଫସାଣ ଆତୟାଦିଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ, ମାହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍ିକ୍ ବାୄଫ
ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭା ବୂର ଉସ୍ଙାନାୄଯ, ମାହା
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଥାନ୍ତା  ׀ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଘୁକ୍ତିଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯିଫାଯ ଧିଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ
ାଔୄଯ ଯହିଙ ି ׀
ଅଆନ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟଓୁ ଧାମତୟ ଓୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚୄଣ ଏଓିଓ
ି ୁ ୟଟିବ ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘାୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ଭୃଦୁ ହୃ ଦଖାତଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆଥିୄର
ମାହା ୄଯ ୄସ ଏଓ ୄଭଡିଓାର ରିସୀ ୄନଫାଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନୄର ଓିନ୍ତୁ ଏହି ଫିର୍ଣ ପ୍ରଓଟ ଓୄର ନାହିଁ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ,
ଫୀଭିତଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ବୂର ଉସ୍ଙାନା ୄମାକଁୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଫଞ୍ଚିତ ୄହାଆ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯନ୍ତି ׀

ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ହୃ ତିଣ୍ଡୄଯ ଏଓ ଚନମକତ ଓଣା ଙି ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ  ׀ଏହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଦ୍ାଯା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ  ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ୄମ ୂଫଯ
ତ ୁ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ତି ଓଭୄଯ 4 ଫଷତ
ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ  ׀ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ାଯା ତଥୟଯ ବୂର ଭାକତଦଶତନ ୄଟ ׀
ଔ) ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସୂଘନା

ଯିବାଷା
ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଆଙି ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓି ନାହିଁ
ଏଫଂ ମଦି ହଁ, ୄଓଉଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହାଯ  ସର୍ତ୍ତ  ଘୁକ୍ତିୄଯ, ଏହା ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ଫିଘାଯଓୁ
ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିାୄଯ ׀
ଏଓ ଣପ୍ରଓଟିତ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓି ନାହିଁ, ଏହା ଫୟକ୍ତିକତ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଯିୄଫର୍ ଉୄଯ ନିବତଯ ଓଯିାୄଯ
ଏଫଂ ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ନୟାଣାଣୄଯ ହିଁ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ  ׀ଫୀଭିତଓୁ ୄସହି ତଥୟସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଓଟନ
ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଥାଏ ׀
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ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟିାତ ଓଯିଫା ମାହାଓୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା
ଅଫର୍ୟଓ:
i.

ୄସହି ତଥୟ ସଫୁ ମାହା ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଙ୍କଟ ସାଧାଯଣ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ପ୍ରଓଟନ
ଉସ୍ଙାିତ ଓଯନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ସଭୁଦ୍ରୄଯ ନିଅମାଉଥିଫା ଓାୄକତାଯ ଅଦଚନଓ ପ୍ରଓୃ ତ,ି ୄଯାକଯ ତୀତ ଆତିହାସ
ii. ସଭସ୍ଗ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ନିଅମାଆଥିଫା ତୀତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଦୟଭାନତା  ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ
ସ୍ଙିତ ି
iii. ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ଓିଭା ଅୄଫଦନୄଯ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ ପ୍ରର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ,
ୄମୄହତୁ ଏସଫୁ ଯ ସଭନ୍ଧ ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଯ ଫିବିନ୍ନ ଦିକ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଓଟନ ସହିତ ଥାଏ ׀
ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଉର୍ତ୍ଯ ସତୟତାୂର୍ଣ୍ତ ବାୄଫ ୄଦଫା  ସଫୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
ନିଭୄନ ଯ ୄଓୄତଓ ଯିଦୃର୍ୟଯ ଫତାଯଣା ଓଯାକରା ୄମଉଁଠ୍ି ତଥୟ ସୂଘନାସଫୁ ଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀

ସୂଘନା
ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସୂଘନା ମାହାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଅଫଶୟଓ ନୁ ୄହଁ
ଏହା ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଏ ୄମ ମଦି ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରର୍ନ ଓଯା ନ ମାଏ, ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ
ନିଭର
ନ ିଖିତ ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ନୁ ୄହଁ:
i.

ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ଉାୟ

ଉଦାହଯଣ: ଏଓ ଗ୍ନି ନିଫତାଓଯ ଉସ୍ଙିତ ି
ii. ତଥୟ ମାହା ଫୀଭିତ ଚାୄଣ ନାହିଁ ଓିଭୋ ମାହା ଫିଷୟୄଯ ୄସ ଜ୍ଞ ୄଟ
ଉଦାହଯଣ : ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି, ମିଏ ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘାୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଓିନ୍ତୁ ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ ତା‟ ଫିର୍ଣୄଯ ୄସ
ଜ୍ଞାତ ଥିରା, ଉୄଯ ଏହି ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟନଯ ଅୄଯା ରକା ମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
iii. ମଥାଥତ ଉଦୟଭ ଦ୍ାଯା ମାହାଯ ଅଫିଷ୍କାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ?
ପ୍ରୄତୟଓ ୄଙାଟ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ମଦି ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ଧିଓ ସୂଘନା
ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି, ୄସଭାୄନ ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ଘାଯିଫା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ସଚାକ ଯହିଫା ଉଘିତ ׀
iv. ଅଆନ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫିଷୟ
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକ୍ତି ୄଦର୍ଯ ନିଣଭ/ଅଆନ ଚାଣିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ଉଦାହଯଣ: ଫିୄଫାଯଓକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନକଯାିଓାଯ ଅଆନ
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v. ମାହା ଫିଷୟୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଉଦାସୀନ ୄଦଔାମାଏ (ଓିଭୋ ଧିଓ ସୂଘନା ାଆଁ ଅଫଶୟଓତାଓୁ ତୟାକ
ଓଯିଙ)ି

ଉର୍ତ୍ଯକୁଡଓ
ି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଥିରା, ଏହି ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭୟୄଯ ଦାୟିତ୍ୱଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାଯିଫ ନାହିଁ
׀
ୄଓୄତୄଫୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଥାଏ ?
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଥାଏ
ୄମମତୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫଟି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ନ ୄହାଆଙି  ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯା ନ ମାଆଙି  ׀ଥୄଯ ରିସୀ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆ ମିଫାୄଯ,
ନୟ ତଥୟ ସୂଘନାକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଯ ଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତା ନ ଥାଏ, ମାହାସଫୁ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦଔାମାଆ
ାଯନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
େୀ ଯାଚନ ନ୍ଦଯ ଫଷତଯ ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆଙନ୍ତି  ׀ରି ସୀ ୄନଫାଯ ଙ ଫଷତ ୄଯ, େୀ
ଯାଚନଙ୍କ ଓିଙ ି ହୃ ତିଣ୍ଡ ସଭସୟା ୄଦଔାଦିଏ ଏଫଂ ତାଓୁ ଓିଙ ି ଶରୟକ୍ରିୟା ୄଦଆ କତି ଓଯିଫାଓୁ ୄ଼େ  ׀େୀ ଯାଚନଙ୍କୁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଓଟୄଯ ଏହି ତଥୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ ׀
ଫର୍ୟ ମଦି ନିଦ୍ଧତାଯିତ ସଭଣୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପତା ୄମାକଁୁ ରିସୀଟି ଫୟକତ ଫସ୍ଙାୄଯ
ଥାଏ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ଘୁକ୍ତିଓୁ ୁନଃପ୍ରଘିତ ଓଯିଫାାଆଁ  ୁନଃ ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାୄହଁ, ୄସବି
ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ,

ତା‟ ାଔୄଯ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଥାଆାୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି

ତୟାଫର୍ୟଓ  ମଥାଥତ ୄଟ, ୄମଯି ଓି ଏହା ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ ୄଟ ׀
ଯଭ ସଦ୍ପାଫଯ ଉରଙ୍ଘନ
ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄସହି ଯିସ୍ଙିତକ
ି ଡ
ି ଉୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ମାହା ସହିତ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଉରଙ୍ଘନ ଚଡିତ  ׀ୄସ
ୁ ଓ
ବି ଉରଙ୍ଘନ ହୁ ଏତ ଣ –ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭା ବୂର ଉସ୍ଙାନା ଦ୍ୱାଯା ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ: ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ସାଧାଯଣତଃ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ସଭନ୍ଧୄଯ
ଘୁପ୍ ଯୄହ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯି ନାହିଁ  ׀ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯ
ଓୁ ଟୀ ଉର୍ତ୍ଯ ଚଯିଅୄଯ ଭଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆ ାୄଯ  ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ନବିୄପ୍ରତ ୄହାଆାୄଯ
,ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏହା ଚଣଓଯ ଜ୍ଞାନ ଓିଭା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫିନା ଓଯାମାଆଥାଆାୄଯୁ ଓିଭା ଓାଯଣ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ
ବାଫିରା ୄମ ତଥୟଟିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନ ଥିରା ׀
ୄସହି ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ନିୄଦ୍ଦ୍ତାର୍ ୄଟ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ତଥୟଓୁ ଚାଣିର୍ଣ
ୁ ି ଘାି ଯଔାମାଏ ଏହାଓୁ ରୁ ଘାମିଫା
ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତାଯଣା ଓଯିଫାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହିଙ ି ׀
ବୂର ଉସ୍ଥାନା/ବୂରଘିତ୍ରଣ/ବୂର ଯିୄାଟତ: ୄଓୌଣସି ଉକ୍ତି ମାହା ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଏଓୁ ହା,
ତାହାଓୁ ଯିୄାଟତ/ଘିତ୍ରଣ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଯିୄାଟତ ତଥୟଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଉକ୍ତି ଓିଭା ଫିଶ୍ୱାସ, ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓିଭା ପ୍ରତୟାର୍ାଯ ଏଓ
ଉକ୍ତି ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏଓ ତଥୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମ ଉକ୍ତି ଫାସ୍ଗଫିଓଯୂୄ ସଠ୍ିକ୍ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
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ୄମୄତୄଫୄ ଯିୄାଟତକୁଡଓ
ି , ମାହା ଫିଶ୍ୱାସ ଓିଭା ପ୍ରତୟାର୍ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଥାଏ, ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ, ଏହା
ଓୁ ହାମାଏ ୄମ ଏସଫୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସଦ୍ଭାଫୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ବୂରଘିତ୍ରଣ ଦୁ ଆପ୍ରଓାଯଯ ୄଟ:
i.

ନିୄଦତାର୍ ବୂର ଘିତ୍ରଣ ମଥାଥତ ଉକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ମାହା ୄଓୌଣସି ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫିନା
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀

ii. ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ବୂରଘିତ୍ରଣ, ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଭିଥୟା ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରତାଯିତ
ଓଯିଫାଓୁ ଚାଣିର୍ୁଣି ଓୁ ହାମାଆଥାଏ ଓିଭା ସତୟ ପ୍ରତି ଉଘିତ ଧ୍ୟାନ ନୄଦଆ ଫିୄଫଓ ହୀନ ବାୄଫ
ଓୁ ହାମାଆଥାଏ ׀
ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ସାଧାଯଣତଃ ନିଷ୍କ୍ରଣ
ି /ର୍ୂନୟ ୄହାଆମାଏ .ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରତାଯଣା ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ରୁ ଘାଆଫାଯ
ଏଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଓଯଣ ଥାଏ, ଓିଭା ୄମୄତୄଫୄ ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ବୂରଘିତ୍ରଣ ଥାଏ ׀
ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ବିନଫ ସଂୄର୍ାଧନ ,ଭାଙ୍ଙତ, 2015ୁ ୄସହି ସର୍ତ୍ତକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୄତଓ ଭାକତଦର୍ିଓା
,ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ଓ
ି ାୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙ ି ମାହା ନ୍ତକତତ ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ,ଚାରିଅତିୁ ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଅର୍ତ୍ି ଉଠ୍ା
ମାଆାୄଯ I ନୂ ତନ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ନିଭନରିଖିତ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତି
ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ,ଚାରିଅତିୁ
ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ଅଧାଯୄଯ, ରିସୀଯ ଚାଯୀ ତାଯିଔ ଓିଭା ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯିଔ ଓିଭା ରିସୀଯ ୁନଃ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ତାଯିଔ
ଓିଭା ରିସୀଯ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ତାଯିଔ, ୄମଉଁଟା ଫି ଙୄଯ ୄହାଆଥିଫ, ୄସହି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ତିନ ି ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଉୄଯ ଅର୍ତ୍ି ଉଠ୍ା ମାଆାୄଯ :
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ , ୄସହି ଓାଯଣ ଓିଭା ତଥୟ ମାହା ଅଧାଯୄଯ ୄସହି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅମାଆଙି, ତାହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓିଭା ଫୀଭିତଯ
ଓାନୁ ନୀ ପ୍ରତିନଧି
ି ଓିଭା ନାଭୀତି ଓିଭା ନୁ ୄଦର୍ିତଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ I
“ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ,ଚାରିଅତିୁ” ର୍ବ୍ଦଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ  ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଆଙି:
“ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ,ଚାରିଅତିୁ” ଦଯ ଥତ ୄହଉଙି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରତାଯିତ ଓଯିଫା ଓିଭା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯିଫାଓୁ
ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଉତୄପ୍ରଯିତ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୀଭିତ ଓିଭା ତାହାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସବ୍ନାଦିତ ଓଯାମାଆଥିଫା
ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ଫି ଓାମତୟ:
,ଓୁ ୄସହି ଯାଭର୍ତ, ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ମାହା ସତୟ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ମାହା ଫୀଭିତ ସତୟ ୄଫାରି ଫିଶ୍ୱାସ ଓୄଯ
ନାହିଁ;
,ଔୁ ତଥୟ ଉୄଯ ଜ୍ଞାନ ଓିଭା ଫିଶ୍ୱାସ ଥାଆ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ସକ୍ରିଣ ପ୍ରଙ୍ଚନ୍ନତା;
,କୁ ପ୍ରତାଯିତ ଓଯିଫାୄମାକୟ ନୟ ୄଓୌଣସି ଓାମତୟ; ଏଫଂ
,ଖୁ ୄସବି ୄଓୌଣସି ଓାମତୟ ଓିଭା ରୁ ପ୍ତି ମାହାଓୁ ଅଆନ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା ଓୄଯ I
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ୄସହି ତଥୟସଫୁ ମାହା ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟାଙ୍କନଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯି ାଯନ୍ତି ୄସସଫୁ ପ୍ରତି ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଯ ନୀଯଫତା ୄଓଫ
ଓଟ ନୁ ୄହଁ, ମଦି ପ୍ରଓଯଣଯ ଯିସ୍ଙିତ ି ୄସବି ୄହାଆ ନ ଥାଏ, ଏହା ଫୀଭିତ ଓିଭା ତାଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ
ୄମ, ଓହିଫାୄଯ ୄଭୌନ ଯହିଫା, ସ୍ୱତଃ ହିଁ, ଓହିଫା ସହିତ ସଭାନ ୄଟ I
ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓଟ ଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯିଫ ନାହିଁ ମଦି ଫୀଭିତ ପ୍ରଭାଣିତ
ଓଯିାୄଯ ୄମ ତାହାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ  ଫିଶ୍ୱାସ ହିସାଫୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ଭିଥୟା-ଓଥନ ଓିଭା
ୄକାନ ସତୟ ୄଟ ଓିଭା ତଥୟଓୁ ରୁ ଘାଆଫାୄଯ ୄଓୌଣସି ସୁଘନ୍ତ
ି ତ
ି ବିପ୍ରାଣ ନ ଥିରା ଓିଭା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ୄସବି ଭିଥୟା-ଓଥନ ଓିଭା ୄକାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଜ୍ଞାତସାଯୄଯ ଥିରା:
ଏହା ଭଧ୍ୟ ଦିଅମାଆଙି ୄମ ଓଟ/ପ୍ରଫଞ୍ଚନାଯ ପ୍ରଓଯଣୄଯ, ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ଚୀଫିତ ନ ଥିଫ, ସତୟଓୁ ଔଣ୍ଡନ
ଓଯିଫାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଥାଏ I
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ମାଘନା ଓୄଯ ଓିଭା ଓଥାଫାର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଫିକ୍ରି ଓୄଯ, ୄସ ଘୁକ୍ତିଯ ଯଘନା
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ୄଟ ୄଫାରି ଭାନି ୄନଫାଓୁ ୄହଫ I
କ) ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ
„ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ‟ ଯ ଉସ୍ଙିତ ି ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ତୟାଫର୍ୟଓୀଣ ଉାଦାନ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ାଆଁ

ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରାକ୍-ଅଫର୍ୟଓତା ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ହୁ ଏ  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଦଖିଫା ଫୀଭା ଚୁ ଅ ୄଔ ଓିଭା ସର୍ତ୍ତ ଯାଚିନାଭାଠ୍ାଯୁ
ଓିଯି ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
i.

ଚୁ ଅୄଔ ଏଫଂ ଫୀଭା

ଏଓ ତାସ ୄଔଓୁ ଫିଘାଯଓୁ ନିନ୍ତୁ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ହୁ ଏତ ହାୄଯ ଓିଭା ଚିୄତ  ׀ହାନି ଓିଭା ରାବ ଖୄଟ
ୄଓଫ ଏହି ଓାଯଣଯୁ ୄମ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ସର୍ତ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଏହି ୄଔ ୄଔୄ, ଯ
ଏହି ୄଔ ଚିତଫ
ି ା ଫୟତୀତ ଏହା ପ୍ରତି ନୟ ୄଓୌଣସି ଅଗ୍ରହ ଓିଭା ସଭନ୍ଧ ନ ଥାଏ  ׀ଣ ଯଖିଫା ଓିଭା ସର୍ତ୍ତ
ଯଖିଫା ଏଓ ଅଆନ ନୟାଣାଣୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ହୁ ଏ ନାହିଁ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହାଯ
ନୁ ାନୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଘୁକ୍ତିଓୁ ୄଫୈଧ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫ  ׀ମଦି ଚୄଣ ତା‟ ଖଯଓୁ ଣୄଯ ଯୄଔ
ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ତାସ ୄଔୄଯ ହାଯିମାଏ, ନୟ କ୍ଷ ଏହାଯ ୂଯଣଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ନୟାଣାଣଓୁ
ମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଏଓ ଖଯ ଏହା ଚିମାଉଥିଫା ଖଟଣାଓୁ ଫିଘାଯଓୁ ନିନ୍ତୁ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ତା‟ ଖଯଓୁ ଫୀଭିତ ଓୄଯ,
ଯ ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ – ଖଯ ସହିତ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ସଭନ୍ଧ ଥାଏ  ׀ୄସ ଏହାଯ ଭାରିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଅଥିଓ
ହାନିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ମଦି ଏହା ନଷ୍ଟ ଓିଭା ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆମାଏ  ׀ଭାରିଓତ୍ୱଯ ଏହି ସଭନ୍ଧ
ଫିଦୟଭାନ ଯୄହ, ନିଅଁ ରାକୁ ଫା ନ ରାକୁ, ଏଫଂ ଏହା ୄହଉଙି ୄସହି ସଭନ୍ଧ ମାହା ହାନି ଅୄଡ କତି ଓଯାଏ ׀
ଏହି ଖଟଣା ,ନିଅଁ ଓିଭା ୄଘାଯୀୁ ଏଓ ହାନି ଅଡଓୁ କତି ଓୄଯ ଏହାଯ ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଫୀଭା ୄନଉ ଫା
ନ ୄନଉ ׀
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ଏଓ ତାସ ୄଔ, ୄମଉଁଠ୍ି ଚୄଣ ଚିତ ି ାୄଯ ଓିଭା ହାଯି ାୄଯ, ଏହାଠ୍ୁ ବିନ୍ନ ଏଓ ନିଅଁ ଓାଣ୍ଡଯ ୄଓଫ ୄକାଟିଏ
ଯିଣାଭ ୄହାଆାୄଯ – ଖଯଯ ଭାରିଓଯ ହାନି ׀
ଭାରିଓ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭା ନିଏ ୄମ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ହାନିଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାୄଯ ଫି
ୄହାଆମାଏ ׀
ୄସହି ହିତ/ସ୍ୱାଥତ ମାହା ଫୀଭିତଯ ତା‟ ଖଯ ଓିଭା ତା‟ ଧନୄଯ ଥାଏ, ତାଓୁ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତଯ ଉସ୍ଙିତ ି ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଓୁ ୄଫୈଧ ଏଫଂ ଅଆନ ନ୍ତକତତ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଓଯିଥାଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଶ୍ରୀ ଘନ୍ଦ୍ରୄର୍ଔଯ ଏଓ ଖଯଯ ଭାରିଓ ଟନ୍ତି ମାହା ାଆଁ ୄସ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଟ. 15 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣ
ୄନଆଙନ୍ତି  ׀ନିଭନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଘିନ୍ତା ଓଯନ୍ତୁ:
 ତାଙ୍କଯ ଖଯ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଯହିଙ ି ଓି ?
 ଫୟାଙ୍କଯ ଖଯ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଯହିଙ ି ଓି ?
 ତାଙ୍କ ୄଡାର୍ୀଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ?

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଫାସନଙ୍କ ଯିଫାଯୄଯ ତାଙ୍କ ତ୍ନୀ, ଦୁ ଆ ିରା  ଫୃ ଦ୍ଧ ିତାଭାତା ଙନ୍ତି  ׀ନିଭନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଘିନ୍ତା
ଓଯନ୍ତୁ :
 ୄସଭାନଙ୍କ ଓରୟାଣୄଯ ତାଙ୍କଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଯହିଙ ି ଓି ?
 ଅଥିଓ ଯୂୄ ତାଙ୍କଯ ଓିଙ ି କ୍ଷତି ୄହଫ ଓି ମଦି ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓହି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ହୁ ନ୍ତି ?
 ତାଙ୍କ ୄଡାର୍ୀଙ୍କ ିରାଭାନଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ? ୄସଭାନଙ୍କଠ୍ାୄଯ ତାଙ୍କଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଯହିଙ ି ଓି ?

ଏଆଠ୍ି ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ  ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ାଥତଓୟଓୁ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
ୄହଫ ׀
ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁଯ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଙି, ମାହାଯ ନିଚଯ ନ୍ତନିହତ
ି ଭୂରୟ ଥାଏ ׀
ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ , ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହି ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄଯ ଥିଫା ଫୀଭିତଯ ଅଥିଓ ହିତ ୄଟ  ׀ଏହା ୄଓଫ
ୄସୄତୄଫୄ ଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଯ ୄସବି ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଥାଏ ମାହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ତାଯ ୄଫୈଧିଓ ଧିଓାଯ ଥାଏ  ׀ସଠ୍ିକ୍ ଥତୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓୄଯ ନାହିଁ, ଓିନ୍ତୁ
ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄଯ ଥିଫା ଫୀଭିତଯ ଅଥିଓ ହିତଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 3: ସାଧାଯଣ ନିଣଭ ନୁ ସାୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ
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ii. ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ୄଓଉଁ ସଭୟୄଯ ଯହିଫା ଉଘିତ
ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ, ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଯହିଫା ଉଘିତ  ׀ସାଧାଯଣ ଫୀଭାୄଯ, ସାଭୁଦ୍ରିଓ
ରିସୀ ବି ୄଓୄତଓ ଫୟତିକ୍ରଭ ଫୟତୀତ, ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଉବଣ ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ  ଦାଫୀ ଓଯିଫା
ସଭଣୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଥିଫା ଉଘିତ ׀
ଖ) ଅସନ୍ନ (ନିଓଟସ୍ଥ) ଓାଯଣ
ୄଫୈଧିଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫତୄର୍ର୍ ୄହଉଙି ଅସନ୍ନ/ନିଓଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ׀
ନିଓଟସ୍ଙ ଓାଯଣ ୄହଉଙି ଫୀଭାଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ହାନି ଓିଭା ନଷ୍ଟ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଓିଯି ଖଟିରା  ଏହା
ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦଯ ଯିଣାଭୄଯ ୄହାଆଙି ଓି ନାହିଁ, ଏହା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ  ׀ମଦି ହାନି ଫୀଭିତ ଫିଦ
ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭିତ ଦାଣୀ ୄଟ  ׀ମଦି ନିଓଟସ୍ଙ ଓାଯଣ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ହାନିଯ
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଓଯିଫା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ, ନୄଘତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏହି ନିଣଭ ନ୍ତକତତ, ଫୀଭିତ ପ୍ରଧାନ ଓାଯଣଓୁ ୄଔାଚି ଫାହାଯ ଓୄଯ ମାହା ଖଟଣାକ୍ରଭଓୁ ୄଦଔାଏ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ହାନି
ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ଏହା ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ୄମ ୄର୍ର୍ ଖଟଣା ମାହା ହାନିଯ ନିଓଟସ୍ଙ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ୄହାଆଥିଫ, ଥତାତ୍ ଏହା
ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ୄମ ଏଓ ଖଟଣା ମାହା ହାନିଯ ଓାଯଣ ାଆଁ ନିଓଟତଭ, ଓିଭା ଫୟଫହିତ ଯୂୄ ଦାଣୀ ୄହାଆଥିଫ ׀
ନୟ ଓାଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ଦୂ ଯସ୍ଙ ଓାଯଣ ଯୂୄ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ନିଓଟସ୍ଙ ଓାଯଣକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ
ଟନ୍ତି  ׀ଦୂ ଯସ୍ଙ ଓାଯଣକୁଡଓ
ି ଉସ୍ଙିତ ଥାଆ ାଯନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ଖଟଣା ଖଟାଆଫାୄଯ ପ୍ରବାଫୀ ୄହାଆ ନ ାଯନ୍ତି ׀
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ଯିବାଷା
ନିଓଟସ୍ଥ (ଅସନ୍ନ) ଓାଯଣଓୁ ସକ୍ରିୟ  ଓାମୟକ୍ଷଭ ଓାଯଣ ଯୂୄ ଯିବାଷିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଅଯମ୍ଭ
ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ ଫିନା ଏଫଂ ଏ ନୂ ତନ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସଯୁ ସକ୍ରିୟ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯି, ଖଟଣାକ୍ରଭଓୁ
ଏଓ କତିୄଯ ଅୄଣ ମାହା ଏଓ ଯିଣାଭ ଅଣିଥାଏ ׀
ନିଓଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓିଯି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ରାକୁ ହୁ ଏ ? ସାଧାଯଣତଃ, ୄମୄହତୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ
ଭୃତୁୟଯ ଓାଯଣ ଫିଘାଯଓୁ ନ ୄନଆ, ଭୃତୁୟ ରାବଯ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥାଏ, ନିଓଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାକୁ
ୄହାଆ ନ ାୄଯ, ଫର୍ୟ ୄନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ରାବ ଯାଆଡଯ ଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ି
ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଫୀଭା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ  ׀ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ,
ଓାଯଣଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆମାଏ – ଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଉ ଫା ୄହାଆ ନ ଥାଉ ׀
ନିଓଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୄସବି ସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୄଯ ରାକୁ ୄହାଆଥାଏ ׀
ନିଷ୍ଠାଯ ଘୁକ୍ତି
ନିଷ୍ଠା ଘୁକ୍ତିସଫୁ ୄହଉଙନ୍ତି ୄସକୁଡଓ
ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଧିଓ ୄସୌଦାଓଯିଫାଯ ରାବଥିଫା କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତି,
ନୟ କ୍ଷଓୁ ୄଓଫ ଏହା ସହିତ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯିଫାଯ, ଥତାତ୍ ଘୁକ୍ତିଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା ଓିଭା ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫାଯ
ଫସଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ଏଠ୍ି ଘୁକ୍ତିଯ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସୌଦା ଓଯିଫାଯ ସଫୁ କ୍ଷଭତା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ
ଥାଏ ׀
ଏହାଓୁ ନିଷ୍ପ୍ରବାଫ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଏଓ ଭୁକ୍ତ-ଫୄରାଓନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଘନ ଓଯାମାଆଙି ୄମଉଁଠ୍ି ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ
ରିସୀଧାଯୀ ାଔୄଯ ଏଓ ରିସୀ ୄନଫା ୄଯ, ସମ୍ମତିଯ ଫସଯୄଯ, ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ 15 ଦିନ
ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହାଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯିଫାଯ ଫିଓଳ୍ପ ଥାଏ  ׀ଓବ୍ନାନୀଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ 
ଘାଚତସଫୁ ଓୁ ଓାଟି ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ୄପଯାଆ ଦିଅମାଏ ׀
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ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ଉତ୍ପୀଡନ ,ଚଫଯଦସ୍ଗି ୁ ଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ ?
I.

ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରି ଣ୍ଟଯ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଆ ଯୄଭର୍ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓୄଯ

II. ଯୄଭର୍ ଭୄହର୍ଓୁ ଭାଯିଫା ାଆଁ ବଣ ୄଦଔାଏ ମଦି ୄସ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ନ ଓୄଯ
III. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଯୄଭର୍ ତା‟ ଫୟଫସାଣିଓ ୄଓୌର୍ଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ
IV. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଯୄଭର୍ ଭିଥୟା ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଯୄଭର୍ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଓଯାମାଆାଯିଫ ନାହିଁ ?
I.

ଯୄଭର୍ଯ ଖଯ

II. ଯୄଭର୍ଯ ତ୍ନୀ
III. ଯୄଭର୍ଯ ଫନ୍ଧୁ
IV. ଯୄଭର୍ଯ ିତାଭାତା

ସାଯାଂଶ


ଫୀଭାୄଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଚିନାଭା ସଂୃକ୍ତ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଏଓ ଭୂରୟ ଓିଭା ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସମ୍ମତ ହୁ ଏ ׀



ଏଓ ଘୁକ୍ତି କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯାଚିନାଭା ୄଟ, ମାହା ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ୄହାଆଥାଏ ׀



ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତି ନିଭନକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ:
i.

ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

ii. ପ୍ରତିପ
iii. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚିନାଭା
iv. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତି/ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
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v. କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା ଏଫଂ
vi. ଫିର୍ଣଯ ୄଫୈଧିଓତା


ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟକୁଡଓ
ି ୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି:
i.

ଣୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସ ,ଯଭ ସଦ୍ଭାଫୁ

ii. ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ
iii. ନିଓଟସ୍ଙ/ଅସନ୍ନ ଓାଯଣ

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
2. ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରତିପ
3. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚିନାଭା/ସମ୍ମତି
4. ଣୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସ ,ଯଭ ସଦ୍ଭାଫୁ
5. ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା
6. ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ
7. ନିଓଟସ୍ଙ/ଅସନ୍ନ ଓାଯଣ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଯୄଭର୍ ଭୄହର୍ଓୁ ଭାଯିଫା ାଆଁ ବଣ ୄଦଔାଆଫା ମଦି ୄସ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ନ ଓୄଯ, ଉତ୍ପୀଡନ/ଚଫଯଦସ୍ଗି ଯ ଏଓ
ଉଦାହଯଣ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ଯୄଭଶ ନିଓଟୄଯ ତା’ ଫନ୍ଧୁ ଯ ଚୀଫନୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ତାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିାଯିଫ ନାହିଁ ׀

ସ୍ୱ- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତିଯ ୄଓଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ?
I.

ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

II. ପ୍ରତିପ
III. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତି
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IV. ଘୁକ୍ତିଯ କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା
ପ୍ରଶନ 2
_______________ ସତୟ ଉକ୍ତି, ୄମଉଁକଡ
ି ୄଓୌଣସି ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫିନା ଓୁ ହାମାଆଥାଏ, ସହିତ
ୁ ଓ
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀
I.

ବୂର ଘିତ୍ରଣ ,ବୂର ଯିୄାଟତୁ

II. ଂର୍ଦାନ
III. ପ୍ରସ୍ଗାଫ
IV. ଯିୄାଟତ
ପ୍ରଶନ 3
_______________ ୄଯ ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଘା ଚଡିତ ׀
I.

ଓଟ

II. ନୁ ଘତ
ି ପ୍ରବାଫ
III. ଉତ୍ପୀଡନ/ଚଫଯଦସ୍ଗି
IV. ବୂର
ପ୍ରଶନ 4
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ ୄଟ ?
I.

ୄସକୁଡଓ
ି ୄଭୌଖିଓ ଘୁକ୍ତି ୄଟ ମାହା ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ନୁ ୄହଁ ׀

II. ୄସକୁଡଓ
ି ୄଭୌଖିଓ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ୄଟ ׀
III. ବାଯତୀଣ ଘୁକ୍ତି ଧିନିଣଭ, 1872 ନୁ ସାୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ଦୁ ଆ କ୍ଷ ,ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକ୍ତି ୄଟ
׀
IV. ୄସକୁଡଓ
ି ସର୍ତ୍ତ ଘୁକ୍ତି ସଦୃ ର୍ ୄଟ ׀
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଘୁକ୍ତି ାଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତିପ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଟଙ୍କା

II. ସବ୍ନର୍ତ୍ି
III. ରାଞ୍ଚ
IV. ଙ୍କାଯ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଫୟଫସାଣ ଭାରିଓ
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II. ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କ
III. କୃହଣ
ି ୀ
IV. ସଯଓାଯୀ ଓଭତଘାଯୀ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଓାମତୟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି “ଣୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସ ,ଯଭ ସଦ୍ଭାଫୁ” ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ?
I.

ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଜ୍ଞାତ ଡାକ୍ତଯୀ ସ୍ଙିତ ି ଫିର୍ଣୄଯ ଭିଥୟା ଓହିଫା

II. ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ନଓଯିଫା
III. ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା
IV. ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା
ପ୍ରଶନ 8
ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ିତା ତାଙ୍କ ୁତ୍ର ଉୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା

II. ତିତ୍ନୀ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା
III. ଫନ୍ଧୁ ଭାୄନ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା
IV. ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା
ପ୍ରଶନ 9
ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତଯ ଉସ୍ଙିତ ି ୄଓୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ?
I.

ଫୀଭା ୄନଫା ସଭଣୄଯ

II. ଦାଫୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ
III. ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନ ଥାଏ
IV. ରିସୀ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଥଫା ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଯିଦୃର୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଯ ନିଓଟସ୍ଙ ଓାଯଣ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯନ୍ତୁ ?
ଚଣ ଏଓ ୄଖାଡା ଉଯୁ ଡିମାଏ ଏଫଂ ତା ିଠ୍ି ବାଙ୍ଗି ମାଏ  ׀ୄସ ୄସଆଠ୍ି ଏଓ ାଣି ୄାଔଯୀୄଯ ଡିଯୄହ 
ନିୄଭାନିଅୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ତାଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯାମାଏ  ନିୄଭାନିଅ ଓାଯଣଯୁ ତା‟ ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ ׀
I.

ନିୄଭାନିଅ

II. ବାଙ୍ଗି ମାଆଥିଫା ିଠ୍ି
III. ୄଖାଡା ଉଯୁ ଡିମିଫା
IV. ସଚତଯୀ ,ର୍ରୟକ୍ରିଣାୁ
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତିଯ ତତ୍ତ୍ୱ ମାହାଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଥାଏ, ୄହଉଙି ପ୍ରତିପ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ବୂର ଘିତ୍ରଣ ,ବୂର ଯିୄାଟତୁ ସତୟ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄଓୌଣସି ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫିନା ଓୁ ହାମାଆଥାଏ, ସହିତ ସଭନ୍ଧ
ଯୄଔ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଉତ୍ପୀଡନ/ ଚଫଯଦସ୍ଗି ୄଯ ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଘା ଚଡିତ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ବାଯତୀଣ ଘୁକ୍ତି ଧିନିଣଭ, 1872 ନୁ ସାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ୄହଉଙି ଦୁ ଆକ୍ଷ ,ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତୁ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଘୁକ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ରାଞ୍ଚ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ାଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତିପ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କଭାୄନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ନୁ ହଁନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା “ଣୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସ ,ଯଭ ସଦ୍ଭାଫୁ”
ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯ ନୁ ଓୂ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
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ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫନ୍ଧୁ ଭାୄନ ଚୄଣ ନୟ ଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭା ୄନଆ ାଯିୄଫ ନାହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଠ୍ାୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ନ ଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ୄମାକୟ ହିତଯ ଉସ୍ଙିତଯ
ି ଅଫର୍ୟଓତା ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ୄଖାଡା ଉଯୁ ଡିମିଫା ଚୟଯ ଭୃ ତୁୟଯ ନିଓଟସ୍ଥ ଓାଯଣ ୄଟ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 6
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓ‟ଣ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଫୀଭା ଘାଯି ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ
 ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି
 ଫିଭିତ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସଙ୍କଟ
 ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
 ଘୁକ୍ତି
ଘାରନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟକୁଡଓ
ି ୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଉୄଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ଚୀଫନ
ଫୀଭାଯ ଫିବିନ୍ନ ଖଟଓ ଅୄଡ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟି ଓାଆଫା ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ -ଖଟଓ, ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ, ାଯସ୍ପଯିଓତା
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ - ଖଟଓ, ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ, ାଯସ୍ପଯିଓତା
1. ଭୂରୟଫାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି-ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ (ଏଘ.ଏର. ବି)
ଅୄଭ ୂଫଯ
ତ ୁ ୄଦଖିସାଯିରୁ ୄମ ଏଓ ଭୂରୟଫାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ମାହା ଭୂରୟ ଓିଭା ପ୍ରତିପ ଦିଏ
 ׀ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ାଆଁ ଭୂରୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଭୌଦ୍ରିଓ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଭାମାଏ  ׀ୄସହି ି ଭୂରୟ ହାନିଯ ଯିଭାଣଓୁ ଭଧ୍ୟ
ଭାମାଆାୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓାଯ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ, କ୍ଷତିଯ ଯିଭାଣଓୁ ଟ 50,000 ୄଫାରି ଅଓନ
ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏହି କ୍ଷତି ାଆଁ ଭାରିଓଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଫ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଭଯିମାଏ, ଅୄଭ ହାନିଓୁ ୄଓଭିତ ି ଅଓନ ଓଯିଫା ?

ୄସ ଟ 50,000 ଥଫା ଟ 50,00,000 ଭୂରୟଯ ୄଟ ?
ଉୄଯାକ୍ତ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄଦଫାଓୁ ଡିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଫି ୄସ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସାକ୍ଷାତ ଓଯିଫ ׀
ଏହା ଅଧାଯୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିାଯିଫ ୄଓୄତ ଯିଭାଣଯ ଫୀଭା ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୁାଯିର୍ ଓଯିଫାଓୁ ୄହଫ ׀ଏହା
ଫାସ୍ଗଫୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧ୍ୟାଣ ମାହା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ର୍ିଖିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ୄସୌବାକୟଫର୍ତଃ ଅଭଯ ଏଓ ଭା ଙି, ମାହା ପ୍ରାଣ ସତୁ ଯୀ ଫର୍ତ ୂୄଫତ ୄପ୍ରା. ହୁ ୄଫନଯ ଦ୍ୱାଯା ଫିଓର୍ିତ ୄହାଆଥିରା
 ׀ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ (ଏଘ ଏର ବି) ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଏହି ଭା ସାଯା ୃଥିଫୀୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ହୁ ଏ ׀
ଏଘ ଏର ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାନଫ ଚୀଫନଓୁ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓୄଯ ମିଏ ଏଓ ଅଣ ଚତନ ଓୄଯ  ׀ଏ
ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ର୍ୁଦ୍ଧ ,ୄନଟୁ ବଫିର୍ୟତ ଅଣ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଭାନଫ ଚୀଫନଯ
ଭୂରୟଓୁ ଭା ଓୄଯ  ׀ୄନଟ ଅଣ ଥତ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ବଫିର୍ୟତୄଯ ପ୍ରତି ଫର୍ତ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯୁଥିଫା ଅଣ ଫିମକ୍ତ
ୁ ୄସ ନିଚ
ଉୄଯ ଔଙ୍ଙତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ି  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ଯିଫାଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଅଥିଓ ହାନିଓୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ ମଦି ଅୟଓର୍ତ୍ତାଯ ପ୍ରାପ୍ତଫୟସୄଯ ଭୃ ତୁୟ ହୁ ଏ  ׀ଏହି ଅୟସଫୁ ୄଯ ଡିସଓାଉଣ୍ଟ ୄଦଫାାଆଁ ଏଓ ସଭୁଘତ
ି ସୁଧ
ହାଯ ଉୄମାକ ଓଯି, ଏକୁଡଓ
ି ୁ ୁଞ୍ଜିବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀
ଏଘ ଏର ବି ଓୁ ଭାିଫା ାଆଁ ଏଓ ସଯ ଫୟଫହାଯିଓ ନିଣଭ ଓିଭା ଉାଣ ଙି  ׀ଏହା ୄହଉଙି ଫାଷିଓ ଅୟ ମାହା
ଏଓ ଯିଫାଯ ୄହଫା ାଆଁ ଘାହିଁଫ, ମଦି ନ୍ନଦାତା ଚୀଫିତ ନ ଥାଏ, ତାଓୁ ସୁଧ ହାଯ ମାହା ଉାଚିତ ଓଯାମାଆାୄଯ
ଦ୍ାଯା ଫିବକ୍ତ ଓଯିଫା ׀

ଉଦାହଯଣ
ଯଞ୍ଜନ ଫାଫୁ ଫର୍ତଓୁ ଟ 1,20,000 ଉାଚତନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ନିଚ ଉୄଯ ଟ 24,000 ଔଙ୍ଙତ ଓଯନ୍ତି ׀
ମଦି ୄସ ସଭଣୄଯ ଭଯିମାଅନ୍ତି, ୄନଟ ଅଣ ମାହା ତାଙ୍କ ଯିଫାଯ ହଯାଆଫ, ଟ 96,000 ପ୍ରତି ଫର୍ତ ୄହଫ ׀
ଭୄନଓଯନ୍ତୁ ସୁଧ ହାଯ 8% ,0. 08 ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏୁ ୄଟ ׀
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ଏଘ ଏର ବି (HLV) = 96000/0.08 = ଟ. 12,00,000
ଏଘ ଏର ବି ଏହା ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ୄମ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଚଣଓଯ ାଔୄଯ ୄଓୄତ
ଯିଭାଣଯ ଫୀଭା ଥିଫା ଉଘିତ  ׀ଏହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତସୀଭା ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ୄହ ମାହା ଫାହାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓଳ୍ପିତ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ସାଧାଯଣ ବାୄଫ, ଅୄଭ ଓହି ାଯିଫା ୄମ ଫୀଭାଯ ଯିଭାଣ ଚଣଓଯ ଫାର୍ିଓ ଅଣଯ ପ୍ରାଣ 10 ଯୁ 15 କୁଣ ୄହଫା
ଉଘିତ  ׀ଉୄଯାକ୍ତ ଉଦାହଯଣୄଯ, ଚୄଣ ସୄନ୍ଦହ ଓଯିଫ ମଦି ଯଞ୍ଜନ ଫାଫୁ ଟ 2 ୄଓାଟିଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଓହିଥାୄନ୍ତ
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ତାଙ୍କ ଅଣ ଫର୍ତଓୁ ୄଓଫ ଟ.1- 2 ରକ୍ଷ ୄଟ  ׀କ୍ରୟ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୀଭାଯ ପ୍ରଓୃ ତ ଯିଭାଣ
ଫଶୟ ଓାଯଓ, ୄମଯିଓି ଚୄଣ ୄଓୄତ ଯିଭାଣଯ ଫୀଭା ାଆଁ ସଭଥତ ୄହାଆାଯିଫ  ୄଓୄତ ଯିଭାଣ କ୍ରୟ
ଓଯିଫାଓୁ ଘାୄହଁ, ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓଯିଫ ׀
2. ସଙ୍କଟ
ୄମଯିଓି ଅୄଭ ଉୄଯ ୄଦଖିଙୁ , ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄସହିସଫୁ ସଙ୍କଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ଏଓ
ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯୂୄ ଭାନଫ ଚୀଫନଯ ଭୂରୟଓୁ ନଷ୍ଟ ଓିଭା ହ୍ରାସ ଓଯିଦଏ
ି  ׀ତିନ ି ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ଥିତ ି ଙି ୄମଉଁଠ୍ି ୄସବି ହାନି
ଖଟିାୄଯ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି ଫିୄଶଷ ଉଦଫିଗ୍ନତା ମାହା ସହିତ ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର 1 : ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ଫିୄର୍ର୍ ଉଦଫିଗ୍ନତା

ନୟ କ୍ଷୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସହି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ପ୍ରବାଫିତ ଓଯନ୍ତି
ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ - ୄମଯି ଓି ନିଅଁ, ସଭୁଦ୍ରୄଯ ଥିଫା ସଭଣୄଯ ଓାୄକତାଯ ହାନି, ସାଧାଯଣ ୄଘାଯୀ, ୄଘାଯୀ  ୄଭାଟଯ
ଦୁ ଖତଟଣା  ׀ୄସଭାୄନ ୄସହି ଖଟଣାକୁଡଓ
ି ୁ ଫି ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଣାଭ ନାଭ  ସଦ୍ଭାଫଯ ହାନି
ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏସଫୁ ୄକାଟିଏ ୄେଣୀଯ ଫୀଭା ଦ୍ାଯା ଅଫୃ ତ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଫୀଭା ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ୄସବି ସଙ୍କଟସଫୁ ଙନ୍ତି ମିଏ ଫୟକ୍ତି ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ଓାଆ ାଯନ୍ତି  ׀ଫୟକ୍ତିକତ ସଙ୍କଟ
ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏହି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭା ମାହା ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ଚନିତ ୄହାଆଥିଫା ହାନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଓ) ଚୀଫନ ଫୀଭା  ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ସଠ୍ିକ୍ ୄଯ ୄଓୄତ ାଥତଓୟ ଯହିଙ ି ?
ସାଧାଯଣ ଫୀଭା

ଚୀଫନ ଫୀଭା
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କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି : ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ , ଫୟକ୍ତିକତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ପ୍ରତୟାବୂତି/ଅଶ୍ୱାସନଯ ଘୁକ୍ତି
ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭା ଫୟତୀତ, ୄହଉଙନ୍ତି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍/
ି ׀
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଘୁକ୍ତି ׀

କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଗ୍ନି ଓାଣ୍ଡ ବି ଏଓ
ୂ ଯ
ଖଟଣା ଖଟିଫା ୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଖଟିଥିଫା ହାନିଯ
ସଠ୍ିକ୍ ଯିଭାଣଓୁ ଅଓନ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫଯ
ହାନିଯ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଦିଏ – ୄଫର୍ୀ ନୁ ହଁ ଓି
ଓମ୍ ନୁ ହଁ ׀
ଏହା ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ  ׀ଏଓ ଭୃତୁୟ
ଖଟଣାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ରାବ ଯାର୍ିଓୁ
ଅଯମ୍ଭଯୁ ଘୁକ୍ତି ୄରଖିଫା ସଭଣୄଯ ହିଁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ
ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଏ
ପ୍ରଓାୄଯ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଅଶ୍ୱାସନ ଘୁକ୍ତି
ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ୄହାଆଥାନ୍ତି  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ
ଭଯିମାଏ, ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ତାହାଯ ନାଭିତ ଓିଭା
ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କୁ ଦିଅମାଏ ׀

ନିଶ୍ଚିତତା: ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି କୁଡଓ
ି ୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଭୃତୁୟ ଖଟଣା ୄହଫ ଓି
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ନାହିଁ, ଏହାଯ ପ୍ରର୍ନ ହିଁ ନ ଥାଏ  ׀ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଚନମ ୄହୄର
ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ  ׀ୄଓହି ଚୄଣ ଫି ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ଭୃତୁୟ ୄହଫା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ  ׀ମାହା ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ତାହା
ଓହିାଯିଫ ନାହିଁ ୄମ ଏଓ ଖଯ ନିଅଁୄଯ ଗ୍ରସିତ ୄହଉଙି ଭୃ ତୁୟଯ ସଭୟ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ୄହଫ ଓିଭା ଏଓ ଓାଯ ଦୁ ଖତଟଣାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫ ସାଭଣିଓ/ଓା ଭୃତୁୟଯ ସଙ୍କଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା
׀
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ସମ୍ଭାଫୟତାୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି: ସାଧାଯଣ ଫୀଭାୄଯ, ନିଅଁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନା ଫଣସଯ
ଓିଭା ବୂଭିଓବ୍ନ ବି ଫିଦ ସ୍ଙିତୄି ଯ, ଖଟଣା ଫୃ ଦ୍ଧି ସହିତ ଫଢିଥାଏ ׀
ଖଟିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ସଭଣ ସହିତ ଫୄଢ ନାହିଁ ׀
ଔ) ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱଯୂ
ୄମୄହତୁ ଭୃତୁୟଯ ଫଣସ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଥାଏ, ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ମୁଫାଫସ୍ଙାଯ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ଏଫଂ ଧିଓ ଫଣସଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଧିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଘାଚତ ଓଯାମାଏ  ׀ୄକାଟିଏ ଯିଣାଭ ଏଭିତ ି ଥିରା ୄମ
ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ୄମଉଁଭାୄନ ୄଫର୍ୀ ଫଣସଯ, ଓିନ୍ତୁ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଥିୄର, ପ୍ରତୟାହାଯ ଓୄର ୄମୄତୄଫୄ
ଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ ସଦସୟଭାୄନ ୄମାଚନାୄଯ ଟଓି ଯହିୄର  ׀ପସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ କମ୍ଭୀଯ
ସଭସୟାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୄର  ׀ୄସଭାୄନ ୄସହି ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଫିଓାର୍ ଓଯିଫାଓୁ ଘାହିଁୄର ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି
ଦିଅମିଫାାଆଁ ସଭଥତ ୄହାଆାଯିୄଫ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଚୀଫନ ସାଯା ୄଦଆ ାଯିୄଫ ׀
ଏହାଯ ଯିଣାଭୄଯ ସଭତ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭଯ ଫିଓାଶ ୄହରା ׀
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3. ସଭତ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରିଭିଣଭ ମାହାଓୁ ୄସ ବିଅ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଏ ୄମ ଏହା ଫଣସ ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ
ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ଘୁକ୍ତି ସଭଣାଫଧି ସାଯା ଯିଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଯୄହ ׀
ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ , ଏହି ଫଣସୄଯ ଭଯୁଥିଫା
ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ, ଧିଓ ୄହଫ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ , ଧିଓ ଫଣସୄଯ ଭଯୁଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଦାଫୀ ୂଯଣ
ଓଯିଫାଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ ଓଭ ୄହଫ  ׀ସଭତ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄହଉଙି ଉବଣଯ ହାଯାହାଯି ଯାର୍ି ଯିଭାଣ ׀
ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ନିଣ୍ଟ ଓୁ
ୂଯଣ ଓୄଯ ׀
ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟଯ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଙି ׀
ଘିତ୍ର 2 : ସଭତ ପ୍ରିଭିୟଭ

ସଭତ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଥତ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଦୀଖତାଫଧି ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ମାହା
10, 20 ଓିଭା ଅହୁ ଯି ଧିଓ ଫର୍ତ ାଆଁ ଘାରୁ ଯୄହ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଳ୍ପାଫଧି ୄଟ
ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ତ ସଭାପ୍ତ ହୁ ଏ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ଏହାଯ ରିସୀଧାଯୀ ଭାନଙ୍କ ରାବ ାଆଁ ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ େଷ୍ଟୄଯ ଯଔାମାଏ  ׀ୄସବିଅ ସଂକୃହୀତ ଯାର୍ିଓୁ “ସଂଯକ୍ଷଣ ,ଯିଚବତୁ” ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀ ଏହି ଯିଚବତଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବଫିର୍ୟତ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଯଖିଥାନ୍ତି  ׀ତିଯକ୍ତ
ି ଯାର୍ି ଭଧ୍ୟ ଏଓ
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ନିଧି ଚାତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ “ଚୀଫନ ନିଧି” ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଏହି ନିଧିଓୁ ନିୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ସୁଧ
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ଓ) ସଭତ ପ୍ରିଭିୟଭଯ ଖଟଓ
ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ ଦୁ ଆଟି ଖଟଓ ଙନ୍ତି :
i.

ପ୍ରଥଭଟି ଫଧି ଓିଭା ସୁଯକ୍ଷା ଖଟଓ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି , ୄମଉଁଥିୄଯ ପ୍ରଭିଣଭଯ ୄସୄତ ଂର୍ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ମାହା
ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣଟି ନକଦ ଭୂରୟ ଖଟଓ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି  ׀ଏହା ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ତିଯକ୍ତ
ି ୄଦଣଯ ସଂଘଣ ୄଯ କଠ୍ିତ
 ׀ଏହା ସଂଘଣ ଖଟଓ ୄଟ ׀

ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ସଭସ୍ଗ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରି ସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷା  ସଂଘଣଯ ଭିଶ୍ରଣ ଥାଏ  ׀ପ୍ରିଭଣ
ି ଭୄଯ
ନକଦ ଭୂରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ଥାଏ, ଏହାଓୁ ଏଓ ସଂଘଣ ନୁ ଓୂ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଫାରି ୄସୄତ ୄଫର୍ୀ ଫିଘାଯ
ଓଯାମାଏ ׀
4. ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟଓଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କୁ ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଥିଓ ନୁ ଷ୍ଠାନ୍ ୄଫାରି ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି
ୄମ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ୄଦଣ ଥିଫା ରାବସଫୁ ଓୁ ୄନଓ ଥଯ ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ କୟାୄଯଣ୍ଟି ଅଓାଯୄଯ ନିଅମାଆଙି ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା  ୄନର୍ନଓୁ ାଯବ୍ନଯିଓ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆଙି, ସୄଫତାଯି, ୄସଭାୄନ ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ଅଥିଓ
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଥତୄଯ  ׀ଏହି ସୁଯକ୍ଷା ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୁ ସଂଯଘନା ଓଯାମାଆଙି, ତା‟
ଯିଭାଣସ୍ୱଯୂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ନିଯାର୍ତ୍ା ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯାମାଆଙି ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ସ୍ଙିତୄି ଯ ଯହିୄଫ  ׀ଏହି ସଂଯଘନା ାଯସ୍ପଯିଓତା ଓିଭା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯ
ପ୍ରୄଣାକ ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ׀
ାଯେଯିଓତା (ସୄହାଓାଯିତା) ୄହଉଙି ଅଥିଓ ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଉାଣ
ନୟଟି ୄହଉଙି ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ  ׀ଉବଣ ଭୂତଃ ରକା ଟନ୍ତି ׀
ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ

ାଯେଯିଓତା/ସୄହାଓାଯିତା

ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ ନ୍ତକତତ ନିଧିସଫୁ ଓୁ ଫିବିନ୍ନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ାଯସ୍ପଯିଓତା ଓିଭା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ନ୍ତକତତ, ଫିବିନ୍ନ
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସାଯିତ ଓଯାମାଏ ,ଣ୍ଡାସଫୁ ଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଧିସଫୁ ଓୁ ଭିର୍ାଆ ଦିଅମାଏ ,ସଭସ୍ଗ ଣ୍ଡାଓୁ
ଫାୄସ୍କଟୄଯ ଯଖିଫାୁ

ୄକାଟିଏ ଫାୄସ୍କଟୄଯ ଯଖିଫାୁ

ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ ନ୍ତକତତ ଅଭ ାଔୄଯ ନିଧିସଫୁ ଯହିଙ ି ାଯସ୍ପଯିଓତା ନ୍ତକତତ ଅଭ ାଔୄଯ ନିଧିସଫୁ ଯହିଙ ି
ମାହା ୄକାଟିଏ ଅଧାଯଯୁ ୄନଓ ରକ୍ଷୟସ୍ଙଓୁ ପ୍ରଫାହିତ ମାହା ଫିବିନ୍ନ ଅଧାଯଯୁ ୄକାଟିଏଓୁ ପ୍ରଫାହିତ ହୁ ଏ
ହୁ ଏ
ଘିତ୍ର 3 : ାଯେଯିଓତା/ସୄହାଓାଯିତା
ାଯସ୍ପଯିଓତା ,ନିଧିସଫୁ ୄନଓ ଅଧାଯଯୁ ୄକାଟିଏ ଓୁ ପ୍ରଫାହ ହୁ ନ୍ତିୁ
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ାଯସ୍ପଯିଓତା ଓିଭା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଦୁ ଆ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀
i.

ପ୍ରଥଭଟି ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ଓା ଭୃତୁୟ ପୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥିଓ ହାନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫାୄଯ ଏହାଯ ବୂଭିଓା  ׀ଏହି ହାନିଓୁ ଏଓ ନିଧି ଯଖିଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫହନ  ୂଯଣ ଓଯାମାଏ, ୄମଉଁ
ନିଧି ୄନଓଙ୍କ ଂର୍ଦାନଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣ ଓୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଙନ୍ତି ׀

ii. ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫର୍ୟ ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ ଫାହାଯଓୁ ମାଏ  ׀ଏହା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଏଫଂ
ଅଥିଓ ସଙ୍କଟଓୁ ହଟାଆଫାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚଡିତ ଓୄଯ  ׀ଏହା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ନିଧି  ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଫିବିନ୍ନ ସଭଣୄଯ
ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ୄନଆଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଘୁକ୍ତିଯ ଅନୁ ସଙ୍ଗି ଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ହାସର
ଓଯାମାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଫିବିନ୍ନ ିବୀଯ ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ଏଓ ଯିଦୃର୍ୟ ׀
ଏହି ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ଯିଭାଣ ୄହଉଙି ପ୍ରଣାସ ଓଯିଫା  ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ୄମ ଉର୍ତ୍ଭ ତଥା ଫିଯୀତ
ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଭଣ ଅଯାଯୄଯ ପ୍ରତିପଓୁ ସଭାନ ଓଯି ଏଓ ସଭାନ ହାଯଯ ପ୍ରତିପ
,ଏଓ ସଭାନ ୄଫାନସୁ ୄଦଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ׀
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5. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି
ଘିତ୍ର 4 : ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ନ୍ତିଭ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଉଙି ଘୁକ୍ତି  ׀ଏହାଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ ଫୀଭା ଯାର୍ି ର୍ବ୍ଦଯୁ ଅୄସ  ׀ଏହି ଯାର୍ି ଘୁକ୍ତୀଣ ଯୂୄ
କୟାୄଯଣ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ, ମାହା ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ସାଧନ ଓଯିଥାଏ  ׀କୟାୄଯଣ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓୄଠ୍ାଯ ଫିନଣ
ି ଭ  ଓଡ  ׀ମତୟୄଫକ୍ଷଣଯ ନ୍ତକତତ ୄଟ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଫୟଫସାଣଓୁ ୄରଖିଫା ାଆଁ ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ଯୂୄ ସାଭଧାନିଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ
 ׀ୄସଭାନଙ୍କ ପଣ୍ଡସଫୁ ଯ ନିୄଫର୍ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯୁଥିଫା ଘୁକ୍ତି ୄସଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଥାଆାୄଯ, ୄସଭାନଙ୍କୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଧନଓୁ ଓିଯି ଔଙ୍ଙତ
ଓଯି ାଯିୄଫ, ଏହାଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯୁଥିଫା ନିଣଭସଫୁ ଯ ଅଧୀନୄଯ ଥାଆ ାଯନ୍ତି ׀
ଫହୁ ସଭୟୄଯ ତଓତଫତ
ି ଓତ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଭୂଔୟ ପ୍ରଶନ ୄହଉଙି ୄମ ରି ସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ଦିଅମାଉଥିଫା ରାବ,
ନୟାନୟ ଅଥିଓ ସାଧନ ତୁ ନାୄଯ, ମୄଥଷ୍ଟ ଓି  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି, ଅୄଭ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫା, ଉବଣ
ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷା  ଏଓ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ  ׀ଏହା ଅଥିଓ ଫଚାଯୄଯ ଥିଫା ନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ ବିଅ, ଏହାଓୁ
ଏଓ ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦୄଯ ଯିଣତ ଓୄଯ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫାସ୍ଗଫତଃ ଓଭ ହିସାଫୄଯ ଏଓ ସୁଯକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ  ଧିଓ
ଯୂୄ ଧନ ଯଖିଫା ଏଓ ସାଧନ ୄହାଆମାଆଙି ׀
ର୍ୁଦ୍ଧ ଫଧି ଫୀଭା, ମାହା ୄଓଫ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ସଂଘଣ ୄମାଚନା ମାହାଯ ଏଓ ଫଡ ନକଦ
ଭୂରୟ ଓିଭା ସଂଘଣ ଖଟଓ ଙି -ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥତଓୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫା ଏଆଠ୍ି ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀଯ ଏଓ ଓଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଥାଏ, ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫହୁ ତ ଫଡ ୄହାଆାୄଯ  ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସଂଘଣଯ
ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଂର୍ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏହାଯ ଥତ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଏଓ ଫୃ ହତ ସୁୄମାକ ଭୂରୟ
ଯହିଙ ି „ ׀ସୁୄମାକ ଭୂରୟ‟ ଦ ୄସହି ଭୂରୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄସହି
ସୁୄମାକ ଯୂୄ ମାହାଓୁ ୄସ ଙାଡିଦଏ
ି ନିଚଯ ଧନଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସି ସ୍ଙାନୄଯ ନ ଯଖି ׀
ଫାସ୍ଗଫୄଯ, “ଫଧି କ୍ରଣ ଓଯ  ନ୍ତଯଓୁ ନୟ ୄଓଉଁଠ୍ି ନିୄଫର୍ ଓଯ” ୄଫାରାମାଉଥିଫା ଏଓ ମୁକ୍ତିତଓତଯ ଯିଣାଭ
ସ୍ୱଯୂ ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଂଘଣ ଘୁକ୍ତିଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଫଡ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ଅସିରା  ׀ୄଭୌିଓଯୂୄ
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ଏହା ମୁକ୍ତି ଓଯାକରା ୄମ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ୄଓଫ ଫଧି ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯି  ଫର୍ିଷ୍ଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ
ଉଙ୍ଙ ପ୍ରତିପ ୄଦଉଥିଫା ଭାଧ୍ୟଭ କୁଡଓ
ି ୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯି ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯହି ାଯିଫ ׀
ଏଠ୍ି ୄସହି ମୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ମଥାଥତ ୄହଫ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ାଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ସଭଥତନୄଯ
 ଫିକ୍ଷୄଯ ଗ୍ରସଯିତ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଓ) ରାବ
i.

ଏହାଓୁ ଐତିହାସିଓ ଯୂୄ ଏଓ ନିଯାଦ  ସୁଯକ୍ଷିତ ନିୄଫର୍ ୄଫାରି ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଏହାଯ ନକଦ
ଭୂରୟ ଏଓ ନିଭନତଭ ହାଯଯ ପ୍ରତିପଯ କୟାୄଯଣ୍ଟି ଦିଏ, ମାହା ଘୁକ୍ତି ସଭଣାଫଧି ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହାଆାୄଯ ׀

ii.

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନୄଯ ନିଣଭିତତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଚଣଓଯ ସଂଘଣଯ ନିଫାମତୟ ୄମାଚନା ଏଫଂ
ସଂଘଣଓାଯୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫା ର୍ୃଙ୍ଖା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀

iii.

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିୄଫର୍ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତି  ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏହି ଦାଣିତ୍ୱଯୁ ଭୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀

iv.

ଏହା ଦ୍ରଫତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଫୀଭିତ ଏଓ ଋଣ ୄନଆାୄଯ ଓିଭା ରିସୀଓୁ ସଭତଣ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଏ
ପ୍ରଓାୄଯ ଏହାଓୁ ନକଦୄଯ ଯିଣତ ଓଯିାୄଯ ׀

v.

ଉବଣ ନକଦ ଭୂରୟ ପ୍ରଓାଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଫଂ ଫାର୍ିଓୀ ,ଏନୁ ଆଟିୁ ଅଣଓଯ ସୁଫଧ
ି ା ଉୄବାକ ଓଯନ୍ତି
׀

vi.

ଏହା ଋଣଦାତାଙ୍କ ଦାଫୀଠ୍ାଯୁ ନିଯାଦ ଯହିାୄଯ, ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭିତଯ ୄଦଫାିଅଣ ଓିଭା ଭୃତୁୟ
ଖଟଣାୄଯ ׀

ଔ) ହାନି
i.

ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ସ୍ଙିଯ ପ୍ରତିପ ଥିଫା ଏଓ ସାଧନ ଯୂୄ, ଏହା ସଭସ୍ଗ ସ୍ଙିଯ ଅଣ ନିୄଫର୍ ଉୄଯ ଭୁଦ୍ରାଫୀତିଯ
କ୍ଷଣଓାଯୀ ପ୍ରବାଫଯ ଧୀନ ୄଟ ׀

ii.

ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଉଙ୍ଙ ଫିଣନ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଔଙ୍ଙତ, ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓତ୍ରିତ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୁଦ୍ରା/ ଧନଯ ଯିଭାଣଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ ׀

iii.

ରାବ ,ପ୍ରତିପୁ କୟାୄଯଣ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ସଭଣୄଯ, ନୟାନୟ ଅଥିଓ ଫଚାଯ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷା ଓଭ
ୄହାଆାୄଯ  ׀ଓଭ ପ୍ରତିପ ଫୟାାଯ / ଫନ୍ଦଯ ଯିଣାଭ ୄଟ, ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ ଓିଯି ଅଥିଓ ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ ?
I.

ଫହୁ ଫଧ
ି ଅଧାଯଯୁ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫା  ୄସସଫୁ ଓୁ ୄକାଟିଏ ସ୍ଙାନୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା

II. ଫିବିନ୍ନ ଯି ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫକତ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଧି ସଫୁ ଓୁ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା
III. ନିୄଫର୍କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭଣ ନ୍ତଯା ଯଖିଫା
IV. ନିଯାଦ ଯି ସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା
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ସାଯାଂଶ
ଓୁ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ମାହା ଏଓ ଭୂରୟ ଓିଭା ଏଓ ପ୍ରତିପ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଔୁ ଏଘ ଏର ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାନଫ ଚୀଫନଓୁ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓିଭା ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା
ଏଓ ଅଣ ଉାଚତନ ଓଯାମାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ୄନଟ ବଫିର୍ୟତ ଉାଚତନ
ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଭାନଫ ଚୀଫନଯ ଭୂରୟଓୁ ଭା ଓୄଯ ׀
କୁ ସଭତ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ଙିଯ ପ୍ରି ଭିଣଭ ମାହାଓୁ ଏ ବି ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଏ ୄମ ଏହା ଫଣସ ସହିତ ଫୄଢ
ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ସାଯା ଘୁକ୍ତି ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ଯିଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଯୄହ ׀
ଖୁ ାଯସ୍ପଯିଓତା/ସୄହାଓାଯିତା ୄହଉଙି ଅଥିଓ ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଉାଣ,
ନୟଟି ୄହଉଙି ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ ׀
ଗୁ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ କୟାୄଯଣ୍ଟିଯ ତତ୍ତ୍ୱ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓୄଠ୍ାଯ ଫିନଣ
ି ଭ  ଓଡା
ମତୟୄଫକ୍ଷଣ /ନିଯୀକ୍ଷଣଯ ଧୀନୄଯ ଥାଏ ׀

ଭଔ
ୂ ୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ସବ୍ନର୍ତ୍ି/ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି
2. ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ
3. ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ
4. ାଯସ୍ପଯିଓତା / ସୄହାଓାଯିତା
5. ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି II ׀

ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ ଫିବିନ୍ନ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫକତ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄଫଶସଫୁ ଓୁ ପ୍ରସାଯିତ ଓଯି ଅଥିଓ ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ହ୍ରାସ
ଓଯିଫାଯ ରକ୍ଷୟ ଯୄଔ ׀

ସ୍ୱ- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି

II. ସଙ୍କଟ
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III. ାଯସ୍ପଯିଓତାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
IV. ଅଥିଓ ସହାଣତା
ପ୍ରଶନ 2
ଓିଏ HLV ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯ ବିଓଳ୍ପନା ଓଯିଥିୄର ?
I.

ଡ. ଭାଟିନ ରୁ ଥଯ ଓିଙ୍ଗ

II. ୋୄଯନ ଫୄପଟ
III. ୄପ୍ରା. ହୁ ୄଫନଯ
IV. ଚଚତ ୄସାୄଯାସ
ପ୍ରଶନ 3
ନିଭନ ଉରିଳଖିତ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ାଔୄଯ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱ ତି ଓଭ ଯିଭାଣଯ ଙି ଓିଭା ୄଭାଟା
ୄଭାଟି ନାହିଁ ?
I.

ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା

II. ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ ୄମାଚନା
III. ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ୄମାଚନା
IV. ଭନି ଫୟାକ୍ ୄମାଚନା
ପ୍ରଶନ 4
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଏଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓୁ ହାମାଆାଯିଫ ନାହିଁ ?
I.

ଓାଯ

II. ଭାନଫ ଚୀଫନ
III. ଫାଣୁ
IV. ଖଯ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ସଙ୍କଟ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ?
I.

ତି ମୁଫାଫସ୍ଙାୄଯ ଭଯିମିଫା

II. ତି ର୍ୀଘ୍ର ଭଯିମିଫା
III. ସ୍ୱାବାଫିଓ ଫୟଫହାଯୄଯ ଔଯା ୄହଫା
IV. ଫିଓାଙ୍ଗତା ସହିତ ଫଞ୍ଚି ଯହିଫା
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ସତୟ ୄଟ ?
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I.

ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯ
ି ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱାସନଯ
ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି

II. ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱାସନଯ ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରସୀସଫୁ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି
ୂ ଯ
ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି
III. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ୄଟ
IV. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଙ୍କଟ ଖଟଣାଯ ନିଶ୍ଚିତତା ସଭଣ ସହିତ ଫଢିମାଏ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଦ୍ଧତି କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ଏଓ ାଯବ୍ନଯିଓ ଦ୍ଧତି ୄଟ ମାହା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫା ଫୀଭାଓୁ
ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓୄଯ ?
I.

ଭାନଫ ଅଥିଓ ଭୂରୟ

II. ଚୀଫନାଫଧି ପ୍ରସ୍ଗାଫ
III. ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ
IV. ବଫିର୍ୟତ ଚୀଫନ ଭୂରୟ
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ଏହି ତଥୟ ାଆଁ ସଫତାଧିଓ ମଥାଥତ ଫୟାଔୟା ୄଟ ୄମ ଫୃ ଦ୍ଧ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ତୁ ନାୄଯ ମୁଫା
ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ଯିଭାଣଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରିଭିଣଭ ଘାଚତ ଓଯିମାଏ ?
I.

ମୁଫା ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ ଅଶ୍ରିତ ଥାଅନ୍ତି

II. ଫୃ ଦ୍ଧ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ଧିଓ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭଥତ
III. ଭୃତୁୟଯ ସଭନ୍ଧ ଫଣସ ସହିତ ଥାଏ
IV. ଫଣସ ସହିତ ଭୃତୁୟଯ ଫିଯୀତ ସଭନ୍ଧ ଥାଏ
ପ୍ରଶନ 9
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ରାବ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ନିଯାଦ  ସୁଯକ୍ଷିତ ନିୄଫର୍

II. ସଂଘଣ ନୁ ର୍ାସନ ନ୍ତନିୄଫର୍ ଓୄଯ
III. ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ
IV. ଅଣ ଓଯ ରାବ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଓୁ ଏଓ ରାବ ୄଟ ?
I.

ଭୁଦ୍ରାଫୀତିଯ କ୍ଷଣଓାଯୀ ପ୍ରବାଫଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫା ପ୍ରତିପ

II. ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ଓଭ ଚଭା
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III. ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ
IV. ସୁଯକ୍ଷିତ ନିୄଫର୍

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି, ସଙ୍କଟ, ାଯସ୍ପଯିଓତାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ׀
ଅଥିଓ ସହାଣତା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୄପ୍ରା. ହୁ ୄଫନଯ ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ ,HLVୁ ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯ ବିଓଳ୍ପନା ଓଯିଥିୄର ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫଧି ଫୀଭା ସହିତ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂୃକ୍ତ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫାଣୁ ଓୁ ଏଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯୂୄ ଓୁ ହାମାଆ / ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସ୍ୱାବାଫିଓ ଫୟଫହାଯୄଯ ଔଯା ୄହଫା ଏଓ ତଥୟ / ଯୂ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ସଙ୍କଟ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱାସନଯ ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯ
ି ଘୁକ୍ତି
ଟନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
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ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫା ଫୀଭାଯ ଯିଭାଣଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫା ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଭୃତୁୟଯ ସଭନ୍ଧ ଫଣସ ସହିତ ଥାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯି ଫୃ ଦ୍ଧ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ତୁ ନାୄଯ ମୁଫା ଫୟକ୍ତି, ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ଭଯିଫା
ସମ୍ଭାଫନା ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ, ୄସଭାନଙ୍କୁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ଯିଭାଣଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଘାଚତ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ରାବ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ହାନି ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସୁଯକ୍ଷିତ ନିୄଫର୍ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ରାବ ୄଟ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 7
ଅଥିଓ ୄମାଚନା
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୟାଣକୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନା ଓଯିଙୁ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସହିତ ଓ‟ଣ ଚଡିତ ଏଫଂ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଏହାଯ ବୂଭିଓା ଓ‟ଣ ୄଟ  ׀ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ଫର୍ତ୍ତଭାନ  ବଫିର୍ୟତଯ ଫିବିନ୍ନ
ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଣ  ଧନଓୁ ଫିନୄି ଣାଚିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କ
ୄନଓ ଘିନ୍ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄକାଟିଏ ୄଟ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ “ ଫୟକ୍ତିକତ ଅଥିଓ ୄମାଚନା” ଯ
ଫୟାଓ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ଫିର୍ଣ ସହିତ ଯିଘତ
ି
ଓଯାଆଫା ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର
ଔ. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଯ ବୂଭିଓା
କ. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଯ ପ୍ରଓାଯ
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ଓ. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଏଫଂ ଫୟକ୍ତି କତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର
1. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଓ‟ଣ ୄଟ ?
ଅଭଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ୄରାଓ ଅଭ ଚୀଫନଯ ଧିଓାଂର୍ ବାକ ଧନ ଚତନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିତାଉ  ׀ଏହା ଫିଘାଯ
ଓଯିଫାଓୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏହା ଉଘିତ ସଭଣ ନୁ ୄହଁ ଓି ୄମ ଅୄଭ ଧନଓୁ ଅଭ ଯ ଓାମତୟୄଯ ରକାଆ ାଯିଫା ?
ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ହାସର ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଥିଓ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ଏଓ ତୀକ୍ଷଣ ଉାଣ  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଯିବାର୍ାଓୁ
ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ׀

ଯିବାଷା
i.

ଅଥିଓ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫା, ଏହି ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ
ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟୄଯ ଯୂାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଥତଓୁ ୄସହି ଉାଣୄଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫା ମାହା ୄସହି
ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ହାସର ଓଯିଫାୄଯ ଚଣଓୁ ସାହାମୟ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ׀

ii. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଚୄଣ ତା‟ଚୀଫନଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ  ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଯାସ୍ଗାଭୟା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିାଯିଫ  ׀ଏଥିୄଯ ଚଣଓଯ ର୍ୁଦ୍ଧ
ୄମାକୟତାଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା, ବଫିର୍ୟତ ଅଥିଓ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଯ ଅଓନ ଓଯିଫା, ଏଫଂ ଥତଯ ମଥାଥତ
ପ୍ରଫନ୍ଧ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସହି ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଯ ଓାମତୟ ଓଯିଫା ଚଡିତ ଥାଏ ׀
iii. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ରକ୍ଷୟ  ବିାର୍ଓୁ ଫାସ୍ଗଫତାୄଯ ଯିଣତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ׀
iv. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଘିତ  ବଫିର୍ୟତ ଅଫର୍ୟଓତା, ତା‟ ଫୟକ୍ତିକତ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଏଫଂ ଏହି
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଯାସ୍ଗାଭୟା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ତା‟ ଅଣଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯୄଔ ׀
ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଏଓ ଚୀଫନଓୁ ଓଭ ଘିନ୍ତା ସହିତ ନିଭିତ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ନିର୍ଣ୍ାତ ଣଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ଧ୍ୟାନୂଫଓ
ତ
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄମାଚନା ଅଣଙ୍କୁ ଅଣଙ୍କ ପ୍ରାଥଭିଓତା ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫାୄଯ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଫିବିନ୍ନ ରକ୍ଷୟଓୁ ହାସର
ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯିାୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 1 : ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓାଯ
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i.

ଏହି ରକ୍ଷୟ ସଫୁ ଳ୍ପାଫଧି ୄହାଆାୄଯ : ଏଓ LCD ଟିବି ୄସଟ ଓିଣଫ
ି ା ଓିଭା ଏଓ ଯିଫାଯ ଦୀଖତଓାୀନ
ଙୁ ଟୄି ଯ ମିଫା

ii. ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଭାଫଧି ୄହାଆାୄଯ : ଏଓ ଖଯ ଓିଣଫ
ି ା ଓିଭା ଫିୄଦର୍ୄଯ ଏଓ ଦୀଖତଓାୀନ ଙୁ ଟ ି
iii. ଦୀଖତାଫଧି ରକ୍ଷୟସଫୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିାୄଯ : ଚଣଓଯ ସନ୍ତାନଯ ର୍ିକ୍ଷା ଓିଭା ଫିଫାହ ଓିଭା ଫସଯଗ୍ରହଣ
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଫଧାନ
2. ଫୟକ୍ତିଯ ଚୀଫନ ଘକ୍ର
ୄସ ୄହଉଙନ୍ତି େିରିଣଭ ୄସକ୍ସ, ବାିଯ ମିଏ ଓହିଥିୄର ୄମ ସଂସାଯ ଏଓ ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ ୄଟ  ׀ୄମଉଁଦନ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଚନମ
ନିଏ, ୄସହି ଦିନ ଠ୍ାଯୁ ତାଯ ଭୃତୁୟ ମତୟନ୍ତ, ୄସ ଚୀଫନଯ ଫିବିନ୍ନ ୄସାାନ ୄଦଆ କତି ଓୄଯ, ୄମଉଁ ସଭଣାଫଧି
ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଓୁ ବୂଭିଓାଯ ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖା ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଏ – ଫିଦୟାଥତୀ, ଉାଚତନଓର୍ତ୍ତା, ଚୀଫନସାଥୀ,
ିତା/ଭାତା ଯୂୄ, ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ, ଯିକ୍ତ ଅଫାସୀ ଯୂୄ ଏଫଂ ନ୍ତିଭ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫର୍ତସଫୁ ׀
ଏହି ୄସାାନକୁଡଓ
ି ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଘିତ୍ରଦ୍ୱାଯା ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅମାଆଙି ׀
ଘିତ୍ର 2 : ଅଥିଓ ଚୀଫନ ଘକ୍ର

ଚୀଫନ ୄସାାନ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓତାସଫୁ
ଓ) ଫିଦୟାଥତୀ (ଧଯନ୍ତୁ ଫୟସ 20-25 ମତୟନ୍ତ ) : ଏଓ ୄସାାନ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତାଯ ଜ୍ଞାନ 
ୄଓୌର୍ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧଓ
ି ଯି ଏଓ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷଭ ନାକଯିଓ ୄହଫାାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ହୁ ଏ  ׀ଓିଯଣ ୄଓନ୍ଦ୍ର ୄହଉଙି ତାହାଯ
ଭାନଫୀଣ ୁଞ୍ଜିଯ ଭୂରୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫା  ׀ତା‟ ର୍ିକ୍ଷା ରାକି ଥତ ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ନିଧି ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଉଦାହଯଣ
ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ୄକୌଯଫର୍ାୀ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ନୁ ଷ୍ଠାନୄଯ ଏମ୍.ଫି.ଏ. ାଆଁ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ର୍ୁଳ୍କଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ׀
ଔ) ଉାଚତନଓର୍ତ୍ତା (25 ଫଷତଠ୍ାଯୁ ଅକଓୁ ): ୄସାାନ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ନିମକ୍ତ
ୁ ି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି 
ହୁ ଏତ ତା‟ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଉାଚତନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ ଓଯିଫାଓୁ ତା‟ାଔୄଯ
ତିଯକ୍ତ
ି ଥତ ଭଧ୍ୟ ଙି  ׀ଏହି ଫସ୍ଙାୄଯ ଫୟକ୍ତିଯ ଯିଫାଯ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଥାଆାୄଯ ଏଫଂ ନିଓଟସ୍ଙ
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ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି
ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ ସଂଘଣ  ନିୄଫର୍ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫୟସ୍ଗ ଯହିାୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଫହୁ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଘାଓିଯୀୄଯ
ଥିଫା ଏଓ ମୁଫଓ ଏଓ କୃହ ଋଣ ନିଏ ଏଫଂ ଏଓ କୃହୄଯ ନିୄଫର୍ ଓୄଯ ׀
କ) ଚୀଫନସାଥୀ (ଧଯନ୍ତୁ 28–30 ୄଯ ଫିଫାହ ୄହଫା ୄଯ) : ଏହା ୄସହି ୄସାାନ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫିଫାହ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ତା‟ ନିଚଯ ଏଓ ଯିଫାଯ ଙି  ׀ଏହି ୄସାାନ ଏଓ ଯିଫାଯ
ନିଭାତ ଣ ଓଯିଫା  ଏହାଯ ଚାକଯଣୄଯ ଅସୁଥିଫା ଦାଣିତ୍ୱ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହଓୁ
ନିଓଟତଭ ୄଓନ୍ଦ୍ରଫିନ୍ଦୁଓୁ ଅୄଣ – ୄମଯିଓି ନିଚଯ ଏଓ ଖଯ ୄହଫା, ହୁ ଏତ ଏଓ ଓାଯ, ଉୄବାକ୍ତା
ସ୍ଙାଣୀଫସ୍ଗୁ ୄହଫା, ିରାଭାନଙ୍କ ବଫିର୍ୟତ ାଆଁ ୄମାଚନା ଓଯିଫା ଆତୟାଦି ׀
ଖ) ିତା/ଭାତା (ଧଯନ୍ତୁ 28 – 35) : ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ଫର୍ତ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ
ସନ୍ତାନଯ ୄକୌଯଫର୍ାୀ ିତା/ଭାତା ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଫର୍ତ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଫୟକ୍ତିଓୁ
ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ର୍ିକ୍ଷା- ୄସଭାନଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍କୁରୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫା ଆତୟାଦି ସଭନ୍ଧୄଯ ଘିନ୍ତତ
ି ୄହଫାଓୁ
ୄଡ ׀
ଗ) ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା (ଧଯନ୍ତୁ ଫୟସ 35 ଯୁ 55) : ଏହା ୄସହି ଫଣସ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାୄନ
ଓିୄର୍ାଯାଫସ୍ଙାୄଯ ଉନୀତ ୄହାଆମାଅନ୍ତି, ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଉଙ୍ଙ ଫିଦୟାଣ  ଓୄରଚ
ସଭଣଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ  ׀ଚୀଫନଯ ଯୀକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫାାଆଁ ିରାଓୁ ୄଫୈର୍ଣିଓ 
ଫୟଫସାଣିଓଯୂୄ ୄମାକୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଚିଓାରି ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ର୍ିକ୍ଷାଯ ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙତ ଫିର୍ଣୄଯ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତୟଧିଓ ଘନ୍ତିତ ୄହାଆମାଏ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସହି ଯାର୍ିଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତୁ ମାହାଓୁ ାଞ୍ଚ
ଫର୍ତ ଧଯି ଘାରୁ ଥିଫା ଡାକ୍ତଯୀ ାଠ୍ୟକ୍ରଭ ାଆଁ ଥତ ଫୟଫସ୍ଙା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ୄନଓ ବାଯତୀଣ
ଖୄଯ, ଛିଭାୄନ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କା ୄହଉ ୄହଉ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଫିଫାହ ଭଧ୍ୟ ଓଯିଦଅ
ି ମାଏ  ׀ଛିଭାନଙ୍କ ଫିଫାହ 
ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ବାଯତୀଣ ଯିଫାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଘିନ୍ତାଯ ସଫତାଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ
ୄକାଟିଏ ୄଟ  ׀ଫାସ୍ଗଫୄଯ, ଅଚିଓାରି ିରାଭାନଙ୍କ ଫିଫାହ  ର୍ିକ୍ଷା ଧିଓାଂର୍ ବାଯତୀଣ ଯିଫାଯଭାନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଘଣଯ ନଭଯ ଏଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଟ ׀
ଘ) ଯିକ୍ତ ଅଫାସୀ (ଫୟସ 55 ଯୁ 65): ଯିକ୍ତ ଅଫାସୀଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ିରାଭାୄନ ଫସା ,ଖଯଦ୍ୱାଯୁ ଓୁ
ର୍ୂନୟ ଓଯି ଉଡିମାଉଙନ୍ତି  ׀ଏହା ୄସହି ସଭଣ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାୄନ ଫିଫାହ ଓଯିସାଯିଙନ୍ତି ଏଫଂ
ୄଫୄ ୄଫୄ ିତାଭାତାଙ୍କୁ ଙାଡି, ଓାଭ ାଆଁ ନୟ ସ୍ଙାନଓୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯିତ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଅର୍ାଚନଓ ବାୄଫ ଏହି
ଫସ୍ଙା ମତୟନ୍ତ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ,ୄମଯିଓି କୃହ ଋଣ  ନୟାନୟ ଫନ୍ଧଓୁ ଓୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯି
ସାଯିଥିଫ ଏଫଂ ଫସଯଗ୍ରହଣ ାଆଁ ଏଓ ନିଧି ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଥିଫ  ׀ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄସହି ସଭଣ ୄମୄତୄଫୄ
ଯକ୍ତଘା  ଡାଆୄଫଟିସ ,ଭଧୁୄଭହୁ ବି ଓର୍ତଓ ୄଯାକସଫୁ ଅଫିବୁ ତ
ତ ୄହଫା  ଫୟକ୍ତିଯ ଚୀଫନଓୁ
ଅକ୍ରାନ୍ତ ଓଯିଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି  ׀ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସୁଯକ୍ଷା ସଫତାୄକ୍ଷା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆମାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ
ଅଥିଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା  ଅଣଯ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ହୁ ଏ ׀
ଙ) ଫସଯଗ୍ରହଣ – କ୍ଷୟ ଫଷତସଫୁ (ଫୟସ 60 ଏଫଂ ଊଦ୍ନତ): ଏହା ୄହଉଙି ୄସହି ଫଣସ ୄମୄତୄଫୄ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ସକ୍ରିଣ ଓାମତୟଯୁ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଚୀଫନଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ
ଓଯିଫା ାଆଁ ଧିଓତଯ ଯୂୄ ତା‟ ସଂଘଣଠ୍ାଯୁ ଔଙ୍ଙତ ଓୄଯ  ׀ଏଆଠ୍ି ୄଓନ୍ଦ୍ରଫିନ୍ଦୁ ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି  ତା‟
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ତ୍ନୀ/ ତିଯ ୄର୍ର୍ ମତୟନ୍ତ ଚୀଫନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା  ׀କମ୍ଭୀଯ
ସଭସୟାକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା, ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଶ୍ଚିତତା  ଏଓାନ୍ତତା  ׀ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄସହି ସଭଣ
ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫନଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହିଁ ାୄଯ ଏଫଂ ୄସହିସଫୁ ଚିନର୍
ି
ଉୄବାକ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହିଁାୄଯ ମାହାଯୄସ ସ୍ୱନ ୄଦଖିଥିରା ଓିନ୍ତୁ ୄଓୄଫ ଫି ହାସର ଓଯି ାଯିରା ନାହିଁ
– ୄମଭିତଓ
ି ି ଏଓ ସଉଓଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫା ଓିଭା ଏଓ ଦୀଖତଙୁଟୄି ଯ ଓିଭା ତୀଥତ ମାତ୍ରାୄଯ ମିଫା  ׀ଚୄଣ

ଉର୍ତ୍ଭଯୂୄ ଓିଭା ଫଞ୍ଚିତ ୄହାଆ ଫଣସଓୁ ଫିତାଆ ାଯିଫ  ׀ଏହି ସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ ଏହା ଉୄଯ ନିବଯ
ତ
ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଏହି ଫର୍ତସଫୁ ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙି ଓି ନାହିଁ ׀
ୄମଭିତଓ
ି ି ଅୄଭ ଉୄଯ ୄଦଖିାଯିୄର, ଅଥିଓ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ତିୄନାଟି ଫସ୍ଙା ଙି ׀
ଙାତ୍ର ଫସ୍ଥା

ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ୄହଉଙି ପ୍ରାକ୍-ଘାଓିଯୀ ଫସ୍ଙା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଯୂୄ
ଏଓ ଙାତ୍ର ଥାଏ  ׀ଏଓ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷଭ ନାକଯିଓ ଯୂୄ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଓୁ ଫହନ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଏହା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତଓ
ି ଯଣ ଫସ୍ଙା ୄଟ  ׀ପ୍ରାଥଭିଓତା ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ୄଓୌର୍ ସଭୂହଓୁ
ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫା  ତା‟ଭାନଫୀଣ ୁଞ୍ଜି ଭୂରୟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫା ׀

ଓାମତୟଶୀ ଫସ୍ଥା

ଓାମତୟଯ ଫସ୍ଙା ପ୍ରାଣ 18 ଯୁ 25 ଫର୍ତ ଫଣସ ଓିଭା ତା‟ୂଫଯ
ତ ୁ ଭଧ୍ୟ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ, ଏଫଂ
35 ଯୁ 40 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଘାରୁ ଯହି ାୄଯ  ׀ଏହି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୟକ୍ତି ୄମୄତ
ୄବାକ ଓୄଯ, ତା‟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଉାଚତନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସଂଘଣ ଓଯିଫା 
ନିଧିସଫୁ ୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ׀

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫସ୍ଥା

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ୄସ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଓୄଯ  ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ନିଭତ
ି ଓୄଯ ମାହା
ବଫିର୍ୟତୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତା ାଆଁ ନିଧି ୄମାକାଆ ାୄଯ, ୄମଉଁଥିୄଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ
ଫର୍ତସଫୁ ଯ ଅଣ ଫି ନ୍ତବତୁକ୍ତ, ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଓଯିଥାଏ ଏଫଂ
ଓାଭ ଓଯିଫା ଫନ୍ଦ ଓଯିଦଏ
ି ׀

3. ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଓାହିଁଓି ସଂଘୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ଅଥିଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓିଣଫ
ି ା ାଆଁ ଅଫଶୟଓ ଓୄଯ ?
ଓାଯଣ ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଚୀଫନୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄସାାନ, ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ବୂଭିଓାଯ ନିଷ୍ପାଦନ
ଓୄଯ  ׀ତା‟ସହିତ ୄନଓକୁଡଏ
ି ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ଅଣିଥାଏ ମାହା ାଆଁ ନିଧି ୄମାକାଆଫାଓୁ ଡିଥାଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫିଫାହ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା’ ନିଚଯ ଏଓ ଯିଫାଯ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ  ׀ତା’ ନିଚଯ ଖଯ ୄହଫା
ଅଫଶୟଓ ଡିାୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାନଙ୍କ ଫୟସ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ, ୄସଭାନଙ୍କ ଉଙ୍ଙତଯ ଶିକ୍ଷା ାଆଁ ନିଧିଯ
ଅଫଶୟଓତା ହୁ ଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଫୟସ ାଯ ୄହାଆମାଏ, ଘିନ୍ତା ଯୄହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଔଙ୍ଙତ
ସଫୁ ଓୁ ତୁ ାଆଫା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା  ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଂଘୟ ଯଖିଫା ମାହାଦ୍ାଯା ଚଣଓୁ ତା’
ିରାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓଯିଫା  ଏଓ ୄଫାଛ ୄହଫା ଦଯଓାଯ ୄ଼େ ନାହିଁ  ׀ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଯୂୄ  ଭାନ-ଭମତୟାଦା
ସହିତ ଫଞ୍ଚି ଯହିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀
ସଂଘଣଓୁ ଦୁ ଆଟି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
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i.

ଉୄବାକଯ ସ୍ଥକିତଓଯଣ/ଫିଭେନ : ଫର୍ତ୍ତଭାନ  ବଫିର୍ୟତ ଉୄବାକ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂସାଧନକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ

ii. ଦ୍ରଫତାଓୁ ତୟାକ ଓଯିଫା ,ଓିଭା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ କ୍ରଣ କ୍ଷଭତାୁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ପ୍ରଫାହୀ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫଦୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ କ୍ରଣଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ଘୁକ୍ତି, ମାହା ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ପ୍ରଫାହୀ
ୄଟ, ତାଯ ଫଦୄଯ ଟଙ୍କା ୄଦଫା ׀
ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଉବଣ ପ୍ରଓାଯଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ବଫିର୍ୟତ ାଆଁ ସଂଘଣ ଓଯିଫା ାଆଁ
ୄମାଚନା ଓଯିଫା ଉଘିତ ଏଫଂ ଫିଜ୍ଞତା ସହଓାୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା ଉଘିତ
ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଫିବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ମାହା ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଅଫର୍ୟଓତା  ଉମୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ, ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ଫସ୍ଙାକୁଡଓ
ି ୁ ଧିଓ ନିଓଟଯୁ ୄଦଖିଫା
ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ନିଭନୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଚୀଫନ ଫସ୍ଥା
ଫାରୟଫସ୍ଥା

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଏଓ ଙାତ୍ର ଓିଭା ଫିଦୟାଥତୀ ୄହାଆଥାଏ

ମୁଫା ଫିଫାହିତ ଫସ୍ଥା

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫିୄଓାାଚତନ ଓଯିଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଦଏ
ି ଓିନ୍ତୁ ଏଓୁ ଟଅ
ି
,ଫିଫାହିତୁ ଥାଏ

ମୁଫା ଫିଫାହିତ ଫସ୍ଥା

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫନସାଥୀ ଓିଭା ତି/ତ୍ନୀ ୄହାଆମାଏ

ମୁଫା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଫା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ିତା/ଭାତା ୄହାଆମାଏ
ଫିଫାହିତ ଫସ୍ଥା
ଧିଓ ଫୟସ୍କଯ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ୄହାଆମାଏ ମାହାଓୁ ଫଣସ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହଉଥିଫା
ଥିଫା ଫିଫାହିତ ଫସ୍ଥା

ିରାଭାନଙ୍କ ର୍ିକ୍ଷା  ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ
ଡିଥାଏ

ଯିଫାଯ

ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନାଶ୍ରିତ ୄହାଆମାଆାଯିଥାନ୍ତି  ଖଯଓୁ ଙାଡି

ଯଫର୍ତ୍ତୀ/ଫସଯଗ୍ରହଣ ୂଫତ ମାଅନ୍ତି, ୄମଭିତଓ
ି ି କ୍ଷୀଭାୄନ ର୍ୂନୟଫସାଓୁ ଙୄଯ ଙାଡି ଘାରିମାଅନ୍ତି
ଫସ୍ଥା
ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫସ୍ଥା

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ତା‟ ଚୀଫନଯ ସନ୍ଧୟାଓା ୄଦଆ କତି ଓୄଯ  ׀ୄସ ଭାନଭମତୟାଦା ସହିତ ଚୀଫନ ମାନ ଓଯିାଯିଫ ମଦି ୄସ ସଂଘଣ ଓଯିଥାଏ  ଏହି
ଫସ୍ଙାୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯି
ଯଖିଥିଫ ଥଫା ୄସ ନିଃସହାଣ  ନୟଚଣଓଯ ଦଣା ଉୄଯ ଅଶ୍ରିତ
ୄହାଆାୄଯ ମଦି ୄସ ୄସବି ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯି ନ ଥିଫ ׀

4. ଫୟକ୍ତିକତ ଅଫଶୟଓତା
ମଦି ଅୄଭ ଉୄଯାକ୍ତ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଓୁ ୄଦଖିଫା, ଅୄଭ ୄଦଖି ାଯିଫା ୄମ ତିନ ି ପ୍ରଓାଯଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଉୁଚ
ି ାୄଯ ׀
ଏକୁଡଓ
ି ାଆଁ 3 ପ୍ରଓାଯଯ ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
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ଓ) ବଫିଷୟତ ଓାଯଫାଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା
ପ୍ରଥଭ ସଭୂହଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ୄସହି ନିଧିକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄସବି ଏଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ତୁ ାଆଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ୄମଉଁସଫୁ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫିବିନ୍ନ ଫସ୍ଙାୄଯ
ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଯ ଅର୍ଙ୍କା ଓଯାମାଏ  ׀ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସବି ଅଫର୍ୟଓତା ଙି ׀
i.

ଫିୄଶଷ ଓାଯଫାଯ ଅଫଶୟଓତା: ଫିୄର୍ର୍ ଚୀଫନ ଖଟଣାକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି
ସଂସାଧନସଫୁ ଯ ଏଓ ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଅଶ୍ରିତଭାନଙ୍କ ଉଙ୍ଙତଯ
ର୍ିକ୍ଷା/ଫିଫାହ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯିଫା; ଏଓ ଖଯ ଓିଭା ଉୄବାକ୍ତା ସ୍ଙାଣୀଫସ୍ଗୁ କୁଡଓ
ି ଯ କ୍ରଣ

ii. ସାଧାଯଣ ଓାଯଫାଯ ଅଫଶୟଓତା : ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ଘିହ୍ନତ
ି ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫା ଘିତ
ଉୄବାକଠ୍ାଯୁ ରକା ଯଔାମାଆଥିଫା ଯାର୍ି- ଏକୁଡଓ
ି ୁ ସାଧାଯଣଯୂୄ “ବଫିର୍ୟତ ପ୍ରାଫଧାନ”
ଓୁ ହାମାଏ
ଔ) ଅଓସ୍ମିଓତାକୁଡଓ
ି ଯ ୂଯଣ ଓଯିଫା
ଅଓସ୍ମିଓତାକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନ ଖଟଣାସଫୁ ମାହାାଆଁ ତୟଧିଓ ନିଧିଯ ଅଫର୍ୟଓତା
ଡିାୄଯ ୄମଉଁକଡ
ି ଘିତ ଅଣଠ୍ାଯୁ ୂଯଣ ୄହାଆାୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୂଫଯ
ତ ୁ ନିଧି ସଂଘଣଯ
ୁ ଓ
ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି  ׀ଭୃତୁୟ  ଫିଓାଙ୍ଗତା ଓିଭା ଣ-ନିମୁକ୍ତି ବି ଏଓ ଖଟଣାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଯ
ଯିଣାଭ ଅଣଯ ହାନି ୄହାଆମାଏ  ׀ଏଓ ଗ୍ନି ଓାଣ୍ଡ ବି ନୟକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ଧନଯ ହାନି
ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏବିଅ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଯ ଧ୍ୟାନ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆାୄଯ, ମଦି ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଖଟିଫାଯ
ସମ୍ଭାଫୟତା ଓଭ ଥାଏ ଓିନ୍ତୁ ଔଙ୍ଙତ ପ୍ରବାଫ ଧିଓ ଥାଏ  ׀ୄଫୈଓଳ୍ପିଓ ଯୂୄ ୄସବି ଅଓସ୍ମିଓତାକୁଡଓ
ି ାଆଁ
ପ୍ରାଫଧାନ ଯୂୄ ଏଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ହିସାଫୄଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ପ୍ରଫାହୀ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଫୟାଓ ଯିଭାଣ
ରକା ଯଖିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଡିାୄଯ ׀
କୁ ଧନ ସଂଘଣ
ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣ  ନିୄଫର୍ଯ ଯିଣାଭ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଓିଙ ି ଧନଯ ସୃଷ୍ଟି ୄଟ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ସଂଘଣ
ବିପ୍ରାଣ ଫିର୍ଣୄଯ ଓହୁ ଏହା ନୁ ଓୂ ଫଚାଯ ଫସଯକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଫଧ
ି ାଯ ସୁୄମାକ ୄନଫା  ୄସସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ରାବ
ଅଦାଣ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଭୂଔୟତଃ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫାଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଆଙ୍ଚାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ
ସଂଘଣ  ନିୄଫର୍କୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ଧନ ସଂଘଣ ଓଯିଫାଯ ବିାର୍ଯ ଯିଣାଭ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଏହି ବିପ୍ରାଣଓୁ ଓାଳ୍ପନିଓ ଓିଭା ଫୟଫହାଯିଓ ବିପ୍ରାଣ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଆଙି ଓାଯଣ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଧିଓ ପ୍ରତିପ ାଆଫା ାଆଁ ଓିଙ ି ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ  ׀ଧିଓ ପ୍ରତିପ
ଫାଞ୍ଛନୀଣ ୄଟ ଓାଯଣ ଏହା ଚଣଓଯ ଧନ ଓିଭା ର୍ୁଦ୍ଧ ଭୂରୟଓୁ ଧିଓ ତୀବ୍ରଯୂୄ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୄଯ  ׀ଧନ ଫାଞ୍ଛନୀଣ
ୄଟ ଓାଯଣ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଉଦୟଭ, ର୍କ୍ତି/କ୍ଷଭତା  ପ୍ରବାଫ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄଟ ׀
5. ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ
ଉୄଯାକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓତା ସଭୂହସଫୁ ନୁ ମାଣୀ ଅଥିଓ ଫଚାଯୄଯ ତିନ ି ପ୍ରଓାଯଯ ଉତ୍ପାଦ ଙି ׀
ଓାଯଫାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦ

ଫୟାଙ୍କ ଚଭା  ନୟାନୟ ସଂଘଣ ସାଧନ ମାହାସଫୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଠ୍ିକ୍
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ସଭଣୄଯ  ଠ୍ିକ୍ ଯିଭାଣୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଯ କ୍ଷଭତା
,ଦ୍ରଫତାୁ ୄଦଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭା ବି ଅଓସ୍ମିଓତା ଉତ୍ପାଦ

ଏକୁଡଓ
ି ଫଡ ଫଡ ହାନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ମାହା
ଅଓସ୍ମିଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାସଫୁ ଖଟିଫା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥାଏ ׀

ଧନସଂଘଣ ଉତ୍ପାଦ

ୄର୍ଣଯ  ଧିଓ ରାବଦାଣଓ ଫଣ୍ଡ ଓିଭା ଯିଣର ଆୄଷ୍ଟଟ ୄହଉଙି
ଏବି ଉତ୍ପାଦଯ ଉଦାହଯଣ  ׀ଏଆଠ୍ି ଧିଓ ଟଙ୍କା ଉାଚତନ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ନିୄଫର୍
ଓଯାମାଏ ׀

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ାଔୄଯ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଉୄଯାକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ତାଯ
ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ପ୍ରଓାଯଯ ଉତ୍ପାଦ ୄନଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଆାୄଯ  ׀ସାଯାଂର୍ୄଯ ଚୄଣ ଓହିାୄଯ ଓି ଏଆଠ୍ି ନିଭନ ସଫୁ
ଙି :
i.

ସଂଘଣ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା – ନକଦଯ ଅଫର୍ୟଓତା ାଆଁ

ii. ଫୀଭା ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା – ନିଶ୍ଚିତତାକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
iii. ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓତା- ଧନ ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ
6. ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଏଫଂ ନିୄଫଶ
ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଦଔାମାଆ ାୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫିବିନ୍ନ ଫସ୍ଙା ୄଦଆ କତି ଓୄଯ, ମୁଫା
ଉାଚତନଓର୍ତ୍ତା ଠ୍ାଯୁ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ତୀ ଫଣସ ଅୄଡ  ତାୄଯ ତା‟ ଓାମତୟର୍ୀ ଚୀଫନଯ ନ୍ତିଭ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ଅୄଡ  ׀ସଙ୍କଟ
ୄପ୍ରାପାଆର, ଓିଭା ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଯିଫାଯ ଦ୍ଧତିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ୄହାଆଥାଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ମୁଫାଫସ୍ଙାୄଯ ଥାଏ, ତା‟ ାଔୄଯ ଅକଓୁ ଫଢିଫା ାଆଁ ଫହୁ ତ ଫର୍ତ ଥାଏ  ୄମୄତୄଫର୍ୀ
ସମ୍ଭଫ, ୄସୄତ ଧନ ସଂଘଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସ ତୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ୄହାଆଥାଏ ତଥା ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାୄହଁ ׀
ଫର୍ୟ ୄମୄତୄଫୄ ସଭଣ ଫିତମ
ି ାଏ, ୄସ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫିୄଫଓର୍ୀ  ସାଫଧାନ
ୄହାଆାୄଯ, ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ତା‟ ନିୄଫର୍ସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ  ଦୃ ଢ ଯଖିଫା ୄହାଆଥାଏ ׀
ନ୍ତିଭୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୟକ୍ତି ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଭଣୄଯ ନିଓଟତଯ ହୁ ଏ, ୄସ ତୟନ୍ତ ସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଧ୍ୟାନ ୄଓନ୍ଦ୍ରିତ ହୁ ଏ ଏଓ ଅଧାଯ ଯହିଫା ାଆଁ ୄମଉଁଠ୍ାଯୁ ୄସ ଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ଔଙ୍ଙତ
ଓଯିାଯିଫ  ׀ଚୄଣ ତା‟ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉର୍ତ୍ଯଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓିଭା ହିୄତୈର୍ୀ ଓୁ ଦାନ ଓଯିଫା ଆତୟାଦି ାଆଁ ଭଧ୍ୟ
ଘିନ୍ତା ଓଯିାୄଯ ׀
ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ସହିତ ନୁ ଓୂ ଓଯିଫା ାଆଁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଯ ନିୄଫଶ ୄଶୈୀଯ ଭଧ୍ୟ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ହୁ ଏ  ׀ଏହାଓୁ
ନିଭୄନ ଯ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଙି
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ଘିତ୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର  ନିୄଫଶ ୄଶୈୀ
ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର

ନିୄଫଶ ୄଶୈୀ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାାଆଁ ଅଣ ସୁାଯିର୍
ଓଯିୄଫ ?
I.

ଫୀଭା

II. ଫୟାଙ୍କ FD କୁଡଓ
ି ବି ଓାଯଫାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦ
III. ୄର୍ଣଯ
IV. ଡିୄଫଞ୍ଚଯ

ଔ. ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ବୂଭିଓା
1. ଅଥିଓ ୄମାଚନା
ଅଥିଓ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଯ ଘିତ  ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ବଫିର୍ୟତ
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଧ୍ୟାନୂଫତଓ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ସୁାଯିର୍ ଓଯି ଫିବିନ୍ନ ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓ/ ଅଓସ୍ମିଓ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଯାସ୍ଗାଯ ଯୂୄଯଔା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫାଓୁ ତା‟ ଫୟକ୍ତିକତ
ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର  ଅଣଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ ׀
ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄଯ ନିଭସ
ନ ଫୁ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି :
 ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା – ଚଣଓଯ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫା ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ ଅଫଣ୍ଠିତ
ଓଯିଫା ,
 ସଙ୍କଟ ଯିଘାନ
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା
 ଓଯ  ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମାଚନା ,ଏଫଂ
 ଚଣଓଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଥତଫୟଫସ୍ଙା ଓଯିଫା
ସଂୄକ୍ଷୄଯ ଓହିଫାଓୁ କୄର ଅଥିଓ ୄମାଚନାୄଯ 360 ଡିଗ୍ରୀଯ ୄମାଚନା ଚଡିତ ଥାଏ ׀
ଘିତ୍ର 4 : ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ତତ୍ତ୍ୱ
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2. ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ବୂଭିଓା
ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଏଓ ନୂ ଅ ଫୟଫସ୍ଙା ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହାଓୁ ଅଭ ୂଫ
ତ ଯ
ୁ ୁ ର୍ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଯ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯୄଯ
ଅଣୁଥିୄର  ׀ୄସୄତୄଫୄ ସୀଭିତ ନିୄଫର୍ ଫିଓଳ୍ପସଫୁ ଥିରା  ׀ଓିଙ ି ଦର୍ନ୍ଧି ୂୄଫତ ମଥାଥତତାୄଯ ନିୄଫର୍ଓୁ ଧିଓାଂର୍
ଚନସଭୁଦାଣଦ୍ୱାଯା ଚୁ ଅୄଔ ସଦୃ ର୍ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ସଂଘଣସଫୁ ଓୁ ଧିଓାଂର୍ତଃ ଫୟାଙ୍କ ଚଭା, ଡାଓଖଯ
ସଂଘଣ ୄମାଚନା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସ୍ଙିଯ/ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଅଣ ସାଧନୄଯ ଯଔାମାଉଥିରା  ׀ଅଭ ସଭାଚ  ଅଭ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ଯୀକ୍ଷା ,ଘୟାୄରଞ୍ଜୁ ଅଚିଓାରି ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙି :
i.

ୄମୌଥ ଯିଫାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ଫିଖଟନ

ୄମୌଥ ଯିଫାଯଯ ସ୍ଙାନ ୄଓନ୍ଦ୍ରିଓ ଯିଫାଯ ୄନଆଙି, ୄମଉଁଥିୄଯ ିତା, ଭାତା  ିରାଭାୄନ ସମ୍ମିତ
ି ׀
ାଯବ୍ନଯିଓ ପ୍ରଧାନ  ଯିଫାଯଯ ଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟଓୁ ନିଚଯ  ତା‟ ନିଓଟତଭ ଯିଫାଯ ସଦସୟଙ୍କ ମତ୍ନ
ୄନଫାାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ଏଥିାଆଁ ୄନଓ ଉମୁକ୍ତ ୄମାଚନାଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଚୄଣ
ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ଅଥିଓ ୄମାଚନାଓାଯୀଠ୍ାଯୁ ଓିଙ ି ଯିଭାଣଯ ସହାଣତାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆାୄଯ ׀
ii. ଫହୁ ଫଧ
ି ନିୄଫଶ ଫିଓଳ୍ପ
ଧନ ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ ଅଚିଓାରି ଅଭ ାଔୄଯ ଫହୁ ତ ସଂଔୟଓ ନିୄଫର୍ ସାଧନସଫୁ ଯହିଙ ି  ׀ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ
ପ୍ରୄତୟଓଠ୍ାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯିଭାଣଯ ସଙ୍କଟ  ପ୍ରତିପ ଯହିଙ ି  ׀ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ଯ ହାସର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା
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ାଆଁ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଫିଜ୍ଞତା ସହିତ ଘଣନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ  ତା‟ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫା ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ଉୄଯ ଅଧାଯ
ଓଯି ସଠ୍ିଓ ନିୄଫର୍ଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାଓୁ ଡିଫ  ׀ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଚଣଓଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଅଫଣ୍ଟନୄଯ ସାହାମୟ
ଓଯିାୄଯ ׀
iii. ଯିଫର୍ତ୍ତନ ୄହଉଥିଫା ଚୀଫନୄଶୈୀ
ତ୍ୱଯିତ ତୁ ଷ୍ଟିଓଯଣ ଅଚିଓାରିଯ ସ୍ଙିତ ି ୄହାଆମାଆଙି ୄଫାରି ୄଦଔାମାଏ  ׀ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ଅଧୁନଓ
ି ତଭ ୄଭାଫାଆର
ୄପାନ, ଓାଯ, ଫୃ ହତ ଖଯ, ପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି କ୍ଳଫଯ ସଦସୟତା, ଆତୟାଦି ଥିଫା ଘାହଁାନ୍ତି  ׀ଏହି ଆଙ୍ଚାସଫୁ ଓୁ ୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କୁ ସଫତଦା ଫଡ ଫଡ ଋଣ ୄନଫାାଆଁ ୄଡ  ׀ଯିଣାଭ ୄହଉଙି ୄମ ଅଣଯ ଧିଓାଂର୍ ଋଣ
ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫାୄଯ ମାଏ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ସଂଘଣ ଓଯିଫାଯ ଫସଯ ଓଭ ୄହାଆମାଏ  ׀ଅଥିଓ ୄମାଚନା ୄହଉଙି
ଚାକୃତତା  ଅତ୍ମ-ନୁ ର୍ାସନ ଅଣିଫାଯ ତଥା ଚଣଓଯ ଔଙ୍ଙତଯ ୄମାଚନାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ
ମାହାଦ୍ୱାଯା ଚୄଣ ନାଫର୍ୟଓ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଓାଟି ୄଦଆ ାଯିଫ ଏଫଂ ଉବଣ : ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଚୀଫନଯ ଭାନଦଣ୍ଡଓୁ
ଫଚାଣ ଯଖିଫା  ସଭଣ ଫୃ ଦ୍ଧି ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏହାଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫାୄଯ ସପ ୄହାଆାଯିଫ ׀
iv. ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି
ଭୁଦ୍ରାଫୀତି ୄହଉଙି ଏଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥତଫୟଫସ୍ଙାୄଯ ଚିନର୍
ି  ୄସଫାସଫୁ ଯ ଭୂରୟଯ ସାଧାଯଣ
ସ୍ଗଯୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି  ׀ଏହାଯ ପ ସ୍ୱଯୂ ଭୁଦ୍ରାଯ ଭୂରୟ ହ୍ରାସ ହୁ ଏ  ׀ଯିଣାଭୄଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଓଠ୍ିନ ଯିଶ୍ରଭୄଯ
ଚିତ ଭୁଦ୍ରାଯ ଓିଣଫ
ି ା ର୍କ୍ତି ଓମ୍ ୄହାଆମାଏ  ׀ଭୁଦ୍ରାଫୀତି ଚଣଓଯ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଭଣୄଯ ସଫତନାର୍
ଓଯିାୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ତାହାଯ ରାବଚନଓ ଫୟଫସାଣ/ ଓାମତୟଯ ଅସୁଥିଫା ଅଣ ର୍ୁଖି ମାଆଥିଫ ଏଫଂ ଅଣଯ
ଏଓଭାତ୍ର ଉତ୍ସ ତୀତଯ ସଂଘଣ ଥିଫ  ׀ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାୄଯ ସହାଣତା ଦିଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା
ଫୟକ୍ତି ,ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ, ଭୁଦ୍ରାଫୀତିଯ ଭୁଓାଫିରା ଓଯିଫା ାଆଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ୄହାଆଥାଏ ׀
v. ନୟାନୟ ଅଓସ୍ମିଓତା  ଅଫଶୟଓତା
ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓତା  ଘୟାୄରଞ୍ଜଯ ଭୁଓାଫିରା ଓଯିଫାୄଯ
ସାହାମୟ ଓଯିଫାଯ ଭଧ୍ୟ ଭାଧ୍ୟଭ ୄଟ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡାକ୍ତଯୀ ସଂଓଟଓାୀନ ଯିସ୍ଙିତ ି ଓିଭା ନୟାନୟ
ଅଓସ୍ମିଓତା ସଭଣୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ମାହା ସହିତ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ଔାଔୁଅଆଫାଓୁ
ଡିାୄଯ  ׀ୄସହିବି, ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ଫିୄଫଓର୍ୀଯୂୄ ୄସଭାନଙ୍କ ଓଯ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
׀
ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଧନ  ସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯୁଥିଫା
ୄସଭାନଙ୍କ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି, ୄସଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ ଫାଧୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରିଣ ଚନଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ଘାରିମିଫା ଉଘିତ ׀
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଓାୄଯ  ତାୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓତା ୄମଯିଓି ଉଦାଯତା ୄଦଔାଆଫା ଓିଭା
ୄଓୄତଓ ସାଭାଚିଓ  ଧାଭିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଯହିଙ ି  ׀ଅଥିଓ ୄମାଚନା
ଏହି ସଫୁ ଓୁ ହାସର ଓଯିଫାଯ ଭାଧ୍ୟଭ ୄଟ ׀
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3. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫାଯ ଉମୁକ୍ତ ସଭୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
ଏହା ୄଓଫ ଧନୀ ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ଓି ? ଫାସ୍ଗଫୄଯ, ୄମାଚନା ଅଦର୍ତତଃ ୄସହି ଭୁହୂର୍ତ୍ତଯୁ ହିଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫା ଉଘିତ
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସବି ୄଓୌଣସି ୄପ୍ରଯଣାଦାତା ନାହାନ୍ତି ମିଏ ଓହିଫ ଓି
ୄଓୄଫଠ୍ୁ ଚୄଣ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଫଶୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯହିଙ ି ମାହା ଅଭଓୁ ଭାକତ ଦଶତାଆ ାୄଯ –ଅଭଯ ନିୄଫଶସଫୁ ଯ ସଭୟାଫଧି ୄମୄତ
ଧିଓ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓ
ି ୄସୄତ ଧିଓ ଯିଭାଣଯ ୄହଫ ׀
ଏଣୁଓଯି ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫାୄଯ ଏହା ୄଓୄଫ ଫି ତି ର୍ୀଘ୍ର ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ  ׀ଚଣଓଯ ନିୄଫର୍ ସଭଣଯ
ସଫତାଧିଓ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ୄମାଚନା ୄଓଫ ଧନୀ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହା ସଭସ୍ଗଙ୍କ ାଆଁ ୄଟ ׀
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ହାସର ଓଯିଫା ାଆଁ, ୄସ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଏଓ ନୁ ର୍ାସନର୍ୀ ଉାଣୄଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫା
ଉଘିଘ  ׀ମାହା ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟଯ ନିଦ୍ଧତାଯଣୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ ଏଫଂ ନିଷ୍ଠାୂଫତଓ ସଂଘଣ ସାହାମୟୄଯ ନିୄଫର୍
ଫାହନକୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄଯାହଣ ଓଯାମାଏ ମାହା ଚଣଓଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଋଘି ନୁ ସାୄଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ୄହଫ  ׀ଅଥିଓ
ୄମାଚନା ପ୍ରତି ଏଓ ନାୄଣାଚିତ  ׀ଅୄଫକର୍ୀ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ ୄହଉଙି ଅଥିଓ ଫିର୍ତ୍ିଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଓାଯଣ ମାହା
ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଥାଏ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସଭଣ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I.

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ

II. ଚୄଣ ତା‟ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ାଆଫା ଭାୄତ୍ର
III. ଫିଫାହ ୄଯ
IV. ଚୄଣ ଧନୀ ୄହଫା ୄଯ ୄଓଫ

କ. ଅଥିଓ ୄମାଚନା - ପ୍ରଓାଯ
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଥିଓ ୄମାଚନା ବୟାସକୁଡଓ
ି ୄଦଖିଫା ମାହା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 5 : ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଉୄଦଷ୍ଟା ୄସଫା
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ଫିବିନ୍ନ ଉୄଦଷ୍ଟା ୄସଫାକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତୁ ମାହା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ୄସ ବି ଙଟି ୄକ୍ଷତ୍ର ଙି ମାହା
ଅୄଭ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା
 ନକଦ ୄମାଚନା
 ନିୄଫର୍ ୄମାଚନା
 ଫୀଭା ୄମାଚନା
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା
 ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମାଚନା
 ଓଯ ୄମାଚନା
1. ନକଦ ୄମାଚନା ଓଯିଫା
ନକଦ ପ୍ରଫାହଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫାଯ ଦୁ ଆଟି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଙି ׀
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଅଣ  ଫୟଣଓୁ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫାଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ୄମଉଁଥିୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓ  ଅଓସ୍ମିଓ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରଫାହୀ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙାନ 
ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ୄଟ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ୁଞ୍ଜି ନିୄଫର୍ ାଆଁ ନକଦଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଯାର୍ିଯ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଯୂୄ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫା 
ତାଓୁ ଫଚାଣ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଏଠ୍ି ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ୄହଉଙି ଏଓ ଫୄଚଟ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ଏଫଂ ଘିତ ଅଣ  ଔଙ୍ଙତ ପ୍ରଫାହଯ ଏଓ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫା ׀
ଏଥିାଆଁ, ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ପ୍ରଥୄଭ ବଫିର୍ୟତ ାଆଁ ମଥାଥତ ରକ୍ଷୟ  ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା
ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଏହା ୄସଭାନଙ୍କୁ ଏହା ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯିଫ ୄମ ଘିତ ଔଙ୍ଙତ ଓଯିଫା ୄର୍ୈୀ ୄସଭାନଙ୍କୁ
ୄସଆଠ୍ି ୄନଆ ହଞ୍ଚାଆଫ ଓି ନାହିଁ ׀
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫସ୍ଙା ୄହଉଙି ନିଣଭିତ  ୄଭାଟା ଅଓାଯଯ ଓ‟ଣ ଔଙ୍ଙତ ୄହାଆଙି, ଏହା ୄଦଖିଫା ାଆଁ କତ ଙ ଭାସ ଧଯି
ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ  ଅଣ ପ୍ରଫାହଯ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫା  ׀ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ
ସ୍ଙିଯ  ଯିଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଔଙ୍ଙତ ଯୂୄ ଫିବାଚିତ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ସ୍ଙିଯ ଔଙ୍ଙତକଡ
ି ଉୄଯ ଚଣଓଯ
ୁ ଓ
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ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଯହି ନ ାୄଯ, ଯିଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଔଙ୍ଙତ କୁଡଓ
ି ଧିଓ ଫିୄଫଓାଧୀନ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଓଭ ଓିଭା
ଫିମ୍ବି ତ/ସ୍ଙକିତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀
ତୃ ତୀଣ ଫସ୍ଙା ୄହଉଙି ସଭଗ୍ର ଫର୍ତ ାଆଁ ବଫିର୍ୟତ ଭାସିଓ ଅଣ  ଫୟଣସଫୁ ଯ ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ଓଯିଫା  ׀ତୀତଯ
ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ  ବଫିର୍ୟତଯ ୂଫାତ ନୁ ଭାନଯ ଅଧାଯୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏହି ନକଦ ପ୍ରଫାହସଫୁ ଓୁ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଏଓ ୄମାଚନାଯ ଯୂୄଯଔା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯି ାଯିଫ ׀
ନକଦ ୄମାଚନା ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ନୟ ଏଓ ବାକ ୄହଉଙି ଫିୄଫଓାଧିନ ଅଣଓୁ ସୄଫତାଙ୍ଙ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଓୌର୍କୁଡଓ
ି ଯ
ଯୂୄଯଔା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ନିଚଯ ଫାଓିଥିଫା ଋଣସଫୁ ଯ ୁନକତଠ୍ନ ଓଯି ାଯିଫ ׀
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫାଓିଥିଫା ୄକ୍ରଡିଟ ଓାଡତ ଋଣକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଦୃବୀଓଯଣ ଓଯି  ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ସୁଧ ଥିଫା ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଋଣ
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯି ଋଣସଫୁ ଯ ଭୁଓାଫିରା ଓଯି ାଯିଫ ׀

ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତା’ ନିୄଫଶସଫୁ ଓୁ ଧିଓ ଅୟ ଉାଚତନ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫା ାଆଁ, ୄସସଫୁ ଯ ୁନଃଅଫଣ୍ଟନ
ଓଯିାଯିଫ ׀
2. ଫୀଭା ୄମାଚନା
ୄଓୄତଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଙ୍କଟ ଙନ୍ତି ମାହାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ହୁ ନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄସଭାନଙ୍କୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟକ୍ତିକତ
ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟ ହାସର ଓଯିଫାଯୁ ଦୂ ୄଯଆ ଦିନ୍ତି  ׀ଫୀଭା ୄମାଚନା ୄସବି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଫୀଭା
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଓାମତୟପ୍ରଣାୀଯ ଏଓ ୄମାଚନା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ସହିତ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ୄଟ ׀
ଏଆଠ୍ି ଓାମତୟ ୄହଉଙି ୄଓୄତ ଯିଭାଣଯ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ, ତାହାଯ ଅଓନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ୄଓଉଁ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ
ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ, ତାହା ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫା ׀
i.

ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ , ଔାଦୟ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତାଯ ସଭଣ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଯରଭିତ/ନିବତଯଭାନଙ୍କ
ଅଣ  ଫୟଣ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଯ ଅଓନ ଓଯି, ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ii. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ିଓଯଣ ଔଙ୍ଙତ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମାହା
ଯିଫାଯଯ ୄଓୌଣସି ଡାକ୍ତଯୀ ସଂଓଟଓାୀନ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀
iii. ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଚଣଓଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ାଆଁ ଫୀଭାଓୁ , ହାନିଯ ସଙ୍କଟଠ୍ାଯୁ ତା‟ ଖଯ/ଫାହନ /ଓାଯଔାନା
ଆତୟାଦିଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫାାଆଁ ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରଓାଯ  ଯିଭାଣ ହିସାଫୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
3. ନିୄଫଶ ୄମାଚନା ଓଯିଫା
ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଓୌଣସି ୄକାଟିଏ ସଠ୍ିଓ ଉାଣ ନାହିଁ  ׀ୄଓଉଁଟ ି ଉମୁକ୍ତ ୄଟ, ଏହା ଫୟକ୍ତି ଫୟକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ
ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ  ׀ନିୄଫର୍ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍,ି ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟ 
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ୄସହି ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ହାସର ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭଣ ସୀଭା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ନିୄଫର୍ ଏଫଂ ସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଅଫଣ୍ଟନ ୄଓୌର୍କୁଡଓ
ି ୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ׀
ଓ) ନିୄଫଶ ଭାଦଣ୍ଡ
ଘିତ୍ର 6 : ନିୄଫଶ ଭାଦଣ୍ଡ

ଏଆଠ୍ି ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ୄହଉଙି ୄଓୄତଓ ନିୄଫର୍ ଭାଦଣ୍ଡକୁଡଓ
ି ୁ ଯିବାର୍ିତ ଓଯିଫା  ׀ଏସଫୁ ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
i.

ସଙ୍କଟ ସହନଶୀତା: ଏଓ ନିୄଫର୍ କ୍ରଣ ଓଯିଫାୄଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୄଓୄତ ଯିଭାଣଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ
ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାୄହଁ, ଏହାଯ ଏଓ ଭା ୄଟ ׀

ii. ସଭୟ ସୀଭା : ଏହା ୄହଉଙି ୄସହି ସଭଣ ଯିଭାଣ ମାହା ଏଓ ଅଥିଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ହାସର ଓଯିଫା ାଆଁ
ଉରବ୍ଧ ଥାଏ  ׀ସଭଣ ସୀଭା ରକ୍ଷୟ ହାସର ାଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ନିୄଫର୍ ସାଧନକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରବାଫିତ
ଓୄଯ  ׀ସଭଣ ସୀଭା ୄମୄତ ଦୀଖତ ହୁ ଏ, ଳ୍ପାଫଧି ଦାଣିତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସୄତ ଓଭ ଘିନ୍ତା ଯୄହ  ׀ତାୄଯ
ଚୄଣ ଦୀଖତତଯ ଫଧି ାଆଁ ଓଭ ପ୍ରଫାହୀ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ନିୄଫର୍ ଓଯିାୄଯ ମାହା ଧିଓ ପ୍ରତିପ ପ୍ରଦାନ
ଓୄଯ ׀
iii. ଦ୍ରଫତା : ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭାୄନ, ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା କ୍ଷଭତା ସୀଭିତ ୄଟ ଓିଭା ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ଅଣ
 ଫୟଣ ପ୍ରଫାହ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ ଓିଭା ୄମଉଁଭାୄନ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫୟକ୍ତିକତ ଓିଭା ଫୟଫସାଣିଓ ଔଙ୍ଙତଓୁ
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ତୁ ାଆଫା ାଆଁ ନିୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି, ୄସଭାୄନ ଦ୍ରଫତା ଓିଭା ଭୂରୟ ହାନି ଫିନା ନିୄଫର୍ଓୁ ନକଦୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
ଓଯିଫାଯ କ୍ଷଭତା ସହିତ ସଭନ୍ଧତ
ି ଥାଅନ୍ତି ׀
iv. ଫିଣନ ୄମାକୟତା : ସହଚତା ମାହା ସହିତ ଏଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ କ୍ରଣ ଓିଭା ଫିକ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
v. ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ: ଫିସ୍ଗୃତତା ୄମଉଁ ମତୟନ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିୄଫର୍ସଫୁ ଓୁ ଫିଫଧ
ି ଓଯିଫା
ାଆଁ ଓିଭା ଫିସ୍ଗାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଚୄଣ ଘାୄହଁ ׀
vi. ଓଯ ପ୍ରତିପ: ୄନଓ ନିୄଫର୍ ୄଓୄତଓ ଅଣ ଓଯ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଚୄଣ ଫିବିନ୍ନ ନିୄଫର୍ଯ
ଓଯ-ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଯିଟର୍ଣ୍ତକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫିଘାଯ ଓଯିାୄଯ ׀
ଔ) ଉମୁକ୍ତ ନିୄଫଶ ଫାହଓକୁଡଓ
ି ଯ ଘୟନ
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫସ୍ଙା ୄହଉଙି ଉୄଯାକ୍ତ ଭାଦଣ୍ଡ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଉମୁକ୍ତ ନିୄଫର୍ ଫାହଓକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ
ଓଯିଫା  ׀ଫାସ୍ଗଫ ଘଣନ ପ୍ରତିପ  ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟକ୍ତିଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଉୄଯ ନିବତଯ ଓଯିଫ ׀
ବାଯତୄଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଉତ୍ପାଦ ଙନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ନିୄଫର୍ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ : ଏଥିୄଯ
ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
 ଫୟାଙ୍କ/ଓୄତାୄଯଟଯ ସ୍ଙାଣୀ ଚଭାସଫୁ
 ଡାଓ ଖଯଯ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଘଣ ୄମାଚନାସଫୁ
 ୄର୍ଣଯକୁଡଓ
ି ଯ ସାଫତଚନିଓ ସଂସ୍କଯଣ
 ଡିୄଫଞ୍ଚଯ ଓିଭା ନୟାନୟ ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ
 ଭୁୟଘୁୟଅର ପଣ୍ଡସଫୁ
 ଣୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ ରିସୀସଫୁ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଆତୟାଦି ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
4. ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା
ଏହା ୄସହି ଧନ ଯିଭାଣ, ମାହା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ତା‟ ଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଦଯଓାଯ ୄଡ, ତାହାଓୁ ନିଦ୍ଧତଯତ
ି ଓଯିଫାଯ ଏଫଂ ଏହି ସଫୁ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଫସଯଗ୍ରହଣ
ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ ׀
ଘିତ୍ର 7 : ଫସଯଗ୍ରହଣଯ ଫସ୍ଥା
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ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନାୄଯ ତିୄନାଟି ଫସ୍ଙା ଚଡିତ ଥାଏ
ଓୁ ସଂଘଣ : ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ନିୄଫର୍ ାଆଁ ଥତ / ଟଙ୍କାଓୁ ରକା ଯଖିଫାଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଓୌର୍
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପଣ୍ଡ/ନିଧିସଫୁ ଯ ସଂଘଣ ଓଯାମାଏ ׀
ଔୁ ସଂଯକ୍ଷଣ: ସଂଯକ୍ଷଣ ୄସହି ପ୍ରଣାସସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ
ୄମ ଚଣଓଯ ନିୄଫର୍ ଓଠ୍ିନ ଯିଶ୍ରଭ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିଯ ଓାମତୟଓାୀନ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ
ଭୂଧନଯ ସୄଫତାଧିଓ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହାଆମିଫା ଉଘିତ ׀
କୁ ଫିତଯଣ: ଫିତଯଣ ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄଯ ଅଣ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭୂଧନ ,ମାହାଓୁ
ଅୄଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସ୍ଙୁ ାଂର୍ ଓିଭା ଏଓ ୄଓାର୍ ଭଧ୍ୟ ଓହୁ ୁ ତାଓୁ ପ୍ରତୟାହାଯ /ଫାର୍ିଓ ଯାର୍ି ୄଦଣୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ
ଓଯିଫାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତିଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
5. ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମାଚନା
ଏହା ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ ତା‟ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ନ୍ତଯଣ  ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ାଆଁ ଏଓ ୄମାଚନା ୄଟ  ׀ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଫୁ
ଯହିଙ ି ୄମଯିଓି ନାଭୀତିଓଯଣ  ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଓିଭା ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀନାଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତଓ
ି ଯଣ  ׀ଭୂ
ଧାଯଣା ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ ତା‟ ଆଙ୍ଚା ନୁ ସାୄଯ ତା‟ ସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ
ସୁଯୁଔୁଯୁୄଯ ଫିତଯିତ ଏଫଂ/ ଓିଭା ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଙି ׀
6. ଓଯ ୄମାଚନା
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଫିଦୟଭାନ ଓଯ ଧିନିଣଭ ଠ୍ାଯୁ ସଫତାଧିଓ ଓଯ ରାବ ଓିଯି ଉଠ୍ାମାଆାଯିଫ, ଏହାଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଏଫଂ ଓଯ ଫିୄରାନଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ରାବ ଉଠ୍ାଆ ଅଣ, ଫୟଣ  ନିୄଫର୍ ସଫୁ ଯ ୄମାଚନା ାଆଁ ଓଯ ୄମାଚନା
ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏହା ସଭଣଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓିଭା ଘିତ ଓିଭା ବଫିର୍ୟତ ଅଣ ଓଯ ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ
ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଓୌର୍ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ସହିତ ଚଡିତ  ׀ଚୄଣ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଉଘିତ ୄମ ଏଠ୍ି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ଓଯଓୁ
ନିଭନତଭ ଓଯିଫା, ଏଫଂ ଏହାଠ୍ୁ ଫଞ୍ଚି ାଆଫା ନୁ ୄହଁ ׀
ଚଣଓଯ ନିୄଫର୍ସଫୁ ଓୁ ୁନଃଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯି ଏଫଂ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଓଯ ସଂଘଣ ସୁୄମାକ ଅଫିଷ୍କାଯ
ଓଯି, ତା‟ଅଣ  ସଂଘଣଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ୄଟ, ମାହା ନୟଥା ଓଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ମାଆଥାଅନ୍ତା ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଫହୁ ସଭଣୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ କ୍ଳାଏଣ୍ଟ  ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ନା
ୄଓଫ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ  ୄସଭାନଙ୍କ ନୟାନୟ ଅଥିଓ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାୄଯ
ସହାଣତା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଯାଭର୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଓୁ , ଘାହିଁ ାଯନ୍ତି  ׀ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ଉର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ  ଉୄଯ ଫର୍ଣ୍ିତ
ଏହାଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଭୂରୟଯ ୄହାଆାୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଓଯ ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ସଫତାଧିଓ ଓଯ ରାବ

II. ଫିୄଫଓର୍ୀ ନିୄଫର୍ ପୄଯ ହ୍ରାସ ୄହାଆଥିଫା ଓଯ ୄଫାଛ
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III. ଓଯ ଫଞ୍ଚନ/ଯିହାଯ
IV. ଓଯ ଫିୄରାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ରାବ

ସାଯାଂଶ


ଅଥିଓ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ନିଭଯ
ନ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା :
 ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫା,
 ଏହି ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟୄଯ ଯୂାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ଏଫଂ
 ଚଣଓଯ ଥତଓୁ ୄସହି ଉାଣୄଯ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫା ମାହା ତାଓୁ ୄସହି ରକ୍ଷୟସଫୁ ହାସର ଓଯିଫାୄଯ
ସାହାମୟ ଓଯିଫ ׀



ଫୟକ୍ତିକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର ଅଧାଯୄଯ ତିନ ି ପ୍ରଓାଯଯ ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ନିଭନ ଯୂୄ ସାହାମୟ
ଓଯନ୍ତି:
 ବଫିର୍ୟତ ଓାଯଫାଯସଫୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା
 ଅଓସ୍ମିଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା
 ଧନ ସଂଘଣ ଓଯିଫା



ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ତନର୍ୀ ସାଭାଚିଓ କତିର୍ୀତା ୄମଯିଓି ୄମୌଥ ଯିଫାଯ ଫିଖଟନ,
ଅଚିଓାରି ଉରବ୍ଧ ୄହଉଥିଫା ଫହୁ ଫଧ
ି ନିୄଫର୍ ଫିଓଳ୍ପ  ଯିଫର୍ତ୍ତନ ୄହଉଥିଫା ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଆତୟାଦି ଦ୍ୱାଯା
ଅହୁ ଯି ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯାମାଏ ׀



ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସଭଣ ୄହଉଙି ଚୄଣ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ଠ୍ିକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ׀



ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଉୄଦଷ୍ଟା ୄସଫା ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ :
 ନକଦ ୄମାଚନା,
 ନିୄଫର୍ ୄମାଚନା,
 ଫୀଭା ୄମାଚନା,
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା,
 ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମାଚନା ଏଫଂ
 ଓଯ ୄମାଚନା

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ଅଥିଓ ୄମାଚନା
2. ଚୀଫନାଫସ୍ଙା
3. ସଙ୍କଟ ାଶ୍ୱତଫନ୍ଦ
ି ୁ
4. ନକଦ ୄମାଚନା
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5. ନିୄଫର୍ ୄମାଚନା
6. ଫୀଭା ୄମାଚନା
7. ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା
8. ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମାଚନା
9. ଓଯ ୄମାଚନା

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୄଣ ତା‟ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ାଆଫା ଭାୄତ୍ର ହିଁ ୄସ ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄଦଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ଓଯ ଫଞ୍ଚନ/ଯିହାଯ ଓଯ ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ନୁ ୄହଁ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଉଦୟଭର୍ୀ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ସମ୍ଭଫତଃ ଧନ ___________ ନିୄଫର୍ ୄର୍ୈୀଯ ନୁ ାନ
ଓଯିାୄଯ ׀
I.

ସୁଦୃଢୀଓଯଣ

II. ଦାନ ଓଯିଫା
III. ସଂଘଣ
IV. ଔଙ୍ଙତ ଓଯିଫା
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଧନ ସଂଘଣ ଉତ୍ପାଦ ୄଟ ?
I.

ଫୟାଙ୍କ ଋଣ

II. ୄର୍ଣଯ
III. ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ
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IV. ସଂଘଣ ଫୀଭା ଔାତା
ପ୍ରଶନ 3
ସଂଘଣଓୁ ଦୁ ଆଟି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ଏଓ ସଭାହାଯ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ନିଭନ ସୂଘୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ
׀
I.

ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ  ହ୍ରାସୄହାଆଥିଫା ଉୄବାକ

II. ଦାନ ୄଦଫା  ସଂଘଣ
III. ଔଙ୍ଙତ ଓଯିଫା  ସଂଘଣ
IV. ଉୄବାକଯ ଫିଭନ/ସ୍ଙକିତଓଯଣ  ଦ୍ରଫତା/ତଯତା ଯ ଯିତୟାକ
ପ୍ରଶନ 4
ଚୀଫନଯ ୄଓଉଁ ଫସ୍ଙାୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ତୀତ ସଂଘଣସଫୁ ଓୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ୱ ଦିଏ ?
I.

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ

II. ଉାଚତନ ଓର୍ତ୍ତା
III. ଫିଦୟାଥତୀ
IV. ଫିଫାହିତ ୄହଫାଭାୄତ୍ର
ପ୍ରଶନ 5
ନିୄଫର୍ ସୀଭା  ପ୍ରତିପ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I.

ଉବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ସଭନ୍ଧ ନାହିଁ

II. ନିୄଫର୍ ସୀଭା ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତିପ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ
III. ନିୄଫର୍ ସୀଭା ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତିପ ୄସୄତ ଓଭ ୄହଫ
IV. ନିୄଫର୍ ସୀଭା ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତିପ ଉୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଓଯ ୄଦଫାଓୁ ଡିଫ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଓାଯଫାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ?
I.

ଫୟାଙ୍କ ଚଭା

II. ଚୀଫନ ଫୀଭା
III. ୄର୍ଣଯ
IV. ଫଣ୍ଡ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଅଓସ୍ମିଓ ଉତ୍ପାଦ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ?
I.

ଫୟାଙ୍କ ଚଭା

II. ଚୀଫନ ଫୀଭା
134

III. ୄର୍ଣଯ
IV. ଫଣ୍ଡ
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଧନ ସଂଘଣ ଉତ୍ପାଦ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ?
I.

ଫୟାଙ୍କ ଚଭା

II. ଚୀଫନ ଫୀଭା
III. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା
IV. ୄର୍ଣଯ
ପ୍ରଶନ 9
_____________ ୄହଉଙି ଏଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥତ ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ ଚିନର୍
ି  ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟଯ
ସାଧାଯଣ ସ୍ଗଯୄଯ ଏଓ ଫୃ ଦ୍ଧି ׀
I.

ଫୀତି

II. ଭୁଦ୍ରାଫୀତି
III. ସ୍ଙିଯଫୀତି
IV. ତିଭୁଦ୍ରାଫୀତି
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫିୄଫଓାଧୀନ ଅଣଓୁ ସଫତାଧିଓ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ୄଓୌର୍ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଋଣ ୁନକତଠ୍ନ

II. ଋଣ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ
III. ନିୄଫର୍ ୁନକତଠ୍ନ
IV. ଫୀଭା କ୍ରଣ

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III
ଉଦୟଭର୍ୀ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ସମ୍ଭଫତଃ ଧନ ସଂଘଣ ନିୄଫର୍ ୄର୍ୈୀଯ ନୁ ାନ ଓଯିାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ୄର୍ଣଯ ୄହଉଙି ଏଓ ଧନ ସଂଘଣ ଉତ୍ପାଦ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଂଘଣ ଉୄବାକଯ ଫିଭନ/ସ୍ଙକିତଓଯଣ  ଦ୍ରଫତା/ଦ୍ରଫତାଯ ଯିତୟାକଯ ଏଓ ସଭାହାଯ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫସ୍ଙାୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ତୀତ ସଂଘଣସଫୁ ଓୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ୱ ଦିଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ନିୄଫର୍ ସୀଭା ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତିପ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୟାଙ୍କ ଚଭାଓୁ ଓାଯଫାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଅଓସ୍ମିଓ ଉତ୍ପାଦ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ୄର୍ଣଯଓୁ ଧନ ସଂଘଣ ଉତ୍ପାଦ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଭୁଦ୍ରାଫୀତି ୄହଉଙି ଏଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥତ ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ ଚିନର୍
ି  ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟଯ ସାଧାଯଣ
ସ୍ଗଯୄଯ ଏଓ ଫୃ ଦ୍ଧି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀

ଫୀଭା କ୍ରୟ ଆଙ୍ଚାଭୂଓ ଅୟଓୁ ସଫତାଧିଓ ଓଯି ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 8
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ - I
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଅଣଙ୍କୁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦସଫୁ ଯ ସଂସାଯ ସହିତ ଯିଘତ
ି ଓଯାଆଫ  ׀ଏହା ସାଧାଯଣ ଯୂୄ
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯି ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ ଏଫଂ ତା ୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ
ଅଫର୍ୟଓତା  ଫିବିନ୍ନ ଚୀଫନ ରକ୍ଷୟ ସାଧନ ଓଯିଫାୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥିଫା ବୂଭିଓା ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା
ଓଯିଫାଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଅୄଭ ୄଓୄତଓ ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓାଆଫା ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ.ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ସାଧାଯଣ ସଭୀକ୍ଷା
ଔ. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ସାଧାଯଣ ସଭୀକ୍ଷା
1. ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
ଅଯମ୍ଭୄଯ ଅସନ୍ତୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଏଓ ଉତ୍ପାଦଯ ଥତ ଓ‟ଣ ୄଟ  ׀ୄରାଓପ୍ରି ଣ ବାର୍ାୄଯ ଏଓ ଉତ୍ପାଦଓୁ ଏଓ ଉୄମାକୀ
ଫସ୍ଗୁ ସହିତ ସଭାନ ପ୍ରଓାୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ  ׀ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ଫସ୍ଗୁ ମାହାଓୁ ଣାମାଏ  ଫଚାଯସ୍ଙୄଯ
ଫିକ୍ରି ଓଯାମାଏ „ ׀ଉତ୍ପାଦ‟ ର୍ବ୍ଦ „,ୁନଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିଫାୁ ଦଯୁ ଅସିଙ ି ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙି‟ „ଚନମ ୄଦଫା‟ ଓିଭା „ସୃଷ୍ଟି
ଓଯିଫା‟  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ଯିଶ୍ରଭ ଓିଭା ପ୍ରଣାସଯ ଯିଣାଭ ଓିଭା ପ ׀
ଫର୍ୟ ଏଓ ଚିନର୍
ି ଯ ଉୄମାକିତା ସ୍ୱଣଂ ଚିନର୍
ି ଯୁ ଅୄସ ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ତା‟ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟ କୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ׀
ଏହା ଅଭଓୁ ଫିଣନ ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓାଣଓୁ ଅୄଣ  ׀ଫିଣନ ଦୃ ଷ୍ଟିବଙ୍ଗୀଯୁ, ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ଫିୄର୍ର୍ତା/କୁଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ
ୄଟ  ׀ପାଭତକୁଡଓ
ି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ କୁଣକୁଡଓ
ି ୁ ଓିଭା ସଭାନ କୁଣକୁଡଓ
ି ଯ ଫିବିନ୍ନ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓତ୍ର ୟାଓ ଓଯି
ଫଚାଯ ସ୍ଙୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ଗାଫସଫୁ ଯ ୄବଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ,ଏଓ ଫିଣନ ଥତୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଫା ବିୁ  ଏଓ ଉୄମାକୀ ଫସ୍ଗୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥତଓୟ
ୄହଉଙି ୄମ ଏଓ ଉତ୍ପାଦଯ ଫିୄବଦୀଓଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଏଓ ଉୄମାକୀ ଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ନାହିଁ  ׀ଏହାଯ
ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଫିବିନ୍ନ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିକ୍ରି ଓଯାମାଉଥିଫା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି , ମଦି ୄସକୁଡଓ
ି ସଭାନ ଫକତୄଯ
ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟସଫୁ ହିସାଫୄଯ ଏଓ ନୟଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ହୁ ନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄଓାରୄକଟ, ୄଳାଚ   ପ୍ରଭିଜ୍ ସଫୁ କୁଡଓ
ି ସଭାନ ୄେଣୀଯ ଟୁଥୄଷ୍ଟକୁଡଓ
ି ଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟନ୍ତି  ׀ଓିନ୍ତୁ
ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ୄଫୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ ନୟଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ନିୄଚ ପ୍ରୄଣାଚନ ନୁ ୄହଁ ଓିନ୍ତୁ ନୟ ପ୍ରୄଣାଚନସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ ୄଟ  ׀ଏହି
ଥତୄଯ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସଭସୟା ସଭାଧାନଯ ଉଓଯଣ ଟନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ଅଫର୍ୟଓତା ଓିଭା ବାଫ ୂଯଣଓାଯୀ
ଯୂୄ ଓାଭଓୁ ଅସନ୍ତି  ׀ଏଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ାଆଁ ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ୄଓୄତ ଉମୁକ୍ତ ୄଟ, ଏହା ଉତ୍ପାଦଯ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ତା
ସଫୁ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ׀
ଉତ୍ପାଦସଫୁ ୄହାଆାଯନ୍ତି:
i.

େଶତକଭୟ : ୄସହି ୄବୌତିଓ ଫସ୍ଗୁ କଡ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ସ୍ପର୍ତ ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ନୁ ବଫ
ୁ ଓ
ଓଯାମାଏ ,ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଓାଯ ଓିଭା ଏଓ ୄଟରିବିଚନ ୄସଟୁ

ii. େଶତକଭୟ : ୄସହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄଓଫ ନୁ ବଫ ଓଯାମାଏ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହଉଙି ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ମାହା େଶତକଭୟ ୄଟ  ׀ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ୄହଉଙି ଏଓ
ଫିୄର୍ର୍ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ଫିୄର୍ର୍ତାସଫୁ ଓୁ  ׀ଏହା ଓ‟ଣ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଏହା ୄଓଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରାହଓଯ
ନନୟ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିାୄଯ, ଏସଫୁ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
2. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓତା
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ୄମଉଁଠ୍ି ଫି ସଙ୍କଟ ଙି, ଏହା ଉଦଫିଗ୍ନତାଯ ଓାଯଣ ହୁ ଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଅୄଭ ଭନୁ ର୍ୟଭାୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ଫର୍ୀବୂତ ଓଯିଫାଓୁ ,
ତି ଓୄମ୍ର ଫୁ ଛଫ
ି ାଓୁ , ଏହାଯ ୂଫତାନୁ ଭାନ ରକାଆଫାଓୁ ଏଫଂ ଏଥିାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ୄହଫାଓୁ ଘାହିଁଙ ି  ׀ସଙ୍କଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ସୁଯକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାଯ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି  ଆଙ୍ଚା ଫୀଭା ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଓାଯଣ ୄଟ ׀
ଅୄଭ ଭନୁ ର୍ୟଭାୄନ ସାଭାଚିଓ ପ୍ରାଣୀ ଟୁ ମିଏ ଅଭ –ଅଭଯ ପ୍ରି ଣଚନଙ୍କ ବି ନୟଭାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭଯ ଚୀଫନଯ
ସୁଔ ଦୁ ଃଔୄଯ ବାକୀଦାଯ ୄହଉ  ׀ଅୄଭ ଏଓ ତୟନ୍ତ ଭୂରୟଫାନ ୁଞ୍ଜିଯ ଭଧ୍ୟ ଧିଓାଯୀ ଟୁ – ଅଭଯ ଭାନଫୀୟ
ୁଞ୍ଜି – ମାହା ଅଭଯ ଉତ୍ପାଦନଶୀ ଉାଚତନ ଓଯିଫା କ୍ଷଭତାଯ ଉତ୍ସ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ଚୀଫନ  ଭାନଫୀଣ ଓୁ ର୍ତା
ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଶ୍ଚିତତା ଥାଏ  ׀ଭୃତୁୟ  ୄଯାକ ବି ଖଟଣାସଫୁ ଅଭଯ ଉତ୍ପାଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତାଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି
ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଅଭଯ ଭାନଫୀଣ ୁଞ୍ଜିଯ ଭୂରୟଓୁ ଓଭ ଓିଭା ନଷ୍ଟ ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦସଫୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଉତ୍ପାଦନର୍ୀ କ୍ଷଭତାଯ ଅଥିଓ ଭୂରୟଯ ହାନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯନ୍ତି, ମାହା ତା‟ ନିବତଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓିଭା ନିଚ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ „ ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା‟ ୄଯ „ଫୀଭା‟ ର୍ବ୍ଦ ଭୃତୁୟ ଓିଭା
ସ୍ଙାଣୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଉବଣ ନିଚଓୁ ଓିଭା ତା‟ ପ୍ରି ଣଚନଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ନୟାନୟ ଓାମତୟ ଯହିଙ,ି ମଥା: ସଂଘଣ  ନିୄଫର୍, ଓିନ୍ତୁ ଭୃତୁୟ ଓିଭା ବଣାନଓ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା ୄହଉଙି
ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄନଫାଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ଓାଯଣ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ତା‟ ଓାମତୟଯତ ଚୀଫନଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ
ଉାଚତନଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାଓୁ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଖିଥିଫା ସମ୍ଭାଫୟ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ଭୂରୟ ଓିଭା ଧନଓୁ ପ୍ରତିସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଓିଭା ତା‟ ପ୍ରିଣଚନଭାନଙ୍କୁ ଓିଭା ନିଚଓୁ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄଦଫା ାଆଁ ଘାହିଁଫ, ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଣ
ଉତ୍ପାଦନଓାଯୀ କ୍ଷଭତା ଘୁକ୍ତି ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷ୍ଟ ଓିଭା ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆମାଏ  ׀ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଦଫା
ଭୂହୁର୍ତ୍ୄତ ଯ ହିଁ ଫୀଭିତ ଚୀଫନ ନାଭୄଯ ଏଓ ତାତ୍କାିଓ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ସୃଷ୍ଟି ଓଯି ଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏଣୁ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ, ଏହାଯ ବୟନ୍ତଯୄଯ, ଫୟକ୍ତିଯ ନିଓଟତଭ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ଭାନସିଓ ର୍ାନ୍ତି 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ତାଯ ଓିଙ ି ଦୁ ବାତ କୟୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଣା ଖଟିଥାଏ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ନୟ ବୂଭିଓା ୄହଉଙି
ସଂଘଣ  ଧନ ସଙ୍କନ ାଆଁ ଏଓ ଫାହନ ଯୂୄ  ׀ଏହି ଥତୄଯ, ଏହା ନିୄଫର୍ଯ  ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ହାଯଯ ପ୍ରତିପଯ
ଭଧ୍ୟ ନିଯାର୍ତ୍ା  ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଭୃତୁୟ  ୄଯାକ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ସାଧନ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄଟ  ׀ଏହା ଏଓ
ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ନନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ୄକ୍ଷା ଅଥିଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଏଓ ଫିବାକ ଯ
ୄନଓ ଉାଦାନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏହାଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ପ୍ରଓଟିତ ୄହଉଥିଫା ଅଥିଓ
ଫଚାଯସ୍ଙୄଯ, ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଫହୁ ଫଧ
ି ଫିଓଳ୍ପ ଥାଏ, ନା ୄଓଫ ୄଫୈଓଳ୍ପିଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟୄଯ ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରଓଟ ୄହାଆଥିଫା ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟ, ୄମଯିଓି ଚଭା, ଫଣ୍ଡ,
ଷ୍ଟଓ  ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ ׀
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଚୄଣ ଏହା ଫୁ ଛଫ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଭୂରୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ‟ଣ ୄଟ  ׀ଗ୍ରାହଓ ଭୂରୟ ଏହା
ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହଯ ଏଓ ସଭାଧାନ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଓିଯି
ନୁ ବଫ ଓଯାମାଏ ׀
 ଏହା ସଠ୍ିଓ ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଓି ? ଓିଭା “ ଏହା ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ୄଟ ଓି ?”
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 ଏହାଯ ଭୂରୟ ଓ‟ଣ ? ଓିଭା “ ଏହା ଓାମତୟକ୍ଷଭ ୄଟ ଓି ?”
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ଫିକତ ଦୁ ଆ ର୍ତାବ୍ଦୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନୄଯ ୄନଓ ବିନଫ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ୄଦଖିଙି  ׀ମାତ୍ରା
ଭୃତୁୟ ରାବ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସହିତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା ଓିନ୍ତୁ ଏହି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫହୁ ଫଧ
ି ଚୀଫନ୍ତ ରାବ ୄମଯିଓି
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ, ଫିଓାଙ୍ଗତା ରାବ, ବଣାନଓ ୄଯାକଯ ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ଅହୁ ଯି ୄନଓଓୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାକରା ׀
ୄସବି ଏଓ „ରାବୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯିଫା‟ ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦ ଠ୍ାଯୁ, ବିନଫ ଯିଫର୍ତ୍ତନସଫୁ „ଫଚାଯ ସଭନ୍ଧତ
ି ‟
ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୃଷ୍ଟିଓୄର ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭିତଓୁ ତା‟ ନିୄଫର୍ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ଘଣନ  ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫାୄଯ ୄମାକଦାନ
ୄଦଫାଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରିତ ଓଯାକରା  ׀ନୟ ଏଓ ଦିକଓୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାକରା, ୄମଉଁଠ୍ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦସଫୁ ,ନିଦ୍ଧତାଯିତ
ରାବସଫୁ ଯୁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ସଭୂହଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ନଭନୀଣ ସଭୂହ ଫିଘୁୟତ ଉତ୍ପାଦସଫୁ ଯୂୄ ଫିଓର୍ିତ ୄହୄର, ୄମଉଁଠ୍ି
ଯିଫର୍ତ୍ତନର୍ୀ ଅଫର୍ୟଓତା, ପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ଏଫଂ ଚୀଫନାଫସ୍ଙାସଫୁ ନୁ ସାୄଯ ରିସୀ ଧାଯୀଦ୍ୱାଯା ଫିବିନ୍ନ ରାବ ତଥା
ଭୂରୟ ଖଟଓକୁଡଓ
ି ୁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
3. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଂୄଶାଧନ / ନୁ ଫୃଦ୍ଧି (ଯାଆଡଯ)
ଉୄଯ ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ , ୄଓଭିତ ି ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଫିବିନ୍ନ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଫିବିନ୍ନ
ଅଫର୍ୟଓତାଯ ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ଯାଆଡଯ ,ସଂୄର୍ାଧନୁ
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙନ୍ତି ମାହା ସାହାମୟୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ମାଘନାକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଏହି ସଂୄର୍ାଧନ/ ଘୁକ୍ତି ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ମାହାଓୁ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ନୁ ୄଭାଦନ ସାହାମୟୄଯ ୄମାଡାମାଏ,
ମାହା ତାୄଯ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହାଆମାଏ  ׀ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଓିଙ ି ପ୍ରଓାଯଯ ତିଯକ୍ତ
ି ରାବ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫାୄଯ ଓିଭା ଏଓ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ରାବଯ ଯିଭାଣଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫାୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଏ ׀
ନୁ ଫୃଦ୍ଧସ
ି ଫୁ ଓୁ ଏଓ ିଜ୍ଜା ୄଯ ଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ଘଣନ ସହିତ ତୁ ନା ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଭୂ ରିସୀ ଏଓ ିଜ୍ଜା
ଅଧାଯ ବି ଏଫଂ ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ଫିବିନ୍ନ ିଜ୍ଜା ଉଯି ସ୍ଗଯକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ବି ୄଟ ମାହା ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ
ଅଫର୍ୟଓତା ନୁ ସାୄଯ ନୁ ଓୂ ଓଯିଫା ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆଥାନ୍ତି  ׀ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ଡ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିବିନ୍ନ
ୁ ଓ
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ଭାତ୍ର ୄମାଚନାୄଯ ନୁ ଓୂ ଓଯିଫାୄଯ ସହାଣଓ ହୁ ନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର 1: ନୁ ଫୃଦ୍ଧି (ଯାଆଡଯ) କୁଡଓ
ି ଯ ଘୟନ
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ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ଡ
ି ଉାଣ ୄହାଆାଯନ୍ତି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଭାନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ରାବ ଯୂୄ
ୁ ଓ
ଫିଓାଙ୍ଗତା ଅଫଯଣ, ଦୁ ଖତଟଣା ସୁଯକ୍ଷା  କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ରିସୀ ଧାଯୀ
ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ଓଯି  ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯି ଏହି ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ୁଡଓ
ି ୁ ଉରବ୍ଧ
ୄହାଆାୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ଉତ୍ପାଦ ୄଟ ?
I.

ଓାଯ

II. ଖଯ
III. ଚୀଫନ ଫୀଭା
IV. ସାଫୁ ନ

ଔ. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ
ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄଓୄତଓ ାଯବ୍ନଯିଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଚାଣିଫା ׀
ଘିତ୍ର 2 : ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ

1. ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା
ଫଧି ଫୀଭା ୄଓଫ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯୄହ ମାହା ଘୁକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଫଧି
ଏଓ ଉଡାଚାହାଚ ମାତ୍ରା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫାଓୁ ରାକୁଥିଫା ତି ଳ୍ପ ସଭଣଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯି ଘାିର୍ ଫର୍ତଯ ଦୀଖତ ଫଧି
ମତୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ׀
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ସୁଯକ୍ଷା 65 ଓିଭା 70 ଫର୍ତ ଫଣସ ମତୟନ୍ତ ଫିସ୍ଗୃତ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏଓ –ଫର୍ତ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦୁ ଖତଟଣା
ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ସଦୃ ର୍ ଟନ୍ତି  ׀ୄସବି ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରାପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଓବ୍ନାନୀଦ୍ୱାଯା ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ
ଭୂରୟ ଯୂୄ ଉାଚିତ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ଫୀଭିତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ୄଓୌଣସି ସଂଘଣ ଓିଭା ନକଦ ଭୂରୟ
ତଥୟ ନାହିଁ ׀
ଓ) ଉୄଦ୍ଦଶୟ
ଏଓ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଙୄଯ ଥିଫା ଭୂଔୟ  ଭୂ ଧାଯଣାଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ, ଥତାତ୍ ମଦି
ଫୀଭିତ ଚୀଫନଯ ସଭଣୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆମାଏ ତା‟ ଯିଫାଯଯ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏଓ ଧନ ଯାର୍ି ଉରବ୍ଧ
ୄହଫ  ׀ଏହି ୄଭାଟା ଅଓାଯଯ ଥତ ଫୀଭିତଯ ପ୍ରିଣଚନଭାନଙ୍କ ାଆଁ ତା‟ ଭାନଫୀଣ ଚୀଫନ ଭୂରୟ ନିଯୂଣ
ଓୄଯ: ନିଚ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଘାଯିତାୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଆଥାଉ ଥଫା ୄଫୈଜ୍ଞାନିଓ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଆଥାଉ ׀
ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ଅୟ ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ୄମାଚନା ହିସାଫୄଯ ସୁରବ ଯୂୄ ଅସିଥାଏ  ׀ଏଆଠ୍ି
ଅଶ୍ରିତଭାନଙ୍କୁ ଏଓ ୄଭାଟା ଅଓାଯଯ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଫଦୄଯ, ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଦୁ ବତାକୟୂର୍ଣ୍ତ ଭୃତୁୟ
ଖଟିଫାୄଯ, ଅଶ୍ରିତ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କୁ ଏଓ ୂଫତ – ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଫଧି ାଆଁ ଭାସିଓ, ୄତୈଭାସିଓ ଓିଭା ୄସବି
ସାଭୁହଓ
ି ଯାର୍ି-ପ୍ରଦାନଯ ର୍ୃଙ୍ଖା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଔ) ଫିଓାଙ୍ଗତା/ ଙ୍ଗତା
ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ୄଓଫ ଭୃତୁୟଓୁ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଏହାଓୁ
ଭୂଔୟ ରିସୀ ଉୄଯ ଏଓ ଫିଓାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ସହିତ କ୍ରଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫଧି ଫୀଭା ଘାରୁ ଥିଫା
ସଭଣୄଯ ୄଓହି ଚୄଣ ୄସବି ଏଓ ଭହାଫିର୍ତ୍ିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁ ଏ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ରାବଗ୍ରହୀତା/ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ
ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ  ׀ମଦି ଫୀଭିତ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ୄଓୌଣସି ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ
ନାହିଁ ଓାଯଣ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ଭାୄତ୍ର ଫୟାାଯ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀
ଘିତ୍ର 3 : ଫିଓାଙ୍ଗତା

କ) ଏଓ ଯାଆଡଯ/ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଯୂୄ ଫଧି ଫୀଭା
ଫଧି ଚୀଫନ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ ନାଶ୍ରିତ ରିସୀ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଓିନ୍ତୁ
ଏହାଓୁ ଏଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
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ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ୄନର୍ନ ୄମାଚନାୄଯ, ୄସହି ତାଯିଔ, ୄମୄତୄଫୄ ୄନର୍ନ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥାନ୍ତା, ତା‟ ୂଫଯ
ତ ୁ ମଦି
ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ, ତାଯ ପ୍ରାୟ ଭୃତୁୟ ରାବ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଥାଆାୄଯ ׀
ଖ) ନୂ ତନୀଓଯଣତା
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫଧି ଫୀଭାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସଭଣ ାଆଁ ଏଓ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଫାର୍ିଓ ହାଯୄଯ ଘାଚତ ଓଯାମାଏ
 ׀ୄଓୄତଓ ୄମାଚନାୄଯ ଫଧି ସଭଣୄଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ ଥାଏ; ଫର୍ୟ
ଏହିସଫୁ ଉତ୍ପାଦୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ୄସହି ଫସ୍ଙାୄଯ ଏଫଂ ନୂ ତନ ଫଧିୄଯ ମାହା ାଆଁ ରିସୀଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ଓଯାମାଉଙି, ଚଣଓଯ ଅଣୁ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ୁନଃ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମିଫ ׀
ଗ) ଯିଫର୍ତ୍ତନୀୟତା
ଯିଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଏଓ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ନୂ ତନ ପ୍ରଭାଣ ନ ୄଦଆ ଏଓ
ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀଓୁ “ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ” ବି ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ୄମାଚନାୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିନ୍ତୁ
 ׀ଏହି ସୁଫଧ
ି ା ୄସଭାନଙ୍କୁ ସାହାମୟ ଓୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ସ୍ଙାଣୀ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭା ୄନଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ
ସ୍ଙାଣୀଯୂୄ ଏହାଯ ଉଙ୍ଙ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ହୁ ନ୍ତି  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ରିସୀଓୁ ସ୍ଙାଣୀ
ଫୀଭାୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯାମାଏ, ନୂ ତନ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ହାଯ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଘ) ୟୁ .ଏସ୍.ି.
ଫଧି ପ୍ରତିର୍ୁତଯ
ି ନନୟ ଫିକ୍ରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି ,ଣୁ .ଏସ୍.ିୁ ୄହଉଙି ଏହାଯ ଓଭ ଭୂରୟ, ମାହା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ
ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଧିଓ ଯାର୍ି ଯିଭାଣଓୁ କ୍ରଣ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଭୂଔୟ ଅଣ ଉାଚତନଓାଯୀ ାଆଁ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄମାଚନା ୄଟ, ମିଏ ସଭଣ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ତା‟ ପ୍ରି ଣ ଚନଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଉଙ୍ଚା ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ମାହା
ାଔୄଯ ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଥାଏ ׀
ଙ) ଫିବିନ୍ନତା
ଫଧି ଘୁକ୍ତିଯ ୄନଓ ଯୂୄବଦ ଥିଫା ସମ୍ଭଫ ׀
ଘିତ୍ର 4 : ଫଧି ଘୁକ୍ତିଯ ଯୂୄବଦ
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ଚ) ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ପ୍ରତୟାବୂତି
ଏହି ୄମାଚନାସଫୁ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ମାହାଯ ଯିଭାଣ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି ସହିତ ହ୍ରାସ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ତୀଣ ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ରିସୀ ଭୃତୁୟ ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତୄଯ ଟ. 1,00,000 ଯ ରାବ
ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଫାର୍ିଓୀୄଯ ଟ 10,000 ଯ ଯାର୍ି ହ୍ରାସ ୄହାଆ, ଦର୍ଭ ଫର୍ତଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ
ର୍ୂନୟଓୁ ଅସିମାଏ  ׀ଫର୍ୟ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ତଯ ୄଦଣ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସଭତୄଯ ଯୄହ ׀
ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଏଫଂ ୄକ୍ରଡିଟ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଯୂୄ ଫିଣନ
ଓଯାମାଆଙି ׀
 ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ: ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭାଯ ଏଓ ୄମାଚନା ୄଟ ମାହାଯ ବିଓଳ୍ପନା ଏଓ ଭୃତୁୟ
ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣୄଯ ଋଣୀ ୄହାଆଥିଫା ହ୍ରାସଫାନ୍ ଯାର୍ିଯ
ନୁ ଓୂ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସ ବି ଋଣସଫୁ ୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ସଭୀଓୃ ତ ଭାସିଓ ଓିସ୍ଗି ,EMI)
ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାଯା ଫାଓିଥିଫା ଭୂଧନ ଯାର୍ି ହ୍ରାସ ୄହଉଥାଏ  ׀ଫୀଭାଓୁ ଏବି ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମ
ୄଓୌଣସି ଦର୍ତ୍ ସଭଣୄଯ ଭୃତୁୟ ରାବଯ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ ଋଣ ନିଅମାଆଥିଫା ଭୂଧନଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଯାର୍ି
ସହିତ ସଭାନ ଯୄହ  ׀ରିସୀଯ ଫଧି ଫନ୍ଧଓଯ ଦୀଖତତାଯ ନୁ ଓୂ ୄହଫ  ׀ନୂ ତନୀଓଯଣ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭାନ ଥାଏ  ׀ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନଯ କ୍ରଣ ୄନଓ ଥଯ
ଫନ୍ଧଓ ଋଣଯ ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ହୁ ଏ ׀
 ୄକ୍ରଡିଟ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଫଧି ଫୀଭା ୄଟ ମାହାଯ ବିଓଳ୍ପନା ଏଓ ଋଣ ଉୄଯ
ଫାଓିଥିଫା ୄଦଣଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓଯାମାଆଙି, ମଦି ଋଣଗ୍ରହୀତା ଋଣ ଯିୄର୍ାଧ ୄହଫା ୂଫଯ
ତୁ
ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ  ׀ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ବି ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭା ୄଟ  ׀ଏହା
ଧିଓ ୄରାଓପ୍ରି ଣ ବାୄଫ ଋଣ ୄଦଉଥିଫା ନୁ ଷ୍ଠାନକୁଡଓ
ି ୁ ୄସହି ନୁ ଷ୍ଠାନକୁଡଓ
ି ଯ ଋଣଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କ
ଚୀଫନଓୁ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭୂହ ଫୀଭା ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକତତ
ରାବଓୁ ୄନଓ ଥଯ ଋଣଦାତାଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମଦି ଫୀଭିତ ଋଣଗ୍ରହୀତା ରିସୀ
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀
ii. ଫଧତଭାନ ଫଧି ଫୀଭା
ୄମଭିତଓ
ି ି ନାଭ ସୂଘୀତ ଓଯୁଙି, ଏହି ୄମାଚନା ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ମାହାଯ ରିସୀଯ ଫଧି ସହିତ
ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ  ׀ଯାର୍ିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନ୍ତଯାୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଯିଭାଣୄଯ ଓିଭା ଓିଙ ି
ପ୍ରତିର୍ତ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄଫୈଓଳ୍ପିଓ ଯୂୄ ଚୀଫିତ ସୂଘଓଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ନୁ ସାୄଯ ଭୂ ଯାର୍ିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
ୄହାଆାୄଯ  ׀ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ସୁଯକ୍ଷା ଯାର୍ିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ׀
iii. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭଯ ପ୍ରତିପ ସହିତ ଫଧି ଫୀଭା
ଅହୁ ଯି ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ,ବାଯତୄଯ ତି ୄରାଓପ୍ରି ଣୁ ଯହିଙ ି ମାହା ୄହଉଙି ପ୍ରିଭିଣଭଯ ପ୍ରତିପ
ସହିତ ଫଧି ଫୀଭା  ׀ଏହି ୄମାଚନା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ଓିଙ ି ହଯାଆ ନାହିଁ ମଦି ୄସ
ଫଧିୄଯ ଚୀଫିତ ଯୄହ  ׀ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭ, ଏହାଯ ସଭାନ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ପ୍ରତିପ ଫିନା
ଫଧି ଫୀଭା ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଠ୍ାଯୁ ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
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h) ପ୍ରାସଙ୍ଗି ଓ ଯିଦୃଶୟ
ନିଭନ ସ୍ଙିତସ
ି ଫୁ ୄଯ ଫଧି ଫୀଭାଯ ତୟନ୍ତ ସଭନ୍ଧ ଙି ୄଫାରି ଚଣା ଡିଙ:ି
i. ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୂର୍ଣ୍ତତଃ ସ୍ଙାଣୀ ୄଟ, ୄମଯିଓି ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓିଭା
ଏଓ ୄସୈଦ୍ଧାନ୍ତିଓ ନିୄଫର୍ଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ׀
ii. ଏଓ ସଂଘଣ ୄମାଚନାଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଯିଯ
ୂ ଓ ଯୂୄ, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ମୁଫା ିତା/ଭାତା
ଅଶ୍ରିତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଫବୁ ଥିଫା ଫଣସୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷା ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି
ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯିଫା  ׀ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ ଯୂୄ ଯିଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଫଧି ଫୀଭାଯ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଆାୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି
ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ୄମାଚନା ୄନଫାୄଯ ସଭଥତତା ଥାଏ ׀
iii. “ଫଧି ଓିଣନ୍ତୁ  ଫର୍ିଷ୍ଟଓୁ ନିୄଫର୍ ଓଯନ୍ତୁ” ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ, ୄମଉଁଠ୍ି ୄକ୍ରତା ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ୄଓଫ ର୍ସ୍ଗା ଫଧି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଓିଣଫ
ି ା ାଆଁ ଏଫଂ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଯିଣାଭଚନିତ ନ୍ତଯଓୁ
ନୟ ୄଓଉଁଠ୍ି ଏଓ ଧିଓ ଅଓର୍ତଣୀଣ ନିୄଫର୍ ଫିଓଳ୍ପୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଔାୄଚ  ׀ରିସୀଧାଯୀଓୁ
ଫର୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄସବି ନିୄଫର୍ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଥିଫା ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
i)

ପ୍ରତିପ

ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୄଯ ଯାଶିୄଯ ଭୂରୟ ୄହଉଙି ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ରାବଯ ଭୂଔୟ ଅଧାଯ  ׀ଏହା
ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫାର୍ିଓ ନୂ ତନୀଓଯଣୄମାକୟ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଦଔାମାଏ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄସଭାନଙ୍କ
ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରତିକ୍ଷ କୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷା ଧିଓ ର୍ସ୍ଗା ଟନ୍ତି ׀
ୄସବି ଏଓ–ଫର୍ତୀଣ ଫଧି ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଭସୟା ୄହଉଙି ୄମ ଫଣସ ସହି ଭୃତୁୟ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟ ଫଢିଥାଏ
 ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏକୁଡଓ
ି ଏଓ ଳ୍ପ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା ସୀଭା ଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଓଫ ଅଓର୍ତଣୀଣ
ଟନ୍ତି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଫଧି ୄମାଚନାସଫୁ ଯ ସୀଭାଦ୍ଧତା
ଏହା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଯ ସୀଭାଫଦ୍ଧତାଓୁ ଚାଣିଫା ଉଘିତ ׀
ଫହୁ ତ ସଭସୟା ଉୁୄଚ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄନଫାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଧିଓ ସ୍ଙାଣୀ ଯୄହ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ରିସୀ ଫଧି ଫାହାୄଯ ଫିସ୍ଗୃତ ହୁ ଏ  ׀ରିସୀଧାଯୀ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ
ଣଫୀଭାୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧଯନ୍ତୁ 65 ଓିଭା 70 ଫର୍ତ ଫଣସୄଯ ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ ପ୍ରାପ୍ତ
ୄହଫାୄଯ ସଭଥତ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ନ୍ତିଭ ୄଯକ ଦ୍ୱାଯା ୄହଉଥିଫା କ୍ଷଣ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଧନଓୁ
ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଓିଭା ଙୄଯ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଦାନ ଯଖିଫା ାଆଁ ଧିଓ ସ୍ଙାଣୀ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି
ୄନଫାାଆଁ ୄଔାଚି ାଯନ୍ତି  ׀ଫଧି ଫୀଭା ୄସବି ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୄଯ ଓାଭଓୁ ଅସି ନ ାୄଯ ׀
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2. ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ସ୍ଙାଣୀ ଫୀଭା ଉଦାହଯଣ ଟନ୍ତି  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ
ସୁଯକ୍ଷା ଉରବ୍ଧ ଥାଏ, ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ,
ସୁଯକ୍ଷାଯ ୄଓୌଣସି ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଫଧି ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସମ୍ମତ ଭୃ ତୁୟ ରାବଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିଏ ମଦି
ଫୀଭିତଯ ଭୃ ତୁୟ ହୁ ଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଫି ଭୃ ତୁୟ ୄହଉ ତା‟ସହିତ ଓିଙ ି ସଭେନ୍ଧ ନାହିଁ  ׀ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ସାଯା
ଓିଭା ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣାଫଧି ମାହା ସୀଭିତ ୄଟ  ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଓାଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄଟ, ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ
ାୄଯ ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଫଧି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଟନ୍ତି ୄମୄହତୁ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ରିସୀଯ
ଯିଓଳ୍ପନା ଫୀଭିତ ଭୃତୁୟ ମତୟନ୍ତ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଫା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହାଯ ଯିଓଳ୍ପନା ସଫତଦା
ଭୃତୁୟ ମତୟନ୍ତ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଫା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ, ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହାଯ ଯିଓଳ୍ପନା ସଫତଦା ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରିଭିଣଭଠ୍ାଯୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଥତ ଯିଭାଣଓୁ ଫଧି ଫୀଭାଯ ଭୂରୟଓୁ
ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄନଆମିଫା ୄଯ, ଫଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଓୁ ରି ସୀଧାଯୀ କ୍ଷଯୁ ନିୄଫଶ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହାଓୁ ନକଦ –
ଭୂରୟ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଚୄଣ ଏଓ ରିସୀ ଋଣ ଅଓାଯୄଯ ନକଦ ଉଠ୍ାଆ ାୄଯ ମଦି ୄସ ଅଓସ୍ମିଓ ୄଓାର୍ ଅଫର୍ୟଓ
ଓୄଯ, ଓିଭା ୄସ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟ ାଆଁ ଏହାଓୁ ସଭତଣ ଓଯି ଫିୄଭାଘିତ ଓଯିାୄଯ ׀
ଫାଓି ଥିଫା ଋଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଋଣ  ସୁଧ ଯାର୍ିଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ ଓାଟି ନିଅମାଏ ମାହାଓୁ ଭୃତୁୟ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ
ଧିଓୃ ତ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କୁ ଦିଅମିଫା ଉଘିତ ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ରିସୀ ୄସହି ଫୟକ୍ତି , ାଆଁ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄମାଚନା ୄଟ ମିଏ ଯିଫାଯଯ ଭୂଔୟ ଅୟ ଉାଚତନ ଓର୍ତ୍ତା
ୄଟ ଏଫଂ ତା‟ ଓା ଭୃ ତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଓୌଣସି ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରିୟଚନଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ
ଘାୄହଁ  ׀ଏହି ଫୟକ୍ତି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଉଙ୍ଙ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ନୁ ଓୂ  ଦୀଖତାଫଧି ଅଧାଯୄଯ
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ସଭଥତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ, ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଘାୄହଁ ମାହା ଭୃତୁୟ ରାବ
ୄଦଆାୄଯ, ୄଓୄତୄଫୄ ୄସ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯିଫ, ୄସ ସହିତ ୄଓୌଣସି ସଭନ୍ଧ ନ ଯଖି, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ତା‟
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଫର୍ୟଓତା ାଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଉୄମାକ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଘାୄହଁ, ମଦି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା କୃହ ଚିନର୍
ି ତ୍ର ସଂଘଣୄଯ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୀଢିଓୁ ୄଦଫା ାଆଁ ଧନ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ମାହା ଏହା କ୍ରଣ ଓଯିଫାୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଏ, ତାହା
ୄହଉଙି ଉର୍ତ୍ଯଦାନଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ – ଚଣଓଯ ବଫିର୍ୟତ ୀଢୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ୄୈତୃଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଙାଡି ମିଫାଯ ଆଙ୍ଚା ׀
ିରାଭାନଙ୍କ ସହିତ ଖଯଓଯଣା ଚିନର୍
ି ତ୍ରକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ଏଫଂ ଯିଫାଯ
ାଆଁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ଅହୁ ଯି ଦୃ ବୀଓଯଣ ଓୄଯ ׀
3. ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ / ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ଫୀଭା
ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ୄହଉଙି ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଦୁ ଆଟି ୄମାଚନାଯ ସଭାହାଯ :
 ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା ମାହା ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ
ଓୄଯ
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 ଏଓ ର୍ୁଦ୍ଧ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ୄମାଚନା ମାହା ଏହି ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମଦି ଫୀଭିତ ଫଧିଯ ସଭାପ୍ତି ମତୟନ୍ତ ଫଞ୍ଚି
ଯୄହ
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହି ଉତ୍ପାଦୄଯ ଉବୟ ଏଓ ଭୃ ତୁୟ  ଏଓ ଚୀଫନ୍ତ ରାବ ଖଟଓ ଯହିଙ ି  ׀ଏଓ ଅଥିଓ ଦୃ ଷ୍ଟି ୄଓାଣଯୁ, ଘୁକ୍ତିଟ ି
ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭା  ଫଧତଭାନ ନିୄଫର୍ ତତ୍ତ୍ୱଯ ଏଓ ସଭାହାଯ ୄଟ  ׀ରିସୀ ଫଧି ୄମୄତ ଳ୍ପ ହୁ ଏ, ନିୄଫର୍
ତତ୍ତ୍ୱ ୄସୄତ ଧିଓ ହୁ ଏ ׀
ଫଧି  ନିୄଫର୍ ତତ୍ତ୍ୱଯ ସଭାହାଯ ଭଧ୍ୟ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ  ନୟାନୟ ନକଦ ଭୂରୟ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଥାଏ ׀
ଏହା ଫର୍ୟ ଧିଓ ଯୂୄ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୄଯ ଥାଏ  ׀ଏହା ଏହାଓୁ ଏଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ
ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଥତ ଯାର୍ିଓୁ ଏଓତ୍ର ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ସାଧନ ଓଯିଥାଏ ׀
ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଂଘଣ ଓାମତୟକ୍ରଭ ୄଟ, ମାହା ଓା ଭୃତୁୟଯ ଅଓସ୍ମିଓତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରାଫଧାନ
ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷିତ ହୁ ଏ  ׀ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହାଯ ଅଓର୍ତଣ ଏଆଥି ାଆଁ ୄମ ଏହା ଏଓ ସାଧନ ୄଟ ମାହା ଚଣଓଯ
ସଂଘଣ ଓାମତୟକ୍ରଭଓୁ ଫୀଭା ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯି ତା‟ ଫୟକ୍ତିକତ ଅଥିଓ ୄମାଚନାଓୁ ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ସଂଘଣ ସଂଓନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନିଯାଦ  ନିଫାମତୟ ଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄଫଓର୍ୀ
ନିୄଫର୍  ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଦାଣିତ୍ୱ ଯିଘାନ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ଦ୍ଧତ-ନିଫାମତୟ ସ୍ୱଯୂ ସଂଘଣ
ଓଯିଫା ାଆଁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଏ ׀
ୄରାଓଭାୄନ ଫୃ ଦ୍ଧ ଫଣସ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ଧତି ଯୂୄ ଓିଭା ଧଯନ୍ତୁ 15 ଫର୍ତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ର୍ିକ୍ଷା
ୄଓାର୍ ବି ଫିୄର୍ର୍ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ାଆଁ ଓିଭା ଚଣଓଯ ଛିଭାନଙ୍କ ଫିଫାହ ଔଙ୍ଙତ ତୁ ାଆଫା ାଆଁ ଏଓ ୄଓାର୍
ଯଖିଫା ାଆଁ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ୄମାଚନାସଫୁ ଓୁ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହିସଫୁ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ୄଔ ୄଔା ମାଆ ନ ାୄଯ ׀
ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ଏହା ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ,କୃହୁ ଋଣ ାଆଁ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଅଦର୍ତ ଉାଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ୄହାଆଙି  ׀ନା
ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ଓାଯଣଯୁ ଋଣ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫାଯ ନିଶ୍ଚିତତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଋଣଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙି ଓିନ୍ତୁ
ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ରବ୍ଧ ଅଣ ଭୂଧନଓୁ ଭଧ୍ୟ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫାୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ׀
ରିସୀଓୁ ଭିତଫୟଣୀ ସଂଘଣ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଏଓ
ସଭୄଣାୄମାକୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓାମତୟୄଯ ଅସିାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ପ୍ରୄତୟଓ ଭାସ/ତିନଭ
ି ାସ/ଫର୍ତଯ
ଅଯମ୍ଭଯୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଓୁ ରକା ଯଖି ବଫିର୍ୟତୄଯ ଏହାଯ ଉୄମାକ ାଆଁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଫଦ୍ଧ ୄହଫା ାଆଁ ଏଓ ସୁଯକ୍ଷିତ
ସ୍ଙାନ ୄଔାଚୁ ଥାଏ ׀
ଓଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ ପ୍ରିଭିୟଭ ଓାଟିଫା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄମାଚନାଓୁ ଅଓଷତଣୀୟ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆଙି ׀
ୁନଃ ବାଯତୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନୟ ଏଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି ୄହଉଙି MWPA (ଫିଫାହିତ ଭହିାଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିୟଭ) ନ୍ତକତତ
ସୃଷ୍ଟି ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ େଷ୍ଟୄଯ ରିସୀଓୁ ଫସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାଯ ସୁଫଧ
ି ା – ଟଙ୍କାଓୁ ୄଓଫ ରିସୀ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାଯିଫ, ମିଏ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୀଭିତଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଉୄଯ ସଭସ୍ଗ ଋଣଦାତାଙ୍କ ଦାଫୀ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
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ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ୄନଓ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ରିସୀ 55-65 ଅଣୁ ୄଯ ଯିକ୍ୱତା ରାବ ଓଯିଥାଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ତା‟
ଫସଯଗ୍ରହଣ ାଆଁ ୄମାଚନା ଓଯୁଥାଏ ଏଫଂ ୄସବି ରିସୀସଫୁ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଂଘଣଯ ନୟାନୟ ଉତ୍ସ ାଆଁ ଏଓ
ଉୄମାକୀ ଯିଯ
ୂ ଓ ୄହାଆାଯନ୍ତି ׀
ଓ) ଫିବିନ୍ନତା
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭାଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯ ଙନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ନିଭନୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙି ׀
i.

ଭନି ଫୟାକ୍ ପ୍ଳାନ (ଟଙ୍କା ୄପଯସ୍ତ ୄମାଚନା)

ବାଯତୄଯ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ୄମାଚନାଯ ଏଓ ୄରାଓପ୍ରି ଣ ପ୍ରଓାଯ ଭନି ଫୟାକ୍ ପ୍ଳାନ ୄଟ  ׀ଏହା
ଫିୄଶଷଯୂୄ ଏଓ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ/ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ ୄମାଚନା ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫଧି ସଭୟୄଯ ଅଫର୍ତ୍ି ଓିସ୍ତିୄଯ ଫୀଭା
ଯାଶିଯ ଏଓ ବାକଓୁ ୄପଯସ୍ତ ଓଯିଫାଯ ଏଫଂ ଫଧି ସଭାପ୍ତିୄଯ ଫୀଭା ଯାଶିଯ ଫଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ
ପ୍ରାଫଧାନ ଯହିଙ ି ׀

ଉଦାହଯଣ
20 ଫର୍ତଯ ଏଓ ଭନି ଫୟାଓ ରିସୀ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ 20% ଓୁ 5, 10,  15 ଫର୍ତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ଚୀଫିତ ରାବ
ଯୂୄ ଏଫଂ ଫର୍ିଷ୍ଟ 40% 20 ଫର୍ତଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଧିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିାୄଯ ׀
ମଦି ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଚୀଫନ ଧଯନ୍ତୁ 18 ଫର୍ତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ି  ଉାଚିତ
ୄଫାନସଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ଏହି ତଥୟ ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ନ ୄଦଆ ୄମ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୂଫଯ
ତ ୁ ଭୂ ଭୂରୟଯ 60% ଯ
ରାବ ୄଦଆସାଯିଙ ି ׀
ଏହି ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ରଫତା ,ନକଦ ୄପଯସ୍ଗୁ ତତ୍ତ୍ୱ ୄମାକଁୁ ତି ୄରାଓପ୍ରି ଣ ୄହାଆାଯିଙ,ି ମାହା
ଳ୍ପ  ଭଧ୍ୟଭା ଫଧି ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଉର୍ତ୍ଭ ସାଧନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଆତି ଭଧ୍ୟୄଯ
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷା ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ଫୟକ୍ତିଯ
ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ ׀
ii. ାର୍ (ସହୄମାକୀ) ଏଫଂ ଣ-ାର୍ (ଣ-ସହୄମାକୀ) ୄମାଚନା
“ାର୍” ଦଯ ଥତ ୄସହି ରିସୀସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ରାବୄଯ ଂର୍ ଗ୍ରହଣ
ଓଯନ୍ତି  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ „ଣ-ାର୍‟ ୄସହି ରିସୀସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ରାବୄଯ ଂର୍ ଗ୍ରହଣ
ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ  ׀ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଉବଣ ପ୍ରଓାଯ ଉସ୍ଙିତ ଥାଅନ୍ତି ׀
ସଭସ୍ଗ ାଯବ୍ନଯିଓ ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ, ସଭୁଙ୍ଙଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚୀଫନ ନିଧିସଫୁ , ମାହାସଫୁ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ
ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ରାବପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ିତ, ଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁ ସାୄଯ, ଓଠ୍ିନ ଫିନଣ
ି ାଭଓ ନିଯୀକ୍ଷଣ
ନ୍ତକତତ ନିୄଫର୍ ଓଯାମାଏ, ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ଏଓ ଂର୍ଯ କୟାୄଯଣ୍ଟି ଦିଅମାଏ ଥଫା “ରାବ
ସହିତ ୄମାଚନା” ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ, ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଚାତ ଓଯାମାଆଥିଫା ତିଯକ୍ତ
ି
ଯାର୍ିଯ ଏଓ ଂର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ׀
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ଣ – ସହୄମାକୀ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ଳାଟପଭତ ଥଫା ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ଳାଟପଭତ ନ୍ତକତତ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅଭଯ ୄସହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଯହିଫ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ସଂମୁକ୍ତ ׀
ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ “ରାବ ଯହିତ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ” ୄହଉଙନ୍ତି ୄସକୁଡଓ
ି ୄମଉଁଠ୍ି ଘୁକ୍ତି ସଭଣୄଯ ରାବସଫୁ ଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ
ଓଯାମାଆଥାଏ  କୟାୄଯଣ୍ଟି ଦିଅମାଆଥାଏ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀ ଏହିସଫୁ ରାବ ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ
ଧିଓ ାଆଁ ନୁ ୄହଁ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚଣଓଯ ୄଓାଡିଏ ଫଷତ ାଆଁ ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ରି ସୀ ଥାଆାୄଯ ମାହା ଫଧିଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଷତ ାଆଁ
ଫୀଭା ଯାଶିଯ 2 % ଯ ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ମାହା ପୄଯ ଯିକ୍ୱତା ଭୂରୟ ଫୀଭା ଯାଶି
ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ଯାଶିଯ 40% ଯ ୄଭାଟ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ׀
ାଯବ୍ନଯିଓ ଣ-ାର୍ ,ଣ-ସହୄମାକୀୁ ରିସୀସଫୁ ଉୄଯ ଅଆଅଯଡିଏଙ୍କ ନୂ ତନ ଦିକଦର୍ିଓା ଉୄରଳଔ
ଓଯନ୍ତି ୄମ ଏହିସଫୁ ରିସୀ ାଆଁ, ୄସହି ରାବ, ମାହା ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଖଟଣା ଖଟିଫାୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ,
ୄସକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ୄଫଞ୍ଚଭାଓତଯ ୄଓୌଣସି ସୂଘଓ
ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ ׀
ୄସହିବି, ତିଯକ୍ତ
ି ରାବ, ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଣଭିତ ନ୍ତଯାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ
ହୁ ଏ, ଫିର୍ଣୄଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉରିଳଖିତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ୄଫଞ୍ଚଭାଓତଯ ୄଓୌଣସି ସୂଘଓ ସହିତ
ସଂମୁକ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ରିସୀସଫୁ ଯ ପ୍ରତିପଓୁ ରିସୀ
ଅଯମ୍ଭଯୁ ହିଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ରିସୀଧାଯୀ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିପଓୁ ନିଯୂଣ ଓଯିାଯିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ଭୂରୟଯ
ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ାଆଁ ନୟାନୟ ଭାକତ ସହିତ ତୁ ନା ଓଯି ାଯିଫ ׀
iii. ସହୄମାକୀ (ାର୍) ରାବ ସହିତ ୄମାଚନା
ରାବ ଯହିତ ଓିଭା କୟାୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଏହି ୄମାଚନାସଫୁ ୄଯ ରାବୄଯ ସହୄମାକୀତା
ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହିଙ ି  ׀ରାବ ସହିତ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଯ ନୟସଫୁ ୄକ୍ଷା ଏଓ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଥାଏ ׀
ରାବସଫୁ ଓୁ ୄଫାନସ ଓିଭା ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ୄଫାନସସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ
ୄଫାନସଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଏଓ ସଭାନୁ ାତ ,ଥତାତ୍ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଟ. 70 ପ୍ରତି
ସହେୁ ଯୂୄ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ଅଓାଯୄଯ ଭୃତୁୟ ଓିଭା ଯିକ୍ୱତା ଓିଭା ସଭତଣ
ଦ୍ୱାଯା, ରିସୀଯ ଫଧିଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ରାବ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ୄମାକୟ ହୁ ଏ ׀
ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ, ମାହା ଥୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆକୄର, କୟାୄଯଣ୍ଟି ଦିଅମାଆଥାଏ, ଏହା ଫୟତୀତ ଚୀଫନ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନ୍ତିଭ ୄଫାନସଯ ଭଧ୍ୟ ୄଖାର୍ଣା ଓଯିାୄଯ  ׀ଏସଫୁ ଓିଙ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯୁଥିଫା
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଉୄଯ ଅଓସ୍ମିଓ ହୁ ଏ ଏଫଂ କୟାୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ନୁ ହନ୍ତି ׀
ନ୍ତିଭ ୄଫାନସକୁଡଓ
ି ସହୄମାକୀ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ଅଫଣ୍ଟନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଯୂୄ
ଫିଓର୍ିତ ଓଯାମାଆଥିରା, ଫଡ ଫଡ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରାବସଫୁ ୄଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିୄଟୄନାଯ ଫଚାଯକୁଡଓ
ି ୄଯ ନିୄଫର୍
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ବାଯତୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄନଓ ଫିଓାର୍ର୍ୀ ଫଚାଯକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ରାକୁ
ଓଯାମାଆଙି ׀
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ସୂଘନା
ରାବ ସହୄମାକୀତାୄଯ ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ଦ୍ଧତି
ଣୁ .ଏସ.ଏ. ବି ନୟ ୄଓୄତଓ ଫଚାଯ ଙି ୄମଉଁଠ୍ି ରାବସଫୁ ଓୁ ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ଅଓାଯୄଯ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ଚଭା ଓଯିଫା ାଆଁ ଦୁ ଆଟି ଦ୍ଧତିଯ ନୁ ାନ ଓଯାମାଆଙି ׀
i.

ାଯବ୍ନଯିଓ ଦ୍ଧତି ଥିରା “ୄାଟତୄପାରି  ଦ୍ଧତି”  ׀ଏଆଠ୍ି ଓବ୍ନାନୀଦ୍ୱାଯା ଧାଯଣ ଓଯାମାଆଥିଫା
ୄାଟତୄପାରି ଉୄଯ ୄଭାଟ ନିୄଫର୍ ପ୍ରତିପଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଉଥିରା ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ରିସୀଧାଯୀଙ୍କୁ
ଫିବାଚୟ ଧିୄର୍ର୍ଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଂର୍ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିରା  ׀ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାୄଯ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ
ନିୄଫର୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଥତସଫୁ ଉୄଯ ଚିତ ପ୍ରତିପ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଚଭା ଓଯାମାଆଥିଫା ଥତ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଥିଫା ାଥତଓୟଓୁ ଚାଣିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯାମାଉ ନ ଥିରା  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄାଟତୄପାରି ଦ୍ଧତି ପ୍ରତିପଯ
ହାଯସଫୁ ଓୁ ସଭଯୂ ଓଯି ୄଦଉଥିରା ଏଫଂ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ଙିଯ ଓଯି ୄଦଉଥିରା  ׀ଏହା ଓିଙ ି
ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯୁଥିରା ଏଫଂ ଏହି ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହା ଏଓଯୂୀ
ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ ତନ୍ତ୍ର ସହିତ ୂଯାୂଯି ନୁ ଯୂ ୄଟ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି “ଘିତ ଥତ ଦ୍ଧତି”  ׀ଏଆଠ୍ି ପ୍ରତିପ ୄଓୄଫ ନିୄଫର୍ ଓଯାମାଆଥିରା  ନିୄଫର୍
ସଭଣୄଯ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ହାଯ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ  ׀ଏହଓୁ ଔଣ୍ଡିତ ଓିଭା ନିୄଫର୍ ଫଳଓ ଦ୍ଧତି
ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଏ ୄମୄହତୁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ନିୄଫର୍ ଫଳଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତିପ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ାଯବ୍ନଯିଓ ରାବ ସହିତ ,ସହୄମାକୀୁ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୀଫନ ଓାମତୟାଣଯ ନିୄଫର୍ ପ୍ରଦର୍ତନ ସହିତ ଓିଙ ି
ସଂୄମାକ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ ସଂୄମାକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନୁ ୄହଁ  ׀ରିସୀଧାଯୀ ୄଫାନସ ଅଓାଯୄଯ ଓ‟ଣ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ
ଓୄଯ, ଏହା ନିଧିଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫର୍ତ୍ି ,ସାଧାଯଣତଃ ଫାର୍ିଓୁ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଉୄଯ ନିବତଯ
ଓୄଯ ׀
ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣୄଯ ୄଖାଷିତ ଧିୄଶଷ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫୀଭାଙ୍କନ ଦ୍ାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ୂଫତାନୁ ଭାନ  ଫିଘାଯୄଯ
ନିଅମାଆଥିଫା ଓାଯଓସଫୁ ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ  ׀ଧିୄର୍ର୍ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ, ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହାଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓଯିାୄଯ  ׀ଏହି ସଫୁ ଓାଯଣଯୁ,
ରିସୀସଫୁ ୄଯ ୄମାଡାମାଆଥିଫା ୄଫାନସକୁଡଓ
ି ଏଓ ତି ଅଯାଭ  ଦୂ ଯସ୍ଙ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଓଫ ନିୄଫର୍ ପ୍ରଦର୍ତନଯ
ନୁ ାନ ଓୄଯ ׀
ଏହି ଦ୍ଧତି ଙୄଯ ଥିଫା ଭୂ ତଓତ ୄହଉଙି ସଭୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄଫଶ ପ୍ରତିପଓୁ ଭସୃ ଣ ଓଯିଫା  ׀ଏହା ସତୟ ୄଟ
ୄମ ନ୍ତିଭ ୄଫାନସ  ୄମୌକିଓ ୄଫାନସକୁଡଓ
ି ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଆଓୁ ୟଟି ନିୄଫର୍ କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରାପ୍ତ ରାବସଫୁ ଯ ଏଓ
ଫୃ ହତ୍ ଂର୍ ଉୄବାକ ଓଯିଫାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ତଥାି ୄସକୁଡଓ
ି ଏୄଫ ଫି ଚୀଫନ ଓାମତୟାଣଯ ଫୁ ଦ୍ଧଭ
ି ାନୀ
ଉୄଯ ନିବତଯ ଓଯନ୍ତି ׀
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଏଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ନ୍ତକତତ ୄଫାନସସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫର୍ତଓୁ ଥୄଯ ୄଖାର୍ିତ ଓଯାମାଏ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି
ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୄଯ ୄଦୈନଓ
ି ଯିଫର୍ତ୍ତନଓୁ ପ୍ରତିପିତ ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ ׀
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ାଯବ୍ନଯିଓ ରାବ ସହିତ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଉତ୍ପାଦନଓୁ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଥିୄଯ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ ୄମ ରାବ ,ଫୀଭା ଯାର୍ି  ୄଫାନସୁ ଏଫଂ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯି ଉତ୍ପାଦ ଓିଭା
ୄମାଚନାଯ କଠ୍ନ ଓିଯି ୄଟ  ׀ମଦି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନିୄଫର୍ ଫଚାଯୄଯ ଉଙ୍ଙ ପ୍ରତିପ ଚତନ ଓୄଯ, ଏହା
ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ୄମ ଏହାଯ ୄଫାନସ ଓିଭା ଡିବିୄଡଣ୍ଡକୁଡଓ
ି ଯ ଏହି ପ୍ରତିପସଫୁ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ସଂୄମାକ ଥିଫ ׀
ରି ସୀଧାଯୀ ଓିଭାେ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଫ଼େ ରାବ ୄହଉଙି ୄମ ନିୄଫଶଯ ନିଶ୍ଚିତତା ୄସହି ଅଫଶୟଓତା ୄମଉଁକଡ
ି ନିଶ୍ଚିତ
ୁ ଓ
 ସଭିତ ନିଧି ଅଫଶୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ୂଯଣ ାଆଁ ଏହି ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୁ ତୟନ୍ତ ଉମୁକ୍ତ ସାଧନ
ଓଯିଥାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ନିୄଫର୍ ୄାଟତୄପାରିଯ ସଭଗ୍ର ୄାଟତୄପାରି ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ
ସାହାମୟ ଓଯନ୍ତି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଅଆଅଯଡିଏଙ୍କ ନୂ ତନ ଭାକତଦଶିଓା
ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ, ାଯବ୍ନଯିଓ ୄମାଚନାସଫୁ ଯ ଉତ୍ପାଦ ବିଓଳ୍ପନା ପ୍ରାଣ ସଭାନ ଯହିାୄଯ ׀
ଓୁ ନୂ ତନ ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଧିଓ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷା ଯହିଫ ׀
i.

ଏଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରିସୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ 45 ଫର୍ତଯୁ ଓଭ ଫଣସଯ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏହା ଏଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ
125% ୄହଫ ଏଫଂ 45 ଫର୍ତଯୁ ଧିଓ ଫଣସଯ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏହା ଏଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ 110% ୄହଫ ׀

ii. ନିଣଭିତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରିସୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ, ସୁଯକ୍ଷା 45 ଫର୍ତଯୁ ଓଭ ଫଣସଯ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଫାର୍ିଓ ପ୍ରିଭିଣଭଯ 10 କୁଣ ୄହଫ ׀
ଔୁ ାଯବ୍ନଯିଓ ୄମାଚନା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଫତନଭ
ି ନ ଭୃତୁୟ ରାବ ୄହଉଙି ତି ଓଭୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଯିଭାଣ  ତିଯକ୍ତ
ି
ରାବ ,ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏୁ ׀
କୁ ଫୀଭା ଯାର୍ି ତିଯକ୍ତ
ି , ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯା ୄହାଆଥିଫା ୄଫାନସ/ତିଯକ୍ତ
ି ରାବ  ଭୃତୁୟ ତାଯିଔ ମତୟନ୍ତ
ଉାଚିତ ଯାର୍ି ଭୃତୁୟ ୄହୄର ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ମଦି ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫ ׀
ଖୁ ଏହି ୄମାଚନାସଫୁ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯ, ସହୄମାକୀ ଏଫଂ ଣ-ସହୄମାକୀ, ସହୄମାକୀ ୄମାଚନାୄଯ ଅସିଫା ଘାରୁ
ଯହିାୄଯ ׀
i.

ସହୄମାକୀ ରିସୀସଫୁ ାଆଁ ୄଫାନସଓୁ ନିଧିଯ ପ୍ରଦର୍ତନ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୂଫତଯୁ ୄଖାର୍ିତ
ଓିଭା କୟାୄଯଣ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନ ଥାଏ  ׀ଓିନ୍ତୁ, ୄଫାନସ ଥୄଯ ୄଖାର୍ିତ ୄହାଆକୄର ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟି
ୄହାଆମାଏ  ׀ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଧାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଓିଭା ଯିକ୍ୱତା ରାବ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ
 ׀ଏହି ୄଫାନସଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଏ ׀

ii. ଣ-ସହୄମାକୀ ରିସୀସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀ ଉୄଯ ପ୍ରତିପ ରିସୀଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ହିଁ ପ୍ରଓଟ
ଓଯିଦଅ
ି ମାଆଥାଏ ׀
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ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫଧି ପ୍ରତୟାବୂତି ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ
ୄକ୍ଷା _________ ୄଟ ׀
I.

ଧିଓ

II. ଓଭ
III. ସଭାନ
IV. ମୄଥଷ୍ଟ ଧିଓ

ସାଯାଂଶ


ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଉତ୍ପାଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତାଯ ଅଥିଓ ଭୂରୟଯ ହାନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି, ମାହା ତା‟ ଅଶ୍ରିତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓିଭା ସ୍ୱଣଂ ନିଚ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀



ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ, ଏହାଯ ବୟନ୍ତଯୄଯ, ଫୟକ୍ତିଯ ନିଓଟସ୍ଙ ପ୍ରିଣଚନଭାନଙ୍କୁ ଭାନସିଓ ର୍ାନ୍ତି  ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମଦି ତାଯ ଓିଙ ି ଦୁ ବତାକୟ ୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଣା ଖୄଟ ׀



ଫଧି ଫୀଭା ୄଓଫ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣାଫଧି ମାହା ଘୁକ୍ତିୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯାମାଆଥାଏ, ତା‟ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀



ଫଧି ଫୀଭାୄଯ ନନୟ ଫିକ୍ରଣ ପ୍ରଯିଜ୍ଞପ୍ତି ,ଣୁ .ଏସ୍.ି.ୁ ୄହଉଙି ଏହାଯ ଓଭ ଭୂରୟ, ମାହା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ
ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଧିଓ ଯାର୍ି ଯିଭାଣଓୁ ଓିଣଫ
ି ାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀



ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସ୍ଙାଣୀ ଫୀଭାଯ ଉଦାହଯଣ ଟନ୍ତି, ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ
ସୁଯକ୍ଷା ଉରବ୍ଧ ଥାଏ, ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ ׀



ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା ପ୍ରଓୃ ତୄି ଯ ଦୁ ଆଟି ୄମାଚନାଯ ସଭାହାଯ ୄଟ – ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା
ମାହା ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ର୍ୁଦ୍ଧ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ
ୄମାଚନା ମାହା ଏହି ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମଦି ଫୀଭିତ ଫଧିଯ ସଭାପ୍ତି ମତୟନ୍ତ ଚୀଫିତ ଯୄହ ׀

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ଫଧି ଫୀଭା
2. ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା
3. ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା
4. ଭନି ଫୟାକ୍ ରିସୀ
5. ସହୄମାକୀ  ଣ-ସହୄମାକୀ ୄମାଚନା
6. ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ଉତ୍ପାଦ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫଧି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄଟ ׀

ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
____________ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଧାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଯ ଫନ୍ଧଓଓୁ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଦଏ
ି ׀
I.

ଫଧି

II. ଫନ୍ଧଓ
III. ସଂୂର୍ଣ୍ତ
IV. ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ/ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ
ପ୍ରଶନ 2
ଅଣଙ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄମୄତ ____________ ୄହଫ,
ଅଣଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଦିଅମାଉଥିଫା କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄସୄତ ______________ ୄହଫ ׀
I.

ଧିଓ, ଧିଓ

II. ଓମ୍, ଧିଓ
III. ଧିଓ, ଓମ୍
IV. ର୍ୀଘ୍ର, ଧୀଯ
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା ସଭନ୍ଧୀଣ ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ସଭଗ୍ର ଚୀଫନ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଫିଓଳ୍ପ ସହିତ ଅସନ୍ତି

II. ସଭସ୍ଗ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ନ୍ତନିଭିତ ଫିଓାଙ୍ଗତା/ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅସନ୍ତି
III. ଫଧି ଫୀଭା ଏଓ ନାଶ୍ରିତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ ତଥା ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଥିଫା ନୟ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯା ମାଆାୄଯ
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IV. ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାଓୁ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମାଚନାୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫାଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରାଫଧାନ
ନାହିଁ
ପ୍ରଶନ 4
ହାେଫାନ୍ –ଫଧି ଫୀଭାୄଯ, ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ _____________ ׀
I.

ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ

II. ହ୍ରାସ ହୁ ଏ
III. ସ୍ଙିଯ ଥାଏ
IV. ୄପଯସ୍ଗ ଦିଅମାଏ
ପ୍ରଶନ 5
ଏଓ ଫଧି ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଫିଓଳ୍ପଯ ଉୄମାକ ଓଯି ଅଣ ତାହାଓୁ ____________ ୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିାଯିୄଫ ׀
I.

ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ରିସୀ

II. ଫନ୍ଧଓ ରିସୀ
III. ଫୟାଙ୍କ ଏଫ୍.ଡି.
IV. ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ରିସୀ
ପ୍ରଶନ 6
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ଭୂଔୟ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I.

ଓଯ ଙାଡ ,ଯିୄଫଟୁ

II. ନିଯାଦ ନିୄଫର୍ ଭାକତ
III. ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଉତ୍ପାଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତାଯ ଅଥିଓ ଭୂରୟଯ ହାନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
IV. ଧନ ସଂଘଣ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଓୁ ଏଓ ଫଧି ୄମାଚନା କ୍ରଣ ଓଯିଫାଓୁ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଏ ?
I.

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭା ଫଧିଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ ଥତ/ଟଙ୍କା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ

II. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା‟ ାଔୄଯ ଧିଓ ଫୄଚଟ ଙି
III. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଓିନ୍ତୁ ତା‟ ାଔୄଯ ଓମ୍ ଫୄଚଟ ଙି
IV. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଏଓ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମାହା ଧିଓ ପ୍ରତିପ ୄଦଫ
ପ୍ରଶନ 8
ହ୍ରାସଫାନ ଫଧି ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର ୄଟ ?
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I.

ଭୃତୁୟ ରାବ ଯାର୍ି ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି ସହିତ ହ୍ରାସ ାଏ

II. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯାର୍ି ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି ସହିତ ହ୍ରାସ ାଏ
III. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭତ/ସଭାନ ଯୄହ
IV. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ହ୍ରାସଫାନ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ
ପ୍ରଶନ 9
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା ୄମାଚନା ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ଏହା ାଔୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ଖଟଓ ଙି

II. ଏହା ାଔୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ଚୀଫିତ ରାବ ଖଟଓ ଙି
III. ଏହା ାଔୄଯ ଉବଣ ଭୃତୁୟ ଚୀଫିତ ଖଟଓ ଙି
IV. ଏହା ଏଓ ଫଧି ୄମାଚନା ସଦୃ ର୍ ୄଟ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ପ୍ରତୟାବୂତି ୄମାଚନାଯ ଉଦାହଯଣ ୄଟ ?
I.

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ୄମାଚନା

II. ୄକ୍ରଡିଟ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମାଚନା
III. ଭନି ଫୟାଓ ୄମାଚନା
IV. ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ୄମାଚନା

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫନ୍ଧଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଧାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଯ ଫନ୍ଧଓଓୁ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଦଏ
ି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଅଣଙ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଅଣଙ୍କ ଭୃତୁୟ
ଖଟଣାୄଯ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଦିଅମାଉଥିଫା କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାଓୁ ଏଓ ନାଶ୍ରିତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ ତଥା ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଥିଫା ନୟ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ କ୍ରଣ
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ହ୍ରାସଫାନ୍-ଫଧି ଫୀଭାୄଯ, ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ଙିଯ ଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଫଧି ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଫିଓଳ୍ପଯ ଉୄମାକ ଓଯି ଅଣ ତାହାଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ରିସୀୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିାଯିୄଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଉତ୍ପାଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତାଯ ଅଥିଓ ଭୂରୟଯ ହାନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ୄହଉଙି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ଉତ୍ପାଦ ଙୄଯ ଥିଫା ଭୂଔୟ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫଧି ୄମାଚନା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ାଆଁ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଫିଓଳ୍ପ ୄଟ ମିଏ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା‟ ାଔୄଯ ଓଭ
ଫୄଚଟ ଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭାୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭତ/ସଭାନ ଯୄହ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ପ୍ରତୟାବୂତି ୄମାଚନାୄଯ ଉବଣ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫିତ ଖଟଓ ଯହିଙ ି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ଭନି ଫୟାକ୍ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 9
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି - II
ଧ୍ୟାୟ ଉକ୍ରଭ
ଏହି ଧ୍ୟାଣ ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଚକତ ସହିତ ଯିଘଣ ଓଯାଏ । ଅୄଭ ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସୀଭାଫନ୍ଧନ ଯୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫ ଏଫଂ ତାୄଯ ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଅର୍ତ୍ି ଉୄଯ ନଚଯ ଓାଆଫା । ୄର୍ର୍ୄଯ ଅୄଭ ନଚଯ ଓାଆଫା ଓିଙ ି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ
ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ମାହା ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ।

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ କୁଡଓ
ି
A. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସାଧାଯଣ ଫର୍ଣ୍ତନା
B. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି
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A. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସାଧାଯଣ ଫର୍ଣ୍ତନା
୧. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି - ଉୄଦ୍ଦଶୟ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓତା
ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୟାଣ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଙ ି ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଆଙୁ ମାହାଯ
ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୀଭା ଥିଫା ସଂୄକ ସଂୄକ ସଂଘୀତ ଉାଦାନ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଙି । ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଧିଓାଂଶ
ସଭୟୄଯ ଅଥିଓ ଫଚାଯଯ ଂଶ ବାୄଫ କୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମାଆଙି ଏଫଂ ସଞ୍ଚିତ ଭୂଧନଯ ନୟ ଦ୍ଧତି କୁଡଓ
ି ସହିତ
ତୁ ନା ଓଯାମାଆଙି ।
ସଞ୍ଚଣ ଏଫଂ ନିୄଫର୍ ଯ ଭୂଔୟ ଉୄଦର୍ୟ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ, ଅୄଭ ନିଶ୍ଚଣ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଉଘିତ, ସବ୍ନଦଯ ନିଚ ନିଚ
ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓିଓ ଅଫଣ୍ଟନଓୁ ହାସର ଓଯିଫା ମାହାଓି ଦକ୍ଷ ଏଫଂ ଓାମତୟଓାଯୀ ୄଟ ।
i.

ନିଚ ନିଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓିଓ ଅଫଣ୍ଟନଭାୄନ ସାଯା ସଭଣଯ ଅଫଣ୍ଟନ । ଏଠ୍ାୄଯ ଓାମତୟଓାଯୀ ର୍ବ୍ଦଯ
ତାତ୍ପମତ ୄହଉଙି ୄମ ମୄଥଷ୍ଟ ଧନ ଯାର୍ି ଫହୁ ତ ପ୍ରଓାଯ ଅଫର୍ୟଓତା କୁଡଓ
ି ୁ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ବାଫୄଯ
ଓୃ ତଓାମତୟ ଓଯିଫାଓୁ ଉରବ୍ଧ ୄହଫା ୄମଯି ୄସଭାୄନ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫିବିନ୍ନ ୄସାାନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉସ୍ଙିତ
ହୁ ନ୍ତି ।

ii.

ନୟ କ୍ଷୄଯ ଦକ୍ଷ ଅଫଣ୍ଟନଯ ତାତ୍ପମତୟ ଦୃ ତ କତିୄଯ ସଞ୍ଚଣ ଏଫଂ ବଫିର୍ୟତୄଯ ୄଫର୍ୀ ଧନ ଯାର୍ି
ଉରବ୍ଧ ଓଯିଫା । ୄକାଟିଏ ଦିଅମାଆଥିଫା ସଂଓଟଯ ସ୍ଗଯ ାଆଁ ଉଙ୍ଙତଯ ୄପଯସ୍ଗ, ହିଁ ୄଫର୍ୀ ଦକ୍ଷ ନିୄଫର୍
।

ଚୀଫନଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଘିନ୍ତାଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଫିର୍ଣ ୄହଉଙି ୄମ ଅଥିଓ ଫଚାଯୄଯ ନୟ ସଂର୍ତ୍ି
ତୁ ନାୄଯ ଅଭଦାନୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା । ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ାଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଭୂରୟ ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି ଯ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଙ ି ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫାଓୁ ଉୄମାକୀ ହୁ ନ୍ତା ମାହା ଅୄଭ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓରୁ । ଏହାଓୁ
ୄମାଚନା ଫଣ୍ଡଲ୍ ଓୁ ହାମାଆଙି ଓାଯଣ ୄମଉଁ ଯାସ୍ଗାୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ କଠ୍ନ ଫଣ୍ଡଲ୍ ଏଫଂ ପ୍ରଦର୍ତନ ୄହାଆଙି ୄମଯି
ରାବ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ଏଓ ୟାୄଓଜ୍ ।
୨. ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସୀଭାଫନ୍ଧନ
ୄକାଟିଏ ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଯୀକ୍ଷା ନିଭର
ନ ିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ର କୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ପ୍ରଓାର୍ିତ ଓଯିଫ :
a) ନକଦ ଭୂରୟଯ ଉାଦାନ: ପ୍ରଥଭତଃ, ସଂଘିତ ଯାର୍ୀ ଓିଭା ନକଦ ଭୂରୟଯ ଉାଦାନ ଏହି ରିସୀୄଯ ବର
ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାୄହାଆ ନାହିଁ । ସଂଯକ୍ଷିତ ଫୀଭା ସଂଓଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ଯିଭାଣ
ଫୀଭାଙ୍କନଙ୍କଯ ଯିଚବତଯ ଭାତ୍ରା ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ । ଏହା ଫଦୄଯ ଭୃତୁୟସଂଔୟା, ସୁଧଯ ହାଯ କୁଡଓ
ି ,
ଔଙ୍ଙତ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ନୟ ଭାଦଣ୍ଡ କୁଡଓ
ି ମାହା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫସ୍ଙା ୄହାଆଙି ତାହା
ଫିର୍ଣୄଯ ଓଳ୍ପନା ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ୄହାଆଙି । ଏହି ଓରପନା କୁଡଓ
ି ପ୍ରାଣ ଭନଭୁଔୀ ୄହାଆାଯିଫ ।
b) ୄପଯସ୍ତଯ ହାଯ: ଦ୍ୱିତୀଣତଃ ଏହି ଦ୍ଧତି କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ଓଣ ୄହଫ ଏହା ୄଔାଚିଫା ସହଚ
ନୁ ୄହଁ । ଏହାଯ ଓାଯଣ "େିଥ୍ ୄପ୍ରାପି ଟ୍ ରିସୀଜ୍" ଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫା ରାବ ଯ ଭୂରୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଚଣାଥିଫ,
ୄଓଫ ୄମୄତୄଫୄ ଘୁକ୍ତି ୄର୍ର୍ ୄହଫାଓୁ ଅସିଫ। ୁଣ,ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରଓୃ ତ ଘାଚତ ପ୍ରଓଟ ଓଯାୄହାଆ
ନାହିଁ । ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ଫିର୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟତାଯ ବାଫ ୄସଭାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘଣଯ ନୟ ଫିଓଳ୍ପ ଉାଦାନ
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କୁଡଓ
ି ୁ ତୁ ନା ଓଯିଫା ଓଠ୍ିନ ଓଯିଥାଏ। ସ୍ୱତଃଫୁ ର୍ତ୍ତ ବାଫୄଯ ଚୄଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମ ୄଓୄତ ଦକ୍ଷ ଚାଣି
ାଯିଫ ନାହିଁ ୄମଯି ୄକାଟିଏ ସଂଘିତ ମନ୍ତ୍ର ୄଟ ମଦିଫା ଚୄଣ ଏହିବି ତୁ ନା ଓଯି ାଯିଫ ।
c) ସଭତଣ ଭୂରୟ: ୄକାଟିଏ ତୃ ତୀଣ ସୁଫଧ
ି ା ୄହଉଙି ୄମ ଟଙ୍କା ଏଫଂ ସଭତଣ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି (ୄମ ୄଓୌଣସି
ସଭଣୄଯ), ଏହି ଘୁକ୍ତି କୁଡଓ
ି ଧୀନୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ( ସଂଯକ୍ଷିତ ଫୀଭା
ସଂଓଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ଯିଭାଣ ଏଫଂ ନୀତିଯ ମଥା ନୁ ାତ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସହବାକୀ) । ଏହି
ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ପ୍ରାଣ ଭନଭୁଔୀ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଆାୄଯ । ସଭତଣ ଭୂରୟ ାଔୄଯ ହଂଘିଫାଯ
ପ୍ରଣାୀ ଦୃ ର୍ୟଭାନ ହୁ ଏ ନାହିଁ ।
d) ଅଭଦାନୀ/ରାବ: ୄର୍ର୍ୄଯ ୄସଠ୍ାୄଯ ଏହି ରିସୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଅଭଦାନୀ/ରାବ ଚାତ ୄହଫ । ଓାଯଣ
ଉବଣ ଥତଯ ଫିନୄି ମାକ ଉୄଯ ଓାମତୟନିଫତାହଓ ଭାନଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଦୃ ଢ ମତୟୄଫକ୍ଷଣ ଏଫଂ ସ୍ୱଯୂ ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଥତଯ ଫିନୄି ମାକ ସଂାଦନ ଂର୍ୀଦାଯଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ତିଯକ୍ତ
ି ରାବୟାଂର୍ ହଠ୍ାତ୍ ପ୍ରତିପିତ
ଓଯିଫ ନାହିଁ, ଏହି ରିସୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଅଭଦାନୀ/ରାବ ଫହୁ ତ ଉଙ୍ଙୄଯ ୄହାଆନାୄଯ ମାହା ଧିଓ
ଅର୍ଙ୍କାୂର୍ଣ୍ତ ଥତଯ ଫିନୄି ମାକ ଠ୍ାଯୁ ୄହାଆଥାଏ ।
3. ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ
ୄମଯି ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି ଯ ସୀଭାନ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହରା, ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ କୁଡଓ
ି ସଂଔୟା ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ଉତ୍ପାଦ ୄପ୍ରାପାଆରକୁଡଓ
ି ୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଘଯ ୄହରା । ଏହିକୁଡଓ
ି ତୄ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା
ଓଯାମାଆଙି:
a) ଫଣ୍ଡଲ୍
ଏହି ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ସଂଘିତ ଉାଦାନ କୁଡଓ
ି ଯ ୃଥଓୀଓଯଣୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଏଫଂ ୄଯୄଯ ଉତ୍ପାଦ
କୁଡଓ
ି ଯ ଫିଓାର୍ ୄମଉଁଟା ସୁଯକ୍ଷା ଓିଭା ସଂଘଣ ଉୄଯ ୄଦରା, ତାହା ଯିଫୄର୍ତ୍ତ ଉବଣଯ ୄକାଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭିଶ୍ରଣ ।
ୄମୄତୄଫୄ ଣୁ ନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ବି ଫଚାଯୄଯ ,ଏହିକୁଡଓ
ି ଫୀଭାଯ ସଂଜ୍ଞାଯ ୄକାଟିଏ ୁନଃଅଫିଷ୍କାଯଓୁ
ୄନତୃ ତ୍ୱ ଓରା ଏଫଂ ଫିଶ୍ୱଫୟାୀ ଅଶ୍ୱାସନ ବି ନୂ ଅ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଯିଫର୍ତ୍ତନର୍ୀ ଅଶ୍ୱାସନ,
ଣୁ ନାଆୄଟଡ୍ ଓିଙ୍ଗ୍ଡମ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚାଯ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓଭାତ୍ର ଫୀଭା ସଂୄମାଚଓଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄଦଔା ୄହରା ।
b) ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଭେନ୍ଧନ/ସଂମୁକ୍ତ
ଦ୍ୱିତୀଣ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଭନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଅଡଓୁ ଫିସ୍ଙାିତ ଥିରା , ୄମଉଁଟା ଓି ଫୀଭାଧାଯଓଙ୍କୁ
ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଂାଦନଯ ୄକାଟିଏ ପ୍ରଦର୍ତଓ ଫସ୍ଗୁ ସହିତ ଚଡିତ ୄହାଆଥିଫା ରାବ । ୄସଠ୍ାୄଯ ଏହି ଯାସ୍ଗାୄଯ
ୄକାଟିଏ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ଥିରା ୄଯୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଦ ଦିଅମାଆଥିରା । ନୂ ଅ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ବି ଏଓଭାତ୍ର
ସଂମୁକ୍ତଯ ତାତ୍ପମତୟ ଥିରା ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄକାଟିଏ ନୂ ଅ ବୂଭିଓା ୄଔିଫାଓୁ ଥିରା । ୄସଭାୄନ ଥିୄର
ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ ଦକ୍ଷ ଥତ ଯିଘାଓ ୄକାଟିଏ ଉଙ୍ଙ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରତିୄମାକୀ ଅଭଦାନୀଯ ହାଯ ୄମାକାଆୄଦଉଥିଫା ଯ
ଧିଓାଯ ସହିତ, ତାହା ଯିଫୄର୍ତ୍ତ ଥତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିଯାର୍ତ୍ାଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାୄନ ।
c) ାଯଦଶିତା
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ଫଣ୍ଡର ଭଧ୍ୟ ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯୄଯ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଦୃ ର୍ୟଭାନତାଯ ଅଯମ୍ଭ ଏଫଂ ଓବ୍ନାନୀ କୁଡଓ
ି ଦ୍ୱାଯା ୄସଭନଓଯ
ୄସଫା କୁଡଓ
ି (ଔଙ୍ଙତ କୁଡଓ
ି ବି) ାଆଁ ଘାଚତ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫାଧ୍ୟ ଓଯାକରା ।ଏହିସଫୁ କୁଡଓ
ି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା
ଓଯାକରା ଏଫଂ ଏହିଯୂୄ ତୁ ନା ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆ ାଯୁଥିରା ।
d) ପ୍ରତୀଓ/ଣଭାନଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି
ଘତୁ ଥତ ଭୂଔୟ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ୄହଉଙି ୄକାଟିଏ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ଦୃ ଢଯୁ ନଭନୀଣ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନ ,ୄମଉଁଟା ଓି ଭାନଓ
ଉତ୍ପାଦ ଅଡଓୁ କତି ଓଯିଫାଯ ଭଧ୍ୟ ୄଦଔାୄହାଆଙି । ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଓହୁ ଙୁ ଭାନଓ ଏହା ୄହଉଙି ସନ୍ଦଯ
ୄସାାନ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ୄମଉଁଟା ୄକାଟିଏ ଗ୍ରାହଓ ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯିାଯିଫ ଫୀଭା ରିସୀ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ରାବ କୁଡଓ
ି
ଏଫଂ କଠ୍ନ ଂଓନ ଓଯିଫ ।
ୄସଠ୍ାୄଯ ଦୁ ଆଟି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ତତ୍ପଯ ବାଫୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତି ଏହି ସଂଫନ୍ଧୄଯ
 ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ଏଫଂ ରାବ କୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଏଫଂ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଫା
 ୄମୄତୄଫୄ ଭୄନାନଣନ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ଯ ଅଣ ଓୁ ଓିଯି ଥତଯ ଫିନୄି ମାକ ଓଯିଫା
4. ଅର୍ତ୍ି - ଅଫଶୟଓତା କୁଡଓ
ି ଯ ଭିନ
ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ଅ ଯୀତିୄଯ ଅର୍ତ୍ିଯ ଭୂଔୟ ଉତ୍ସ କୁଡଓ
ି ମାହା ଦୁ ନଅ
ି ସାଯା ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଘଯ ୄହରା ତାହା ନିଭୄନ ଯ
ଦିଅମାଆଙି :
a) ଥତ ଫିନୄି ମାକଯ ରାବ କୁଡଓ
ି ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଫନ୍ଧ : ପ୍ରଥଭତଃ , ୄସଠ୍ାୄଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକଯ ରାବ
କୁଡଓ
ି ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଫନ୍ଧଯ ପ୍ରତୟର୍ା ୄମଉଁଟା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ କୁଡଓ
ି ୄକାଟିଏ ପ୍ରପୁ ଲ୍ଲ ଏଫଂ
ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଫଦ୍ଧ ୁଞ୍ଜି ଫଚାଯୄଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଚଯିଅୄଯ ତିଅଯି ଓଯିାଯନ୍ତି । ଧିଓତଭ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ମୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ

ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଭନ୍ଧନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ସକ୍ଷୄଯ ୄହାଆଙି ୄମ ,

ଏଯିଓି ମଦି ଳ୍ପ ୄଦୌଡୄଯ,ୄସଠ୍ାୄଯ ୄହାଆାୄଯ ଓିଙ ି ଉଙ୍ଙ ଏଫଂ ନିଙ୍ଙ କ୍ଷାତ ଫଚାଯୄଯ
ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓ
ି ଏହି ଫଚାଯ କୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ , ରଭା ୄଦୌଡୄଯ , ନୟ ସୁଯକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଣ ଦ୍ଧତି କୁଡଓ
ି
ତୁ ନାୄଯ ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄହଫ । ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ କୁଡଓ
ି ମିଏଓି ଦକ୍ଷତାଯ ସହିତ ଯିଘାନା
ଓଯିଫାଓୁ ୄମାକୟ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଫିବାକ କୁଡଓ
ି ୄସଭାନଙ୍କଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫହୁ ତ
ଫଢିଅ ୄପଯସ୍ଗ ଉତ୍ପର୍ଣ୍ତ ଓଯିାଯିଫ ଏଫଂ ଏହିଯୂୄ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଫିଓର୍ିତ ଓଯି ାଯିଫ ।
b) ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଅଖାତ ଓଯି ୄପଯସ୍ତ : ଅଭଦାନୀଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ସଂଘଣ ଉୄଯ ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଉୄଯ
ଭୂରୟ ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ସଂସ୍ପର୍ତ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତିୄଯାଧ ଓଯନ୍ତି ୄମଯି ଅୄଭ ସଫୁ ଚାଣିଙୁ , ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଉାଣୄଯ ଭୂରୟ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଚଣଓଯ ଐଶ୍ୱମତୟ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରବାଫ ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ କ୍ଷଣ ଓଯିାଯିଫ ମାହା ଦ୍ୱାଯା , ମଦି ଅଚି ୄକାଟିଏ
ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ୄଓଫ ୩୦ ଆସା ହୁ ନ୍ତା ନ୍ଦଯ ଫର୍ତ ୄଯ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଭୂଧନ ଅଚି ତି ଓଭୄଯ
୩୦୦ ଟଙ୍କାଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନ୍ଦଯ ଫର୍ତ ବିତୄଯ ଏହି କ୍ରଭୄଯ ଏହାଯ ଭୂରୟ ହୁ ନ୍ତା ମାହା
ଅଚି ଙି । ଏହାଯ ଭାୄନ ୄହଉଙି ୄମ ୄକାଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଉୄଯ ଅଭଦାନୀଯ ହାଯ ଓୃ ତ୍ରଭ
ି
ଉାଣୄଯ ଭୂରୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ଯ ହାଯ ତାତ୍ପମତୟମୁକ୍ତ ବାଫୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ଧିଓ ୄହଫା ଉଘିତ । ଏହା ୄହଉଙି ୄସଆଠ୍ି
ୄମଉଁଠ୍ାୄଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ରିସୀ କୁଡଓ
ି ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ
ଧିଓ ସଂଔୟା ଓଯିଫାଓୁ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ବାଫୄଯ ୄମାକୟ ଥିରା ।
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c) ନଭୟତା/ନଭନୀୟତା : ୄକାଟିଏ ତୃ ତୀଣ ଓାଯଣ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଅର୍ତ୍ି ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କଯ ନଭୟତା ଥିରା ।
ଫୀଭାଧାଯଓଭାୄନ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସୀଭା ବିତୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯି ାଯିୄଫ, ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ଭୂରୟ ୄସଭାୄନ
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଘାହଁୁଥିୄର ଏଫଂ ଭୃତୁୟଯ ରାବ କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହଫ ଏଫଂ ନକଦ ଟଙ୍କାଯ
ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ । ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଂମୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ୄଯ , ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସନ୍ଦ
ଥିରା ଏଫଂ ୁଞ୍ଜିଯ ଭିଶ୍ରଣ ୄମଉଁଥିୄଯ ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ଫିନୄି ମାକ ଯ
ରାବ ଘାହଁୁଥିୄର । ଏହାଯ ତାତ୍ପମତୟ ଥିରା ୄମ ଫୀଭାଧାଯଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଥତ
ଫିନୄି ମାକ ଉୄଯ ଧିଓ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯି ାଯିୄଫ ।
d) ସଭତଣ ଭୂରୟ : ୄର୍ର୍ୄଯ ,ରିସୀକୁଡଓ
ି ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ୄକାଟିଏ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଯୂୄ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ଓଯୁଥିଫା
ଫର୍ତ କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫଧି ( ଓହିଫା ତିନ ି ଯୁ ାଞ୍ଚ ), ୄଯ ୄକାଟିଏ ନାଭଭାତ୍ର ୄପଯସ୍ଗଯ ଘାଚତଯ ହ୍ରାସ
ୄଯ ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ଟଙ୍କା ଓାବିଫାଓୁ ନୁ ଭତି ୄଦୄର । ଏଭିତ ି ୄପଯସ୍ଗ ଉୄଯ ଉରବ୍ଧ
ଯିଭାଣ ଓିଭା ଭୁଦ୍ରାୄଯ ଯିଣତ ଓଯୁଥିଫା ଓାମତୟ ଉୄଯ ରିସୀଯ ୁଯା ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓା ୂଫଯ
ତ ୁ , ତତ୍କାିନ
ାଯବ୍ନଯିଓ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଧିନୄଯ ଥିଫା ଉରବ୍ଧ ୄପଯସ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଠ୍ାଯୁ ଫହୁ ତ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଥିରା ।
ଏହି ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଫହୁ ତ ୄରାଓପ୍ରିଣ ୄହରା ଏଫଂ ଏଯିଓି ଫହୁ ତ ୄଦର୍ କୁଡଓ
ି ୄଯ ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ୁନଃ
ସ୍ଙାନ ଓଯିଫାଓୁ ଅଯମ୍ଭ ଓୄର , ,ବାଯତ ଫି ନ୍ତବତୁକ୍ତୁ ଓାଯଣ ୄସଭାୄନ ସାକ୍ଷାତ ଓଯୁଥିୄର ୄକାଟିଏ ସଂଓଟୂଣତ
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫହୁ ତ ଥତ ଫିନୄି ମାକଓାଯୀ - ଐଶ୍ୱମତୟଯ ସଂଘୟଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ୄମଉଁଟା ଦକ୍ଷ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଉାୟ କୁଡଓ
ି
ାଆଁ ଘାହିଦା ଉତ୍ପାଦନ ଓରା । ଣୁ ନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟ୍ସୄଯ ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୁ, " ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ " ବି ଉତ୍ପାଦ
କୁଡଓ
ି ପ୍ରଘିତ ଉଙ୍ଙ ସୁଧଯ ହାଯ କୁଡଓ
ି ୄପଯସ୍ଗଯ ରାବ କୁଡଓ
ି ୁ ତିକ୍ରଭ ଓଯିଫାଯ ଉାଣ ୄମାକାଆ ୄଦୄର
ୄମଉଁଟା ଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାୄନ ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଧାଯଓଭାୄନ ଫହୁ ତ ର୍ୀଘ୍ର ୁଞ୍ଜି ଫଚାଯୄଯ
ଉାଚତନ ଓୄର ।
ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ କୁଡଓ
ି ଯ ନଭୟତା ଏଫଂ ଙ୍କି ତ ଯାର୍ି ଏହା ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ସକ୍ଷଭ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ
ଥତ ତାଙ୍କଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫସ୍ଙାୄଯ ନୁ ଓୂ ସଭାୄଣାଚିତ ୄହଫ । ତି ର୍ୀଘ୍ର ୄପଯସ୍ଗଯ ସୁଫଧ
ି ା ଫିନା ଭଧ୍ୟ ନୁ ଘତ
ି କ୍ଷତି
ଭାୄନୄହଉଙି ୄମ ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ଫହୁ ତ ରଭା ସଭଣ ାଆଁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯିଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା
ଅଉ ୄହଫ ନାହିଁ ।

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ୄଓଉଁଟା ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ?
I. ଫଧି ଅର୍ବାସନ
II. ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା
III. ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା
IV. ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା
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B. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି
1. ଓିଙ ି ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦ
ଏହି ଧ୍ୟାଣଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫୁ ଓିଙ ି ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ୄମଉଁଟା ଓି
ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଏଫଂ ନୟତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଘଯ ୄହାଆଙି
a) ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହଉଙି ୄକାଟିଏ ରିସୀ ମାହା ୧୯୭୯ ୄଯ ଣୁ ନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟ୍ସ୍ ୄଯ ଯିଘତ
ି
ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଦର୍ଓଯ ପ୍ରଥଭ ଧା ସୁଦ୍ଧା ଫହୁ ତ ୄରାଓପ୍ରିଣ ୄହାଆଥିରା ।
ନୄବଭେଯ ୨୦୧୦ ଯ ଅଆଅଯଡିଏ ନୁ ସାୄଯ
ୟୁ ନୱ
ି ସତଲ୍ ରାଆଫ୍ ୄପ୍ରାଡଓଟସ୍

,"

ସଫୁ ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି

(

) ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହାଆ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି ( ବାଯିଏଫୁ ଲ୍ ଆନସୁଯାନସ ୄପ୍ରାଡଓଟସ୍

( ବିଅଆି ) ନାଭୄଯ ଯିଘତି ୄହଫ ।‛
ସୂଘନା
ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫିଷୟୄଯ
ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସ୍ଙାଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄକାଟିଏ ଦ୍ଧତି ଏହାଯ ନଭନୀୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦୟ ଥତ, ନଭନୀୟ
ଙ୍କି ତ ଯାଶି ଏଫଂ ଭୃ ତୁୟ ରାବ ଯିଭାଣ କୁଡଓ
ି , ଏଫଂ ଏହାଯ ଦାମ୍ ଉାଦାନ କୁଡଓ
ି ଯ ୄଶଷ ଦ୍ୱାଯା ତାଯ ରକ୍ଷଣ
ହିସାଫୄଯ ଫିବାଚନ ଓଯାୄହାଆଙି । ୄମୄତୄଫୄ ାଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ୄକାଟିଏ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି
ୄଭାଟାୄଭାଟି ଓିଭା ଓାମତୟାଣ ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଥତ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ଘୁକ୍ତିଓୁ କ୍ରଭୄଯ ଯଖିଫାଓୁ ,
ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ରିସୀଧାଯୀ ଭାନଙ୍କୁ ସୀଭା ବିତୄଯ ନୁ ଭତି ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି , ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ
ଥତ କୁଡଓ
ି ଯ ଯିଭାଣ ଫୀଭାଓୃ ତ ଯାର୍ି ାଆଁ ୄସ ଥତ ୄଦଫାଓୁ ଘାହଁୁଙନ୍ତି । ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ଯିଭାଣ
ୄଫର୍ୀ ୄହୄର , ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଫୀଭାଓୃ ତ ଯାର୍ି ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ୄହଫ ।
ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଭୁଔୟ ନୂ ଅ ଦ୍ଧତି ପ୍ରଥଭ ରିସୀ ଫର୍ତ ୄଯ ୁଯା ନଭନୀଣ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ।
ୄସହି ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ୁଯା ଯୂୄଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାଓୁ ମାହାଓି ରିସୀ ୄାର୍ଣ ଓଯିଫାଯ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ

ଫହୁ ତ ୄଫର୍ୀ । ଏହାଯ ତାତ୍ପମତୟ୳ ୄଟ ୄମ, ଏଥିାଆଁ ୄମୄତୄଫ ମତୟନ୍ତ ଏହାଯ ନକଦ ଭୂରୟ ଭୃତୁୟହାଯ ଘାଚତ
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ କୁଡଓ
ି ୄଦଫାଓୁ ମତୟାପ୍ତ ଥିଫ, ୄସ ମତୟନ୍ତ ରିସୀ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଫ ।

ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ନଭୟତା ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ଧାମତୟ୳ ଓଯିଫାଯ ଯିଭାଣ ଉୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ

ଥତ କୁଡଓ
ି ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫାଓୁ ନୁ ଭତି ଭଧ୍ୟ ଥାଏ । ଏହା ଭଧ୍ୟ ଚଣଓୁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଫା ଏଡାଆମିଫାଓୁ ନୁ ଭତି
ୄଦଆାୄଯ ଓିଭା ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ୄଦଫା ମାହା ଧାମତୟ୳ ଯିଭାଣ ଠ୍ାଯୁ ନିଭନ ୄହାଆାୄଯ ।
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ସଂଯଘନାଯ ନଭୟତା ଭଧ୍ୟ ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ନକଦ ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ମାହା ଉରବ୍ଧ ଥାଏ ତାହା ଠ୍ାଯୁ ଅଂର୍ିଓ ଭୂରୟ
ଓାବିଅଣିଫାଓୁ ସୁଫଧ
ି ା ଥିରା, ଏହି ଯିଭାଣ ୁନଃ ୄଦଫାଓୁ ଫିନା ଦାଣିତ୍ୱୄଯ ଓିଭା ଏହା ଉୄଯ ୄଓୌଣସି ସୁଧ
ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ନାହିଁ । ନକଦ ଯାର୍ିଯ ଭୂରୟ ଫିସ୍ଗାଯିତ ଯୂୄଯ ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଉଥିରା ।

ନଭୟତା ଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ୄହରା ୄମ ଭୃତୁୟ ରାବ କୁଡଓ
ି ସଭାୄଣାଚିତ ଓଯାମାଆାଯିଫ ଏଫଂ ଙ୍କି ତ ଯାର୍ି କୁଡଓ
ି
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯାମାଆାଯିଫ।

ତଥାି ଏହି ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ବୂରୄଯ ଫିଓା ମାଆାଯିଫ। ଫାସ୍ଗଫିଓ , ଣୁ ଏସ୍ଏ ବି ଫଚାଯ କୁଡଓ
ି ୄଯ , ଅକାଭୀ
ଗ୍ରାହଓ ଭାୄନ ନିଣଭ ଦ୍ୱାଯା ୄଭାହିତ ୄହଉଥିୄର ୄମ ' ଚୄଣ ୄଓଫ ଳ୍ପ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ୄଦଫା

ଅଫର୍ୟଓ ୄହରା ଏଫଂ ତାୄଯ ରିସୀ ନିଚଯ ମତ୍ନ ୄନଫ ' । ୄମଉଁଟା ୄସଭାୄନ ପ୍ରଓଟ ଓୄର ନାହିଁ ୄମ ନକଦ
ଭୂରୟଯ ଥତ ୄାର୍ଣ ଓଯିାଯିଫ ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯଖିଫା ମଦି ୄଓଫ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓ
ି
ୄସହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଥିଫ ।

ଥତ ଫିନୄି ମାକ ୄପଯସ୍ତ କୁଡଓ
ି ଯ ହ୍ରାସ ସି ଦଶଓଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଧାୄଯ ନକଦ ଥତ ଯ ଭୂରୟ ଯ କ୍ଷୟୀଓଯଣ
ୄନତୃତ୍ୱ ୄନରା । ରି ସୀଧାଯୀଭାୄନ ମିଏ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦୟ ଥତ ଘାରୁ ଯଖିଫାୄଯ ଫିପ ୄହୄର ୄସଭାନଙ୍କଯ
ରି ସୀ କୁଡଓ
ି ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିରା ମାହା ୄଔାଚି ାଆଫାଓୁ ଛଟଓା ୄଦଉଥିରା ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଓୌଣସି ଚୀଫନ
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଉ ନଥିରା ।
ଘିତ୍ର 1 : ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି

ବାଯତୄଯ, ଅଆଅଯଡିଏ ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁ ସାୄଯ , ୄସଠ୍ାୄଯ ଏହି ପ୍ରଓାଯ ୄଓଫ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ାଯବ୍ନଯିଓ ସଂଘିତ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଙି ମାହା ନୁ ଭତି ପ୍ରଦାନ ଓଯାୄହାଆଙି:
 ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି
 ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି
i.

ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା
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ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମଯି ଣୁ ନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚାଯ କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ଚାଣିଫାଓୁ
ଉୄମାକୀ ୄହଫ ।
ଏହି ରିସୀ ଯ ପ୍ରଥୄଭ ୧୯୭୭ ୄଯ ଣୁ ନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ୄଯ ଯିଘଣ ଓଯାୄହାଆଥିରା ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ
ଫୀଭା ୄହଉଙି ୄକାଟିଏ ପ୍ରଓାଯଯ " ସାଯା ଚୀଫନ " ରିସୀ ୄମଉଁଠ୍ାୄଯ ରିସୀ ଯ ଭୃତୁୟ ରାବ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ
ନକଦ ଥତଯ ଭୂରୟ ଥତ ୄକାଟିଏ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଅଓାଉଣ୍ଟ୍ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ଚଭା
ଓଯା ୄହଉଙି ତା'ଯ ଫିନୄି ମାକ ପ୍ରଦର୍ତନ ନୁ ସାୄଯ ଯୂାନ୍ତଯିତ ହୁ ନ୍ତି । ରିସୀ ଏହି ପ୍ରଓାଯ ଏହା ସୁଧଯ ହାଯ
ଓିଭା ସଫତନଭ
ି ନ ନକଦ ଥତ ଯ ଭୂରୟ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ନିବୄତ ଯାକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଓଯୁନାହଁାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଓାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିଓ ବାଫୄଯ
ନକଦ ଥତଯ ଭୂରୟ ଶୂନୟଓୁ ଔସି କୄର, ୄସହି ସ୍ଥିତୄି ଯ ରିସୀ ୄଶଷ ୄହଫ ।
ାଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଥତଯ ଭୂରୟ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ସହିତ ାଥତଓୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଟ । ୄକାଟିଏ ାଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଥତ
ଭୂରୟ ରିସୀଯ ୄକାଟିଏ ଙ୍କି ତ ଯାର୍ି ମାହା ୁଯା ରିସୀ ଫଧିୄଯ ସଭାନ ସ୍ଗଯୄଯ ଥାଏ । ନକଦ ଥତଯ
ଭୂରୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ଏଫଂ ୄକାଟିଏ ନିଦଷ୍ଟ
ି ହାଯୄଯ ସୁଧ ଉାଚତନ ଓୄଯ । ସବ୍ନର୍ତ୍ି
ରିସୀ ବଣ୍ଡାଯ ଅଓୃ ତୄି ଯ ସଭଥତନ ଓଯନ୍ତି ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄକାଟିଏ ସାଧାଯଣ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଯ ନିବୄତ ଯାକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଥତ ୄାର୍ଣ ଓଯନ୍ତି । ଏହି ସବ୍ନତି କୁଡଓ
ି ସୁଯକ୍ଷିତ ଥତ
ଫିନୄି ମାକଯ ୄକାଟିଏ ଫିବାକୄଯ ଯଔା ୄହାଆଙି । ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏହି ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି
ଉୄଯ ୄକାଟିଏ ଦୃ ବ ଉାଚତନଓୁ ଏହି ପ୍ରଓାଯୄଯ ଅର୍ା ଓଯିାଯିଫ ।
ଫିଯୀତୄଯ, ୄକାଟିଏ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ରିସୀ ବଣ୍ଡାଯ ଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତବ
ୄକାଟିଏ ରକା ପଣ୍ଡ୍ ୄଯ ଯଔା ୄହାଆଙି ମାହା ଏହାଯ ସାଧାଯଣ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଅଓାଉଣ୍ଟଯ ଂର୍ କଠ୍ନ
ଓଯିଫ ନାହିଁ । ଣୁ ଏସ୍ ୄଯ ଏହା ୄକାଟିଏ ରକା ଅଓାଉଣ୍ଟ ଯୂୄଯ ଓୁ ହାମାଉଥିରା ୄମୄତୄଫୄ ଓି
ଓାନାଡାୄଯ ଏହାଓୁ ୄକାଟିଏ ସଂୃଥଓନ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଯୂୄଯ ଓୁ ହାମାଉଥିରା । ଫହୁ ତ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ରିସୀ କୁଡଓ
ି
ରିସୀଧାଯୀ ଭାନଙ୍କୁ ଫହୁ ତ ରକା ଅଓାଉଣ୍ଟ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫାଙିଫାଓୁ ଏଫଂ ତି ଓମ୍ ୄଯ ଫର୍ତୄଯ ଥୄଯ
ୄସଭାଙ୍କଯ ଘଣନ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଫାଓୁ ନୁ ଭତି ୄଦଆଥିୄର ।
ସଫତୄଭାଟୄଯ, ଏଠ୍ାୄଯ ୄକାଟିଏ ରିସୀ ଙି ୄମଉଁଥିୄଯ ନକଦ ଥତଯ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ
ରକା ଅଓାଉଣ୍ଟ କୁଡଓ
ି ଦ୍ୱାଯା ଫିର୍ତ୍ ୄାର୍ିତ ଓଯା ୄହାଆଙି, ଏଫଂ ଭୃତୁୟ ରାବ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ନକଦ ଥତଯ ଭୂରୟ
ପ୍ରତିପନ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ବିଜ୍ଞତାଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯନ୍ତି । ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ୄକାଟିଏ ସଫତନଭ
ି ନ ଭୃତୁୟ ରାବ
ନିବୄତ ଯାକ୍ତି ୄମାକାଆଙନ୍ତି ୄମଉଁଥିାଆଁ ଭୃତୁୟହାଯ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ ଅର୍ଙ୍କା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫାହିତ ୄହାଆଙି ।
ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତସଫୁ ାଯବ୍ନଯିଓ ୁଯା ଚୀଫନ ଧୀନୄଯ ସ୍ଙାଣୀଓଯଣ ଓଯା ୄହାଆଙି । ଭୂଔୟ ାଥତଓୟ
ାଯବ୍ନଯିଓ ୁଯା ଚୀଫନ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ସହିତ ଏହି ପ୍ରଓାଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଉାଦାନ ୄଟ ।
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ୄାରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄସହି ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସନ୍ଦ ୄମାକୟ ଫିଓଳ୍ପ ୄହାଆଙି ମିଏ ୄସଭାନଙ୍କ
ଘଣନଯ ଥତ କୁଡଓ
ି ଯ ୄକାଟିଏ ଭିଶ୍ରିତୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫିନୄି ମାକ ଓଯିଫାଓୁ ଘାହିଁୄର ଏଫଂ
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଫିବାକଯ ନୁ ଓୂ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ପ୍ରଦର୍ତନ ଠ୍ାଯୁ ସିଧାସଔ ରାବ ଭଧ୍ୟ ଘାହିଁୄର । ୄସଭାନଙ୍କଯ
କ୍ରଣ ାଆଁ ୄକାଟିଏ ଭୂଔୟ ସର୍ତ୍ତ ୄହଉଙି ୄମ ୄକ୍ରତା ନିଶ୍ଚଣ ରିସୀ ଉୄଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଂଓଟ ଫହନ
ଓଯିଫାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଯହିଫା ଉଘିତ । ଏହା ସୁଘତ
ି ଓୄଯ ଓି ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ରିସୀ ଜ୍ଞାନୀ
ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓିଣାମାଏ ୄମଉଁଭାୄନ ଆକ୍ୱୀଟି/ୄଡଫଟ ଫଚାଯାଆଁ ଏଫଂ ଫଚାଯଯ ସ୍ଙିଯତାଯ ଅର୍ଙ୍କା
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ଫହନ ଓଯିାଯିଫ । ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄଯ, ଏହାଯ ୄରାଓପ୍ରି ଣତା ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଫଚାଯ ଯିସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ନିବତଯ ଓଯିଫ
- ଫଚାଯ ସହସାଫୃ ଦ୍ଧୄି ଯ ଉବଣ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ସଭୃଦ୍ଧର୍
ି ୀ ଯହିଫା ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଷ୍ଟକ୍ ଏଫଂ ଫଣ୍ଡଯ ଭୂରୟ
କୁଡଓ
ି ଯ ୄଫାଛ ହ୍ରାସ ୄହଫ । ଏହି ସ୍ଙିଯତା ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଭାୄଓତଟଂି ଗ୍ ସଭଣୄଯ ଭନୄଯ ଯଖିଫାଓୁ ଡିଫ
।
ii. ୟୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା
ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି , ଭଧ୍ୟ ଣୁ ଏଲ୍ଅଆିଜ୍ ବାଫୄଯ ଚଣାମାଏ ୄସକୁଡଓ
ି ଫହୁ ତ ୄରାଓପ୍ରି ଣ ଏଫଂ
ଭହତ୍ୱୂଣତ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଅଓାଯୄଯ ନିକଭ
ତ ନ ୄହରା, ଫହୁ ତ ଫଚାଯକୁଡଓ
ି ୄଯ ାଯବ୍ନଯିଓ
ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯ ଓରା । ଏହି ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଣୁ ୄଓ ୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଓଯା ୄହାଆଥିରା ,ମତୟାପ୍ତ ଥତ
ଫିନୄି ମାକ କୁଡଓ
ି ଯ ୄକାଟିଏ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ମାହା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣ ଆକ୍ୱିଟୀ ବାକକୁଡଓ
ି ୄଯ
ତିଅଯି ୄହରା ଏଫଂ ଫଡ ୁଞ୍ଜି ରାବ ଏଫଂ ରାବାକୁଡଓ
ି ୄସଭାୄନ ପାପ ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓୄର ।
ୄକାଟିଏ ଅଫର୍ୟଓତା ାଆଁ ଯହୁ ଥିଫା ଉବଣ ଆକ୍ୱିଟୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଏଫଂ ରାବକୁଡଓ
ି
ରିସୀଧାଯୀଓୁ ୄକାଟିଏ ଧିଓ ଦକ୍ଷ ଏଫଂ ନୟାଣସଂକତ ପ୍ରଣାୀୄଯ ନୁ କଭନ ଓଯାୄହଉଥିରା ।
ରାବ (ୄମାକଦାନ) ରିସୀକୁଡଓ
ି ସହିତ ପ୍ରଘିତ ପ୍ରଥା ଚୀଫନ ଓାମତୟାଣଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ପ୍ରଦର୍ତନଓୁ ଓିଙ ି
ସଂୄମାଚଓ ଫସ୍ଗୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଓଯନ୍ତି । ସଂୄମାଚଓ ଫିର୍ଣ ଏଯିଓି ସିଧାସଔ ହୁ ଏ ନାହିଁ । ଫୀଭାଧାଯଓଭାନଙ୍କଯ
ତିଯକ୍ତ
ି ରାବାଂର୍ ସଭଣ ସଭଣୄଯ (ସାଧାଯଣତଃ ଫର୍ତଓୄଯ ଫୀଭାକଣନାଓାଯୀଙ୍କ) ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ଯ ଏଫଂ ଦାଣ
ପଯୂୄ ନୁ କାଭୀ ଉଦଫୃ ର୍ତ୍ ଫସ୍ଗୁ ଉୄଘାର୍ିତ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ, ୄମଉଁଟାଓି ଫଦୄଯ ଓଳ୍ପନା ଏଫଂ
ଉାଦାନ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ ।
ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫାଯ ଦ୍ଧତିଓୁ ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଘୁକ୍ତି ଅଣର୍ତ୍ୄଯ ୄମାକାଆୄଦଉଥିଫା ପ୍ରତିର୍ୁତ ି କୁଡଓ
ି ାଆଁ
ଉୄଫତନ ୄଟ । ପାପ ଅଓାଯୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ରାବଣାଂର୍ (ୄଫାନସ୍) ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ନ୍ତନିହତ
ି ସବ୍ନର୍ତ୍ି
କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ସିଧାସଔ ବାଫୄଯ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ ନାହିଁ । ଏଯିଓି ୄଯ ଉଦଫୃ ର୍ତ୍ ଫସ୍ଗୁ ୄଖାର୍ଣା
ଓଯାୄହାଆଙି, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ତଥାି ଏହା ୄଫାନସ୍ ଓୁ ଫଣ୍ଟନ ଓୄଯ । ଓିନ୍ତୁ ଭୁକ୍ତ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ କ୍ରଭ ଫୃ ଦ୍ଧି ଏଫଂ
ପ୍ରସାଯଣ ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାଯିଫା ସଂୄକ ସଂୄକ କବିଫାଓୁ ସ୍ଙିଯ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ।
ଏହିସଫୁ ଓାଯଣଯୁ ,ୄଫାନସଯ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ାଆଁ ଫଣ୍ଟନ ୄକାଟିଏ ଫହୁ ତ ଉାଦାନ ଏଫଂ ଦୂ ଯସ୍ଙ ଯୀତିୄଯ ଥତ
ଫିନୄି ମାକ ପ୍ରଦର୍ତନ ନୁ ସଯଣ ଓଯନ୍ତି ।
ଭୂ ତଓତଫଦ
ି ୟା ନୁ ସାୄଯ ାଯବ୍ନଯିଓ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସଭଣ ନୁ ସାୄଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକଯ ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓ
ି ସହଚ
ଓୄଯ । ୄମଉଁ ସଭଣୄଯ ନିତୟ ୄଫାନସ୍ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଭିଶ୍ରିତ ୄଫାନସ୍ କୁଡଓ
ି କ୍ଷାତଯ ରାବ କୁଡଓ
ି ଯ
ୄକାଟିଏ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଔଣ୍ଡ ଅନନ୍ଦ ଉୄବାକ ଓଯିଫାଓୁ ଫୀଭାଧାଯଓଭାନଙ୍କୁ ସାଭଥତୟ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ନୟ ଉଙ୍ଙ
ଅଭଦାନୀ ଥତ ଫିନୄି ମାକ କୁଡଓ
ି , ଚୀଫନ ଓାମତୟାଣଯ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ, ମିଏ ୄଖାର୍ଣାଓୄଯ ଏହି
ୄଫାନସ୍ କୁଡଓ
ି ୁ । ୁଣ,ି ୄଫାନସକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ଫର୍ତୄଯ ଥୄଯ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାୄହାଆଥାଏ ୄମୄହତୁ
ପାପ ୄଓଫ ଫର୍ତଓୁ ଫର୍ତ ଓଯାୄହଉଥାଏ । ଅଭଦାନୀ/ରାବକୁଡଓ
ି ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୄଯ ୄଦୈନଓ
ି
ହ୍ରାସଫୃ ଦ୍ଧଓ
ି ୁ ପ୍ରତିପିତ ଓଯିଫ ନାହିଁ ।

165

ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା କୁଡଓ
ି ଉବଣ ଉୄଯାକ୍ତ ଫୟତିକ୍ରଭ କୁଡଓ
ି ଦୂ ଯ ଓଯିଫାଓୁ ସାହାମୟ ଓଯନ୍ତି । ଏହି ଘୁକ୍ତି
କୁଡଓ
ି ଅୟର୍ତ୍ୄଯ ଥିଫା ରାବ କୁଡଓ
ି ୁଯା ଓିଭାେ ଅଂଶିଓ ବାଫୄଯ ୄସହି ତାଯିଔୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ରି ସୀ ୂର୍ଣ୍ତ
ହୁ ଏ ଫୀଭାଧାଯଓଭାନଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟଓୁ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଓଯାମାଏ ମାହା ଚଭାଥିଫା ୟୁ ନଟ୍
ି ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ।
ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭାକୁଡଓ
ି ଏହିଯି ୄକାଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ପ୍ରଦର୍ତନଯ ରାବଣାଂର୍
କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ସିଧାସଔ ଏଫଂ ହଠ୍ାତ୍ ନକଦ ଟଙ୍କାୄଯ ଯିଣତ ଓଯିଫା ାଆଁ ବିପ୍ରାଣ ୄମାକାଆୄଫ । ଣୁ ନଟ୍
ି
କୁଡଓ
ି ୄହଉଙି ସାଧାଯଣତଃ ୄସହିକୁଡଓ
ି ୄକାଟିଏ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯିଥିଫା ଣୁ ନଟ୍
ି େଷ୍ଟ ଓିଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ
ୄକାଟିଏ ୃଥକ୍ (ଅବୟନ୍ତଯିଣ) ଭୂରୟ ୄଟ । ଣୁ ନଟ୍
ି କୁଡଓ
ି ୄକାଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ପ୍ରଦାନ
ଓିଭା ନିଣଭିତ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ପ୍ରଦାନ ଚଯିଅୄଯ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ।
ଣୁ ନାଆୄଟଡ୍ ଓିଂକଡମ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚାଯୄଯ ଏହି ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଫିଓର୍ିତ ଏଫଂ ଫସ୍ଙିତ ୄହଉଥିରା ଏଓ
ସଂରଗ୍ନ ଫୀଭା ଉାଦାନ ସହିତ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଦୃ ର୍ୟ । ୄସଭାନଙ୍କଯ କଠ୍ନ ାଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଥତ ଭୂରୟଯ
ଘୁକ୍ତି କୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ତାତ୍ପମତୟ ମୁକ୍ତ ବାଫୄଯ ପ୍ରୄବଦ ଦର୍ତାଉଙି । ୄଯ ୄମଯି ଅୄଭ ଓହିଙୁ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ
ୄହଉଙି । ୄସଭାୄନ ୄସଭାଙ୍କଯ ଫଧି, ଔଙ୍ଙତ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ସଞ୍ଚିତ ଉାଦାନକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ାଯଦର୍ତୀ ଟନ୍ତି
। ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି , ଯକ୍ଷୄଯ , ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି , ଟନ୍ତି । ୄସଭାଙ୍କଯ କଠ୍ନ ଫୀଭାାଆଁ, ଘାଚତ ୄଦଫା ଭୂରୟ
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ ଉାଦାନକୁଡଓ
ି ାଯଦର୍ତୀ ବାଫୄଯ ଉୄଲ୍ଲଖିତ ୄହଆଥାଏ ।
ଘିତ୍ର ୨ : ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦୟ ଥତଯ ଫିବାଚନ

ଥୄଯ ଏହି ଘାଚତ କୁଡଓ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଠ୍ାଯୁ ଫାଦ୍ ଓଯାୄହରାୄଯ, ଫାଓି ଅଣ ଣୁ ନଟ୍
ି କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫିନୄି ମାକ
ଓଯାମାଏ । ଏହି ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ଓିଙ ି ପ୍ରଦର୍ତନଯ ୂଫତ ନିର୍ଣ୍ିତ ପ୍ରଦର୍ତଓ ଫସ୍ଗୁ ସଂଫନ୍ଧ ୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫ ।
ଫିଷୟୄଯ ସାଯ ୄହଉଙି ୄମ ଏହି ଭୂରୟ ୄକାଟିଏ ସୂତ୍ର ଓିଭୋ ସାଧାଯଣ ସୂତ୍ର ଦ୍ାଯା ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାୄହାଆଙି,
ୄମଉଁଟା ଓି ଅକଯୁ ରି ଖିତ ୄହାଆଙି । ଅଦଶତ ସ୍ୱଯୂ ୄେଣୀ କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ସଫତୄଭାଟ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଭୂରୟ (ୄନଟ୍
ଅୄସଟ୍ ବାରୁ ୟ (NAV) ଦ୍ାଯା ଦିଅ ୄହାଆଙି ,ୄମଉଁଟା ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ଯ ଫଚାଯ ଭୂରୟ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ
ୄମଉଁଥିୄଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଓଯାୄହାଆଙି । ଦୁ ଆଟି ସ୍ୱାଧୀନ ୄରାଓ ସାଧାଯଣ ସୂତ୍ରଓୁ ନୁ ସଯଣ ଓଯିଫା ଦ୍ାଯା
ସଭାନ ରାବ କୁଡଓ
ି ାଆାଯିୄଫ ।
ଫୀଭାଧାଯଓ ଯ ରାବକୁଡଓ
ି ଏହିଯି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଓଳ୍ପନା ଏଫଂ ସାଫଧାନତା ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓଯନ୍ତି
ନାହିଁ ।
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ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଯ ୄକାଟିଏ ବର ରକ୍ଷଣ ୄହଉଙି ଏହାଯ ଫାଙିଫାଯ ସୁଫଧ
ି ା ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ପଣ୍ଡ
କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥତଓୟ ,ୄମଉଁଟା ୄଶ୍ରଣୀ ଧାଯଣଓାଯୀ ବୟାସ ଓଯିାଯିଫ । ପ୍ରୄତୟଓ ପଣ୍ଡଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଭିଶ୍ରଣ
ୄକାଟିଏ ରକା ଫିବାକୄଯ ଙି । ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଧିଓାଯୀ ଏହିପ୍ରଓାଯ ଋଣଯ ଏଓ ଫୟାଓ ଫିଓଳ୍ପ, ସନ୍ତୁିତ
ଏଫଂ କ୍ଷାତ ଥତ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫାଙି ାଯିଫ । ୄକାଟିଏ ଋଣ ପଣ୍ଡଯ ତାତ୍ପମତୟ ୄହଉଙି ବୂଲ୍ ଏଫଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା
ତ୍ର ବି ଋଣ ସୁଯକ୍ଷା ଫହୁ ତ ବିତଯୁ ଚଣଙ୍କଯ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ କୁଡଓ
ି ଯ ଫିନୄି ମାକ । ୄକାଟିଏ
କ୍ଷାତ ଥତଯ ଭୂରୟଯ ତାତ୍ପମତୟ ୄହଫ ୄମ ୄଶ୍ରଣୀକୁଡଓ
ି କ୍ଷାତ ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରବାଫ ଫିସ୍ଗାଯ ଓଯୁଙି ।
ଏଯିଓି ଏହି ପ୍ରର୍ସ୍ଗ ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓ
ି ୄସଠ୍ାୄଯ ନୟ ପ୍ରଓାଯଯ ଫିଓଳ୍ପ କୁଡଓ
ି ବିତୄଯ ଯହିାୄଯ ।
ଆକ୍ୱିଟୀ ପଣ୍ଡ

ଋଣ/ୄଡଟ୍ ପଣ୍ଡ

ସନ୍ତୁିତ ପଣ୍ଡ

ଭୁଦ୍ରା ଫଚାଯ ପଣ୍ଡ

ଏହି ପଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଟୀ

ଏହି ପଣ୍ଡ ସଯଓାଯୀ

ଏହି ପଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଟୀ

ଏହି ପଣ୍ଡ ଭୁଔୟତଃ

 ଆକ୍ୱିଟୀ

ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ୍ର , ଯାଚା

ଏଫଂ ଋଣ ଉାଦାନ

ଉାଦାନ କୁଡଓ
ି

ସଭନ୍ଦତ
ି

ଫିଧି ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ିତ

କୁଡଓ
ି ଯ ୄକାଟିଏ

ୄମଯି ଔଚଣା ଭୂରୟ

ଉଓଯଣୄଯ

ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ୍ର, ସ୍ଙାଣୀ

ଭିଶ୍ରଣୄଯ ଥତ

ତାରିଓା, ଚଭା

ଫିନୄି ମାକ ଓଯନ୍ତି

କଙ୍ଚିତ ଯାର୍ି

ଫିନୄି ମାକ ଓଯନ୍ତି ।

ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଫାଣିଚୟ

।

ଆତୟାଦିୄଯ ଥତ

ତ୍ର ଆତୟାଦିୄଯ ଥତ

ଫିନୄି ମାକ ଓଯନ୍ତି ।

ଫିନୄି ମାକ ଓଯନ୍ତି ।

ଚୄଣ ୄକାଟିଏ କ୍ରଭଫୃ ଦ୍ଧି ୁଞ୍ଜି, ପ୍ରବାଫ ଫିସ୍ଗାଯ ଓଯି କ୍ରଭଫୃ ଦ୍ଧି କଙ୍ଚିତ ଯିଭାଣୄଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ,ଓିଭା
ୄକାଟିଏ ସଭତା ୁଞ୍ଜି, ୄମଉଁଟା ୁଞ୍ଜି ରାବ ସହିତ ଅଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭାନ ଓଯିଫା ଭଧ୍ୟଯୁ ଫାଙିାଯନ୍ତି ।
ଚୄଣ ଭଧ୍ୟ ଏହି ଉଓଯଣ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ୁଞ୍ଜି କୁଡଓ
ି ଫାଙିାୄଯ, ୄମଉଁଟା ୄଓଫ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫିବାକ ଏଫଂ
ଶ୍ରଭର୍ିଳ୍ପୄଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଓଯିଙନ୍ତି । ପ୍ରୄତୟଓ ଫିଓଳ୍ପ ମାହା ଫଙା ୄହାଆଙି ଚଣଙ୍କଯ ସଂଓଟ ୂର୍ଣ୍ତ ୄପ୍ରାପାଆଲ୍
ଏଫଂ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ନିଶ୍ଚଣ ପ୍ରତିପିତ ଓଯିଫା ଉଘିତ । ୄସଠ୍ାୄଯ ୄକାଟିଏ ପ୍ରଓାଯ ୁଞ୍ଜି ଯୁ
ନୟ ପ୍ରଓାଯଓୁ ମଦି ଚଣଙ୍କଯ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓିଭା ଫହୁ ତ ୁଞ୍ଜି କୁଡଓ
ି ୄସହି ଘିହ୍ନ ମତୟନ୍ତ ଉରବ୍ଧି ଓଯ ୄହଉନାହିଁ,
ତାହାୄହୄର ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଫାଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଭଧ୍ୟ ଙି ।
ଏହି ସଫୁ ସନ୍ଦ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ୄକାଟିଏ ୄମାକୟତା ଫହନ ଓଯିଥାଏ । ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ୄକାଟିଏ ଦକ୍ଷ
ଫିବାକଯ ଯିଘାନା ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ, ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା
ପ୍ରଓାଯ ଥତ ଫିନୄି ମାକ ସଂଓଟଯ ୄକାଟିଏ ଫୃ ହର୍ତ୍ଭ ଂର୍ ଏଠ୍ାୄଯ ହ୍ରାସ ଓଯାୄହାଆଙି । ୄର୍ୄର୍ାକ୍ତ ୄଶ୍ରଣୀ
ଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭୃତୁୟହାଯ ଏଫଂ ଏଯିଓି ଔଙ୍ଙତ ସଂଓଟ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ ।
ୁଣ,ି ଫିଯୀତୄଯ ାଯବ୍ନାଯିଓ ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି , ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄକାଟିଏ ଳ୍ପ ଯିଭାଣଯ ୄଦଣ
ଥତ ବିର୍ତ୍ି ୄଯ ଓାଭ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭାଯାର୍ି ଅଶ୍ୱାସନ ଉୄଯ ନୁ ୄହଁ । ଫୀଭାଧାଯଓ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ
ଯିଭାଣ ଉୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯନ୍ତି, ମାହାଓି ୄସ ନିଣଭିତ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ୄଦଫାଓୁ ଘାହଁୁଙନ୍ତି । ଚୀଫନ ଫୀଭା
ହାନୀଯୁ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫା ୄହଉଙି ୄକାଟିଏ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦୟ ଥତ ୄଦଫାଯ କୁଣିତଓ ଯାଶି । ଫୀଭିତ ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀଯ ଫୃ ହର୍ତ୍ଭ ଏଫଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତଭ ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ସନ୍ଦ ଓଯିାଯନ୍ତି । ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତ ଦୁ ଆଟି
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ଉାଦାନୄଯ କବା ୄହାଆାୄଯ - ଫଧି ଉାଦାନ ୄକାଟିଏ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ୁଞ୍ଜିୄଯ (ଣୁ ୄଓ ୄଯ ୄସଟାଯରିଙ୍ଗ୍ ୁଞ୍ଜି
ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଏ ) ସ୍ଙାନ ଓଯିାଯନ୍ତି ମାହା ଭୃତୁୟ ଉୄଯ ୄକାଟିଏ ଳ୍ପ ଯିଭାଣଯ ହାନିଯୁ ଯକ୍ଷା ଅଭଦାନୀ
ୄହଫ । ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଫାଓି ଥତ ଅକବି ୄଶ୍ରଣୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଓୁ ମାହା ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ୁଞ୍ଜି ଫଚାଯୄଯ, ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫିନୄି ମାକ ଓଯାମାଏ । ଭୃତୁୟ ଫସ୍ଙାୄଯ ଭୃତୁୟ ରାବଣାଂର୍ଯ ଯିଭାଣ ଅଶ୍ୱାସନ ଓିଭା
ଅଓାଉଣ୍ଟଯ ୁଞ୍ଜି ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫ । ୁଞ୍ଜିଯ ଦାମ୍ ୄଓଫ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭୂରୟ  ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କ
ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ୄଶ୍ରଣୀ ସଂଔୟା ଦ୍ୱାଯା କୁଣିତଓ ୄହଫ ।

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ୄଓଉଁଟା ନିଭର
ନ ିଖିତ ଫିଫୃତ ି ଭଧ୍ୟଯୁ ବୂଲ୍ ୄଟ ?
II. ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟିଏ ସାଭଣିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ।
III. ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟିଏ ଘିଯସ୍ଙାଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ।
IV. ରିସୀଯ ୄକାଟିଏ ନକଦ ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଙି ।
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ରି ସୀ ନୁ ୟନତଭ ଭୃ ତୁୟ ରାବୟାଂଶ ପ୍ରତିଶୃତ ି ୄମାକାଆଥାଏ ।

ସାଯାଂଶ
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ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା
2. ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା
3. ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା

4. ୄନଟ୍ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଭୂରୟ
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ ୧
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,
।

କ
ଏ

।

କ

କ

ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ II ୄଟ
ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟିଏ ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ୄଟ
ଉର୍ତ୍ଯ ୨
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ I ୄଟ
ଫିଫୃର୍ତ୍ି ‚ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟିଏ ସାଭଣିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ‛ ବୂଲ୍ ୄଟ

ସଠ୍ିଓ ଫିଫୃର୍ତ୍ି ‚ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟିଏ ଘିଯସ୍ଥାୟୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରି ସୀ ‛ ୄଟ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ ୧
ନ୍ତଯ-ୄରୌଓିଓ ସାଧନକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନ ନିଚ ବିତୄଯ ଓଣ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ଓଯୁଙି ?
I.

ଠ୍ିଓ ସଭଣ ନ ଅସିରା ମତୟନ୍ତ ସାଧନାକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନ ସ୍ଙକିତ ଯଖିଫା

II. ସଭଣ ସାଥିୄଯ ସାଧନାକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନ
III. ସାଭଣିଓ ସାଧନାକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନ
IV. ସାଧନାକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନଯ ଫିବିନ୍ନତା
ପ୍ରଶନ ୨
?
I.
II.
III.
IV.
ପ୍ରଶନ ୩
ୄଓଉଁଠ୍ାୄଯ ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ ପ୍ରଥୄଭ ଣାମାଆଥିରା ?
I.

ଣୁ ଏସ୍ଏ

II. ୄଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିୄଟନ୍
III. ଚଭତାନୀ
IV. ଫ୍ରାନସ
ପ୍ରଶନ ୪
ଓିଏ ନିଭନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓିଣଫ
ି ାଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତି?
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I.

ୄରାଓଭାୄନ ମିଏ ସ୍ଙିଯ ୄପଯସ୍ଗ ୄଔାଚୁ ଙନ୍ତି

II. ୄରାଓଭାୄନ ମିଏ ସଂଓଟ ଫିଭୁଔ ଟନ୍ତି ଏଫଂ କ୍ଷାତୄଯ ଉଯ ଠ୍ାଉଯିଅ ଓାଭ ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ
III. ଜ୍ଞାନୀ ୄରାଓଭାୄନ କ୍ଷାତ ସହିତ ଅଯାଭଦାଣଓ ଟନ୍ତି
IV. ସାଧାଯଣୄଯ ମୁଫଓ ୄରାଓଭାୄନ
ପ୍ରଶନ ୫
ନିଭନ ୄଯ ଥିଫା ଫିଫୃତ ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ଣୁ ରି ଫିର୍ଣୄଯ ସତୟ ୄଟ ?
I.
II.
III.
IV.
ପ୍ରଶନ ୬
ନିଭୄନ ଯ ଥିଫା ସଫୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫିୄର୍ର୍ତା କୁଡଓ
ି ଟନ୍ତି ୄଓଫ ୄକାଟିଓୁ ଙାଡିଓଯି :
I.

ନଭନୀଣ ଫୀଭା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ

II. ନକଦ ଭୂରୟଯ ଟଙ୍କା ନିବୄତ ଯାକ୍ତି ନୁ ୄହଁ
III. ଫୀଭାଧାଯଓ ଫାଙିଫ ୄଓଉଁଠ୍ାୄଯ ସଂଯକ୍ଷିତ ସଂଘଣ ଫିନୄି ମାକ ଓଯାୄହଉଙି
IV. ସଫତନଭ
ି ନ ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିଅମାଉଙି
ପ୍ରଶନ ୭
ୄଓଉଁଟା ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ିଓ ୄଟ ?
ଫିଫୃତ ି I : ଏହା ଫୀଭାଧାଯଓଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିଣମ୍ ପ୍ରଦାନ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଫାାଆଁ ନୁ ଭତି ଦିଏ ।
ଫିଫୃତ ି II : ରିସୀ ଧିଓାଯୀ ନକଦ ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ଯୂୄଯ ଫଚାଯ ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ଉାଚତନ
ଓଯିାଯିୄଫ
I.

I ସତୟ ୄଟ

II. II ସତୟ ୄଟ
III. I ଏଫଂ II ସତୟ ୄଟ
IV. I ଏଫଂ II ଭିଥୟା ୄଟ
ପ୍ରଶନ ୮
ନିଭୄନ ଯ ଥିଫା ସଫୁ ଣୁ ରି ଏସ୍ ଫିର୍ଣୄଯ ସତୟ ୄଟ ୄଓଫ ୄକାଟିଓୁ ଙାଡିଓଯି :
I.

ୄଶ୍ରଣୀ ଧାଯଣଓାଯୀ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ ପଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟଯୁ ଭୄନାନଣନ ଓଯିାଯିଫ

II. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ାଆଁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି
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III. ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓ
ି ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ଏଓ ଭୂରୟ ୄଦଫା ଓିଭା ନିଣଭିତ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥତଯ ଭୂରୟକୁଡଓ
ି
ୄଦଫା ଦ୍ୱାଯା ଓିଣାମାଆାୄଯ
IV. ଣୁ ରି ରିସୀ ଯ କଠ୍ନ ଫୀଭା ଔଙ୍ଙତକଡ
ି ଉାଦାନ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ାଯଦର୍ତୀ ୄଟ
ୁ ଓ
ପ୍ରଶନ ୯
ଅଆଅଯଡିଏ ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁ ସାୄଯ, ୄକାଟିଏ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନିଭର
ନ ିଖିତ ୄଓଉଁ ାଯବ୍ନଯିଓ ସଂଘଣକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ବାଯତୄଯ ନୁ ଭତି ପ୍ରଦାନ ଓଯାୄହାଆଙି ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯିଫ?
ଘଣନ I : ୄଶ୍ରଣୀ ସଂୄମାଚଓ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି
ଘଣନ II : ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି
I.

ୄଓଫ I

II. ୄଓଫ II
III. ଉବଣ I ଏଫଂ II
IV. I ନୁ ହଁ ଓି II ଫି ନୁ ହଁ
ପ୍ରଶନ ୧୦
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫଣ୍ଡର ଓଣ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ଓଯୁଙି ?
I.

ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସହସଂଫନ୍ଧ

II. ଆକ୍ୱିଟୀ କୁଡଓ
ି ସହିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସହସଂଫନ୍ଧ
III. ସୁଯକ୍ଷିତ ଏଫଂ ସଂଘଣ ଉାଦାନଯ ଭିଶ୍ରଣ

IV. ସୁଯକ୍ଷିତ ଏଫଂ ସଂଘୟ ଉାଦାନଯ ୃଥଓୀଓଯଣ
ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ ୧
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ II ୄଟ
ସାଧନକୁଡଓ
ି ଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓିଓ ଅଫଣ୍ଟନ ସଭଣ ସାଥିୄଯ ସାଧନକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନଓୁ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ଓଯୁଙ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୨
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ IV ୄଟ ।
ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ଓଯିଫା ସହଚ ନୁ ୄହଁ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୩
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ I ୄଟ ।
ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ ପ୍ରଥୄଭ ଣୁ ଏସ୍ଏ ୄଯ ଣାୄହାଆଥିରା ।
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ଉର୍ତ୍ଯ ୪
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ III ୄଟ ।
ଜ୍ଞାନୀ ୄରାଓଭାୄନ କ୍ଷାତ ସହିତ ଅଯାଭଦାଣଓ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ଓିଣଫ
ି ାଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତି ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୫
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ III ୄଟ ।
ଣୁ ରି'ଏସ୍ ୄସଭାନଂଓଯ ଫଧି, ଔଙ୍ଙତ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ସଂଘଣ ଉାଦାନ କୁଡଓ
ି ସଫନ୍ଧୄଯ ାଯଦର୍ତୀ ୄଟ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୬
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ I ୄଟ ।
ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ମ୍ ୄଦଫା ସ୍ଙାଣୀ ୄଟ ଏଫଂ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସହିତ ନଭନୀଣ ନୁ ୄହଁ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୭
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ III ୄଟ ।
ଉବଣ ଫିଫୃର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ସତୟ ୄଟ । ଫୀଭା ାଆଁ ଥତ ୄଦଫା ନଭନିଣତା ସାଫତଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄକାଟିଏ
ଫିୄର୍ର୍ତା ୄଟ ।
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଏହି ଅଓୃ ତ ି ଫୀଭାଧାଯଓଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ଓିଙ ି ଫଚାଯ ଅଧାଯିତ ନୁ କ୍ରଭଣିଓା ୄମାଡି
ଉାଚତନ ଓଯିଫାଓୁ ନୁ ଭତି ଦିନ୍ତି ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୮
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ II ୄଟ ।
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଣୁ ରି'ଏସ୍ ଫିର୍ଣୄଯ ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟକୁଡଓ
ି ାଆଁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୯
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ III ୄଟ ।
ଅଆଅଯଡିଏ ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁ ସାୄଯ ାଯବ୍ନଯିଓ ସଂଘଣକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ବାଯତୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ
ୄଶ୍ରଣୀ ସଂୄମାଚଓ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ାଆଁ ନୁ ଭତି ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯିଫ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୧୦

ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ IV ୄଟ ।
ସୁଯକ୍ଷିତ ଏଫଂ ସଂଘୟ ଉାଦାନଯ ୃ ଥଓୀଓଯଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫଣ୍ଡରଓୁ ନିୄଦ୍ଦତଶ ଓଯୁଙି ।
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ଧ୍ୟାୟ 10
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ୄଓଫ ଓା ଭୃତୁୟଠ୍ାଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ  ׀ଏହାଯ ନୟାନୟ ପ୍ରୄଣାକ
/ଉୄମାକ ଭଧ୍ୟ ଯହିଙ ି  ׀ଏହାଓୁ ଯିଣାଭଚନିତ ଫୀଭା ରାବ ସହିତ ଫିଶ୍ୱାସ ଚାତ ଓଯିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ଉୄମାକ
ଓଯାମାଆାୄଯ; ଏହାଓୁ ଏଓ ରିସୀ ଚାତ ଓଯିଫାୄଯ ମାହା ଉୄଦୟାକକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଭୂଔ ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଫୃ ତ ଓୄଯ
ଏଫଂ ଫନ୍ଧଓସଫୁ ଯ ଫିୄଭାଘନୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଆ ାୄଯ  ׀ଅୄଭ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଏହି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରୄଣାକ
ସଭନ୍ଧୄଯ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯିଫା ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄଣାକ
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ
1. ଫିଫାହିତ ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିୟଭ
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ େଷ୍ଟ ,ଫିଶ୍ୱସନୀଣତାୁ ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫାର୍ିଓୀ ସହିତ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ
ରାବସଫୁ ଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ/ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯ ଉୄଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓଯଯ ପ୍ରମୁଚୟତା ୄନଆ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ
ବାଯତୄଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓଯଯ ୄରା ସହିତ େଷ୍ଟଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ଧିଓ ସନ୍ଦ ଓଯାମାଉନାହିଁ, ଏହି ଫିର୍ଣଓୁ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ
ଫୁ ଛଫ
ି ା ରାବଦାଣଓ ହୁ ଏ ׀
ଫିଫାହିତ ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିଣଭ, 1874 ଯ ନୁ ବାକ 6 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ତ୍ନୀ 
ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତିଭାନଙ୍କୁ ରାବଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଫିଫାହିତ ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିଣଭ, 1874ଯ ନୁ ବାକ 6 ଏଓ
େଷ୍ଟଯ କଠ୍ନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ׀
ଘିତ୍ର 1 : MWP ଧିନିୟଭ ନ୍ତକତତ ରାବଗ୍ରହୀତା

ଏହା ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିଫାହିତ ୁଯୁର୍ ଦ୍ୱାଯା ତା‟ ନିଚ ଚୀଫନ ଉୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା, ଏଫଂ
ତା‟ ତ୍ନୀ, ଓିଭା ତା‟ ତ୍ନୀ  ସନ୍ତାନ, ଓିଭା ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ଫି ରାବ ାଆଁ ଏହା ସମ୍ମୁଔୄଯ ପ୍ରଓଟ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ, ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସବି ହିତ ନୁ ସାୄଯ ତା‟ ତ୍ନୀ, ଓିଭା ତା‟ ତ୍ନୀ 
ସନ୍ତାନ, ଓିଭା ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ଫି ରାବ ାଆଁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଏଓ େଷ୍ଟ ୄଟ ୄଫାରି ଧଯି ନିଅମିଫ,
ଏଫଂ ୄମ ମତୟନ୍ତ େଷ୍ଟଯ ୄଓୌଣସି ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ଯହିଥିଫ, ତାହା ତି, ଓିଭା ତା‟ ଋଣଦାତାଯ ନିଣନ୍ତ୍ରଣଯ ଧୀନୄଯ,
ଓିଭା ତା‟ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଂର୍ ୄହାଆ ଯହିଫ ନାହିଁ ׀
ଓ) MWP ଧିନିୟଭ ନ୍ତକତତ ଏଓ ରି ସୀଯ ୄଫୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ
i.

ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଏଓ ବିନ୍ନ େଷ୍ଟ ହିସାଫୄଯ ଯହିଫ  ׀ତ୍ନୀ ଓିଭା ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତି ,18 ଫର୍ତ ଫଣସଯୁ ଊଦ୍ଧତୁ
ଏଓ େଷ୍ଟି ୄହାଆାୄଯ ׀

ii. ରିସୀଟି ନୟାଣାଣ ସଂରଗ୍ନ, ଋଣଦାତା ଏଫଂ ଏଯିଓି ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ନିଣନ୍ତ୍ରଣଯ ଫାହାୄଯ ଯହିଫ ׀
iii. ଦାଫୀ ଥତଓୁ େଷ୍ଟିଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀
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iv. ରିସୀଓୁ ସଭତଣ ଓଯାମାଆାଯିଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ନାଭୀତିଓଯଣ ନା ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଙି
׀
v. ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ରାବସଫୁ ଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାଓୁ ଓିଭା ଯିଘାନା ଓଯିଫାଓୁ ଏଓ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି
େଷ୍ଟି ନିମୁକ୍ତ ନ ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯାର୍ି ଯାଷ୍ଟ୍ର ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ରାକୁ ୄହାଆଥିଫା ଫୀଭାଯ
ଓାମତୟାଣ ଫସ୍ଙିତ ତାଯ ସଯଓାଯୀ େଷ୍ଟିଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆମାଏ ׀
ଔୁ ରାବ
ଏଓ ଟ, ସଂୄର୍ାଧନୀଣ େଷ୍ଟ ପ୍ରସଂଫିଦା ନ୍ତକତତ େଷ୍ଟଓୁ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ ଫୀଭା
ରିସୀ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ  ׀ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ରାବ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, େଷ୍ଟ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ପ୍ରର୍ାସନ ାଆଁ ଏଓ
େଷ୍ଟି ନିମୁକ୍ତ ଓଯିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଧାଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯି,
ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟୄଯ ତା‟ ଧିଓାଯସଫୁ ଓୁ ତୟାକ ଓୄଯ  ׀େଷ୍ଟି ଫୀଭା
ରାବଓୁ ନିୄଫର୍ ଓୄଯ ଏଫଂ େଷ୍ଟଓୁ ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ ରାବଗ୍ରହୀତା ାଆଁ ଯିଘାିତ ଓୄଯ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ତି/ତ୍ନୀ ଏଫଂ ିରାଭାନଙ୍କ ରାବ ାଆଁ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରଥା ଯହିଙ,ି ରାବଗ୍ରହୀତା
ୄଓୌଣସି ଫି ନୟ ୄଫୈଧିଓ ଫୟକ୍ତି ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏଓ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯିଫା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ରିସୀ
ରାବସଫୁ ଓୁ ରାବଗ୍ରହୀତାଯ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ ସଭଣୄଯ ଫିଜ୍ଞତା ସହିତ ନିୄଫର୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ବଫିର୍ୟତ
ଋଣଦାତାଭାନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ରାବଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯୄଔ ׀
2. ଓି ଭୟାନ ଫୀଭା
ଓିଭୟାନ ଫୀଭା ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ଫୀଭା ୄଟ ׀

ଯିବାଷା
ଓିଭୟାନ ଫୀଭା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୟଫସାୟ ଦ୍ାଯା ୄସହି ଅଥିଓ କ୍ଷତି
ାଆଁ, ୄସହି ଫୟଫସାୟଯ କ୍ଷତିୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଅମାଏ, ମାହା ଫୟଫସାୟଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ ଭୃ ତୁୟ
ଓିଭାେ ଫିସ୍ତାଯିତ ସଭଥତତାଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଏହାଓୁ ସଯଯୂୄ ଓହିଫାଓୁ କୄର, ଓି ଭୟାନ ଫୀଭା ୄହଉଙି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ମାହାଓୁ ଫୟଫସାଣ ସୁଯକ୍ଷା
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ  ׀ରିସୀ ଫଧି ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ଉୄମାକୀତାଯ ସଭଣାଫଧି
ଫାହାଯଓୁ ଫିସ୍ଗାଯିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ  ׀ଓି ଭୟାନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ାଔୄଯ ଥାଏ
ଏଫଂ ଏହାଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଙି ୄସହି ହାନିସଫୁ ାଆଁ ଫୟଫସାଣଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଓଯିଫା ମାହା ଏଓ ଭୂଔୟ ଅଣ
ଉତ୍ପନ୍ନଓାଯୀଯ ହାନି ସହିତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତାୄଯ ସହାଣଓ ୄହଫା  ׀ଓିଭୟାନ ଫୀଭା ୄହାଆଥିଫା
ଫାସ୍ଗଫ ହାନିସଫୁ ଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓୄଯ ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭା ରିସୀ ଉୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଅଥିଓ
ଯାର୍ି ଦ୍ୱାଯା କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଓୄଯ ׀
ୄନଓ ଫୟଫସାଣୄଯ ଏଓ ଓି ଭୟାନ ,ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତିୁ ଥାଏ ମିଏ ଧିଓାଂର୍ ରାବ ାଆଁ ଦାଣୀ ଯୄହ, ଓିଭା ୄଫୌଦ୍ଧିଓ
ସବ୍ନର୍ତ୍ି ବି ୄଓୌର୍ ସଭୂହଓୁ ପ୍ରତିସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ନନୟ  ଓଠ୍ିନ ୄଓୌର୍ ଥାଏ, ମାହା ସଂକଠ୍ନ ାଆଁ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତା ୄଓୌଣସି ଓଭତଘାଯୀ ମାହାଯ ଜ୍ଞାନ, ଓାମତୟ, ଓିଭା ୄଭାଟାୄଭାଟି ୄମାକଦାନଓୁ
176

ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ନନୟଯୂୄ ଭୂରୟଫାନ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ, ତାଯ ଚୀଫନ ଓିଭା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉୄଯ ଏଓ ଓି ଭୟାନ
ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆାୄଯ ׀
ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଭୂରୟ ,ମଥା: ସ୍ଙାଣୀ ସହାଣତା ୄନଫା ଓିଭା ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫାୁ ଏଫଂ ହାନି ,ମଥା:
ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାୄନ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ୄହଫା ମତୟନ୍ତ ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଓଯିଫାୄଯ ହ୍ରାସ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷଭତାୁ ମାହା
ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତିଓୁ ହଯାଆଫା ଫସଯୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ତାଯ ସଭାୄଣାଚନ
ଓଯିଫା ାଆଁ ଏହା ଓଯିଥାଏ ׀
ଓିଭୟାନ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତିଯ ନିଚ ଅଣ ୄକ୍ଷା ଓବ୍ନାନୀଯ
ରାବଦାଣିତା ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ  ׀ପ୍ରିଭିଣଭ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହା ଓଯ ଓୁ ର୍ ୄଟ ୄମୄହତୁ
ସଭଗ୍ର ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଫୟଫସାଣ ଔଙ୍ଙତ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ  ׀ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ଯୂୄ,
ଓିଭୟାନ ଫୀଭାୄଯ ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ଅଣ ଯୂୄ ଯିକଣିତ ଓଯି ଏହା ଉୄଯ ଓଯ ରକାମାଏ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଭୂରୟାଙ୍କନୄଯ ଫୟଫସାଣଯ ଡିଟଓଯା ୄହାଆଥିଫା ଫୟଫସାଣ ଫିଫଯଣକୁଡଓ
ି ଏଫଂ ପାଆର
ଓଯାମାଆଥିଫା IT ଯିଟର୍ଣ୍ସଫୁ ଓୁ ୄଦଖିୄଫ  ׀ସାଧାଯଣତଃ, ଓବ୍ନାନୀ ଓିଭୟାନ ଫୀଭା ାଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ରାବଦାଣଓ
ୄହଫା ଉଘିତ  ׀ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ହାନି ଓଯୁଥିଫା ଓିନ୍ତୁ ଉର୍ତ୍ଭ-ନିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ
ାଆଁ ଅର୍ତ୍ି ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ଓ) ଓିଏ ଏଓ ଓିଭୟାନ ୄହାଆାୄଯ ?
ଏଓ ଓିଭୟାନ ୄଓହି ଫି ୄହାଆାୄଯ ମିଏ ଫୟଫସାଣ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଚଡିତ ଥାଏ ମାହାଯ ହାନି ଫୟଫସାଣ
ାଆଁ ଅଥିଓ ପ୍ରଫ ପ୍ରଣାସଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣସ୍ୱଯୂ, ୄସହି ଫୟକ୍ତି ଓବ୍ନାନୀଯ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ଓ, ଏଓ
ସହବାକୀ, ଏଓ ଭୂଔୟ ଫିୄକ୍ରତା, ଭୂଔୟ ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ଭୟାୄନଚଯ, ଓିଭା ୄସହି ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ୄଓୌର୍ ଓିଭା ଜ୍ଞାନ ଥିଫା
ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ୄହାଆାୄଯ ମାହା ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଭୂରୟଫାନ ୄଟ ׀
ଔ) ଫୀଭାୄମାକୟ ହାନି
ନିଭନ ହାନିସଫୁ ୄସସଫୁ ଟନ୍ତି ମାହା ାଆଁ ଓି ଭୟାନ ଫୀଭା କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ :
i.

ଫିସ୍ଗାଯିତ ସଭଣାଫଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ହାନି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଓାଭ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ହୁ ଏ,
ସ୍ଙାଣୀ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ମଦି ଅଫର୍ୟଓ ଏଓ ପ୍ରତିସ୍ଙାନଯ ବର୍ତ୍ି  ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ାଆଁ ଥତ ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ׀

ii. ରାବକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଫୀଭା ଓଯାମାଏ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ହଯାଆଥିଫା ଫିକ୍ରୀକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ
ୄହାଆଥିଫା ହଯାଆଥିଫା ଅଣସଫୁ ଯ ସଭାୄଣାଚନ ଓଯିଫା, ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଚଡିତ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫୟଫସାଣ
ୄପ୍ରାୄଚଓଟଯ ଫିଭନ ଓିଭା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣଠ୍ାଯୁ ଉୁଚଥି
ି ଫା କ୍ଷତି, ଫିସ୍ଗାଯ ଓଯିଫାଯ ଫସଯଯ ହାନି, ଫିୄର୍ର୍
ୄଓୌର୍ ଓିଭା ଜ୍ଞାନଯ ହାନି ଆତୟାଦି ׀
3. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା ( MRI)
ଭୄନଓଯନ୍ତୁ ଅଣ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓିଣିଫା ାଆଁ ଏଓ ଋଣ ୄନଉଙନ୍ତି  ׀ଅଣଙ୍କୁ ଋଣ ଫୟଫସ୍ଙାଯ ଂର୍ ଯୂୄ ଫୟାଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା ାଆଁ ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
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ଓ) MRI ଓ‟ଣ ୄଟ?
ଏହା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ମାହା କୃହ ଋଣ ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଏହା ଭୂତଃ
ଏଓ ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣ ଉୄଯ
ଫର୍ିଷ୍ଟ ଯାର୍ିଓୁ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫାାଆଁ ନିଅମାଆଥାଏ ମଦି ୄସ ଏହାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯିୄର୍ାଧ ୂଫଯ
ତ ୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ
ଓୄଯ  ׀ଏହାଓୁ ଏଓ ଋଣ ସୁଯକ୍ଷାଦାତା ରିସୀ ଓୁ ହାମାଆାୄଯ  ׀ଏହି ୄମାଚନା ଫଣସ୍କ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ
ଉମୁକ୍ତ ୄଟ ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ଫରଭିତଭାୄନ ରିସୀଧାଯୀଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ
ୄସଭାନଙ୍କ ଋଣସଫୁ ଓୁ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫାୄଯ ସହାଣତା ୄରାଡି ାଯନ୍ତି ׀
ଔ) ୄଫୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ
ରିସୀ ସଭତଣ ଭୂରୟ ଓିଭା ଯିକ୍ୱତା ରାବ ଧାଯଣ ଓୄଯ  ׀ଏହି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରୄତୟଓ
ଫର୍ତ ଓମ୍ ୄହଉଥାଏ ମାହା ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ବି ନୁ ୄହଁ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ରିସୀ ସଭଣାଫଧି
ଭଧ୍ୟୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଯୄହ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା ଙୄଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I.

ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଫନ୍ଧଓ ହାଯଓୁ ସୁକଭ ଓଯିଫା

II. କୃହ ଋଣ ଉଧାଯଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା
III. ଫନ୍ଧଓ ଯଔାମାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଭୂରୟଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା
IV. ତୁଟ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିଷ୍କାସନଯୁ ଫଞ୍ଚିଫା

ସାଯାଂଶ


ଫିଫାହିତ ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିଣଭ, 1874 ଯ ନୁ ବାକ 6 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ତ୍ନୀ 
ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଭାନଙ୍କୁ ରାବସଫୁ ଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀



MWP ଧିନିଣଭ ନ୍ତକତତ ରାକୁଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ନୟାଣାଣ ସଂରଗ୍ନ, ଋଣଦାତା ଏଫଂ ଏଯିଓି ଚୀଫନ
ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ନିଣନ୍ତ୍ରଣଯ ଫାହାୄଯ ଥିଫ ׀



ଓିଭୟାନ ଫୀଭା ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ଫୀଭା ୄଟ  ׀ଏହାଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ତନା
ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ଦ୍ୱାଯା ୄସହି ଅଥିଓ ହାନିଯ କ୍ଷତିୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ନିଅମାଏ, ମାହା
ଫୟଫସାଣଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଓିଭା ଫିସ୍ଗାଯିତ ସଭଥତତାଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀



ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା ଭୂତଃ ଏଓ ହ୍ରାସଫାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଓର୍ତ୍ତା
ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣ ଉୄଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଯାର୍ିଓୁ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଅମାଆଥାଏ ମଦି ୄସ ଏହାଯ
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯିୄର୍ାଧ ୂଫଯ
ତ ୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀
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ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ଫିଫାହିତ ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିଣଭ
2. ଓିଭୟାନ ,ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତିୁ ଫୀଭା
3. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

MRI କୃ ହ ଋଣ ଉଧାଯଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଓିଭୟାନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ?
I.

ଓିଭୟାନ ଅଣ

II. ଫୟଫସାଣ ରାବଦାଣିଓତା
III. ଫୟଫସାଣ ଆତିହାସ
IV. ଭୁଦ୍ରାଫୀତି ସୂଘଓ
ପ୍ରଶନ 2
ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା , MRI) ଓୁ ____________ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
I.

ଫଧତଭାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା

II. ହ୍ରାସଭାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା
III. ଯିଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା
IV. ସାଫତୄବୌଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ପ୍ରଶନ 3
ନିଭନ ହାନିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ଓିଭୟାନ ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ଅଫୃ ତ ଓଯାମାଏ ?
I.

ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄଘାଯୀ

II. ଫିସ୍ଗାଯିତ ସଭଣାଫଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ହାନି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଓାଭ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ହୁ ଏ
III. ସାଧାଯଣ ଦାଣିତ୍ୱ
IV. ତୂଟ ି  ଫିୄରା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନି
ପ୍ରଶନ 4
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WMP ଧିନିଣଭ ନ୍ତକତତ ଏଓ ରିସୀ ଓାମତୟଓାଯୀ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ରାବସଫୁ ଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ଯିଘାନା ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ େଷ୍ଟିଓୁ ନିମୁକ୍ତ ନ ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯାର୍ି ____________ଓୁ
ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆମାଏ ׀
I.

ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାତି

II. ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ସଯଓାଯୀ େଷ୍ଟି
III. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
IV. ଫୀଭିତ
ପ୍ରଶନ 5
ଭୄହର୍ ଉଧାଯ ଓଯିଥିଫା ୁଞ୍ଜି ଉୄଯ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ଘାରୁ ଓଯିଥିରା  ׀ତାଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟ ୄଯ, ସଭସ୍ଗ
ଋଣଦାତା ଭୄହର୍ଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି ଙୄଯ ମିଫାାଆଁ ସଫୁ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯୁଙନ୍ତି  ׀ନିଭନ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି
ୁ ଓ
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଉଁଟା ଋଣଦାତାଭାନଙ୍କ ହୁ ଞ୍ଚ ଫାହାୄଯ ୄଟ ?
I.

ଭୄହର୍ଯ ନାଭୄଯ ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ି

II. ଭୄହର୍ଯ ଫୟାଙ୍କ ଏଓାଉଣ୍ଟ
III. MWP ଧିନିଣଭ ଯ ନୁ ବାକ 6 ନ୍ତକତତ ଓିଣାମାଆଥିଫା ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ
IV. ଭୄହର୍ ନାଭୄଯ ଥିଫା ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ
ପ୍ରଶନ 6
MWP ଧିନିଣଭ ପ୍ରଓଯଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ ୄଟ ?
ଉକ୍ତି I: ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ୄଘକ୍ କୁଡଓ
ି ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ
ଉକ୍ତି II: ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ୄଘକ୍ କୁଡଓ
ି େଷ୍ଟିଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ
I.

I ସତୟ ୄଟ

II. II ସତୟ ୄଟ
III. ଉବଣ I ଏଫଂ II ସତୟ ଟନ୍ତି
IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫି ସତୟ ନୁ ୄହଁ
ପ୍ରଶନ 7
MWP ଧିନିଣଭ ପ୍ରଓଯଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ ୄଟ ?
ଉକ୍ତି I: ଭୃତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ନାଭୀତଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ
ଉକ୍ତି II: ଭୃତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି େଷ୍ଟିଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ
I.

I ସତୟ ୄଟ

II. II ସତୟ ୄଟ
III. ଉବଣ I ଏଫଂ II ସତୟ ଟନ୍ତି
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IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫି ସତୟ ନୁ ୄହଁ
ପ୍ରଶନ 8
ଚଣ ତା‟ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ନିଭନ ଫୀଭା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଓଭତଘାଯୀଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଯୂୄ ଓାଟିଫାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫିୄଫଘିତ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ?
ସନ୍ଦ I: ଓଭତଘାଯୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ରାବ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ସନ୍ଦ II: ଚଣଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ରାବ ସହିତ ଓିଭୟାନ ଚୀଫନ ଫୀଭା
I.

ୄଓଫ I

II. ୄଓଫ II
III. ଉବଣ I ଏଫଂ II
IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫି ନୁ ୄହଁ
ପ୍ରଶନ 9
ୄସହି ଋଣଓର୍ତ୍ତା ୄମଉଁଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ଅନୁ ର୍ଙ୍ଗି ଓ ଯୂୄ ଫନ୍ଧଓ ଯଔନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ସୁଧ
ରକାଆଫା ଓିନ୍ତୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଯଖିଫାଯ ପ୍ରଥାଓୁ ______________ ଓହନ୍ତି ׀
I.

ସୁଯକ୍ଷା

II. ଫନ୍ଧଓ
III. ସୁଧୄଔାଯୀ
IV. ହାଆୄାୄଥୄଓର୍ନ ,ଦୃ ଷ୍ଟି ଫନ୍ଧଓୁ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ରିସୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ କୃହ ଋଣ ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ?
I.

ଚୀଫନ ଫୀଭା

II. ଫିଓାଙ୍ଗତା ଫୀଭା
III. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା
IV. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଓି ଭୟାନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ଯାଶିଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫୟଫସାୟ ରାବଦାୟିଓତା ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
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ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା (MRI) ଓୁ ହ୍ରାସଭାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫିସ୍ତାଯିତ ସଭୟାଫଧି ସଭେନ୍ଧୀୟ ହାନି, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଓାଭ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ହୁ ଏ, ସଫୁ ଓୁ ଓିଭୟାନ
ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ରାବସଫୁ ଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ  ଯିଘାନା ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫିୄଶଷ ଟ୍ରଷ୍ଟିଓୁ ନିମକ୍ତ
ୁ ନ
ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯାଶି ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ସଯଓାଯୀ ଟ୍ରଷ୍ଟିଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
MWP ଧିନିଣଭ ଯ ନୁ ବାକ 6 ନ୍ତକତତ ଓିଣାମାଆଥିଫା ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନୟାଣାଣ ସଂରଗ୍ନ 
ଋଣଦାତାଭାନଙ୍କ ୁହଞ୍ଚ ଫାହାୄଯ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ୄଘକ୍ କୁଡଓ
ି ଟ୍ରଷ୍ଟିଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଟ୍ରଷ୍ଟିଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୟଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ରାବ ସହିତ ଓିଭୟାନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଓଭତଘାଯୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଯୂୄ
ଓାଟିଫାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫିୄଫଘିତ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ୄସହି ଋଣଓର୍ତ୍ତା ୄମଉଁଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ଅନୁ ସଙ୍ଗି ଓ ଯୂୄ ଫନ୍ଧଓ ଯଔନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ସୁଧ
ରକାଆଫା ଓିନ୍ତୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଯଖିଫା ପ୍ରଥାଓୁ ଫନ୍ଧଓ ଓହନ୍ତି ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା କୃହ ଋଣ ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 11
ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭର
ୂ ୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଏଫଂ ଭର
ୂ ୟାଙ୍କନ / ଭର
ୂ ୟାୟନ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ଫିଦୟାଥତୀଓୁ ୄସହି ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ସହିତ ଯିଘତ
ି ଓଯାଆଫା ୄମଉଁକଡ
ି ଚୀଫନ
ୁ ଓ
ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଏଫଂ ରାବ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଟନ୍ତି  ׀ଅୄଭ ପ୍ରଥୄଭ ୄସହି ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ
ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା ମାହା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ କଠ୍ନ ଓଯିଥାନ୍ତି ଏଫଂ ତାୄଯ ଧିୄର୍ର୍  ୄଫାନସଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ
ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭକୁଡଓ
ି
ଓ. ଫୀଭା ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ – ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ
ଔ. ଧିୄର୍ର୍ ଏଫଂ ୄଫାନସ
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ଓ. ଫୀଭା ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ – ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ
1. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ
ସାଧାଯଣ ବାର୍ାୄଯ, ଏହି ଦ ୄସହି ଭୂରୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ
ଓଯିଫାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ପ୍ରତି ଏଓ ହଚାଯ ଟଙ୍କା ହାଯୄଯ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ
 ׀ଏହି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ହାଯସଫୁ ହାଯଯ ସାଯଣୀ ଅଓାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ
ଘିତ୍ର 1 : ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ

ୄମଉଁ ହାଯ/ ଭୂରୟ ସଫୁ ଏହି ସାଯଣୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରିଣ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ “ପି ସ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ” ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି
ସାଧାଯଣତଃ ସଭାନ ଫାର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଟନ୍ତି ମାହାଓୁ ପ୍ରତି ଫର୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ଏକୁଡଓ
ି ଫଧି ସାଯା ସାଭାନ ଥାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଫାର୍ିଓ ହାଯ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଅୟୁ ାଆଁ ଏଓ ୄଓାଡିଏ ଫଷତଯ ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ରି ସୀ ାଆଁ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ ଟ 4,000 ହୁ ଏ,
ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରତିଫଷତ ଟ 4,000 ୄରଔାଏଁ ୄଓାଡିଏ ଫଷତ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ଫର୍ୟ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଥିଫା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ୄଓଫ ପ୍ରଥଭ ୄଓୄତଓ ଫର୍ତୄଯ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଏଓଭାତ୍ର ପ୍ରିଭିଣଭ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଯହିଙ ି ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓଫ ୄକାଟିଏ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଘୁକ୍ତିଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ୄଦଣ ୄହାଆଥାଏ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ନିୄଫର୍ ଉନମଔ
ୟ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
2. ଯିୄଫଟ (ଙୁ ଟ)
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ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄଦଣ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଯିୄଫଟ ,ଙୁ ଟୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
ୄସବି ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଯିୄଫଟ ୄହଉଙି :
 ଫୀଭା ଯାର୍ି ାଆଁ
 ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଣାୀ ାଆଁ
ଓ) ଫୀଭା ଯାଶି ାଆଁ ଯିୄଫଟ
ଫୀଭା ଯାର୍ି ାଆଁ ଯିୄଫଟ ୄସଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ୄମଉଁଭାୄନ ଧିଓ ଫୀଭାଯାର୍ି ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତି ׀
ଏହାଓୁ ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄସହି ରାବସଫୁ ୄଦଫାଯ ଏଓ ଉାଣ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଉଙ୍ଙତଯ
ଭୂରୟଯ ରିସୀସଫୁ ୄଦଫା ସଭଣୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏହାଯ ଓାଯଣ ଫହୁ ତ ସଯ ୄଟ  ׀ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଟ 50,000 ୄହଉ ଓିଭା ଟ 5,00,000 ାଆଁ ଏଓ ରିସୀଯ ଓାମତୟ ଓଯିଥାଉ, ଉବଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ଯିଶ୍ରଭଯ ଯିଭାଣ, ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ, ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରାୄସାସିଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ ସଭାନ ହିଁ ଯୄହ  ׀ଓିନ୍ତୁ
ଉଙ୍ଙତଯ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ରିସୀସଫୁ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଉାଚିତ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ରାବ ଚତନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଔ) ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଣାୀ ାଆଁ ଯିୄଫଟ
ୄସହିବି ପ୍ରିଭିଣଭଯ ପ୍ରଣାୀ ାଆଁ ଏଓ ଯିୄଫଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ୁ ଫାର୍ିଓ, ଦ୍ଧତ-ଫାର୍ିଓ, ୄତୈଭାସିଓ ଓିଭା ଭାସିଓ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ
ାଯନ୍ତି  ׀ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଣାୀ ୄମୄତ ଫାଯଭାଯ ୄହଫ, ୄସଫା ଭୂରୟ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ  ׀ଫାର୍ିଓ  ଦ୍ଧତ ଫାର୍ିଓ
ପ୍ରଣାୀୄଯ ସଂଗ୍ରହ  ୄରଔାଫିଧି ଫର୍ତଓୁ ୄଓଫ ଥୄଯ ଚଡିତ ଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ୄତୈଭାସିଓ  ଭାସିଓ
ପ୍ରଣାୀଯ ଥତ ୄହଉଙି ପ୍ରକ୍ରିଣା ଧିଓ ଫାଯଭାଯ ୄଟ  ׀ୄତୈଭାସିଓ  ଭାସିଓ ପ୍ରଣାୀ ତୁ ନାୄଯ ଦ୍ଧତ-ଫାର୍ିଓ
ଓିଭା ଫାର୍ିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ପ୍ରର୍ାସନିଓ ଭୂରୟୄଯ ସଂଘଣୄଯ ସଭଥତ ହୁ ଏ  ׀ସୄଫତାଯି, ଫାର୍ିଓ
ପ୍ରଣାୀୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏହି ଯାର୍ିଓୁ ସଭଗ୍ର ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉୄମାକ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଏହା ଉୄଯ ସୁଧ ଚତନ
ଓଯିାୄଯ  ׀ୄତଣୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫାର୍ିଓ  ଦ୍ଧତଫାର୍ିଓ ପ୍ରଣାୀ ଉୄଯ ଯିୄଫଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ଏକୁଡଓ
ି
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ସଂୃକ୍ତ ପ୍ରର୍ାସନିଓ ଔଙ୍ଙତଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଭାସିଓ ପ୍ରଓାଯଯ ପ୍ରଦାନ- ାଆଁ ଓିଙ ି ତିଯକ୍ତ
ି ଭଧ୍ୟ ଘାଚତ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
3. ତିଯିକ୍ତ ଘାଚତ
ସାଯଣୀ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ାଆଁ ଘାଚତ ଓଯାମାଏ ୄମଉଁଭାୄନ ୄଓୌଣସି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଓାଯଓ ନ୍ତକତତ ନ ଥାନ୍ତି ମାହା ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ସଙ୍କଟ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫ  ׀ୄସବି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଚୀଫନଭାନଙ୍କୁ ଭାନଓ
ଚୀଫନ ଓୁ ହାମାଏ ଏଫଂ ଘାଚତ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭୂରୟଓୁ ସାଧାଯଣ ଭୂରୟ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ମଦି ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଉଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ୄଯାକ ଓିଭା ଭଧୁୄଭହ ବି ୄଓୄତଓ ହୃ ଦଣ ସଭସୟାୄଯ ୀଡିତ
ଥାଏ, ମାହା ତା‟ ଚୀଫନ ାଆଁ ଏଓ ଅଦ ୄହାଆାୄଯ, ୄସବି ଚୀଫନଓୁ ନୟ ଭାନଓ ଚୀଫନ ତୁ ନାୄଯ ଉଭାନଓ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ରାକୁଓଯିଫା ାଆଁ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆାୄଯ  ׀ୄସହିବି ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ତିଯକ୍ତ
ି ୄସଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ
ଏଓ ସଓତସ ଏୄକ୍ରାୄଫଟ ବି ଏଓ ଅଦୂର୍ଣ୍ତ ଫୟଫସାଣୄଯ ନିମକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଯିଣାଭ
ୁ ଥାଅନ୍ତି  ׀ଏହିସଫୁ ତିଯକ୍ତ
ସାଯଣୀ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄହାଆାୄଯ ׀
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ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଓିଙ ି ତିଯକ୍ତ
ି ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଦ୍ୱିକଣ
ୁ ିତ ଦୁ ଖତଟଣା ରାବ ଓିଭା DAB ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ,ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଦାଫୀ ଯୂୄ
ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଦ୍ୱିକଣ
ୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ହୁ ଏ ମଦି ଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ ୁ  ׀ଏଥି ାଆଁ ଏଓ ଟଙ୍କା
ପ୍ରତି ହଚାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରାକୁ ଓଯିାୄଯ ׀

ୄସହିବି ପ୍ରତି ହଚାଯ ଫୀଭା ଯାଶିୄଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରଦାନ ଓଯି ସ୍ଥାୟୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା ରାବ (PDB) ଯୂୄ ଏଓ ରାବ
ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

4. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫା
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଓଭିତ ି ୄସହି ହାଯ/ଭୂରୟସଫୁ ଯ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯନ୍ତି
ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ସାଯଣୀୄଯ ଦର୍ତାମାଆଥାଏ  ׀ଏହି ଓାମତୟଓୁ ଏଓ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା ସଂାଦିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଫଧି ଫୀଭା, ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଚୀଫନ  ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ବି ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା ନିଭନ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘାଯ ଓୄଯ :
 ଭୃତୁୟହାଯ
 ସୁଧ
 ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ଔଙ୍ଙତ
 ଯିଚବତ ,ସଂଘିତୁ
 ୄଫାନସ ୄରାଡିଙ୍ଗ
ଘିତ୍ର 2 : ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭଯ ଖଟଓସଫୁ
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ପ୍ରଥଭ ଦୁ ଆଟି ତତ୍ତ୍ୱ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ କଠ୍ନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ନୟ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ୄରାଡ
ଓଯାମାଏ ମାହା ପୄଯ ୄଭାଟ ଓିଭା ପି ସ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ׀
ଓ) ଭୃ ତୁୟହାଯ ଏଫଂ ସୁଧ
ଭୃତୁୟହାଯ ୄହଉଙି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ପ୍ରଥଭ ତତ୍ତ୍ୱ  ׀ଏହାଓୁ ଏଓ ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀ, ଯ ଉୄମାକ ଓଯି ନିଦ୍ଧତାଯିତ
ଓଯାମାଏ, ମାହା ଅଭଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଅଣୁ ାଆଁ ଭୃତୁୟହାଯଯ ଏଓ ଅଓନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଅଣୁ 35 ାଆଁ ଭୃତୁୟ ହାଯ 0.0035 ହୁ ଏ ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ 1000 ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ
ଅଣୁ 35 ମତୟନ୍ତ ଚୀଫିତ ଥାଅନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 3.5 ,ଓିଭା 10,000 ଭଧ୍ୟଯୁ 35ୁ ଅଣୁ 35  36
ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯିୄଫ ୄଫାରି ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ׀
ସାଯଣୀଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଅଣୁ ାଆଁ ଭୃତୁୟହାଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣ
ସ୍ୱଯୂ ଅଣୁ 35 ାଆଁ 0.0035 ଯ ହାଯଯ ଥତ ୄହଉଙି 0.0035ଯ ଫୀଭା X 1000 ,ଫୀଭା ଯାର୍ିୁ = ଟ
3.50 ପ୍ରତି ହଚାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ାଆଁ ׀

ଉୄଯାକ୍ତ ଭୂରୟଓୁ “ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ” ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଆାୄଯ  ׀ଧିଓ ଅୟୁ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ଧିଓ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଫିବିନ୍ନ ଅଣୁ ାଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭିଣଭକୁଡଓ
ି ୁ ଭିର୍ାଆ ଅୄଭ ୄସହି ଦାଫୀସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ାଆ ାଯିଫା
ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ସଭଗ୍ର ସଭଣ ଓିଭା ଫଧି, ଧଯନ୍ତୁ ଅଣୁ 35 ଠ୍ାଯୁ 55 ମତୟନ୍ତ, ାଆଁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ୄଫାରି
ଅର୍ା ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄଭାଟ ଭୂରୟ ଅଭଓୁ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ବଫିର୍ୟତ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଓୁ
ୄଦଔାମାଆ ାୄଯ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଏହା ଅଭଓୁ ଫତାଏ ୄମ ୄସସଫୁ ଦାଫୀଓୁ ମାହା ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ
ୄହାଆାୄଯ, ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଭଓୁ ୄଓୄତ ଯିଭାଣୄଯ ଥତ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ୄହଉଙି ବଫିର୍ୟତ ଦାଫୀ ଭୂରୟସଫୁ ଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟଯ ଅଓନ
ଓଯିଫା  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯିଫାଯ ଓାଯଣ ୄହଉଙି ୄମ ଅୄଭ ୄସଆଣା ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ୄଘଷ୍ଟା
ଓଯୁଙୁ ୄମ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଅଭ ହାତୄଯ ୄଓୄତ ଯିଭାଣଯ ଥତ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହା ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଦାଫୀସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିାଯିଫ  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯିଫାଯ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣା ଅଭଓୁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧତାଯଣଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ତତ୍ତ୍ୱ ାଔଓୁ ୄନଆମାଏ, ମାହାଓୁ “ସୁଧ” ଓୁ ହାମାଏ ׀
ସୁଧ ୄହଉଙି ସଯଯୂୄ ବଫିର୍ୟତ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ମାହା ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ, ତାଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯଣ
ଓଯିଫା ାଆଁ ଅୄଭ ଧଯି ୄନଉଥିଫା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହାଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ାଞ୍ଚ ଫର୍ତୄଯ ଫୀଭାଯ ଭୂରୟଓୁ ତୁ ାଆଫା ାଆଁ ଅଭ ାଔୄଯ ଟ 5 ପ୍ରତି ହଚାଯ ଯହିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ
ମଦି ଅୄଭ ସୁଧହାଯଓୁ 6% ୄଫାରି ଧଯିୄନଫା, ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଟ. 5 ଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ ୄହଫ
5 x 1/(1.06)5 = 3.74 ׀
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ମଦି 6% ଯିଫୄର୍ତ୍ତ ଅୄଭ 10% ଧଯି ୄନଫା, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ ୄଓଫ 3.10 ୄହଫ  ׀ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ
ଧଯିନଅ
ି ମାଆଥିଫା ସୁଧଯ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ ୄସୄତ ଓଭ ୄହଫ ׀
ଭୃତୁୟହାଯ  ସୁଧ ଉୄଯ ଅଭଯ ଧ୍ୟଣନ ଠ୍ାଯୁ ଅୄଭ ଦୁ ଆଟି ଭୂଔୟ ନିଷ୍କର୍ତୄଯ ଉନୀତ ୄହଫା
 ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀୄଯ ଭୃତୁୟହାଯ .ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ
 ସୁଧ ହାଯ ୄମୄତଧିଓ ଭୄନ ଓଯାମିଫ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ
ଫୀଭାଙ୍କଓଭାୄନ ଫିୄଫଓର୍ୀ  ଓିଙ ି ସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ହୁ ନ୍ତି ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଭୃତୁୟ ହାଯଓୁ ଭାନି ନିନ୍ତି ମାହା
ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତିୄଯ ୄସଭାୄନ ଅର୍ା ଓଯୁଥିଫା ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ  ׀ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ
ନିୄଫର୍ସଫୁ ଯୁ ମାହା ଉାଚତନ ଓଯିଫାଓୁ ଅର୍ା ଓଯନ୍ତି  ׀ତା‟ ୄକ୍ଷା ନିଭନ ସୁଧ ହାଯ ଭଧ୍ୟ ୄସଭାୄନ ଭାନି ନିନ୍ତି
׀
ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିୟଭ
ସଭସ୍ଗ ବଫିର୍ୟତ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ “ର୍ୁଦ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ପ୍ରିଭିଣଭ” ୄଦଆଥାଏ ׀
ର୍ୁଦ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଠ୍ାଯୁ, ଅୄଭ “ର୍ୁଦ୍ଧ ସଭାନ ଫାର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ” ାଆ ାଯିଫା  ׀ର୍ୁଦ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ
ସଭାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏହା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ׀
ୄଭାଟ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ
ଘିତ୍ର 3 : ୄରାଡିଙ୍ଗଯ ଯିଭାଣ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭାକତଦଶିଓା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ୄଭାଟ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄହଉଙି ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ମୁକ୍ତ ୄରାଡିଙ୍ଗ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଯିଭାଣ  ׀ତିୄନାଟି ଫିଘାଯ ଓିଭା
ଭାକତଦର୍ିଓା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଙି ମାହାଓୁ ୄରାଡିଙ୍ଗଯ ଯିଭାଣଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ
׀
i.

ମୟାପ୍ତତା

ସଭସ୍ଗ ରିସୀଠ୍ାଯୁ ୄଭାଟ ୄରାଡିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଭାଟ ଓାମତୟପ୍ରଣାୀଯ ଔଙ୍ଙତଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫା ଉଘିତ୍  ׀ଏହା ନିଯାର୍ତ୍ା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଓିଙ ି ଭାଚିନ ଯଖିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଏହା
ଓବ୍ନାନୀଯ ରାବ ଓିଭା ଧିୄର୍ର୍ୄଯ ୄମାକଦାନ ୄଦଫା ଉଘିତ୍ ׀
ii. ମଥାଥତତା( ନିଷ୍ପକ୍ଷତା)
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ଔଙ୍ଙତ  ନିଯାର୍ତ୍ା ଭାଚିନ ଆତୟାଦିଓୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମାଚନାଯ ପ୍ରଓାଯ, ଫଣସ  ଫଧି ଅଦି
ଅଧାଯୄଯ ନୁ ାତୄଯ ଅଫଣ୍ଠନ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଧାଯଣା ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ରିସୀ ଏହାଯ
ନିଚଯ ଭୂରୟ ାଆଁ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଉଘିତ, ମାହା ପୄଯ ୄମୄତଦୂ ଯ ସମ୍ଭଫ, ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ
ନୟଓୁ ସହାଣତା ଓଯିଫ ନାହିଁ ׀
iii. ପ୍ରତିୄମାକୀତା
ଯିଣାଭଚନିତ ୄଭାଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଏହାଯ ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ସ୍ଙାନଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା
ଉଘିତ  ׀ମଦି ୄରାଡିଙ୍ଗ ତି ୄଫର୍ୀ ହୁ ଏ, ଏହା ରିସୀସଫୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଓଯିୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ
ୄରାଓଭାୄନ କ୍ରଣ ଓଯି ନ ାଯନ୍ତି ׀
ଔ) ଔଙ୍ଙତ ଏଫଂ ଯିଚବତ (ସଂଘିତ)
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଯିଘାନ ଔଙ୍ଙତ ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ ମାହା ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ:
 ବିଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ  ବର୍ତ୍ି,
 ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ
 ଷ୍ଟାଫ୍ ୄଫତନ,
 ଓାମତୟାଣ ନିଫାସ,
 ଓାମତୟାଣ ୄଷ୍ଟସନଯୀ ,ୄରଔନ –ସାଭଗ୍ରୀୁ,
 ଫିଚୁୀ ଘାଚତ,
 ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙତ ଆତୟାଦି
ଏହିସଫୁ ଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂକୃହୀତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏହି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ୄରାଡ ,ୄମାକୁ ଓଯାମାଏ ׀
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଔଙ୍ଙତ ଫହନ ଓଯିଥାଏ :
i.

ପ୍ରଥଭତଃ, “ନୂ ତନ ଫୟଫସାୟ ଔଙ୍ଙତ” ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫସ୍ଙାୄଯ ଫହନ ଓଯାମାଏ

ii. ଦ୍ୱିତୀଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଔଙ୍ଙତ, “ନୂ ତନୀଓଯଣ ଔଙ୍ଙତ” ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଔଙ୍ଙତ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫହନ
ଓଯାମାଏ ׀
ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଓିଭା ନୂ ତନ ଫୟଫସାଣ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ମୟାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଅଆନତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ
ଯିଚବତଯୂୄ ଓିଙ ି ଭାଚତନ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ତଫୟଓୁ
ୂଯଣ ଓଯିାଯିୄଫ, ଏଯିଓି ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭାନଙ୍କ ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ନୁ ଭାନ
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଔଯା ହୁ ଏ  ׀ଯିଚବତ ଯୂୄ ଯଖିଫାଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ଭାଚିନ ସହିତ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ
ଔଙ୍ଙତସଫୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ସାଧାଯଣତଃ ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଓବ୍ନାନୀ ଏବିଅ ଏଓ ଘାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ, ମାହାଓୁ ନୂ ତନ ଫୟଫସାଣ ଘା ଓୁ ହାମାଏ  ׀ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଉତ୍ ପ୍ରଫାହ
ଓୁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫାର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଦ୍ୱାଯା ୄଓଫ ୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ନିହତ
ି ାଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଚୀଫନ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ତକଡ
ି ୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଔଙ୍ଙତଯ ଅୂର୍ତ୍ି ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ , ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀସଫୁ ଓୁ
ୁ ଓ
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ଧିଓ ସଂଔୟାୄଯ ଯଦ୍ଦ୍ ଓିଭା ଫୟକତ ୄହଫା ସହୟ ଓଯିାଯନ୍ତି ନାହିଁ  ׀ନୂ ତନ ଫୟଫସାଣ ଘାଯ ନୟ ଏଓ
ନିହତ
ି ାଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ଓିଙ ି ଫର୍ତଯ କବତାଫଧି ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯନ୍ତି ׀
ଔଙ୍ଙତଯ ପ୍ରଓାଯ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଉାଣୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଏ ׀
i.

ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ବିଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଫନ୍ଧଓ/ ଫିଓାର୍ ଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ  ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ
ଚିତ ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ଯ ପ୍ରତିର୍ତଯୂୄ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯାମାଏ ׀

ii. ନୟକ୍ଷୄଯ, ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ର୍ୁଳ୍କ  ରିସୀ ଷ୍ଟାବ୍ନ ବି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଫୀଭାଯାର୍ି ଯିଭାଣ ଓିଭା
ରିସୀଯ ଙ୍କି ତ ଭୂରୟ ଅଧାଯୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭାଯାର୍ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯିମାଏ
׀
iii. ତୃ ତୀଣ ଫକତଯ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ୄହଉଙି ଉଯି ,ବଯୄହଡୁ ଔଙ୍ଙତ ୄମଭିତ ି ଓି ୄଫତନ  ବଡା ମାହା ସାଧାଯଣତଃ
ଓାମତୟଓା ସଫୁ ଯ ଯିଭାଣ ସହିତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ
ସଂଔୟା ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ  ׀ରିସୀ ସଂଔୟା ହିସାଫୄଯ ଫୟଫସାଣଯ ଅଓାଯ ୄମୄତ ଫଡ ୄହଫ,
ବଯୄହଡ ଔଙ୍ଙତ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଉୄଯାକ୍ତ ଫକତୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି , ଏଓ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ ସହିତ ସାଧାଯଣ ୄରାଡିଙ୍ଗୄଯ ତିନ ି ବାକ
ୄହାଆାୄଯ
i.

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ ପ୍ରତିର୍ତ

ii. ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଫୀଭା ଯାର୍ି‟ ,ଓିଭା ଙ୍କି ତ ଯାର୍ିୁ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ ମାହାଓୁ ର୍ୁଦ୍ଧ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ୄମାକ ଓଯାମାଏ
iii. ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ
ଫୟକଭନ ଏଫଂ ଅଓସ୍ମିଓତା
ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ  ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡିଙ୍ଗ ରାବସଫୁ ଯ ଅଓିତ ଭୂରୟ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ ଘାଚତ ମାହା ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯିଫା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ, ଏସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଫାଯଭାଯ ଏହି ସଙ୍କଟଯ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ ୄମ ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ଘୁକ୍ତିଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ଫସ୍ଙାୄଯ
ଓଯାମାଆଥିଫା ୂଫାତ ନୁ ଭାନଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
ସଙ୍କଟଯ ଏଓ ଉତ୍ସ ୄହଉଙି ଫୟକଭନ  ୄପଯସ୍ଗ ନିଅମିଫାଯ ସଙ୍କଟ  ׀ଫୟକଭନ ଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ
ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓଯିଦଏ
ି  ׀ୄପଯସ୍ଗ ୄନଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀଯ ସଭତଣ
ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଚିତ ନକଦ ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଯାର୍ିଯିଭାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ׀
ଫୟକଭନ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ସଭସୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିାୄଯ ଓାଯଣ ୄସକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଥଭ ତିନଫ
ି ର୍ତୄଯ
ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତୄଯ ହିଁ ଧିଓ ଖଟଣା ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏହାଯ ଯିଣାଭୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା
ରିୄଓଚଯ ସମ୍ଭାଫନା ୄମାକଁୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଏଓ ୄରାଡିଙ୍ଗ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
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ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄସହି ଅଓସ୍ମିଓତା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସହି ୂଫତାନୁ ଭାନ ମାହା
ଅଧାଯୄଯ ୄସଭାୄନ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ତାହା ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
ୄସବି ଅଓସ୍ମିଓତା ଦୁ ଆଟି ଓାଯଣଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ :
i.

ପ୍ରଥଭତଃ, ୂଫତାନୁ ଭାନକୁଡଓ
ି ନିୄଚ ନିୄଚ ହିଁ ମଥାଥତ ୄହାଆଥାଆାଯନ୍ତି  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଚୀଫନ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀ ଫୟଫହାଯ ଓଯିାୄଯ ମାହା ଘିତ ଭୃତୁୟହାଯ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ନାହିଁ
ଓିଭା ଭୁଦ୍ରାଫୀତି ାଆଁ ମତୟାପ୍ତ ବାୄଫ ଫିବାଚିତ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ, ନିଣଭିତ ଯିଫର୍ତ୍ତନସଫୁ ହୁ ଏ ମାହା ୂଫାତ ନୁ ଭାନକୁଡଓ
ି ୁ ଭିଥୟା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯି ୄଦଆ ାୄଯ ׀
ତିୄନାଟି ଉାଣୄଯ ଉୄଯାକ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
i.

ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄଦଆ ଦିଅମାଆାୄଯ, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଣୁ ରି ବି ନିୄଫର୍-ସଂମୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓଭ ପ୍ରତିପଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣ ଉାଣ ୄହଉଙି ରିସୀଓୁ ଏଓ ୁନଃଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୁନଃଫୀଭିତ ଓଯିଫା  ׀ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟ
ସଙ୍କଟଓୁ ୁନଃଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
iii. ତୃ ତୀଣ ଏଫଂ ଧିଓ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଏଓ ୄରାଡିଙ୍ଗ
ଭାଚିନ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫା, ମାହା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ  ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନତାଓୁ ଭିାଆ ୄଦଫାୄଯ
ସହାଣଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
କ) ରାବ ସହିତ ରି ସୀ ଏଫଂ ୄଫାନସ ୄରାଡିଙ୍ଗ
ଅସନ୍ତୁ ର୍ୁଣଫ
ି ା ଫୀଭାଙ୍କଓ ବ୍ରିଏନ ଓଫି „ରାବ ସହିତ ରିସୀ‟ ୄଓଭିତ ି ଅଫିବତାଫ ୄହରା ଏହା ଫିର୍ଣୄଯ ଓ‟ଣ
ଓହନ୍ତି ׀
“ଓିଙ ି ଦୁ ଆ ର୍ହ ଫର୍ତ ୂୄଫତ, ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ, ଭୂଔୟ ନିଶ୍ଚିତତା ଥିରା ଭୃତୁୟହାଯ  ׀ପ୍ରୄଣାକ
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭାଧାନ ଥିରା ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯିଫା  ׀ଫର୍ୟ ୄସଭାୄନ ଚାଣି ନ ଥିୄର ୄମ
ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄସସଫୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥିରା ମାହା ପୄଯ ଯିୄର୍ାଧ-କ୍ଷଭତାଯ ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ଓଯାକରା, ଏଫଂ
ତାୄଯ, ଏହା ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁ ବୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହରା ୄମ ଏହା ଭଧ୍ୟଯୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଓୁ ଓିଭା ଓିଙଓ
ି ୁ
ୄଫାନସ ମୁକ୍ତ ଯୂୄ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଓୄତ ୄହଫା ଉଘିତ ଥିରା  ׀ଏହା
ଥିରା ାଯବ୍ନଯିଓ ରାବ ସହିତ ରିସୀସଫୁ ଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ମାହା ଅୄଭ ଅଚିଓାରି ଚାଯୀ ଓଯୁଙୁ …”
ରାବସଫୁ ୄଯ ସହବାକୀତା ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ “ୄଫାନସ ୄରାଡିଙ୍ଗ” ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୄଫର୍ ଓରା
 ׀ଫିଘାଯ ଥିରା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ରାବସଫୁ ାଆଁ ଏଓ ଭାଚିନ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା, ମାହା ପୄଯ ଏହା ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓ ଅଓସ୍ମିଓତାକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ଓୁ ର୍ନ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓରା ଏଫଂ ୄଫାନସ ଯୂୄ ଫିତଯିତ
ଧିୄର୍ର୍ୄଯ ରିସୀଯ ଂର୍ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓରା  ׀ୄଫାନସ ୄରାଡିଙ୍ଗ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟ ୄହଉଙି ଏଓ ଓାଯଣ
ଓାହିଁଓି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଦୀଖତାଫଧି ଯିୄର୍ାଧ-କ୍ଷଭତା ଏଫଂ ୁଞ୍ଜି ମତୟାପ୍ତତା ସଭନ୍ଧୄଯ
ଅଶ୍ୱସ୍ଗ ଯହିଙନ୍ତି ׀
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ୄଭାଟାୄଭାଟି ବାୄଫ ଅୄଭ ଓହି ାଯିଫା ୄମ :
ୄଭାଟ ପ୍ରିଭିୟଭ = ୄନଟ (ଶୁଦ୍ଧ) ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ+ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡିଙ୍ଗ + ଅଓସ୍ମିଓତାସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡିଙ୍ଗ +
ୄଫାନସ ୄରାଡିଙ୍ଗ
ମଦି ଅୄଭ ଭୄନ ଓଯିଫା ୄମ ଉୄଯାକ୍ତ ୄରାଡିଙ୍ଗ ସଫୁ ଏଓତ୍ରିତ ଯୂୄ ୄଭାଟ ପ୍ରିଭିଣଭ ,GP) ଯ ୄଭାଟ K
ପ୍ରତିର୍ତ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଦର୍ତ୍ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ (NP) ହିସାଫୄଯ, ଅୄଭ ୄଭାଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧତାଯିତ
ଓଯିାଯିଫା
GP = NP + K (GP)
GP = NP + K (GP)
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ମଦି ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ ,ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀୁ ରିସୀ ାଆଁ ର୍ୁଦ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ପ୍ରିଭିଣଭ ଟ.380 ହୁ ଏ ଏଫଂ
ୄରାଡିଙ୍ଗ ଓାଯଓ, K 50% ହୁ ଏ ୄତୄଫ ୄଭାଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଟ. 760 ୄହଫ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଏଓ ରିସୀ ଫୟକଭନଯ ଥତ ଓ‟ଣ ?
I.

ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ ାଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ୂଯା ଓୄଯ

II. ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ ାଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓୄଯ
III. ରିସୀ ଯିକ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ
IV. ରିସୀଓୁ ଫଚାଯଯୁ ହଟାଆ୍ ନିଅମାଏ

ଔ. ଧିୄଶଷ ଏଫଂ ୄଫାନସ
1. ଧିୄଶଷ ଏଫଂ ୄଫାନସଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଯ ଏଓ ଅଫଧିଓ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ପ୍ରତୟାର୍ା
ଓଯାମାଏ  ׀ୄସବି ଭୂରୟାଙ୍କନଯ ଦୁ ଆଟି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହିଙ ି :
i.

ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା୍ଯ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତଯ
ି ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଏହା ଯିୄର୍ାଧ କ୍ଷଭ ୄଟ ଓି
ନୁ ୄହଁ, ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫା

ii. ରିସୀଧାଯୀ/ ଂର୍ ,ୄର୍ଣଯୁ ଧାଯୀ ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିତଯଣ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଧିୄର୍ର୍ଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ
ଓଯିଫା

ଯିବାଷା
ଧିୄଶଷ ୄହଉଙି ଦାୟିତ୍ୱସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟଯ ଅଧିଓୟ  ׀ମଦି ଏହା ଫିମକ୍ତ
ୁ ାତ୍ମଓ ହୁ ଏ,
ଏହାଓୁ ଘା ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଅସନ୍ତୁ ଏୄଫ ୄଦଖିଫା ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଧିୄର୍ର୍ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଓ ପାଭତଯ ରାବଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଠ୍ାଯୁ ୄଓଭିତ ି ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
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ସାଧାଯଣତଃ ପାଭତକଡ
ି ୄଯ ରାବ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯ ଧାଯଣା ଙି  ׀ୄରଔାଙ୍କନ ଥତୄଯ, ରାବଓୁ ଏଓ ଦର୍ତ୍
ୁ ଓ
ୄରଔାଙ୍କନ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ଫୟଣ ଉୄଯ ଅଣଯ ଅଧିଓୟ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ରାବ ଏଓ ପାଭତଯ
ଫାରାନସ ର୍ୀଟଯ ଏଓ ଂର୍ ଭଧ୍ୟ ହୁ ଏ –ଏହାଓୁ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଅଧିଓୟ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ
ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଫାରାନସ ର୍ୀଟ P ଏଫଂ L ,ରାବ ଏଫଂ କ୍ଷତିୁ ଔାତାୄଯ ରାବଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ  ׀ଉବଣ
ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତୄଯ, ରାବ ସହିତ ଯିଘତ
ି ୄହଫା ାଆଁ ଏଓ ୂଫତ - ଦ ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓାଣ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
31 ଭାଙ୍ଙତ 2013 ମତୟନ୍ତ XYZ ପାଭତଯ ରାବଓୁ , ୄସହି ତାଯିଔୄଯ ଏହାଯ ଅଣ ଫିମୁକ୍ତ ଔଙ୍ଙତ ଓିଭା ଏହାଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଫିମୁକ୍ତ ଦାଣିତ୍ୱ ଯୂୄ ଦିଅମାଏ ׀

ଉବୟ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତୄଯ, ରାବଓୁ େଷ୍ଟଯୂୄ ଯିବାଷିତ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ଚଣାଡିଙ ି ׀
ଅୄଭ ୄସବି ଏଓ ଫିତଓତ ପ୍ରୄଣାକ ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଭୂରୟାଙ୍କନ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦାଣିତ୍ୱ  ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ
ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିାଯିଫା ଓି ?
ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯିାଯିଫା
ଧିୄଶଷ = ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି -ଦାୟିତ୍ୱ
ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଫଳଓ ାଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫା ଅର୍ା ଓଯାମାଉଥିଫା ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଓୁ ବଫିର୍ୟତ ଦାଫୀସଫୁ ଯ
ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ, ଔଙ୍ଙତ ଏଫଂ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ଅର୍ା ଓଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ
ଔଙ୍ଙତ ଫିମକ୍ତ
ି ଭସଫୁ ଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ ଫିମୁକ୍ତ, ଯୂୄ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଏ ׀
ୁ ପ୍ରିଭଣ
ଘିତ୍ର 4 : ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣଯ ଦ୍ଧତି

ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ତିନ ି ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ୄଯ ଓଯାମାଏ
i.

ଫହି ଭୂରୟୄଯ

ଏହା ୄସହି ଭୂରୟ ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏହାଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଙ ି
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ii. ଫଚାଯ ଭୂରୟୄଯ
ଫଚାଯ ସ୍ଙୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଭୂରୟ
iii. ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ
ଫିବିନ୍ନ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଠ୍ାଯୁ ବଫିର୍ୟତ ଅଣଯ ଅଓନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନୄଯ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓଯିଫା
ସଭସୟା ୄହଉଙି ୄମ ଚୄଣ ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଏଓ ସଠ୍ିକ୍ ଭୂରୟ ରକାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ଓାଯଣ ୄସ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ
ବଫିର୍ୟତଫାଣୀ ଓଯିାଯିଫ ନାହିଁ ୄମ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଓ‟ଣ ଖଟିଫ  ׀ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ଭୃତୁୟହାଯ, ସୁଧ, ଫୟଣ 
ଦୃ ଢତା ବି ଓାଯଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ୂଫତାନୁ ଭାନ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ବଫିର୍ୟତ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ
ଭୂରୟ ଅଓନ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଅୄଭ ରାବ ଯିଫୄର୍ତ୍ତ
ଧିୄର୍ର୍ ଦ ଫୟଫହାଯ ଓଯିଥାଉ ׀
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ୄହଉଙି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓିଯି ଓଯାମାଏ, ଯ ଏଓ ଓାମତୟ ׀
i.

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏହାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନୄଯ ତି ସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ହୁ ଏ, ଏହାଯ ଯିଣାଭ
ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତଭର
ି ଯ ୄଧାଭୂରୟାଙ୍କନ
ୂ ୟାଙ୍କନ ନୟକ୍ଷୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ଓଯାମାଏ  ׀ଏହା ପୄଯ ୄଖାର୍ିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଧିୄର୍ର୍ ହ୍ରାସ ୄହାଆମାଆାୄଯ  ׀ଏହାଯ ଥତ
ୄହଉଙି ୄମ ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିତଯଣ ାଆଁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ୄଫାନସ ଉରବ୍ଧ
ୄହାଆାୄଯ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଅଥିଓ ସୁସ୍ଙତାୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄମାକଦାନ ୄଦଆାୄଯ  ׀ଏହାଯ ଓାଯଣ
ୄହଉଙି ଧିୄର୍ର୍ଯ ଫାସ୍ଗଫ ଯିଭାଣ ୄଖାର୍ିତ ଧିୄର୍ର୍ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ବଫିର୍ୟତ
ାଆଁ ଧିଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଔାମାଆାୄଯ  ׀ଏହା ବଫିର୍ୟତଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ରାବ ୄଦଆାୄଯ ׀

ii. ନୟକ୍ଷୄଯ, ମଦି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୁ ଉଦାଯତା ସହିତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଫିଯୀତ
ଯିଣାଭ ହୁ ଏ, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ବଫିର୍ୟତଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭୂରୟୄଯ ରାବପ୍ରାପ୍ତ
ୄହାଆାଯନ୍ତି ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ  ବଫିର୍ୟତ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଠ୍ିକ୍ ବାଯସାଭୟ ଯଖିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
2. ଧିୄଶଷଓୁ ଅଫଣ୍ଟିତ/ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫା
ଧିୄର୍ର୍ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି, ୄସ ମାହା ୂଫତ ନୁ ଭାନ ଓଯିଥିରା, ତା‟ ଠ୍ାଯୁ ଉର୍ତ୍ଭ ୄହଫାଯ
ଯିଣାଭୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ  ׀ରାବ ସହିତ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ, ଚୀଫନ ,ଫାସ୍ଗଫ  ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଯିଣାଭ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଥିଫାୁ ୄସବି ନୁ ଓୂ ନ୍ତଯଯ ରାବଓୁ ୄସହି ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ
ୄମଉଁଭାୄନ ରାବୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ସମ୍ମତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ଏହି ରାବ ସହିତ ରିସୀସଫୁ ଓୁ କ୍ରଣ
ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ୄସହି ସଭଣୄଯ, ଧିୄର୍ର୍ ୄସହି ଉତ୍ସ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ାଯୁ ଓବ୍ନାନୀଯ ଭୂବୂତ ୁଞ୍ଜି ,ଏହାଯ ମଥାଥତତା ଓିଭା ର୍ୁଦ୍ଧ
ଭୂରୟୁ ଓୁ ନିଚ ବିତଯୁ ହିଁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଏହି ଥତୄଯ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଧିୄର୍ର୍ ଏଓ ସାଧାଯଣ
ଓବ୍ନାନୀଯ ରାବ ସହିତ ସଭାନ ୄଟ ମାହାଓୁ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯା ମାଆ ନ ଥାଏ ଓିନ୍ତୁ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ
„ପ୍ରତିଧାଯିତ ଉାଚତନ‟ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଏଭାୄନ ଅଥିଓ ସ୍ୱଙ୍ଚତାୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
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ଅସନ୍ତୁ ଏୄଫ ୄଦଖିଫା ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ୄଓଭିତ ି ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯାମାଆାୄଯ
ଓ) ଯିୄଶାଧ କ୍ଷଭତାଯ ଅଫଶୟଓତା
ପ୍ରଥଭତଃ, ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଧିୄର୍ର୍ଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ବଫିର୍ୟତଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ
ଫିର୍ତ୍ିଯ ଖଟଣାୄଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଯଔାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଯିୄର୍ାଧକ୍ଷଭତା ଭାଚିନଓୁ
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଏଫଂ ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ନ୍ତଯଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାାଆଁ ଏଓ
ଓୁ ର୍ନ ଯୂୄ ଫିୄର୍ର୍ବାୄଫ ରକା ଯଔାମାଆଥିଫା ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି ଯ ୄସହି
ୁ ଓ
ଂର୍ ହିସାଫୄଯ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଔ) ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଫିତଯଣ ାଆଁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଧିୄର୍ର୍ ଯଖିଫାଯ ନୟ ଏଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ସ୍ଗଯଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଓଯିଫା  ׀ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ବାଯଗ୍ରସ୍ଗ ଟନ୍ତି  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ୄଓୌଣସି ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ
ୄସସଫୁ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟଫହାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭୁକ୍ତ ୄଟ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଦୁ ଆଟି ଓାଯଣ ାଆଁ ୄସବି ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ ଯଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙି ׀
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ନୂ ତନ ଫୟଫସାଣଓୁ ଥତ ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କୁ ୁଞ୍ଜିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ  ׀ଅୄଭ
ୂଫଯ
ତ ୁ ୄଦଖିଙୁ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଓିଯି ୄସଭାନଙ୍କ ନୂ ତନ ଫୟଫସାଣ ଘାଓୁ ଥତ ୄମାକାଆଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା
ଥାଏ ׀

ii. ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ତା‟ ପ୍ରଣାୀ ଘଣନ ଓଯିଫାୄଯ ଧିଓ ର୍କ୍ତି  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
ଓୄଯ  ׀ଏହା ୄସହି ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆମାଏ .ୄମଉଁଭାନଙ୍କୁ ଉଙ୍ଙ  ଧିଓ
ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ପ୍ରତିପ ଚାତ  ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀
ଥୄଯ ଫିବାଚୟ ଧିୄର୍ର୍ ୄଖାର୍ିତ ୄହାଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭସୟା ୄହଉଙି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫା ,ଂର୍ଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିତଯଣ ାଆଁ ଓିଙ ି ଂର୍ ଯଖିଫା ୄଯ,
ମଦି ୄଓୌଣସି ଥାଏୁ  ׀ବାଯତୄଯ, ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ୄରାଓପ୍ରିଣ ଦ୍ଧତି ୄହାଆଙି “ ୄଫାନସ ଓାମତୟ ପ୍ରଣାୀ ”
ଭାଧ୍ୟଭ ୄମଉଁଠ୍ି ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ୄଫାନସ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ପ୍ରଣାୀ ମୁକ୍ତ ଯାଚୟ, ବାଯତ ଏଫଂ ନୟ
ୄନଓ ୄଦର୍ୄଯ ୄରାଓପ୍ରି ଣ ୄଟ ׀
3. ୄଫାନସ
ୄଫାନସଓୁ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଭୂବୂତ ରାବ ସହିତ ଏଓ ଯିଫଦ୍ଧତନ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ଏହା ଭୂବୂତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଓିଭା ଫାର୍ିଓ ଭୂବୂତ ୄନର୍ନ ସହିତ ଏଓ ଯିଫଦ୍ଧତନ ଯୂୄ
ୄଦଔାମାଆାୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏହାଓୁ ଟ 60 ପ୍ରତି ଏଓ ହଚାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ,ଓିଭା SA ଯ 60%) ଯୂୄ
ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଫାନସ ୄହଉଙି ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ  ׀ଓବ୍ନାନୀ ୄସବି ୄଫାନସ ଯିଫଦ୍ଧତନ ପ୍ରତି ଫର୍ତ,
ଘୁକ୍ତିଯ ସ୍ଙିତଓ
ି ା ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଖାର୍ିତ ଓଯିଫା ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ  ׀ଥୄଯ ୄଖାର୍ିତ ୄହାଆକୄର, ୄସକୁଡଓ
ି ସଂରଗ୍ନ
ୄହାଆମାଏ ଏଫଂ ହଟାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ଓବ୍ନାନୀଯ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଂର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତି  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୁ „ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ‟
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ୄଫାନସ ଓୁ ହାମାଏ ଓାଯଣ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ୄଓଫ ୄସକୁଡଓ
ି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଘୁକ୍ତି ଭୃତୁୟ ଓିଭା
ଯିକ୍ୱତାୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ୄହାଆମାଏ ׀
ୄଫାନସ ସଭତଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଘୁକ୍ତି ଯୄହ ୄମ
ୄମାକୟ ୄହଫାାଆଁ ଘୁକ୍ତି ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫଧି ,ଧଯନ୍ତୁ 5 ଫର୍ତୁ ାଆଁ ଘାରୁ ଯହିଥିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସଯ ପ୍ରଓାଯ
ଘିତ୍ର 5 : ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସଯ ପ୍ରଓାଯ

i.

ସଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ

ଏହା ୄହଉଙି ଏଓ ୄଫାନସ ମାହାଓୁ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ଭୂବୂତ ନକଦ ରାବଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ii. ଘକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ୄଫାନସ
ଏଠ୍ି ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ୄଫାନସଓୁ ଭୂବୂତ ରାବ  ୂଫଯ
ତ ୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫାନସଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓୄଯ ׀
ଏହା ଏହି ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ୄଫାନସ ଉୄଯ ୄଫାନସ ୄଟ  ׀ଏହାଓୁ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄହାଆାୄଯ
ଭୂ ଫୀଭା ଯାର୍ି ୄମାକ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫାନସଯ 8% ହାଯ ଯୂୄ ׀
iii. ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ
ୄମଯିଓି ନାଭ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ଏହି ୄଫାନସ ଘୁକ୍ତି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ହୁ ଏ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ଓିଭା ଯିକ୍ୱତାୄଯ
ଏହାଯ ଘୁକ୍ତୀଣ ସଭାପ୍ତିୄଯ  ׀ଏହି ୄଫାନସଓୁ ୄଓଫ ଅକାଭୀ ଫର୍ତଯ ଦାଫୀ ାଆଁ, ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି
ଫିର୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସି ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଫିନା ,ୄମଭିତଓ
ି ି ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ହୁ ଏୁ, ୄଖାର୍ିତ ଓଯାମାଏ ׀
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ଏ ପ୍ରଓାୄଯ 2013 ାଆଁ ୄଖାର୍ିତ ଅଫଧିଓ ଫୀଭା ୄଓଫ ୄସହି ଦାଫୀସଫୁ ାଆଁ ରାକୁ ୄହଫ ମାହା 201314 ାଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଙି ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ାଆଁ ନୁ ୄହଁ ׀
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ ଘୁକ୍ତିଯ ସଭଣାଫଧି ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫଧି ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହଫା ସୄଙ୍ଗ
ସୄଙ୍ଗ ଏହା ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ 25 ଫର୍ତ ାଆଁ ଘାରୁ ଯହିଥିଫା ଏଓ ଘୁକ୍ତି ାଆଁ ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ 15
ଫର୍ତ ାଆଁ ଘାରୁ ଯହିଥିଫା ଘୁକ୍ତିଯ ଅଫଧିଓ ୄଫାନସଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଧିଓ ପ୍ରାପ୍ତ ରାବ ମାହା ୄର୍ଣଯ  ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄଯ ଫଦ୍ଧିତ ନିୄଫର୍ଯ ଯିଣାଭସ୍ୱଯୂ ଚିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ,
ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଭିତ ି ଫୟଫହାଯ ଓଯାମିଫ, ଏହି ସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ ଯୂୄ , UK ୄଯୁ ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ ଉତ୍ପନ୍ନ
ୄହାଆଥିରା  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ଫ୍ ପ୍ରଦାନ ଯୂୄ ୄଦଆ  ୄସସଫୁ ଓୁ ସଭଣ ସହିତ ସଭନ୍ଧତ
ି ଓଯି ଚୀଫନ ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏହି ୄଫାନସକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଭିତ ି ଯଖିୄଫ, ଏହି ସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ ଓଯିଥିୄର  ׀ଏକୁଡଓ
ି
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥତତା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟ ୄହାଆକୄର ׀
4. ୄମାକଦାନ ଦ୍ଧତି
ଧିୄର୍ର୍ ଅଫଣ୍ଟନଯ ନୟ ଏଓ ଦ୍ଧତି ମାହାଓୁ ଉର୍ତ୍ଯ ଅୄଭଯିଓାୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆଙି, “ୄମାକଦାନ” ଦ୍ଧତି
ୄଟ  ׀ଏହି ଦ୍ଧତି ନୁ ସାୄଯ, ପ୍ରତିପଓୁ ଧିୄର୍ର୍ଯ ତିୄନାଟି ଅଧାଯଓୁ ଦିଅମାଏ – ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଧ, ଭୃତୁୟ ସଂଘଣ
ଏଫଂ ଫୟଣ  ନୟାନୟ ୄରାଡିଙ୍ଗ ସଭନ୍ଧୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଉଥିଫା ସଂଘଣ ׀
ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ମାହା ଖଟିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଉଥିରା ଏଫଂ ଭୃତୁୟ, ସୁଧ  ଫୟଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟ
ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଓ‟ଣ ଖଟିରା, ତାଯ ନ୍ତଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀
ୄଖାର୍ିତ ଓଯାମାଉଥିଫା ଡିବିୄଡଣ୍ଡଓୁ ନିଭନ ଘାଯି ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ
i.

ଏହାଓୁ ଡିବିୄଡଣ୍ଟ ଯୂୄ ନକଦୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ

ii. ବଫିର୍ୟତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସଭାୄଣାଚନ, ଏଫଂ ୄସଥିଯୁ ହ୍ରାସ ଯୂୄ
iii. ତୃ ତୀଣ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ରିସୀ ସହିତ ଣ-ଚଫତ ଓଯିଫାୄମାକୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଂୄମାଚନଯ
କ୍ରଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା
iv. ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଡିବିୄଡଣ୍ଡସଫୁ ଓୁ ରିସୀଯ ଚଭା ଧନୄଯ, ସୁଧ ସହିତ ସଂଘିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଦିଅମାଆାୄଯ  ׀ଏହା ରିସୀଧାଯୀଯ ଆଙ୍ଚାୄଯ ଓିଭା ୄଓଫ ଘୁକ୍ତିଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ ହଟାଆ ନିଅମାଆାୄଯ
5. ୟୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ ରିସୀ
ାଯବ୍ନଯିଓ “ରାବ ସହିତ” ରିସୀସଫୁ ୄଯ, ଉୄଯ ଅୄରାଘିତ ୄହାଆଥିଫା ହିସାଫୄଯ, ୄସଭାୄନ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା
ୄଫାନସ  ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଯ ନିୄଫର୍ ପ୍ରଦର୍ତନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତିନ ସମ୍ମିତ
ି ଥାଏ  ׀ଘୁକ୍ତିନ ଫର୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନୁ ୄହଁ
 ׀ରିସୀଧାଯୀଯ ୄଫାନସ ୄସହି ଧିୄର୍ର୍ ଦ୍ୱାଯା ନିଦ୍ଧତାଯିତ ହୁ ଏ ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଯ
ଅଫଧିଓ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଭଣୄଯ ୄଖାର୍ିତ ହୁ ଏ  ׀ପ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫାନସ ସଂଯଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଅଧାଯବୂତ
ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
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ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଭୂରୟାଙ୍କନ ନ୍ତକତତ ୄଫାନସସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫର୍ତଓୁ ୄଓଫ ଥୄଯ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଏ  ׀ୄସଭାୄନ
ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟୄଯ ୄହଉଥିଫା ୄଦୈନଓ
ି ଯିଫର୍ତ୍ତନଓୁ ପ୍ରତିପିତ ଓଯି ନ ାଯନ୍ତି  ׀ଣୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ
ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ବିଓଳ୍ପନା ଉୄଯାକ୍ତ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫା ାଆଁ ସ୍ୱଷ୍ଟଯୂୄ
ଓଯାମାଆଙି ׀
ୄସଭାୄନ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ବିଓଳ୍ପନା ପ୍ରତି ଏଓ ବିନ୍ନ ଦୃ ଷ୍ଟବ
ି ଙ୍ଗୀ ଯଔନ୍ତି ଏଫଂ ଏଓ ବିନ୍ନ ସଭୂହଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁଡଓ
ି ଯ
ନୁ ାନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଓ) ୟୁ ନଟ
ି ୄଯ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯିଫା
ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ରକ୍ଷଣ ୄହଉଙି ୄମ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ରାବଓୁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଔାତାୄଯ ଣୁ ନଟ
ି ଦାଫୀ
ପ୍ରଦାନ ୄଦଣ ୄହଉଥିଫା ତାଯିଔୄଯ ଚଭା ୄହାଆଥିଫା ଣୁ ନଟ
ି ସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍ଯ
ତ ୂ ୄ ଓିଭା ଅଂର୍ିଓ
ଯୂୄ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଏଓ ନିୄଫର୍ ନିଧିଓୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ସଭାନ ଂର୍ୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯି ଏଓ ଣୁ ନଟ
ି
ଚାତ ଓଯାମାଏ ׀
ଔ) ସ୍ୱଙ୍ଚ ସଂଯଘନା
ଏଓ ଣୁ ନଟ
ି ସଂମୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା  ଫୟଣ ାଆଁ ଘାଚତସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ନିଯୂିତ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏହି
ଘାଚତସଫୁ ଥୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭଯୁ ଓାଟି ଦିଅମିଫା ୄଯ ଔାତାଯ ଫଓା ଯାର୍ି ଏଫଂ ଏହାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣଓୁ
ଣୁ ନଟ
ି ସଫୁ ୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏହି ଣୁ ନଟ
ି ସଫୁ ଯ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରଦର୍ତନଯ ୂଫ-ତ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସୂଘଓ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ
ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏହାଓୁ ଏଓ ନିଣଭ ଓିଭା ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାଯା ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଯ ଯୂୄଯଔା ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏହି ସୂତ୍ରଓୁ ନୁ ସଯଣ ଓଯି, ଦୁ ଆ ଚଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୟକ୍ତି, ରାବଯ ସଭାନ ଅଓନୄଯ ହଞ୍ଚିୄଫ  ׀ରିସୀଧାଯୀ
ରାବ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୂଫାତ ନୁ ଭାନ  ସ୍ୱନିର୍ଣ୍ତଣ ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
କ) ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ବି ାଯବ୍ନଯିଓ ୄମାଚନାସଫୁ ୄଯ, ଫୀଭିତ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଫୀଭିତ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ଏହି ପ୍ରତୟାବୂତ ଯାର୍ି କୟାୄଯଣ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯାମାଏ ମାହା
ଦ୍ୱାଯା, ଭୃତୁୟ, ସୁଧ  ଫୟଣଯ ଦର୍ତ୍ ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ନ୍ତକତତ, ଏହି ଯାର୍ିଯିଭାଣଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫ ׀
ମଦି ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୂଫତାନୁ ଭାନ ୄକ୍ଷା ଉର୍ତ୍ଭ ହୁ ଏ,
ରାବଓୁ ୄଫାନସ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଣୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକତତ, ଫୀଭିତ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ନିଣଭିତ ନ୍ତଯାୄଯ ୄଓୄତ ପ୍ରିଭିଣଭ
ଯାର୍ିଯ ଂର୍ଦାନ ଓଯିାଯିଫ  ׀ପ୍ରିଭିଣଭ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ, ଏଓ ସଫତନଭ
ି ନ ଯାର୍ି ନ୍ତକତତ, ମାହାଓୁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭକୁଡଓ
ି ଯ କୁଣଓ ୄଟ –
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏହା ଫାର୍ିଓ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଦର୍ କୁଣ ୄହାଆାୄଯ ׀
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ତିନ ି ବାକୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ
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i.

ପ୍ରଥଭତଃ ଏଓ ରିସୀ ଅଫଣ୍ଟନ ଘାଚତ ,PAC) ଥାଏ ମାହା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ, ରିସୀ ସ୍ଙାନ
ଭୂରୟ, ପ୍ରର୍ାସନିଓ ଭୂରୟ  ୄଫୈଧାନିଓ ଓଯସଫୁ ଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣ ଖଟଓ ୄହଉଙି ଭୃତୁୟ ଘାଚତ ମାହା ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଭୂରୟ ୄଟ ׀
iii. ଉୄଯାକ୍ତ ଦୁ ଆଟିଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ଫଓାଓୁ ଣୁ ନଟ
ି କୁଡଓ
ି ଯ କ୍ରଣ ାଆଁ ଅଫଣ୍ଟିତ
ଓଯାମାଏ ׀
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭାନୁ ାତ ହିସାଫୄଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ତକଡ
ି ୄଯ ଉବଣ ାଯବ୍ନଯିଓ  ଣୁ ରି
ୁ ଓ
ୄମାଚନାୄଯ, PAC ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ  ׀ାଯବ୍ନଯିଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ, ଏହି ଘାଚତସଫୁ ଓୁ ବାକ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ
ରିସୀ ଫଧି ସାଯା ପ୍ରସାଯିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଣୁ ରିକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫର୍ୟ ୄସକୁଡଓ
ି ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯୁ
ହିଁ ଓାଟି ନିଅମାଏ  ׀ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫସ୍ଙାୄଯ, ଘାଚତସଫୁ ନିୄଫର୍ ାଆଁ ଅଫଣ୍ଟିତ
ଓଯାମାଉଥିଫା ଯାର୍ିଓୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଓଭ ଓଯିୄଦଆାୄଯ  ׀ଏହି ଓାଯଣଯୁ ରାବସଫୁ ଯ ଭୂରୟ, ତଥା ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭ ତୟନ୍ତ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏହା ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଖ) ନିୄଫଶ ସଙ୍କଟଯ ଫହନ
ନ୍ତିଭୄଯ, ୄମୄହତୁ ଣୁ ନଟ
ି ସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ନିୄଫର୍ଯ ଭୂରୟ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ, ଏଓ
ସଙ୍କଟ ଙି ୄମ ଏହି ଣୁ ନଟ
ି ଭୂରୟ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଯିଭାଣୄଯ ପ୍ରତିପ
ଓଭ ଓିଭା ଫିମକ୍ତ
ୁ ାତ୍ମଓ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଏହି ନିୄଫର୍ସଫୁ ଓୁ ନିଣ
ୁ  ଫିୄଫଓର୍ୀ ଯୂୄ
ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫ ୄଫାରି ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଉଥିଫା ସଭଣୄଯ, ଣୁ ନଟ
ି ଭୂରୟକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ୄଓୌଣସି କୟାୄଯଣ୍ଟି
ଦିଏ ନାହିଁ  ׀ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ/ଣୁ ନଟ
ି ଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଏ  ׀ଚୀଫନ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫର୍ୟ ଭୃତୁୟ  ଫୟଣ ସଙ୍କଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ଣୁ ରିକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ଓିଏ ଫହନ ଓୄଯ ?
I. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
II. ଫୀଭିତ
III. ଯାଷ୍ଟ୍ର
IV. ଅଆଅଯଡିଏ

ସାଯାଂଶ


ସାଧାଯଣ ବାର୍ାୄଯ, ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଦ ୄସହି ଭୂରୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀



ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଭୃତୁୟ, ସୁଧ, ଔଙ୍ଙତ ଫୟଫସ୍ଙା  ଯିଚବତସଫୁ ଯ ଫିଘାଯ
ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ׀
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ୄଭାଟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄହଉଙି ୄନଟ/ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ମୁକ୍ତ ୄରାଡିଙ୍ଗ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ ׀



ଏଓ ଫୟକଭନଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓଯିଦଏ
ି  ׀ସାଯଣ/ ହଟାଆୄନଫା
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀଯ ସଭତଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଚିତ ନକଦ ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ׀



ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ମାହା ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ଓଯିଥିରା, ତା‟ ୄକ୍ଷା ତା‟ ଫାସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ୄହଫା
ଯିଣାଭୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ׀



ଧିୄର୍ର୍ ଅଫଣ୍ଟନ ଯିୄର୍ାଧ କ୍ଷଭତା ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫା, ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫା
ଆତୟାଦି ାଆଁ ୄହାଆାୄଯ ׀



ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଫାନସ ୄହଉଙି ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ ׀

ଭଔ
ୂ ୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
2. ,ଯିୄଫଟୁ ଙୁ ଟ
3. ୄଫାନସ
4. ଧିୄର୍ର୍
5. ଯିଚବତ
6. ୄରାଡିଙ୍ଗ
7. ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ ାଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓଯିୄଦଫାଓୁ ରିସୀ ଫୟକଭନ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଣୁ ରି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭିତ ଫହନ ଓୄଯ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ “ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ” ଦ ଓ‟ଣ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ?
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I. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଚିତ ରାବ
II. ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭୂରୟ
III. ଏଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଭାଚିନ
IV. ଏଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୟଣ
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଓାଯଓ ନୁ ୄହଁ ?
I. ଭୃତୁୟହାଯ
II. ଯିୄଫଟ ,ଙୁ ଟୁ
III. ଯିଚବତ
IV. ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଔଙ୍ଙତ
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ରିସୀ ସାଯଣ ,ହଟାଆଫାୁ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I. ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓଯିଫା
II. ଚିତ ସଭତଣ ଭୂରୟ ପ୍ରତିଫଦୄଯ ରିସୀଯ ସଭତଣ
III. ରିସୀ ଉନ୍ନତିଓଯଣ
IV. ରିସୀ ଫନତିଓଯଣ
ପ୍ରଶନ୍ 4
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଯିବାର୍ିତ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଉାଣ ୄଟ ?
I. ତୟଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ
II. ତୟଧିଓ ଓାଯଫାଯ ,ୄଭାଟ ଫିକ୍ରୀୁ
III. ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟ
IV. ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟ
ୁ ଓ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଣୁ ରି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଏଓ ଖଟଓ ନୁ ୄହଁ ?
I. ରିସୀ ଅଫଣ୍ଟନ ଘାଚତ
II. ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭିଣଭ
III. ଭୃତୁୟ ଘାଚତ
IV. ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷା ଘାଚତ
ପ୍ରଶନ 6
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ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄକ୍ରତାଭାନଙ୍କୁ ୄସହି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଯିୄଫଟ ,ଙୁ ଟୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତି ମାହା
_____________ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀
I. ୄକ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଯାର୍ି
II. ୄକ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ପ୍ରଓାଯ
III. ୄକ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄମାଚନାଯ ଫଧି
IV. ୄକ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଣାୀ ,ନକଦ, ୄଘକ୍, ଓାଡତୁ
ପ୍ରଶନ 7
ସୁଧ ହାଯ ୄହଉଙି ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଓ ମାହାଯ ଉୄମାକ ପ୍ରିଭିଣଭ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଏ  ׀ସୁଧ
ହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I. ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସୁଧ ହାଯ ୄମୄତ ଓଭ ୄହଫ, ପ୍ରିଭିଣଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ
II. ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସୁଧ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ
III. ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସୁଧ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ
IV. ସୁଧ ହାଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ ନାହିଁ
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I. ଏଓ ୄନଟ୍ ,ର୍ୁଦ୍ଧୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ସହିତ ନଭୁନାଯୂଓ ୄରାଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ : ଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ାଆଁ
ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ,ଔୁ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକ୍ତି ଯାର୍ି‟ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ଏଫଂ ,କୁ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ
ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି
II. ଏଓ ୄନଟ୍ ,ର୍ୁଦ୍ଧୁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ନଭୁନାଯୂଓ ୄରାଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ : ଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ଯ ଓିଙ ି
ପ୍ରତିର୍ତ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ,ଔୁ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକ୍ତି ଯାର୍ି‟ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ଏଫଂ ,କୁ ପ୍ରୄତୟଓ
ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି
III. ଏଓ ୄନଟ୍ ,ର୍ୁଦ୍ଧୁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ନଭୁନାଯୂଓ ୄରାଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ ,ଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ
ଯାର୍ି ଏଫଂ ,ଔୁପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକ୍ତି ଯାର୍ି‟ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ପ୍ରତିର୍ତ ,କୁ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ
ଯାର୍ି
IV. ଏଓ ୄନଟ୍ ,ର୍ୁଦ୍ଧୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ସହିତ ନଭୁନାଯୂଓ ୄରାଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ : (ଓୁ ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ାଆଁ
ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ,ଔୁ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକ୍ତି ଯାର୍ି‟ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ଏଫଂ ,କୁ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଓିଙ ି
ପ୍ରତିର୍ତ ଯାର୍ି
ପ୍ରଶନ 9
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ, ____________ ୄହଉଙି ୄସହି ଭୂରୟ
ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏହାଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ୁ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି ׀
I. ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ବଫିର୍ୟତ ଭୂରୟ
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II. ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ
III. ଫଚାଯ ଭୂରୟ
IV. ଫହି ଭୂରୟ
ପ୍ରଶନ 10
_____________ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ ୄଫାନସଓୁ ଭୂବୂତ ରାବ  ୂଫଯ
ତ ୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫାନସଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ
ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯିଥାଏ ׀
I. ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫାନସ
II. ଘକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ୄଫାନସ
III. ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ
IV. ଦୃ ବତା ୄଫାନସ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫାୄଯ ଯିୄଫଟ ,ଙୁ ଟୁ ଏଓ ଓାଯଓ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
Tସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚିତ ସଭତଣ ଭୂରୟ ପ୍ରତିଫଦୄଯ ରିସୀଯ ସଭତଣଓୁ ରିସୀ ସାଯଣ ,ହଟାଆୄନଫାୁ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟ ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଯିବାର୍ିତ ଓଯିଫାଯ ଏଓ ଉାଣ ୄଟ ׀
ୁ ଓ
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଣୁ ରି ପ୍ରିଭିଣଭ ଅଫଣ୍ଟନ ଘାଚତ, ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ  ଭୃତୁୟ ଘାଚତ ୄନଆ କଠ୍ିତ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
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ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄକ୍ରତାଭାନଙ୍କୁ ୄସହି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଯିୄଫଟ ,ଙୁ ଟୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତି ମାହା
ୄକ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଯାର୍ି ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସୁଧ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ୄନଟ୍ ,ର୍ୁଦ୍ଧୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ସହିତ ପ୍ରାଯୂୀ ୄରାଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ : (ଓୁ ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ଯ ଏଓ ପ୍ରତିର୍ତ
ଔୁ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଫୀଭା ଯାର୍ି‟ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି ଏଫଂ କୁ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ି
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଫହି ଭୂରୟ ୄହଉଙି ୄସହି ଭୂରୟ ମାହା ଦ୍ୱାଯା
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏହାଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ୁ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଘକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ୄଫାନସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ ୄଫାନସଓୁ ଭୂବୂତ ରାବ  ୂଫଯ
ତ ୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫାନସଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ
ପ୍ରଓାର୍ ଓଯିଥାଏ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 12
ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରି ରୀଓଯଣ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକୄଯ ଅୄଭ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭତ  ଦସ୍ଗାଫିଚ ,ଦରିରୁ ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓଯୁ  ׀ଏକୁଡଓ
ି
ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ୱଙ୍ଚତା ଅଣିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅୄଭ
ଫିବିନ୍ନ ଦସ୍ଗାଫିଚ ମାହା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫସ୍ଙାୄଯ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଭହତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା ׀
ଅୄଭ ଫିଘାଯ ଓଯିଫାଓୁ ମାଉଥିଫା ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି
i.

ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓା

ii. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ
iii. ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା
iv. ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା
v. ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନା
vi. ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ
vii. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଙ୍କୁ ଚାଣନ୍ତୁ , KYC) ଦସ୍ଗାଫିଚ

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା – ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫସ୍ଙା ଦରିରୀଓଯଣ
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା – ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରି ରୀଓଯଣ
1. ଫିଫଯଣ ୁସ୍ତିଓା

ଯିବାଷା
ଏଓ ଫିଫଯଣ ୁସ୍ତିଓା ୄହଉଙି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ାଯା ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଘାଯିଓ ୄଫୈଧିଓ ଦସ୍ତାଫିଚ
ମାହା ଉତ୍ପାଦ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଏଓ ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓା ୄସହି ସଫୁ ତଥୟଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିଫା ଉଘିତ ମାହା ଏଓ ରିସୀଯ କ୍ରଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ସୂଘୀତ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ୄନଫାାଆଁ ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓାୄଯ, ଏହାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ୄମାଚନା
ନ୍ତକତତ, ନିଭସ
ନ ଫୁ ଉରିଖି
ଳ ତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
i.

ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ

ii. ରାବଯ ଯିସଯ – କୟାୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ଏଫଂ ଣ-କୟାୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ
iii. ାତ୍ରତା / ଧିଓାଯ
iv. ଫୟତିକ୍ରଭ
v. ୄମାଚନାଟି ସହବାକୀତା ଓିଭା ଣ-ସହବାକୀତା ୄଟ
ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓା ଏଓ ଯିଘଣାତ୍ମଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ବି ୄଟ ମାହା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଓବ୍ନାନୀଯ
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସହିତ ଯିଘତ
ି ୄହଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀
2. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ
ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଉଙି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ରିସୀଧାଯୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଘୁକ୍ତି  ׀ୄମଭିତଓ
ି ି ୄଓୌଣସି ଫି ଘୁକ୍ତି ାଆଁ
ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ, ଏହାଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ଏହାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଥାଏ  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା
ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗାଫିଚ ସାଧାଯଣତଃ „ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ‟ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରୄତୟଓ ତଥୟ ଉବଣ
କ୍ଷ ାଆଁ ନିଫାମତୟ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଏହାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ ଫିପତାଯ ପ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ସଭଣୄଯ
ଫିଯୀତ ଯିଣାଭ ୄହାଆାୄଯ ׀

ଯିବାଷା
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଓୁ ଅଆଅଯଡିଏ ,ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାଥତ ସୁଯକ୍ଷାୁ ଧିନିଣଭ, 2002 ନ୍ତକତତ ନିଭନ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ
ଓଯାମାଆଙି :

“ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି, ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମିଫ, ଏହାଯ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅମିଫ ଓି ନାହିଁ, ଏହାଯ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଏଓ ସୁଯକ୍ଷାଯ ହାଯ, ସର୍ତ୍ତ 
ପ୍ରତିଫନ୍ଧଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ାଯା ଅଫଶୟଓ ୄହଉଥିଫା
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ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସଭସ୍ତ ତଥୟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ
ଦ୍ାଯା ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡୁ ଥିଫା ଏଓ ପଭତ ” ׀
ଏହି ଧିନିଣଭକୁଡଓ
ି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍”
ତ ଯ ଥତ ୄହଫ ଏଫଂ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିଫ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା
ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ସଭସ୍ଗ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ, ଅଫର୍ୟଓ  ପ୍ରାସଙ୍ଗି ଓ ତଥୟ ସୂଘନା ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍
ୂ ତ
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଅଆଅଯଡିଏ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓୄର, ପଭତଯ ଯୂୄଯଔା  ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଉୄଯ ଙାଡିୄଦୄର  ׀ଫର୍ୟ ରିସୀଧାଯୀ, ଭଧ୍ୟସ୍ଙ, ୄରାଓା ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ପି ଡଫୟାଓ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି, ଅଆଅଯଡିଏ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ପଭତ  ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁଯ ଭାନଦଣ୍ଡୀଓଯଣ ଓଯିଫାଯ
ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ବଫ ଓୄର ׀
ଅଆଅଯଡିଏ ଅଆଅଯଡିଏ ,ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅଦର୍ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୁ ଧିନିଣଭ, 2013 ଚାଯୀ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଅଆଅଯଡିଏ ଯୂୄଯଔା  ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଙନ୍ତି, ତିଯକ୍ତ
ି ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଏହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କୁ ନଭନୀଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ନା ୄଓଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ  ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ
ଚୀଫନ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଫିସ୍ଗୃତ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍  ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ମିଏ ରିସୀଯ ମାଘନା ଓୄଯ ଏଫଂ ପଭତଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାୄଯ
ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ତା‟ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ଥାଏ ׀
3. ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା
ବିଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଟନ୍ତି  ׀ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ରିସୀଧାଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତଥୟ  ଫିଫଯଣୀ, ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନାୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀ସ୍ୱାସ୍ଙୟ,
ବୟାସ, ଫୟଫସାଣ, ଅଣ  ଯିଫାଯ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ପ୍ରତିୄଫଦନାୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
׀
4. ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା
ୄନଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚାଫନଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତି
 ׀ଉଙ୍ଙତା, ଚନ, ଯକ୍ତଘା, ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡୀଣ ସ୍ଙିତ ି ଆତୟାଦି ବି ର୍ାଯୀଯିଓ ରକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନାୄଯ ୄଯଓଡତ  ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଏ ମାହାଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଅୄଭ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଉଘିତ ୄମ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଫିନା ୄନଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫୀଭା ାଆଁ ସଙ୍କଟାଙ୍କି ତ 
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆମାଅନ୍ତି  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ପ୍ରଓଯଣ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନାଯ ଅଫର୍ୟଓ
ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ନ୍ତକତତ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ଓାଯଣ
ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଯାର୍ି ଓିଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନଯ ଅଣୁ ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ଓିଭା ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଯାର୍ି ଓିଭା
ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନଯ ଅଣୁ ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ଓିଭା ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ପ୍ରଓଟିତ ଓଯାମାଆଥାଏ, ମାହା
ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣ  ପ୍ରତିୄଫଦନା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଏହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତଯ
ି ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ
ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
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5. ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନା
ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହଉଙି ଏଓ ଫୟକ୍ତି  ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ମିଏ ଥତଯ ଏଓ ଉରିଖି
ଳ ତ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ
ଓୄଯ ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ରିସୀଯ ଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତି,
ଅଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଏଓ ଅୄଫଦନ ୂଯଣ ଓଯିଫା  ର୍ାଯୀଯିଓ ଯୀକ୍ଷଣ ାଆଁ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ସହିତ ୄନଓ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଠ୍ନ ଓଯିଫା ଉଘିତ  ׀ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଓାଯଓ, ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ
ୄଔାଚନ୍ତି, ତାଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଓୁ ହାମାଏ ׀

ଯିବାଷା
ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଏହି ସମ୍ଭାଫୟତା ୄଟ ୄମ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରି ସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଫାଯ ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଯ
ଅଫସ୍ଥାୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସବି ଏଓ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଏଓ ହାନିଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିାୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚନ ୄଡା ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରୟ ଓରା  ׀ୄସ ତାୄଯ ଏଓ ସ୍ଥାନୄଯ ୄହଉଥିଫା ସ୍କି ଆଙ୍ଗ
ବିମାନୄଯ ମିଫା ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନର ׀ମାହାଓୁ ୃଥିଫୀୄଯ ସଫତାୄକ୍ଷା ଫିଦଚନଓ ସ୍କି ଆଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ
ୄକାଟିଏ ଯୂୄ ସୁାଯିଶ ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ତୀତୄଯ ୄସ ୄସବି ବିମାନୄଯ ବାକ ୄନଫା ାଆଁ ଭନା
ଓଯିୄଦଆଥିରା ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ, ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ନିଚ ଚୀଫନ ଓିଭା ନୟ ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ସଭାପ୍ତ ଓଯିଫା ବି
ଓାମତୟକୁଡଓ
ି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାଯ ୄନର୍ଣୄଯ ଥାଅନ୍ତି, ୄସହି ସମ୍ଭାଫନା
ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଓାଯଓ
ମାହା ୄସବି ଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିାୄଯ, ତାଯ ୄନର୍ଣୄଯ ଥାଅନ୍ତି ׀
ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ, ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଏଓ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ୄନୈତଓ
ି
ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ  ׀ପ୍ରତିୄଫଦନା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରତିୄଫଦନା ୄଦଉଥିଫା
ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ନିୄଚ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଯିଘଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହଫା ଉଘିତ୍  ׀ପ୍ରତିୄଫଦନାଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫା ୂଫଯ
ତୁ
ୄସ ଫିୄର୍ର୍ତଃ ତାଓୁ ତା‟ ନିଫାସୄଯ ସାକ୍ଷାତ ଓଯିଫା ଉଘିତ  ׀ପ୍ରତିୄଫଦନା ୄଦଉଥିଫା ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ
ଥିଫା ଚୀଫନଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ବୟାସ, ଫୟଫସାଣ, ଅଣ, ସାଭାଚିଓ ୃଷ୍ଠବୂଭି ଏଫଂ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି ଅଦି ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
6. ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ
ଅୄଭ ୂଫଯ
ତ ୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭୃତୁୟହାଯଯ ସଙ୍କଟ ଅଣୁ ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ  ׀ୄତଣୁ ଅଣୁ ୄହଉଙି ଏଓ
ଓାଯଓ ମାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନଯ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆରଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫାୄଯ
ଉୄମାକ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ତଦନୁ ସାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଅଣୁ ଫକତ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଘାଚତ ଓଯାମାଏ  ׀ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣଯ ଏଓ
ମଥାଥତ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ଯୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାଯା ସଠ୍ିକ୍ ଅଣୁ ଯ ସତୟାନ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ
ଓୄଯ ׀
ୄଫୈଧ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଭାନଓ ଓିଭା ଣ-ଭାନଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
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ଓ) ଭାନଓ ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ
ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ୄହଉଥିଫା ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄହଉଙି :
i.

ଫିଦୟାଣ ଓିଭା ଭହାଫିଦୟାଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର

ii. ଭୁୟନିସ
ି ାର ୄଯଓଡତ ଠ୍ାଯୁ ଉଦ୍ଧାଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
iii. ାସୄାଟତ
iv. PAN ଓାଡତ
v. ୄସଫା ୄଯଚିଷ୍ଟାଯ
vi. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭତାବିୄର୍ଓଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
vii. ଏଓ ଯିଫାଯ ଫାଆୄଫର ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଉଦ୍ଧଯଣ ମଦି ଏଥିୄଯ ଚନମ ତାଯିଔ ଉରିଖି
ଳ ତ ଥାଏ
viii. ସୁଯକ୍ଷା ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯିଘଣ ତ୍ର
ix. ଏଓ ୄଯାଭାନ ଓୟାୄଥାରିଓ କୀଚତା ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫିଫାହ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
ଔ) ଣ- ଭାନଓ ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଉୄଯାକ୍ତ ବି ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଉରବ୍ଧ ନ ଥାଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ
ପ୍ରଭାଣଯ ଉସ୍ଙାନାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆାୄଯ  ׀ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ୄହଉଥିଫା ୄଓୄତଓ
ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄହଉଙି:
i.

ଚନମ ତ୍ରିଓା

ii. ଯାର୍ନ ଓାଡତ
iii. ସ୍ୱ-ୄଖାର୍ଣା ଯୂୄ ଏଓ ର୍ଥତ୍ର
iv. ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାଣତ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
ଘିତ୍ର 1: ୄଫୈଧ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ
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7. ଏଣ୍ଟି – ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ (AML)

ଯିବାଷା
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙି ଥତଯ ୄଫୈଧ ଉତ୍ପର୍ତ୍ିସ୍ଥ ରୁ ଘାଆ ଏଓ ଥତ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄଫୈଧ ଥତ ଅଣିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ମାହାଦ୍ାଯା ଏହା ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଚଣାୄ଼େ  ׀ବାଯତ ସଯଓାଯ ଭନି – ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ
ଓାମତୟଓାକୁଡଓ
ି ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା ାଆଁ PMLA,2002 ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯିଥିୄର ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ନିଫାଯଣ ଧିନିଣଭ ,PMLA), 2002 ଭନି-ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଓାମତୟଓାକୁଡଓ
ି ୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଏଫଂ ଭନି-ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନଓୁ ଚଫତ ,ଧିହଯଣୁ ଓଯିଫା ାଆଁ, 2005 ଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହରା  ׀ଏହା ଭନିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗଓୁ ଏଓ ଯାଧ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ମାହା ତିନଠ୍
ି ଁୁ ସାତ ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ସଶ୍ରଭ ଓାଯାଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଟ. 5 ରକ୍ଷ
ମତୟନ୍ତ ୄଚାଯିଭାନାୄଯ ଦଣ୍ଡନୀଣ ହୁ ଏ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଏଓ AML ରିସୀ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ତଦନୁ ସାୄଯ ଅଆଅଯଡିଏ ନିଓଟୄଯ ଏଓ
ପ୍ରତିରିି ଦାଔର ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀AML ଓାମତୟକ୍ରଭ ନିଭସ
ନ ଫୁ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫା ଉଘିତ:
i.

ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରିସୀ, ଓାମତୟପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ

ii. ଏଓ ଭୂଔୟ ନୁ ାନ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ନିମୁକ୍ତି
iii. AML ଦୄକ୍ଷ ଉୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ି
iv. ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ୄରଔା ,ଡିଟୁ/ନିଣନ୍ତ୍ରଣ
8. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ (KYC)
ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ
ଯିଘଣଓୁ ସତୟାିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ  ׀ଯିଘଣ ୄଘାଯୀ, ଅଥିଓ ଓଟତା ଏଫଂ ଭନିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗଯ ନିଫାଯଣ ାଆଁ ଫୟାଙ୍କ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଫିସ୍ଗୃତ ସୂଘନା ଦିନ୍ତୁ ୄଫାରି
ଫୃ ଦ୍ଧକ
ି ତ ବାୄଫ ଦାଫୀ ଓଯୁଙନ୍ତି ׀
KYC ଭାକତଦର୍ିଓାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଓାମତୟଓା ାଆଁ ଯାଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱାଯା ଅଥିଓ
ସଂସ୍ଙାନକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମାକଯ ନିଫାଯଣ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ, ୄତଣୁଓଯି, ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରଓୃ ତ ଯିଘଣ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ୄମ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ସହିତ KYC ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ
ଂର୍ ଯୂୄ ନିଭସ
ନ ଫୁ ଓୁ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯନ୍ତି:
i.

ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍

ii. ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ
iii. ଠ୍ିଓଣା ପ୍ରଭାଣ –ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ, ାସୄାଟତ, ୄଟରିୄପାନ ଫିର, ଫିଚୁୀ ଫିର, ଫୟାଙ୍କ ାସଫୁ ଓ
ଆତୟାଦି
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iv. ଯିଘଣ ପ୍ରଭାଣ – ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ, ାସୄାଟତ, ୄବାଟଦାତା ID ଓାଡତ, PAN ଓାଡତ, ଆତୟାଦି
v. ଧିଓ – ଭୂରୟ ଓାଯଫାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଣ ପ୍ରଭାଣ ଦସ୍ଗାଫିଚ
9. ଭୁକ୍ତ – ଫୄରାଓନ ଫଧି
ଭୄନଓଯନ୍ତୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ନୂ ତନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି ଏଫଂ
ତାହାଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫାୄଯ, ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧସଫୁ ୄସ ୄମଭିତ ି ଘାହଁୁଥିରା, ୄସଭତି ନୁ ୄହଁ ׀
ୄସ ଓ‟ଣ ଓଯିାୄଯ ?
ଅଆଅଯଡିଏ ତାଙ୍କ ଧିନିଣଭୄଯ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ-ସୁରବ ପ୍ରାଫଧାନ ପ୍ରସ୍ଗୁତ ଓଯିଙନ୍ତି ମାହା ଏହି ସଭସୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ
 ׀ଏହା ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙି ମାହାଓୁ ଏଓ “ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫଧି” ଓିଭା “ର୍ୀତୀଓଯଣ ଫଧି” ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଏହି ସଭଣାଫଧିୄଯ, ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଘାୄହଁ ନାହିଁ, ୄସ ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ
ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ନିଭନ ସର୍ତ୍ତସଫୁ ନ୍ତକତତ ୄପଯସ୍ଗ ାଆାୄଯ ׀
i.

ୄସ ଏହି ଫିଓଳ୍ପଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯିାୄଯ

ii. ତାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ
iii. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄପଯସ୍ଗ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ସଭାନୁ ାତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ
ସଓାୄର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ଏଫଂ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଓଯ ଘାଚତ ାଆଁ ସଭାୄଣାଚିତ ଓଯାମିଫ ׀
ଏହି ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ଏଓ ସୁଫଧ
ି ା ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ ׀
ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଯିଔଯ 15 ଦିନଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭାୄନ ଏଓ ଫିଓଳ୍ପଓୁ ପ୍ରୄଣାକ
ଓଯିାଯନ୍ତି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ 1
_____________ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଘାୄହଁ ନାହିଁ,
ୄସ ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ୄପଯସ୍ଗ ାଆାୄଯ ׀
I.

ଭୁକ୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ

II. ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ
III. ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ
IV. ଭୁକ୍ତ ମାଞ୍ଚ

ସାଯାଂଶ


ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓା ୄହଉଙି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ଘାଯିଓ ୄଫୈଧିଓ
ଦସ୍ଗାଫିଚ ମାହା ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
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ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫାାଆଁ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗାଫିଚ ସାଧାଯଣତଃ „ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ‟ ଯୂୄ
ଯିଘତ
ି ׀



ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ବୟାସ  ଫୟଫସାଣ, ଅଣ  ଯିଫାଯ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ
ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଉୄରଳଔ ଓଯାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀



ଉଙ୍ଙତା, ଚନ, ଯକ୍ତଘା, ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡିଣ ସ୍ଙିତ ି ଆତୟାଦି ବି ର୍ାଯୀଯିଓ ରକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନାୄଯ ୄଯଓଡତ  ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଏ ମାହାଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଓୁ ହାମାଏ ׀



ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଏହି ସମ୍ଭାଫୟତା ୄଟ ୄମ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଯ ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ
ଗ୍ରାହଓଯ ଫୟଫହାଯୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସବି ଏଓ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଏଓ ହାନିଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଓଯିାୄଯ ׀



ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ୄହଉଥିଫା ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ଏ ସ୍କୁର ଓିଭା ଓୄରଚ
ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଭୁୟନିସ
ି ାର ୄଯଓଡତଠ୍ାଯୁ ଉଦ୍ଧାଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଆତୟାଦି ׀



ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଏଓ ରିସୀ ଥିଫା ଏଫଂ ତଦନୁ ଯୂ ଅଆଅଯଡିଏ ାଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରତିରିି ଦାଔର
ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀AML ଓାମତୟକ୍ରଭ ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରିସୀ, ଓାମତୟପ୍ରଣାୀ  ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଏଓ ଭୂଔୟ
ନୁ ାନ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ନିମୁକ୍ତି ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫା ଉଘିତ ׀



ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରଓୃ ତ ଯିଘଣ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀KYC ଓାମତୟପ୍ରଣାୀଯ
ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଠ୍ିଓଣା ପ୍ରଭାଣ, ାନ ଓାଡତ ଏଫଂ ପୄଟାଗ୍ରାପ ଆତୟାଦି ବି KYC ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓତ୍ରିତ
ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓା
2. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ
3. ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
4. ଭାନଓ ଏଫଂ ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ
5. ଏଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ
6. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ ,KYC)
7. ଭୁକ୍ତ-ଫୄରାଓନ ଫଧି
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ସଭୟାଫଧିୄଯ, ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରି ସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଘାୄହଁ ନାହିଁ, ୄସ ଏହାଓୁ
ୄପଯାଆ ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ୄପଯସ୍ତ ାଆାୄଯ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ ?
I.

ଯାର୍ନ ଓାଡତ

II. ଚନମତ୍ରିଓା
III. ାସୄାଟତ
IV. ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାଣତ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଯୂୄ ଯିକଣିତ ଓଯାମାଆାଯିଫ ?
I.

ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ଅଫସ୍ଙା

II. ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ୂଫତଯୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ଅଫସ୍ଙା
III. ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ହ୍ରାସ ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ଅଫସ୍ଙା
IV. ଫୀଭିତ ୄହଫା ୄଯ ଯାଧିଓ ଓାମତୟଓାୄଯ ନିମୁକ୍ତ ୄହଫା
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନାୄଯ ନିଭନ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ମାଞ୍ଚ ଓଯାମିଫ ?
I.

ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ବାଫୂର୍ଣ୍ତ ଅଫସ୍ଙା

II. ଉଙ୍ଙତା, ଚନ  ଯକ୍ତଘା
III. ସାଭାଚିଓ ସ୍ଙିତ ି
IV. ସତୟଯାଣଣତା
ପ୍ରଶନ 4
ଏଓ ____________ ୄହଉଙି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ଘାଯିଓ ୄଫୈଧିଓ
ଦସ୍ଗାଫିଚ ମାହା ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
I.

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ

II. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଉଦ୍ଧଯଣ
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III. ସୂଘନା ସଂୄକ୍ଷ-ସୂଘୀ
IV. ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓା
ପ୍ରଶନ 5
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗାଫିଚ ସାଧାଯଣଯୂୄ _____________ ଯୂୄ
ଯିଘତ
ି ׀
I.

ଅୄଫଦନ ପଭତ

II. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ
III. ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପଭତ
IV. ଂର୍ଦାନ ପଭତ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ ଦର୍ତ୍ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ, ୄସହି ୄକାଟିଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ମାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ଣ-ଭାନଓ ଯୂୄ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି ׀
I.

ଫିଦୟାଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର

II. ସୁଯକ୍ଷା ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯିଘଣ ତ୍ର
III. ଯାର୍ନ ଓାଡତ
IV. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭତାବିୄର୍ଓଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
ପ୍ରଶନ 7
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙି ଥତଯ ______________

ଉତ୍ପର୍ତ୍ିସ୍ଙଓୁ ରୁ ଘାଆ ଏଓ ଥତ ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ

_____________ ଥତ ଅଣିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହା ପୄଯ ଏହା ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଚଣାୄଡ ׀
I.

ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ

II. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ
III. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ
IV. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ
ପ୍ରଶନ 8
ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁ ଏ, ୄସ ଭୁକ୍ତ – ଫୄରାଓନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥତାତ୍ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାପ୍ତ
ଓଯିଫାଯ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଆ ାୄଯ ׀
I.

60 ଦିନ

II. 45 ଦିନ
III. 30 ଦିନ
IV. 15 ଦିନ
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ପ୍ରଶନ 9
ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଏଓ ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ୄପଯାଆ ଦିଅମାଆଥିଫା ରିସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ 100% ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ

II. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ 50% ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ
III. ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି, ାଆଁ ସଭାନୁ ାତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଔଙ୍ଙତ  ଷ୍ଟାବ୍ନ
ଓଯ ଘାଚତଓୁ ସଭାୄଣାଚିତ ଓଯିଫା ୄଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ
IV. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ ଧିଓାଯ ହଯାଆଫ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ୄଫୈଧ ଠ୍ିଓଣା ପ୍ରଭାଣ ନୁ ୄହଁ ?
I.

PAN ଓାଡତ

II. ୄବାଟଦାତା ID ଓାଡତ
III. ଫୟାଙ୍କ ାସଫୁ ଓ
IV. ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ
ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ାସୄାଟତ ୄହଉଙି ଏଓ ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୀଭା କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ଅଫସ୍ଙାଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଯୂୄ ଯିକଣିତ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଉଙ୍ଙତା, ଚନ  ଯକ୍ତ ଘା ୄହଉଙନ୍ତି ୄସହି ୄଓୄତଓ ଚିନର୍
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ
ପ୍ରତିୄଫଦନାୄଯ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
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ଏଓ ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓା ୄହଉଙି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ଘାଯିଓ ୄଫୈଧିଓ
ଦସ୍ଗାଫିଚ ମାହା ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗାଫିଚ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଯାର୍ନ ଓାଡତଓୁ ଏଓ ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙି ଥତଯ ୄଫୈଧ ଉତ୍ପର୍ତ୍ିସ୍ଙଓୁ ରୁ ଘାଆ ଏଓ ଥତ ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ ୄଫୈଧ ଥତ ଅଣିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା
ମାହା ପୄଯ ଏହା ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଚଣାୄଡ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁ ଏ, ୄସ ଭୁକ୍ତ-ଫୄରାଓନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥତାତ୍ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାପ୍ତ
ଓଯିଫାଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ସଭଣାଫଧିୄଯ, ଏଓ ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ୄପଯାଆ ଦିଅମାଆଥିଫା ରିସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ସଭାନୁ ାତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଔଙ୍ଙତ  ଷ୍ଟାବ୍ନ ଓଯ
ଘାଚତଓୁ ସଭାୄଣାଚିତ ଓଯିଫା ୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
PAN ଓାଡତ ଏଓ ୄଫୈଧ ଠ୍ିଓଣା ପ୍ରଭାଣ ନୁ ୄହଁ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 13
ଦରି ରୀଓଯଣ – ରି ସୀ ସର୍ତ୍ତ- I
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହାଆଥାଏ, ୄସଥିୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଫିବିନ୍ନ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଉୄଯ
ଅୄଭ ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ରିସୀ ଫସ୍ଙା ଦରିରୀଓଯଣ
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A. ରି ସୀ ଫସ୍ଥା ଦରି ରୀଓଯଣ
1. ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିୟଭ ଯସିଦ
ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ ,FPR) ଚାଯୀ
ଓୄଯ  ׀FPR ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙି ׀
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ନ୍ତକତତ ନିଭନ ସୂଘନାସଫୁ ଥାଏ :
i.

ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ନାଭ ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣା

ii. ରିସୀ ସଂଔୟା
iii. ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯାର୍ି
iv. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତି  ଫାଯଭାଯତା
v. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄଦଣ ତାଯିଔ
vi. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯିଔ
vii. ରିସୀଯ ନ୍ତିଭ ଯିକ୍ୱତା ତାଯିଔ
viii. ୄର୍ର୍ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନଯ ତାଯିଔ
ix. ଫୀଭା ଯାର୍ି
FPR ଯ ଚାଯୀ ୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦକୁଡଓ
ି ଚାଯୀ ଓଯିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ସମ୍ଭାଫୟ
ଗ୍ରାହଓ ଠ୍ାଯୁ ଅହୁ ଯି ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ  ׀ଏହି ଯସିଦସଫୁ ଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ,RPR) ଓୁ ହାମାଏ ׀
RPR କୁଡଓ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ଫିଫାଦଯ ଫସଯୄଯ ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତି ׀
2. ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚ
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଫୀଭା ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଟ  ׀ଏହା ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ  ׀ଏହା ସ୍ୱଣଂ ଘୁକ୍ତି ନୁ ୄହଁ  ׀ମଦି ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ରିସୀଧାଯୀଠ୍ାଯୁ ହଚିମାଏ, ଏହା ଫୀଭା
ଘୁକ୍ତିଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ ନାହିଁ  ׀ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ତନ ନ ଓଯି ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯିଫ ׀
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଏଓ ୄମାକୟ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହଫାଓୁ ଡିଥାଏ ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସାୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ମୁକ୍ତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଭାନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତିନ ି ବାକ ଥାଏ :
a) ରି ସୀ ନୁ ସଘ
ୂ ୀ
ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ ପ୍ରଥଭ ବାକ ହୁ ଏ  ׀ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ସମ୍ମୁଔ ୃଷ୍ଠାୄଯ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ  ׀ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ନୁ ସଘ
ି ସାଧାଯଣତଃ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄସସଫୁ ୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନିଭନ
ୂ ୀକୁଡଓ
ସୂଘନାସଫୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଥାଏ :
ଘିତ୍ର 1: ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚ ଖଟଓ
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i.

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ନାଭ

ii. ରିସୀ ାଆଁ ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫିଫଯଣୀ ୄମଯିଓି :
 ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣା
 ଚନମ ତାଯିଔ ଏଫଂ ଫଣସ କତ ଚନମଦନ
ି
 ରିସୀ ଘୁକ୍ତିଯ ୄମାଚନା ଏଫଂ ଫଧି
 ଫୀଭା ଯାର୍ି
 ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ
 ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଫଧି
 ଅଯମ୍ଭ ତାଯିଔ, ଯିକ୍ୱତା ତାଯିଔ ଏଫଂ ୄର୍ର୍ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ୄଦଣତାଯିଔ
 ରିସୀ ରାବ ସହିତ ଓି ରାବ ଯହିତ ୄଟ
 ନାଭୀତ ଙ୍କ ନାଭ
 ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଣାୀ -

ଫାର୍ିଓ; ଦ୍ଧତ ଫାର୍ିଓ; ୄତୈଭାସିଓ; ଭାସିଓ; ୄଫତନଠ୍ାଯୁ ଓାଟିଫା

ଭାଧ୍ୟଭୄଯ
 ରିସୀ ସଂଔୟା – ମାହା ରିସୀ ଘୁକ୍ତିଯ ନନୟ ଯିଘଣ ସଂଔୟା ୄଟ
iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫଘନଫଦ୍ଧତା  ׀ଏହା ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ୄଟ
iv. ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଏଫଂ ରିସୀ ଷ୍ଟାବ୍ନ
v. ସ୍ଙାନୀଣ ଫୀଭା ୄରାଓାଙ୍କ ଠ୍ିଓଣା
b) ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ଖଟଓ ଭାନଓ–ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ିତ ହୁ ଏ, ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ସଭସ୍ଗ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଥାଏ, ମଦି ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଫହିବୂ ତ
ତ ଓଯା ନ ମାଆଥାଏ  ׀ଏହି ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଙ ି ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଘୁକ୍ତି ମଥା: ଫଧି, ଏଓଭାତ୍ର ପ୍ରିଭିଣଭ ଓିଭା ରାବୄଯ ଣ-ସହୄମାକୀ ରିସୀ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହାଆ ନ ାଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ଧିଓାଯ  ସୁଫଧ
ି ା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ତସଫୁ ଓୁ
ନିଯୂିତ ଓଯନ୍ତି, ମାହାସଫୁ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ପ୍ରମୁଚୟ ଟନ୍ତି ׀
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c) ଫିୄଶଷ ରି ସୀ ପ୍ରାଫଧାନ
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ତୃ ତୀଣ ବାକୄଯ ଫିୄର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ
ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ାଆଁ ଫିୄର୍ର୍ ଟନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ସମ୍ମୁଔୄଯ ଙାମାଆାୄଯ ଓିଭା ଏଓ ସଂରଗ୍ନ ଯୂୄ
ରକା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଭାନଓ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ , ନୁ ଗ୍ରହ ଦିନସଫୁ ଓିଭା ଫୟକଭନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଣ-ଚଫତ ବି,
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ, ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଫିୄର୍ର୍ ଘୁକ୍ତି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଭହିା, ମିଏ ଘୁ କ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଯିଫା ସଭୟୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟାଶା ଯୄଔ, ତାଯ କବତଧାଯଣ ୄମାକଁୁ ଭୃ ତୁୟଓୁ
ଫାଧା ୄଦଉଥିଫା ଏଓ ଧାଯ ׀
ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ଧ୍ୟାଣ 13 ୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଙି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ ,FPR) ଓ‟ଣ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ? ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ଫିଓଳ୍ପଯ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହାଆଙି

II. ଏହା ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଙି
III. ରିସୀଓୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆାଯିଫ ନାହିଁ
IV. ରିସୀ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ନକଦ ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଙ ି

ସାଯାଂଶ


ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ,FPR) ଚାଯୀ
ଓୄଯ  ׀FPR ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଙି ׀



ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଫୀଭା ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଥିଫା ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଟ  ׀ଏହା ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ׀



ଭାନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତିୄନାଟି ବାକ ଯୄହ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄହରା ରିସୀ ନୁ ସଘ
ୂ ୀ, ଭାନଓ
ପ୍ରାଫଧାନ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ , FPR)
2. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ
3. ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ
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4. ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ
5. ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

FPR ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରି ସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଙି ׀
ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭନ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ?
I.

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ

II. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ
III. ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓା
IV. ଦାଫୀ ପଭତ
ପ୍ରଶନ 2
ମଦି ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄରଖିଫା ାଆଁ ଚଟି ବାର୍ା ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହାଦ୍ୱାଯା ୄନଓାଥତ
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ, ସାଧାଯଣତଃ ଏହାଯ ଥତ ୄଓଭିତ ି ଓଯାମିଫ ?
I.

ଫୀଭିତଯ ସକ୍ଷୄଯ

II. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ସକ୍ଷୄଯ
III. ରିସୀଓୁ ର୍ୂନୟ /ନିଷ୍କ୍ରିଣ ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄପଯାଆୄଦଫା ାଆଁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଓୁ ହାମିଫ
IV. ରିସୀଓୁ ର୍ୂନୟ/ନିଷ୍କ୍ରିଣ ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଫିନା ସୁଧୄଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄପଯାଆୄଦଫା ାଆଁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଓୁ ହାମିଫ
ପ୍ରଶନ 3
ୄସହି ଫିଓଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ମାହା ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଓୁ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓୄଯ ׀
I.

ଏହା ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ

II. ଏହା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଓିଣିଫାୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଉଥିଫା ଅଗ୍ରହଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ
III. ଏହା ଫୟାଙ୍କ, ୄବ୍ରାଓଯ ଏଫଂ ନୟାନୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଘୟାୄନର ଂର୍ୀଦାଯଭାନଙ୍କ ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ
ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ,ଓାମତୟପ୍ରଣାୀୁ ଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ
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IV. ଏହା ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ପ୍ରଦାନୄଯ ଥିଫା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର ୄଟ
ପ୍ରଶନ 4
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙି

II. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙି
III. ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙି
IV. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଦଯ ଫବାଆଫା ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙି
ପ୍ରଶନ 5
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଫୁ ାଆଁ, ଓବ୍ନାନୀ
_____________ ଚାଯୀ ଓଯିଫ ׀
I.

ୁନଃପ୍ରଘନ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ

II. ୁନଯୁଦ୍ଧାଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ
III. ୁନଃସ୍ଙାନ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ
IV. ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ
ପ୍ରଶନ 6
ଓ‟ଣ ୄହଫ ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଭୂ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଓୁ ହଚାଆ ଦିଏ ?
I.

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ତନ ନ ଓଯି ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯିଫ

II. ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମିଫ
III. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫିଭୀତଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄନରା ୄଯ ନଫୀଓୃ ତ ନିଣଭ  ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଏଓ
ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯିଫ
IV. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ତନ ନ ଓଯି, ଓିନ୍ତୁ ୄଓଫ ଏଓ ନୟାଣାଣ ଅୄଦର୍ ୄଯ, ଏଓ ନଓର
ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯିଫ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ?
I.

ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଓୁ ଏଓ ସୁୄମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହଫାଓୁ ଡିଫ ଓିନ୍ତୁ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସାୄଯ ନିଫାମତୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ׀

II. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଓୁ ଏଓ ସୁୄମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହଫାଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସାୄଯ ନିଫାମତୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
III. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଏଓ ସୁୄମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନା ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସାୄଯ ନିଫାମତୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
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IV. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ନା ଏଓ ସୁୄମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନା ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସାୄଯ ନିଫାମତୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ପଭତକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଭାନଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ପ୍ରଥଭ ବାକ ହୁ ଏ ?
I.

ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ

II. ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ
III. ଫିୄର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ
IV. ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣା
ପ୍ରଶନ 9
ଏଓ ଭାନଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ, ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁ ବାକୄଯ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ସୂଘନା ଥିଫ ?
I.

ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯିଔ, ଯିକ୍ୱତା ତାଯିଔ ଏଫଂ ୄର୍ର୍ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ୄଦଣ ତାଯିଔ

II. ନାଭୀତଯ ନାଭ
III. ଧିଓାଯ  ସୁଫଧ
ି ା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ତ, ମାହା ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ପ୍ରମୁଚୟ
IV. ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯଓାଯୀଙ୍କ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଏଫଂ ରିସୀ ଷ୍ଟାବ୍ନ
ପ୍ରଶନ 10
“ଏଓ ଭହିା, ମିଏ ଘୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯୄଔ, ତାଯ କବତଧାଯଣ ୄମାକଁୁ ଭୃତୁୟଓୁ ଫାଧା
ୄଦଉଥିଫା ଏଓ ଧାଯା” ଓୁ ଏଓ ଭାନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ୄଓଉଁ ନୁ ବାକୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯାମିଫ ?
I.

ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ

II. ସାଧାଯଣ ପ୍ରାଫଧାନ
III. ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ
IV. ଫିୄର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
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ମଦି ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄରଖିଫା ସଭଣୄଯ ଚଟି ବାର୍ା ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହାଦ୍ୱାଯା ୄନଓାଥତ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହୁ ଏ, ଏହାଯ ଥତ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭିତଯ ସକ୍ଷୄଯ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ାଆଁ, ଓବ୍ନାନୀ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ ଚାଯୀ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଭୂ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଓୁ ହଚାଆଦିଏ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ତନ ନ
ଓଯି ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଓୁ ଏଓ ସୁୄମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହଫାଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସାୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ ଏଓ ଭାନଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ପ୍ରଥଭ ବାକ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁ ବାକୄଯ ଧିଓାଯ  ସୁଫଧ
ି ା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ତ ଉୄଯ
ସୂଘନା ଥିଫ, ମାହା ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ପ୍ରମୁଚୟ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
“ଏଓ ଭହିା, ମିଏ ଘୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯୄଔ, ତାଯ କବତଧାଯଣ ୄମାକଁୁ ଭୃତୁୟଓୁ ଫାଧା
ୄଦଉଥିଫା ଏଓ ଧାଯା” ଓୁ ଏଓ ଭାନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ଫିୄର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁ ବାକୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ
ଓଯାମିଫ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 14
ଦରି ରୀଓଯଣ -ରି ସୀ ସର୍ତ୍ତ - II
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା ׀
ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘିତ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ୄଯ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି, ରିସୀ ଫୟକଭନ ଏଫଂ ଣ-ଚଫତ ଆତୟାଦି
ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ ଏଫଂ ସୁଫଧ
ି ା
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A. ରି ସୀ ସର୍ତ୍ତ ଏଫଂ ସୁଫଧ
ି ା
1. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭୟାଫଧି
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫଘନ ଫଦ୍ଧ ହୁ ଏ ଏହି ସର୍ତ୍ତୄଯ ୄମ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଫୁ ଅଚି ତାଯିଔ
ମତୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଥିଫ  ׀ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି ରିସୀଧାଯୀଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଦଣ ୄହଫା
ୄଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ତିଯକ୍ତ
ି ସଭଣାଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ନୁ ଗ୍ରହ ସଭୟାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖତତା ଏଓ ଭାସ ଓିଭାେ 31 ଦିନ ୄଟ  ׀ନୁ ଗ୍ରହଯ ଦିନ ି ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ୄଦଣ
ତାଯିଔଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଦିନଠ୍ାଯୁ କଣନା ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ପ୍ରାଫଧାନ ଏଓ ରିସୀ, ମାହା ନୟଥା ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ
ଥିଫା ୄମାକଁୁ ଫୟକତ ୄହାଆମାଆଥାନ୍ତା, ତାଓୁ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଘାରୁ ଯହିଫା ାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫର୍ୟ ୄଦଣ ଯୄହ ଏଫଂ ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ଏହି ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ
ଭୃତୁୟ ରାବଠ୍ାଯୁ ଓାଟି ୄଦଆ ାୄଯ  ׀ମଦି ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣ ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫାଓି ଯୄହ, ରିସୀଓୁ
ତାୄଯ ଫୟକତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଓବ୍ନାନୀ ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଧୀନୄଯ ଯୄହ
ନାହିଁ  ׀ୄଓଫ ୄସହି ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ହୁ ଏ ମାହା ଣ-ଚଫତ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକତତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ  ׀ଏଓ ଥତୄଯ ଫୀଭିତ ଏ
ପ୍ରଓାୄଯ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୁକ୍ତ ଫୀଭା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଆାୄଯ ׀
2. ଫୟକଭନ ଏଫଂ ୁନଃସ୍ଥାନ /ୁନଃପ୍ରଘନ
ଅୄଭଭାୄନ ୂଫଯ
ତ ୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ରିସୀ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଙି ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଆାୄଯ ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନୁ ଗ୍ରହ
ଦିନକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆନାହିଁ  ׀ସୁସଭାଘାଯ ୄହଉଙି ୄମ ଫୟଫହାଯିଓ ଯୂୄ ସଭସ୍ଗ ସ୍ଙାଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଏଓ
ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃସ୍ଙାନ ,ୁନଃପ୍ରଘନୁ ଯ ନୁ ଭତି ୄଦଆଥାନ୍ତି ׀

ଯିବାଷା
ୁନଃସ୍ଙାନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ରିସୀଓୁ ୁନଃ ପ୍ରବାଫୀ ଯୄଔ ମାହାଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ
ପ୍ରଦାନ ନ ଓଯାୄହାଆଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯି ଦିଅମାଆଥିଫା ଓିଭା ଣ – ଚଫତ ଓାଯଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ନ୍ତକତତ
ଘାରୁ ଯଔାମାଆଥିଫ ׀
ଏଓ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଫର୍ୟ ଫୀଭିତଯ ସର୍ତ୍ତଫହ
ି ୀନ ଧିଓାଯ ୄହାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ  ׀ଏହା ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ତ
ନ୍ତକତତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାଯିଫ :
i.

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ନାହିଁ : ଏଓ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓାଯଣଯୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
ୄହାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ

ii. ଯିଚବତଯ ସୃ ଷ୍ଟ:ି ରିସୀଧାଯୀ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ୄସହି ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍, ମାହା
ପୄଯ ୄସହି ଯିଚବତ ସୃଷ୍ଟି ଓଯାମାଆାଯିଫ ମାହା ସଂଘିତ ୄହାଆ ଥାନ୍ତା ମଦି ରିସୀ ଫୟକତ ୄହାଆ ନ ଥାନ୍ତା ׀
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iii. ଫିୄଶଷ ସଭୟାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ: ରିସୀଧାଯୀ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄସବି ୁନଃସ୍ଙାନ ାଆଁ
ପ୍ରାଫଧାନୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସଭଣ ଫନ୍ଧନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ବାଯତୄଯ
ୁନଃପ୍ରଘନ ନିଶ୍ଚିତ୍ ଯୂୄ ଫୟକଭନ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ, ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣାଫଧି, ଧଯନ୍ତୁ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରବାଫୀ
ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
iv. ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ସୄନ୍ତାଷଚନଓ ପ୍ରଭାଣ : ଫୀଭିତ ତା‟ ଫିଙନ୍ନ
ି ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ପ୍ରଭାଣ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ୄଓଫ ୄମ ତା‟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଥିଫ
ତାହାନୁ ୄହଁ ଓିନ୍ତୁ ନୟାନୟ ଓାଯଣ ୄମଯିଓି ଅଥିଓ ଅଣ  ୄନୈତଓ
ି ତା ଫସ୍ଗୁ ତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
v. ଓାାତୀତ (ତିୄଦୟ) ପ୍ରିଭିୟଭଯ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରଦାନ : ରିସୀଧାଯୀଓୁ ସଭସ୍ଗ ଓାାତୀତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ପ୍ରୄତୟଓ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ୄଦଣ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
vi. ଫଶିଷ୍ଟ ଋଣଯ ପ୍ରଦାନ :

ଫୀଭିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସି ଫାଓି ଥିଫା ରିସୀ ଋଣଯ ପ୍ରଦାନ ଓିଭା ୄଓୌଣସି

ଋଣଗ୍ରସ୍ଗତାଓୁ ୁନଃସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ମାହା ୂଫଯ
ତ ୁ ଯହି ଥାଆାୄଯ ׀
ୄଫାଧହୁ ଏ ଉୄଯାକ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତାହା ୄଟ ମାହା ୁନଃସ୍ଥାନୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ପ୍ରଭାଣ
ଅଫଶୟଓ ଓୄଯ  ׀ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରଭାଣଯ ପ୍ରଓାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀଯ ଯିସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ନିବତ ଯ ଓୄଯ ׀
ମଦି ରିସୀଟି ତି ଳ୍ପ ଫଧି ାଆଁ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଯହିଙ,ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଭାଣ ଫିନା ରିସୀଓୁ
ୁନଃସ୍ଙାିତ ଓଯିାୄଯ ଓିଭା ଫୀଭିତ ଠ୍ାଯୁ ୄଓଫ ଏଓ ସଯ ସ୍ୱୀଓାୄଯାକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାୄଯ ମାହା ପ୍ରଭାଣ ଓୄଯ ୄମ
ତାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଉର୍ତ୍ଭ ଙି ׀
ଓବ୍ନାନୀ ଫର୍ୟ ୄଓୄତଓ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ନ୍ତକତତ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓିଭା ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ନୟ ପ୍ରଭାଣ ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯିାୄଯ ׀
i.

ୄକାଟିଏ ୄହଉଙି ଫହୁ ସଭଣ ୂଫଯ
ତ ୁ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଆଙି ଏଫଂ ରିସୀଟି ଧଯନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣ ଏଓ ଫର୍ତ
ୄହଫ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଙି ׀

ii. ନୟ ଏଓ ଯିସ୍ଙିତ ି ୄହଉଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଏହା ସୄନ୍ଦହ ଓଯିଫାଯ ଓାଯଣ ଯହିଙ ି ୄମ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ଓିଭା ନୟ ସଭସୟା ଯହିଥାଆାୄଯ  ׀ନୂ ତନ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ମଦି ରିସୀଯ ଫୀଭା
ଯାର୍ି ଓିଭା ଗ୍ରବାକ ଯାର୍ି ଧିଓ ୄହାଆଥିଫ ׀
ୄମୄହତୁ ଏଓ ୁନଃପ୍ରଘନ ାଆଁ ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ଫଡ ଅଓାଯଯ ଯାର୍ି ପ୍ରିଭିଣଭଯ ତୀତ ଫାଓିଯାର୍ି 
ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଧାଯୀ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଏହାଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫା ଉଘିତ ୄମ ଭୂ
ରିସୀଓୁ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓଯିଫା ଓିଭା ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫା ଧିଓ ରାବଦାଣଓ ୄହଫ  ׀ୄନଓ ସଭୟୄଯ
ୁନଃପ୍ରଘନ ଧିଓ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆଥାଏ ଓାଯଣ ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଫା, ୁନଃପ୍ରଘନଯ ତାଯିଔ ଦିନ ଫୀଭିତଓୁ
ୄହାଆଥିଫା ଫୟସ ଅଧାଯୄଯ ଧିଓ ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ଅଫଶୟଓ ଓଯିଫ ׀
a) ରି ସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ଦୄକ୍ଷ
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ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତି ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓାଆଫା ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ରିସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫୟକଭ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ପ୍ରଥଭ ୄଦଣ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ (FUP) ଯୁ ଓିଙ ି ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣାଫଧି
,ଧଯନ୍ତୁ 5 ଫର୍ତୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓଯିାଯିଫ ׀
i.

ସାଧାଯଣ ୁନଃପ୍ରଘନ

ସଫୁ ଠ୍ୁ ସଯ ପ୍ରଓାଯଯ ପ୍ରଘନ ତାହା ୄଟ ମାହା ସୁଧ ସହିତ ଫର୍ିଷ୍ଟ ,ଫାଓିୁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ୄଟ  ׀ଏହାଓୁ
ସାଧାଯଣ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓୁ ହାମାଏ ଏଫଂ ଏହା ପ୍ରବାଫୀ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ସଭତଣ ଭୂ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ସ୍ୱୀଓାୄଯାକ୍ତି ଓିଭା ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ଓିଙ ି ନୟ ପ୍ରଭାଣ ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯିାୄଯ ׀
ii. ଫିୄଶଷ ୁନଃପ୍ରଘନ
ଅୄଭ ଓ‟ଣ ଓଯିଫା ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ତିନ ି ଫର୍ତଯୁ ଓଭ ସଭଣ ଘାୁ ଯହିଥିଫ ଏଫଂ ସଫତନଭ
ି ନ ସଭତଣ ଭୂରୟପ୍ରାପ୍ତ
ୄହାଆ ନ ଥିଫ ,ଥତାତ୍ ସଂଘିତ ଯିଚବତ ଓିଭା ନକଦ ଭୂରୟ ନକଣୟ ୄହାଆଥାଏୁ ଓିନ୍ତୁ ଫୟକଭନ ସଭଣାଫଧି ଧିଓ
ୄହାଆଥିଫ ? ଧଯନ୍ତୁ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଫର୍ତ ଓିଭା ଧିଓ ସଭଣାଫଧି ୄଯ ରିସୀଓୁ
ୁନଃପ୍ରଘନ ାଆଁ ଉସ୍ଙିତ ଓଯାମାଏ ׀
ଏହାଓୁ ୁନଃପ୍ରଘିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ଫିୄର୍ର୍ ୁନଃପ୍ରଘନ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଏଓ ୄମାଚନା
ସାହାମୟୄଯ ,ମାହା ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ବାଯତୀଣ LIC ୄଯ ପ୍ରଘିତ ଙିୁ  ׀ଏଆଠ୍ି ଏହା ୄସବି ୄଟ ୄମଭିତଓ
ି ି ଏଓ
ନୂ ତନ ରିସୀ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମାଆଙି, ମାହାଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯିଔ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନାହିଁ ମାହା ରିସୀ
ୄନଫା ସଭଣୄଯ ୄଓୄତଓ ଚୀଫନ ପ୍ରତି ପ୍ରମୁଚୟ ୄହାଆଥାଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଭୂ ରିସୀଟି 40 ଫର୍ତ ଫଣସୄଯ ନିଅମାଆଥିଫ ଏଫଂ ନୂ ତନ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯିଔ 42 ଫର୍ତ ଫଣସ ୄଟ, ରିସୀ ଫଧି
ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄସହି ରିସୀସଫୁ ାଆଁ ୄଓାଡିଏଯୁ ଠ୍ଯ ଫର୍ତଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମିଫ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଫଧି 60 ଫର୍ତୄଯ ସଭାପ୍ତ
ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ  ׀ୁଯୁଣା  ନୂ ତନ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଭଧ୍ୟଯ ନ୍ତଯ ଏଫଂ ଏହା ଉୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସୁଧଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
iii. ଋଣ ମୁକ୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନ
ତଥାି LIC ଏଫଂ ନୟାନୟ ଓବ୍ନାନୀ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଥିଫା ୁନଃପ୍ରଘନଯ ତୃ ତୀଣ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ଋଣ ମୁକ୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନ
ଦ୍ଧତି  ׀ଏହା ୄଓଫ ଏଓାଓୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ନୁ ୄହଁ ଓିନ୍ତୁ ଦୁ ଆଟି ଓାଯଫାଯ ସହିତ ଚଡିତ :
 ଏଓ ଋଣଯ ସଭଓାିଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
 ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ ଫାଓି  ସୁଧଓୁ ସାଧାଯଣ ୁନଃପ୍ରଘନ ନ୍ତକତତ ଓଯାମାଆଥିଫା ବି ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଏ  ׀ରିସୀ
ନ୍ତକତତ ୁନଃପ୍ରଘନ ତାଯିଔ ସୁଦ୍ଧାଚୄଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାଓୁ ୄମାକୟ ୄହଉଥିଫା ଋଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି
ଋଣଓୁ ୁନଃପ୍ରଘନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ପ୍ରତିପ ଯାର୍ି ଯୂୄ ଉୄମାକ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ଋଣଓୁ ୁନଃପ୍ରଘନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ
ାଆଁ ପ୍ରତିପ ଯାର୍ି ଯୂୄ ଉୄମାକ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ମଦି ଫାଓିଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭ  ସୁଧ ାଆଁ ଋଣ ସଭାୄଣାଚନ ୄଯ
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ଯହିଥିଫା ଓିଙ ି ଫଓା ଯାର୍ି ଥାଏ, ଏହା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ  ׀ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଋଣମୁକ୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନଯ
ସୁଫଧ
ି ା ୄଓଫ ୄସହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଫ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁନଃପ୍ରଘନ ତାଯିଔ ସୁଦ୍ଧା ସଭତଣ ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ
ୄହାଆଥିୄଫ ׀
iv. ଓିସ୍ତି ୁନଃପ୍ରଘନ
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଅଭ ାଔୄଯ ଓିସ୍ଗି ୁନଃପ୍ରଘନ ଯହିଙ ି ମାହାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀଧାଯୀ ଫାଓି ଥିଫା
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଏଓ ୄଭାଟା ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ସ୍ଙିତୄି ଯ ନ ଥାଏ ଥଫା ରିସୀଓୁ ଫିୄର୍ର୍ ୁନଃପ୍ରଘନ ୄମାଚନା
ନ୍ତକତତ ୁନଃପ୍ରଘିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ନାହିଁ  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭକୁଡଓ
ି ଯ ଫାଓିଥିଫା ଯାର୍ିଓୁ ଏଓ ସାଧାଯଣ
ୁନଃପ୍ରଘନ ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ଓଯାମାଉଥିଫା ବି ସାଧାଯଣ ହିସାଫୄଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମିଫ ׀
ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରଓାଯ ,ୄତୈଭାସିଓ ଓିଭା ଦ୍ଧତଫାର୍ିଓୁ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଫୀଭାଧାଯଓଓୁ ୄକାଟିଏ ଦ୍ଧତଫାର୍ିଓ ଓିଭା ଦୁ ଆଟି
ୄତୈଭାସିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଫାଓି ଥିଫା ଯାର୍ିଯ ଫର୍ିଷ୍ଟଓୁ
ପ୍ରସାଯିତ ଓଯାମିଫ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଘିତ ରିସୀ ଫାର୍ିଓୀ ଫର୍ତ  ତା‟ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଦୁ ଆ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ରିସୀ ଫାର୍ିଓୀକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମିତ
ି
ଓଯି, ଦୁ ଆ ଫର୍ତ ଓିଭା ତୄତାଧିଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଦଣ ତାଯିଔସଫୁ ୄଯ ବଫିର୍ୟତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମିଫ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଫୟକତ ରିସୀସଫୁ ଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଓାମତୟ ୄଟ ମାହାଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସକ୍ରିଣଯୂୄ
ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓଯିଫାାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି ୄମୄହତୁ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଥିଫା ରିସୀସଫୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ତି
ଓମ୍ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆାୄଯ ׀
3. ଣ – ଚଫତ ପ୍ରାଫଧାନ
ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଧିନିଣଭ ,ନୁ ବାକ 113ୁ ନ୍ତକତତ ୄକାଟିଏ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରାଫଧାନ ତାହା ୄହଉଙି ମାହା
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ୄଓୄତଓ ରାବଯ ପ୍ରାପ୍ତି ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭାୄନ ଧିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଦ୍ୱାଯା
ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସକ୍ରିଣ ଯଖିଫାୄଯ ସଭଥତ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଏଆଟି ରାକୁ ୄହଉଥିଫା ତଓତ ୄହଉଙି ୄମ ରିସୀ
ନ୍ତକତତ ସଂଘିତ ନକଦ ଭୂରୟ ଉୄଯ ରିସୀଧାଯୀଯ ଦାଫୀ ଥାଏ ׀
ଏପ୍ରଓାୄଯ ବାଯତୀୟ ଅଆନ ଏହି ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ମଦି ନୁ ୟନ ତିନ ି ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫଷତ ାଆଁ ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙି,
ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ସଭତଣ ଭୂରୟ ୄହଫ  ׀ମଦି ରିସୀଯ ସଭତଣ ଓଯାମାଆନାହିଁ, ଏହା ଏଓ ହ୍ରାସ ଓଯି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା
ଭୂରୟ ଥିଫା ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ ପ୍ରଘିତ ଥିଫ  ׀ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ଭୂରୟ
ୄକ୍ଷା ଏଓ ଧିଓ ଉଦାଯ ସଭତଣ ଭୂରୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
a) ସଭତଣ ଭୂରୟ
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ସାଯଣୀ ଥାଏ ମାହା ଫିବିନ୍ନ ସଭଣଯ ସଭତଣ ଭୂରୟକୁଡଓ
ି ଯ ସୂଘୀ
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଥାଏ ମାହା ସଭତଣ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫାୄଯ ଉୄମାକୀ ୄହଫ  ׀ଏହି
ସୂତ୍ର ଫୀଭାଯ ପ୍ରଓାଯ  ୄମାଚନା, ରିସୀଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ରିସୀ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ-ପ୍ରଦାନ ସଭଣାଫଧିଯ ଧ୍ୟାନ ଯୄଔ  ׀ସଭତଣ
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ଚୄଣ ହାତୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ନକଦଯ ଫାସ୍ଗଫ ଯିଭାଣ ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ସଭତଣ ଭୂରୟ ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଏହା ଏହି ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ ୄମ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଂୄମାଚନ, ୄଫାନସ ଓିଭା ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ସଂଘଣ, ଗ୍ରୀଭ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓିଭା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭୄଯ ନ୍ତଯ, ରିସୀ ଋଣ ଆତୟାଦିଯ ପସ୍ୱଯୂ ନକଦ ସଭତଣ ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତିୄଯ ମୁକ୍ତ ଓିଭା
ଫିମୁକ୍ତ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ମାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ, ତାହା ୄହଉଙି ର୍ୁଦ୍ଧ ସଭତଣ ଭୂରୟ  ׀ସଭତଣ ଭୂରୟ
ୄଡ୍ ପ୍ ଭୂରୟଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ୄଟ ׀
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସଭତଣ ଭୂରୟଓୁ କୟାୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ ସଭତଣ ଭୂରୟ ଓୁ ହାମାଏ ׀
b) ରି ସୀ ଋଣ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ , ମାହା ଏଓ ନକଦ ଭୂରୟ ସଂଘିତ ଓଯନ୍ତି, ତାଙ୍କ ାଔୄଯ ଋଣ ାଆଁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ରିସୀଯ
ନକଦଭୂରୟଯ ଉୄମାକ ଓଯି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ଟଙ୍କା ଉଧାଯ ୄନଫାଯ ଧିଓାଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ
ଥାଏ  ׀ରିସୀ ଋଣ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ସଭତଣ ଭୂରୟଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ,ଧଯନ୍ତୁ 90%) ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ  ׀ଧ୍ୟାନ
ଯଔନ୍ତୁ ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ନିଚ ଏଓାଉଣ୍ଟଯୁ ଧାଯ ୄନଉଙି  ׀ୄସ ଯାର୍ି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାଯ ୄମାକୟ ୄହାଆଥାନ୍ତା ମଦି ରିସୀଯ
ସଭତଣ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତା ׀
ଫର୍ୟ ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାଯ ସଭାପ୍ତି ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତା  ׀ରିସୀ ଉୄଯ ଏଓ ଋଣ ୄନଫା ଯିଫୄର୍ତ୍ତ, ଏଓ
ରିସୀଧାଯୀ ୄଓକ୍ ଓୁ ଯଖିଫାୄଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଔାଆଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ସଭଥତ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏଓ ଋଣ ରିସୀଓୁ ଚୀଫିତ
ଯଖିଫା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦ୍ରଫ ନିଧିକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଧିଓାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଏଓ ଋଣ ତାହା ୄଟ ମାହାଓୁ ଅଣ
ଅଓସ୍ମିଓ ନିଧିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ସଭଣୄଯ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୁାଯିର୍ ଓଯିାଯିୄଫ ଓିନ୍ତୁ ଅଣ ତାଓୁ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ଯୂୄ
ଯଖିଫା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଘାହିଁୄଫ ׀
ଏଓ ରିସୀ ଋଣ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟାାଯିଓ ଋଣଠ୍ାଯୁ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯୄଯ ବିନ୍ନ ୄଟ :
ରି ସୀ ଋଣ
ଫୟାାଯିଓ ଋଣ
No legal obligation to repay the loan:
ଏଓ ଫୟାାଯିଓ ଋଣ ଏଓ ଋଣଓର୍ତ୍ତା –
ଋଣ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନାହିଁ  ׀ଋଣ ଯିୄର୍ାଧ ଋଣଦାତା ସଭନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓୄଯ
ଓଯିଫାଓୁ ରିସୀ ଧାଯୀ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଫାଧ୍ୟ ନୁ ୄହଁ  ׀ୄସ ୂଯା ଋଣ ୄମଉଁଥିୄଯ ଉଧାଯଓର୍ତ୍ତା ୄଫୈଧିଓ
ଓିଭା ଋଣଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ୄସ ଘଣନ ଓଯିଥିଫା ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ଯୂୄ
ଋଣଦାତାଓୁ
ଯିୄର୍ାଧ
ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିାୄଯ  ׀ମଦି ଋଣ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯାମାଆ ାଯିନାହିଁ, ଓଯିଫାାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ୄଟ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଋଣଯ ଫାଓି ,ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫାୁ ଯାର୍ିଓୁ  ସୁଧଓୁ
ରିସୀ ରାବ, ମାହା ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଟ, ତା‟ଠ୍ାଯୁ ଓାଟି ୄଦଫ׀
ୄଓୌଣସି ଋଣ ପ୍ରତିୄଯାଧଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ:

ଋଣଦାତା ଋଣଓର୍ତ୍ତା ଉୄଯ ଏଓ

ୄଓୌଣସି ଋଣ ପ୍ରତିୄଯାଧଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ୄମୄହତୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଋଣ ପ୍ରତିୄଯାଧ ରାକୁ ଓୄଯ ׀
ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଏହାଯ ନିଚଯ ନିଧିଓୁ ଋଣ ଅଓାଯୄଯ
ୄଦଆ ନ ଥାଏ, ଋଣଓର୍ତ୍ତା ଉୄଯ ଏଓ ଋଣ ପ୍ରତିୄଯାଧ ରକାଆଫାଯ
ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ୄମୄତୄଫୄ ଋଣଓର୍ତ୍ତା ଋଣାଆଁ ଅୄଫଦନ
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ଓୄଯ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄଓଫ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା
ଥାଏ ୄମ ଋଣ ୄମାକୟ ଯାର୍ି ଉୄଯ ସୂଘୀତ sv ଯ 90% ଠ୍ାଯୁ
ଧିଓ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫର୍ୟ ରିସୀଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଯୂୄ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ୄସସଫୁ ଋଣଯ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାଯ
ଧିଓାଯ ଯୄଔ  ׀ୄମୄହତୁ ଋଣଟି ରିସୀଓୁ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ଯଖି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓଯାମାଏ, ରିସୀଟି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନାଭୄଯ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀଧାଯୀ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତି ାଆଁ ୄଓହିଚଣଓୁ
ନାଭୀତିଓଯଣ ଓଯିୄଦଆଥିଫ, ଏହି ନାଭୀତିଓଯଣ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଦ୍ୱାଯା ଯଦ୍ଦ୍ ୄହାଆ ାଯିଫ
ନାହିଁ ׀
ନାଭୀତଯ ଧିଓାଯ ରିସୀୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ହିତ ମତୟନ୍ତ ପ୍ରବାଫିତ ୄହଫ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚତୁନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଓିଣିଥିରା ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଭାଟ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଟ. 2.5 ରକ୍ଷ
ଥିରା  ׀ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଚତୁନଯ ୄଭାଟ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଋଣ  ସୁଧଯ ଯିଭାଣ ଟ. 1.5 ରକ୍ଷ ହୁ ଏ ׀

ୄତଣୁ ଚତୁନଯ ଭୃ ତୁୟ ଫସଯୄଯ, ନାଭୀତ ଫଶିଷଚ ଟ. 1 ରକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଫ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀ ଋଣସଫୁ ଉୄଯ ସୁଧ ରାକୁ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଦ୍ଧତ-ଫାର୍ିଓ ଓିଭା ଫାର୍ିଓ ଯୂୄ
ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଟ  ׀ମଦି ସୁଧ ଘାଚତକୁଡଓ
ି ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ରିସୀ ଋଣଯ ଂର୍ ୄହାଆମାଅନ୍ତି ଏଫଂ ଫାଓି
ଥିଫା ଋଣୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ୄହାଆମାଅନ୍ତି ׀
ୄମୄତ ଦିନ ମତୟନ୍ତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ସକ୍ରିଣ ଥିଫ ସଂଘିତ ନକଦ ଭୂରୟ
ସାଧାଯଣତଃ ଋଣ  ସୁଧ ଘାଚତଓୁ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଧିଓ ୄହଫ  ׀ଓିନ୍ତୁ ମଦି ରିସୀ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଥିଫ
ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନୂ ଅଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ଅସୁ ନଥିଫ, ଏଓ ଯିସ୍ଙିତ ି ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଫାଓି ଥିଫା ଋଣ ଯିଭାଣ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ତ୍
ସୁଧ ,ୄଭାଟ ଋଣୁ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସାଧାଯଣତଃ ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫ ନାହିଁ  ׀ୄସବି ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାଯ ଫହୁ ତ ୂଫଯ
ତ ୁ,
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ନିନ୍ତି ମାହାଓୁ ୁୄଯାଫନ୍ଧ ,ୂଫଯ
ତ ୁ ଫୁ ଦୄକ୍ଷ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ
ୁୄଯାଫନ୍ଧ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ସୂଘନା ୄଦଫାଓୁ ୄଡ  ׀ରିସୀଓୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯି ଦିଅମାଏ ଏଫଂ ଯହିଥିଫା
ନକଦ ଭୂରୟଓୁ ଫାଓି ଯହିଥିଫା ଋଣ  ସୁଧ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସଭାୄଣାଚିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଫଓା ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ଯାର୍ିଓୁ
ରିସୀଧାଯୀଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
4. ଫିୄଶଷ ରି ସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ଏଫଂ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ
a) ନାଭୀତିଓଯଣ
i.

ନାଭୀତିଓଯଣ ୄହଉଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ,ଭାନୁ ଙ୍କ ନାଭଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦିଏ ମାହାଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ׀

ii. ଫୀଭାଧାଯଓ ଚୄଣ ଓିଭା ଧିଓ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାଭୀତ ଯୂୄ ଭୄନାନୀତ ଓଯିାୄଯ ׀
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iii. ନାଭୀତଭାୄନ ୄଫୈଧ ଡିସଚାଚତ ାଆଁ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଏହାଯ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ
ସକ୍ଷଯୁ ଏଓ େଷ୍ଟି ଯୂୄ ଥତଓୁ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଯଖିଫାଓୁ ୄଡ ׀
iv. ନାଭୀତିଓଯଣ ରିସୀଓୁ କ୍ରଣ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଓିଭା ୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
v. ଫୀଭା ଧିନିଣଭ 1938 ଯ ନୁ ବାକ 39 ନ୍ତକତତ, ନିଚ ଚୀଫନ ଉୄଯ ରିସୀ ୄନଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଚୄଣ
ଫୟକ୍ତି ଥଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ଭୄନାନୀତ ଓଯି ାୄଯ ମାହାଙ୍କୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା
ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହାଆଥିଫା ଥତଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀
ରିସୀୄଯ ନୟ ଏଓ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ସଂରଗ୍ନ ଓଯି ନାଭୀତିଓଯଣଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ନାଭୀତିଓଯଣ ୄଓଫ ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ରିସୀ ଥତସଫୁ ଓୁ ନାଭୀତଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଧିଓାଯ ଦିଏ ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଦାଫୀ (ଓିଭାେ ଦାଫୀଯ ଂଶ) ଉୄଯ ଚୄଣ ନାଭୀତଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ ନ ଥାଏ ׀
ୄମଉଁଠ୍ି ନାଭୀତ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ୄହାଆଥାଏ, ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ  ׀ନିମୁକ୍ତଓୁ ଏଓ
ନିମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫାଯ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯିଫା ାଆଁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ନିମୁକ୍ତଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ ହଯାଆଥାନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ନାଭୀତ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କ ଅଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଫୀଭାଧାଯଓଯ
ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିାୄଯ  ׀ମଦି ୄଓୌଣସି ନିମୁକ୍ତ ଦିଅ ନ ମାଏ, ଏଫଂ ନାଭୀତ ଏଓ
ଳ୍ପଫଣସ୍କ ୄହାଆଥାଏ, ୄତୄଫ ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟୄଯ, ଭୃତୁୟ ଦାଫୀଓୁ ରିସୀଧାଯୀଯ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓାଧିଓ ନାଭୀତଓୁ ନିମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ, ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ୄସଭାନଙ୍କୁ ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଓିଭା ଚୀଫିତ ଥଫା ଚୀଫିତଭାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ନାଭୀତ ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଫିୄଶଷ ଂଶ ଦିଅ ମାଆ ନ ାୄଯ  ׀ରିସୀଯ ଅଯମ୍ଭ
ୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ନାଭୀତିଓଯଣଓୁ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଘିତ୍ର 1: ନାଭୀତିଓଯଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଫଧାନ
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b) ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଦ ସାଧାଯଣତଃ ରିଖିତଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହା ଯିଦାନ ଦ୍ୱାଯା
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ/ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ  ׀ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱୄଯ ୄସବି ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିବିନ୍ନ ଧିଓାଯ ସମ୍ମିତ
ି ଥାଏ,
ମାହା ଚୄଣ ଓିଭା ୄନଓ ଫୟକ୍ତି ଉୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣୄଯ,

ନାଭୀତିଓଯଣ

ଯଦ୍ଦ୍

ୄହାଆମାଏ,

ୄସହି

ସଭଣ

ଫୟତୀତ

ୄମୄତୄଫୄ

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଏଓ ରିସୀ ଋଣ ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଉୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ରିସୀଯ ପ୍ରାପ୍ତାଧିଓାଯଯ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହିତଓୁ ,ସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଯୂୄୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଠ୍ାଯୁ ନୟ ଚଣଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଓଯିଫାଯ ଓାମତୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଧିଓାଯଓୁ
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓୄଯ, ତାଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓ ଏଫଂ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମାହାଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯାମାଏ, ତାଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ
ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଘିତ୍ର 2 : ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ବାଯତୄଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଫୀଭା ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବାକ 38 ଦ୍ୱାଯା ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ହୁ ଏ  ׀ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣଯ
ପ୍ରୄଣାକୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭିତ୍ୱ  ହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ
ସ୍ୱାଭୀ ୄହାଆଥାଏ, ଏହି ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକତତ ୄମ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଧିଓାଯ
ଯହିାଯିଫ ନାହିଁ ׀
ଏହି ନ୍ତିଭ ପ୍ରାଫଧାନ ତି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ଏହାଯ ସଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ୄହଫାଯ ୄମାକୟ ୄହଫ ନାହିଁ ମାହାଓୁ

ୄଓୌଣସି ଫି ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରତୟାବୂତଓୁ

ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ୄମ କ୍ଷଭାୄନ ଘୁକ୍ତି ାଆଁ ସୁୄମାକୟ ୄହଫା ଉଘିତ ଏଫଂ ୄଫୈଧିଓ
ୄମାକୟତାଯ ନ୍ତକତତ ୄହାଆ ନ ଥିୄଫ ׀
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ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଥାଏ
ଘିତ୍ର 3 : ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣଯ ପ୍ରଓାଯ

ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ
ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ନିଯଙ୍କୁ ଶ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ
ଏହି ନିଯଙ୍କୁ ର୍

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ପ୍ରାଫଧାନ

ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ଯିକ୍ୱତା ସଭଣ ମତୟନ୍ତ ଯୄଔ ୄମ ସଭସ୍ଗ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହିତ
ଚୀଫିତ ଥିୄର ଓିଭା ସଭନୁ ୄଦର୍ନୀଯ ଭୃତୁୟୄଯ ମାହା ରିସୀ ଉୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓଯ ଥାଏ,
ଫୀଭାଧାଯଓଙ୍କୁ ରିସୀଓୁ ୄପଯାଆ ଦିଅମିଫ ׀

ତାଓୁ ୄଓୌଣସି ଖଟଣାୄଯ ଫି ୄସସଫୁ ଓୁ ଓିଭା ତା‟
ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ

ତାଓୁ

ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ିତ

ନ

ଓଯି,

ସଭନୁ ୄଦର୍ନୀ ଉୄଯ ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ବାୄଫ ନୟସ୍ଗ
ଓଯାମାଏ  ׀ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓଯ
ସମ୍ମତି ଫିନା ୄମଉଁ ହିସାଫୄଯ ଘାହିଁଫ, ୄସହି
ହିସାଫୄଯ ରିସୀ ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓଯିାୄଯ ׀
ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ୄନଓ ଫୟାାଯିଓ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଧିଓ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ୄଦଔାମାଆଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ି
ରିସୀଟି ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ କୃହ ଋଣ ବି, ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ୂଫାତ ନୁ ଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଋଣ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫନ୍ଧଓ
ଯଔାମାଏ ׀
ୄଫୈଧ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ାଆଁ ସର୍ତ୍ତ :
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄସହି ସର୍ତ୍ତକୁଡଓ
ି ୁ ୄଦଖିଫା ମାହା ଏଓ ୄଫୈଧ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଟନ୍ତି
i.

ସଫତ ପ୍ରଥୄଭ ଏହାଓୁ ରାକୁ ଓଯୁଥିଫା ଫୟକ୍ତି ,ସଭନୁ ୄଦର୍ଓୁ ାଔୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ୄହଉଥିଫା ରିସୀଯ ନିଯଙ୍କୁ ର୍
ଧିଓାଯ  ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ଓିଭା ସଭନୁ ୄଦର୍ନୀଣ ହିତ ଥିଫା ଉଘିତ୍ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଭୂରୟଫାନ ପ୍ରତିପ ଦ୍ୱାଯା ସହାଣତାପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା
ଉଘିତ୍ ୄମଉଁଥିୄଯ ୄପ୍ରଭ  ୄେହ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଥାଏ ׀
iii. ତୃ ତୀଣତଃ ଏହା ନିଫାମତୟ ୄଟ ୄମ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ପ୍ରବାଫୀ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଅଆନଯ ଫିଯୀତ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ନୟ ଏଓ ୄଦର୍ୄଯ ଫାସ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫିୄଦର୍ୀ ନାକଯିଓଓୁ ଦିଅମାଆଥିଫା ଏଓ ରିସୀଯ
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଫିନଭ
ି ଣ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଫିନଣ
ି ଭନଯ ଉରଙ୍ଘନ ଓଯିାୄଯ ׀
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iv. ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ନୟ ଏଓ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଓଯିାୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ନାଭୀତିଓଯଣ ଓଯିାଯିଫ ନାହିଁ ଓାଯଣ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଫୀଭାଧାଯଓ ନୁ ୄହଁ ׀
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ରିଖିତ ଯୂୄ ଥିଫା ଉଘିତ ଏଫଂ ନୁ ୟନ ଚୄଣ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ 
ନୁ ପ୍ରଭାଣିତ ୄହଫା ଉଘିତ୍  ׀ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ତଥୟ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଏଓ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ
ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ଏହା ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣଯ ସୂଘନା
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄଦଫା ଉଘିତ  ׀ମଦି ରି ଖିତ ଯୂୄ ୄସ ବି ସୂଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁ ଏ, ସଭନୁ ୄଦଶିନୀ ାଔୄଯ
ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ ଯହିଫ ନାହିଁ ׀
ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ  ସୂଘନା ାଆଁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ପ୍ରାପ୍ତିୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଭନୁ ୄଦର୍ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ  ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯିାୄଯ ׀
ଏହାଓୁ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଉଘିତ୍ ୄମ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଯ
ୄଫୈଧତା ଓିଭା ୄଫୈଧ ପ୍ରବାଫ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ଦାଣିତ୍ୱ ନିଏ ନାହିଁ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ଭତ ପ୍ରଓାର୍ ଓୄଯ ନାହିଁ  ׀ଚୀଫନ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଫହିସଫୁ ୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ୄହାଆଥିଫା ନୁ ସାୄଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ତାଯିଔ ୄସହି ତାଯିଔ ୄହଫ ୄମଉଁ
ଦିନ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଏଫଂ ତା‟ ସୂଘନା ତାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମତୟାଣଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫ  ׀ମଦି ସୂଘନା ଏଫଂ
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ତାଯିଔୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଓୁ ୄଡ, ୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄକାଟିଓଯ ତାଯିଔଓୁ
ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ତାଯିଔ ୄଫାରି ଧଯି ନିଅମିଫ ׀
ଏଓ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ରିସୀ ଘାରୁ ଯହିଥିଫା ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ହିତଓୁ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ୁନଃସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯିାୄଯ ׀
ୄସ ବି ୁନଃହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ସଭଣୄଯ ଦାଫୀଯ ତ୍ୱଯିତ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଏଓ ନୂ ତନ ନାଭୀତିଓଯଣ ଓିଭା
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯିଫା ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଆାୄଯ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରି ସୀଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ସଭନୁ ୄଦଶିନୀଯ ଭୃ ତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭାଧାଯଓ ନିଓଟଓୁ
ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ିତ ୄହଫ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ ମଦି ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ୄହାଆମାଏ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ଭୃତ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ
ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ମିଫ ׀
ଘିତ୍ର 4 : ଫୀଭା ରି ସୀସଫୁ ଯ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଫଧାନ
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ଫୀଭା ଧିନିଣଭଯ ସଂୄର୍ାଧନ ବାଯତୄଯ ଫିୄଦର୍ୀ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫିନଣ
ି ଭ ରାକୁ ଓୄଯ I ଏଓ ଫିୄଦର୍ୀ ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀ ବାଯତୄଯ ସ୍ଙାିତ ଏଓ ର୍ାଔା ଚଯିଅୄଯ ୁନଃ-ଫୀଭାୄଯ ନିମୁକ୍ତ ୄହାଆାୄଯ I “ୁନଃ - ଫୀଭା” ର୍ବ୍ଦଯ ଥତ
ୄହଉଙି „ଏଓ ନୟ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ୄକାଟିଏ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭା ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ାଯସ୍ପାଯିଓ ଯୂୄ
ସ୍ୱୀଓାମତୟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ାଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥାଏ ‟
ନାଭୀତିଓଯଣ ଫନାଭ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ
ାଥତଓୟଯ ଅଧାଯ

ନାଭୀତିଓଯଣ

ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ନାଭୀତିଓଯଣ ଓିଭାେ

ନାଭୀତିଓଯଣ ୄହଉଙି ଭୃତୁୟ

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଫୀଭା ରିସୀଯ

ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ

ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଓିଭା

ଓ‟ଣ ୄଟ ?

ଫୟକ୍ତିଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ׀

ସଂସ୍ଙାନଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ׀

ନାଭୀତିଓଯଣ ଓିଭାେ

ନାଭୀତିଓଯଣ ପ୍ରସ୍ଗାଫ

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ରିସୀଯ

ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ସଭଣୄଯ ଓିଭା ରିସୀଯ

ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄଯ ୄଓଫ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ୄଓୄଫ ଓଯାମାଆାୄଯ ?
ନାଭୀତିଓଯଣ ଓିଭାେ

ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ
׀
ନାଭୀତିଓଯଣ ଫୀଭାଧାଯଓ

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ରିସୀଯ

ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଓିଏ

ଦ୍ୱାଯା ୄଓଫ ତା‟ ନିଚ

ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଧାଯଓ ଦ୍ୱାଯା ମଦି

ଓଯିାୄଯ ?

ଚୀଫନଯ ରିସୀ ଉୄଯ

ୄସ ରିସୀଧାଯୀ ୄହାଆଥାଏ ଓିଭା

ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀

ଏହା ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ୄଓଫ

ଏହା ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ

ୄସଆଠ୍ି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭା

ସଭନ୍ଧତ
ି ୄଦର୍ଯ ନିଣଭ ନୁ ସାୄଯ,

ଧିନିଣଭ, 1938 ପ୍ରମୁଚୟ

ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ׀

ଏହା ୄଓଉଁଠ୍ି ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ?

ହୁ ଏ ׀
ରି ସୀଧାଯୀ ରିସୀ ଉୄଯ ଏହା ରିସୀ ଉୄଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ

ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଧିଓାଯ,

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୄଔ ଓି ?

 ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଯୄଔ ଏଫଂ ରିସୀ

ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହିତ ହଯାଏ ୄମ ମତୟନ୍ତ ଏଓ

ନ୍ତକତତ ଭଓଦ୍ଦ୍ଭା ଓଯିଫା ାଆଁ

ୁନଃ-ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ନାଭୀତଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ ନ

ଓାମତୟଓାଯୀ ନ ହୁ ଏ ଏଫଂ ରିସୀ

ଥାଏ ׀

ନ୍ତକତତ ଭଓଦ୍ଦ୍ଭା ଓଯିଫା ାଆଁ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ଧିଓାଯ ଙି ׀

ଏଓ ସାକ୍ଷୀଯ ଅଫଶୟଓତା

ସାକ୍ଷୀଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀

ସାକ୍ଷୀ ନିଫାମତୟ ୄଟ ׀

ୄସଭାୄନ ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ

ରିସୀ ଉୄଯ ନାଭୀତଯ

ରିସୀ ଉୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ

ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ଓି ?

ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ ନାହିଁ ׀

ଧିଓାଯ ଥାଏ ଏଫଂ ଏଯିଓି ରିସୀ

ଙି ଓି ?

ନ୍ତକତତ ଭଓଦ୍ଦ୍ଭା ଓଯିାୄଯ ׀
ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ନିଅ ମାଆ

ନାଭୀତିଓଯଣଓୁ ରିସୀ ଫଧି
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ଥୄଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ାଯିଫ ଓି ?

ସଭଣୄଯ ୄଓୄଫ ଫି ୄପଯାଆ

ୄହାଆକୄର, ଏହାଓୁ ଯଦ୍ଦ୍

ନିଅମାଆାୄଯ ଓିଭା ଯଦ୍ଦ୍

ଓଯାମାଆାଯିଫ ନାହିଁ  ׀ଓିନ୍ତୁ ୁନଃ-

ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ׀

ମଦି ନାଭୀତ ଏଓ ଳ୍ପଫଣସ୍କ

ମଦି ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଣସ୍କ

ୄହାଆଥାଏ, ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓୁ

ୄହାଆଥାଏ, ଏଓ ବିବାଫଓଓୁ ନିମକ୍ତ
ୁ

ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ନାଭୀତଯ ଓିଭାେ

ନାଭୀତଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ,

ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀ

ସଭନୁ ୄଦଶିନୀଯ ଭୃ ତୁୟ

ରିସୀଯ ଧିଓାଯ

ଉୄଯ ଧିଓାଯ,

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓ‟ଣ ଖୄଟ ?

ରିସୀଧାଯୀ ଓିଭା ତାଯ

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣଯ ସର୍ତ୍ତ

ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ

ଅଧାଯୄଯ, ଫୀଭାଧାଯଓଙ୍କୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ

ାଔଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ହୁ ଏ ׀

ହୁ ଏ  ׀ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ଭୃତୁୟ

ଳ୍ପ ଫୟସ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତାଯ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ
ଭାୄନ ରିସୀଯ ଧିଓାଯୀ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃ ତୁୟ ୄଯ

ମଦି ଭୃତୁୟ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ

ମଦି ସଭାଧାନ ୂଫଯ
ତ ୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ

 ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ୂଫଯ
ତୁ

ୂଫଯ
ତ ୁ ନାଭୀତଯ ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ,

ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ, ରିସୀ ଧନ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ

ନାଭୀତ ଓିଭୋ

ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଫୀଭାଧାଯଓଯ

ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କୁ

ସଭନୁ ୄଦଶିନୀଯ ଭୃ ତୁୟ

ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କୁ

ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ଏଫଂ ଫୀଭା

ୄହୄର ଓ‟ଣ ହୁ ଏ ?

ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ

ଧାଯଓଓୁ ନୁ ୄହଁ ମିଏ
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ୄହାଆଥାଏ ׀

ଋଣଦାତାଭାୄନ ରିସୀଓୁ

ଋଣଦାତାଭାୄନ ୄସହି

ଋଣଦାତାଭାୄନ ରିସୀଓୁ ସଂରଗ୍ନ

ସଂରଗ୍ନ ଓଯିାଯିୄଫ ଓି ?

ରିସୀଓୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିାଯିୄଫ

ଓଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ ମଦି

ୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ନାଭୀତିଓଯଣ

ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ଥିଫ ׀

ଋଣଦାତାଭାନଙ୍କୁ ଙ/ଓଟ ଓଯିଫା
ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମାଆଙି ୄଫାରି ଦର୍ତାମିଫ
ନାହିଁ ׀

c) ନଓର ରିସୀ
ୁ ଯ
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଏଓ ପ୍ରତିର୍ତ
ି ୄଓଫ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ଭାତ୍ର ୄଟ  ׀ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ହଚିମିଫା ଓିଭା
ନଷ୍ଟ ୄହଫା ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାୄଯ ଫି ଏହାଯ ଦାଣିତ୍ୱଯୁ ଭୁକ୍ତି ୄଦଆ ାଯିଫ ନାହିଁ  ׀ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ
ହଚିମିଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଭାନଓ ପ୍ରକ୍ରିଣାସଫୁ ଥାଏ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ପି ସ ଏହା ୄଦଖିଫା ାଆଁ ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫ ୄମ ଅୄଯାିତ କ୍ଷତି ଉୄଯ ସୄନ୍ଦହ ଓଯିଫାଓୁ ଓିଙ ି
ଓାଯଣ ଙି ଓି ? ୄମ ଓି ରିସୀଟି ହଚିମାଆଙି ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାୄଯ ତା‟ ଫିର୍ଣୄଯ ଓାଯଫାଯ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ୄଫାରି
ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ପ୍ରଭାଣ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ସାଧାଯଣତଃ ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତା ଚଭାନତ ସହିତ ଓିଭା
ଏହା ଫିନା ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଫଣ୍ଡ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ୄଯ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
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ମଦି ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ ନିଓଟୄଯ ୄଦଣ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ି ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ, ପି ସ ୄଚାଯ
ୄଦଆାୄଯ ୄମ ହଚିଥିଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଓଯି, ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରଘନ ଥିଫା ଏଓ ଚାତୀଣ ଔଫଯଓାକଚୄଯ ଏଓ
ଫିଜ୍ଞାନ ଦିଅମାଉ  ׀ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ୄହାଆ ୄମ ନୟ ଓାହାଠ୍ାଯୁ ୄଓୌଣସି
ଅର୍ତ୍ି ନାହିଁ ׀
d) ଯିଫର୍ତ୍ତନ
ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧସଫୁ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ରାକୁ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହିଁ ାଯନ୍ତି  ׀ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ଫୀଭିତଙ୍କ ସମ୍ମତି ୄଯ ୄସବି ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହିଙ ି  ׀ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ତନସଫୁ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆ ନ ାୄଯ, ୄଓଫ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ଧତିୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଫୟତୀତ ଓିଭା ୄସହି
ଯିଫର୍ତ୍ତନସଫୁ ଫୟତୀତ ୄମଉଁ କୁଡଓ
ି ୁ ନିଫାମତୟ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ଟନ୍ତି - ୄମଯିଓି
 ନାଭ ଓିଭା / ଠ୍ିଓଣାୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
 ଅଣୁ ଯ ୁନଃପ୍ରୄଫର୍ ମଦି ଏହା ଧିଓ ଓିଭା ଓଭ ୄଫାରି ପ୍ରଭାଣିତ ହୁ ଏ
 ଦ୍ୱିକଣ
ତ ଣା ରାବ ଓିଭା ସ୍ଙାଣୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା ରାବ ଆତୟାଦିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଁ ନୁ ୄଯାଧ
ୁ ଦୁ ଖଟ
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ କୁଡଓ
ି ାଆଁ ନୁ ଭତି ଦିଅମାଆାୄଯ  ׀ରିସୀୄଯ ଓିଭା ଏଓ ରକା ଓାକଚୄଯ
ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ରକାଆ ଏହି ଯିଫର୍ତ୍ତନକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ନୟାନୟ
ଯିଫର୍ତ୍ତନ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀୄଯ ଏଓ ଚଯୁଯୀ ତଥୟ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି, ଫିଦୟଭାନ ରିସୀସଫୁ ଯ
ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ  ନୂ ତନ ରିସୀଯ ଚାଯୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
ୄଓଫ ଭୂଔୟ ପ୍ରଓାଯଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ, ମାହାଯ ନୁ ଭତି ଦିଅମାଏ, କୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି
i.

ୄଓୄତଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭା ଓିଭା ଫଧି ,ୄମଉଁଠ୍ି ସଙ୍କଟଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯାମାଏ ନାହିଁୁ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ

ii. ଫୀଭା ଯାର୍ିୄଯ ହ୍ରାସ
iii. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତିୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
iv. ରିସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯିଔୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
v. ରିସୀଓୁ ଦୁ ଆଟି ଓିଭା ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫିବାଚିତ ଓଯିଫା
vi. ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ଓିଭା ସୀଭିତ ଧାଯାଓୁ ହଟାଆଫା
vii. ରାବ ଯହିତ ୄମାଚନାଠ୍ାଯୁ ରାବ ସହିତ ୄମାଚନାଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
viii. ନାଭୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ
ix. ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ସଭାଧାନ ଫିଓଳ୍ପ ଏଫଂ ଦ୍ୱିକୁଣ ଦୁ ଖତଟଣା ରାବଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଏହି ଯିଫର୍ତ୍ତନକୁଡଓ
ି ୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଚଡିତ ଥାଏ  ׀ରିସୀସଫୁ ୄଯ ନୟାନୟ ଯିଫର୍ତ୍ତନକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ
ଙନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ନୁ ଭତି ଦିଅମାଏ ନାହିଁ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଟନ୍ତି ମାହାଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଓଭ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରବାଫ
ଯହିଥାଏ  ׀ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଫଧିୄଯ ଫିସ୍ଗାଯଣ; ରାବ ସହିତ ୄମାଚନାଠ୍ାଯୁ ରାବ ଯହିତ ୄମାଚନାଓୁ
ଯିଫର୍ତ୍ତନ; ୄକାଟିଏ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭା ଠ୍ାଯୁ ନୟ ଏଓଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହା ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୄଯ : ଏଫଂ ଫୀଭା
ଯାର୍ି ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ׀
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ସଫୁ ଠ୍ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କୁ ସାଧାଯଣତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓୃ ତ ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ଘଣନ ଓଯିଫା ାଆଁ
ନୁ ଭତି ଦିଅମାଏ  ׀ଓିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଁ ଏକୁଡଓ
ି ୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଓ ନିଓଟୄଯ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ୄଓଉଁ ସଫୁ ଯିସ୍ଙିତ ି ଧୀନୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ?
I.

ଫୀଭିତ ଳ୍ପ ଫଣସ ୄହାଆଥାଏ

II. ନାଭିତ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଣସ ୄହାଆଥାଏ
III. ରିସୀଧାଯୀ ସୁସ୍ଙ ଭସ୍ଗି ଷ୍କଯ ୄହାଆ ନ ଥାଏ
IV. ରିସୀଧାଯୀ ଫିଫାହିତ ୄହାଆ ନ ଥାଏ

ସାଯାଂଶ


ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଧାଯା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଦଣ ୄହଫା ୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି
ସଭଣାଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ׀



ୁନଃସ୍ଙାନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ରିସୀଓୁ ୁନଃ ଘାରୁ ଯୄଔ ମାହାଓୁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯି ଦିଅମାଆଥିଫ ଓିଭା ଏଓ ଣ – ଚଫତ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକତତ
ଘାରୁ ଯଔାମାଆଥିଫ ׀



ଏଓ ରିସୀ ଋଣ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟାାଯିଓ ଋଣ ଠ୍ାଯୁ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାୄଯ ବିନ୍ନ ୄଟ, ପ୍ରଥଭତଃ ରିସୀଧାଯୀ ଋଣ
ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଫାଧ୍ୟ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭିତ ଉୄଯ ଏଓ ଋଣ ପ୍ରତିୄଯାଧ ରକାଆଫାଯ
ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀



ନାଭୀତିଓଯଣ ୄହଉଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭାଧାଯଓ ,ଭାନୁଙ୍କ ନାଭ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଓୄଯ ମାହାଙ୍କୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ׀



ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ରିସୀଯ ପ୍ରାପ୍ତାଧିଓାଯଯ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହିତଓୁ ,ସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଯୂୄୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଠ୍ାଯୁ ନୟଚଣଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଓଯିଫାଯ ଓାମତୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଧିଓାଯଓୁ
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓୄଯ, ତାଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓ ଏଫଂ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମାହାଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିତ ଓଯାମାଏ, ତାଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ
ଓୁ ହାମାଏ ׀



ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତଯ ସମ୍ମତି ନ୍ତକତତ ୄହାଆଥାଏ  ׀ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄଓୄତଓ ସଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଫୟତୀତ ଯିଫର୍ତ୍ତନଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆ ନ ାୄଯ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି
2. ରିସୀ ଫୟକଭନ
3. ରିସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ
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4. ସଭତଣ ଭୂରୟ
5. ନାଭୀତିଓଯଣ
6. ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

ୄମଉଁଠ୍ି ନାଭୀତ ଳ୍ପ ଫୟସ୍କ ୄହାଆଥାଏ, ରି ସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ନିମୁକ୍ତଓୁ ନିମୁକ୍ତ ୄଦଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ହୁ ଏ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନାଭୀତିଓଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଭିଥୟା ୄଟ ?
I.

ରିସୀ ନାଭୀତିଓଯଣଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ମଦି ରିସୀଓୁ ଏଓ ଋଣ ଫଦୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ
ଓଯାମାଆଥାଏ

II. ରିସୀ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଓିଭା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ନାଭୀତିଓଯଣ ଓଯାମାଆଥାଏ
III. ରିସୀୄଯ ଏଓ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ସଂରଗ୍ନ ଓଯି ନାଭୀତିଓଯଣଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯାମାଆାୄଯ
IV. ସଭଗ୍ର ଦାଫୀ ଉୄଯ ଏଓ ନାଭୀତଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଧିଓାଯ ଯୄହ
ପ୍ରଶନ 2
ରିସୀ ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ ସଭତଣ ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଅଆନ ନୁ ସାୄଯ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ ?
I.

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 2 ଫଙ୍ଚିନ୍ନ ଫର୍ତ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ

II. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 3 ଫଙ୍ଚିନ୍ନ ଫର୍ତ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
III. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 4 ଫଙ୍ଚିନ୍ନ ଫର୍ତ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
IV. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 5 ଫଙ୍ଚିନ୍ନ ଫର୍ତ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ରିସୀ ଫୟକତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ୄଓୄଫ ଧଯି ନିଅମାଏ ?
I.

ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ୄଦଣ ତାଯିଔୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ

II. ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ୄଦଣ ତାଯିଔ ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ
III. ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନୁ ଗ୍ରହ ଦିନ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫ
IV. ମଦି ରିସୀଯ ସଭତଣ ଓଯାମାଏ
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ପ୍ରଶନ 4
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଯ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖତତା ଏଓ ଭାସ ୄଟ

II. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖତତା 30 ଦିନ ୄଟ
III. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖତତା ଏଓଭାସ ଓିଭା 30 ଦିନ ୄଟ
IV. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖତତା ଏଓ ଭାସ ଓିଭା 31 ଦିନ ୄଟ
ପ୍ରଶନ 5
ଓ‟ଣ ୄହଫ ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ୄଦଣ ତାଯିଔ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ
ଓୄଯ ?
I.

ୄଦଣ ତାଯିଔ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଣ-ପ୍ରଦାନ ଓାଯଣଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ରିସୀଓୁ ର୍ୂନୟ/ନିଷ୍କ୍ରିଣ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯିଫ ଏଫଂ
ୄତଣୁଓଯି ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫ

II. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ଏଫଂ ନ୍ତିଭ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଙାଡି ୄଦଫ
III. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଓାଟି ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ
IV. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସୁଧ ମାହାଓୁ ଫୟାଙ୍କ ସଂଘଣ ସୁଧ ହାଯ ଠ୍ାଯୁ 2% ଧିଓ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫ, ସହିତ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରି ଭିଣଭଓୁ
ଓାଟି ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ
ପ୍ରଶନ 6
ଏଓ ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ, ନିଭନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଫାରି
ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ ? ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ଫିଓଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ୁନଃପ୍ରଘନ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ପ୍ରଭାଣ

II. ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ମାହା ପୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ
III. ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରଦାନ
IV. ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତ ୁନଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା
ପ୍ରଶନ 7
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ _____________ ନ୍ତକତତ ନାଭୀତିଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ
I.

ନୁ ବାକ 10

II. ନୁ ବାକ 38
III. ନୁ ବାକ 39
IV. ନୁ ବାକ 45
ପ୍ରଶନ 8
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ଏଓ ରିସୀ ମାହା ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଋଣ ନିଅମାଆଙି  ׀ତା‟ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର
ୄଟ ?
I.

ରିସୀଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସକ୍ଷୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ

II. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ୄହାଆଥିଫା ୄମାକଁୁ ଉକ୍ତ ରିସୀଯ ନାଭୀତିଓଯଣ ଯଦ୍ଦ୍
ୄହାଆମିଫ
III. ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ହିତ ମତୟନ୍ତ ନାଭୀତଯ ଧିଓାଯ ପ୍ରବାଫିତ ୄହଫ
IV. ରିସୀ ଋଣ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ସଭତଣ ଭୂରୟଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ
ପ୍ରଶନ 9
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର ୄଟ ?
I.

ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ, ରିସୀଯ ସ୍ୱାଭିତ୍ୱ ଭୃତ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ମିଫ ׀

II. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ରିସୀଯ ପ୍ରାପ୍ତାଧିଓାଯଯ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହିତଓୁ ,ସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଯୂୄୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଠ୍ାଯୁ ନୟଚଣଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଓଯିଫାଯ ଓାମତୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
III. ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣଯ ସୂଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄଦଫା ଉଘିତ ׀
IV. ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଯିକ୍ୱତା ମତୟନ୍ତ ରିସୀ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ସହିତ ନୟସ୍ଗ ଯୄହ,
ୄଓଫ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣା ଫୟତୀତ, ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀ ଫୀଭିତଯ ରାବଗ୍ରହୀତା ନିଓଟଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ିତ
ହୁ ଏ ׀
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ଭତି ଦିଅମାଆଥାଏ ?
I.

ରିସୀଓୁ ଦୁ ଆଟି ଓିଭା ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫିବାଚିତ ଓଯିଫା

II. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଫଧିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
III. ରାବ ସହିତ ରିସୀଠ୍ାଯୁ ରାବ ଯହିତ ରିସୀୄଯ ରିସୀଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
IV. ଫୀଭା ଯାର୍ିୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି

ସ୍ୱ

- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ

ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଭଗ୍ର ,ଓିଭା ଅଂର୍ିଓୁ ଦାଫୀ ଉୄଯ ଏଓ ନାଭୀତଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ ଯୄହ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
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ରିସୀ ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ ସଭତଣ ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 3 ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫର୍ତ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନୁ ଗ୍ରହ ଦିନକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫ, ରିସୀ ଫୟକତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଧଯି ନିଅମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖତତା ଏଓ ଭାସ ଓିଭା 31 ଦିନ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ୄଦଣ ତାଯିଔ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭା
ଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ଓାଟି ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ, ୁନଃପ୍ରଘନୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ପ୍ରଭାଣଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସଫୁ ଠ୍ୁ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ନୁ ବାକ 39 ନ୍ତକତତ ନାଭୀତିଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
II ଫିଓଳ୍ପ ବୂର ୄଟ ׀
ଏଓ ରିସୀ ମାହା ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଋଣ ନିଅମାଆଙି  ׀ତା‟ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସକ୍ଷୄଯ
ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ୄହାଆଥିଫା ୄମାକଁୁ ନାଭୀତିଓଯଣ ଯଦ୍ଦ୍ ୄହଫ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
IV ଫିଓଳ୍ପ ବୂର ୄଟ ׀
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ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଯିକ୍ୱତା ମତୟନ୍ତ ରିସୀ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ସହିତ ନୟସ୍ଗ ଯୄହ  ׀ରିସୀ
ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ, ରିସୀ ଫୀଭିତଯ ରାବଗ୍ରହୀତା ନିଓଟଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ିତ ୄହଫ ନାହିଁ  ׀ରିସୀ ରାବକୁଡଓ
ି
ାଆଁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଧିଓାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ମାହା ରିସୀଓୁ ଦୁ ଆଟି ଓିଭା ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫିବାଚିତ ଓଯିଫାୄଯ ସଂୃକ୍ତ, ଓୁ ନୁ ଭତି ଦିଅମାଆ ଥାଏ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 15
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ / ଦାୟଗ୍ରହଣ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଥୄଯ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଗ୍ରାହଓ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହାଆକୄର ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଓାମତୟ ଫନ୍ଦ ହୁ ଏ ନାହିଁ
 ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫଟି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଯିଣାଭ ଏଓ ରିସୀ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ପ୍ରୄଫର୍ ଥ ୄଦଆ ମିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମଉଁଠ୍ି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ
ଗ୍ରହଣ ଓଯାମିଫ ଓି ନାହିଁ, ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ମଦି ହଁ, ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଉୄଯ  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା
ଏଫଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଚଡିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଚାଣିଫା ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା
B. ଣ - ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
C. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
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A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା
1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଉୄଦ୍ଦଶୟ
ଅୄଭ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଯ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ସହିତ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫା  ׀ଏହାଯ ଦୁ ଆଟି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଙି :
i.

ଫିଯୀତ ଘଣନ ଓିଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଘଣନଯ ନିଫାଯଣ ଓଯିଫା

ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଫକତୀଓଯଣ ଓଯିଫା ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥତତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା

ଯିବାଷା
ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ଦ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ହିସାଫୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ
ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଏଫଂ ତାୄଯ ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ ଓି ନାହିଁ  ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନୁ ସାୄଯ, ଏହାଯ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀

ଫିଯୀତ ଘୟନ ୄହଉଙି ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରହ ସହଓାୄଯ ଫୀଭା ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ରାବାନିେତ ୄହଫାଯ
ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି, ୄମଉଁଭାୄନ ସୄନ୍ଦହ ଓଯନ୍ତି ଥଫା ଚାଣନ୍ତି ୄମ ଏଓ କ୍ଷତି ନୁ ବଫ ଓଯିଫାଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଫସଯ ଧିଓ ୄଟ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଉଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଫିର୍ଣୄଯ ଘଣନାତ୍ମଓ ନ ୄହାଆଥାୄନ୍ତ, ଏଓ ଫସଯ ଥାଅନ୍ତା
ୄମ ହୃ ଦଣ ସଭସୟା ଓିଭା ଓୟାନସଯ ବି କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ଥିଫା ୄରାଓଭାୄନ, ୄମଉଁଭାୄନ ଦୀଖତ ସଭଣ ଧଯି ଚୀଫିତ ଯହିଫା
ଅର୍ା ଓଯି ନ ଥିୄଫ, ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହିଁ ଥାୄନ୍ତ ׀

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦି ଚୄଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଘୟନଯ ପ୍ରୄୟାକ ନ ଓରା, ଏହା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଘୟନିତ ୄହଫ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ହାନିଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫ ׀
2. ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥତତା
ଅସନ୍ତୁ ଏୄଫ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥତତା ଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା “ ׀ମଥାଥତତା” ଦଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ୄସହି ଅୄଫଦଓ,
ୄମଉଁଭାୄନ ସଭାନ ତୀବ୍ରତାଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି, ୄସ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ସଭାନ ପ୍ରିଭିଣଭ ଫକତୄଯ ଯଔାମିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଅୄଭଭାୄନ ୂଫଯ
ତ ୁ ୄଦଔୁଙୁ ରାକୁ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଓଭିତ ି ଏଓ
ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀଯ ଉୄମାକ ଓଯନ୍ତି  ׀ସାଯଣୀ ଭାନଓ ଚୀଫନ ଓିଭା ହାଯାହାଯି ସଙ୍କଟଯ ଭୃତୁୟହାଯ ନୁ ବୂତିଓୁ ପ୍ରଦର୍ିତ
ଓୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଫିର୍ା ଫହୁ ସଂଔୟଓ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯନ୍ତି ମିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦିନ୍ତି ׀
a) ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ
ମଥାଥତଓତାଯ ଥପ୍ରଦର୍ତଓ ାଆଁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ହୁ ଏ, ଥତାତ୍
ୄସଭାୄନ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଚୀଫନଭାନଙ୍କୁ ଫିବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ
ଫକତୀଓୃ ତ  ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯାମାଏ  ׀ୄସବି ଘାଯି ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ୄଶ୍ରଣୀ ଙନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର 1 : ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ
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i.

ଭାନଓ ଚୀଫନ

ଏହା ୄସଭାନଙ୍କୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀୄଯ ପ୍ରଦର୍ିତ ୄହାଆଥିଫା ଭାନଓ ଚୀଫନଭାନଙ୍କ ନୁ ଯୂ
ହୁ ଏ ׀
ii. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ
ଏହା ୄସହିସଫୁ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ ଭାନଓ ଚୀଫନ ଠ୍ାଯୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଓଭ ୄହାଆଥାଏ
ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯି ଏହାାଆଁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ପ୍ରିଭିଣଭି ରାକୁ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀
iii. ଉଭାନଓ ଚୀଫନ
ଏଭାୄନ ୄସହି ଚୀଫନ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ ହାଯାହାଯି ଓିଭା ଭାନଓ ଚୀଫନ ୄକ୍ଷା
ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ୄଫର୍ୀ ୄହାଆଥାଏ, ଓିନ୍ତୁ ଏକୁଡଓ
ି ୁ ତଥାି ଫୀଭାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏଭାନଙ୍କୁ ଧିଓ
,ଓିଭା ତିଯକ୍ତ
ି ୁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ଓିଭା ୄଓୄତଓ ସୀଭାଫଦ୍ଧତା ଧୀନୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥାଏ ׀
iv. ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଚୀଫନ
ଏଭାୄନ ୄସହିସଫୁ ଚୀଫନ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ହାନି  ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୃତୁୟହାଯ ଏୄତ ଧିଓ ୄଟ ୄମ ଏଓ
ର୍ସ୍ଗା ଭୂରୟୄଯ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଭଧ୍ୟ
ସ୍ଙାଣୀଯୂୄ ଗ୍ରାହୟ ଓଯି ଦିଅମାଆାୄଯ ମଦି ୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ୄଯର୍ନ ବି ଏଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଖଟଣାଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆଥିଫ ׀
3. ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓିଭା ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦୁ ଆଟି ସ୍ଗଯୄଯ ହୁ ଏ ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଆାୄଯ:
 ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ/ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ଗଯୄଯ
 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକ ସ୍ଗଯୄଯ
ଘିତ୍ର 2 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓିଭୋ ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
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a) ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଓିଭୋ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ତଯ
ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସ୍ଗଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଓୁ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଏହା ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଁ
ଉମୁକ୍ତ ଓି ନୁ ୄହଁ ଏହାଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରତିନଧି
ି ଦ୍ୱାଯା ସୂଘନା ସଂଗ୍ରହଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ
ଓୄଯ  ׀ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ
ଫିର୍ଣୄଯ ଚାଣିଫା ାଆଁ ୄସ ସୄଫତାଙ୍ଙ ସ୍ଙାନୄଯ ଥାଏ ׀
ୄନଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନ ସଭନ୍ଧୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା
ଫିୄର୍ର୍ ତଥୟ, ଭତ  ସୁାଯିର୍ଓୁ ଭାକି, ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଏଓ ଫିଫଯଣ ଓିଭା ୄକାନୀଣ ପ୍ରତିୄଫଦନା ୂଯା ଓଯିୄଫ ׀
ୄସହି ପ୍ରଓାଯଯ ଏଓ ପ୍ରତିୄଫଦନା, ମାହାଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଓୁ ହାମାଆଙି, ତାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ
ଏଓ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ାଔଯୁ ଭକାମାଆାୄଯ  ׀ଏହି ପ୍ରତିୄଫଦନାସଫୁ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନଯ ଫୟଫସାଣ, ଅଣ 
ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ଔୟାତିଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯନ୍ତି ׀

ଚାିଅତି (ଓଟ) ଉୄଯ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବି ଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୂଭିଓା
ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଧିଓାଂର୍ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄସହି ତଥୟସଫୁ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ମାହା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫ
ପଭତୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକୄଯ ଫସିଙ,ି ତାଙ୍କ ାଆଁ ୄମ ଏହି ତଥୟସଫୁ ସତୟ
ଟନ୍ତି ଏଫଂ ପ୍ରତାଯିତ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚାଣିର୍ଣ
ତ ାୄଫ ଏକୁଡଓ
ି ଯ ବୂର ଘିତ୍ରଣ ଓଯାମାଆଙି ୄଫାରି ଚାଣିଫା
ୁ ି ଓଟୂର୍ଣ୍ବ
ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହାଆମାଏ ׀
ଏଆଠ୍ି ବିଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ୄସ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଥାଏ ୄମ ଘିତ୍ରଣ
ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟସଫୁ ସତୟ ଟନ୍ତି  ׀ୄମୄହତୁ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକ୍ତିକତ ସଂଓତ ଯହିଙ ି
ଏଫଂ ୄସ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିାୄଯ ୄମ ଫିଥକାଭୀ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚାଣିର୍ଣ
ୁ ି ଣ – ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭା
ବୂରଘିତ୍ରଣ ଓଯାମାଆଙି ଓି ନାହିଁ ׀
b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକ ସ୍ତଯ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ସ୍ଗଯ ୄହଉଙି ଫିବାକ ଓିଭା ଓାମତୟାଣ ସ୍ଗଯୄଯ  ׀ଏହା ୄସହି ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ସଂୃକ୍ତ
ଓୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ୄସ ବି ଓାମତୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄମଉଁଭାୄନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ
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ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଉୄଯ ଏହା ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ ଫିଘାଯ
ଓଯନ୍ତି ׀
4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ଧତି
ଘିତ୍ର 3 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ଧତି

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଦ୍ଧତିଯ ଉୄମାକ ଓଯିାଯନ୍ତି:
ନିର୍ଣ୍ୟ
ତ ଦ୍ଧତି
ଏହି

ଦ୍ଧତି

ଉୄମାକ

ନ୍ତକତତ

ସାଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତି

ଫୟକ୍ତିକତ

ଓଯାମାଏ,

ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଯ ଏହି ଦ୍ଧତି ନ୍ତକତତ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ସଭସ୍ଗ

ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ନଓାଯାତ୍ମଓ ଓିଭା ଫିଯୀତ ଓାଯଓ ାଆଁ ମୁକ୍ତ

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଭୂରୟାଙ୍କନ ଙ୍କ ,ୄଓୌଣସି ସଓାଯାତ୍ମଓ ଓିଭା ନୁ ଓୂ
ନିଅମାଏ ମାହା ଚଟି ଥାଏ ׀

ଓାଯଓ ାଆଁ ଫିମୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ: ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମାହାଯ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହ
ଙି, ତାଓୁ ଫୀଭା ଦିଅମିଫ ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓଉଁ
ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଉୄଯ, ଏହା ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫା
ୄସବି ଯିସ୍ଙିତ ି ସଫୁ ୄଯ, ଫିବାକ ଏଓ ୄଭଡିଓାର ଏବିଅ ଦିଅମାଆଥିଫା ୄଭାଟ ଏଣ୍ଟ ସଂଔୟା
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଫିୄର୍ର୍ ଭତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ, ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫ ୄମ ଏହାଓୁ ୄଓୄତ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୃତୁୟହାଯ
ମାହାଙ୍କୁ ଏଓ ୄଭଡିଓାର ୄଯପଯୀ ଓୁ ହାମାଏ ׀

ଭୂରୟାଙ୍କନ ,EMR ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଉଥିଫାୁ ଦିଅମାଆଙି
 ׀EMR ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଚୀଫନ ୄସୄତ
ଉଭାନଓ ୄହଫ  ׀ମଦି

EMR ତୟଧିଓ ହୁ ଏ,

ଫୀଭାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ୟ
ତ
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ଘିତ୍ର 4 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ତୟ

ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଉୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ
ଚୀଫନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄନଆଥାନ୍ତି
a) ସାଧାଯଣ ହାଯୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି (OR) ୄହଉଙି ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ନିର୍ଣ୍ତଣ  ׀ଏହି ଭୂରୟାଙ୍କନ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ସଙ୍କଟଓୁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ୄସହି ହାଯୄଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ ମାହା ଏଓ ସାଧାଯଣ ଓିଭା ଭାନଓ ଚୀଫନ ପ୍ରତି ରାକୁ ୄହଫ ׀
b) ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି : ଏହା ୄହଉଙି ଉ- ଭାନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଧିଓାଂର୍ ସହିତ ଓାଯଫାଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ
ସାଧାଯଣ ଦ୍ଧତି  ׀ଏହା ସାଯଣୀବୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭ ହାଯ ଉୄଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ରାକୁ ଓଯିଫା ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ׀
c) ପ୍ରତୟାବୂତ ଯାଶି ଉୄଯ ଏଓ ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ:ି ଏଓ ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଧାଯଣ
ମାହାଓୁ ୄସହି ରାବ ଯାର୍ି ଉୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ,ଅଂର୍ିଓ ଓିଭା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄୁ ରାକୁ ଓଯିାୄଯ, ମାହାଓୁ
ଏଓ ଦାଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହାଓୁ ୄଦଫା ାଆଁ ୄଡ ׀
ଉଦାହଯଣ : ଏହାଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନ ଟି ଫି ବି ୄଓୌଣସି ୄଯାକୄଯ
ଅକ୍ରାନ୍ତ  ତା‟ଠ୍ାଯୁ ଅୄଯାକୟ ୄହାଆଙି  ׀ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ମଦି ଫୀଭାଧାଯଓ ଏଓ ଦର୍ତ୍
ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓାଯଣ ,ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଟି ଫି ଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନୁ ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଭୃତୁୟ
ରାବଯୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଯାର୍ି ୄଓଫ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ׀
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d) ଏଓ ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ଧାଯା ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ:ି ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓଧାଯା ରାକୁ
ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ୄଓୄତଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଯିସ୍ଙିତ ି ନ୍ତକତତ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିଦଏ
ି ׀
ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି ଏଓ କବତଧାଯଣ ଧାଯା ମାହାଓୁ କବତଫତୀ ଭହିାଙ୍କ ଉୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ମାହା ଧଯନ୍ତୁ
ପ୍ରସଫଯ ତିନଭ
ି ାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା କବତଧାଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଫୀଭାଓୁ ସୀଭିତ
ଓଯିଦଏ
ି ׀
e) ସ୍ୱୀଓାଯ ଓିଭାେ ଫିଭିେତ ଓଯିଫା: ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଫୀଭା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ
ସ୍ୱୀଓାଯ ଓିଭା ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ୄନଆାୄଯ ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ
ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ/ନୟାନୟ ରକ୍ଷଣ ଏୄତ ଫିଯୀତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ୄମ ୄସଭାୄନ ସଙ୍କଟ ଖଟିଫାଓୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ବ
ତ ାୄଫ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି ׀
ଉଦାହଯଣ : ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଓୟାନସଯୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙି ଏଫଂ ଅୄଯାକୟ ୄହଫାଯ ଫହୁ ତ ଓଭ ଫସଯ ଙି,
ସ୍ୱୀଓାଯଯ ାତ୍ର ୄହାଆାୄଯ ׀
ୄସହିବି ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି ସଭଣ ମତୟନ୍ତ ଫିମ୍ବି ତ/ ସ୍ଙକିତ ଓଯିଫା ଫିୄଫଓର୍ୀ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ୄହଫ ୄମ
ମତୟନ୍ତ ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ଉନ୍ନତି ୄହାଆନାହିଁ ଏଫଂ ଏହା ଧିଓ ନୁ ଓୂ ୄହାଆନାହିଁ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଭହିା, ମାହାଯ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ହିୄସଟୄଯୄଓଟାଭି ୄଯର୍ନ ୄହାଆଙି, ତାଓୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି
ୄଯର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଚଟିତାଓୁ ଘାରିମିଫାଓୁ ନୁ ଭତି ୄଦଫା ାଆଁ, ତା‟ ଚୀଫନ ଉୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା
ୂଫଯ
ତ ୁ ଓିଙ ି ଭାସ ୄକ୍ଷା ଓଯିଫା ାଆଁ ଓୁ ହାମାଆାୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୀଭାଧାଯଓ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓିଭା ଫିମ୍ବି ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଯହିଙ ି ?
I.

ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ 18 ଫର୍ତ ଫଣସ୍କ

II. ଏଓ ୄଭାଟା ଫୟକ୍ତି
III. ଏଡସୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି
IV. ନିଚଯ ୄଓୌଣସି ଅଣ ନ ଥିଫା କୃହଣ
ି ୀ
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B. ଣ- ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
1. ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫା ଫିନା ସାଧାଯଣତଃ ଘଣନିତ ୄହାଆମାଆାଯନ୍ତି  ׀ୄସବି ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ପ୍ରଓଯଣ ଏହି ନିଷ୍କର୍ତ ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ୄମ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଓଫ ଓିଙ ି ନୁ ାତଯ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣ ଦର୍ତାଆ ଥାଏ  ׀ଫର୍ିଷ୍ଟସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଉର୍ତ୍ଯସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ଓିଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନଯ
ଙୁ ଟ ି ୄଯଓଡତ  ନୟାନୟ ଦସ୍ଗାଫିଚଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଏଓ ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅୄଣାଚନ ାଆଁ ୄମ ଡାକ୍ତଯଙ୍କୁ ର୍ୁଳ୍କ ୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄସବି ଯୀକ୍ଷଣ ନ ଓଯି ସଂଘିତ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭୂରୟ, ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଓୁ
ଏଡାଆଫାଯ ପସ୍ୱଯୂ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ତିଯକ୍ତ
ି ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଓାଯଣଯୁ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଉଥିଫା ହାନି ୄକ୍ଷା ତି ୄଫର୍ୀ ୄଫାରି
ଚଣା ଡିଙ ି  ׀ୄତଣୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଉୄଯ ୄଚାଯ ନ ୄଦଆ ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା ପ୍ରଥାଓୁ
ଗ୍ରହଣ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
2. ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ
ଫର୍ୟ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନୁ ାନ ାଆଁ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଫକତଯ ଭହିା, ୄମଭିତଓ
ି ି ଓାମତୟଯତ ଭହିା, ୄମାକୟ ୄହାଆାଯନ୍ତି ׀

ii. ଫୀଭା ଯାର୍ି ଉୄଯ ଉଙ୍ଙତଯ ସୀଭା ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ାଞ୍ଚ ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ି
ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ପ୍ରଓଯଣ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଧୀନ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
iii. ପ୍ରୄଫର୍ ସୀଭାୄଯ ଅଣୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ – ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 40 ଓିଭା 45 ଫର୍ତ ଠ୍ାଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଫଣସଯ ୄଓୌଣସି
ଫି ଫୟକ୍ତି ାଆଁ ନିଫାମତୟ ଯୂୄ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
iv. ଫୀଭାଯ ୄଓୄତଓ ୄମାଚନା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରାକୁ ହୁ ଏ – ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଫଧି ଫୀଭାଓୁ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଣ ଫକତ ନ୍ତକତତ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ׀
v. ଫୀଭାଯ ସଫତାଧିଓ ଫଧି ୄଓାଡିଏ ଫର୍ତ/60 ଫର୍ତ ଫଣସ ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄହାଆାୄଯ
vi. ଚୀଫନସଫୁ ଯ ଫକତ: ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ଫୀଭା ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫକତଯ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆାୄଯ,
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ତା ୄକାଟିଏ ଫର୍ତଯ ୄସଫା ଥିଫା ଫିଔୟାତ ପାଭତକୁଡଓ
ି ଯ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଉମୁକ୍ତ ଙୁ ଟ ି ୄଯଓଡତ ଥାଏ ଏଫଂ ଏଭାନଙ୍କ ସାଭଣିଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ
ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ସହଚୄଯ ସତୟାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଭୂରୟ ନିଯୂଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ
ଭୂରୟ ନିଯୂଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓସଫୁ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ,ି ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ବୟାସ, ଯିଫାଯ ଆତିହାସ, ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭିତଯ
ଚୀଫନଯ ଫୟକ୍ତିକତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଆତିହାସ  ନୟାନୟ ଫୟକ୍ତିକତ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିବିନ୍ନ ାଶ୍ୱତଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତି ମାହା ଏଓ
254

ଅଦଯ ଓାଯଣ ୄହାଆ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିାଯନ୍ତି  ׀ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏହି ଅଦ  ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ଭାଫୟ ପ୍ରବାଫଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫା
ଏଫଂ ତଦନୁ ସାୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକତୀଓଯଣ ଓଯିଫା ସହିତ ଚଡିତ ׀
ଅସନ୍ତୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଓିଯି ଏଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଚୀଫନଯ ଫିୄର୍ର୍ତାସଫୁ ଯ ପ୍ରବାଫ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ଥାଏ  ׀ୄଭାଟାୄଭାଟିବାୄଫ ଏକୁଡଓ
ି ୁ
ଦୁ ଆ ବାକୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ – ୄସକୁଡଓ
ି ମାହା ୄନୈତଓ
ି ଅଦୄଯ ୄମାକଦାନ ଦିନ୍ତି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ମାହା
ୄବୌତିଓ/ର୍ାଯୀଯିଓ ,ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣୁ ଅଦୄଯ ୄମାକଦାନ ଦିନ୍ତି  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ତଦନୁ ସାୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଫକତୄଯ ଫିବାଚିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଅଣ, ଫୟଫସାଣ, ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟାସ ବି
ଓାଯଓ, ମାହା ୄନୈତଓ
ି ଅଦୄଯ ୄମାକଦାନ ଦିନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଅଥିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଂର୍ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ,
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଦିକକୁଡଓ
ି ୁ ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଂର୍ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ ׀
a) ଭହିା ଫୀଭା
ସାଧାଯଣତଃ ୁଯୁର୍ଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷା ନାଯୀଭାୄନ ଧିଓ ଦୀଖତାଣୁ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ ୄସଭାୄନ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ
ୄଓୄତଓ ସଭସୟାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆାଯନ୍ତି  ׀ଏହା ଏହି ଓାଯଣଯୁ ହୁ ଏ ୄମ ବାଯତୀଣ ସଭାଚୄଯ ୄନଓ ନାଯୀ ଏୄଫ
ଭଧ୍ୟ ୁଯୁର୍ ର୍ାସନ  ସାଭାଚିଓ ୄର୍ାର୍ଣଯ ର୍ୀଓାଯ ଟନ୍ତି  ׀ଅଚି ଭଧ୍ୟ ୄମୌତୁ ଓ ଚନିତ ଭୃତୁୟ ବି ଓୁ ଯୀତିସଫୁ ପ୍ରଘିତ
ଙି  ׀ନୟ ଏଓ ଓାଯଓ ମାହା ନାଯୀଭାନଙ୍କ ଦୀଖତ ଚୀଫନଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିାୄଯ, କବତଧାଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟାଠ୍ାଯୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଭହିାଭାନଙ୍କ ଫୀଭାୄମାକୟତା ଫୀଭାଯ ଅଫର୍ୟଓତା  ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ କ୍ଷଭତା ଦ୍ୱାଯା ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ହୁ ଏ  ׀ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଓଫ ୄସଭାନଙ୍କୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫାଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ୄନଆାଯନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ନିଚଯ
ଅଣ ଉାଚତନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ନୟ ଫକତଯ ଭହିାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରାକୁ ଓଯିାଯନ୍ତି ୄସହିବି କବତଫତୀ
ଭହିାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
b) ଳ୍ପଫୟସ୍କ
ଳ୍ପଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ନିଚଯ ୄଓୌଣସି ନୁ ଫନ୍ଧୀଣ ଧିଓାଯ ନାହିଁ  ׀ୄତଣୁ ଏଓ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ଚୀଫନ ଉୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ, ନୟ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ିତା/ଭାତା ଓିଭା ୄଫୈଧ ବିବାଫଓ କ୍ଷଭତାୄଯ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଙାିତ
ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ  ׀ଫୀଭାଯ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଚଯୁଯୀ ୄହାଆାୄଯ, ୄମୄହତୁ ସାଧାଯଣତଃ
ଳ୍ପଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ନିଚଯ ୄଓୌଣସି ଉାଚିତ ଅଣ ନ ଥାଏ ׀
ଳ୍ପ ଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ାଆଁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତିୄନାଟି ସର୍ତ୍ତ ଯଔାମାଆଥାଏ ׀
i.

Whether they have a properly developed physique
ୄସଭାନଙ୍କ ଉର୍ତ୍ଭଯୂୄ ଫିଓର୍ିତ ର୍ାଯୀଯିଓ କଠ୍ନ ଙି ଓି ୄୌଷ୍ଟିଓତା ,ଓୁ ୄାର୍ଣୁ ଓିଭା ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟକତ
ସଭସୟା ଓାଯଣଯୁ ର୍ାଯୀଯିଓ କଠ୍ନୄଯ ଓଭ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହାଆାୄଯ ମାହା କମ୍ଭୀଯ ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିାୄଯ ׀

ii. ଉମୁକ୍ତ ଯିଫାଯ ଆତିହାସ ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହାସ
ମଦି ଏଆଠ୍ି ଫିଯୀତ ସୂଘନାସଫୁ ଥାଅନ୍ତି, ଏହା ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିାୄଯ ׀
iii. ଯିଫାଯ ମୄଥଷ୍ଟ ବାୄଫ ଫୀଭିତ ୄଟ ଓି
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ଳ୍ପଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ଫୀଭା ାଆଁ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭାଯ ସଂସ୍କୃତ ି ଥିଫା ଯିଫାଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥାଏ ׀
ଏପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ିରାଯ ଚୀଫନ, ୄମଉଁଠ୍ି ିତାଭାତା ଫୀଭିତ ୄହାଆ ନ ଥିୄଫ, ତାଉୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା
ସଭଣୄଯ ଚଣଓୁ ସାଫଧାନ ଫରଭନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା
ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଓାହିଁଓି ୄସବି ଫୀଭା ନିଅ ମାଆ ନାହିଁ  ׀ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ିତାଭାତାଙ୍କ ଯାର୍ି
ଯିଭାଣ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀
c) ଧିଓ ଯିଭାଣଯ ଫୀଭା ଯାଶି
ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ସାଫଧାନ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଫୀଭିତଯ ଫାର୍ିଓ ଅଣ ତୁ ନାୄଯ ଫୀଭା
ଯାର୍ି ଯିଭାଣ ତୟଧିଓ ୄହାଆଥାଏ  ׀ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ଚଣଓଯ ଫାର୍ିଓ ଅଣଯ ପ୍ରାଣ ଦର୍ ଠ୍ୁ ଫାଯ କୁଣ ଥିଫ
ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ମଦି ନୁ ାତ ଏହା ୄକ୍ଷା ତୟନ୍ତ ଧିଓ ହୁ ଏ, ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଘଣନଯ
ସମ୍ଭାଫୟତାଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଫାଷିଓ ଅୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁ ଏ ଏଫଂ ୄସ ଟ 3 ୄଓାଟିଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିଏ, ଏହା
ଘିନ୍ତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ଘିନ୍ତା ୄସବି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହି ସମ୍ଭାଫନା ଓାଯଣଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଅତ୍ମହତୟାଯ ପ୍ରତୟାର୍ାୄଯ ଓିଭା
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ତନଯ ଯିଭାଣୄଯ ୄସବି ତୟଧିଓ ଯାର୍ି ଯିଭାଣଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦିଅମାଉଙି  ׀ୄସବି
ଧିଓ ଯାର୍ିଯ ତୃ ତୀଣ ଓାଯଣ ଫିୄକ୍ରତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ତୟଧିଓ ଓୁ -ଫିକ୍ରଣ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ନିହତ
ି ଅନୁ ାତିଓଯୂୄ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଥତ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସବି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ
ଘାରୁ ଯହିଫ ଓି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ାଆାୄଯ  ׀ସାଧାଯଣବାୄଫ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଯିଭାଣ ସୀଭିତ ଯଖିଫା
ଫିୄଫଓର୍ୀ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ପୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରିଭିଣଭ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଫାର୍ିଓ ଅଣଯ, ଧଯନ୍ତୁ, ସଫତାଧିଓ ଏଓ
ତୃ ତୀଣାଂର୍ ୄହଫ ׀
d) ଅୟୁ
ୄମଯିଓି ଅୄଭ ଏହି ାଠ୍ୟକ୍ରଭଯ ନୟ ସ୍ଙାନୄଯ ୄଦଖିଙୁ , ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ ଅଣୁ ସହିତ ନିଓଟତଭ ସଭନ୍ଧ ଯହିଙ ି  ׀ଉନ୍ନତ
ଫଣସଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ାଆଁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ସାଫଧାନତା ଫରଭନ ଓଯିଫା
ଅଫର୍ୟଓ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି 50 ଫଷତ ଫୟସ ୄଯ ପ୍ରଥଭଥଯ ାଆଁ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିଅମାଉଙି, ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଫିଷୟୄଯ ସୄନ୍ଦହ ଓଯିଫାଯ
ଏଫଂ ୄସବି ଫୀଭା ୂଫଯ
ତ ୁ ଓାହିଁଓି ନିଅ ମାଆ ନ ଥିରା, ତା ଫିଷୟୄଯ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଯହିଙ ି ׀
ଅୄଭଭାୄନ ଏହାଯ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ହୃ ତିଣ୍ଡ  ମଓୃ ତ ଫିପତା ୄଯାକ ବି କ୍ଷଣୀ ୄଯାକସଫୁ
ଖଟିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଫଣସ ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ଏଫଂ ଫୃ ଦ୍ଧ/
ି ଧିଓତଯ ଫଣସୄଯ ଧିଓ ହୁ ଏ ׀
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ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓିଙ ି ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଭଧ୍ୟ ଭାକିାଯନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ି/ଉନ୍ନତ ଫଣସ
ଓିଭା ଉବଣଯ ଭିତ
ି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫସଫୁ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄସବି ପ୍ରତିୄଫଦନାକୁଡଓ
ି ଯ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି ECG; EEG; ଙାତିଯ ଏକ୍ସ, ବା- ୄଯ ଏଫଂ ଯକ୍ତ ର୍ଓତଯା ଯୀକ୍ଷଣ  ׀ଏହି
ଯୀକ୍ଷାସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଉର୍ତ୍ଯ ଥଫା ଏଓ ସାଧାଯଣ ଡାକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଣଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିୄଫଦନା ୄକ୍ଷା କବୀଯତଯ ନ୍ତଦତୃଷ୍ଟି ପ୍ରଓଟ ଓଯିାୄଯ ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଂର୍ ୄହଉଙି, ଅଣୁ ଯ ପ୍ରଭାଣ ସତୟାିତ ଓଯିଫା ୄଯ, ଫଣସଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି  ׀ଦୁ ଆ
ପ୍ରଓାଯଯ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଥାଏ
 ଭାନଓ
 ଣ-ଭାନଓ
ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ସଯଓାଯୀ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ  ׀ଉଦାହଯଣକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି
 ଚନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ମାହାଓୁ ଏଓ ନକଯାିଓା ଓିଭା ନୟ ସଯଓାଯୀ ସଂସ୍ଙାଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀
 ଫିଦୟାଣ ତୟାକଓଯିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର
 ାୄସ୍ପାଟତ; ଏଫଂ
 ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
ୄମଉଁଠ୍ି ୄସବି ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଉରବ୍ଧ ନ ଥାଏ, ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଏଓ ଣ–ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଅଣିଫା ାଆଁ ଓୁ ହାମାଏ
 ׀ଯଫର୍ତ୍ତୀଯ ଉଦାହଯଣକୁଡଓ
ି ୄହରା ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ; ଏଓ ଅତ୍ମ-ସ୍ୱୀଓାୄଯାକ୍ତି
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଉରବ୍ଧ ନ ଥିଫ, ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣଓୁ ସହଚୄଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା
ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ  ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫୀଭାଯ ୄମାଚନା, ଫୀଭାଯ ଫଧି; ସଫତାଧିଓ ଯିକ୍ୱତା
ଫଣସ  ସଫତାଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଉୄଯ ୄଓୄତଓ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ରାକୁ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
e) ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଫିଦୟଭାନ ଙି ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତଯ
ି ୄଓୄତଓ ଯିସ୍ଙିତ ି
ଓିଭା ଫିୄର୍ର୍ତା, ଚୀଫନୄର୍ୈୀ  ବୟାସ, ଔୟାତି  ଭାନସିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄସ ଚାଣିର୍ଣ
ୁ ି ୄସବି ଓାମତୟୄଯ
ଫୟସ୍ଗ ଯୄହ ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଥାଏ  ׀ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଓାଯଓ ଥାଆାଯନ୍ତି ମାହା ୄସବି ୄନୈତଓ
ି ଅଦଓୁ
ସୂଘୀତ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଫୀଭିତଯ ନିଫାସ ସ୍ଙାନଠ୍ାଯୁ ୄନଓ ଦୂ ଯୄଯ ଫସ୍ଙାିତ ଏଓ ର୍ାଔାୄଯ
ଉସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ׀
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ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ନୟ ୄଓୌଣସି ସ୍ଙାନୄଯ ଫି ଓଯାମାଏ ମଦି ଚଣଓଯ ନିଫାସ ସ୍ଙାନ ାଔୄଯ ଏଓ ୄମାକୟ ଡାକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଓ ଉରବ୍ଧ ଥାଅନ୍ତି ׀

ତୃତୀୟ ପ୍ରଓଯଣ ୄହଉଙି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ େଷ୍ଟ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ନ ଥିଫା ନୟ ଚଣଓ ଚୀଫନ ଉୄଯ
ଓଯାମାଏ, ଓିଭାେ ୄମୄତୄଫୄ ନାଭୀତ ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଚୀଫନଯ ନିଓଟସ୍ଥ ଅେିତ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀
ୄସବିଅ ପ୍ରୄତୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ବିଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଧାଯଓ
ସଂଓତୀଣ ୄହାଆଥାଏ ବିଓର୍ତ୍ତଫୟ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ/ଫିଓାର୍ ଧିଓାଯୀ ବି ଏଓ ର୍ାଔା ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
ପ୍ରତିୄଫଦନା ଭକାମାଆାୄଯ ׀
f) ଫୟଫସାୟ
ଫୟଫସାଣିଓ ଅଦ ତିନ ି ଉତ୍ସ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ଠ୍ାଯୁ ଫି ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ:
 ଦୁ ଖତଟଣା
 ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଅଦ
 ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
ଘିତ୍ର 5 : ଫୟଫସାୟିଓ ଅଦକୁଡଓ
ି ଯ ଉତ୍ସ

i.

ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଅଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ଓାଯଣ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଘାଓିଯୀ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଦୁ ଖତଟଣାଯ ଅଦଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ଓଯିାଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଫକତୄଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଓାମତୟ ଙି – ୄମଭିତଓ
ି ି ସଓତସ ଓାଓାଯ, ଭଞ୍ଚ ଫାନ୍ଧିଫା
ଶ୍ରଭିଓ, ଫିଧ୍ୱଂସ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଏଫଂ ପି ରମ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଓାଓାଯ ׀

ii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଘାଓିଯୀଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଭିତ ି ଥାଏ ମାହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ହାନିଯ ସମ୍ଭାଫନା
ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିାୄଯ  ׀ୄନଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଦ ଙନ୍ତି ׀
 ୄଓୄତଓ ଓାମତୟ ୄମଭିତଓ
ି ି ଯିକ୍ସ, ବାା ଘାଓଯ ଓାମତୟୄଯ ତୟନ୍ତ ର୍ାଯୀଯିଓ ଘା ଚଡିତ ଥାଏ ମାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିଣା
ପ୍ରଣାୀଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଥାଏ ׀
258

 ଦ୍ୱିତୀଣ ସ୍ଙିତ ି ୄହଉଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଚୄଣ ଔଣିଯ ଧୂ ି ବି ଫିର୍ାକ୍ତ ଦ୍ରଫୟ ଓିଭା ଯାସାଣନିଓ  ାଯଭାଣଫିଓ
ଫିଓଯ
ି ଣ ବି ଓଓତଟଚନଓ ଦ୍ରଫୟ ,ମାହା ଓଓତଟୄଯାକ ଚାତ ଓୄଯୁ ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆାୄଯ ׀
 ତୃ ତୀଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ବୂଭିକତ ସୁଡଙ୍ଗ ଓିଭା କବୀଯ ସଭୁଦ୍ର ବି ଉଙ୍ଙ ଘା ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଯିୄଫର୍ ଦ୍ୱାଯା
ଚାତ ୄହାଆଥାଏ, ମାହା ତୀବ୍ର ସଂୀଡନ ,ଡିଓୄବ୍ର୍ନୁ ସୁସ୍ଙତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀
 ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ୄଓୄତଓ ଓାମତୟ ସ୍ଙିତ ି ସହିତ ତୟଧିଓ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫା ,ୄମଯିଓି ୄଭାଡି ୄହାଆ ଫସିଫା
ଏଫଂ KPO ୄଯ ଓବ୍ନୁୟଟଯ ସହିତ ରଟଓିଯହିଫା ଓିଭା ଏଓ ଉଙ୍ଙ ଧ୍ୱନି ସବ୍ନନ୍ନ ଯିୄଫର୍ୄଯ ଓାଭ ଓଯିଫା ୁ
ଦୀଖତଓା ୄଯ ୄଓୄତଓ ର୍ାଯୀଯିଓ ଙ୍ଗଯ ଓାମତୟଦକ୍ଷତାଓୁ ଓଭ ଓଯିାୄଯ ׀
iii. ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓାମତୟ ଯାଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଓିଭା ନିର୍ା  ଭଦୟଯ ନିଓଟସ୍ଙ
ହୁ ଏ ଓିଭା ଏଭାନଙ୍କ ପ୍ରତି ୂଫାତ ନୁ ଓୂତାଯ ଓାଯଣ ହୁ ଏ  ׀ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି ଏଓ ଯାତ୍ରିକ୍ଳଫଯ ନର୍ତ୍ତଓୀ ଓିଭା
ଏଓ ଭଦୟ ଫାଯୄଯ ଥିଫା ଏୄନଫାସତଯ ,ଫିଫର୍ଓାଯୀୁ ଓିଭା ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଯାଧିଓ ସଂଓତ ଥିଫା ଫୟଫସାଣୀଯ
„ର୍ଯୀଯଯକ୍ଷଓ‟  ׀ୁଣି ସୁଯଷ୍ଟାଯ ଏଣ୍ଟଯୄଟନଯ ବି ୄଓୄତଓ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ଓାମତୟ ୄପ୍ରାପାଆର ୄସଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଘଣ୍ଡ
ନିର୍ାମୁକ୍ତ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଅଡଓୁ କତି ଓଯାଆାୄଯ, ମାହାଯ ଯିଣାଭ ୄଫୄ ୄଫୄ ଦୁ ଃଔଦ ୄହାଆାୄଯ ׀
ୄମଉଁଠ୍ି ଫୟଫସାଣ ଅଦୂର୍ଣ୍ଯ
ତ ୂ ୄ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଓାମତୟକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଫକତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅୄସ, ଫୀଭା ାଆଁ ଥିଫା
ଅୄଫଦଓଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ପ୍ରର୍ନାଫୀଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଆାୄଯ ମାହା ଓାମତୟଯ
ଫିୄର୍ର୍ ଫିଫଯଣୀ, ସଂୃକ୍ତ ଓର୍ତ୍ତଫୟ  ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯିଥାଆାୄଯ  ׀ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଏଓ
ସଭତ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଏଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଫି ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ,ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଦୁ ଆ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ହଚାୄଯ ଫୀଭା
ଯାର୍ିୁ  ׀ୄସହି ତିଯକ୍ତ
ି ଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆାୄଯ ଓିଭା ହଟାଆ ଦିଅମାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସାଣୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ତନ ହୁ ଏ ׀
g) ଚୀଫନ ୄଶୈୀ ଏଫଂ ବୟାସ
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟାସ ୄସହିସଫୁ ଦ ଟନ୍ତି  ׀ମାହା ଏଓ ଫିସ୍ଗାଯିତ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟକ୍ତିକତ କୁଣକୁଡଓ
ି ୁ ଅଫୃ ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ସାଧାଯଣତଃ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ୄକାନୀଣ ପ୍ରତିୄଫଦନା  ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନାକୁଡଓ
ି ଏହା ଉୄରଳଔ ଓଯିଫା ଅର୍ା
ଓଯାମାଏ ୄମ ଏହି କୁଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫି ଫୟକ୍ତିଯ ଚୀଫନୄର୍ୈୀୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଙି ଓି, ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ତିୄନାଟି ରକ୍ଷଣ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତି :
i.

ଧୂମ୍ରାନ ଏଫଂ ତଭାଔୁଯ ଉୄମାକ: ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଏହା ଠ୍ିକ୍ ବାୄଫ ଚଣାଡିଙ ି ୄମ ତଭାଔୁଯ ଉୄମାକ ସ୍ୱଣଂ ଏଓ
ସଙ୍କଟ ୄଟ ୄଓଫ ତାହା ନୁ ୄହଁ, ିତୁ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫାୄଯ ୄମାକଦାନ ଓୄଯ ׀
ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଅଚିଓାରି ଧୂମ୍ରାନଓାଯୀ  ଣ-ଧୂମ୍ରାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭୂରୟ ରାକୁ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁ
ଥିୄଯ ଧୂମ୍ରାନଓାଯୀଙ୍କୁ ତୟଧିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ  ׀କୁଟାକ  ାନ ଭସରା ବି ନୟ ପ୍ରଓାଯଯ
ତଭାଔୁଯ ଉୄମାକ ଫିଯୀତ ଭୃତୁୟ ହାଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଥାଏ ׀

ii. ଭଦୟ : ଳ୍ପ ଯିଭାଣୄଯ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଭଦୟ ାନ ଓଯିଫା ଏଓ ଅଦ ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହା ୄନଓ ୄଦର୍ୄଯ
ସାଭାଚିଓ ଚୀଫନଯ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଙ୍ଗ ଭଧ୍ୟ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ ମଦି ଏହାଓୁ ନିଣଭିତ ବାୄଫ ଧିଓ ଯିଭାଣୄଯ
ଦୀଖତସଭଣ ଧଯି ାନ ଓଯାମାଏ ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ଏହାଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରବାଫ ଡିାୄଯ  ׀ଦୀଖତାଫଧି ତୟଧିଓ
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ାନ ଓରିଚାଯ ଓାମତୟୄଯ ଫାଧା ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ାଓ ପ୍ରଣାୀଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିାୄଯ  ׀ଏହା ଭାନସିଓ ସଭସୟା
ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ କତି ଓଯାଆାୄଯ ׀
ଭଦୟାନଓୁ ଦୁ ଖତଟଣା, ହିଂସା  ଯିଫାଯ ଓୁ ପ୍ରଥା, ଉଦାସୀନତା/ଫସାଦ ଏଫଂ ଅତ୍ମହତୟା ସହିତ ଭଧ୍ୟ ସଂୃକ୍ତ
ଓଯାମାଏ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ଭଦୟଯ ଉୄମାକଓ ସଂୄଓତ ଦିଏ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଧିଓ ଫିଫଯଣୀ ଭାକିାଯନ୍ତି
ଏଫଂ ଉୄମାକଯ ଭାତ୍ରା  ଯିଭାଣୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଚଟିତାଯ ସଂୄଓତ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଏହି
ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ୄନଆ ାଯନ୍ତି ׀
iii. ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄୟାକ : ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଡ୍ରକସ, ଭାଦଓ ,ନାୄଓତାଟିକ୍ସ, ବାୁ, ୀଡାହଯଣଓାଯୀ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସଦୃ ର୍ୟ
ଉଦ୍ଦ୍ୀଓ ବି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଦାଥତଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧ ଭଧ୍ୟ ଟନ୍ତି ଏଫଂ
ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମାକ ଯାଧିଓ ଭୄନାଫୃ ର୍ତ୍ି  ୄନୈତଓ
ି ଅଦଯ ସଂୄଓତ ଦିଏ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକଯ
ସୄନ୍ଦହ ଓଯାମିଫ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄନଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହାଆାୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ୄନୈତଓ
ି ଅଦଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ ?
I.

ଏଓ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯୁଥିଫା ସଭଣୄଯ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଓାଓାଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ

II. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ପ୍ରଘୁଯ ଯିଭାଣୄଯ ଭଦ ୄସଫନ ଓଯିଫା ଓାଯଣ ୄସ ବୟସ୍ଗ ୄହାଆମାଆଙି
III. ଫୀଭିତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ନ ଓଯିଫା
IV. ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ଭିଥୟା ଓହିଫା

C. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
1. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଓ ଉୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ
ଓାଆାଯନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସାଧାଯଣତଃ ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ  ׀ଏଭାୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଭାକିାଯନ୍ତି  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଓାଯଓ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓାଆଫା ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ
׀
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ଘିତ୍ର 6 : ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଓାଯଓ ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ନିର୍ଣ୍ୟ
ତ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯନ୍ତି

a) ଯିଫାଯ ଆତିହାସ
ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ଯିଫାଯ ଆତିହାସଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ତିୄନାଟି ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓାଣଯୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯାମାଆଙି ׀
i.

ଫଂଶାନୁ କତ: ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ୄକାଟିଏ ୀଢିଯୁ ନୟଓୁ , ଧଯନ୍ତୁ ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିରାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ସଂଘାଯିତ
ହୁ ଏ ׀

ii. ଯିଫାଯଯ ହାଯାହାଯି ଅୟୁ : ୄମୄତୄଫୄ ିତାଭାତା ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ସଭସୟା ଓିଭା ଓୟାନସଯ ବି ୄଓୌଣସି ୄଯାକ
ଓାଯଣଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯିଥାନ୍ତି, ଏହା ଏଓ ସୂଘଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ସନ୍ତାନ/ ସନ୍ତତି ଭଧ୍ୟ ଦୀଖତଦନ
ି ଫଞ୍ଚି ନ ାୄଯ ׀
iii. ଯିଫାଯ ଯିୄଫଶ: ତୃ ତୀଣତଃ, ଯିୄଫର୍ ୄମଉଁଥିୄଯ ଯିଫାଯ ଫସଫାସ ଓୄଯ, ସଂକ୍ରଭଣ  ନୟାନୟ ସଙ୍କଟଯ
ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସତଓତ ଯହିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଫିଯୀତ ଯିଫାଯ ଆତିହାସ ଥିଫା
ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଫିଘାଯଓୁ ୄନୄଫ  ׀ୄସଭାୄନ ନୟାନୟ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଭଧ୍ୟ ଭାକି ାଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄସ ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟାଙ୍କନ ରାକୁ ଓଯି ାଯନ୍ତି ׀
b) ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହାସ
ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହାସ ଭାନଫ ର୍ଯୀଯଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଣାୀୄଯ ତୀତୄଯ ୄହାଆଥିଫା ହାନିଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭିତ
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ସଭୂହ
ଥାଏ ମାହା ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ଫି ୄଯାକାଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଧୀନ
ଥିରା ଓି ନାହିଁ ׀
ୄସବି ସଭସୟାକୁଡଓ
ି ଭକାମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଓିଭା ନୟ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଦ୍ୱାଯା ସୂଘୀତ
ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଯାକ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ପ୍ରାଣନାର୍ଓ ୄଯାକ ଟନ୍ତି, ୄସଥିୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି
261

i.

ଓାଡିବାସ୍କୁୟରାଯ ,ହୃ ଦଣ  ଯକ୍ତନାୀ ସଭନ୍ଧୀଣୁ ୄଯାକ ମାହା ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ  ଯକ୍ତ ପ୍ରଣାୀଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ –
ୄମଯିଓି ହୃ ଘାତ, ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଏଫଂ ଯକ୍ତୋଫ

ii. ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଣାୀଯ ୄଯାକ ୄମଯିଓି ଟୁୟଫଯଓୁ ୟୄରାସିସ୍ ,ମକ୍ଷ୍ମାୁ
iii. ୄଓାର୍କୁଡଓ
ି ଯ ତୟଧିଓ ଉତ୍ପାଦନ  ପ୍ରଚନନ ମାହା ଖାତଓ ଟୁୟଭଯ ଅୄଡ କତି ଓୄଯ, ମାହାଓୁ ଓୟାନସଯ ଭଧ୍ୟ
ଓୁ ହାମାଏ
iv. ୄଯନାର ସିଷ୍ଟଭ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାକ, ମାହା ମଓୃ ତ୍  ନୟାନୟ ଭୂତ୍ର ସଭନ୍ଧୀଣ ଙ୍ଗକୁଡଓ
ି ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ, ମାହା ମଓୃ ତ୍
ଘତା ଏଫଂ ଭୃତୁୟ ଅୄଡ କତି ଓଯିାୄଯ
v. ଏୄଣ୍ଡାକ୍ରାଆନ୍ ସିଷ୍ଟଭ (ନ୍ତଃସ୍ତ୍ରାଫୀ ପ୍ରଣାୀ) ୄଯ ସଭସୟା, ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ସଫତାଧିଓ ଯିଘତ
ି ୄହଉଙି ଭଧୁୄଭହ ׀
ଏହା ଯକ୍ତ ୄୋତୄଯ ର୍ଓତଯା ,ଓିଭା ଗ୍ୁୄଓାଚୁ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଆନସରି
ୟ ନ ଚାତ ଓଯିଫାୄଯ
ର୍ଯୀଯଯ ସଭଥତତା ଠ୍ାଯୁ ଉୁଚଥ
ି ାଏ ׀
vi. ାଘନ ପ୍ରଣାୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ ୄମଯିଓି କୟାସିଟ ିକ୍ ରସଯ ଏଫଂ ଓରିଚାଯ ସିୄଯାସିସ
vii. ୋଣୁ ପ୍ରଣାୀଯ ୄଯାକ
c) ଫୟକ୍ତିକତ ଫିୄଶଷତା
ଏକୁଡଓ
ି ୄଯାକ ପ୍ରତି ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ଯ
ି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସୂଘଓ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତି ׀
i.

କଠ୍ନ

ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ କଠ୍ନୄଯ ତା‟ ଉଙ୍ଙତା, ଚନ, ଙାତି  ଉଦଯଯ ଯିଧି ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ଏ  ׀ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫଣସ 
ଉଙ୍ଙତା ାଆଁ; ଏଓ ଭାନଓ ଚନ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ମଦି ଚନ ଏହି ଭାନଓ ଚନ ନୁ ାତୄଯ ତି ୄଫର୍ୀ
ଓିଭା ଓମ୍ ଥାଏ, ଅୄଭ ଓହି ାଯିଫା ୄମ ଫୟକ୍ତି ଚଣଓ ଧିଓ ଚନ ଓିଭା ଓମ୍ ଚନଯ ଙି ׀
ୄସହିଯି, ଏହା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟକ୍ତିଠ୍ାୄଯ ଙାତିଓୁ ତିଓମ୍ ୄଯ ଘାଯି ୄସଣ୍ଟିଭିଟଯ ମତୟନ୍ତ
ପ୍ରସାଯିତ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଉଦଯଯ ଯିଧି ତା‟ ପ୍ରସାଯିତ ଙାତିଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ii. ଯକ୍ତଘା
ନୟ ଏଓ ସୂଘଓ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଯକ୍ତଘା  ׀ଏହାଯ ଦୁ ଆଟି ଭା ଙି
 ସିୄଷ୍ଟାରିକ୍
 ଡାଆୄଷ୍ଟାରିକ୍
ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫଣସୄଯ ସାଭାନୟ ଯକ୍ତ ଘା ଯିଡଙ୍ଗ
ି ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଥଭ ଯୁର ୄହଉଙି
ସିୄଷ୍ଟାରି କ୍ ାଆଁ : ଏହା 115 + ଫଣସଯ 2/5 ୄଟ
ଡାଆୄଷ୍ଟାରି କ୍ ାଆଁ: ଏହା 75 + ଫଣସଯ 1/5 ୄଟ
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ମଦି ଫଣସ 40 ଫର୍ତ ହୁ ଏ, ସାଭାନୟ ଯକ୍ତଘା ସିୄଷ୍ଟାରିଓ 131: ଏଫଂ ଡାଆୄଷ୍ଟାରିକ୍ 83 ୄହଫା ଉଘିତ ׀
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ୄମୄତୄଫୄ ଫାସ୍ଗଫ ଯିଡଙ୍ଗ
ି କୁଡଓ
ି ଉୄଯାକ୍ତ ଭୂରୟ ୄକ୍ଷା ଫହୁ ତ ଧିଓ ହୁ ନ୍ତି, ଅୄଭ ଓହଁୁ ୄମ ଫୟକ୍ତିଯ ଉଙ୍ଙ
ଯକ୍ତଘା ଓିଭା ହାଆଯୄଟନର୍ନ ଙି  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ତି ଓଭ ହୁ ଏ, ଏହାଓୁ ହାଆୄାୄଟନର୍ନ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ପ୍ରଥଭଟି ,ହାଆଯୄଟନଵନୁ ଯ କମ୍ଭୀଯ ଯିଣାଭ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଯକ୍ତପ୍ରଣାୀୄଯ ପ୍ରଫାହିତ ୄହଉଥିଫା ଯକ୍ତଯ ଘାଓୁ ନାଡି ସ୍ପନ୍ଦନଯ ହାଯ ଦ୍ୱାଯା ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ନାଡି ସ୍ପନ୍ଦନ ହାଯ
ପ୍ରତି ଭିନଟ
ି ୄଯ 50 ଠ୍ାଯୁ 90 ଫିଟସ, ମତୟନ୍ତ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ୄହାଆାୄଯ, ଥତାତ୍ ହାଯାହାଯି 72 ୄହାଆାୄଯ ׀
iii. ଭୂତ୍ର – ଅୄକ୍ଷିଓ ଖନତ୍ୱ (ୄେସିପିକ୍ ଗ୍ରାବିଟ)ି
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଚଣଓଯ ଭୂତ୍ରଯ ଅୄକ୍ଷିଓ ଖନତ୍ୱଯ ଯିଡଙ୍ଗ
ି ୍ ଭୂତ୍ରୀଣ ପ୍ରଣାୀୄଯ ଫିବିନ୍ନ ରଫଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ସନ୍ତୁନଓୁ
ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ଏହା ଯକ୍ତ ପ୍ରଣାୀଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଔଯା ଓାମତୟଓାଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିାୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଫଂର୍କତତା ଆତିହାସ ଓାହିଁଓି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ?
I.

ଧନୀ ିତାଭାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ ିରା ଥାଅନ୍ତି

II. ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିରାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ସଂଘାଯିତ ୄହାଆାଯନ୍ତି
III. କଯିଫ ିତାଭାତାଙ୍କ ଓୁ ୄାର୍ିତ ିରା ଥାଅନ୍ତି
IV. ଯିଫାଯ ଯିୄଫର୍ ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ଓାଯଓ ୄଟ


ମଥାଥତତା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫା ାଆଁ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣୄଯ ଫୟସ୍ଗ ହୁ ଏ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସଭାୄନ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା
ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଚୀଫନଭାନଙ୍କୁ ଫିବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ ଫକତୀଓୃ ତ  ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ
ଓଯାମାଏ ׀



ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓିଭା ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦୁ ଆଟି ସ୍ଗଯୄଯ ହୁ ଏ ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଆାୄଯ :
 ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ/ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ଗଯୄଯ ଏଫଂ
 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକ ସ୍ଗଯୄଯ



ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଦ୍ଧତି ଓିଭା ସାଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତିଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫସଫୁ ାଆଁ ଫହୁ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ
ଓଯାମାଏ ׀



ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିଅମାଉଥିଫା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ୄଯ ଭାନଓ ହାଯୄଯ ଭାନଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭା ଉଭାନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ାଆଁ ତିଯକ୍ତ
ି ରାକୁ ଓଯିଫା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଟନ୍ତି  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଉୄଯ ଏଓ
ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ ଓିଭା ସ୍ୱୀଓାଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ଧାଯା ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ହୁ ଏ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ସଙ୍କଟଟି ଫଡ
ଥାଏ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓିଭା ଫିମ୍ବି ତ ଓଯାମାଏ ׀



ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫକୁଡଓ
ି ଫୀଭାଓଯୁଥିଫା ଫୟକ୍ତିଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଣ ନ ଓଯି ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଘଣନିତ ୄହାଆମାଅନ୍ତି  ׀ୄସବି ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଓୁ ହାମାଏ ׀



ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି
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 ଅଣୁ
 ତୟଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ି
 ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଆତୟାଦି


ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୄତଓ ଓାଯଓୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି
 ଯିଫାଯ ଆତିହାସ
 ଫଂର୍କତତା ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହାସ ଆତୟାଦି

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
2. ଭାନଓ ଚୀଫନ
3. ଣ – ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
4. ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ
5. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
6. ଫିଯୀତ-ଘଣନ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଡସୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଫାଯ ସଫତାଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଯହିଙ ି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ପ୍ରଘୁଯ ଯିଭାଣଯ ଭଦୟ ାନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଭଦୟାନୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ବୟସ୍ତ ୄହାଆମାଆଙି  ׀ୄସ ୄହଉଙି ୄନୈତଓ
ି
ଅଦଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିରାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ସଂଘାଯିତ ୄହାଆାଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ
ଫଂଶକତ ଆତିହାସଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଯହିଙ ି ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
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ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ବୂଭିଓାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ?
I.

ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓଯିଫା

II. ସଙ୍କଟସଫୁ ଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫା
III. ଉତ୍ପାଦ ଯିଓଳ୍ପନା ର୍ିଳ୍ପୀ
IV. ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ତଣ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଭାନଓ ଭୂରୟୄଯ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

II. ସଙ୍କଟଯ ଗ୍ରାହୟତା
III. ସଙ୍କଟଯ ସ୍ଙକିତଓଯଣ/ଫିମ୍ବି ତଓଯଣ
IV. ଦାଫୀ ଗ୍ରାହୟତା
ପ୍ରଶନ 3
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ାସୄାଟତ

II. ଫିଦୟାଣ ତୟାକ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
III. ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ
IV. ଚନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
ପ୍ରଶନ 4
ନିଭନ ସ୍ଙିତ ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଓୁ ଫିଯୀତଯୂୄ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଫ ?
I.

ୄଦୈନଓ
ି ଚଗ୍

II. ନିର୍ଦ୍ଧ
ି ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ
III. ସୁଅ ପ୍ରଓୃ ତ ି
IV. ଦୀଖତସୂତ୍ରତା ,ଫିଭତାୁ
ପ୍ରଶନ 5
ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ୄଓଉଁ ଦ୍ଧତି ନ୍ତକତତ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଭସ୍ଗ ନଓାଯାତ୍ମଓ ଓିଭା ଫିଯୀତ ଓାଯଓ ାଆଁ ମୁକ୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଙ୍କ
,ୄଓୌଣସି ସଓାଯାତ୍ମଓ ଓିଭା ନୁ ଓୂ ଓାଯଓ ାଆଁ ଫିମୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ?
I.

ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ

II. ଏଓକ୍ଷୀଣ
III. ସାଂଖିୟଓୀ ଭୂରୟାଙ୍କନ
IV. ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଫସ୍ଙା
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ପ୍ରଶନ 6
ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ନ୍ତକତତ, ____________ ୄଯ ୄସହିଭାୄନ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ,
ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ିତ ଭାନଓ ଚୀଫନକୁଡଓ
ି ନୁ ଯୂ ଥାଏ ׀
I.

ଭାନଓ ଚୀଫନ

II. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ
III. ଉ-ଭାନଓ ଚୀଫନ
IV. ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଚୀଫନ
ପ୍ରଶନ 7
ଭୃତା କବତଫତୀ ଙି  ׀ୄସ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି  ׀ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଭୃତାଓୁ ଫୀଭା
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ଘଣନ ଓଯିଫାଓୁ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଫ? ସଫୁ ଠ୍ୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଫିଓଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ସାଧାଯଣ ଭୂରୟୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

II. ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
III. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା
IV. ଏଓ ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ଧାଯା ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ନ୍ତକତତ ୄମାକୟ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନାହିଁ ?
I.

26 ଫର୍ତ ଫଣସ୍କ ସଫିତା, ମିଏ ଏଓ IT ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଏଓ ସପଟୄେଯ ଆଞ୍ଜି ନଣ
ି ଯ ଯୂୄ ଓାଭ ଓୄଯ

II. 50 ଫର୍ତ ଫଣସ୍ଖ ଭୄହର୍, ମିଏ ଏଓ ୄଓାଆରା ଔଣିୄଯ ଓାଭ ଓୄଯ
III. 28 ଫର୍ତ ଫଣସ୍କ ସତୀର୍, ମିଏ ଏଓ ଫୟାଙ୍କୄଯ ଓାଭ ଓୄଯ ଏଫଂ ଟ. 1 ୄଓାଟିଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି
IV. 30 ଫର୍ତ ଫଣସ୍କ ପ୍ରଫୀଣ, ମିଏ ଏଓ ଡିାଟତୄଭଣ୍ଟର ୄଷ୍ଟାଯୄଯ ଓାଭ ଓୄଯ ଏଫଂ 10 ଫର୍ତଯ ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ
,ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀୁ ଫୀଭା ୄମାଚନା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି
ପ୍ରଶନ 9
ସିନା ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙି  ׀ୄସ ଏଓ ଫୀଭା ୄମାଚନା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି  ׀ଏହି ପ୍ରଓଯଣୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ _____________ ଯ ଉୄମାକ ଓଯିଫାଯ ସଫତାଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଯହିଙ ି  ׀ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ଫିଓଳ୍ପଯ ଘଣନ
ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଦ୍ଧତି

II. ସାଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତି
III. ଉୄଯାକ୍ତ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସିଟ ି ଫି ୄମୄହତୁ ଭଧୁୄଭହ ବି ଏଓ ୄଯାକ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଏଓ ଫଡ ବୂଭିଓା
ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ନାହିଁ
IV. ଉୄଯାକ୍ତ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସିଟ ି ଫି ନୁ ୄହଁ ୄମୄହତୁ ଭଧୁୄଭହ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ସିଧାସରଔ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ
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ପ୍ରଶନ 10
ସୄନ୍ତାର୍ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି  ׀ତାଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ ଭାନଓ ଚୀଫନଠ୍ାଯୁ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଯ
ତ ୂ ୄ ଓମ୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଓଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ନ୍ତକତତ, ସୄନ୍ତାର୍ଓୁ
____________ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମିଫ ׀
I.

ଭାନଓ ଚୀଫନ

II. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ
III. ଉଭାନଓ ଚୀଫନ
IV. ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଚୀଫନ

ସ୍ୱ

- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ

ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟସଫୁ ଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଦାଫୀ ଗ୍ରାହୟତା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ ଏଓ ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ନିର୍ଦ୍ଧ
ି ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଓୁ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ସାଂଖିୟଓୀ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଭସ୍ଗ ନଓାଯାତ୍ମଓ ଓିଭା ଫିଯୀତ ଓାଯଓ ାଆଁ ମୁକ୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଙ୍କ ,ୄଓୌଣସି
ସଓାଯାତ୍ମଓ ଓିଭା ନୁ ଓୂ ଓାଯଓ ାଆଁ ଫିମୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
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ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ନ୍ତକତତ, ଭାନଓ ଚୀଫନ ୄଯ ୄସହିଭାୄନ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ,
ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ିତ ଭାନଓ ଚୀଫନକୁଡଓ
ି ନୁ ଯୂ ଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଭୃତାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତା‟ କବତଧାଯଣଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯି, ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଘଣନ ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଘଣନ ଓଯିାୄଯ, ୄହଉଙି ଏଓ
ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ଧାଯା ସହିତ ଭୃତାଓୁ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା  ׀ଏହି ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ଧାଯା, ଧଯନ୍ତୁ ପ୍ରସଫଯ ତିନ ି ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄହାଆଥିଫା କବତଧାଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଭୄହର୍ଯ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନ୍ତକତତ ୄମାକୟ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନାହିଁ ଓାଯଣ ତା‟ ଫଣସ ଧିଓ ,50
ଫର୍ତୁ ୄଟ ଏଫଂ ତାଯ ଓାଭ ସପଟୄେଯ, ଫୟାଙ୍କି ଂ ଉୄଦୟାକ ଆତୟାଦି ୄଯ ଥିଫା ନୟାନୟ ଓାଭ ତୁ ନାୄଯ ଧିଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ
ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ସିନା ମିଏ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙି, ତାଯ ପ୍ରଓଯଣ ବି ଏଓ ଚଟି ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ୄନଫା ୄଫୄ,
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଦ୍ଧତିଯ ଉୄମାକ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ନ୍ତକତତ, ସୄନ୍ତାର୍ଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମିଫ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 16
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରି ସୀ ନ୍ତକତତ ୄଦୟ ଯାଶିପ୍ରଦାନ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଦାଫୀଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଦାଫୀ କୁଡଓ
ି ୄଓଭିତ ି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫ  ׀ତା ୄଯ ଏହା
ଦାଫୀସଫୁ ଯ ପ୍ରଓାଯଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଅଣ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସ୍ଙିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭତକୁଡଓ
ି ଏଫଂ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ଗ୍ରାହୟତାଠ୍ାଯୁ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଥିଫା ସୁଯକ୍ଷା ଓଫଘ ,ନିଫଫ
ି ାଦତା ଧାଯା
ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀ ହିତ ସୁଯକ୍ଷା ଫିନଣ
ି ଭୁ ମଦି ଫୀଭିତଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ରୁ ଘାମାଆ ନ ଥିଫ, ଏ ସଫୁ
ଫିର୍ଣୄଯ ଚାଣିୄଫ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ଦାଫୀସଫୁ ଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣା
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A. ଦାଫୀସଫୁ ଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା
1. ଦାଫୀଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଫାସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷା ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ରିସୀ ଏଓ ଦାଫୀୄଯ ଯିଣତ ହୁ ଏ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଓୃ ତ ଭୂରୟଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ୄସହି ଦ୍ଧତି ଚଯିଅୄଯ ହୁ ଏ ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ
ରାବସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀

ଯିବାଷା
ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦାଫୀ ମାହାଦ୍ାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଘୁ କ୍ତି ୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିଶୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ ଖଟଣା ଖଟିଫା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ଅଯମ୍ଭ
ହୁ ଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଦାଫୀୄଯ, ଘୁକ୍ତି ଘାରୁ ଯୄହ, ନୟକୁଡଓ
ି ୄଯ, ଘୁକ୍ତି ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀
ଘିତ୍ର 1 : ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ଏଫଂ ଦାଫୀ

ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ୄହାଆାଯନ୍ତି :
i.

ଚୀଫିତ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ହୁ ଏ ମଦି ଫୀଭାଧାଯଓ ଚୀଫିତ ଥାଏ ଏଫଂ

ii. ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ
ଘିତ୍ର 2: ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓାଯ

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟୄଯ ୄଓଫ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ, ଚୀଫିତ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ ଖଟଣା
ଦ୍ୱାଯା ଉୁଚଥ
ି ାନ୍ତି ׀
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ଉଦାହଯଣ
ଚୀଫିତ ଦାଫୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଖଟଣାକୁଡଓ
ି ଯ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି :
i.

ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତା;

ii. ଏଓ ଭନି-ଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଚୀଫିତା ରାବ ୄଦଣ ତାଯିଔ ହଞ୍ଚିଫାୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଏଓ ଓିସ୍ଗି ;
iii. ଏଓ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ,ଯାଆଡଯୁ ରାବ ଯୂୄ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହଉଥିଫା କମ୍ଭୀଯ/ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକ
iv. ରିସୀଧାଯୀ ଓିଭା ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଦ୍ୱାଯା ରିସୀଯ ସଭତଣ
2. ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣା ଖଟିଙ ି ୄଫାରି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା
i.

ଏଓ ଚୀଫିତ ଦାଫୀଯ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସର୍ତ୍ତାଫୀ
ନୁ ସାୄଯ ଖଟଣାଟି ଖଟିଙ ି ׀

ii. ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ଏଫଂ ଭନି-ଫୟାକ୍ ଓିସ୍ଗି ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ସହଚୄଯ ସିଦ୍ଧି ଓଯାମାଏ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓ
ି ୄସହି
ତାଯିଔସଫୁ ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭୄଯ ହିଁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଉଦାହଯଣସ୍ୱଯୂ, ଯିକ୍ୱତା ତାଯିଔ ଏଫଂ ୄସହି ତାଯିଔସଫୁ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭନି-ଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକତତ
ଚୀଫିତ ରାବଯ ଓିସ୍ଗିକୁଡଓ
ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ଘୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ
׀
iii. ସଭତଣ ଭୂରିୟ ପ୍ରଦାନ ନୟାନୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ  ׀ନୟାନୟ ଦାଫୀୄଯ ନ ଥିଫା ବି, ଏଆଠ୍ି ଘୁକ୍ତିଓୁ
ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ତାଯ ପ୍ରାୟ ଥିଫା ଯାର୍ିଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ାଆଫା ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀ ଓିଭା
ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଦ୍ୱାଯା ଖଟଣାଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ  ׀ସଭତଣ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଯିକ୍ୱତା ୂଫତ
ୄପଯସ୍ଗ ାଆଁ ଏଓ ଦଣ୍ଡ ସଂୃକ୍ତ ଥାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ମଦି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତା ତା ୄକ୍ଷା ଏହା
ଓମ୍ ୄହାଆାୄଯ ׀
iv. କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ଦାଫୀସଫୁ ତା‟ଦାଫୀ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ଥିଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା
ଡାକ୍ତଯୀ  ନୟାନୟ ୄଯଓଡତ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯାମାଏ ׀
ଚଟିତା ୄସହି ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଉୁଚଥ
ି ାଏ ମାହାଯ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ଦାଫୀ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଥାଏ ଏଫଂ ୄସବି
ରିସୀଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ରାବଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ୄସବି ଏଓ ୄଯାକ
ଖଟଣାୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ତା‟ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଯିୄର୍ାଧ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା  ׀ମଦି ଏହି ରିସୀଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ
ଓଯାମାଆଥାଏ, ସଭସ୍ଗ ରାବ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ଏହା ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଠ୍ିକ୍ ୄଟ, ଏହା
ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୂଯଣ ଓଯି ନ ାୄଯ  ׀ୄସବି ଯିସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ; ଏଓ ପ୍ରତିଫନ୍ଧୀଣ
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଯୂୄ, ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ରାବଯ ଯିଭାଣ ସଭନ୍ଧୄଯ
ୄସଭାନଙ୍କୁ ର୍ିକ୍ଷିତ ଓଯିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀

271

ଏଓ ଯିକ୍ୱତା ଓିଭା ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଓିଭା ଏଓ ସଭତଣ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଭାପ୍ତି ଅଡଓୁ କତି ଓଯାଏ ଏଫଂ ଅହୁ ଯି
ଧିଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ ନାହିଁ  ׀ଏହା ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଉ ଥଫା ଓଯାମାଆ ନ ଥାଉ, ଏହାଯ
ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ଥାଏ  ׀ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମିଫା ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ଘାରୁ ଯହିଫାଯ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିଏ ନାହିଁ ׀
3. ଦାଫୀସଫୁ ଯ ପ୍ରଓାଯ
ରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ନିଭନ ୄଦଣସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ:
a) ଚୀଫିତ ରାବ ପ୍ରଦାନ
ରିସୀଯ ଫଧି ସଭଣୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ତ୍ତଓ ୄଦଣ ସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫିତ ରାବ ଓିସ୍ଗି ୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ିପ୍ରଦାନଯ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଓଯିଫା ୄଯ ରିସୀ ଫଣ୍ଡଓୁ ରିସୀଧାଯୀଓୁ
ୄପଯାଆ ଦିଅମାଏ ׀
b) ରି ସୀଯ ସଭତଣ
ରିସୀଧାଯୀ ତା‟ ରିସୀ ଯିକ୍ୱତା ୂଫତ ସଭାପ୍ତି ାଆଁ ଫିଓଳ୍ପଯ ଘଣନ ଓୄଯ  ׀ଏହା ରିସୀ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଓୃ ତ
ସଭାପ୍ତି  ׀ଏଓ ରିସୀଯ ସଭତଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄଓଫ ମଦି ଏହା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଥାଏ ׀
ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଯାର୍ି ୄହଉଙି ସଭତଣ ଭୂରୟ ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ ଓିଙ ି
ପ୍ରତିର୍ତ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏଓ ସଫତନଭ
ି ନ କୟାୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ସଭତଣ ଭୂରୟ ,GSV) ଭଧ୍ୟ ଥାଏ, ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରଓୃ ତ ସଭତଣ ଭୂରୟ GSV ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ׀
c) ନୁ ଫୃଦ୍ଧି (ଯାଆଡଯ) ରାବ
ସର୍ତ୍ତ  ଘୁକ୍ତି ନୁ ସାୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଖଟଣା ଖଟିଫାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ,ଯାଆଡଯୁ ନ୍ତକତତ ଏଓ
ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ନ୍ତକତତ, ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକଯ ନିଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଫସଯୄଯ, ସର୍ତ୍ତ ନୁ ସାୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି
ଯିଭାଣଯ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ୄଯାକଟି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଯ
ସୂଘୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହାଆଥିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄସଫା ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ନ୍ତକତତ, ସର୍ତ୍ତ  ଘୁକ୍ତି ଧୀନୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭିତଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଫସଯୄଯ
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ ଓରା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଘାରୁ ଯୄହ ׀
ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଦାଫୀ ୄଦଣସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
d) ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ
ଏ ବିଅ ଦାଫୀ ସଫୁ ୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭିତଓୁ ଫଧିଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଯାଶି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରତିଶୁତ ି ଦିଏ, ମଦି
ଫୀଭିତ ୄମାଚନାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଧିୄଯ ଚୀଫିତ ଯୄହ  ׀ଏହାଓୁ ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ଓୁ ହାମାଏ ׀
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i.

ସହୄମାକୀ ୄମାଚନା: ଏଓ ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ନ୍ତକତତ ୄଦଣୄମାକୟ ଯାର୍ି, ମଦି ସହୄମାକୀ ୄହାଆଥାଏ, ୄହଉଙି
ଫୀଭା ଯାର୍ି ମୁକ୍ତ ସଂଘିତ ୄଫାନସ ଫିମୁକ୍ତ ୄଦଣ ମଥା ଫାଓିଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ  ରିସୀ ଋଣ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଉୄଯ
ସୁଧ ׀

ii. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ୄପଯସ୍ତ (ROP) ୄମାଚନା: ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫଧି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ
ୄପଯସ୍ଗ ଦିଅମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଯିକ୍ୱତା ରାବ ଓୄଯ ׀
iii. ୟୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ ଫୀଭା ୄମାଚନା (ULIP) : ଣୁ ରିକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ଯୂୄ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟଓୁ
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
iv. ଭନି-ଫୟାଓ ୄମାଚନା : ଭନି- ଫୟାଓ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଚୀଫିତ
ରାବଓୁ ଓାଟି ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ୄଯ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀
e) ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ
ମଦି ଫୀଭିତ ତା‟ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଓିଭା ନୟ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଉ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫାଓି
ଥିଫା ରିସୀ ଋଣ  ପ୍ରିଭିଣଭ ଏଫଂ ମୁକ୍ତ ୄସକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ସୁଧଓୁ ଓାଟି ଫୀଭା ଯାର୍ି ମୁକ୍ତ ସଂଘିତ ୄଫାନସ, ମଦି
ସହୄମାକୀ ୄହାଆଥାଏ, ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଏହା ୄହଉଙି ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ, ମାହାଓୁ ନାଭୀତ ଓିଭା ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଥଫା
ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ, ମାହା ଫି ସ୍ଙିତ ି ୄହାଆଥାଉ, ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଭୃତୁୟ ପୄଯ ଘୁକ୍ତିଯ
ସଭାପ୍ତିଯ ସୄଙ୍କତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ୄହାଆାୄଯ:
 ର୍ୀଘ୍ର ,ତିନ ି ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ରିସୀ ଫଧିୁ ଓିଭା
 ଣ – ର୍ୀଘ୍ର ,ତିନ ି ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ଧିଓୁ
ନାଭୀତ ଥଫା ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଥଫା ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭୃତୁୟଯ ଓାଯଣ, ତାଯିଔ ଏଫଂ ସ୍ଙାନ
ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ׀
i.

ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସ୍ଥିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭତ
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ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫା ାଆଁ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଓଟୄଯ ନିଭନରିଖିତ ପଭତକଡ
ି ୁ ଉସ୍ଙାିତ
ୁ ଓ
ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ׀
 ନାଭୀତ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ପଭତ
 ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓିଭା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର
 ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
 ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
 ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
 ୄାରିସ ପ୍ରତିୄଫଦନା ୄମଯିଓି ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ପ୍ରତିୄଫଦନା (FIR), ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄଫଦନା, ୄାଷ୍ଟଭଟଭ ପ୍ରତିୄଫଦନା, ନ୍ତିଭ ପ୍ରତିୄଫଦନାଯ ପ୍ରଭାଣିତ ୄଓାଟତ ପ୍ରତିରିି ମାହାସଫୁ ଦୁ ଖତଟଣା ଚନିତ ଭୃତୁୟ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ
 ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ନକଯାିଓା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀଓଯାମାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଆତୟାଦି
ଘିତ୍ର 3 : ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭତ

ii. ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀଯ ପ୍ରତୟାଔୟାନ/ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଭୃତୁୟ ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ଓିଭା ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଯଔାମିଫା ସଭଣୄଯ,
ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଚଣାୄଡ ୄମ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ୄଓୌଣସି ବୂର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙ ି ଓିଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ରୁ ଘାଆଙି, ଘୁକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରଣ
ି ୄହାଆମାଏ  ׀ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଭସ୍ଗ ରାବ ହୃ ତ ୄହଫ ׀
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iii. ନୁ ବାକ 45: ନିଫଫ
ି ାଦତା ଧାଯା
ଫର୍ୟ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ନୁ ବାକ 45 ନ୍ତକତତ ଙି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍
ୂ ତ
ନୁ ବାକ 45 ଉୄରଳଔ ଓୄଯ:
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଓୌଣସି ରିସୀ ଉୄଯ ଏହାଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ଦୁ ଆ ଫର୍ତ ଫିତମ
ି ିଫା ୄଯ ଏଓ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏହି ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ଓିଭା ଏଓ ୄଭଡିଓାର ପି ସଯ, ଓିଭା
ୄଯପଯି, ଓିଭା ଫୀଭିତଯ ଫନ୍ଧୁ ଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରତିୄଫଦନାୄଯ ଓିଭା ନୟ ୄଓୌଣସି ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଉକ୍ତି ,ତଥୟୁ
ମାହାପୄଯ ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫ, ବୂର ଓିଭା ଭିଥୟା ଥିରା, ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ିତ ନ ଓୄଯ ୄମ ୄସବି ଉକ୍ତି
ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ଫିର୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଥିରା ଓିଭା ୄସହି ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ରୁ ଘାଆଥିରା ମାହାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଥିରା 
ଏହାଓୁ ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଟୂର୍ଣ୍ବ
ତ ାୄଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ରିସୀଧାଯୀ
ଚାଣିଥିରା ୄମ ଉକ୍ତିଟ ି ଭିଥୟା ୄଟ ଓିଭା ୄମ ଏହା ୄସହି ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ରୁ ଘାଆଥିରା ମାହାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଥିରା
׀
ଫୟାଔୟା:
ମଦି ଏଓ ରିସୀଧାଯୀ, ରିସୀ ଚାଯୀଠ୍ାଯୁ 2 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ, ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟସୂଘନା ରୁ ଘାଆଥିଫ,
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ସୂଘନା ଭିଥୟା ୄହାଆଥିଫ ׀
2-ଫର୍ତ ଫଧି ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓଯ ଏଫଂ ନଚଯ ଯଔ ଫଧି ୄହାଆଥାଏ, ଏହି ସଭଣାଫଧି ୄଯ, ଏଓ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଭାଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଉକ୍ତି ୄଦଆଥିରା  ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ରୁ ଘାଆଥିରା ଏଫଂ
ଚାଣିଥିରା ୄମ ଦିଅମାଆଥିଫା ଉକ୍ତିସଫୁ ଭିଥୟା ଥିରା  ׀ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ହିଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 2-ଫର୍ତ ଫଧି ୄଯ ଏଓ
ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯିାୄଯ ׀
iv. ଭୃ ତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନା
ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ୄଓଉଁଠ୍ି ଙି, ତା‟ ଫିର୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସି ସୂଘନା ନ ଥିଫାଯୁ ୄସ ନିୄଔାଚ ୄହାଆମାଆଙି
ୄଫାରି ପ୍ରତିୄଫଦନା ଦିଅମାଏ  ׀ବାଯତୀଣ ସାକ୍ଷୟ ଧିନିଣଭ ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ,
ମଦି ତା‟ ଫିର୍ଣୄଯ ସାତ ଫର୍ତ ଧଯି ର୍ୁଣାମାଆନାହିଁ  ׀ମଦି ନାଭୀତ ଓିଭା ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ଦାଫୀ ଓୄଯ ୄମ ଚୀଫନ
ଫୀଭିତ ନିୄଔାଚ ୄହାଆଙି ଏଫଂ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଭୃତ ୄଫାରି ପ୍ରଓଳ୍ପନା ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ସୁୄମାକୟ
ନୟାଣାଣଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନୟାଣିଓ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଅଣିଫା ଉୄଯ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତି  ׀ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ନୟାଣାଣ
ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନା ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ୄଦଫା ମତୟନ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ, ଏଓ ଯିହାତି
ଯୂୄ, ସାତ ଫର୍ତ ସଭଣାଫଧିଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଙାଡିୄଦଆାଯନ୍ତି ׀
4. ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅଆ ଅଯ ଡି ଏ ,ରିସୀଧାଯୀ ହିତଯ ସୁଯକ୍ଷାୁ ଫିନଣ
ି ଭ, 2002 ନିଭନ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙନ୍ତି :
ଫିନୟ
ି ଭ 8: ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରି ସୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା
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i.

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଭୂଔୟ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫ ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଦାଫୀଯ
ସହାଣଓ ଯୂୄ ଏଓ ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ׀

ii. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ଫିନା ଫିଭୄଯ ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄଦଫ ׀
ତିଯକ୍ତ
ି ଦସ୍ଗାଫିଚ ଫିର୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସି ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓିଭା ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ , ୄମୄତଦୂ ଯ ସମ୍ଭଫ ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନଯ
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ତୁ ଯନ୍ତ ଉସ୍ଙିତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଅଂର୍ିଓ ଯୂୄ ନୁ ୄହଁ ׀
iii. ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ , ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ଓାକଚତ୍ରଯ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ,
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓିଭା ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓାଯଣ ଦର୍ତାଆ ଔଣ୍ଡନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସ୍ପଷ୍ଟିଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ׀
ଫର୍ୟ, ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଦାଫୀଯ ଯିସ୍ଙିତ ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଭତୄଯ ଏଓ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ, ଏହା ୄସବି
ନୁ ସନ୍ଧାନଓୁ ତିକ୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ  ୂଯା ଓଯିଫ, ୄଓୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫି ଦାଫୀ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଥିଫା ସଭଣଠ୍ାଯୁ 6
ଭାସଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫିଭ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
iv. ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବାକ 47 ଯ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ନ୍ତକତତ, ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଙି ଓିନ୍ତୁ
ପ୍ରାପ୍ତଓାଯୀଯ ମଥାଥତ ଘିହ୍ନଟଓଯଣ ,ଯିଘଣୁ ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାଯିରା ନାହିଁ,
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତଓାଯୀଯ ରାବ ସଓାୄର୍ ଯାର୍ିଓୁ ଧାଯଣ ଓଯି ଯଖିଫ ଏଫଂ ୄସହି ଯାର୍ି ଏଓ ନୁ ସଘ
ୂ ୀତ ଫୟାଙ୍କ
ସହିତ ଥିଫା ଏଓ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତି ପ୍ରମୁଚୟ ହାଯ ହିସାଫୄଯ ସୁଧ ଚିତ ଓଯିଫ ,ସଭସ୍ଗ ଓାକଚତ୍ର 
ତଥୟ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ୄଯ 30 ଦିନଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହଫୁ ׀
v. ୄମଉଁଠ୍ି ଉ–ଫିନଣ
ି ଭ , iv) ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହାଆଥିଫା ଓାଯଣଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ଏଓ ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ଏଓ ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା
ୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷଯୁ ଫିଭ ହୁ ଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦାଫୀ ଉୄଯ ୄସହି ହାଯୄଯ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ମାହା
ୄସହି ଅଥିଓ ଫର୍ତଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ପ୍ରଘିତ ଥିଫା ଫୟାଙ୍କ ହାଯଠ୍ାଯୁ 2% ଧିଓ ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ଏହାଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ
ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମାଆଥିଫ ׀
5. ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ବୂଭିଓା
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଦାଫୀ ପଭତକୁଡଓ
ି ୁ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଓାମତୟାଣୄଯ ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଉସ୍ଙାନୄଯ
ସହାଣତା ଓଯିଫାୄଯ ନାଭୀତ/ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ଓିଭା ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ସଭସ୍ଗ ସମ୍ଭଫ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ׀
ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନିବାଆଫା ଫୟତୀତ, ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ୁ ସଦ୍ଭାଫ ଚାତ ହୁ ଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଭୃତଫୟକ୍ତିଯ ଯିଫାଯଠ୍ାଯୁ ବଫିର୍ୟତୄଯ
ଫୟଫସାଣ ଓିଭା ୄଯପଯାର ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ୄନଓ ଫସଯ ଯୄହ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 7
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଠ୍ି ତୁ ୟର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଦାଫୀଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓୄଯ ?
I.

ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ଏଓ ନୁ ୄଯାଧ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିର୍ୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍

II. ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିର୍ୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍
III. ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଘୁକ୍ତିନାଭାୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ଫଘନଫଦ୍ଧତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା
ଉଘିତ୍
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IV. ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ଏଓ ନୁ ୄଯାଧ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଘୁକ୍ତିନାଭାୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିର୍ୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା
ଉଘିତ

ସାଯାଂଶ


ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିର୍ୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀



ଏଓ ଦାଫୀ ଚୀଫିତ ଦାଫୀ ଓିଭା ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ୄହାଆାୄଯ  ׀.ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ୄଓଫ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ
ଭୃତୁୟୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ, ଚୀଫିତ ଦାଫୀ ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ ଓାଯଣଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀



ଏଓ ଚୀଫିତ ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ଖଟଣାଟି ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ
ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନୁ ସାୄଯ ଖଟିଙ ି ׀



ରିସୀ ଫଧିୄଯ ନିଭନ ଯାର୍ିପ୍ରଦାନସଫୁ ୄହାଆାୄଯ:
 ଚୀଫିତ ରାବ ପ୍ରଦାନ
 ରି ସୀଯ ସଭତଣ
 ନୁ ଫୃଦ୍ଧି (ଯାଆଡଯ) ରାବ
 ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ
 ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ



ଫୀଭା ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବାକ 45 ,ନିଫଫ
ି ାଦତା ଧାଯାୁ ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ ଗ୍ରାହୟତାଠ୍ାଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଏ,
ମଦି ରିସୀ ଦୁ ଆ ଫର୍ତ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ରୁ ଘାଆ ନ ଥିଫ ׀



ଅଆଅଯଡିଏ ,ରିସୀଧାଯୀ ହିତଯ ସୁଯକ୍ଷାୁ ଫିନଣ
ି ଭ, 2002 ନ୍ତକତତ, ଅଆଅଯଡିଏ ଦାଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ
ଓିଭା ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ସୁଯକ୍ଷାଓଫଘ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଣଭାଫୀଯ ଉୄରଳଔ ଓଯିଙନ୍ତି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦାଫୀ ମାହାଦ୍ାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଘୁ କ୍ତି ୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିଶୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭୄନ ଯ ରିସୀସଫୁ ଯ ଏଓ ସୂଘୀ ଦିଅମାଆଙି  ׀ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ୄମ ୄଓଉଁ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ନ୍ତକତତ, ଦାଫୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ
ଅଫର୍ତ୍ିଓ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ?
I.

ଭନି-ଫୟାଓ ରିସୀ

II. ଣୁ ନଟ୍
ି ରିଙ୍କଡ ଫୀଭା ରିସୀ
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III. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄପଯସ୍ଗ ରିସୀ
IV. ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ
ପ୍ରଶନ 2
ଭୄହର୍ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଥିଫା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି  ׀ୄସ ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଯ ନିଯଙ୍କୁ ର୍
ହସ୍ଗାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭତଣ ଓଯିଙ ି  ׀ଭୄହର୍ ଏଓ ହୃ ଘାତୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁ ଏ ଏଫଂ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ନ୍ତକତତ ଟ. 50,000
ଯ ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓାହାଓୁ ୄଦଣ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ?
I.

ଭୄହର୍

II. ଓଯଣ
III. ୄଦଣ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଭୄହର୍  ଓଯଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାନ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯାମିଫ
IV. ଉବଣଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଓୁ ଫି ନୁ ୄହଁ ଓାଯଣ ଭୄହର୍ ହୃ ଘାତୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙି ଓିନ୍ତୁ ରିସୀଟି ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ୄହାଆଙି ׀
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ଓାଯ ଦୁ ଖତଟଣାୄଯ ପ୍ରଫୀଣଯ ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ  ׀ରାବଗ୍ରହୀତା ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଦାଔର ଓୄଯ  ׀ନିଭନ ଦସ୍ଗାଫିଚ
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଟ ମାହାଓୁ ସ୍ୱାବାଫିଓ ଭୃତୁୟ ତୁ ନାୄଯ ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷୄତ୍ରୄଯ ଦାଔର
ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ହୁ ଏ ?
I.

ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓିଭା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର

II. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
III. ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
IV. ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄଫଦନା
ପ୍ରଶନ 4
ନିଭନ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଏଓ ର୍ୀଘ୍ର ଭୃତୁୟଦାଫୀ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫ ?
I.

ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ତିନ ି ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ

II. ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ
III. ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ସାତ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ
IV. ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ଦର୍ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭୄନ ଯ ୄଓୄତଓ ଖଟଣା ଦିଅମାଆଙି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଚୀଫିତ ଦାଫୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ୄମ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି
ବୂର ୄଟ ?
I.

ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ

II. ଏଓ ଭନି –ଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଚୀଫିତାରାବ ୄଦଣ ତାଯିଔ ହଞ୍ଚିଫା ୄଯ ୄଦଣଥିଫା ଏଓ ଓିସ୍ଗି
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III. ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ,ଯାଆଡଯୁ ରାବ ଯୂୄ ସୁଯକ୍ଷିତ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ
IV. ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ାନ ,ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀୁ ରିସୀଯ ସଭତଣୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭତଣ ଭୂରୟ
ପ୍ରଶନ 6
ଏଓ ଭନି-ଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଚୀଫିତାରାବ ୄଦଣ ତାଯିଔ ହଞ୍ଚିଫା ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଦଣଯାର୍ିଓୁ ୄଓଉଁ
ପ୍ରଓାଯଯ ଦାଫୀ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମିଫ ?
I.

ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ

II. ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ
III. ଅଫର୍ତ୍ିଓ ଚୀଫିତ ଦାଫୀ
IV. ସଭତଣ ଦାଫୀ
ପ୍ରଶନ 7
ର୍ଙ୍କଯ ଏଓ 10 ଫର୍ତୀଣ ଣୁ ନଟ୍
ି ରିଙ୍କଡ ଫୀଭା ୄମାଚନା କ୍ରଣ ଓରା  ׀ମଦି ୄସ ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତା ୂଫଯ
ତ ୁ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ?
I.

ଫୀଭା ଯାର୍ି ଓିଭା ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓମ୍ ଓୁ

II. ଫୀଭା ଯାର୍ି ଓିଭା ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଧିଓଓୁ
III. ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ଓୁ ଏଓ ଫୟାଙ୍କଯ ସଂଘଣ ଚଭା ତୁ ନାୄଯ 2% ଧିଓ ସୁଧ ହାଯ ସହିତ ୄପଯାଆ
ଦିଅମିଫ
IV. ସଭତଣ ଭୂରୟଓୁ
ପ୍ରଶନ 8
ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫକତୀଓଯଣ ,ର୍ୀଘ୍ର ଓିଭା ଣ-ର୍ୀଘ୍ରୁ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି, ଫିର୍ଭ ୄକାଟିଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ?
I.

ଯଭୟା ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଯ 6 ଭାସ ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ

II. ଭୄନାଚ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଯ ୄଦଢ ଫର୍ତ ୄଯ ଭତ
ୃ ୁ ୟ ଫଯଣ ଓୄଯ
III. ୄଡବିଡ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଯ ୄଢଆ ଫର୍ତ ୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ
IV. ପ୍ରଫୀଣ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫାଯ ସାୄଢ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ
ପ୍ରଶନ 9
ନିଭୄନ ଯ ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ସଭସ୍ଗ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ୱାବାଫିଓ ,ସାଭାନୟୁ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ
ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସୂଘୀ ଦିଅମାଆଙି  ׀ଫିର୍ଭ ୄକାଟିଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ମାହାଓୁ ୄଓଫ
ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
I.

ଭୃତୁୟ–ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄଫଦନା

II. ଦାଫୀ ପଭତ
III. ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓିଭା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର
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IV. ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
ପ୍ରଶନ 10
ଅଆଅଯଡିଏ ,ରିସୀଧାଯୀ ହିତଯ ସୁଯକ୍ଷାୁ ଫିନଣ
ି ଭ, 2002 ନୁ ସାୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ , ସଭସ୍ଗ
ଅଫର୍ୟଓ ଓାକଚତ୍ରଯ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ୄଓୄତ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓିଭା ଔଣ୍ଡନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ
ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ?
I.

7 ଦିନ

II. 15 ଦିନ
III. 30 ଦିନ
IV. 45 ଦିନ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଭନି-ଫୟାକ୍ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଅଫର୍ତ୍ିଓ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଟ. 50,000 ଯ ସଭଗ୍ର ୄଦଣ ଓଯଣଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ୄମୄହତୁ ରିସୀଟି ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ଯୂୄ ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ନାଭୀତ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ପଭତ, ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓିଭା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର,
ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ନିମକ୍ତ
ି ସ୍ୱାବାଫିଓ ଭୃତୁୟ ତଥା ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ
ୁ ିଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ବି ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଔର ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ,FIR), ଭୃତୟ-ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄଫଦନା, ୄାଷ୍ଟ-ଭଟଭ ପ୍ରତିୄଫଦନା, ନ୍ତିଭ ପ୍ରତିୄଫଦନା ଆତୟାଦି ୄହଉଙନ୍ତି
ତିଯକ୍ତ
ି ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ସ୍ୱାବାଫିଓ ଭୃତୁୟ ତୁ ନାୄଯ ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଔର ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ତିନ ି ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଭୃତୁୟ ଦାଫୀଓୁ ର୍ୀଘ୍ର ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫିଓଳ୍ପ I ବୂର ୄଟ  ׀ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତାୄଯ ୄଓୌଣସି ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଭନି-ଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଚୀଫିତାରାବ ୄଦଣ ତାଯିଔ ହଞ୍ଚିଫା ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଦଣ ଯାର୍ିଓୁ ଅଫର୍ତ୍ିଓ
ଚୀଫିତ ଦାଫୀ ନ୍ତକତତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II
ମଦି ର୍ଙ୍କଯ ULIP ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତା ୂଫଯ
ତ ୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭା ଯାର୍ି ଓିଭା ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଧିଓ
ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV
ଫିଓଳ୍ପ IV ଫିର୍ଭ ୄଟ ଓାଯଣ ଏହାଓୁ ଏଓ ଣ-ର୍ୀଘ୍ର ଦାଫୀ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫ  ׀ଫିଓଳ୍ପ I, II,  III ଓୁ ର୍ୀଘ୍ର ଦାଫୀ
ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I
ଦୁ ଖତଟଣା ଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄଫଦନାଓୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ନୟାନୟ
ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄମଯିଓି ଦାଫୀ ପଭତ, ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓିଭା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଓୁ
ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ସଭସ୍ଗ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III

ଅଆଅଯଡିଏ (ରି ସୀଧାଯୀ ହିତଯ ସୁଯକ୍ଷା) ଫିନୟ
ି ଭ, 2002 ନୁ ସାୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ରି ସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ , ସଭସ୍ତ
ଅଫଶୟଓ ଓାକଚତ୍ରଯ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓିଭାେ ଔଣ୍ଡନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ େଷ୍ଟୀଓଯଣ
ଅଫଶୟଓ ୄହଫ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 17
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯ ଯିଘଣ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଫୀଭା ସଭଣ ନୁ କ୍ରୄଭ ୄଓଭିତ ି ଫିଓର୍ିତ ୄହରା, ଏହି ଧ୍ୟାଣ ତା’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଣଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫ  ׀ଫୀଭା ଓ’ଣ ୄଟ,
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାଯ ସ୍ଗଯ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ପ୍ରଓାଯ ସଫୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫ  ׀ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା
ପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଣ ଫକତ ୄହୄଫ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଫଚାଯୄଯ ଫିବିନ୍ନ ୄଔାୀ ଭାନଙ୍କ ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଫୟାଔୟା ଓଯିଫ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଓ’ଣ ୄଟ
B.
C.
D.
E.
F.

ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଯ ସ୍ଗଯ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଯ ପ୍ରଓାଯ
ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା – ସ୍ୱାଧିନତା ସଭଣଠ୍ାଯୁ ପ୍ରକତି
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ

ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ୄଯ, ଅଣ ନିଭନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ଉଘିତ୍ :
1. ଫୀଭାଯ ଫିଓାର୍ ୄଓଭିତ ି ୄହରା, ଏହା ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ ׀
2. ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ପ୍ରଓାଯ  ସ୍ଗଯକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ ׀
3. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଯ ଏଫଂ ସ୍ୱାଧିନତା ସଭଣଠ୍ାଯୁ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକତି ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ
ଓଯିଫାୄଯ ׀
4. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ଓୁ ଚାଣିଫାୄଯ ׀
5. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ଓୁ ଚାଣିଫାୄଯ ׀
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଓ’ଣ ୄଟ ?
ଅଣ ‚ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ହିଁ ସବ୍ନଦ‛ ଓଥନ ଟି ର୍ୁଣିଥିୄଫ  ׀ଅଣ ୄଓୄଫ ଫି ଏହା ଚାଣିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିଙନ୍ତି ଓି ଫାସ୍ଗଫୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ
ଥତ ଓ’ଣ ୄଟ ? ‘Health’ ର୍ବ୍ଦ ‘hoelth’ ର୍ବ୍ଦଠ୍ାଯୁ ଉଦ୍ଧୃ ତ ୄହାଆଥିରା, ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ‘ର୍ଯୀଯଯ ଦୃ ଢତା’ ׀
ୁଯାତନ ଓାୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟଓୁ ଏଓ ‘ସ୍ୱକତୀଣ ଦାନ’ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଉଥିରା ଏଫଂ

ୄଯାକଓୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା

ଓଯାମାଆଥିଫା ା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯାମାଉଥିରା  ׀ଏହା ହିୄାୄକ୍ରଟସ ,ଖ୍ରୀ.ୂ. 460 ଠ୍ାଯୁ 370 ମତୟନ୍ତୁ
ଥିୄର ମିଏ ୄଯାକ ଙୄଯ ଥିଫା ଓାଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ଦର୍ତାଆଥିୄର  ׀ତାଙ୍କ ନୁ ସାୄଯ, ଯିୄଫର୍, ସ୍ୱଙ୍ଚତା, ଫୟକ୍ତିକତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ-ଫିଜ୍ଞାନ
ଏଫଂ ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିବିନ୍ନ ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄଯାକ ୄହାଆଥାଏ ׀
ବାଯତୀଣ ପ୍ରଣାୀ ଯ ଅଣୁ ୄଫତଦ ମାହା ହିୄାୄକ୍ରଟସ ଙ୍କ ୄନଓ ର୍ତାଦ୍ଦ୍ୀ ୂଫଯ
ତ ୁ ଫିଦୟଭାନ ଥିରା, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓୁ ଘାୄଯାଟି ତଯ
ଦାଥତ ,ଯକ୍ତ, ହଦିଅ ିର୍ତ୍, ଓା ିର୍ତ୍ ଏଫଂ ଓପୁ ଯ ଏଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁନ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହି ତଯ ଦାଥତ
କୁଡଓ
ି ଯ ସନ୍ତୁନ ସ୍ୱସ୍ଙତା ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ  ׀ସୁର୍ୁତ, ବାଯତୀଣ ୄଫୈଦୟ ର୍ାସ୍ଘ ଯ ଚନଓ ଙ୍କୁ ଏଯିଓି ଚଟି ର୍ରୟ
ଫିଜ୍ଞାନଯ ୄଶ୍ରଣ ଦିଅମାଏ ମାହା ଫିର୍ଣୄଯ ୄସ ସଭଣୄଯ ାଶ୍ଚାତୟ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞ ଥିରା ׀
ସଭଣାଫଧି କ୍ରୄଭ, ଅଧୁନଓ
ି ଘିଓତ୍ସ
ି ାର୍ାସ୍ଘ ଏଓ ଚଟି ଫିଜ୍ଞାନ ଯୂୄ ଫିଓର୍ିତ ୄହାଆଙି ଏଫଂ ଅଧୁନଓ
ି ଘିଓତ୍ସ
ି ାର୍ାସ୍ଘଯ ରକ୍ଷୟ
ୄଓଫ ୄଯାକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ୄହାଆ ଯହି ନାହିଁ ିତୁ ୄଯାକଯ ନିଫାଯଣ ଏଫଂ ଚୀଫନଯ କୁଣଫର୍ତ୍ାୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ
 ׀ଏଓ ଫୟାଓ ଯୂୄ ସ୍ୱଓୃ ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଯିବାର୍ା ୄହଉଙି ତାହା ମାହାଓୁ 1948 ୄଯ ଫିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଙି;
ଏହା ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄହଉଙି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ର୍ାଯୀଯିଓ, ଭାନସିଓ  ସାଭାଚିଓ ଓୁ ର୍ତା ଯ ଏଓ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ୄଓଫ
ୄଯାକଯ ନୁ ସ୍ଙିତ ି ନୁ ୄହଁ ‛׀ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଔାମାଆାୄଯ ୄମ ଅଣୁ ୄଫତଦ ବି ବାଯତୀଣ ପ୍ରଣାୀ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫିଜ୍ଞାନ
ତିପ୍ରାଘୀନ ଓାଯୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସ ବି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓାଣଯୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଥିରା ׀
ଯିବାଷା
ଫିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ,WHO): ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄହଉଙି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ର୍ାଯୀଯିଓ, ଭାନସିଓ  ସାଭାଚିଓ ଓୁ ର୍ତା ଯ ଏଓ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ୄଓଫ
ୄଯାକଯ ନୁ ସ୍ଙିତ ି ନୁ ୄହଁ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯ ନିଦ୍ଧତାଯଓ
ସାଧାଯଣତଃ ଏହା ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯାମାଏ ୄମ ନିଭନ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଥାନ୍ତି :
a) ଚୀଫନୄଶୈୀ ଓାଯଓ
ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଓାଯଓ କୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି ୄସକୁଡଓ
ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଧିଓାଂର୍ତଃ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକ୍ତିଯ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଥାଅନ୍ତି ׀
ଉ.ସ୍ୱ. ଫୟାଣାଭ ଓଯିଫା  ସୀଭା ବିତୄଯ ଔାଆଫା, ଫୟସ୍ଗତା ଓୁ ଏଡାଆଫା ଏଫଂ ୄସବିଅ ଓାମତୟ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଅୄଡ କତି
ଓଯାନ୍ତି; ଏଫଂ ଔଯା ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ବୟାସ ମଥା: ଧୂମ୍ରାନ, ଡ୍ରଗ୍ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ, ସୁଯକ୍ଷିତ ୄମୌନ-ସଭନ୍ଧ 
କତିଯହିତ ,ଭନ୍ଦୁ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ,ଫୟାଣାଭ ଯହିତୁ ଆତୟାଦି ଓୟାନସଯ, ଏଡସ, ଉଙ୍ଙଯକ୍ତଘା ଏଫଂ ଭଧୁୄଭହ, ଭାତ୍ର
ୄଓୄତଓ ଯ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆଙି, ବି ୄଯାକ ଅୄଡ କତି ଓଯାନ୍ତି ׀
ମଦି ୄସବି ଅଘଯଣ ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ/ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଫାୄଯ ସଯଓାଯଙ୍କ ଏଓ ସଂଓଟଓାୀନ ବୂଭିଓା ଯହିଙ ି ,ଉ.ସ୍ୱ.
ୄମଉଁଭାୄନ ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଓଯନ୍ତି, ୄସହି ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ଚଭାନତୀଣ ଓାଯାଫାସୄଯ ଦଣ୍ଡିତ ଓଯିଫା, ତଭାଔୁ
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ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଉଙ୍ଙ ଓଯି ରାକୁଓଯିଫା ଆତୟାଦିୁ, ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୟକ୍ତିକତ ଦାଣିତ୍ୱ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି
ୄମାକଁୁ ୄହଉଥିଫା ୄଯାକକୁଡଓ
ି ୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ନିର୍ଣ୍ତଣାତ୍ମଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀
b) ଯିୄଫଶ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଓାଯଓ
ନିଯାଦ ାନୀଣ ଚ, ସ୍ୱଙ୍ଚତା ଏଫଂ ୄୌଷ୍ଟିଓ ଅହାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତି, ମାହାଯ ବାଫ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ସଭସୟାକୁଡଓ
ି ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱୄଯ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫିଓାର୍ର୍ୀ ୄଦର୍କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଦଔାମାଏ ׀
ଆନପଳଏଞ୍ଜା
 ଘିୄଓନପକ୍ସ, ବା ,ୄଙାଟ ଭାତାୁ ଆତୟାଦି ବି ସଂକ୍ରାଭଓ ୄଯାକସଫୁ ଔଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ-ଫିଜ୍ଞାନ ୄମାକଁୁ ପ୍ରସାଯ ରାବ
ୟ
ଓଯନ୍ତି, ଭୟାୄରଯିଅ  ୄଡଙ୍ଗୁ ବି ୄଯାକସଫୁ ଔଯା ଯିୄଫର୍ୀଣ ସ୍ୱଙ୍ଚତା ୄମାକଁୁ ପ୍ରସାଯ ରାବ ଓଯନ୍ତି, ୄମୄତୄଫୄ
ଓି ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ଯିୄଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ୄମାକଁୁ ଭଧ୍ୟ ଚାତ ୄହାଆଥାନ୍ତି, ଉ.ସ୍ୱ. ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦନର୍ୀ
ଉୄଦୟାକୄଯ ଓାମତୟଯତ ୄରାୄଓ ଫୟଫସାଣିଓ ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତି ମଥା: ଅଚୄଫସଟସ୍
ନିଭାତ ଣ ଯ ଶ୍ରଭିଓ ଭାୄନ ଅଚୄଫସଟସ୍ ଏଫଂ ୄଓାଆରା ଔଣି ଶ୍ରଭିଓଭାୄନ ପୁ ସପୁ ସ୍ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ׀
c) ଅନୁ ଫଂଶିଓ ଓାଯଓ
ୄଯାକକୁଡଓ
ି ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଙୁ ଅଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ଚିନ୍ ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାଯିତ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄସବି ଅନୁ ଫଂର୍ିଓ
ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଣାଭୄଯ ଚାତି/ଓୁ , ୄବୌକିଓ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ଏଯିଓି ସଂପ୍ରଦାଣକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଫିଶ୍ୱ ସାଯା
ପ୍ରସାଯିତ ଚନ ସଭୁଦାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରଫୃ ତ ି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଏହା ତୟନ୍ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ୄଟ ୄମ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ସାଭାଚିଓ ତଥା ଅଥିଓ ପ୍ରକତି ଏହାଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ׀
ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଙ ଚନ ସଭୁଦାଣ ନା ୄଓଫ ଅଥିଓ କତିଫଧି
ି ାଆଁ ପପ୍ରଦ/ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷଭ ଓଭତଘାଯୀ ୄମାକାଆଥାଏ, ିତୁ ଭୂରୟଫାନ୍
ସଂସାଧନସଫୁ ଓୁ ଭୁକ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓଯିଥାଏ ମାହା ବାଯତ ବି ଏଓ ଫିଓାର୍ର୍ୀ ୄଦର୍ ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ଏଓ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ଗଯୄଯ, ସ୍ୱସ୍ଙତା/ଔଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଚୀଫିଓା ନିଫାତ ହୄଯ ହାନି, ୄଦୈନଓ
ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓାମତୟଓା ସଂାଦନ ଓଯିଫାୄଯ
କ୍ଷଭତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄରାଓଙ୍କୁ ଦାଯିଦ୍ରୟ ଅଡଓୁ ୄଠ୍ରି ୄଦଆାୄଯ  ଏଯିଓି ଅତ୍ମହତୟାଯ ଭଧ୍ୟ ଓାଯଣ
ୄହାଆାୄଯ
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସାଯା ଫିଶ୍ୱୄଯ, ସଯଓାଯଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଚନସଭୁଦାଣଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଓୁ ର୍ତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ
ପ୍ରଚାଭାନଙ୍କ ସଓାୄର୍ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାୄଯ ବିକଭନ  ସାଭଥତୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ୄନଆଥାନ୍ତି  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାୄଯ ‘ଔଙ୍ଙତ’ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଦର୍ଯ GDP ଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଏହା ଏଓ ପ୍ରର୍ନ ଅୄଣ ୄମ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯିସ୍ଙିତ ି ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙି ଓି ׀
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ସ୍ତଯ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଉନ୍ନତି ଓଯିଫା, ସୁଯକ୍ଷିତ ଯଖିଫା, ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫା ଓିଭା ସୁଧାଯିଫା ାଆଁ ସଯଓାଯଙ୍କୁ
ସମ୍ମିତ
ି ଓଯି ଫିବିନ୍ନ ଏୄଚନିସ  ପ୍ରଦାନଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ୄସଫା ସଭୂହ ଫୟତୀତ ନୟ ଓିଙ ି ନୁ ୄହଁ ׀
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ୄହଫାାଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନିଭସ
ନ ଫୁ ୄହଫା ଉଘିତ୍ :


ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁ ସାୄଯ ଉମୁକ୍ତ



ଫୟାଓ



ମତୟାପ୍ତ/ସଭୁଘତ
ି



ସହଚ ୄଯ ଉରବ୍ଧ



ସଭଥତ

ଫୟକ୍ତି ଫୟକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ  ׀ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା ାଆଁ ସଭାନ ସ୍ଗଯଯ ୂଫାତ ଫର୍ୟଓତା
,ଆନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଓଚଯୁ ଉରବ୍ଧ ଓଯାଆଫା ନା ସଂବଫ ୄଟ ନା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସୁଫଧ
ି ାସଫୁ ଚନସଭୁଦାଣ ାଆଁ
ୄଯାକ ଯ ଫୟାଓତା ଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ିତ ୄହଫା ଉଘିତ୍  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୄକାଟିଏ ଫର୍ତ
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଜ୍ୱଯ, ଥଣ୍ଡା, ଓପ, ଘଭତ ଏରଚି ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା  ଓପ ତୁ ନାୄଯ ୄହାଟାଆଟିସ୍ B
ୄଯ ତାହାଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓମ୍ ୄଟ ׀
ୄସହିବି, ୄସହି ଏଓା ଫୟକ୍ତିଯ ୄହାଟାଆଟିସ B ତୁ ନାୄଯ ହୃ ଦ୍ ୄଯାକ ଓିଭା ଓୟାନସଯ ବି ସଂଓଟଭଣ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ
ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓମ୍ ୄଟ  ׀ୄତଣୁ, ୄଓୌଣସି ଫି ୄକ୍ଷତ୍ର ଏଓ ଗ୍ରାଭ ଓିଭା ସହଯ ଓିଭା ଯାଚୟ ୄହଉ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସୁଫଧ
ି ା
କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ର ଯ ସୂଘଓ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଓାଯଓ ଉୄଯ
ମତୟୄଫର୍ିତ ୄହଫ, ୄମଯି ଓି :
 ଚନସଂଔୟା ଯ ଅଓାଯ
 ଭୃତୁୟ ହାଯ
 ଋକଣତା ହାଯ
 ଫିଓାଙ୍ଗତା ହାଯ
 ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଭାଚିଓ ତଥା ଭାନସିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
 ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଧାଯଣ ୄୌଷ୍ଟିଓତା ସ୍ଙିତ ି
 ଯିୄଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଓ ୄମଯି ଓି ଏହା ଏଓ ଔଣି ୄକ୍ଷତ୍ର ଥଫା ଏଓ ୄଦୟାକିଓୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଟ
 ସମ୍ଭାଫୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଣାୀ, ଉ.ସ୍ୱ. ହୃ ଦଣୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡାକ୍ତଯଭାୄନ ଏଓ ଗ୍ରାଭ ୄଯ ହଠ୍ାତ୍
ଉରବ୍ଧ ୄହାଆ ନ ାଯନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ଚିଲ୍ଲା ସହଯ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆ ାଯିୄଫ ׀
 ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଣାୀଯ ୄଓୄତ ଭାତ୍ରା ଫୟଫହୃ ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଙି
 ସାଭାଚିଓ-ଅଥିଓ ଓାଯଓ ମଥା: ସାଭଥତୟ
ଉୄଯାକ୍ତ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି, ସଯଓାଯ ପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃ ତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ାଆଁ ୄଓନ୍ଦ୍ରସଫୁ
ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଭଥତୟ  ବିକଭୟତା ନୁ ସାୄଯ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା
ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ନୟାନୟ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଥାନ୍ତି ׀
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଯ ପ୍ରଓାଯ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଓୁ ଭୂଔୟତଃ ନିଭନ ନୁ ସାୄଯ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଏ:
1. ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା
ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଡାକ୍ତଯ, ନସତ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଙାଟ ୄଙାଟ କ୍ଳିନକ୍
ି ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫାକୁଡଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ, ମାହା ସହିତ ୄଓୌଣସି ୄଯାକ ାଆଁ ୄଯାକୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଥୄଭ ସଂଓତ ଓଯାମାଏ, ଥତା ତ୍ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା
ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରଣାୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭସ୍ଗ ୄଯାକୀ ାଆଁ ସଂଓତଯ ପ୍ରଥଭ ଫିନ୍ଦୁ ׀
ଫିଓର୍ିତ ୄଦର୍ କୁଡଓ
ି ୄଯ, ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଉୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ଦିଅମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟାକୁଡଓ
ି ଫୟାଓ,
ଚଟି ଏଫଂ ଘିଯଓାୀନ ୄହଫା ୂଫତଯୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ  ׀ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସଂସ୍ଙାନକୁଡଓ
ି ନିଫାଯଣାତ୍ମଓ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା, ଟୀଓା, ଚାକୃତତା, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍ତ ଆତୟାଦି ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅୄରାଓ ାତ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୄର ୄଯାକୀଓୁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଗଯଯ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ାଔଓୁ ଠ୍ାନ୍ତି ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଜ୍ୱଯ ାଆଁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ାଔଓୁ ମାଏ ଏଫଂ ପ୍ରଥଭ ନିଦାନ ୄଡଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱଯ ଯ ସୂଘଓ
ୄହାଆଥାଏ, ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଓିଙ ି ର୍ଧ ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫ ଓିନ୍ତୁ ୄଯାକୀଓୁ ଫିୄର୍ର୍ୀଓୃ ତ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ
ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ୄଦଫ  ׀ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରାଥଭିଓ ୄସଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଡାକ୍ତଯ ଏଓ ‘ଯିଫାଯ
ଡାକ୍ତଯ’ ବି ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ଯିଫାଯଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟ ୄଓୌଣସି ୄଙାଟ ୄଯାକ/ସୁସ୍ଙତା ାଆଁ ଫି ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ାଔଓୁ
ମାଅନ୍ତି ׀
ଏହି ଦ୍ଧତି ନୁ ଫଂର୍ିଓ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ିତ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫାୄଯ ଏଫଂ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ଘିଓତ୍ସ
ି ା
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄଭଡିଓାର ପ୍ରାଓିଟର୍ନର୍ ଓୁ ସାହାମୟ ଓୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡାକ୍ତଯ ିତା/ଭାତା ଙ୍କ
ଭଧୁୄଭହ ସଭନ୍ଧୀଣ ଆତିହାସ ଥିଫା ଏଓ ୄଯାକୀଓୁ ୄମୄତଦୂ ଯ

ସମ୍ଭଫ ଭଧୁୄଭହ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ ମୁଫା ଫଣସଯୁ

ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ପ୍ରତି ସତଓତତା ଫରଭନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ଦିନ୍ତୁ ׀
ଏଓ ୄଦର୍ ସ୍ଗଯୄଯ, ପ୍ରାଥଭିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓ
ି ଉବଣ ସଯଓାଯୀ ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ୄଔାୀ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ଙାିତ
ୄହାଆଥାଏ  ׀ସଯଓାଯୀ ପ୍ରାଥଭିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓ
ି ୁ ଚନସଂଔୟା ଅଓାଯ ଅଧାଯୄଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନା
ୄଓୌଣସି ଯୂୄ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ଗଯ ମତୟନ୍ତ ଫିଦୟଭାନ ଥାଅନ୍ତି ׀
2. ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା
ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ୄସହି

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହା ୄଭଡିଓାର ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ  ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ

ଫୟଫସାଣିଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ପ୍ରଥଭ ସଂଓତ ସାଧାଯଣତଃ ୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ନ ଥାଏ ׀
ଏହା ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ାଆଁ ଳ୍ପାଫଧି ସଓାୄର୍ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ
,ଓିନ୍ତୁ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁୁ ଏଓ ନ୍ତଃୄଯାକୀ ଯୂୄ, ୄମଉଁଥିୄଯ ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ୄସଫା ,ଆୄଣ୍ଟନିବ
ସ ୄଓଣାଯ ସବିସୁ, ଅଭୟରାନସ
ସୁଫଧ
ି ା, ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା, ନିଦାନତ୍ମଓ ,ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ୁ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ׀

ଧିଓାଂର୍ ସଭଣୄଯ, ୄଯାକୀଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ  ׀ପ୍ରାଥଭିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ଓ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା
ୄଓନ୍ଦ୍ରଓୁ ଠ୍ାଆଦିଅମାଏ  ׀ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓ
ି ସଂମୁକ୍ତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଏଓ
‘ଆନ୍-ହାଉସ’ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ସୁଫଧ
ି ା ଭଧ୍ୟ ଘାଆଥାନ୍ତି ׀
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ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓ
ି ଚନସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ତାରୁ ଓା ଫଳକ୍ ସ୍ଗଯୄଯ ଫିଦୟଭାନ ଥାଅନ୍ତି ׀
3. ତୃତୀୟଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା
ତୃ ତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ସାଧାଯଣତଃ ଅନ୍ତଃୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ/ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ
ଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ ଯାଭର୍ତାତ୍ମଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ୄଟ  ׀ତୃ ତୀଣଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓ
ି
ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ ଯାଚୟ ଯାଚଧାନୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ଚିଲ୍ଲା ଭୂଔୟାଣୄଯ ଫିଦୟଭାନ ଥାଅନ୍ତି ׀
ତୃ ତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓ
ି ଯ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି ୄସକୁଡଓ
ି ମାହା ାଔୄଯ ଉନ୍ନତ ୄଭଡିଓାର ସୁଫଧ
ି ାସଫୁ ଏଫଂ
ୄଭଡିଓାର ପ୍ରୄପସନରଭାୄନ ଥାଅନ୍ତି  ׀ମାହା ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓ
ି ଯ ଯିସଯ ଯ ଫାହାୄଯ ୄଟ ׀
ଉ.ସ୍ୱ. ୄନକାୄରାଚି ,ଓୟାନସଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ାୁ, ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ସୁଫଧ
ି ା, ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି କବତାଧାନ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଆତୟାଦି ׀
ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ୄସଫାଯ ସ୍ଗଯ ଫବିଫା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ୄସଫା ସହିତ ଚଡିତ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥଭିଓ ୄସଫା ାଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ସଯ ୄହାଆାୄଯ, ୄସଭାନଙ୍କ
ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ ଓଯିଫାଓୁ ଓଷ୍ଟ ୄହାଆମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା ମତୟନ୍ତ ଅୄସ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଦାଣଓ ୄହାଆଥାଏ
ୄମୄତୄଫୄ ତୃ ତୀଣଓ ୄସଫା ମତୟନ୍ତ ହୄଞ୍ଚ  ׀ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫା ାଆଁ ୂଫତାଫର୍ୟଓତା ,ଅଧାଯିଓ ସଂଯଘନାୁ ଭଧ୍ୟ
ୄଦର୍ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଗ୍ରାଭୟ- ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସାଭାଚିଓ-ଅଥିଓ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ
ଏହାଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
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D. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ
ବାଯତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରଣାୀ ୄନଓ ସଭସୟା ତଥା ଘୟାୄରଞ୍ଜ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିରା ଏଫଂ ୄହାଆ ଅସୁଙ ି  ׀ଏକୁଡଓ
ି , ୄକାଟିଏ
ୄଯ ୄକାଟିଏ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ପ୍ରଣାୀଯ ଏଫଂ ସଂଯଘନାତ୍ମଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ସଂକଠ୍ନ ଯ ସ୍ୱଯୂ 
ଫିସ୍ଗାଯ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ନିଭୄନ ଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙି :
1. ୄଡୄଭାଗ୍ରାପି କ୍ ଓିଭାେ ଚନସଂଔୟା ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି
a)

ବାଯତ ୄହଉଙି ଫିଶ୍ୱଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ଫୃ ହର୍ତ୍ଭ ଚନିସଂଔୟା ଫହୁ  ୄଦର୍ ׀

b)

ଏହା ଅଭଓୁ ଚନସଂଔୟା ଫୃ ଦ୍ଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟାକୁଡଓ
ି ସହିତ ସମ୍ମୁଔୀନ ଓଯାଏ ׀

c)

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ାଆଁ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷଭତା ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଦାଯିଦ୍ରୟ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରବାଫ ଯହିଙ ି ׀

2. ସାଭାଚିଓ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି
a)

ସହଯୀଓଯଣ ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓିଭା ଗ୍ରାଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ପ୍ରଦାନୄଯ
ଘୟାୄରଞ୍ଜ ଠ୍ିଅ ଓଯିଙ ି ׀

b)

ଗ୍ରାଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୂଔୟତଃ ୄଭଡିଓାର ସୁଫଧ
ି ା ସଫୁ ଯ ଉରବ୍ଧତା ଏଫଂ ବିକଭୟତା ତଥା ସାଭଥତୟ ଯ ବାଫ
ଓାଯଣଯୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟାସଫୁ ଯହିଥାଏ ׀

c)

ନିୄଚ ଫୟାଣାଭ ଓଯିଫାଯ ଓଭ ଅଫର୍ୟଓତା ସହିତ ଧିଓ କତିହୀନ ,ଭନ୍ଦୁ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଅଡଓୁ କତି ନୂ ତନ
ପ୍ରଓାଯଯ ୄଯାକ ୄମଯିଓି ଭଧୁୄଭହ  ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘା ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଙି ׀

3. ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାଶା
a)

ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ୄସହି ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଫର୍ତ ସଂଔୟା ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହା ଅଚି ଚନମ ୄହାଆଥିଫା ର୍ିର୍ୁ ଫଞ୍ଚି ଯହିଫ ׀

b)

ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ସ୍ୱାଧିନତା ସଭଣଯ 30 ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ଅଚି 60 ଫର୍ତଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆଙି ଓିନ୍ତୁ ୄସହି ଦୀଖତତଯ
ସଭଣାଫଧି ଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟାକୁଡଓ
ି ୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ ׀

c)

ଏହାଯ ପସ୍ୱଯୂ ‘ନୀୄଯାକ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା’ ଯ ଏଓ ନୂ ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅସିଙ ି ׀

d)

ଏହା ‘ୄକଯିଅେିକ୍’ ,ଫୃ ଦ୍ଧ ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣୁ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ାଆଁ ୂଫତାଫର୍ୟଓତା ଯ ସୃଷ୍ଟି ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
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E. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫିଓାଶ
ୄମୄତୄଫୄ ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଉୄଯ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିସଫୁ ସହିତ ଫୟସ୍ଗ ଥିୄର, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ
ଭଧ୍ୟ ସୂଘୀତ ଓୄର  ׀ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଫ ୄଯ ୄଯ ଅଣିୄର  ׀ବାଯତୄଯ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓିଯି ଫିଓର୍ିତ ୄହରା, ତାଯ ଫିଫଯଣ ଏଠ୍ି ଦିଅମାଆଙି:
a) ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ୄମାଚନା
ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଘାଯିଓ ଯୂୄ ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ସହିତ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା,
ମାହାଓୁ 1947 ୄଯ ୄଦର୍ଯ ସ୍ୱାଧୀନତାଯ ଓିଙ ି ସଭଣ ୄଯ, ଆ.ଏସ୍. ଅଆ. ଧିନିଣଭ, 1948 ନୁ ମାଣୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ
ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ଏହି ୄମାଚନା ଘାଯିଓ ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଫଳ-ଓରାଯ
ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ରାକୁ
ୟ
ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଏହାଯ ନିଚସ୍ୱ ଡିୄସ୍ପନସାଯୀ  ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ୄନଟେଓତ ଚଯିଅୄଯ ଫୟାଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ
ଓୄଯ ׀
ESIC ,ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନିକଭୁ ୄହଉଙି ପ୍ରୄଣାକ ଓଯିଫା ଏୄଚନିସ ମିଏ ଏହାଯ ନିଚ ଡାକ୍ତଯଔାନା 
ଡିୄସ୍ପନସାଯୀକୁଡଓ
ି ଘାଏ ଏଫଂ ସଯଓାଯୀ/ୄଫସଯଓାଯୀ ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ଭଧ୍ୟ

ଘୁକ୍ତି ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହାଯ

ନିଚ ସୁଫଧ
ି ାକୁଡଓ
ି ମୄଥଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଟ. 15,000 ମତୟନ୍ତ ଭଚୁ ଯୀ ଚତନ ଓଯୁଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଓଭତଘାଯୀଙ୍କୁ ଂର୍ଦାଣୀ ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଓଭତଘାଯୀ  ନିମୁକ୍ତିଦାତା ମଥାକ୍ରୄଭ ୄଦଣ ୄଯାର ଯ 1.75%  4.75% ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତି; ଯାଚୟ
ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଭଡିଓାର ଔଙ୍ଙତ ଯ 12.5% ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସୁଫଧ
ି ାସଫୁ ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
a) ESIS ସୁଫଧ
ି ାୄଯ ଭୁକ୍ତି ଫୟାଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା
b) କବତାଫସ୍ଙା ରାବ
c) ଫିଓାଙ୍ଗତା ରାବ
d) ୄଯାକ  ଉର୍ତ୍ଯଚୀଫିତା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଭଚୁ ଯୀ ୄଯ ହାନି ାଆଁ ନକଦ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଏଫଂ
e) ଓଭତଘାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନ୍ତିଭ ସଂସ୍କାଯ/ୄନ୍ତୟଷ୍ଟି କ୍ରିଣା ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙତ
ଏହା ଫୟତୀତ ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ୄଭଡିଓାର ଏୄଟଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆଥିଫା
ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ  ׀ଭାଙ୍ଙତ 2012 ମତୟନ୍ତ ESIS 65.5 ନିଣୁତ ରାବଗ୍ରାହୀଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଙ ି ׀
b) ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଚନା
ESIS ଯ ଠ୍ିକ୍ ୄଯ ୄଯ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄମାଚନା ,CGHS) ଅସିରା, ମାହାଓୁ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ
ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ 1954 ୄଯ ରାକୁ ଓଯାକରା  ׀ମାହା ୄନର୍ନ ପ୍ରାପ୍ତଓାଯୀ ତଥା ସିବିରିଏନ୍ ଓାମତୟୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଥିଫା
ୄସଭାନଙ୍କ ଯିଫାଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ  ׀ଏହାଯ ରକ୍ଷୟ ଓଭତଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ ଯିଫାଯଙ୍କୁ ଫୟାଓ
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ୄଭଡିଓର ୄସଫା ୄମାକାଆୄଦଫା ଏଫଂ ଅଂର୍ିଓଯୂୄ ଏହାଯ ନିଧି ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଂର୍ିଓ ଯୂୄ  ଧିଓାଂର୍
ଯୂୄ ନିମୁକ୍ତିଦାତା ,ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯୁ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଏ ׀
CGHS ଯ ନିଚସ୍ୱ ଡିୄସ୍ପନସାଯୀ, ୄାରିକ୍ଳିନକ୍
ି  ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄଫସଯଓାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଏ ׀
ଏହା ସଫୁ ପ୍ରଣାୀଯ ର୍ଧ, ଏୄରାୟାଥିଓ ସିଷ୍ଟଭ ୄଯ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄସଫା, ଭୁକ୍ତ ଡ୍ରକସ, ୟାୄଥାୄରାଚି 
ୄଯଡିୄରାଚି, କମ୍ଭୀଯଯୂୄ ସୁସ୍ଙ ୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନିଫାସ ସ୍ଙାନୀଣ ଦର୍ତନ, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଯାଭର୍ତ ଆତୟାଦି ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଂର୍ଦାନ ତି ନାଭଭାତ୍ର ୄଟ ମଦି ଉର୍ତ୍ୄଯାର୍ତ୍ଯ ଏହାଓୁ ୄଫତନ ଭାନ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ
ଓଯାମାଏ – ଟ. 15 ପ୍ରତିଭାସ ଠ୍ାଯୁ ଟ. 150 ପ୍ରତିଭାସ ମତୟନ୍ତ ׀
2010 ୄଯ, CGHS ୄଯ 3 ନଣୁ ତ ରାବଗ୍ରାହୀ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଓୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫା 8 00,000 ଯିଫାଯ ଠ୍ାଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତଯ
ଏଓ ସଦସୟତା ଅଧାଯ ଯହିଥିରା ׀
c) ଫାଣିଚୟି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା
ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ଯ ଚାତୀଣ ଓଯଣ ୂଫତଯୁ ତଥା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫାଣିଚୟି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓୁ ୄଓୄତଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ଓିନ୍ତୁ, ୄମୄହତୁ ଏହା ଧିଓାଂର୍ ବାୄଫ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ହାନି ଓାଯଓ ଥିରା, ଅଯମ୍ଭ
ୄଯ, ଏହା ଫୟାଓ ଯୂୄ ୄଓଫ ଓୄତାୄଯଟ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଫଂ ତାହା ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୀଭିତ ଭାତ୍ରାୄଯ ଉରବ୍ଧ
ଥିରା ׀
1986 ୄଯ, ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଯିଫାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଭାନଓୀଓୃ ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଓୁ ସଭସ୍ଗ ଘାଯି
ଚାତୀଣଓୃ ତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯାକରା  ׀,ଏଭାୄନ ୄସୄତୄଫୄ
ବାଯତୀଣ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ନିକଭଯ ସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀ ଥିୄରୁ ׀ଏହି ଉତ୍ପାଦ, ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି
ଫାର୍ିଓ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ିଓଯଣ ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ରାକୁ ଓଯାକରା, ୄମଉଁଥିୄଯ
କବତାଧାନ, ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ଆତୟାଦି ବି ୄଓୄତଓ ଫଚତନ ନ୍ତବତୁକ୍ତ  ׀ଫଚାଯ ଫିଓର୍ିତ ୄହଫା ସହିତ ଏହା
ସଂୄର୍ାଧନଯ ୄନଓ ଘକ୍ର ୄଦଆ କତି ଓଯିଙ,ି ନ୍ତିଭ ୄକାଟିଓ 2012 ୄଯ ୄହାଆଥିରା ׀
ଫର୍ୟ, ୄନଓ ସଂୄର୍ାଧନ ୄଦଆ କତି ଓରାୄଯ ଭଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ିଓଯଣ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ -ି ଅଧାଯିତ ଫାର୍ିଓ ଘୁକ୍ତି
ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଯ ଘିତ ସଂସ୍କଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ୄହାଆ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ବାଯତୄଯ ସଫତାଧିଓ ୄରାଓପ୍ରି ଣ ପ୍ରଓାଯଯ
ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୂୄ ଯହି ଅସିଙ ି  ׀ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଏୄତ ୄରାଓପ୍ରି ଣ ୄହାଆଙି ୄମ ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ିତ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଉତ୍ପାଦ ୄକ୍ଷା ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯି,
ଫାଯଭାଯ ୄନଓ ୄରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ‘ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଓବଯ’ ଯୂୄ ନାଭିତ ଓଯାମାଏ ׀
2001 ୄଯ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ୄଫସଓାଯୀ ଫୟଫସାଣୀଭାୄନ ଅସିଫା ୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫହୁ ଭାତ୍ରାୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆଙି ଓିନ୍ତୁ
ଅଚି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫୃ ହତ୍ ଙୁ ଅଁ ଫଚାଯ ଯହିମାଆଙି  ׀ଓବଯ, ଫଚତନ ଏଫଂ ନୂ ତନତଯ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ କୁଡଓ
ି ୄଯ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବିନ୍ନତାସଫୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଙି ମାହା ଫିର୍ଣୄଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୟାଣ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମିଫ ׀
ଅଚି, ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ 300 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଉରବ୍ଧ ଙି ׀
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F. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ
ଅଚିଓାରି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄଔାୀ ସମ୍ମିତ
ି ଙନ୍ତି, ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସୁଫଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି
ମାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ହାମାଏ, ନୟଭାୄନ ଫୀଭା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଭଧ୍ୟ ଙନ୍ତି  ׀ୄଓୄତଓ
ଭୂବୂତ ଅଧାଯି ସଂଯଘନା ୄହାଆଥାନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ନୟଭାୄନ ସହାଣତା ସୁଫଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄଓୄତଓ ସଯଓାଯୀ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଙନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ନୟଭାୄନ ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଙନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ନିଭନୄଯ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯୂୄ
ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଆଙି :
A. ଅଧାଯିଓ ସଂଯଘନା :

1. ସାଫତଚନିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ର
ସାଫତଚନିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରଣାୀ ଚାତୀଣ ସ୍ଗଯ, ଯାଚୟ ସ୍ଗଯ, ଚିରଳା ସ୍ଗଯ ଏଫଂ ଏଓ ସୀଭିତ ଭାତ୍ରାୄଯ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ଗଯୄଯ ଓାମତୟ ଓୄଯ
ୄମଉଁଠ୍,ି ଚାତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ଗ୍ରାଭ କୁଡଓ
ି ୄଯ ରାକୁ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଗ୍ରାଭୟ ସଭୁଦାଣ  ସଯଓାଯୀ ଆନଫ ିାଷ୍ଟ୍ରଓଚଯ
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓତ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫାଓୁ ସାଭୁଦାଣିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ଭାନଙ୍କୁ ସଂୃକ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏସଫୁ ୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି :
a) ଅଙ୍ଗନଫାଡି ଓଭତଘାଯୀ ,ପ୍ରତି 1000 ୄରାଓସଂଔୟା ାଆଁ 1ୁ ୄମଉଁଭାନଙ୍କୁ ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫିଓାର୍ ଭନ୍ତ୍ରାଣ ଯ
ୄାର୍ଣ ଯିଯ
ୂ ଓତା ଓାମତୟକ୍ରଭ ଏଫଂ ସଭନିତ ର୍ିର୍ୁ ଫିଓାର୍ ୄସଫା ୄମାଚନା ,ICDS) ନ୍ତକତତ ନାଭାଙ୍କି ତ
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
b) ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ଚନମ ଯିଘାଯଓ ,TBA) ଏଫଂ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ କାଆଡ ,ଯାଚୟ କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫିବାକକୁଡଓ
ି ଯ ୂଫତଯ ଏଓ
ୄମାଚନା ୁ ׀
c) ଅର୍ା (ASHA) (ଧିଓୃ ତ ସାଭାଚିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓାମତୟଓର୍ତ୍ତାୁ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀଭାୄନ, ୄମଉଁଭାୄନ NRHM (ଚାତୀଣ
ଗ୍ରାଭୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଭିର୍ନୁ ଓାମତୟକ୍ରଭ ନ୍ତକତତ ସଭୁଦାଣ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନିତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫିବାକଯ ସଂଓତ ଯୂୄ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ନୂ ତନ, ଗ୍ରାଭୟ-ସ୍ଗଯଯ, ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା
ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଉ-ୄଓନ୍ଦ୍ର କୁଡଓ
ି ପ୍ରତି 5000 ଚନସଂଔୟା ,ାହାଡି, ଅଦିଫାସୀ  ଙୁ ଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ 3000ୁ ାଆଁ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ
ଏଫଂ ଏଓ ଭହିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା, ମାହାଓୁ ଓିିରିଅଯୀ ନସତ ଭିଡ୍-ୋଆଫ୍ (ANM) ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ୁଯୁର୍ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄଓନ୍ଦ୍ର ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ପ୍ରାଣ ଙ ଉ-ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓ
ି ଯ ୄଯପଯାର ଣୁ ନଟ
ି ୄହାଆଥାନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି 30,000
ଚନସଂଔୟା ,ାହାଡି, ଅଦିଫାସୀ  ଙୁ ଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ 20,000ୁ ାଆଁ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ  ׀ସଭସ୍ଗ PHC ଫାହୟୄଯାକୀ
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି, ଏଫଂ ଧିଓାଂର୍ ସ୍ଙାନୄଯ ଘାଯି ଠ୍ାଯୁ ଙ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଭଧ୍ୟ ଥାଏ  ׀ୄସଭାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚୄଣ
ୄଭଡିଓର ପି ସଯ  14 ାଯା-ୄଭଡିଓର ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ,ୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ୁଯୁର୍  ଏଓ ଭହିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସହାଣଓ, ଏଓ ନସତ
ଭିଡ-ୋଆଫ୍, ଏଓ ରାୄଫାୄଯଟଯୀ ୄଟଓନିସଅ
ି ନ୍, ଏଓ ପାଭତାସିଷ୍ଟ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସହାଣଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଥାଅନ୍ତିୁ, ଏଭାନଙ୍କୁ
ୄନଆ କଠ୍ିତ ׀
ଓଭୁୟନିଟ୍ ୄହରଥ ୄସଣ୍ଟଯ କୁଡଓ
ି ଘାଯି PHC ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ୄଯପଯାର ଣୁ ନଟ୍
ି ୄହାଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ନିଣଭ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ CHC ,ପ୍ରତି 1 ରକ୍ଷ ଚନସଂଔୟା ାଆଁ ୁ ୄଯ ନୂ ୟନ 30 ର୍ମୟା, ୄକାଟିଏ
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ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ, ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ ୄଭସିନ, ପ୍ରସୂତ ି ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ଏଫଂ ୄରୄଫାୄଯଟଯୀ ସୁଫଧ
ି ା ଥିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ନୂ ୟନ ଘାଯି
ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଥତାତ୍ ଏଓ ସଚତନ, ଏଓ ପି ଚସ
ି ଅ
ି ନ୍, ଏଓ କାଆୄନୄଓାୄରାଚିଷ୍ଟ ,ପ୍ରସୂତର୍
ି ାସ୍ଘୀୁ ଏଫଂ ଏଓ ର୍ିର୍ୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ଓ ଥିଫା ଉଘିତ୍
ୄମଉଁଭାୄନ 21 ାଯା-ୄଭଡିଓର  ନୟାନୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦ୍ୱାଯା ସହାଣତାପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଗ୍ରାଭୟ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ଏକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ଉ-ଭଣ୍ଡୀଣ/ତାରୁ ଓ ,ତହସିରୁ
ଡାକ୍ତଯଔାନା/ ଫିୄର୍ର୍ତା ଡାକ୍ତଯଔାନା ,ୄଦର୍ଯ ପ୍ରାଣ 2000 ଥିଫା ଅଓିତୁ ଯୂୄ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଉ-ଚିରଳା
ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ;
ଫିୄର୍ର୍ତା ଏଫଂ ର୍ିକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓମ୍ ଥାଅନ୍ତି ଏଫଂ ଏସଫୁ ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ୄଭଡିଓର ଓୄରଚ
,ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଂଔୟା ପ୍ରାଣ 300ୁ ଏଫଂ ନୟାନୟ ତୃ ତୀଣଓ ୄଯପଯର ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓ
ି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ଚିରଳା ସହଯ  ସହଯୀ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯହିଥାନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ତି ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତାପ୍ରାପ୍ତ  ଉନ୍ନତ ୄଭଡିଓର ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ସଯଓାଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫା ନୟାନୟ ଏୄଚନିସ, ମଥା: ୄଯରୄେ ସୁଯକ୍ଷା  ୄସବି ଫଡ ଫଡ ଫିବାକ,ଫନ୍ଦଯ/ଔଣି ଆତୟାଦିୁ 
ଡିୄସ୍ପନସଯୀକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ, ୄସଭାନଙ୍କ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ୄନଓ
ସଭଣୄଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂକଠ୍ନ ଯ ଓଭତଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ ଅଶ୍ରିତଭାନଙ୍କ ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ ׀
2. ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଫଧାନ ଓର୍ତ୍ତା
ବାଯତୄଯ ଏଓ ଫହୁ ତ ଫଡ ପ୍ରାଆୄବଟ/ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄକ୍ଷତ୍ର ଙି ମାହା ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା-ପ୍ରାଥଭିଓ,
ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃ ତୀଣଓ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଯ ୄଶ୍ରଣୀ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ, ଣ-ରାବ ସଂକଠ୍ନ  ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ରାବଥିଫା
ଓୄତାୄଯଟ, େଷ୍ଟ, ୄସାୄରା ପ୍ରାଓିଟର୍ନ୍ ଯ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫା, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ରାୄଫାୄଯୄଟାଯୀ, ପଭତାସୀ ୄଦାଓାନ, ଏଫଂ
ଣୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ,ଠ୍ଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ଓୁ ମତୟନ୍ତ ଫିସ୍ଗାଯିତ  ׀ବାଯତୄଯ ଏୄରାୟାଥିଓ ,ଏମ୍.ଫି.ଫି.ଏସ୍ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୁ
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରାଣ 77% ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଙନ୍ତି  ׀ପ୍ରାଆୄବଟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙତ ବାଯତ ୄଯ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙତଯ
75% ଯୁ ଧିଓ ୄଟ  ׀ପ୍ରାଆୄବଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙତ ସଭସ୍ଗ ଫାହୟୄଯାକୀ ଅକଭନ ଯ 82% ଏଫଂ ସଭଗ୍ର ବାଯତ ସ୍ଗଯୄଯ
ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ିଓଯଣଯ 52% ୄଟ ׀
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ବାଯତୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଫିଦୟାଯ ନୟାନୟ ପ୍ରଣାୀ ,ଅଣୁ ୄଫତଦ/ସିଦ୍ଧ/ଣୁ ନାନୀ/ୄହାଭିାଥିୁ ୄଯ ଫହୁ ତ ଧିଓ ସଂଔୟାୄଯ
ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଙନ୍ତି ମାହାଯ ସଂଔୟା 7 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄଟ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ସାଫତଚନିଓ ତଥା ୄଫସଯଓାଯୀ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସ୍ଙିତ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାଯ ରାବ-ସଓାୄର୍ ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ଫୟତୀତ, NGO ଏଫଂ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ଫି ଚନସଭୁଦାଣ ଓୁ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ୄମାକାଆଫାୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଏହା ଅଓନ ଓଯାମାଆଙି ୄମ 7,000 ଯୁ ଧିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ଏୄଚନିଭ
ସ ାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ-ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମତୟଓାୄଯ ସଂୃକ୍ତ
ଙନ୍ତି  ׀ଫହୁ ତ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଭାଧ୍ୟଭିଓ  ତୃ ତୀଣଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ଣ-ରାବ ସଂସ୍ଙା ଓିଭା େଷ୍ଟ ଯୂୄ ଞ୍ଜି ଓୃତ
ଓଯାମାଆଙି, ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ୄସଫାସଫୁ ଯ ପ୍ରାଫଧାନୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄମାକଦାନ ଦିନ୍ତି ׀
3. ପାଭତାସୁୟଟିଓର ଉୄଦୟାକ
ର୍ଧ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦଯ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ସଭନ୍ଧୄଯ ଓହିଫାଓୁ କୄର, ବାଯତୄଯ ଏଓ ଫୃ ହତ୍ ପାଭତାସୁୟଟିଓର
ଉୄଦୟାକ ଯହିଙ,ି ମାହା 1950 ୄଯ ଟ. 10 ୄଓାଟି ଯ ଉୄଦୟାକ ଠ୍ାଯୁ ଅଚି ଟ.55,000 ୄଓାଟି ଯ ଫୟଫସାଣ ,ଯତ୍ପାନୀ ଓୁ
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ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିୁ ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆଙି  ׀ଏହା ପ୍ରାଣ 5 ନିଣୁତ ୄରାଓଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଆଙି, ଏଫଂ ଉତ୍ପାଦନ 6000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଣୁ ନଟ୍
ି ୄଯ ଘାରୁ
ଯହିଙ ି ׀
ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ସ୍ଗଯଯ ଭୂରୟ ନିଣନ୍ତ୍ରଓ ୄହଉଙି ନୟାର୍ନର ପଭତାସୁୟଟିଓରସ ପ୍ରାଆସିଙ୍ଗ୍ ଥଯିଟୀ ,NPPA),
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ପାଭତା ୄକ୍ଷତ୍ର ଯସାଣନ ଭନ୍ତ୍ରାଣ ଧୀନୄଯ ଙି  ׀ୄଓଫ ଏଓ ଳ୍ପ ସଂଔୟଓ ଡ୍ରକସ/ର୍ଧ ,500 ଓିଭା
ୄସବି ଫଲ୍କ ଡ୍ରକସ ଭଧ୍ୟଯୁ 76 ୁ ଭୂରୟ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତି, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଫର୍ିଷ୍ଟ ଡ୍ରକସ  ଉତ୍ପାଦନ ଭୁକ୍ତ-ଭୂରୟ
ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ପ୍ରର୍ାସନ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତି  ׀ମାହା ଉୄଯ ଭୂରୟ ନିଣନ୍ତ୍ରଓ ଙ୍କ ସତଓତ ଦୃ ଷ୍ଟି ଥାଏ  ׀ଯାଚୟଭାନଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ ନିଣନ୍ତ୍ରଓଭାୄନ
ୄକ୍ଷତ୍ର ଫ ଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯନ୍ତି ମିଏ ଡ୍ରଗ୍ କୁଡଓ
ି ଯ କୁଣ  ଭୂରୟନିଦ୍ଧତାଯଣ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ
ନିଣଭ/ସୂତ୍ରୀଓଯଣ ଯ ୄଦଔାୄଯଔା ଓଯନ୍ତି ׀
B. ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ :
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄସଫାଯ ସଭୂହ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ୂଫଯ
ତୁ
ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙି  ׀ମାହା ସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ସାହଚନଓ ୄଟ, ତାହା ୄହଉଙି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନାଶ୍ରିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ
ଉସ୍ଙିତ ି – ଅଦି ତାଯିଔ ମତୟନ୍ତ ାୄଞ୍ଚାଟି – ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄନଟେଓତ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫାଓୁ ଓିଙ ି ଧିଓ ଅସିଫାଯ
ସମ୍ଭାଫନା ଥାଆ ׀
C. ଭଧ୍ୟସ୍ଥ :
ଫୀଭା ଉୄଦୟାକଯ ଂର୍ ଯୂୄ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄରାଓ ଏଫଂ ସଂକଠ୍ନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯଯ
ଂର୍ ଟନ୍ତି  ׀ୄସବି ସଭସ୍ଗ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାୄନ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି :
1. ଫୀଭା ୄବ୍ରାଓଯ (ଦରାର) ୄମଉଁଭାୄନ ଫୟକ୍ତି ଓିଭାେ ଓୄତାୄଯଟ ୄହାଆାଯନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ୄସହି ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ଫୀଭା ଘାହଁାନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କୁ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ତଥା ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହାଯୄଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଓଯୁଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ହାନିଯ ସଭଣୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଓଯିଫାୄଯ ଫି ସହାଣତା
ଦିନ୍ତି  ׀ୄବ୍ରାଓଯଭାୄନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସମ୍ଭାୁ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ ୄସହି ଫୟଫସାଣ ଯଖିାଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭା ଓଭିର୍ନ ହିସାଫୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କୁ ାଯିଶ୍ରଭିଓ ଦିଅମାଏ ׀
2. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଫୟକ୍ତି ୄହାଆଥାଅନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଓୄତାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତି ׀
ୄବ୍ରାଓଯଭାନଙ୍କ ଫିଯୀତ, ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଓୌଣସି ଫି ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ ଫୀଭା ଯଖିାଯିୄଫ ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ୄଓଫ ୄସହି
ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ ଯଖିାଯିୄଫ ମାହା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କୁ ବିଓର୍ତ୍ତଫୟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଙି  ׀ଘିତ ଫିନଣ
ି ଭନ ନୁ ସାୄଯ,
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ସଫତାଧିଓ ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ୄକାଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ୄକାଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଭାୄନା ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ୄରଔାଏଁ କ୍ଷଯୁ ଓାମତୟ ଓଯିାୄଯ  ׀ୄସଭାନଙ୍କୁ
ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ଓଭିର୍ନ ହିସାଫୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ାଯିଶ୍ରଭିଓ ଦିଅମାଏ ׀
3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତି ଏଓ ନୂ ତନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄମଉଁଭାୄନ ଫୟଫସାୟୄଯ 2001
ଠ୍ାଯୁ ଅସିଙନ୍ତି  ׀ୄସଭାନଙ୍କୁ ଫୀଭା ଫିକ୍ରି ଓଯିଫାାଆଁ ଧିଓାଯ ଦିଅମାଆନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କୁ
ପ୍ରର୍ାସନିଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଥୄଯ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଫିକ୍ରି ୄହାଆକୄର, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ
ଏଓ ନିମୁକ୍ତ ଟି.ି.ଏ. ସହିତ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯାମାଏ ମିଏ ତାୄଯ ଡାଟା ୄଫସ୍ ,ତଥୟ ଅଧାଯୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତ
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ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ୄହରଥ୍ ଓାଡତ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ୄସବିଅ ୄହରଥ ଓାଡତ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା  କ୍ଳିନଓ
ି କୁଡଓ
ି ୄଯ
ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ସୁଫଧ
ି ା ,ତୁ ଯନ୍ତ ନକଦ ପ୍ରଦାନ ନ ଓଯି ଘିଓତ୍ସ
ି ାୁ ଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ  ׀ମଦି ଫୀଭିତ
ଫୟକ୍ତି ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଯ ଉୄମାକ ନ ଓୄଯ, ୄସ ଫିରକୁଡଓ
ି ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ନିମକ୍ତ
ୁ ଟି.ି.ଏ. ଠ୍ାଯୁ
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ାଆାୄଯ  ׀ଟି.ି.ଏ. ଭାନଙ୍କୁ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତ
ି ଦାଫୀସଫୁ ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପଣ୍ଡ ଦିଅମାଏ
ଏଫଂ ର୍ୁଳ୍କ ହିସାଫୄଯ ୄସଭାନଙ୍କୁ ାଯିଶ୍ରଭିଓ ଦିଅମାଏ ମାହା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
4. ଫୀଭା ୄେଫ ଏଗ୍ରିୄକଟଯକୁଡଓ
ି IRDAI ଫିନଣ
ି ାଭଓ ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ୄହଉଥିଫା ସଫତୁଯାତନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସଫା
ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟିଏ ୄଟ  ׀ୄସଭାନଙ୍କ ୄେଫ ସାଆଟ୍ ଏଫଂ/ଓିଭା ୄଟରିଭାୄଓତଟଙ୍ଗ
ି ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ,
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ସମ୍ମୁଔଓୁ ନ ଅସି ଦୂ ଯ ଫିଣନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ିତ ଓଯିଥାନ୍ତି ଏଫଂ ଅଗ୍ରହୀ
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଗ୍ରଣୀଭାନଙ୍କୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଚାତ ଓଯିଥାନ୍ତି ମାହା ସହିତ ୄସଭାନଙ୍କ ଘୁକ୍ତିନାଭା ହୁ ଏ ׀
ୄସଭାୄନ ତୁ ନା ାଆଁ ୄସବି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଭଧ୍ୟ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ
ାଆଁ ୄଟରିଭାୄଓତଟଙ୍ଗ
ି ୍ ଏଫଂ ନରାଆନ ୄାଟତର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନୁ ସ୍ମାଯଓ ୄପ୍ରଯଣ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ
ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ବି ଅଉଟୄସାସିଙ୍ଗ୍ ଓାମତୟ ସଭାଦିତ ଓଯିଫା ାଆଁ IRDAI ଙ୍କ ନୁ ଜ୍ଞା ଭଧ୍ୟ
ଘାହିଁଥାନ୍ତି  ׀ଗ୍ରଣୀଭାୄନ ଫୟଫସାଣୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହଫା, ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦସଫୁ ଯ ପ୍ରଦର୍ତନ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସବ୍ନାଦିତ
ଓଯାମାଉଥିଫା ଅଉଟୄସାସିଙ୍ଗ୍ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଯ ଅଧାଯୄଯ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ାଯଶ୍ରଭିଓ
ଦିଅମାଆଥାଏ ׀
5. ଫୀଭା ଫିଣନ ପାଭତକୁଡଓ
ି IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ୄହଉଥିଫା ସଫତାଧୁନଓ
ି ପ୍ରଓାଯଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଟନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ୄସହି
ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ନିମକ୍ତ
ି ୁ ସବ୍ନାଦିତ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କୁ ୄସବି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଣନ,
ୁ ି ୄଦଆ ନିଭନ ଓାମତୟଓାକୁଡଓ
ଫିତଯଣ ଏଫଂ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଫୀଭା ଫିକ୍ରଣ ଓାମତୟଓା: ଫୀଭା ୄସରସ ଫୟକ୍ତି ,ISP) ନିମୁକ୍ତ ଓଯି, ଧିଓାଯୀଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯି, ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ
ଦୁ ଆଟି ଫୀଭା, ଦୁ ଆଟି ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ଦୁ ଆଟି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ଫିକ୍ରି ଓଯିଫା  ׀ସାଧାଯଣ ଫୀଭା
ସଭନ୍ଧୄଯ, IMF ଓୁ ୄଭାଟଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା, କୃହଭାରିଓ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄସବି ନୟାନୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ବି ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ିଓାୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ନୁ ଯୂ ୄଓଫ
ଔୁଘୁଯା ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ତଣ ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥାଏ  ׀ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ
ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଓୁ ୄଓଫ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ୂଫତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏଫଂ ୄସଫା ୄଦଉଥିଫା ଫିଦୟଭାନ
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଯାମାଉଥିଫା ଉମୁକ୍ତ ଫୟଫସ୍ଙା ଦ୍ୱାଯା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଫୀଭା ୄସଫା ଓାମତୟଓା: ଏହି ୄସଫା ଓାମତୟଓାକୁଡଓ
ି ୄଓଫ ୄସହି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄହଫ ମାହା ସହିତ
ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ତଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓିଭା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଘୁକ୍ତିନାଭା ୄହାଆଥିଫ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓା
ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମାଆଙି :
a. ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଉଟୄସାସିଙ୍ଗ୍ ଓାମତୟଓା ଉୄଯ

ଭାକତଦର୍ିଓା ୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥିଫା ନୁ ମାଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଯ ଫୟାକ୍ ପି ସ୍ ଓାମତୟଓାକୁଡଓ
ି ୁ
ହାତଓୁ ୄନଫା;
b. ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଫୟକ୍ତ ୄହଫା;
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c. ୄସଭାନଙ୍କ ନାଭାଙ୍କନ ୄଯ ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ସୄଫତକ୍ଷଓ  ହାନି ଭୂରୟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଆ ସୄଫତକ୍ଷଣ 

ହାନି ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓାମତୟଓୁ ହାତଓୁ ୄନଫା;
d. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ଭତିପ୍ରାପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମତୟଓା ׀

ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ ଫିତଯଣ : ଅଥିଓ ୄସଫା ଏଓଚିଓୁୟଟିବ (FSE) ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯି ଫିତଯଣ ଓଯିଫା ୄମଉଁଭାୄନ ନିଭନ ଅଥିଓ
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଣନ, ଫିତଯଣ ଏଫଂ ୄସଫା ଓଯିଫା ାଆଁ ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ଫୟକ୍ତି ୄହାଆଥାନ୍ତି :
a. SEBI ଦ୍ୱାଯା ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ;
b. PFRDA ଦ୍ୱାଯା ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ୄନର୍ନ ଉତ୍ପାଦ;
c. SEBI ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଯାଭର୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିତଯଣ ଓଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ;
d. RBI ଦ୍ୱାଯା ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଫୟାଙ୍କ/NBFC ଯ ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ /ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ;
e. ବାଯତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଡାଓ ଫିବାକ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଣ-ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ;
f.

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ଭତିପ୍ରାପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସି ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ ଓିଭା ଓାମତୟଓା ׀

D. ନୟାନୟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସଂକଠ୍ନ
ଓିଙ ି ଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଙନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
1. ବାଯତୀୟ ଫୀଭା ଫିନୟ
ି ାଭଓ  ଫିଓାଶ ପ୍ରାଧିଓଯଣ (ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ.ଅଆ.) ମାହା ୄହଉଙି ାରି ଅୄଭଣ୍ଟଯ ଏଓ ଅଆନ
ଦ୍ାଯା କଠ୍ିତ ଫୀଭା ଫିନୟ
ି ାଭଓ ମାହା ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ ସଭସ୍ତ ଫୟଫସାୟ  ଫୟଫସାୟୀଭାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓୄଯ  ׀ଏହା
2000 ୄଯ ସ୍ଙାିତ ୄହରା ଏଫଂ ନା ୄଓଫ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ିତୁ ଏହାଓୁ ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଉୄଯ ଓାମତୟ ବାଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଆଙି ׀
2. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଯିଷଦ  ׀ୄମଉଁଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତ
ି ଚୀଫନ ଓିଭା ସାଧାଯଣ ଫୀଭା
ଫୟଫସାଣଓୁ ଯିଘାିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଅଆ. ଓୁ ସୁାଯିର୍ ଭଧ୍ୟ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
3. ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ସୂଘନା ଫୁ ୟୄଯାଓୁ ଅଆଅଯଡିଏ ଦ୍ୱାଯା ଫର୍ତ 2009 ୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭା
ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଅସିଥିଫା 20 ସଦସୟ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଏଓ ଯିଘାନା ଯିର୍ଦ ଥିଫା ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୃତ ସଂସ୍ଙା ୄଟ  ׀ଏହା ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ
 ଫୟଫସାଣ ଯଣନୀତି କଠ୍ନ ସୄଭତ ତଥୟ – ଅଧାଯିତ  ୄଫୈଜ୍ଞାନିଓ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଗ୍ରହଣଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫାଓୁ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର
ାଆଁ ଫିବିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ର – ସ୍ଗଯୀଣ ଯିୄାଟତକୁଡଓ
ି ୁ ସଂଗ୍ରହ, ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ  ׀ଏହା ଫିନଣ
ି ାଭଓ ଏଫଂ ସଯଓାଯଙ୍କୁ ,
ୄସଭାନଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତଓ
ି ଯଣ ୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫା ାଆଁ, ଭୂଔୟ ଆନୁଟସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଉୄଦୟାକଯ ରାବ
ାଆଁ, ଫୁ ୟୄଯା ୄନଓ ଯିୄାଟତ, ଉବଣ ଅଫର୍ତ୍ତଓ ଏଫଂ ଥଯଓ ାଆଁ, ଚାତ ଓଯିଙ ି ׀
IIB ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ଆୄଣ୍ଡକ୍ସ, ବା ସବତଯ ଓୁ ସଂଘାିତ ଓୄଯ ମାହା ଫିବିନ୍ନ ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ପ୍ରଧାନ ଫିନ୍ଦୁ ଯୂୄ ଓାମତୟ
ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ନୂ ତନ ଅଓାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫା ଫସ୍ଙାୄଯ ଡିଭାଟ୍ ଅଓାଉଣ୍ଟକୁଡଓ
ି ଯ ଣ-ପ୍ରତିଯୂ ଓଯଣୄଯ ସାହାମୟ
ଓୄଯ  ׀ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ଆୄଣ୍ଡକ୍ସ, ବା ସବତଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଓାଯଫାଯ
ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନାଯ ପ୍ରସାଯଣ/ଯାଉଟିଙ୍ଗ୍ ାଆଁ ଏଓ ଫିନଭ
ି ଣ ୄଓନ୍ଦ୍ର ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀
IIB ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଘଣନିତ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତ’ ୄଯ ତାରିଓାବୁକ୍ତ
ଓଯି, ଏହାଯ ହସ୍ପିଟର ଣୁ ନକ୍
ି ଅଆଡି. ଭାଷ୍ଟଯ ଓାମତୟକ୍ରଭ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯି ସାଯିଙ ି ׀
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IIB ଯ ସଫତାଧୁନଓ
ି ସୂତ୍ରାତ ୄହାଆାୄଯ TPA, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାନଙ୍କୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଗ୍ରୀଡ୍ ଯ ୄଦଔାୄଯଔା ଓଯିଫା  ׀ସୂତ୍ରାତଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଙି ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଭୂରୟୄଯ ାଯଦର୍ିତା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଦକ୍ଷ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ସହିତ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଯିଘାନଯ ଏଓ ପ୍ରଣାୀ ଅଣିଫାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ
ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ׀
4. ର୍ିକ୍ଷା ସଂସ୍ଙାନ ୄମଯିଓି ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ସଂସ୍ଙାନ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ଫୀଭା ଏଓାୄଡଭୀ ମିଏ ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା 
ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଙାନକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ ମିଏ ସମ୍ଭାଫୟ
ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
5. ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ସଂଓଟକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟାର୍ିତ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଂଓଟସଫୁ ଯ
ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ଟି.ି.ଏ. ଭାନଙ୍କୁ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି
ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କୁ ଯାଭର୍ତ ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତି ׀
6. ୄଫୈଧାନିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ୄମଯିଓି ଫୀଭା ୄରାଓା, ଉୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଣ ଏଫଂ ସିବିର ୄଓାଟତଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଫଚାଯୄଯ ଏଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଉୄବାକ୍ତା ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ଯ ସଭସୟା ଅସିଥାଏ ׀
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ସାଯାଂଶ
a) ଫୀଭା ୄଓୌଣସି ନା ୄଓୌଣସି ଯୂୄ ୄନଓ ର୍ତାଦ୍ଦ୍ୀ ୂଫତଯୁ ଫିଦୟଭାନ ଥିରା ଓିନ୍ତୁ ଏହାଯ ଅଧୁନଓ
ି ସ୍ୱଯୂ ୄଓଫ ଓିଙ ି
ର୍ତାଦ୍ଦ୍ୀ ୁଯାତନ  ׀ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ସଯଓାଯୀ ନିଣଭନ ସହିତ ୄନଓ ଫସ୍ଙା ୄଦଆ କତି ଓଯିଙ ି ׀
b) ଏହାଯ ନାକଯିଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ତି ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଣାୀ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାୄଯ
ସଯଓାଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
c) ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ସ୍ଗଯ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ୄରାଓସଂଔୟା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ଓାଯଓ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ׀
d) ତିନ ି ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ୄହଉଙନ୍ତି ପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃ ତୀଣଓ, ମାହା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡିଓାର ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା
ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ଔଙ୍ଙତ ଫଢି ଥାଏ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ତୃ ତୀଣଓ ୄସଫା ସଫତାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା
ୄହାଆଥାଏ ׀
e) ବାଯତଯ ନିଚଯ ଫିୄର୍ର୍ ଘୟାୄରଙ୍ଗସଫୁ ଯହିଙ ି ୄମଯିଓି ଚନସଂଔୟା ଫୃ ଦ୍ଧି ଏଫଂ ସହଯୀଓଯଣ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଉମୁକ୍ତ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି ׀
f) ସଯଓାଯ ଫି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଅଣିଫାୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥିୄର ମାହାଙ୍କୁ ୄଯ ୄଯ ୄଫସଯଓାଯୀ ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫାଣିଚୟି ଓ ଫୀଭା ନୁ ସଯଣ ଓରା ׀
g) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ୄନଓ ୄଔାୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ିତ, ୄଓୄତଓ ୂଫାତ ଫର୍ୟଓ/ଅଧାଯିଓ ସଂଯଘନା ,ଆନଫ ିାଷ୍ଟ୍ରଓଘଯୁ
ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି, ନୟଭାୄନ ଫୀଭା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି, ୄବ୍ରାଓଯ, ବିଓର୍ତ୍ତା  ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ବି ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାୄନ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ନୟ ଫିନଣ
ି ାଭଓ, ର୍ିକ୍ଷଣ ତଥା ୄଫୈଧାନିଓ ତତ୍ତ୍ୱଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ନିଚ ନିଚ
ବୂଭିଓା ସଂାଦିତ ଓଯନ୍ତି ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
a) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା
b) ଫାଣିଚୟି ଓ ଫୀଭା
c) ଚାତୀଣଓଯଣ
d) ପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃ ତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା
e) ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍
f) ୄବ୍ରାଓଯ ,ଦରାରୁ
g) ବିଓର୍ତ୍ତା
h) ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ
i)

ଅଆ. ଅଯ. ଡି.ଏ.

j)

ୄରାଓା
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ଧ୍ୟାୟ 18
ଫୀଭା ଦରି ରୀଓଯଣ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଫୀଭା ଉୄଦୟାକୄଯ, ଅୄଭଭାୄନ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭତ, ଦସ୍ଗାଫିଚ ଆତୟାଦି ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓଯୁ  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଫିବିନ୍ନ
ଦସ୍ଗାଫିଚ /ଓାକଚତ୍ର ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄସସଫୁ ଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ୄଦଆ ଅଭଓୁ ୄନଆମାଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ପଭତଯ ସଠ୍ିକ୍
ସ୍ୱଯୂ, ଏହାଓୁ ଓିଯି ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ ତଥୟ /ସୂଘନା ଭାକିଫାଯ ଓାଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ନ୍ତଜ୍ଞତାନ
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ
B. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ,ସଙ୍କଟାଙ୍କନୁ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
C. ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା
D. ପ୍ରି ଭଣଭ ଯସିଦ
E. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ
F. ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟି
G. ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ
H. ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫୟାଔୟା
I.

ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା

J. ଅଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ ଏଫଂ ‘ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଙ୍କୁ ଚାଣନ୍ତୁ’ଭାକତଦର୍ିଓା
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ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ୄଯ, ଅଣ ନିଭନ ଭୄତ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ :
a) ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ ׀
b) ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓାଯ ଭହତ୍ୱ ଉୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯିଫାୄଯ
c) ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ ଏଫଂ ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ନୁ ବାକ 64VB ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ ׀
d) ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ  ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ ׀
e) ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀ, ୋୄଯଣ୍ଟି ଏଫଂ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫାୄଯ ׀
f) ୃଷ୍ଠାଙ୍କନକୁଡଓ
ି ଓାହିଁଓି ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାୄଯ ׀
g) ରିସୀ ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ଅଆନ ନୟାଣାଣୄଯ ୄଓଉଁ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ୄଦଔାମାଏ, ଏହାଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ ׀
h) ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଓାହିଁଓି ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାୄଯ ׀
i)

ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ ଓ’ଣ ୄଟ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଙ୍କୁ ଚାଣନ୍ତୁ ଭାକତଦର୍ିଓା ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଓ’ଣ ଓଯିଫା
ଅଫର୍ୟଓ, ଏହାଓୁ ଚାଣିଫାୄଯ ׀
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A. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ
ୄମଯିଓି ୂୄଫତ ଓୁ ହାମାଆଙି, ଫୀଭା ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୄଟ ମାହାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଏଓ ରିସୀୄଯ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଫୀଭା
ଦରିରୀଓଯଣ ରିସୀଯ ନିକତଭ ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ନୁ ୄହଁ  ׀ୄମୄହତୁ ୄବ୍ରାଓଯ  ବିଓର୍ତ୍ତା ବି ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଥାଅନ୍ତି
ୄମଉଁଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଛିୄଯ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୄଫ ଫି ସାକ୍ଷାତ ଓଯି ନ
ାଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଗ୍ରାହଓ  ତାଯ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତା ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓଫ ୄସହି ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ଚାଣିଫାଓୁ ାଏ ମାହାଓୁ
ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ୄସବି ଦସ୍ଗାଫିଚସଫୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ ବ ବାୄଫ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ
ସାହାମୟ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ଏପ୍ରଓାୄଯ, ଦରିରୀଓଯଣ ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁ ଛାଭଣା  ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଣିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହାଆଥାଏ  ׀ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଙି ମାହା ପ୍ରଥାକତ ଯୂୄ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ , ଗ୍ରାହଓଯ ନିଓଟତଭ ଫୟକ୍ତି ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଗ୍ରାହଓଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫାଓୁ ଏଫଂ ସଂୃକ୍ତ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି
ଫିର୍ଣୄଯ ସଭସ୍ଗ ସୄନ୍ଦହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯିଫାଓୁ  ୄସକୁଡଓ
ି ୂଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ  ׀ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ
ସଭନ୍ଧତ
ି ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଏଫଂ ଫୀଭାୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ଥିଫା ତଥୟ/ସୂଘନାଯ
ଭହତ୍ୱ  ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଉଘିତ୍ ׀
1. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ
ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ଭୂତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ୄଟ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ସୂଘୀତ ଓୄଯ :
 ୄସ ଓିଏ ୄଟ
 ୄଓଉଁ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ୄସ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ
 ୄସ ଓ’ଣ ଫୀଭିତ ଓଯିଫାଓୁ ଘାୄହଁ, ତାହାଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ
 ୄଓୄତ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଫଯଣୀଯ ଥତ ୄହଉଙି ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁଯ ୄଭୌଦ୍ରିଓ ଭୂରୟ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ
ତଥୟ/ସୂଘନା ׀
a) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ାଯା ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ
i. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ
ପଭତଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନିଭନ ଫିର୍ଣୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ :
 ଫୀଭା ୄଦଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା ଓିଭା ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫା ଏଫଂ
 ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଦିଅମିଫାଓୁ ଥିଫା ସୁଯକ୍ଷାଯ ହାଯ, ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ୄସହି ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଉୄମାକ ୄହାଆଥାଅନ୍ତି  ׀ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ /ସୂଘନାଯ
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ନ୍ତି ׀
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ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନା ଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ରିସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଯ ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରଓଟ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଯ ଫଧି ସାଯା 
ଏଯିଓି ଘୁକ୍ତିଯ ସଭାପ୍ତି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘାରୁ ଯହିଥାଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ରିସୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ମଦି ଫୀଭିତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ୄଖାର୍ଣା ଓଯିଙ ି ୄମ ୄସ ୄଭାଟଯ ୄସ୍ପାଟତସ ଓିଭା
ଶ୍ୱାୄଯାହଣ ୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଯୄହ ନାହିଁ , ତାଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ରିସୀ ଫଧି ସାଯା ୄସ ୄସବି ଧନ୍ଦାୄଯ ସଂରଗ୍ନ
ଯହିଫ ନାହିଁ  ׀ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ୄଟ ମିଏ ଏହି ସଫୁ ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ
ଓଯିଫ ଏଫଂ ତଦନୁ ସାୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫ ׀
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ନାଭ, ୄରାୄକା, ଠ୍ିଓଣା ଏଫଂ ଏହାଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା
ଫୀଭା/ଉତ୍ପାଦଯ ଫକତ/ପ୍ରଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ପ୍ରିଣ୍ଟଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଟିପ୍ପଣୀ
ୄମାଡିଫା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଥାକତ ୄଟ, ମଦି ଏହି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ଅଦର୍ତ ପଭତାଟ୍ ଓିଭା ପ୍ରଥା ନାହିଁ ׀
ଉଦାହଯଣ
ୄସବି ଟିପ୍ପଣୀ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି:
‘ସଙ୍କଟ ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟସଫୁ ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ, ଫିଥକାଭୀ ଓଯୁଥିଫା ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା, ଫୀଭିତ
ଦ୍ୱାଯା ଓଟ ଓିଭା ସହୄମାକ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ଭାନୟ ଓଯିୄଦଫ’,
‘ଓବ୍ନାନୀ ସଙ୍କଟୄଯ ଯହିଫ ନାହିଁ ୄମ ମତୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ’׀
ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ୄଖାଷଣାତ୍ର : ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄମାଡିଥାନ୍ତି
ମାହା ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଓଯିଥାଏ  ׀ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ପଭତଓୁ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯିଫାଯ ଓଷ୍ଟ
ଉଠ୍ାଆଙି ଏଫଂ ୄସଥିୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ତଥୟ ସଫୁ ଓୁ ଫୁ ଛଙ
ି ,ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ ତଥୟଯ ବୂର ଘିତ୍ରଣ ଓାଯଣଯୁ
ସମ୍ମତି ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଫସଯ ଯହିଫ ନାହିଁ ׀
ଏହା ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଭୂଔୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଫୀଭିତ କ୍ଷୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଫାଯ
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ଓୄଯ ׀
ଏହି ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସାଧାଯଣ ନିଣଭ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଘୁକ୍ତିଣ ଓର୍ତ୍ତଫୟୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓୄଯ ׀
ୄଖାଷଣାତ୍ରଯ ଅଦଶତ ପଭତ
IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସ୍ଙିତ ଅଦର୍ତ ୄଖାର୍ଣାତ୍ରଯ ପଭତାଟ ନିଭନ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଙନ୍ତି :
1. ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙି/ଓଯୁଙୁ , ୄଭା ତଯପଯୁ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଓଯିଫାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ସଭସ୍ଗ ଫୟକ୍ତି ତଯପଯୁ,
ୄମ ୄଭା/ଅଭ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଉୄଯାକ୍ତ ଫକ୍ତଫୟ, ଉର୍ତ୍ଯ ଏଫଂ/ଓିଭା ଫିଫଯଣୀ, ୄଭାଯ ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ
ହିସାଫୄଯ ସତୟ ଏଫଂ ସଫୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄମ ଏହି ନୟ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ତଯପଯୁ ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ପ୍ରସ୍ଗାଫ
ୄଦଫାଓୁ ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ୄଟ /ଟୁ ׀
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2. ଭଁୁ ଫୁ ଛୁଙି ୄମ ୄଭା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ/ସୂଘନା ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଅଧାଯ ୄହଫ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ
ୄଫାଡତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଙ୍କଟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଥାଏ ଏଫଂ ରିସୀ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ
ୄଓଫ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ׀
3. ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ଅହୁ ଯି ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙି/ଓଯୁଙୁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫଟି ଉସ୍ଙାିତ ଓଯି ସାଯିରା ୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟ
ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ସୂଘନା ୂଫଯ
ତ ୁ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ଫୟଫସାଣ ଓିଭା ସାଭାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄଯ ୄହଉଥିଫା
ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫ ି /ଓଯିଫୁ ׀
4. ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙି/ଓଯୁଙୁ ଏଫଂ ୄସହି ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ ସମ୍ମତ ୄହଉଙି/ୄହଉଙୁ ମିଏ ୄଓୌଣସି ଡାକ୍ତଯ ଓିଭା
ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ୄଭଡିଓର ତଥୟ ଘାୄହଁ ମିଏ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ
ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥିଫ ଥଫା ୄଓୌଣସି ତୀତ ଓିଭା ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତାଠ୍ାଯୁ ୄଓୌଣସି ଫିର୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟ
ଘାୄହଁ ମାହା ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ର୍ାଯୀଯିଓ ଓିଭା ଭାନସିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ ଏଫଂ
ମିଏ ୄଓୌଣସି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ସୂଘନା ଘାୄହଁ ମାହା ାଔୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓିଭା ଦାଫୀ ସଭାଧାନ
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଉୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀
5. ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଓୌଣସି ସଯଓାଯୀ ଏଫଂ /ଓିଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓିଭା
ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ାଆଁ ୄଭଡିଓର ୄଯଓଡତ ସହିତ ୄଭାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରାଧିଓୃ ତ
ଓଯୁଙି/ଓଯୁଙୁ ׀
b) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ପ୍ରଶନକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱଯୂ
ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟା  ସ୍ୱଯୂ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭାଯ ଫକତ ନୁ ସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଫୟକ୍ତିକତ ପ୍ରଓାଯ ୄମଯିଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଏଫଂ ମାତ୍ରା ଫୀଭାୄଯ,. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତକଡ
ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ,
ୁ ଓ
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟାସ, ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ୄଭଡିଓର ଆତିହାସ, ଅନୁ ଫଂର୍ିଓ କୁଣ, ତୀତ ଫୀଭା ନୁ ବୂତି
ଆତୟାଦି ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଡିଚାଆନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ତତ୍ତ୍ୱ
i.

ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ନାଭ

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ନିଚଯ ଯିଘଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ୄଦଫାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘିତ୍  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଏହା ଚାଣିଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ
ୄମ ଓାହା ସହିତ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯାମାଆଙି, ମାହା ଦ୍ୱଯା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଥିଫା ରାବସଫୁ ୄଓଫ ଫୀଭିତ ପ୍ରାପ୍ତ
ଓଯିାଯିଫ  ׀ଯିଘଣ ସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ୄସହିସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓହି ନୟ ଚୄଣ ,ଭୃତୁୟ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ବିୁ ସଙ୍କଟ ଫୀଭିତୄଯ ଏଓ ହିତ ହାସର ଓଯିଥାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯି
ଥାଆ ାୄଯ ׀
ii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଠ୍ିଓଣା ଏଫଂ ସଂଓତ ଫିଫଯଣୀ
ଉୄଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ଓାଯଣସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଠ୍ିଓଣା ଏଫଂ ସଂଓତ ଫିଫଯଣୀ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ׀
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iii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ୄଶା, ଚୀଫିଓା ଓିଭାେ ଫୟଫସାୟ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭା ବି ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ୄର୍ା/ଫୃ ର୍ତ୍,ି ଚୀଫିଓା ଓିଭା ଫୟଫସାଣ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ୄଟ ୄମୄହତୁ ସଙ୍କଟ ସହିତ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫର୍ୟଓ ସଭନ୍ଧ ଥାଆାୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ
ପାଷ୍ଟ ପୁ ଡ୍ ୄଯଷ୍ଟୁ ଯାଣ୍ଟଯ ଏଓ ୄଡରିବଯୀ ଭୟାନ୍, ମାହାଓୁ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ଔାଦୟ ଫିତଯଣ ାଆଁ ଉଙ୍ଙ ୄଫକୄଯ ୄଭାଟଯ
ଫାଆକ୍ ୄଯ ଫାଯଭାଯ ମାତ୍ରା ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ, ତାହା ାଆଁ ୄସହି ୄଯଷ୍ଟୁ ଯାଣ୍ଟଯ ଅଓାଉୄଣ୍ଟଣ୍ଟ ୄକ୍ଷା ଦୁ ଖତଟଣାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ
ୄହଫାଯ ଅର୍ଙ୍କା ଧିଓ ଯୄହ ׀
iv. ଫୀଭାଯ ଫିଷୟଫସ୍ତୁ ଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ଯିଘୟ
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ୄସହି ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହାଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦିଅମାଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ଏହା ଉୄରଳଔ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଏହା :
i.

ଏଓ ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ଫିୄଦର୍ମାତ୍ରା ,ଓାହା ଦ୍ୱାଯା, ୄଓୄତୄଫୄ, ୄଓଉଁ ୄଦର୍ଓୁ , ୄଓଉଁ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯୁ ୄଟ ଥଫା

ii. ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ,ଫୟକ୍ତିଯ ନାଭ, ଠ୍ିଓଣା ଏଫଂ ଯିଘଣ/ଘିହ୍ନଟ ସହିତ ) ଆତୟାଦି ୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ଅଧାଯ
ଓଯି
v. ଫୀଭା ଯାର୍ି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯ ସୀଭା ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ
ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ׀
ଉଦାହଯଣ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘିଓିତ୍ସାଯ ଭୂରୟ ୄହାଆାୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭା
ାଆଁ ଏହା ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଚୀଫନ ହାନି, ଏଓ ଙ୍ଗ ହାନି, ଓିଭା ଦୃ ଷ୍ଟି ହାନି ାଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ
ୄହାଆାୄଯ ׀
vi. ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଫୀଭା
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ତାଯ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀଯ ସୂଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙି  ׀ଏହା
ତାଯ ଫୀଭା ଆତିହାସଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ ୄଟ  ׀ୄଓୄତଓ ଫଚାଯୄଯ ସିଷ୍ଟଭସଫୁ ଯହିଙ ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫୀଭିତ
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ୄକାନୀଣ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯନ୍ତି ׀
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ଏହା ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି ୄମ ୄଓୌଣସି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଙ,ି
ଫିୄର୍ର୍ ସର୍ତ୍ତ ରାକୁ ଓଯିଙ,ି ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫଦ୍ଧିତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଙ ି ଓିଭା ରିସୀଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ଓଯିଫାୄଯ ଭନା ଓଯିଙ ି ଓିଭା ତାଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯିଙ ି ଓି ׀
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ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ଘିତ ଫୀଭାଯ ଫିଫଯଣୀ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଭ ସମ୍ମିତ
ି ଥିଫ, ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ
ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫୀଭାୄଯ ଏଓ ସମ୍ଭାଫନା ଯୄହ ୄମ ଫୀଭିତ ଫିବିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ
ରିସୀ ୄନଆ ଥାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ହାନି ଖୄଟ, ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ସୂଘନା
ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଂର୍ଦାନଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଉଙି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି
ଓଯାମାଉଙି ଏଫଂ ୄସହି ୄକାଟିଏ ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଫହୁ ଫଧ
ି ରିସୀ ଓାଯଣଯୁ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉ ନାହିଁ ׀
ୁନଶ୍ଚ, ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭାୄଯ ୄସହି ଚୄଣ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନିଅମାଆଥିଫା ନୟାନୟ PA ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା
ଯାର୍ି ଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯାର୍ି ,ଫୀଭା ଯାର୍ିୁ ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହିଁଫ ׀
vii. ହାନି ନୁ ବୂତି
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ ୄସ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ହାନିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଫଯଣୀ ୄଖାର୍ିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓୁ ହାମାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ଫୀଭିତ
ୄହାଆଥାଅନ୍ତୁ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାନ୍ତୁ, ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ତୀତୄଯ ଓିଯି
ସଙ୍କଟଓୁ ସଞ୍ଚାିତ ଓଯିଥିରା, ଏହାଯ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ  ׀ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄସସଫୁ ଉର୍ତ୍ଯଠ୍ାଯୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ
ବରବାୄଫ ଫୁ ଛି ାଯିୄଫ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଅୄଣାଚିତ ଓଯିଫା ଓିଭା ଅହୁ ଯି ଧିଓ ଫିଫଯଣୀ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫା
ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିନ୍ତି ׀
viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ାଯା ୄଖାଷଣାତ୍ର
ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ୄଟ, ପଭତୄଯ
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ସମ୍ମିତ
ି ଓଯାମାଏ ୄମ ଉର୍ତ୍ଯକୁଡଓ
ି ସତୟ  ସଠ୍ିକ୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄସ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ
ଓଯୁଙି ୄମ ଏହି ପଭତ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଅଧାଯ ୄହଫ  ׀ୄଓୌଣସି ଫି ବୂର ଉର୍ତ୍ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ଘୁକ୍ତିଓୁ ଫଜ୍ଞା ଓଯିଫାଯ
ଧିଓାଯ ୄଦଫ  ׀ନୟାନୟ ନୁ ବାକ ମାହା ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ସାଧାଯଣ ୄହାଆଥାଏ, ୄସସଫୁ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ, ତାଯିଔ ଏଫଂ
ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ସୁାଯିର୍ ୄଟ ׀
ix. ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ଉୄମାକ ଓଯା ନ ମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଥଫା ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଘନାଓୁ
ୄଯଓଡତ ଓଯିଫ, ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ାଔଯୁ 15 ଦିନଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁଷ୍ଟି ଓଯିଫ ଏଫଂ ସୂଘନା/ତଥୟଓୁ ଏହାଯ
ରିସୀୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଯ ଦାଫୀ ଓୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ
ତଥୟ/ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯି ନାହିଁ ଥଫା ଏଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫିର୍ଣ
ସଭନ୍ଧୄଯ ଭ୍ରଭାତ୍ମଓ ଓିଭା ଭିଥୟା ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙ,ି ଏହାଓୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯିଫାଯ ବାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଉୄଯ ୄଡ ׀
ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଏଯିଓି ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ ୄଯଓଡତ ଓଯିଫା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ
ଯହିଙ ି  ׀ମାହାଓୁ ପୄରା-ପ୍ ଚଯିଅୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ୄଓୄତଓ ଫିଫଯଣୀ ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମାଆଙି :
1. ପ୍ରସ୍ଗାଫପଭତ ଏଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ମାହା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ୄମଯି ଓି ସୁଯକ୍ଷା,
ଫଚତନ, ପ୍ରାଫଧାନ ଆତୟାଦି  ׀ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ଏହାଯ
ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଚାଣିଙ ି ୄଫାରି ଏହା ଉୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ׀
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2. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ନାଭ, ଠ୍ିଓଣା, ଫୟଫସାଣ, ଚନମ ତାଯିଔ, ରିଙ୍ଗ, ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସହିତ ସଭନ୍ଧ,
ହାଯାହାଯି ଭାସିଓ ଅଣ ଏଫଂ ଅଣ ଓଯ ୟାନ୍ ନଂ, ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଙ୍କ ନାଭ  ଠ୍ିଓଣା, ତାଙ୍କ ୄମାକୟତା 
ଞ୍ଜି ଓଯଣ ନଭଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଏଓତ୍ରିତ ଓୄଯ  ׀ଦାଫୀ ଟଙ୍କାଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ଫୟାଙ୍କ
ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଚିଓାରି ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯାମାଏ ׀
3. ଏହା ତିଯକ୍ତ
ି , ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ୄଭଡିଓର ସ୍ଙିତ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଥାଏ  ׀ପଭତୄଯ ଥିଫା ଏହି ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ତୀତ
ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ସଙ୍କଟଯ ମଥାଥତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଥାଏ ׀
4. ୄସ ପଭତୄଯ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ୄଓୌଣସି ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିରା ଓି ନାହିଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏହାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଫଯଣୀ
ଉୄରଳଔ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
5. ୁନଶ୍ଚ, ୀଡିତ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ନୟ ୄଯାକ ଓିଭା ଫୟାଧି ଥଫା ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆଥିଫା ଦୁ ଖତଟଣାଯ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ
ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ଭକାମାଆଥାଏ :
a. ୄଯାକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ା
b. ପ୍ରଥଭ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଯ ତାଯିଔ
c. ମତ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣା
d. ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଅୄଯାକୟ ରାବ ଓଯିଙ ି ଓି
6. ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟଓୁ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍
ଏଫଂ ତାଯ ଜ୍ଞାତସାଯୄଯ ୄଓୌଣସି ୄଯାକ ଓିଭା କ୍ଷତ ଯ ୄଓୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଫିଦୟଭାନତା ଓିଭା ଉସ୍ଙିତ ି ଙି ଓି ମାହା ାଆଁ
ଡାକ୍ତଯୀ ଧ୍ୟାନ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
7. ପଭତ ତୀତ ଫୀଭା  ଦାଫୀ ଆତିହାସ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ତିଯକ୍ତ
ି ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ
ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
8. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଯ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓ
ି ୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଉଘିତ୍ ׀
9. ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄସହି ଡାକ୍ତଯଔାନା/ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯଠ୍ାଯୁ ୄଭଡିଓର
ତଥୟ/ସୂଘନା ଭାକିଫା ାଆଁ ଧିଓାଯ ୄଦଆଥାଏ ମିଏ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ ୄସହି ୄଯାକ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଙନ୍ତି ଓିଭା ଓଯିାଯନ୍ତି ମାହା ତାଯ ର୍ାଯୀଯିଓ ଓିଭା ଭାନସିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଥାଏ ׀
10. ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ୁଷ୍ଟି ଓୄଯ ୄମ ୄସ ପଭତଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଯହିଥିଫା ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓାଓୁ ାଠ୍ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ସର୍ତ୍ତ 
ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଆଙ୍ଚୁଓ ୄଟ ׀
11. ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଘୁକ୍ତିଯ ଅଧାଯ ସ୍ୱଯୂ ଫକ୍ତଫୟ କୁଡଓ
ି ଯ  ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ସତୟତା ସଭନ୍ଧୄଯ ସାଧାଯଣ ୋୄଯଣ୍ଟି ଓୁ
ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
ୄଭଡିଓର ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ୄଭଡିଓର ଆତିହାସ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଭଧୁୄଭହ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଙାତି ଦଯଚ ଓିଭା
ଓୄଯାନଯୀ ମୄଥଷ୍ଟତା ଓିଭା ଭାୄଣାଓାଡିନର ଆନଫାଓତର୍ନ ବି ୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ
׀
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ଏକୁଡଓ
ି ଏଓ ପଭତ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥିତ ୄହଫାଓୁ ୄଡ ମାହାଓୁ ଓନସରିଟଙ୍ଗ୍ ପି ଚସ
ି ଅ
ି ନ୍ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏହି ପଭତଓୁ
ଓବ୍ନାନୀଯ ୟାୄନର ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥାଏ, ମାହାଯ ଭତ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି, ସ୍ୱୀଓୃ ତ,ି ଫଚତନ, ଆତୟାଦି ଯ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅମାଆଥାଏ ׀
IRDAI ନୁ ଫନ୍ଧ ରକାଆଙନ୍ତି ୄମ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ଏଓ ପ୍ରତିରିି  ତାଯ ଯିର୍ଷ୍ଟ
ି କୁଡଓ
ି ୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିଫାଓୁ
ଡିଫ ଏଫଂ ତାହାଓୁ ଫୀଭିତ ାଔଓୁ ତାଯ ୄଯଓଡତ ାଆଁ ଠ୍ାଆ ଦିଅମିଫା ଉଘିତ୍ ׀
2. ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ବୂଭିଓା
ଉବଣ କ୍ଷ ଥତାତ୍ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହିଥାଏ ׀
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା ଏଓ ୄବ୍ରାଓଯ, ମିଏ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ, ତାଯ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯିଫାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହିଙ ି ୄମ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆଙି ׀
IRDAI ଫିନଣ
ି ଭନ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଦାଣିତ୍ୱ ଯହିଙ ି ׀
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ (ଳାଏଣ୍ଟ) ପ୍ରତି ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ
IRDAI ଫିନଣ
ି ଭନ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ଏହାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ନୟ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସୁଯକ୍ଷା ମାହା
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ହିତୄଯ ୄହଫ, ତାହା ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାୄଯ ତାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସଓାୄର୍ ଏଓ
ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ସୁଯକ୍ଷା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ /ସୂଘନା ପ୍ର ׀ଦାନ ଓଯିଫ‛׀
ୄମଉଁଠ୍ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ତାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ଏଓ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଯାଭର୍ତ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ,
ୄସବି ଫୟକ୍ତି ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓାୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫା ଉଘିତ୍ ׀
ୄମଉଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସି ଫି ଓାଯଣଯୁ ୄହଉ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ନୟାନୟ ସଭନ୍ଧତ
ି ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓ
ି ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯାମାଆନାହିଁ,
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଗ୍ରାହଓଠ୍ାଯୁ ଏଓ ପ୍ରଭାଣତ୍ରଓୁ ସଭାଫିଷ୍ଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମ ପଭତ  ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ
ସଭନ୍ଧୄଯ ତାହାଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ୄମ ୄସ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଘୁକ୍ତିଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଫୁ ଛଙ
ି ି׀
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B. ପ୍ରସ୍ତାଫ (ସଙ୍କଟାଙ୍କନ) ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ୄଭାଟାୄଭାଟି ଯୂୄ ନିଭନ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ :
 ଫୀଭିତଯ ଫିଫଯଣୀ
 ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ଯ ଫିଫଯଣୀ
 ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରଓାଯ
 ୄବୌତିଓ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ଯ ରକ୍ଷଣ ଉବଣ ସଓାଯାତ୍ମଓ ଏଫଂ ନଓାଯାତ୍ମଓ
 ଫୀଭା ଏଫଂ ହାନିଯ ୂଫତ ଆତିହାସ
ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଉ.ସ୍ୱ. 45 ଫର୍ତଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଫଣସ୍କଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଏଓ
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ାଔଓୁ ଭଧ୍ୟ ଠ୍ାଆାୄଯ  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ଉରବ୍ଧ ତଥୟ ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ, ୄମଉଁଠ୍ି ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଯାଭର୍ତ
ଦିଅମାଆଙି, ୄଭଡିଓର ଯିୄାଟତ  ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ସୁାଯିର୍ ଅଧାଯୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ, ୄମଉଁଠ୍ି
ୄଭଡିଓର ଆତିହାସ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ନୄହଁ, ସମ୍ଭାଫୟ ଓଲାଏଣ୍ଟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସୂଘନା ାଆଫା ାଆଁ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଭଧ୍ୟ
ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତାୄଯ ସଙ୍କଟ ଓାଯଓ ାଆଁ ରାକୁ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଭୂରୟ / ହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ ଏଫଂ
ଫିବିନ୍ନ ଓାଯଓ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓୄଯ, ମାହାଓୁ ତାୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ׀
ଦୂ ତ ୄଫକ  ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ଗାଫକୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଥାଏ ଏଫଂ ତା’ ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ସଭସ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓୁ ଏଓ ମଥାଥତ
ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଥାଏ ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫକୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ଉୄଯ ଟିପ୍ପଣୀ
IRDAI ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ 15 ଦିନ ଯ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ବିଓର୍ତ୍ତା
ଏହି ସଫୁ ସଭଣୄଯଔାଯ ୋକ୍ ଓଯିଫା, ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ଯୂୄ ପୄରା-ପ୍ ଓଯିଫା ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫି ଅଫର୍ୟଓ ଗ୍ରାହଓ
ୄସଫା ଯୂୄ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ / ଫୀଭିତ ସହିତ ସଂଓତ ଯଖିଫାଯ ଅର୍ା ଯଔାମାଏ  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଫିର୍ଣୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାଯ ଏହି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ହାମାଏ ׀

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ׀
I.

7 ଦିନ

II. 15 ଦିନ
III. 30 ଦିନ
IV. 45 ଦିନ
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C. ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ତିଓା
ଏଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା ୄହଉଙି ଫୀଭାଯ ସମ୍ଭାଫୟ ୄକ୍ରତାଭାନଙ୍କୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ଏହା ତଯପଯୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ
ଦସ୍ଗାଫିଚ  ׀ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ୄବ୍ରାଘଯ ଓିଭା ରିପୄରଟ୍ ଅଓାଯୄଯ ଥାଏ ଏଫଂ ୄସବି ସମ୍ଭାଫୟ ୄକ୍ରତାଭାନଙ୍କୁ ଏଓ
ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଯିଘଣ ଓଯିଫାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ଓୄଯ  ׀ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓାଯ ନିକଭ
ତ ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ତଥା
IRDAI ଙ୍କ ରିସୀଧାଯୀଯ ସ୍ୱାଥତ ସୁଯକ୍ଷା ଧିନିଣଭ 2002 ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଧିନିଣଭ 2013 ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ହୁ ଏ ׀
ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା ରାବଯ ଯିସଯ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫିସ୍ଗାଯଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍
ଏଫଂ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ୋୄଯଣ୍ଟି, ଫଚତନ ଏଫଂ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଫିର୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାୄଫ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଯାଆଡଯ ,ଅଡ-ନ ଓବଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଉଥିଫାୁ କୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ରାବଯ ଯିସଯ
ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଅହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ, ସଫୁ ଯାଆଡଯ ଓୁ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯି ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ପ୍ରିଭିଣଭ ଭୂଔୟ
ଉତ୍ପାଦଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯ 30% ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ନୟାନୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତଥୟ/ସୂଘନା ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ଏଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା ପ୍ରଓଟନ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍, ୄସକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
1. ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଣୁ ଫକତ ାଆଁ ଓିଭା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ାଆଁ ଓବଯ ଏଫଂ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭୄଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ାଥତଓୟ
2. ରିସୀଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଫଧି/ସର୍ତ୍ତାଫୀ
3. ୄଓୄତଓ ଯିସ୍ଙିତ ି ନ୍ତକତତ ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଯ ଫଧି/ସର୍ତ୍ତାଫୀ
4. ଫିବିନ୍ନ ଯିସ୍ଙିତ ି ନ୍ତକତତ ରାକୁ ୄହଉଥିଫା ୄଓୌଣସି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓିଭା ୄରାଡିଙ୍ଗ୍ ଯ ଫିଫଯଣୀ
5. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀଯ ୄଓୌଣସି ସଂୄର୍ାଧନ ଓିଭା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଯ ସମ୍ଭାଫନା
6. ୄସହି ୄକାଟିଏ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ର୍ୀଘ୍ର ପ୍ରୄଫର୍, ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ନୂ ତନୀଓଯଣ, ନୁ ଓୂ ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି ଆତୟାଦି ାଆଁ
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ୁଯସ୍କୃତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଓୌଣସି ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ
7. ଏଓ ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ୄମ ଏହାଯ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ସୁଫାହୟ ଟନ୍ତି ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି
ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ମିଏ ୄସହି ଏଓା ରାବ ଥିଫା ୄସବିଅ ଫୀଭା
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ୄସ ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ଫୀଭା ଘାରୁ ଯଖିଥିୄର ଉୄବାକ ଓଯିଥାନ୍ତା ׀
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ତିଓା
ପ୍ରଓାଶିତ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ୄସ ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ଏଓ ୄଖାଷଣାତ୍ର ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ଏ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ତିଓାଓୁ
ାଠ୍ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏହା ସହିତ ସମ୍ମତ ୄଟ ׀
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D. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ଯସିଦ
ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଯସିଦ ୄଦଫା
ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ୄଟ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସି ଫି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄସୄତୄଫୄ ଫି ଏଓ ଯସିଦ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଏ ׀
ଯିବାଷା
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄହଉଙି ଫୀଭାଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ, ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରତିପ ଓିଭା ଯାର୍ି ଯିଭାଣ ׀
1. ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ (ଫୀଭା ଧିନିୟଭ, 1938 ଯ ନୁ ବାକ 64 VB)
ଫୀଭା ଧିନିଣଭ ନୁ ସାୄଯ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ , ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପ୍ରିଭିୟଭଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏହା ଏଓ
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରାଫଧାନ ୄଟ, ମାହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ଏଓ ୄଫୈଧ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ  ׀ଏହି
ନୁ ବାକ ବାଯତଯ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକଯ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଟ ׀
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
a) ଫୀଭା ଧିନିଣଭ-1938 ଯ ନୁ ବାକ 64 VB ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୌଣସି ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ
ଓଯିଫ ନାହିଁ ୄମ ମତୟନ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓିଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ୄଫାରି କୟାୄଯଣ୍ଟି ଦିଅମାଆ
ନାହିଁ ଓିଭା ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରୀଭୄଯ ଚଭା ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀
b) ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତଯପଯୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଉୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଚଭା ଓୄଯ, ୄସ ଫୟାଙ୍କ
ଓିଭା ୄାଷ୍ଟର ଙୁ ଟ ି ଦିନ ଫୟତୀତ ନୟ ଦିନକୁଡଓ
ି ୄଯ ଚଭା ଓଯିଫାଯ ଘଫିର୍ ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଯ ଓଭିର୍ନ ଓୁ ଫିନା ଓାଟି
ଏଓତ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଚଭା ଓଯିଫ ଓିଭା ତା ାଔଓୁ ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାଆଫ ׀
c) ଏହାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଔାମାଆଙି ୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓଫ ୄସହି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ତାଯିଔୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନକଦ ଯୂୄ ଓିଭା ୄଘାକ୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀
d) ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓୁ ଡାଓ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄାଷ୍ଟାର ଓିଭା ଭନି ଡତଯ ଓିଭା ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି
ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ୄମଉଁ ତାଯିଔୄଯ ଭନି ଡତଯଓୁ ଫୁ କ୍ ଓଯାମାଆଥିଫ ଓିଭା ୄଘକ୍ ଓୁ ୄାଷ୍ଟ
ଓଯାମାଆଥିଫ, ୄମଭିତ ି ଫି ପ୍ରଓଯଣ ୄହାଆଥାଉ ׀
e) ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ୄଓୌଣସି ଯିପଣ୍ଡ ,ୄପଯସ୍ଗୁ ମାହା ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଓିଭା ଏହାଯ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓିଭା
ନୟ ୄମ ୄଓୌଣସି ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ଫୀଭିତ ାଆଁ ୄଦଣ ୄହାଆ ାୄଯ, ଏହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ କ୍ରସଡ ଓିଭା ଡତଯ
ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ୄାଷ୍ଟାର/ଭନି ଡତଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭିତ ଠ୍ାଯୁ
ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ଯସିଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫ  ׀ଅଚିଓାରି ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ଯାର୍ିଓୁ ସିଧା ବାୄଫ ଚଭା ଓଯିଫାଯ ପ୍ରଥା
ଙି  ׀ୄସବି ଯିପଣ୍ଡ ଓୁ ୄଓୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫି ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଅଓାଉଣ୍ଟ ୄଯ ଚଭା ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀
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ଉୄଯାକ୍ତ ୂଫ-ତ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ୄଯ ଫଚତନ କୁଡଓ
ି ଯହିଙ,ି ମାହା ଫୀଭା ନିଣଭାଫୀ 58 ଏଫଂ 59 ୄଯ ଦିଅମାଆଙି ׀
ୄକାଟିଏ ୄହଉଙି ୄସସଫୁ ରିସୀ ମାହା 12 ଭାସଯୁ ଧିଓ ସଭଣ ାଆଁ ଘାରୁ ଯୄହ ୄମଯିଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ,
ୄସକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓିସ୍ଗିୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ  ׀ନୟସଫୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ୄଓୄତଓ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ କୟାୄଯଣ୍ଟି
ଚଯିଅୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄମଉଁଠ୍ି ସଠ୍ିକ୍ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ଥଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ
କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥିଫା ନକଦ ଚଭା ଅଓାଉଣ୍ଟ ୄଯ ୄଡଫିଟ୍ ଚଯିଅୄଯ ׀
2. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତି
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଉଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନିଭନ
ଦ୍ଧତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଓିଭା ଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଦିଅମାଆାୄଯ :
a) ନକଦ;
b) ୄଓୌଣସି ଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ୄନୄକାର୍ିଏଫଲ୍ ସାଧନ ୄମଯି ଓି ବାଯତଯ ୄଓୌଣସି ଫି ନୁ ସଘ
ୂ ୀତ ଫୟାଙ୍କ ୄଯ
ଡ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଘକ୍., ଡିଭାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟ, ୄ ଡତଯ, ଫୟାଙ୍କସତ ୄଘକ୍ ;
c) ୄାଷ୍ଟାର ଭନି ଡତଯ;
d) ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଓିଭା ୄଡଫିଟ ଓାଡତ;
e) ଫୟାଙ୍କ କୟାୄଯଣ୍ଟି ଓିଭା ନକଦ ଚଭା;
f)

ଆଣ୍ଟଯୄନଟ;

g) ଆ-ୋନସପଯ;
h) ଫୟାଙ୍କ ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓିଭା ରିସୀଧାଯୀ ଓିଭା ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ସ୍ଙାଣୀ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ
ୄକ୍ରଡିଟ;
i)

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଉଥିଫା ନୟ ୄଓୌଣସି ଦ୍ଧତି ଓିଭା ୄଦଣପ୍ରଦାନ ׀

IRDAI ଫିନୟ
ି ଭନ ନୁ ସାୄଯ, ମଦି ପ୍ରସ୍ତାଫଓ/ରିସୀଧାଯୀ ୄନଟ୍ ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଓିଭୋ ୄକ୍ରଡିଟ୍/ୄଡଫିଟ୍ ଓାଡତ ଚଯିଅୄଯ
ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନଯ ଘୟନ ଓୄଯ  ׀ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄଓଫ ୄନଟ୍ ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଓିଭାେ ୄସହି ପ୍ରସ୍ତାଫିଓ/ ରି ସୀଧାଯୀଯ
ନାଭୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ରଡିଟ୍/ୄଡଫିଟ୍ ଓାଡତ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ׀
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ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ, ୄତୄଫ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ ୄହଫ ?
I.

ସଂଓଟଓୁ ୄସହି ତାଯିଔୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ଦିନ ୄଘକ୍ ଓୁ ୄାଷ୍ଟ ଓଯାମାଏ

II. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି ତାଯିଔୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ଦିନ ୄଘକ୍ ଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯାମାଏ
III. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି ତାଯିଔୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ଦିନ ୄଘକ୍ ଟି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ
IV. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି ତାଯିଔୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ଦିନ ୄଘକ୍ ଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ
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E. ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚ
ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚ
ରିସୀ ୄହଉଙି ଏଓ ଘାଯିଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ମାହା ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଏହି ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଯ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ
ଅଆନ, 1899 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁ ସାୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ରକାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀
ରିସୀଧାଯୀ ଯ ହିତ ଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ IRDAI ଫିନଣ
ି ଭନ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯିଙ ି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରି ସୀୄଯ ଓ’ଣ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ :
a) ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୟକ୍ତିଯ ନାଭ ,କୁଡଓ
ି ୁ ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣା ,କୁଡଓ
ି ୁ
b) ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଓିଭା ହିତ ଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଫଯଣୀ
c) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ/ଓିଭା ଫିର୍ତ୍ି ନୁ ସାୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି
d) ଫୀଭା ଫଧି
e) ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିର୍ତ୍ି ଏଫଂ ଫଚତନ
f) ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି / ଓାଟୄମାକୟ
g) ୄଦଣ ୄମାକୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଏଫଂ ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଧୀନୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରି ଭିଣଭ ସାଭଣିଓ ୄହାଆଥାଏ, ପ୍ରି ଭିଣଭ
ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟଯ ଅଧାଯ
h) ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟି
i)

ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ଉୁଚଫ
ି ାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ଏଓ ଅଓସ୍ମିଓତାଯ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄନଫାଓୁ ଥିଫା
ଦୄକ୍ଷ

j)

ଦାଫୀ ଉୁଚାଉଥିଫା ଏଓ ଖଟଣା ଖଟିଫାୄଯ ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଏଫଂ ୄସହି
ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯ ଧିଓାଯ

k) ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ସର୍ତ୍ତ
l)

ବୂର ଘିତ୍ରଣ, ଓଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭା ଫୀଭିତଯ ସହୄମାକ ୄମାକଁୁ ରିସୀଯ
ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ

m) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯ ଠ୍ିଓଣା ୄମଉଁଥିୄଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ସୂଘନା ଠ୍ାମାଆାୄଯ
n) ଯତାଆଡଯକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ, ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ
o) ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ୄରାଓାଯ ଠ୍ିଓଣା
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଉୁଚୁଥିଫା ଏଓ ଦାଫୀ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ
ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ର୍ୀଘ୍ର ଓଯିଫାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା ାଆଁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ାନ
ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘନା ୄଦଫାଓୁ ଏଫଂ ,ଫୀଭିତଓୁ ୁ ଅଫର୍ତ୍ତଓ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
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F. ସର୍ତ୍ତ ଏଫଂ ୱାୄଯଣ୍ଟି
ଏଆଠ୍ି, ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନା ୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦୁ ଆଟି ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଦ ଫିର୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ୄଟ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ସର୍ତ୍ତ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟି ଓୁ ହାମାଏ ׀
1. ସର୍ତ୍ତ
ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ୄହଉଙି ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ମାହା ଯାଚିନାଭାଯ ଅଧାଯ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଉଦାହଯଣ :
a. ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଅଦର୍ତ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ:
ମଦି ଦାଫୀଟି ୄଓୌଣସି ଫି ଦିକଯୁ ଓଟୂର୍ଣ୍/ତ ଚାରିଅତି ହୁ ଏ, ଓିଭା ମଦି ତାଯ ସଭଥତନ ୄଯ ୄଓୌଣସି ଭିଥୟା
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଦିଅମାଏ ଓିଭା ଫୟଫହୃ ତ ହୁ ଏ ଓିଭା ମଦି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଓିଙ ି ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା
ଥଫା ତା ତଯପଯୁ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସି ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ସାଧନ ଓିଭା ଉଓଯଣଯ ଫୟଫହାଯ
ଓଯାମାଏ ଓିଭା ଫୀଭିତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଭୂଓ ଓାମତୟ ଥଫା ୄଭୌନ ସମ୍ମତି ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସି ହାନି ଓିଭା ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ,
ଏହି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଭସ୍ଗ ରାବଯୁ ଫଞ୍ଚିତ ଓଯାମିଫ ׀
b. ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ ସୂଘନା ସର୍ତ୍ତ ଉୄରଳଔ ଓଯିାୄଯ :
ଦାଫୀଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଡିସାଚ ଚତ ତାଯିଔ ଠ୍ାଯୁ ଓିଙ ି ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପାଆର ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଫର୍ୟ, ଏହି ସର୍ତ୍ତଯ ୄେବଯ ଓୁ ଫିର୍ତ୍ି / ଓଷ୍ଟଯ ଘଯଭ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହା
ଓବ୍ନାନୀଯ ସୄନ୍ତାର୍ ାଆଁ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଏ ୄମ ୄମଉଁ ଯିସ୍ଙତ
ି ୄି ଯ ଫୀଭିତଓୁ ଯହିଥିରା, ୄସଥିୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ
ସଭଣ – ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ତା’ ାଆଁ ଓିଭା ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ାଆଁ ୄସବି ସୂଘନା ୄଦଫା ଓିଭା ଦାଫୀ ପାଆର
ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ନ ଥିରା ׀
ସର୍ତ୍ତଯ ଉରଖଂନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଆଙ୍ଚାୄଯ ରିସୀଓୁ ନିଷ୍କ୍ରଣ
ି ଓଯି ଦିଏ ׀
2. ୱାୄଯଣ୍ଟି
ୄଓୄତଓ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ନ୍ତକତତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିୄଯ ୋୄଯଣ୍ଟିଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଏ
 ׀ଅଦଓୁ ଓମ୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୋୄଯଣ୍ଟିଓୁ ଏଓ ରିସୀୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟି ସହିତ, ଫୀଭିତ
ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ସଂାଦନ ଓଯିଫାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ନିଏ ମାହାଯ ନୁ ାନ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ରିସୀ
ଫଧିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଏହି ଓର୍ତ୍ତଫୟ କୁଡଓ
ି ୁ ଫୀଭିତଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫା ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ׀
ୋୄଯଣ୍ଟିକୁଡଓ
ି ସଙ୍କଟଓୁ ଯିଘାିତ ଏଫଂ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି ׀
ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ ମାହାଯ ନୁ ାନ ଘୁକ୍ତିଯ ୄଫୈଧତା
ାଆଁ ଫସ୍ଗୁ ତଃ ଓଯାମାଏ  ׀ୋୄଯଣ୍ଟି ଏଓ ରକା ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄହାଆ ନ ଥାଏ  ׀ଏହା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ଂର୍ ୄଟ  ׀ଏହା ଘୁକ୍ତିଯ
ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ସର୍ତ୍ତ ୄଟ ,ମାହା ଘୁକ୍ତିଯ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ତଯ ୂଫଯ
ତ ୁ ଓାମତୟ ଓୄଯ ୁ  ׀ଏହାଓୁ ଓୄଠ୍ାଯ ବାୄଫ  ଫସ୍ଗୁ ତଃ ନିଯୀକ୍ଷଣ 
ନୁ ାନ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଏହା ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଉ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାଉ ׀
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ମଦି ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟିଓୁ ୂଯଣ ଓଯା ନ ମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଆଙ୍ଚାୄଯ ରିସୀ ନିଷ୍କ୍ରିଣ ୄହାଆମାଏ ମଦି ଏହାଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ
ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଆଙି ୄମ ଉରଖଂନ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ହାନି ୄହାଆନାହିଁ ଓିଭା ଏଥିୄଯ ତାହାଯ ଫଦାନ ନାହିଁ  ׀ଫର୍ୟ,
ଫୟଫହାଯିଓ ଯୂୄ, ମଦି ୋୄଯଣ୍ଟିଯ ଉରଖଂନ ସଂୂର୍ଣ୍ତଯୂୄ ୄଫୈର୍ଣିଓ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଯୂୄ ଫି, ହାନିୄଯ
ଏହାଯ ଫଦାନ ନାହିଁ ଓିଭା ହାନି ଯ କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ଫଢାଆ ନାହିଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ନିଚଯ ଫିୄଫଓ ନୁ ସାୄଯ ଓବ୍ନାନୀ ରିସୀଯ
ଭାନଦଣ୍ଡ  ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ମାଣୀ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିାଯନ୍ତି  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ହାନିକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟଭାକତ ଦାଫୀ ଯୂୄ
ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ ଦାଫୀଯ ଧିଓ ପ୍ରତିର୍ତ ୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ, 100 ପ୍ରତିର୍ତୄଯ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ରି ସୀୄଯ ନିଭନ ୱାୄଯଣ୍ଟି ଥାଆ ାୄଯ :
ଏହାଯ ଧିତ୍ର ଦିଅମାଉଙି ୄମ ାଞ୍ଚଚଣ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଏଓାଠ୍ି ୄସହି ଏଓା ସଭଣୄଯ ୄସହି ସଭାନ
ଫାଣୁ ମାନୄଯ ମାତ୍ରା ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ  ׀ୋୄଯଣ୍ଟି ଏହା ଓହି ାୄଯ ୄମ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଭିତ ି ସଭାଧାନ ଓଯାମିଫ ମଦି
ଏହି ୋୄଯଣ୍ଟିଯ ଉରଖଂନ ହୁ ଏ ׀

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟି ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକଡ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
ୁ ଓ
I.

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଯ ନିହତ
ି ାଥତ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫା ଫିନା ଚଣା ଡିଥାଏ

II. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ
III. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯା ମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ରକା ଯୂୄ
ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥାଏ, ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁ ୄହଁ
IV. ମଦି ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟିଯ ଉରଖଂନ ଓଯାମାଏ, ଦାଫୀଓୁ ତଥାି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦି ଏହା ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହାଆ ନ ଥାଏ
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G. ୃ ଷ୍ଠାଙ୍କନ
ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ଅଦର୍ତ ପଭତୄଯ ଚାଯୀ ଓଯିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ପ୍ରଥା ୄଟ ; ୄମଉଁଥିୄଯ ଓିଙ ି ଫିର୍ତ୍ିଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୄତଓଓୁ ଫଚିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଯିବାଷା

ମଦି ଚାଯୀ ସଭୟୄଯ ରି ସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଥାଏ, ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା
ଏଓ ଦସ୍ତାଫିଚ ଚଯିଅୄଯ ସଂୄଶାଧନ/ଯିଫର୍ତ୍ତନକୁଡଓ
ି ୁ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଓଯି ଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏହାଓୁ ରିସୀ ସହିତ ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହାଯ ଂର୍ ହୁ ଏ  ׀ରିସୀ ଏଫଂ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଏଓତ୍ର ଘୁକ୍ତି କଠ୍ିତ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ଯିଫର୍ତ୍ତନ /ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓ
ି ୁ ୄଯଓଡତ ଓଯିଫା ାଆଁ ରିସୀ ଘାରୁ ଯହିଥିଫା ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ କୁଡଓ
ି ୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆ
ାୄଯ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଫି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ହୁ ଏ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ମିଏ ଏହାଓୁ
ଧ୍ୟାନୄଯ ୄନଆଥାଏ ଏଫଂ ତାହାଓୁ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଥାଏ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ କୁଡଓ
ି ନିଭନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥାନ୍ତି :
a) ଫୀଭାଯାର୍ିୄଯ ବିନ୍ନତା/ଯିଫର୍ତ୍ତନ
b) ଏଓ ଋଣ ୄନଫା ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ଫୟାଙ୍କୄଯ ଫନ୍ଧଓ ଯଖିଫା ଅଓାଯୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
c) ତିଯକ୍ତ
ି ଫିଦ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଯ ଫୃ ଦ୍ଧ/ି ରିସୀ ଫଧିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
d) ସଙ୍କଟ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ, ଉ.ସ୍ୱ. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରା ରିସୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙ ଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
e) ନୟ ଏଓ ସ୍ଙାନଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ
f)

ଫୀଭା ଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ

g) ନାଭ ଓିଭା ଠ୍ିଓଣା ଆତୟାଦି ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ
ନଭୂନା ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ
ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ୄଓୄତଓ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଯ ନଭୂନା ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ନିଭନୄଯ ୁନଃପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାକରା :
ରି ସୀଯ ଯଦ୍ଦ ଓଯଣ
ଫୀଭିତଯ ନୁ ୄଯାଧୄଯ ଏହି ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଫୀଭାଓୁ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା < ତାଯିଔ > ଠ୍ାଯୁ ଓଯାକରା ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା
ଓଯାମାଆଙି  ׀ଫୀଭା ନ ଭାସଯୁ ଧିଓ ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରବାଫୀ ଯହିଥିଫାଯୁ, ଫୀଭିତ ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଯିପଣ୍ଡ ,ୄପଯସ୍ଗୁ ୄଦଣ ନାହିଁ
׀
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ରି ସୀୄଯ ତିଯିକ୍ତ ସଦସୟ ମତୟନ୍ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫିସ୍ତାଯ
ଫୀଭିତଯ ନୁ ୄଯାଧୄଯ, ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ସୁଶ୍ରୀ ଯତ୍ନା ଭିସ୍ଘୀ, 5 ଫର୍ତ ଫଣସ୍କା ଫୀଭିତ ଯ ୁତ୍ରୀ ଓୁ <ତାଯିଔ > ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରବାଫ ସହିତ ଟ 3.
ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ସହିତ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫା ାଆଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଙି ׀
ପ୍ରତିପ ସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭିତ ଉୄଯ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ଟ. ................................... ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ରାକୁ ଓଯାମାଉଙି ׀

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ମଦି ଚାଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ, ____________
ଚଯିଅୄଯ ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓ
ି ୁ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯି ଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
I.

ୋୄଯଣ୍ଟି

II. ଯିଫର୍ତ୍ତନ
III. ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ
IV. ଯିଫର୍ତ୍ତନକୁଡଓ
ି ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ
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H. ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫୟାଔୟା
ଫୀଭାଯ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭା ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡ୍ରାପଟ
ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ କଠ୍ନ ଓିଭା ଫୟାଔୟାଯ ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ନିଣଭାଫୀ ନୁ ସାୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଓୁ
ଡିଫ ମାହାଓୁ ଫିବିନ୍ନ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଆଙି  ׀କଠ୍ନ ଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ନିଣଭ ୄହଉଙି କ୍ଷଭାନଙ୍କ
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔାଚିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ମଦି ରିସୀଟି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଯ କ୍ଷୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମିଫ
ଏହି ସାଧାଯଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ ୄମ ରିସୀଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଡ୍ରାପଟ ଓଯାମାଆଥିରା ׀
ରିସୀ ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ନିଭନ ନିଣଭାଫୀ ନୁ ମାଣୀ ଫୁ ଛାମାଏ ଏଫଂ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ :
a) ପ୍ରଓଟିତ ଓିଭା ରିଖିତ ସର୍ତ୍ତ ନିହତ
ି ସର୍ତ୍ତଯୁ ବଯଯାଆଡ୍ ଓଯିଥାଏ ୄଓଫ ୄସହି ସ୍ଙାନ ଫୟତୀତ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସ ବି
ଓଯିଫାୄଯ ସଙ୍ଗତି ଯହିଥାଏ ׀
b) ଅଦର୍ତ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ପଭତ ଏଫଂ ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓିଭା ହସ୍ଗରିଖିତ ଂର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ କୁଡଓ
ି ୄଯ
ନ୍ତଫିୄଯାଧ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓିଭା ହସ୍ଗରିଖିତ ଂର୍ ୄସହି ଫିୄର୍ର୍ ଘୁକ୍ତିୄଯ କ୍ଷକୁଡଓ
ି ଯ
ବିପ୍ରାଣଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ୄଫାରି ଧଯାମାଏ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଥତ ଭୂ ଯୂୄ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ଯ
ଥତଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫ ׀
c) ମଦି ଏଓ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଘୁକ୍ତିଯ ନୟାନୟ ଂର୍ଯ ଫିୄଯାଧ ଓୄଯ, ୃଷ୍ଠାଙ୍କନଯ ଥତ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ୄମୄହତୁ ଏହା
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଟ ׀
d) ଆଟାରିକ୍ସ, ବାୄଯ ଥିଫା ଧାଯା ,କ୍ଳଜ୍ୁ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ଙାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ବଯଯାଆଡ୍ ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସକୁଡଓ
ି
ସଙ୍ଗତ ଥାଅନ୍ତି ׀
e) ରିସୀଯ ଭାଚିନ ୄଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଓିଭା ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓ
ି ୁ ରିସୀଯ ଓାଣା ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ୄଦଫାଓୁ ଡିଫ ׀
f) ରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓିଭା ରଟଓାମାଆଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓ
ି ଉବଣ ଭାଚିନୄଯ ଥିଫା ଧାଯା ଏଫଂ ରିସୀଯ
ଓାଣା ୄଯ ଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓ
ି ୁ ବଯଯାଆଡ୍ ଓୄଯ ׀
g) ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ସବ୍ଦାଫୀଓୁ ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ ଓିଭା ଏଓ ସୟାହିମକ୍ତ
ି
ୁ ଯଫଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଘିହ୍ନତ
ର୍ବ୍ଦାଫୀ ବଯ ଯାଆଡ୍ ଓଯନ୍ତି ׀
h) ଟାଆପ୍ ଓିଭା ଷ୍ଟାବ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ ଉୄଯ ହସ୍ଗୄରଔାଯ ପ୍ରାଧାନୟ ଯୄହ ׀
i)

ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଫୟାଓଯଣ ଏଫଂ ଫିଯାଭ ଘିହ୍ନଯ ସାଧାଯଣ ନିଣଭକୁଡଓ
ି ୁ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ମଦି ୄଓୌଣସି ୄନଓାଥତତା
ଓିଭା ସ୍ପଷ୍ଟତାଯ ବାଫ ଥାଏ ׀
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ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
1. ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନ

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ଫାଣିଚୟି ଓ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ଏଫଂ ନୟାଣାଣଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଥିଫା କଠ୍ନ ଏଫଂ
ଫୟାଔୟାଯ ସାଧାଯଣ ନିଣଭସଫୁ ଓୁ ନୟାନୟ ଘୁକ୍ତି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଥିଫା ବି ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀
କଠ୍ନଯ ଭୂଔୟ ନିଣଭ ୄହଉଙି ୄମ ଘୁକ୍ତିଯ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ବିପ୍ରାଣ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ୄସହି ବିପ୍ରାଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀ
ଦସ୍ଗାଫିଚ ଏଫଂ ଏହା ସହିତ ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା  ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ, ଧାଯା, ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ, ୋୄଯଣ୍ଟି
ଆତୟାଦି ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀
2. ଶବ୍ଦ – ୄମାଚନା / ଶବ୍ଦାଫୀ ଯ ଥତ

ଫୟଫହୃ ତ ଶବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ୄରାଓପ୍ରି ୟ ଥତୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଓୁ ଼େିଥାଏ  ׀ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଫୟଫହାଯ
ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଥତ ୄସହି ଥତ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ଯାସ୍ଗାଯ ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ଥତ ଓଯି ାଯିଫ ׀
ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହି ଶବ୍ଦ ୄମଉଁକଡ
ି ଯ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟଫସାୟିଓ ଓିଭାେ ଫୟାାଯିଓ ଥତ ଥାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫୟାଔୟା ୄସହି
ୁ ଓ
ଥତୄଯ ଓଯାମିଫ ମଦି ଫାଓୟଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୟଥା ସୄଙ୍କତ ନ ଓୄଯ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୁ ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଯିବାର୍ିତ
ଓଯାମାଆଥାଏ, ଅଆନ ହିସାଫୄଯ ୄସହି ଯିବାର୍ାଯ ଥତଓୁ ଉୄମାକ ଓଯାମିଫ ׀

ଫୀଭା ରି ସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଉୄମାକ ଓଯା ମାଉଥିଫା ୄନଓ ଶବ୍ଦ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫୈଧାନିଓ ନିର୍ଣ୍ତୟ ଯ ଫିଷୟ ୄହାଆଙନ୍ତି ମାହାଓୁ
ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ରାକୁ ଓଯାମିଫ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ନୟାୟାୟଯ ନିର୍ଣ୍ୟ
ତ /ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଏଓ ନିଭନତଯ ନୟାୟାୟଯ ନିର୍ଣ୍ୟ
ତ
ଉୄଯ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ  ׀ୄଫୈଷୟିଓ ଦାଫୀଓୁ ସଫତଦା ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ୄଫୈଷୟିଓ ଥତ ୄଦଫା ଉଘିତ୍, ମଦି ୄଓୌଣସି
ଫିୄଯାଧାଫାସଯ ସୄଙ୍କତ ଭିୄ ׀
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I.

ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା (ୄନାଟିସ)

ଧିଓାଂଶ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫାଷିଓ ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄକ୍ଷ ଏହା ଫୀଭିତଓୁ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନ ଥାଏ ୄମ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ତାଯିଔୄଯ ତାଯ ରିସୀ ସଭାପ୍ତ
ୄହଫାଯ ୄମାକୟ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ର୍ିଷ୍ଟାଘାଯ ଏଫଂ ସୁସ୍ଙ ଫୟଫସାଣ ପ୍ରଥାଯ ଫିର୍ଣ ଯୂୄ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଭାପ୍ତିଯ ତାଯିଔ
ୂଫଯ
ତ ୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄନାଟିସ ,ସୂଘନାୁ ଚାଯୀ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁଭାୄନ ରିସୀଯ ନୂ ତନୀଓଯଣଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄନାଟିସ
ରିସୀଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିଫଯଣୀ ମଥା: ଫୀଭା ଯାର୍ି, ଫାର୍ିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ଆତୟାଦି ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ  ׀ଫୀଭିତଓୁ ଯାଭର୍ତ
ୄଦଆ ଏଓ ଟିପ୍ପଣୀ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫାଯ ପ୍ରଥା ଯହିଙ ି ୄମ ୄସ ସଙ୍କଟୄଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ଣୄଯ
ସୂଘୀତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ୄସହି ୄଫୈଧାନିଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟାନ ଅଓୃ ଷ୍ଟ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ୄଓୌଣସି ସଙ୍କଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯା ମାଆ ନ
ାୄଯ ମଦି ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ ׀

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଠ୍ି ସଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ଧିନିଣଭ ନୁ ସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପ୍ତି ଯ 30 ଦିନ ୂଫଯ
ତ ୁ , ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ
ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଥାଏ

II. ଧିନିଣଭ ନୁ ସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପ୍ତି ଯ 15 ଦିନ ୂଫଯ
ତ ୁ , ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ
ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଥାଏ
III. ଧିନିଣଭ ନୁ ସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପ୍ତି ଯ 7 ଦିନ ୂଫଯ
ତ ୁ , ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଥାଏ
IV. ଧିନିଣଭ ନୁ ସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପ୍ତି ୂଫଯ
ତ ୁ , ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଥାଏ
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J.

ଅଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ ଭାକତଦଶିଓା

ଯାଧୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଫୈଧ ଓାମତୟଓା ଚଯିଅୄଯ ନିଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ୄଫୈଧ ଥତ
ଯୂୄ ୄଦଆଥାନ୍ତି ମାହାଓୁ ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଯାଧିଭାୄନ ଯାଧିଓ ଓାମତୟଓାଯ ସର ଉତ୍ପର୍ତ୍ି  ରାବସଫୁ ଯ
ଭାରିଓତ୍ୱ ଓୁ ରୁ ଘାଆ ନିଧିସଫୁ ଓୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣା ସାହାମୟୄଯ, ଥତ ଏହାଯ ଯାଧିଓ ଯିଘଣ ହଯାଆଥାଏ
ଏଫଂ ୄଫୈଧ ପ୍ରତୀତ ହୁ ଏ ׀
ଯାଧୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଓୁ ୄଫୈଧ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଫୟାଙ୍କ  ଫୀଭା ସୄଭତ ଅଥିଓ ୄସଫା କୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମାକ ଓଯିଫା
ାଆଁ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ଭିଥୟା ଯିଘଣ ଯ ଉୄମାକ ଓଯି ଓାଯଫାଯ ଓଯନ୍ତି, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ
ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯିଫା  ତାୄଯ ୄସହି ଟଙ୍କାଓୁ ଫାହାଯ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫା ଏଫଂ ତା ୄଯ ଥୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ
ସାଧିତ ୄହାଆକୄର ଦୃ ର୍ୟ ୄହାଆମିଫା ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଯୁ ୄସବି ପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓୁ ୄଯାଓିଫା ାଆଁ ବାଯତ ସହିତ ଫିଶ୍ୱଫୟାଓ ଯୂୄ ସଯଓାଯଙ୍କ ସ୍ଗଯୄଯ ଦୄକ୍ଷସଫୁ
ନିଅମାଉଙି ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ନିଫାଯଣ ଅଆନ ଯ ଫିଧାନ ଓୁ 2002 ୄଯ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ତା ୄଯ ତୁ ଯନ୍ତ
IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଭାକତଦର୍ିଓା, ଫୀଭା ୄସଫା ାଆଁ ନୁ ୄଯାଧ ଓଯୁଥିଫା ଗ୍ରାହଓ ଭାନଙ୍କ
ସରି ଯିଘଣ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ାଆଁ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓାଯଫାଯ ଯିୄାଟତ ଓଯିଫା ଏଫଂ ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗୄଯ ଚଡିତ ଥିଫା ଓିଭା ଚଡିତ
ଙନ୍ତି ୄଫାରି ସୄନ୍ଦହ ଥିଫା, ଏସଫୁ ଯ ଉମୁକ୍ତ ୄଯଓଡତ ଯଖିଫା ାଆଁ ଉଘିତ୍ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଙ ି ׀
ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ମାଣୀ, ନିଭନ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯି ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଉମୁକ୍ତ ବାୄଫ
ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ :
1. ଠ୍ିଓଣା ସତୟାନ
2. ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍
3. ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି
4. ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଯ ବିପ୍ରାଣ
ୄତଣୁ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଯିଘଣଓୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ତାଓୁ ଫୟଫସାଣୄଯ ଅଣିଫା ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ
ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି :
1. ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଫୀଭିତ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ନାଭ, ଠ୍ିଓଣା, ସଂଓତ ନଭଯ ID ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣା ପ୍ରଭାଣ ସହିତ, ୟାନ୍ ନଭଯ
ଏଫଂ NEFT ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୟାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫା
2. ଓୄତାୄଯଟଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସଂସ୍ଙାନ ଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଜ୍ଞାନ  ସଂଖଯ ଧାଯା ,ନୁ ୄଙ୍ଚଦୁ, ଫୟଫସାଣୄଯ
ଓାଯଫାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ାୋଯ ଫ୍ ଅୄଟାନି, ୟାନ୍ ଓାଡତଯ ପ୍ରତିରିି ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫା
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3. ଂର୍ୀଦାଯୀ/ସହବାକୀ ପାଭତକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ,ମଦି ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହାଆଥାଏୁ, ସହବାକିତା
ଘୁକ୍ତି, ଏହା ତଯପଯୁ ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଘାଆଫା ାଆଁ ଂର୍ୀଦାଯ ଓିଭା ପାଭତଯ ଏଓ ଓଭତଘାଯୀଓୁ ଭଞ୍ଜୁଯ
ଓଯାମାଆଥିଫା ାୋଯ ଫ୍ ଅୄଟତାନି, ୄସହି ଫୟକ୍ତିଯ ଯିଘଣ ପ୍ରଭାଣ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫା
4. େଷ୍ଟ ଏଫଂ ପାଉୄଣ୍ଡର୍ନ୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସହବାକୀତା ଯ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ସଦୃ ର୍
ଏଠ୍ି ଏହା ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ୄସବି ତଥୟ/ସୂଘନା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ କ୍ରସ-ୄସରିଙ୍ଗ୍ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ସହାଣତା
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ସହାଣଓ ଫିଣନ ଉଓଯଣ ୄଟ ׀
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ସାଯାଂଶ
a) ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ୄସାାନ ୄହଉଙି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ନିଚ ସଂଓତୄଯ ଏଫଂ ୄସ ୄଓଉଁ ଫୀଭା
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ତା ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିଥାଏ ׀
b) ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ହିଁ ଉୁଚଥ
ି ାଏ, ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି
ସାଯା ଘାରୁ ଯୄହ ׀
c) ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄମାଡି ଥାଅନ୍ତି ମାହା ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ
ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଓଯିଫାଓୁ ୄହାଆଥାଏ ׀
d) ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତି :
i.

ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ନାଭ

ii. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ଠ୍ିଓଣା ଏଫଂ ସଂଓତ ଫିଫଯଣୀ
iii. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ
iv. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଫୃ ର୍ତ୍/ି ୄର୍ା, ଧନ୍ଦା ଓିଭା ଫୟଫସାଣ
v. ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଯ ଫିଫଯଣୀ  ଯିଘଣ
vi. ଫୀଭା ଯାର୍ି
vii. ୂଫଯ
ତ  ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଫୀଭା
viii. ହାନି ନୁ ବୂତି
ix. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାର୍ଣାତ୍ର
e) ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା, ମିଏ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ, ତାହାଯ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଥାଏ ୄମ ଫୀଭିତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ
ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙ ି ׀
f) ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ହାମାଏ ׀
g) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ତାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ୄଖାର୍ଣା
ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ୄସ ଏହାଓୁ ାଠ୍ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଫୁ ଛଙ
ି ି׀
h) ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄହଉଙି, ଏଓ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ, ଫୀଭାଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରତିପ ଓିଭା ଯାର୍ି ଯିଭାଣ ׀
i)

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ନକଦ ଯୂୄ, ୄଓୌଣସି ଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ୄନୄକାର୍ିଏଫଲ୍ ସାଧନ, ୄାଷ୍ଟାର ଭନି ଡତଯ, ୄକ୍ରଡିଟ୍
ଓିଭା ୄଡଫିଟ୍ ଓାଡତ, ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍, ଆ-ୋନସପଯ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ,ଚଭାୁ ଓିଭା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଦିଅମାଉଥିଫା ନୟ ୄଓୌଣସି ଦ୍ଧତି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

j)

ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଭତ୍ର ୄସହି ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଦଆଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀
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k) ରିସୀ ୄହଉଙି ଏଓ ଘାଯିଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ମାହା ଫୀଭା ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
l)

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଯ ନୁ ାନ ଫସ୍ଗୁ ତଃ ଘୁକ୍ତିଯ
ୄଫୈଧତା ାଆଁ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ ׀

m) ମଦି ଚାଯୀ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ, ଏହାଓୁ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ
ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ/ଯିଫର୍ତ୍ତନକୁଡଓ
ି ୁ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
n) କଠ୍ନଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ନିଣଭ ୄହଉଙି ୄମ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ବିପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଏହି
ବିପ୍ରାଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔାଚିଫାଓୁ ଡିଥାଏ ׀
o) ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗଯ ଥତ ୄହଉଙି ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଥତଓୁ ୄଫୈଧ ଥତୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫା ଏଫଂ
ଏହା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ରଢିଫା ାଆଁ ଅଆନକୁଡଓ
ି ସାଯା ଫିଶ୍ୱୄଯ ତଥା ବାଯତୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ଓଯାମାଆଙି ׀
p) ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ ଭାକତଦର୍ିଓା ଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ଏହି ଭାକତଦର୍ିଓା ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା
ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ୄଟ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
a) ରିସୀ ପଭତ
b) ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରଦାନ
c) ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର
d) ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄନାଟିସ/ସୂଘନା
e) ୋୄଯଣ୍ଟି
f) ସର୍ତ୍ତ
g) ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ
h) ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍
i)

ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ
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ଧ୍ୟାୟ 19
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଅଣଙ୍କୁ ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ
ଏଓ ଫୟାଓ ନ୍ତଦତୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ  ׀ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ଉତ୍ପାଦ- ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ଠ୍ାଯୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ର୍ହ ର୍ହ ଉତ୍ପାଦ ମତୟନ୍ତ,
ଉମୁକ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ଘଣନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଏଓ ଫୟାଓ ୄଶ୍ରଣୀ ଯହିଙ ି  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉତ୍ପାଦଯ
ଫିୄର୍ର୍ତାକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟାଔୟା ଓୄଯ ମାହା ଫୟକ୍ତି, ଯିଫାଯ ଏଫଂ ସଭୂହଓୁ ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫକତୀଓଯଣ
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ଭାକତଦର୍ିଓା
ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ିଓଯଣ,ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପାଦ
ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓିଭା ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା
ଫଯିଷ୍ଠ ନାକଯିଓ ରିସୀ
ନିଶ୍ଚିତ ରାବ ଓବଯ –ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ସୁସ୍ଙତା
ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଉତ୍ପାଦ
ୄଓାଭି -ଉତ୍ପାଦ
ୟାୄଓଚ ରିସୀ
ଦଯିଦ୍ର ଫକତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା

L. ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା

M. ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମାଚନା
N.
O.
P.
Q.
R.

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଏଫଂ ଫିଓାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା
ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା
ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂଘଣ ଔାତା
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭୂଔୟ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ
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ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ୄଯ, ଅଣ ନିଭନ ହିସାଫୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘିତ୍:
a) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯ ଫିବିନ୍ନ ଫକତ ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ
b) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ. ଅଆ. ଭାକତଦର୍ିଓା ଓୁ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯିଫାୄଯ
c) ଫର୍ତ୍ତଭାନ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫାୄଯ
d) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭା ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ
e) ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ,ଫିୄଦର୍ୁ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଉୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫାୄଯ
f) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଥିଫା ଭୂଔୟ ଦ ଏଫଂ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫକତୀଓଯଣ
1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଯ ଯିଘୟ
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ନିଭନ ଭୄତ ଯିବାର୍ିତ ଓୄଯ
ଯିବାଷା
‚ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ‛ ଥଫା ‚ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା‛ ଯ ଥତ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଓୁ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଓଯିଫା ମାହା ୄଯାକ ରାବ ଓିଭା
ୄଭଡିଓର, ସଚିଓର ଓିଭା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଔଙ୍ଙତ ରାବସଫୁ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ମାହା ଫୀଭିତ ରାବ  ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା, ମାତ୍ରା ଫୀଭା
ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ,ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ିୁ ଉତ୍ପାଦଯ
ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ୄହାଆଥାନ୍ତି  ׀ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ଫବୁ ଥିଫା ଭୂରୟ, ସଚିଓର ,ର୍ରୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣୁ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ଫଚାଯଓୁ ଅସୁଥିଫା ନୂ ତନ
 ଧିଓ ଭହଙ୍ଗା ୄଟୄଓନାୄରାଚି ଏଫଂ ନୂ ତନ ଉତ୍ପାଦନଯ ର୍ଧସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ଓାଯଣଯୁ ଏ ପ୍ରଓାଯ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ତୟଧିଓ ଏଫଂ
ସାଧାଯଣତଃ ସାଧାଯଣ ୄରାଓଯ ହୁ ଞ୍ଚ ଯ ଫାହାୄଯ ୄଟ  ׀ଫାସ୍ଗଫୄଯ, ଏହା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହଉଙି
ମଦି ୄସ ୄଓୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫିନା ଭଧ୍ୟ ୄସ ବି ଉଙ୍ଙ ଔଙ୍ଙତ ଓୁ ଫହନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଥିଓ ଯୂୄ ସ୍ୱଙ୍ଚ ୄଟ ׀
ୄତଣୁ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭୂଔୟତଃ ଦୁ ଆଟି ଓାଯଣ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ:
 ୄଓୌଣସି ସୁସ୍ଙତା/ୄଯାକ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଭଡିଓର ସୁଫଧ
ି ା ାଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଅଥିଓ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫା ׀
 ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସଂଘଣ ଓୁ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯି ଯଖିଫା ମାହା ନୟଥା ୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଭୂୄାଙ ୄହାଆମାଆଥାନ୍ତା ׀
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙତ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଔୁଘୁଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ – ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଓୁ 1986 ୄଯ 4
ସାଫତଚନିଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଘିତ ଓଯାକରା  ׀ଏହି ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ନୟ ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଘିତ ଓୄର
ୄମଯିଓି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଭାନଙ୍କ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ମୁଫା ଫଣସଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା
ବଫିର୍ୟ ଅୄଯାକୟ ରିସୀ, ମାତ୍ରା ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ,ଫିୄଦର୍ୁ ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ରିସୀ ଏଫଂ କଯିଫ
ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରିସୀ ׀
ୄଯ ୄଯ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔାୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉନମକ୍ତ
ୟ ଯହିରା, ମାହା ପୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ
ଫହୁ ତ ଧିଓ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄର  ׀ତାହା ସହିତ ଏହି ଫୟଫସାଣଯ ଅହୁ ଯି ଧିଓ ପ୍ରସାଯ ୄହରା, ଏହି ଫୀଭା
କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ଫିବିନ୍ନତା ଏଫଂ ଓିଙ ି ନୂ ତନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ଅସିରା ׀
ଅଚି, ପ୍ରାଣ ସଭସ୍ଗ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ିତ ର୍ହ ର୍ହ
ଉତ୍ପାଦ ସହିତ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫିବାକ ଧିଓ ଫସ୍ଗୃତ ଯୂୄ ଫିଓର୍ିତ ୄହାଆଙି  ׀ଫର୍ୟ, ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ରିସୀ ଯ ଭୂବୂତ ରାବ
ସଂଯଘନା, ଥତାତ୍ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙତ ଫିକ୍ଷୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ଏମତୟନ୍ତ ସଫୁ ଠ୍ୁ ୄରାଓପ୍ରି ଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ୄହାଆ ଯହିଙ ି ׀
ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ,ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୁ ଫିନଣ
ି ଭନ, 2013 ନୁ ସାୄଯ
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1. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଦୀଖତାଫଧି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯି ାଯନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ୄସବି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନୂ ୟନ ତିନ ି ଫର୍ତଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳକ୍ ଫଧି ାଆଁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଯହିଫ, ତା ୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ସାୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ସଭୀକ୍ଷା  ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀
2. ଣ-ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄକାଟିଏ ଫର୍ତଯ ସଫତନଭ
ି ନ ଫଧି ଏଫଂ ତିନ ି ଫର୍ତଯ ସଫତାଧିଓ
ଫଧି ଥିଫା ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତି, ମଦି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯିଫର୍ତ୍ିତ
ଯହିଫ ׀
2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄଶଷତା
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ୄଯାକ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯି ୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ସହିତ ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ,
ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକ, ପ୍ରତିଦନ
ି ଯ ଚୀଫିତ/ସକ୍ରିଣ ଓାମତୟଓା ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ନୁ ସାୄଯ ଘିଯସ୍ଙାଣୀ
ଓିଭା ଦୀଖତ ସ୍ଙାଣୀ, ଅଚୀଫନ ଓିଭା ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ କ୍ଷତ ଓିଭା ଦୁ ଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷଭତା
ଓାଯଣଯୁ ଔଙ୍ଙତ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ׀
ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତା
ଥାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରାହଓ ନୁ ବାକ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା
ଉମୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଯ ଯିଓଳ୍ପନା ଓଯାମାଏ  ׀ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଫୟାଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଆଙ୍ଚା
ଓଯନ୍ତି ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫ  ׀ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ଧିଓ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା  ଧିଓ ଯିଭାଣ
ହାସର ଓଯିଫା ାଆଁ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ର୍ସ୍ଗା ଯଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙି, ୄସକୁଡଓ
ି ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଏଫଂ ଫିଣନ
ଓଯିଫାଓୁ ଫିୄକ୍ରତା ସଭୂହ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ ସହଚ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଏସଫୁ ୄହଉଙି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ୄଓୄତଓ ଫାଞ୍ଛିତ ଫିୄର୍ର୍ତା ମାହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଫିବିନ୍ନ
ଯୂୄଯ ହାସର ଓଯିଫାଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
3. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିସ୍ତୃତ ଫକତୀଓଯଣ
ଉତ୍ପାଦ ଡିଚାଆନ ମାହା ଫି ୄହାଆଥାଉ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ 3 ଫକତୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
a) କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓବଯ
ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯଯ ସଭୂହ ଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ଫାସ୍ଗଫ
ୄଭଡିଓାର ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
b) ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧତାଯିତ ରାବ ଓବଯ
‘ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ’ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା, ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରତିଦନ
ି ଏଓ
ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ୄଗ୍ରୄଡଡ ସଚତଯୀ ରାବ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ମିତ
ି ଥାଏ ׀
c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଓବଯ
ହୃ ଦ୍ ଖାତ, ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍, ଓୟାନସଯ ଅଦି ବି ୂଫ-ତ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ସଙ୍କଟ ୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଖଟିୄର ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଏହା ଏଓ
ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧତାଯିତ ରାବ ୄମାଚନା ୄଟ ׀
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ସାଯା ଫିଶ୍ୱୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫିଓାଙ୍ଗତା ଫୀଭା ଏଓାସାଙ୍ଗୄଯ ମାଅନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ବାଯତୄଯ, ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଓବଯ ଓୁ ାଯବ୍ନଯିଓ
ବାୄଫ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯାମାଆଙି ׀
ବାଯତ ଫାହାୄଯ ଥିଫା ୄଫୄ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ  ׀ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ, ନୟ ଏଓ ଉତ୍ପାଦସଭୁଦ୍ରାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓିଭା ମାତ୍ରା ଫୀଭା-କ୍ରଣ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ୄଓଫ ଅଧୁନଓ
ି ସଭଣୄଯ, ୄଫସଯଓାଯୀ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଓିଙ ି ଉଙ୍ଙ ଯିଣାଭ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ, ୄଓୄତଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନ୍ତକତତ, ନିଣ ଭିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀
4. ଗ୍ରାହଓ ନୁ ବାକ ଅଧାଯୄଯ ଫକତୀଓଯଣ
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ରକ୍ଷୟଗ୍ରାହଓ ନୁ ବାକ ଓୁ ଧ୍ୟାନ ଯଖି ଭଧ୍ୟ ଡିଚାଆନ ଓଯାମାଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ନୁ ବାକ ାଆଁ ରାବ ସଂଯଘନା, ଭୂରୟ
ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  ଫିଣନ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ରକା ୄହାଆଥାଏ  ׀ଗ୍ରାହଓ ନୁ ବାକ ଅଧାଯୄଯ ଫକତୀଓୃ ତ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙନ୍ତି:
a) ୄଫୈୟକ୍ତିଓ ଓବଯ ମାହାଓୁ ଔୁଘୁଯା ଗ୍ରାହଓ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଯିଫାଯଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ
b) ସଭୂହ ଓବଯ ମାହାଓୁ ଓୄତାୄଯଟ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଓଭତଘାଯୀଫୃ ନ୍ଦ  ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୁ , ୄସଭାନଙ୍କ
ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ
c) RSBY ବି ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଫୟାଓ ରିସୀସଫୁ ମାହା ଚନସଭୁଦାଣ ଯ ତୟନ୍ତ କଯିଫ ଫକତଭାନଙ୍କୁ
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ. ଭାକତଦଶିଓା
ଫହୁ ସଂଔୟଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଥିଫାୄମାକଁୁ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତାଫୀ  ଫଚତନଯ ବିନ୍ନ
ବିନ୍ନ ଯିବାର୍ା ଥିଫା ୄମାକଁ,ୁ ଫଚାଯୄଯ ସ୍ଗଫୟସ୍ଗତା ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହରା  ׀ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ତୁ ନା ଓଯିଫା ଏଫଂ
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହାଆକରା ׀
ଏହା ଫୟତୀତ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ୄଓୌଣସି ସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୁ ଛାଭଣା ନ ଥିରା ୄମ ୄଓଉଁଟା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ୄଟ
ଏଫଂ ୄଓଉଁଟା ନୁ ୄହଁ  ׀ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ଆୄରୄଓଟ ିାନିକ୍ ତଥୟ ଯଖିଫା ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହଉଥିରା ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ, ଟି.ି.ଏ. ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଫିଭ୍ରାନ୍ତିଓୁ  ଡାକ୍ତଯଔାନା ଏଫଂ ଫୀଭା ୄନଉଥିଫା ଚନତାଙ୍କ
ବିୄମାକଓୁ ଦୂ ଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ., ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ, ଡାକ୍ତଯଔାନା, ୄପୄଡୄଯର୍ନ ଫ୍ ଘୟାଭସତ ଫ୍ ଓଭସତ
ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉୄଦଷ୍ଟା ସଭିତ ି ବି ଫିବିନ୍ନ ସଂକଠ୍ନ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଓିଙ ି ପ୍ରଓାଯଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା
ାଆଁ, ଏଓତ୍ର ୄହୄର  ׀ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୁ ଛାଭଣା ଅଧାଯୄଯ, ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ. 2013 ୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ
ଉୄଯ ଭାକତଦର୍ିଓା ଚାଯୀ ଓୄର ׀
ଭାକତଦର୍ିଓା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ନିଭସ
ନ ଫୁ ଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ :
1. ସାଧାଯଣଯୂୄ ଫୟଫହୃ ତ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଦକୁଡଓ
ି ଯ ଯିବାର୍ା
2. ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ଯିବାର୍ା
3. ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫଚିତ ଔଙ୍ଙତଯ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓା
4. ଦାଫୀ ପଭତ ଏଫଂ ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ି ପଭତ
5. ଫିର ଓଯିଫା ପଭତାଟକୁଡଓ
ି
6. ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଡିସାଚ ଚତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫିଫଯଣ
7. ଟି.ି.ଏ., ଫିଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭାନଓ ଘୁକ୍ତି
8. ନୂ ତନ ରିସୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ IRDAI ାଆଫା ାଆଁ ଭାନଓ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପଭତାଟ୍
ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରାଫଧାନ ଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭା ଉୄଦୟାକଯ ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ାଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଫଡ ଦୄକ୍ଷ ୄଟ ଏଫଂ
ସାଥତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ସାହାମୟ ଓଯିଫ ׀
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C. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ିଓଯଣ (ହେିଟାରାଆୄଚଶନ୍) କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପାଦ
ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଅଧାଯିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଉଙି ବାଯତୄଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ସଫତାଧିଓ ଫିକ୍ରି ୄହଉଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଉତ୍ପାଦ  ׀ଷ୍ଟାଦର୍ ଅୄଡ PSU ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ରିସୀ ସଫତଯ
ୁ ାତନ ଭାନଓ
,ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉତ୍ପାଦ ଥିରା ଏଫଂ ଦୀଖତ ସଭଣ ଧଯି ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଥିରା  ׀ମଦି ଏହି ଉତ୍ପାଦଓୁ
ୄଓୄତଓ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଭ ନ୍ତକତତ ଫିଣନ ଓଯାମାଏ, ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍
ୄଦର୍ୄଯ ସଫତାଧିଓ ଫିକ୍ରିୄହଉଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୂୄ ଘାରୁ ଯହିଙ ି ׀
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ୄସହି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ମାହାଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ
ବର୍ତ୍ି ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଫୟଣ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାନ୍ତା  ׀ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭାୄନ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ୂୄଫତ  ୄଯ ଓିଙ ି ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟଓ ଦିନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି, ଓିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ
ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ନ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ଔଙ୍ଙତଓୁ ଫଚିତ ଓଯନ୍ତି ׀
ୄସବି ସୁଯକ୍ଷା ଏଓ ‘କ୍ଷିତ
ି ୂର୍ତ୍’ି ଅଧାଯୄଯ ଥତାତ୍, ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ଓିଭା ଫୟଣ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ିଯ ଓିଙ ି ଂର୍ ଓିଭା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯାର୍ିଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଓଯି, ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହାଯ ଫିର୍ଭତା ‘ରାବ’ ଅଧାଯୄଯ
ଦିଅମାଉଥିଫା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ସହିତ ଦର୍ତାମାଆାୄଯ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଖଟଣା ଖଟିଫା ଉୄଯ ,ୄମଯିଓି
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ନିଦାନ ଓିଭା ବର୍ତ୍ିଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ି ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ
ଉଲ୍ଲିଖିତବି ହୁ ଏ ଏଫଂ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଓୃ ତ ଔଙ୍ଙତ ସହିତ ଏହାଯ ସଭନ୍ଧ ନ ଥାଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଯଖୁଯ ଏଓ ୄଙାଟ ଯିଫାଯ ଙି ୄମଉଁଥିୄଯ ତା’ ତ୍ନୀ ଏଫଂ ଏଓ 14 ଫର୍ତଯ ୁ ସମ୍ମିତ
ି  ׀ୄସ ଟ.1 ରକ୍ଷ ୄରଔାଏଁ ଯ ଏଓ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ, ତା’ ଯିଫାଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା, ଏଓ
ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ରିସୀ ୄନଆଙି  ׀ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଟ.1 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ୄଭଡିଓର
ଔଙ୍ଙତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ାଆଥାୄନ୍ତ ׀
ହୃ ଦ୍ ଖାତ ଓାଯଣ ଯଖୁଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯାକରା ଏଫଂ ସଚତଯୀଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହରା  ׀ୄଭଡିଓର ଫିର ଟ.1.25 ରକ୍ଷ
ମତୟନ୍ତ ଉଠ୍ିରା  ׀ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଚନା ନୁ ସାୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଟ.1.ରକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ଓରା ଏଫଂ ଟ 25,000 ଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ
ଯାର୍ିଓୁ ଯଖୁ ଓୁ ତା' ନିଚ ୄଓଟଯୁ ୄଦଫାଓୁ ଡିରା ׀
କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଅଧାଯିତ ୄଭଡିୄଳମ୍ ରି ସୀଯ ଭୂଔୟ ଫିୄଶଷତାକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମାଆଙି, ମଦି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ
ସୀଭା, ତିଯକ୍ତ
ି ଫଚତନ ଓିଭାେ ରାବ ଓିଭୋ ଓିଙ ି ଅଡ-ନ୍ ୄଯ ବିନ୍ନତାଓୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ାଯା ଫିଣନ ଓଯାମାଉଥିଫା
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଙାତ୍ରଓୁ ଏହି ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଉଙି ୄମ ନିଭନରିଖିତ ୄହଉଙି ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ
ୄଓଫ ଏଓ ସାଭାନୟ ଧାଯଣା ଏଫଂ ୄସ ନିୄଚ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ୄସହି ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ନିଚଓୁ ଯିଘତ
ି ଓଯିଫା ଉଘିତ୍
ମାହା ଫିର୍ଣୄଯ ୄସ ଧିଓ ଚାଣିଫା ାଆଁ ଘାୄହଁ  ׀ୄସ ୄଓୄତଓ ୄଭଡିଓର ଦ/ଶବ୍ଦ ଫିଷୟୄଯ ଭଧ୍ୟ ନିଚଓୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓଯିଫାଯ
ଅଫଶୟଓତା ଯହିଙ ି ମାହାଯ ଉୄମାକ ୄସ ଓଯିାୄଯ ׀
1. ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ହେିଟାରାଆୄଚଶନ୍ ଔଙ୍ଙତ
ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ ୄଯାକ/ଦୁ ଖଟ
ତ ଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙତଯ ଭୂରୟଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
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ସଭସ୍ଗ ଔଙ୍ଙତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ଏଫଂ ଧିଓାଂର୍ ଉତ୍ପାଦ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଯିବାର୍ିତ ଓଯନ୍ତି
ୄମଉଁଥିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି:
i.

ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସିଂୄହାମ୍ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଉଥିଫା ବି ୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡିଙ୍ଗ୍ ଏଫଂ ନସିଂ ଔଙ୍ଙତ  ׀ଏଥିୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ଏ
ନସିଂ ୄସଫା, RMO ଘାଚତ, IV ତଯ ଦାଥତ/ଯକ୍ତ ସଂଘାଯଣ/ଆୄଞ୍ଜଓଵନ ୄଦଫା ଘାଚତ ଏଫଂ ୄସବି ଔଙ୍ଙତ

ii. ଆୄଣ୍ଟନିବ
ସ ୄଓଣାଯ ଣୁ ନଟ
ି ,ICU) ଔଙ୍ଙତ
iii. ସଚତନ, ଏୄନୄସ୍ଙଟିଷ୍ଟ, ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ, ଯାଭର୍ତଦାତା, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ର୍ୁଳ୍କ
iv. ଏୄନୄସ୍ଙଟିକ୍, ଯକ୍ତ, କ୍ସ, ବାିୄଚନ, ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘାଚତ, ସଚିଓର ଉଓଯଣ
v. ର୍ଧ ଏଫଂ ଡ୍ରକସ
vi. ଡାଏରିସସ୍
ି , ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି
vii. ୄୄସ୍ମଓର୍, ୄଥତାୄଡିକ୍ ଆଭପ୍ଳାଣ୍ଟ, ଆନଫ୍ରା ଓାଡିଅକ୍ ବାରଭ ପ୍ରତିସ୍ଙାନ, ବାସ୍କୁୟରାର୍ ୄସଟଣ୍ଟ
viii. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ରାୄଫାୄଯୄଟଯୀ/ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯୀକ୍ଷା ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡିଓାର ଔଙ୍ଙତ
ix. ଫୀଭିତ ଓୁ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦାନଓର୍ତ୍ତା ,ୄଡାନର୍ୁ ଉୄଯ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ
ବର୍ତ୍ି ଔଙ୍ଙତ ,ଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଫହିବୂ ତ
ତ ଓଯିୁ
ଏଓ ନିଣଭିତ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଏ ୄଓଫ ମଦି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଯହିଫା ଫଧି 24
ୂ ି ରିସୀ ଔଙ୍ଙତକୁଡଓ
ଖଣ୍ଟା ଓିଭା ଧିଓ ହୁ ଏ  ׀ଫର୍ୟ ୄଭଡିଓର ୄଟୄଓନାୄରାଚି ଯ ଉନ୍ନତଓଯଣ ସହିତ, ୄନଓ ସଚତଯୀ ାଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରକ୍ରିଣା
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ନାହିଁ  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଦିଫସୄସଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା ଯୂୄ, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଘାନ ଫିୄର୍ର୍ତାପ୍ରାପ୍ତ
ଦିଫସ ୄସଫାୄଓନ୍ଦ୍ର ଓିଭା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁ ସାୄଯ  ׀ଘକ୍ଷୁ ସଚତଯୀ, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ଡାଏରିସସ୍
ି
ବି ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଫୁ ଓୁ ଦିଫସୄସଫା ସଚତଯୀ ନ୍ତକତତ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ତାରିଓା ସଫତଦା ଫବୁ ଥାଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଫାହୟୄଯାକୀ ଔଙ୍ଙତଯ ଫୀଭା ଏମତୟନ୍ତ ବାଯତୄଯ ତି ସୀଭିତ ଙି, ୄସବି ତି ଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ .ି.ଡି. ସୁଯକ୍ଷା ଦିନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ
ୄଓୄତଓ ୄମାଚନା ଯହିଙ ି ମାହା ଫାହୟୄଯାକୀ ହିସାଫୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଏଫଂ ୄସ ସଭ ନ୍ଧୀଣ ଡାକ୍ତଯ ଅକଭନ, ନିଣଭିତ ୄଭଡିଓର
ଯୀକ୍ଷଣ, ୄଡଣ୍ଟର  ପାଭତାସୀ ଭୂରୟ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
2. ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ
i.

ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ

ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ହୁ ଏତ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଓିଭା ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄହାଆାୄଯ  ׀ମଦି ଏଓ ୄଯାକୀ ଏଓ
ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ସଚତଯୀ ାଆଁ ମାଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫା ୂଫତଯୁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଔଙ୍ଙତ ୄହାଆଥାଆାୄଯ ׀
ଯିବାଷା
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ହସ୍ପିଟାର ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ନିଭନଭୄତ ଯିବାର୍ିତ ଓୄଯ :
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ତୁ ଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତସଫୁ , ଏହି ସର୍ତ୍ତୄଯ ୄମ:
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a) ୄସବି ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତସଫୁ ୄସହି ସଭାନ ସ୍ଙିତ ି ାଆଁ ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହରା,ଏଫଂ
b) ୄସବିଅ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାମତୟ ହୁ ଏ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯୀକ୍ଷଣ, ର୍ଧ, ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ର୍ୁଳ୍କ ଅଦି ଯୂୄ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄସବି ଔଙ୍ଙତ, ମାହା
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ  ୄସହି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଏ ׀
ii. ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ, ଯହିଫା ୄଯ, ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରାବ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଦୄକ୍ଷ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଯିବାର୍ା
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ଭୁକ୍ତି ାଆଫା ,ଡିସଚାଚତ ୄହଫାୁ ୄଯ ତୁ ଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତସଫୁ ,ଏହି ସର୍ତ୍ତୄଯ
ୄମ:
a) ୄସବି ୄଭଡିଓାର ଔଙ୍ଙତସଫୁ ୄସହି ସଭାନ ସ୍ଙିତ ି ାଆଁ ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ
ଅଫର୍ୟଓ ୄହରା, ଏଫଂ
b) ୄସବିଅ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାମତୟ ହୁ ଏ

ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫା ୄଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସଂଔୟଓ ଦିନ ମତୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟୟ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫଶୟଓୀୟ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସସଫୁ ଓୁ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂଶ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ଓଯାମିଫ ׀
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ଡିସଚାଚତ ୄହରା ୄଯ ର୍ଧ, ଡ୍ରକସ, ଡାକ୍ତଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭୀକ୍ଷା ଅଦି
ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄସବି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ
ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ମଦି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ସଭଣାଫଧି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ
ଏଫଂ ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ୄହାଆଥାଏ, ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄହଉଙି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ତିଯର୍
ି ଦିନ
ାଆଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ର୍ାଠ୍ିଏ ଦିନ ାଆଁ ׀
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ସଭଗ୍ର ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଂର୍ ହୁ ନ୍ତି ମାହା ାଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା
ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
a) ଅଫାସିଓ ହେିଟାରାଆୄଚଶନ୍
ମଦି ଏହି ରାବ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃ ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଏଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄଯ
ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ନ ୄହାଆ ଖୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ଓୁ ଧ୍ୟାନ
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ଯଖିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଙି  ׀ଫର୍ୟ, ସର୍ତ୍ତ ୄହଉଙି ୄମ ମଦି ୄଯାକ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ୄଯାକୀଯ
ସ୍ଙିତ ି ଏବି ୄଟ ୄମ ତାଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ନିଅମାଆ ନ ାୄଯ ଓିଭା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନିଫାସ ଯ ବାଫ ଙି ׀
ଏହି ଫୀଭା ସାଧାଯଣତଃ ତିନଠ୍
ି ାଯୁ ାଞ୍ଚ ଦିନ ଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ନିଏ ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରଥଭ ତିନଠ୍
ି ାଯୁ
ାଞ୍ଚ ଦିନ ାଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଔଙ୍ଙତଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ  ׀ଏହି ଫୀଭା ୄଓୄତଓ ଘିଯସ୍ଙାଣୀ ଓିଭା ସାଧାଯଣ
ୄଯାକ ୄମଯିଓି ଅଚମା, ୄବ୍ରାଙ୍କାଆଟିସ୍, ୄକ୍ରାନିକ୍ ୄନଫ୍ରି ଟିସ ଏଫଂ ୄନଫ୍ରି ଟିକ୍ ସିୄନଡ ିାମ୍, ଡାଏଯିଅ ଏଫଂ
କୟାୄସଟ ିାଏୄଣ୍ଟଯିଟସ୍
ି , ଡାଏୄଫଟିସ୍ ୄଭରିଟସ୍, ସ୍ମାଯ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଆନପଳଏଞ୍ଜା,
ଓପ  ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱଯ ସହିତ ସଫୁ
ୟ
ପ୍ରଓାଯଯ ତଯ ଛାଡା ାଆଁ ଅଫାସିଓ ଘଓିତ୍ସା କୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ଫଚିତ ଓୄଯ ׀
b) ସାଧାଯଣ ଫଚତନ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ନ୍ତକତତ ୄଓୄତଓ ସାଧାଯଣ ଫଚତନକୁଡଓ
ି ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଙି. IRDAI
ୂ ି ରିସୀକୁଡଓ
ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଭାକତଦର୍ିଓା, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ IV ୄଯ ଫିସ୍ଗୃତ
ଯୂୄ ଦିଅମାଆଥିଫା ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଫଚତନ ଉୄଯ ଏକୁଡଓ
ି ଅଧାଯିତ ୄଟ  ׀IRDAI ୄେଫସାଆଟ ୄଯ ଉରବ୍ଧ
ଭାକତଦର୍ିଓା ସହିତ ନିଚଓୁ ଯିଘତ
ି ଓଯିଫା ାଆଁ ଙାତ୍ର/ଙାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଉଙି ׀
ଏହାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଉଘିତ୍ ୄମ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକିତା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନୁ ମାଣୀ ମଦି ୄଓୌଣସି
ଫଚତନଓୁ ହଟାଆ ଦିଅମାଏ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ଫଚତନଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଏ, ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରାହଓ ସୂଘନା ର୍ୀଟ ଏଫଂ
ରିସୀୄଯ ରକା ଯୂୄ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
1. ୂଫଯ
ତ ୁ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ଏହାଓୁ ପ୍ରାଣତଃ ସଫତଦା ଫଚତନ ଓଯାମାଏ .ୄମୄହତୁ ନୟଥା ଏହାଯ ଥତ ଏଓ
ନିଶ୍ଚିତତା ଓୁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ୄହଉଙି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ୄଯାକ/କ୍ଷତକୁଡଓ
ି ୂଫଯ
ତ ଆତିହାସ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ  ׀ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ
ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
ଯିବାଷା
ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ ଅଯ ଡିଏ ଭାକତଦର୍ିଓା ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓୄଯ:
‚ୄଓୌଣସି ଫସ୍ଙା ,ସ୍ଙିତୁି , ୄଯାକ ଓିଭା କ୍ଷତ ଓିଭା ୄସ ସଭନ୍ଧତ
ି ସ୍ଙିତ ି ,କୁଡଓ
ି ୁ ୄମଉଁଥି ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ାଔୄଯ ଘିହ୍ନ ଓିଭା
ରକ୍ଷଣ ଥିରା, ଏଫଂ/ଓିଭା ୄସକୁଡଓ
ି ଘିହ୍ନଟ ୄହାଆଥିରା, ଏଫଂ/ ଓିଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ
ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ 48 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯାଭର୍ତ/ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିୄର‛ ׀ ׀

ଫଚତନ ୄହଉଙି : ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଯ ପ୍ରଥଭ ରି ସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଠ୍ାଯୁ, ୄମ ମତୟନ୍ତ ତାଯ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ
48 ଭାସ ଫିତ ି ନାହିଁ, ରିସୀ ୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ସ୍ଥିତ ି (କୁଡଓ
ି )׀
1. ଚନ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄପ୍ରାଗ୍ରାଭ/ଫିତଯଣ/ୄସଫା
2. ଘର୍ଭା/ ଓଣ୍ଟାଓଟ ୄରନସ/ଶ୍ରଫଣ ସହାଣଓ ଆତୟାଦିଯ ଭୂରୟ
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3. ଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଔଙ୍ଙତ ୄମଉଁଥିୄଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ନାହିଁ
4. ହୄଭତାନ ପ୍ରତିସ୍ଙାନ
5. ୄହାମ୍ ବିଚଟ୍
ି ଘାଚତ
6. ଫନ୍ଧୟତା/ଉଫନ୍ଧୟତା/ସହାଣତା ପ୍ରାପ୍ତକବତଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା
7. ୄଭାଟାଣିଅ/ୄଫସିଟ ି ,ଯୁକଣ  ୄଫସିଟ ି ସହିତୁ ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା
8. ଭାନସିଓ ୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ  ଭୄନାୄଦୈହଓ
ି ସଭସୟା
9. ଯିଫ୍ରାଓିବ
ଟ ତୂଟ ି ାଆଁ ସଂୄର୍ାଧନାତ୍ମଓ ସଚତଯୀ
10. ୄମୌନ କ୍ରିଣା ସଂଘଯିତ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା
11. ୄଡାନର୍ ସ୍କି ନ
ି ୍ ଘାଚତ
ି ଙ୍ଗ
12. ବର୍ତ୍ି/ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଘାଚତ
13. ଭୂରୟାଙ୍କନ/ ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ
14. ୄସହି ୄଯାକ ୄମଉଁଥି ାଆଁ ବର୍ତ୍ି ଓିଭା ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ଓଯାକରା, ତାହା ାଆଁ ନାଫର୍ୟଓ ମାଞ୍ଚ/ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙତ
15. ୄଓୌଣସି ଫି ଔଙ୍ଙତ ୄମୄତୄଫୄ ୄଯାକୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯୄୋ ବାଆଯସ ଙି ୄଫାରି ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ହୁ ଏ ଏଫଂ/ଓିଭା ୄସ
HIV/ଏଡସ ଆତୟାଦିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭା ୄଯାକ୍ଷଯୂୄ ଘିହ୍ନଟ ହୁ ଏ
16. ୄଷ୍ଟମ୍ ୄସଲ୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ/ସଚତଯୀ ଏଫଂ ସଂଯକ୍ଷଣ
17. ମୁଦ୍ଧ  ଅଣଫିଓ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଣ
18. ସଭସ୍ଗ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ଅଆଟମ୍ ମଥା: ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଘାଚତ, ବର୍ତ୍ି ର୍ୁଳ୍କ, ୄଟରିୄପାନ, ୄଟରିବିଚନ ଘାଚତ, ଟାଣୄରେିଜ୍,
ଆତୟାଦି
19. ୄଓୌଣସି ଫି ଦାଫୀ ଓଯିଫା ାଆଁ ଧିଓାଂର୍ ରସୀ ୄଯ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ତାଯିଔ ଠ୍ାଯୁ 30 ଦିନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ଫଧି ସାଧାଯଣତଃ ରାକୁ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏହା ଫର୍ୟ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ
ରାକୁ ୄହଫ ନାହିଁ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ିଓଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଭୀଯା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆଥିରା  ׀ରିସୀୄଯ
30 ଦିନଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଥିରା ׀
ଦୁ ବତାକୟଫର୍ତଃ,

ୄସ ରିସୀ ୄନଫାଯ 20 ଦିନ ୄଯ, ଭୀଯା ଭୟାୄରଯିଅ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହରା ଏଫଂ 5 ଦିନୄଯ

ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହରା  ׀ତାଓୁ ବାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫିର ୄଦଫାଓୁ ଡିରା ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ାଆଁ ଦାଫୀ ଓରା, ୄସଭାୄନ ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଗ୍ରାହୟ ଓୄର ଓାଯଣ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଖଟଣା ରିସୀ ୄନଫାଠ୍ାଯୁ 30 ଦିନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିରା ׀
i.

ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି : ଏହା ୄସହି ୄଯାକକୁଡଓ
ି ାଆଁ ପ୍ରମୁମୟ ହୁ ଏ ମାହା ାଆଁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓୁ ଫିମ୍ବିତ
ଓଯାମାଆାୄଯ ଓିଭା ତା’ ାଆଁ ୄମାଚନା ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଉତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ, ୄକାଟିଏ/ ଦୁ ଆ/ଘାଯି ଫର୍ତଯ
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄଭାତିଅ ଫିନ୍ଦୁ, ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରାଷ୍ଟାଟିକ୍ ହାଆଯେପି , ୄଭୄନାଯତାକିଅ ଓିଭା ପାଆୄବ୍ରାଭିଭା ାଆଁ
ହିସୄଟ ଯୄଓଟାଭି, ହାଚିଅ, ହାଆୄଡ୍ରାସିର, ଚନମଚାତ ଅନ୍ତଯିଓ ୄଯାକ, ଭଦ୍ୱାଯୄଯ ନାଡୀବ୍ରଣ, ଭଓଣ୍ଠ,କବତଦାହ ଏଫଂ
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ତତ୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟା, କର ଫଳାଡଯ ଥଯୀ ନିଷ୍କାସନ, ସନ୍ଧିଫାତ  କଣ୍ଠିଫାତ, ଥଯୀ ୄଯାକ, ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣ
ସ୍ଙିସନ୍ଧିଫାତ, ଅସି
ଟ ୄାୄଯାସିସ୍ ବି ୄଯାକକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ׀
c) ଉରବ୍ଧ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଫିଓଳ୍ପ
i.

ୄଫୈୟକ୍ତିଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା

ଏଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭିତ ଯିଫାଯ ସଦସୟ ୄମଯିଓି ତି/ତ୍ନୀ, ଅଶ୍ରିଓ ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତି, ଅଶ୍ରିତ ିତାଭାତା, ଅଶ୍ରିତ
ର୍ାର୍ୁର୍ର୍ୁଯ, ଅଶ୍ରିତ ବାଆବଉଣୀ ଆତୟାଦି ସହିତ ନିଚ ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄନଆାୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ
ଅଶ୍ରିତଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଏ ୄମଉଁଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମଅଆାୄଯ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ାଆଁ ଘଣନ
ଓଯାମାଆଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଯାର୍ି ଥିଫା ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄସବି ଅଶ୍ରିତ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ
ପ୍ରୄତୟଓ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ସମ୍ଭଫ ୄଟ  ׀ୄସବିଅ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ ୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକ୍ତି ରିସୀ
ଘାରୁ ଥିଫା ଫଧିୄଯ ତା’ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ସଫତାଧିଓ ଭାତ୍ରା ମତୟନ୍ତ ଦାଫୀ ଓଯିାୄଯ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭିତ ାଆଁ
ତା’ଫଣସ  ଘଣନିତ ଫୀଭାଯାର୍ି ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସି ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓାଯଓ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀
ii. ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ
ଏଓ ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଏଓ ପ୍ରଓାଯ ଫୀଭାୄଯ, ତି/ତ୍ନୀ, ଅଶ୍ରିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏଫଂ ଅଶ୍ରିତ
ିତାଭାତା ଥିଫା ଯିଫାଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ଫୀଭା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଯିଫାଯ ୄଯ ପ୍ରଫାହିତ ହୁ ଏ ׀
ଉଦାହଯଣ

ମଦି ଘାଯି ଫୟକ୍ତି ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଏଓ ଯିଫାଯ ାଆଁ ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ନିଅମାଏ, ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ରିସୀ
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହା ଏଓାଧିଓ ଯିଫାଯ ସଦସୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଓିଭାେ ଯିଫାଯଯ ୄଓଫ ଚୄଣ ସଦସୟଯ
ଫହୁ ଫଧ
ି ଦାଫୀ ାଆଁ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ  ׀ଏସଫୁ ଏଓତ୍ର ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ୄଭାଟ ସୁଯକ୍ଷା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ  ׀ଫୀଭା
ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଯିଫାଯଯ ଫୄୟାୄଚୟଷ୍ଠ ସଦସୟଯ ଫୟସ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ଓୁ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀
ଏହି ଉବଣ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା  ଫଚତନକୁଡଓ
ି ସଭାନ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀସଫୁ
ଫଚାଯୄଯ ୄରାଓପ୍ରିଣ ୄହଉଙି ୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯିଫାଯ ଏଓ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ
ଏଓ ଉଘିତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସ୍ଗଯୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
d) ଫିଶଷ୍ଟ
ି ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି
ୂଫଯ
ତ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଉତ୍ପାଦ ନ୍ତକତତ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଭୂବୂତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ସୁଯକ୍ଷା ସହିତ ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ୄନଓ
କୁଡଏ
ି ଯିଫର୍ତ୍ତନ  ନୂ ତନ ଭୂରୟ ୄମାଡା ମାଆଥିଫା ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ୄମାକ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଅୄଭ ଏହି ଯିଫର୍ତ୍ତନକଡିଓ
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା  ׀ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ଡିଫ ୄମ ସଫୁ ଉତ୍ପାଦୄଯ ନିଭର
ନ ିଖିତ ସଫୁ ରକ୍ଷଣ ଥାଏ
ନାହିଁ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
i.

ଉସୀଭା ଏଫଂ ୄଯାକ ଫିନଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓୟାିଙ୍ଗ୍

ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦୄଯ ୄଯାକ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଓୟାିଙ୍ଗ ଙି, ଉ.ସ୍ୱ. ୄଭାତିଅ ଫିନ୍ଦୁ  ׀ୄଓୄତଓ ାଔୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ
ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଉୄଯ ଉ ସୀଭା ଭଧ୍ୟ ଙି; ଉ.ସ୍ୱ. ପ୍ରତିଦନ
ି ଯ ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ 1% ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଏଫଂ
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ଅଆ.ସି.ଣୁ . ଘାଚତ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ 2% ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ  ׀ୄମୄହତୁ ICU ଘାଚତ, OT ଘାଚତ ଏଫଂ ଏଯିଓି ସଚତନଯ
ପି ଜ୍ ବି ନୟାନୟ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠଯ ପ୍ରଓାଯ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ,
ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଓୟାିଙ୍ଗ୍ ନୟାନୟ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ
ସୀଭିତ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀
ii. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ (ସାଫତଚନିଓ ଯୂୄ ୄଓା-ୄ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା)
ଏଓ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଭୂରୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତା ମାହା ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ
ୄମ ରିସୀଧାଯୀ/ଫୀଭିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଦାଫୀ ଯାର୍ିଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ପ୍ରତିର୍ତ ଫହନ ଓଯିଫ  ׀ଏଓ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ
ଓମ୍ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ତା’ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ସତଓତତା ଫରଭନ ଓଯୁଙି ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ
ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଓୃ ତ ବାୄଫ ତାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତଓୁ ଓମ୍ ଓଯୁଙି ׀
iii. ଓାଟୄମାକୟ
ଓାଟୄମାକୟ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଭୂରୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତା ମାହା ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ
କ୍ଷିତ
ି ର୍ତ୍
ି ଟଙ୍କା ଯାର୍ି ାଆଁ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟଓ
ୂ ି ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ଦିନ/ଖଣ୍ଟା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦାଣୀ ଯହିଫ ନାହିଁ ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସି ରାବ ୄଦଣ ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ରାକୁ ୄହଫ ׀
ଏଓ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ଓମ୍ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
ପ୍ରତି ଫର୍ତ, ପ୍ରତି ଚୀଫନ, ପ୍ରତି ଖଟଣା ାଆଁ ଓାଟୄମାକୟ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି
ଓାଟୄମାକୟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫାଓୁ ହୁ ଏ ׀
iv. ନୂ ତନ ଫଚତନକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ୄଯ IRDAI ଦ୍ାଯା ଭାନଓୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି :
 ଅନୁ ଫଂର୍ିଓ ସଭସୟା ଏଫଂ ୄଷ୍ଟମ୍ ୄଓାର୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ/ସଚତଯୀ
 ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ଏଫଂ/ଓିଭା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାଯଯ ଫାହୟ ଏଫଂ/ଓିଭା ସ୍ଙାଣୀ
ୄଭଡିଓର/ ଣ-ୄଭଡିଓର ଉଓଯଣ ମାହା CPAP, CAPD ଆନଫୟଚନ୍
ବ୍ନ ଅଦି, ଅଭରାନସ
ସଭନ୍ଧୀଣ
ୟ
ୟ
ଉଓଯଣ ଥତାତ୍ ୋଓର୍, ଓୁ ୄଘସ୍, ୄଫରଟ, ଓରାଯ, ଓୟାପ୍, ସ୍ପିଣ୍ଟ, ସିଙ୍ଗ
ଳ ୍ ୄବ୍ରସ୍, ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାଯଯ ଫି ଷ୍ଟଓିଙ୍ଗସ,
ଡାଆୄଫଟିଓ ପୁ ଟ ୄେର୍, ଗ୍ୁୄଓାଭିଟଯ/ଥୄଭତାଭିଟଯ  ୄସବି ସଭନ୍ଧୀଣ ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓ
ି ଆତୟାଦି ଏଫଂ
ୄଓୌଣସି ଫି ୄଭଡିଓର ଉଓଯଣ ମାହାଓୁ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଖୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ, ଆତୟାଦି ଏସଫୁ ଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ
ଓୄଯ ׀
 ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ପ୍ରଓାଯଯ ସବିସ ଘାଚତ, ସଘତାଚତ, ବର୍ତ୍ି ର୍ୁଳ୍କ/ ଞ୍ଜି ଓଯଣ
ଘାଚତ ଆତୟାଦି
 ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଖଯ ଅକଭନ ଘାଚତ, ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫଧିୄଯ ଯିଘାଯଓ/ନସି ଘାଚତ
v. ୄଚାନ୍ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରିଭିୟଭ
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ସାଧାଯଣତଃ, ପ୍ରିଭିଣଭ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫଣସ ଏଫଂ ଘଣନିତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓଯିଥାଏ  ׀ୄଓୄତଓ ୄଚାନ୍ ୄଯ
ଧିଓ ଦାଫୀ ଭୂରୟ ସହିତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନ୍ତଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଙି, ଉ.ସ୍ୱ. ଚିରାଳ  ଭୁଭାଆ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା
ୄଓୄତଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଉତ୍ପାଦ ାଆଁ ଉଙ୍ଙତଭ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଚାନ୍ ଯ ଂର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
vi. ୂଫତ – ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ଫିନଣ
ି ାଭଓ ଅଫର୍ୟଓତା ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓାଣଯୁ, ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୂୄଫତ ଫହିବୁ ତ
ତ ଓଯାମାଆଥିରା, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ
ଘାଯି ଫର୍ତଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହିତ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଓିଙ ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓିଙ ି ହାଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ
ଏହି ଫଧିଓୁ 2 ଏଫଂ 3 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
vii. ନୂ ତନୀଓଯଣନୀୟତା
ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଅଚୀଫନ ନୂ ତନୀଓଯଣନୀଣତାଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାକରା  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ, ସଫୁ ରିସୀ ାଆଁ IRDAI
ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ନିଫାମତୟ ଓଯାମାଆଙି ׀
viii. ଦିଫସ ୄସଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଫିଜ୍ଞାନ ଯ ଉତ୍କର୍ତ ସହିତ ଦିଫସ ୄସଫା ଫକତୄଯ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ସଭାୄଫର୍ ୄଦଔାମାଆଙି  ׀ୂୄଫତ ଦିଫସ
ୄସଫା ନ୍ତକତତ ୄଓଫ ସାୄତାଟି ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓୁ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିରା – ୄଭାତିଅଫିନ୍ଦୁ, D ଏଫଂ C,
ଡାଏରିସସ୍
ି , ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି, ରିୄଥାେିପ୍ସ ି ଏଫଂ ଟନିୄସ ରୄଓଟାଭି  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ, 150 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓୁ
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄମାକାଆ ଦିଅମାଆଙି ଏଫଂ ତାରିଓା ଧିଓ ଯୁ ଧିଓ ଫଢି ଘାରିଙ ି ׀
ix. ରି ସୀ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ମାଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ
ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଭୂରୟଓୁ ୂୄଫତ ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଓଲାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଉଥିରା  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭୂରୟ ଯ
ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ି ଓୄଯ, ମଦି ପ୍ରସ୍ଗାଫଟି ସଙ୍କଟାଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ହୁ ଏ  ׀ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ି 50% ଠ୍ାଯୁ 100% ମତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ
ୄହାଆାୄଯ  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଭଧ୍ୟ ଅୄଦର୍ନାଭା ଦିଅମାଆଙି ୄମ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ ଔଙ୍ଙତଯ ନୂ ୟନ
50% ଫହନ ଓଯିଫ ׀
x. ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂଫ-ତ ଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି
ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଭାନଙ୍କ ହାଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ ୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସୁଯକ୍ଷାଯ
ଫଧିଓୁ 60 ଦିନ  90 ଦିନ ମତୟନ୍ତ ଫଢାଆ ଦିଅମାଏ  ׀ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ସଫତାଧିଓ ସୀଭା ନ୍ତକତତ, ଫୀଭା
ଯାର୍ିଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ପ୍ରତିର୍ତ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏହି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୀଭିତ ,ଓୟାପ୍ୁ ଭଧ୍ୟ ଓଯି ୄଦଆଙନ୍ତି ׀
xi. ଅଡ ନ୍ ସୁଯକ୍ଷା
ଅଡ-ନ୍ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ନୂ ତନ ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ ଓୁ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଙି ׀
ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙନ୍ତି:
 ପ୍ରସୂତ ି /କବତାଫସ୍ଙା ସୁଯକ୍ଷା : ୂୄଫତ ଔୁଘୁଯା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରସୂତ ି ଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଓଯାମାଉ ନ ଥିରା ଓିନ୍ତୁ
ଫର୍ତ୍ତଭାନ, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହିତ, ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଓଯାମାଉଙି ׀
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 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା : ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ାଆଁ ବଣଙ୍କଯ ୄହାଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ଧିଓ ଭୂରୟଯ
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ାଆଁ ହାଆ ଏଣ୍ଡ ବସତନ ପ୍ରଡଓଟ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ׀
 ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ୁନଃ ସ୍ଙାନ : ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଯ, ଧିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଦଆ, ଫୀଭା ଯାର୍ି ,ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ
ୄଯ ମାହା ଓମ୍ ୄହାଆମାଆଥାଏ ୁ ଓୁ ଭୂ ସୀଭା ୄଯ ୁନଃସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
 ଅଣୁ ର୍ ,AYUSH)- ଅଣୁ ୄଫତଦଓ
ି -ୄମାକ –ଣୁ ନାନୀ –ସିଦ୍ଧ – ୄହାଭିାଥ ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା : ୄଓୄତଓ
ରିସୀ AYUSH ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ମତୟନ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
xii. ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ୄଓୄତଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପାଦ ନିଭୄନ ଯ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ନ୍ତଯବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି  ׀ରାବକୁଡଓ
ି
ରିସୀଯ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ୄଦଣ ୄହାଆଥାଏ,ମାହା
ୂ ୀଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଫିକ୍ଷୄଯ ଫିନଦ୍ଦ୍
ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀
 ଫାହୟୄଯାକୀ ଫୀଭାସୁଯକ୍ଷା: ୄମଭିତଓ
ି ି ଅୄଭ ଚାଣଁୁ ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୄଓଫ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଓିଙ ି ଓବ୍ନାନୀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄଓୄତଓ ହାଆ-ଏଣ୍ଡ ପ୍ଳାନ ନ୍ତକତତ ଫାହୟୄଯାକୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ାଆଁ ସୀଭିତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
 ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ: ଏହା ଏଓ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଫଧି ାଆଁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ାଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଓ ୄଭାଟା
ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀2/3 ଦିନଯ ଓାଟୄମାକୟ ରିସୀ ଓୁ ଙାଡି ସାଧାଯଣତଃ 7 ଦିନ ାଆଁ ଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଦିଅମାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ରାବ ପ୍ରବାଫ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଓାଟୄମାକୟ ଫଧି ଯ
ଫାହାୄଯ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏହା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀଯ ତିଯକ୍ତ
ି ୄଟ ଓିନ୍ତୁ ରିସୀଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଭଧ୍ୟୄଯ
ଓିଭା ଏଓ ରକା ଉ-ସୀଭା ସହିତ ୄହାଆାୄଯ ׀
 ଅୄଯାକୟପ୍ରାପ୍ତି ରାବ: ଏଓ ୄଭାଟା ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମଦି ୄଯାକ ,ସୁସ୍ଙତାୁ ଏଫଂ/ଓିଭା ଦୁ ଖଟ
ତ ଣା ୄମାକଁୁ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଯ ୄଭାଟ ଫଧି 10 ଦିନଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄହାଆ ନ ଥିଫ ׀
 ଦାତା ,ୄଡାନଯୁ ଯ ଔଙ୍ଙତ: ରିସୀ ୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନୁ ସାୄଯ ଫଡ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ୄଡାନଯ ଯ ଔଙ୍ଙତ ଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ାଆଁ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ׀
 ଅଭୟରାନସଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍:ି ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ଅଭୟରାନସ ାଆଁ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି
ରିସୀଯ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ୂ ୀୄଯ ଫିନଦ୍ଦ୍

 ସାଙ୍ଗୄଯ ଅସିଥିଫା ଫୟକ୍ତି ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ : ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯାକୀଯ ୄସଫା ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ
ଔାଦୟ, ଯିଫହନ ଫାଫଦୄଯ ସାଥୀ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏହା ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ׀
ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ ନୁ ସାୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ି ଓିଭା ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ୄଦଣ, ରିସୀଯ ନୁ ସୂଘୀୄଯ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ସୀଭା ମତୟନ୍ତ,
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
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 ଯିଫାଯ ଯିବାର୍ା : ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଉତ୍ପାଦୄଯ ଯିଫାଯଯ ଯିବାର୍ା ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହାଆମାଆଙି  ׀ୂୄଫତ, ଭୂଔୟ
ଫୀଭିତ, ତି/ତ୍ନୀ, ଅଶ୍ରିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିରା  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄନଓ ରିସୀ ଙି
ୄମଉଁଠ୍ି ିତାଭାତା ଏଫଂ ର୍ାର୍ୁଶ୍ୱର୍ୁଯ ଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ୄସହି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
D. ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓିଭାେ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା
ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ରିସୀ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯିଘତ
ି  ׀ଅନ୍ତଚତାତିଓ ଫଚାଯୄଯ ଧିଓାଂର୍ ୄରାୄଓ ଉଙ୍ଙ
ୄଓା – ୄ ରିସୀ ଓିଭା ଣ ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄଯାକ ଓିଭା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ତିଯକ୍ତ
ି ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ କ୍ରଣ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ ବାଯତୄଯ,
ଟପ୍ –ପ୍ ସୁଯକ୍ଷା ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଯ ଭୂଔୟ ଓାଯଣ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଉଙ୍ଙ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ବାଫ ୄଫାରି ଚଣା ଡୁ ଥିରା,
ମଦି ସ୍ଙିତ ି ଅଉ ଧିଓ ୄସବି ନାହିଁ  ׀ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଫତାଧିଓ ଯାର୍ି ଫହୁ ତ ସଭଣ ଧଯି ଟ5,
00,000 ଯହିଥିରା  ׀ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସୁଯକ୍ଷା ଘାହଁୁଥିଫା ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଦୁ ଆକୁଣ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଦଆ ଦୁ ଆଟି ରିସୀ ଓିଣିଫା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ
ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ଏହାଯ ଯିଣାଭ ୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଓାର୍ ୄହରା, ମାହା ପ୍ରୄଫର୍ଦ୍ୱାଯ /
ୄେର୍ୄହାରଡ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଯାର୍ି ଯ ଉୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଯ ଉଙ୍ଙ ଯାର୍ି ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଏହି ରିସୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଥିଫା ଏଓ ଭୂବୂତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ସହିତ ଓାମତୟ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଉଘିତ୍
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ଅୄସ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସଭାନଙ୍କ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାୄନ
ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭା ଯ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯିାଯନ୍ତି ,ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ୄେର୍ୄହାରଡ ହିସାଫୄଯ
ଯଖିୁ  ׀ଏହି ନିଚ ତଥା ଯିଫାଯ ାଆଁ ୄହାଆାୄଯ, ମାହା ଉଙ୍ଙ ଭୂରୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ଦୁ ବତାକୟୂର୍ଣ୍ତ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ସୁଫଧ
ି ାୄଯ ଅସିଥାଏ
׀
ଟପ୍ – ପ୍ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯ ୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ , ୄଭଡିଓର ଭୂରୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ଳାନ୍ ନ୍ତକତତ ଘଣନ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଟୄମାକୟ ,ଓିଭା ୄେର୍ୄହାରଡୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ୍ ନ୍ତକତତ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି
ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ଯାର୍ି, ଥତାତ୍ ଓାଟୄମାକୟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଓୁ ତା’ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ଦାତା ଦ୍ାଯା ଟ.3.ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାଶି ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ୄସ ଟ. ତିନ ି ରକ୍ଷ
ତିଯିକ୍ତ ଟ. 10 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ରି ସୀ ଯ ଘୟନ ଓଯିାୄଯ ׀
ମଦି ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଭୂରୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁ ଏ, ଭୂବୂତ ରିସୀ ୄଓଫ ଟ. ତିନ ି ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା
ୄଦଆାୄଯ  ׀ଟପ୍ –ପ୍ ଓବଯ ସହିତ, ଟ. ଦୁ ଆ ରକ୍ଷଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଯାର୍ିଓୁ ଟପ୍- ପ୍ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ଟପ୍-ପ୍ ରି ସୀସଫୁ ଶସ୍ତାୄଯ ଅୄସ ଏଫଂ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଟ. 10 ରକ୍ଷ ରିସୀଯ ଭୂରୟ ଟ. ତିନ ି ରକ୍ଷ ତିଯିକ୍ତ ଟ. 10
ରକ୍ଷଯ ଟପ୍-ପ୍ ରି ସୀଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଏହି ଓବଯକୁଡଓ
ି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ ଯିଫାଯ ଅଧାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄଟ  ׀ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫାଯ ସଦସୟ
ାଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଓିଭା ଯିଫାଯୄଯ ପ୍ରସାଯିତ ୄହଉଥିଫା ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଫୀଭା ଯାର୍ି ଓୁ ଅଚିଓାରି ଫଚାଯୄଯ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙି ׀

340

ମଦି ଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳାନ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄକାଟିଏ ୄକାଟିଏ ଖଟଣାୄଯ ଓାଟୄମାକୟ ଯାର୍ିଓୁ ଟି ମିଫା ଅଫର୍ୟଓ
ଓୄଯ, ପ୍ଳାନ ଓୁ ଫିବୀର୍ିଓା ଅଧାଯିତ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ୄଦଣ ୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ,
ଉୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଉଦାହଯଣ ୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ୄକାଟିଏ ୄକାଟିଏ ଦାଫୀ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ଟ.3 ରକ୍ଷ ଓୁ ଟିମିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଫର୍ୟ ଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳାନ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଓାଟୄମାକୟଓୁ ଟିମିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିନ୍ତି ରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ
ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖା ଅଣନ୍ତି ମାହାଓୁ ହାଯାହାଯି ୄଭାଟ ଯାର୍ି ଅଧାଯିତ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ୍ ୄମଭିତ ି ଓି ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ
ଯିଘତ
ି ସୁଯ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ, ଉୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଉଦାହଯଣ ୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ
ୄକାଟିଏ ୄକାଟିଏ ଦାଫୀ ଓୁ ୄମାକ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଟ. 3 ରକ୍ଷ ଟିମାଏ, ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଦଏ ׀
ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଉୄଯ ରାକୁ ହୁ ଏ ׀
ୂ ି ରିସୀଯ ଧିଓାଂର୍ ଭାନଓ ସର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଏଫଂ ଫଚତନ ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ୄଓୄତଓ ଫଚାଯୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ଭୂବୂତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ , ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ
ୄଓଫ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା ଓାଯଫାଯ ଓଯନ୍ତି ׀
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E. ଫଯିଷ୍ଠ ନାକଯିଓ ରି ସୀ
ଏହି ପ୍ଳାନକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଓଳ୍ପନା ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠ ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଓଯାମାଆଙି ୄମଉଁଭାନଙ୍କୁ ୄନଓ
ସଭଣୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫଣସ ୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମାଏ ,ଥତାତ୍ 60 ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଅଣୁ ଯ ଫୟକ୍ତିୁ  ׀ଫୀଭା
ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ଫଚତନ କୁଡଓ
ି ଯ ସଂଯଘନା ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ରିସୀ ବି ׀
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା  ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଭଣ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫା ୄଫୄ ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠଭାନଙ୍କ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଫିୄର୍ର୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଅମାଏ
 ׀ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ଭୂଔୟତଃ 60 ଫର୍ତ ୄଯ ଏଫଂ ଅଚୀଫନ ନୂ ତନୀଓଯଣୀଣ  ׀ଫୀଭା ଯାର୍ି ଟ.50, 000 ଠ୍ାଯୁ ଟ 5.00,00 ଯ
ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଯୄହ  ׀ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ଉୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଉଦାହଯଣ : ୄକାଟିଏ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ାଆଁ ୄଭାତିଅଫିନ୍ଦୁଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 1 ଫର୍ତ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 2 ଫର୍ତଯ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଅହୁ ଯ,ି ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ୄଓୄତଓ ୄଯାକଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନ ଥାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ନୟ ଏଓ ଯ
ଥାଆାୄଯ  ׀ଉଦାହଯଣ : ସାଆନୁ ସାଆଟିସ୍ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ୄଯ ଅୄସ ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ନୟ
ୄଓୄତଓ ଏହାଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନୁ ୄଙ୍ଚଦୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକଯ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଥଫା ଓୟାିଙ୍ଗ୍ ଥାଆାୄଯ  ׀ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ –
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦାଫୀ ଯ ଏଓ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ଓିଭା ଏଓ ଉ ସୀଭା ଯୂୄ ୄମଉଁଟା ଫି ଧିଓ, ୄସହି
ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ୄସଭାୄନ ାଯବ୍ନଯିଓ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ପ୍ଳାନ ସଫୁ ଓୁ ନୁ ସଯଣ ଓଯନ୍ତି
ୄମଯିଓି 30/60 ଦିନ ଓିଭା 60/90 ଦିନ ଯ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ׀
IRDAI ୄସହି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ୁ ରାକୁ ଓଯିଙନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ଫଯିଷ୍ଠ ନାକଯିଓ ଟନ୍ତି :
1. ଫଯିଷ୍ଠ ନାକଯିଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ନିଯୄକ୍ଷ, ନୟୄଣାଘିତ, ାଯଦର୍ତୀ ଏଫଂ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓୃ ତ ୄହଫ ׀
2. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୌଣସି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄରାଡିଙ୍ଗ୍ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ରିଖିତ
ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ଚାଯୀ ୂଫଯ
ତ ୁ ୄସସଫୁ ୄରାଡିଙ୍ଗ୍ ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫିୄର୍ର୍ ସମ୍ମତି
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ ׀
3. ଫଯିଷ୍ଠ ନାକଯିଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀ  ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ସଭସ୍ଗ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ TPA ଏଓ ରକା ଘୟାୄନର ସ୍ଙାିତ ଓଯିୄଫ ׀
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F. ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ସଂଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ
ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଫଡ ସଙ୍କଟ ୄହଉଙି ରିସୀ ରାବସଫୁ ଯ ନାଫର୍ୟଓ  ନୁ ଘତ
ି
ଉୄମାକ  ׀ୄଯାକଟି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଫାରି ଚାଣି, ଡାକ୍ତଯ, ସଚତନ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାୄନ ତାଓୁ
ଅଫର୍ୟଓତାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯିଫାଯ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ୄଦଔାନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଯହିଫାଯ ଦୀଖତତା ଓୁ ଫଢାଆଦିନ୍ତି,
ନାଫର୍ୟଓ ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିଓ  ରାୄଫାୄଯୄଟାଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ସଫୁ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ଭୂରୟଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ
ଧିଓ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯି ଦିନ୍ତି  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଭୂରୟ ଉୄଯ ନୟ ଏଓ ଫଡ ପ୍ରବାଫ ୄହଉଙି ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୂରୟୄଯ ରକାତଯ
ଫୃ ଦ୍ଧ,ି ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରିଭିଣଭ ହାଯୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄକ୍ଷା ଧିଓ ׀
ଏହାଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧତାଯିତ ରାବ ଓବଯ  ׀ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ,
ନିଶ୍ଚିତ ରାବ ଓବଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏଓ ମଥାଥତ ଫଧି ାଆଁ ତାଯ ରିସୀଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଓଯିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ
ସହାଣଓ ହୁ ଏ  ׀ଏହି ଉତ୍ପାଦୄଯ, ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ୄହଉଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ାକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସିଷ୍ଟଭ ନ୍ତକତତ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙି ,
ୄମଯି ଓି ENT, ଥାରୄଭାୄରାଚି ,ଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ାୁ, ଫସୄଟେିକ୍ସ, ବା ,ପ୍ରସୂତୁି , କାଆୄନୄଓାୄରାଚି ,ପ୍ରସୂତ ି ର୍ାସ୍ଘୁ,
ଆତୟାଦି ଏଫଂ ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ସଫତାଧିଓ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ି ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଯାର୍ି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ׀
ଏହି ଘିଓତ୍ସ
ି ାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ୄଦଣ ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚତ ସାଧାଯଣତଃ ଉମୁକ୍ତ ଭୂରୟଯ ଧ୍ୟଣନ ଉୄଯ ଅଧାଯିତ
ୄହାଆଥାଏ ମାହା ୄସହି ଫସ୍ଙାଓୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚତ ଭୂରୟଯ ସଫୁ ଖଟଓଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିଫ ୄମଯି ଓି :
a) ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା
b) ପ୍ରୄପସନର ର୍ୁଳ୍କ
c) ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ, ବା
d) ର୍ଧ
e) ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଆତୟାଦି
ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚତ ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଥୟ, ଯିଫହନ, ଅଭୟରାନସ ଘାଚତ, ଅଦି ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀
ଏହି ରିସୀସଫୁ ଓୁ ଯିଘାିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଯ ୄଟ ୄମୄହତୁ ୄଓଫ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ରିସୀ
ନ୍ତକତତ ୄଯାକଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ׀
ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ନିଶ୍ଚିତ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ସହିତ ଏଓ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ରାବଯ ୟାୄଓଜ୍ ଦିନ୍ତି  ׀ଉତ୍ପାଦୄଯ ଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ାକୁଡଓ
ି ଯ
ଯିବାର୍ା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଘିଓତ୍ସ
ି ାକୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓା ପ୍ରାଣ 75 ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାଣ 200 ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀
ୄସହି ସଚତଯୀ/ଘିଓତ୍ସ
ି ା ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ରିସୀୄଯ ଉରିଳଖିତ ସୂଘୀୄଯ ସ୍ଙାନ ାଆ ନାହାନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫା ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯାମାଆଙି  ׀ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଏଓାଧିଓ ଦାଫୀ ସମ୍ଭଫ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ଦାଫୀକୁଡଓ
ି
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଘଣନିତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଦ୍ୱାଯା ସୀଭିତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ନିଶ୍ଚିତ ରାବ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙନ୍ତି:
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 ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ଫୀଭା ୄମାଚନା
 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ନକଦ ଫୀଭା ୄମାଚନା
1. ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ରି ସୀ
a) ପ୍ରତି ଦିନ ଯ ଯାଶି ସୀଭା
ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ସୁଯକ୍ଷା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରତି ଦିନ ନକଦ ସୁଯକ୍ଷା ,ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂୁ ଟ. 1500 ପ୍ରତି ଦିନ ଠ୍ାଯୁ ଟ.5, 000 ଓିଭା ଧିଓ ପ୍ରତି ଦିନ ୄହାଆାୄଯ
 ׀ପ୍ରୄତୟଓ ୄଯାକ ାଆଁ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ପ୍ରଦାନ ଉୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ,
ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫାର୍ିଓ ରିସୀ ୄହାଆଥାଏ ׀
b) ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଫସ ସଂଔୟା
ଏହି ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ଯ ଦିଫସ ସଂଔୟା ଓୁ ୄସହି ୄଯାକ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ
ମାହା ାଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ନିଅ ମାଉଥାଏ  ׀ଘିଓତ୍ସ
ି ାକୁଡଓ
ି ଯ ଫିସ୍ଗୃତ ତାରିଓା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ନିଫାସ ଫଧି ଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ
ଓଯାମାଏ ମାହା ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରଓାଯଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା/ୄଯାକ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ନକଦ ରାବ ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିଥାଏ ׀
c) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓବଯ ଓିଭା ଅଡ୍-ନ୍ ଓବଯ
ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ରିସୀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହିସାଫୄଯ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ
ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓି, ନୟ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହା ଏଓ ନିଣଭିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ ସହିତ ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍
ଓବଯ ହୁ ଏ  ׀ଏହି ରିସୀସଫୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ଅଓସ୍ମିଓ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ସହାଣଓ ହୁ ନ୍ତି ୄମୄହତୁ
ୄଦଣ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ୄଟ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ଫାସ୍ଗଫ ଭୂରୟ ସହିତ ସଭନ୍ଧତ
ି ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହା ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଅଧାଯିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ଫୀଭା ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄଓୌଣସି ସୁଯକ୍ଷା ତିଯକ୍ତ
ି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ׀
d) ଯିଯ
ୂ ଓ ସୁଯକ୍ଷା
ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଏଓ ନିଣଭିତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଔଙ୍ଙତ ରିସୀ ଓୁ ଯିୂଯଣ ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହା ର୍ସ୍ଗା ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ
ଅଓସ୍ମିଓ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ାଆଁ  ଫଚତନ, ୄଓା-ୄ ଆତୟାଦି ବି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ନ ଥିଫା ଔଙ୍ଙତ
ସଫୁ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
e) ସୁଯକ୍ଷା ଯ ନୟାନୟ ରାବ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣଯୁ, ଏହି ପ୍ଳାନଯ ୄନଓ ରାବ ଯହିଙ ି ୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଏହା ଫୁ ଛାଆଫା ସହଚ ୄଟ
ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ସହଚୄଯ ଫିକ୍ରି ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଏହା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୁ ହଯାଏ ୄମୄହତୁ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରତିଦନ
ି ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ପ୍ରଓୃ ତ ଔଙ୍ଙତ ମାହା ଫି ୄହାଆ ଥାଉ ନା
ଓାହିଁଓି  ׀ଅହୁ ଯ,ି ୄସବି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏଫଂ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ କୁଡଓ
ି ଫାସ୍ଗଫୄଯ ସଯୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି ׀
2. ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରି ସୀ
ଏହି ଉତ୍ପାଦଓୁ ବୟାନଓ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା ଓିଭାେ ବିଖାତ (ୄଟ୍ରୌଭା) ୄସଫା ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଏ ׀
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ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଫିଜ୍ଞାନ ଯ ଉତ୍କର୍ତ ସହିତ, ୄରାଓଭାୄନ ଓୟାନସଯ, ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍  ହୃ ଦ୍ ଖାତ ଆତୟାଦି ବି ଫଡ ଫଡ ୄଯାକ ଯୁ ଫଞ୍ଚି
ମାଉଙନ୍ତି , ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଣାଭ ଅକ ଓାୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆଥାନ୍ତା  ׀ୁନଶ୍ଚ, ୄସବି ଫଡ ଫଡ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ
ଫଞ୍ଚିମିଫା ୄଯ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ମୄଥଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆଙି  ׀ଫର୍ୟ ଏଓ ଫଡ ୄଯାକଯୁ ଫଞ୍ଚିମିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ
ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙତ ତଥା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଚୀଫନ ଧାଯଣ ଔଙ୍ଙତ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  ׀ଏପ୍ରଓାୄଯ ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ଅକଭନ
ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ବଣବୀତ ଓଯି ଦିଏ ׀
a) ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄଓୌଣସି ଉରିଳଖିତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଏଓ ରାବ ରିସୀ ୄଟ ׀
b) ଏହାଓୁ ଫିକ୍ରୀ ଓଯାମାଏ :
 ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ,ନାଶ୍ରିତୁ ରିସୀ ଯୂୄ ଓିଭା
 ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ସହିତ ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓିଭା
 ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓିଭା
ବାଯତୄଯ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରାବସଫୁ ଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ତୟନ୍ତ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଚୀଫନ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ
ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ,ଯାଆଡଯୁ ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଦୁ ଆଟି ପଭତ ଦିଅମାଏ – ତ୍ୱଯାନିତ CI ରାବ
ୄମାଚନା ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CI ରାବ ୄମାଚନା  ׀ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ୄଯାକ କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯିବାର୍ା ଏଫଂ ଉର୍ତ୍ଭ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହି ରାବଟି ଫିକ୍ରି ଓଯାମାଏ  ׀ଭ୍ରାନ୍ତି ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ , ଅଆଅଯଡିଏ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ନ୍ତକତତ 20 ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଯ ଯିବାର୍ାଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙି
 ׀,ଦଣାଓଯି ୄର୍ର୍ୄଯ ଥିଫା ସଂରଗ୍ନ ୄଯ ରକ୍ଷୟ ଦିନ୍ତୁୁ ׀
ଫର୍ୟ, ଚାଯୀ ଘଯଣ ୄଯ ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସମ୍ଭାଫନା ,ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରବାଫିତ ୄହଫାଯ ଫହୁ ତ ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ୄରାୄଓ ଭୂଔୟତଃ
ଏହି ଫୀଭା ୄନଆଥାନ୍ତିୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ମୄଥଷ୍ଟ
ତଥୟଯ ବାଫ ୄମାକଁୁ, ଘିତ ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ୁନଃଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ତଥୟ
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଙି ׀
c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଫଡ ଫଡ ୄଯାକ ଟନ୍ତି ମାହା ନା ୄଓଫ ବାଯୀ ଧିଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଭୂରୟ ଅୄଡ
କତି ଓଯାନ୍ତି, ିତୁ ଫିଓାଙ୍ଗତା, ଙ୍ଗ ହାନି, ଉାଚତନ ହାନି ଆତୟାଦିଯ ଓାଯଣ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତି ଏଫଂ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ଦୀଖତ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯି ାଯନ୍ତି ׀
d) ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ଓୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ୄନଫାାଆଁ
ୂ ି ରିସୀ ତିଯକ୍ତ
ସୁାଯିର୍ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ରିସୀ ନ୍ତକତତ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଏଓ ଯିଫାଯଯ ଅଥିଓ ୄଫାଛ ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫାୄଯ
ସାହାମୟ ଓୄଯ ମାହାଯ ସଦସୟ ୄସବି ୄଯାକ ଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
e) ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତି,
ଓିନ୍ତୁ ସାଧାଯଣ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି:
 ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଓୄଠ୍ାଯତା ଥିଫା ଓୟାନସଯସଫୁ
 ତୀବ୍ର ଭାୄଣାଓାଡିନର ଆନଫାଓତର୍ନ
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 ୄଓାୄଯାନାଯୀ ଅୄଟତଯୀ ସଚତଯୀ
 ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ବାରଭ ପ୍ରତିସ୍ଙାନ
 ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି କମ୍ଭୀଯତା ଯ ୄଓାଭା
 ୄଯନାର ଘତା
 ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ମାହାଯ ଯିଣାଭ ସ୍ଙାଣୀ ରକ୍ଷଣ ୄହାଆଥାଏ
 ଭୂଔୟ ଙ୍ଗ /ୄଫାନ୍ ଭୟାୄଯା ପ୍ରତୟାୄଯାଣ
 ଫହୁ ଫଧ
ି ଓାଠ୍ିନୟ
 ୄଭାଟଯ ନୁ ୟଯନ୍ ୄଯାକ
 ଙ୍ଗକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙାଣୀ ାଯାରିସସ୍
ି
 ଫଡ ଫଡ ଦୁ ଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ସ୍ଙାଣୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା
ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓା ସ୍ଙିଯ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ଫଢି ଫଢି ମାଉଥାଏ  ׀ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଚତାତିଓ ଫଚାଯୄଯ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୁ ‘ଭୂ ,ୄଓାର୍ୁ’ ଏଫଂ ‘ତିଯକ୍ତ
ି ’ ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି,ଏଯିଓି ଅରୄଚୈଭର୍ ସ ୄଯାକ
ବି ସ୍ଙିତ ି ଓୁ ଫି ସୁଯକ୍ଷା ଦିନ୍ତି  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ‘ଘଯଭ ୄଯାକ’ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ମଦି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
f)

ୄମୄତୄଫୄ ଧିଓାଂର୍ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭଟା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି,
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଙି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଅଓାଯୄଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତ ସୁଯକ୍ଷା ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ
ଓଯନ୍ତି  ׀ଳ୍ପ କୁଡଏ
ି ଉତ୍ପାଦ ଉବଣ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଂୄମାକ, ଥତାତ୍ ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ, ଯ
ୂ ି ଏଫଂ ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଥିଫା ଫଡ ଫଡ ୄଯାକ କୁଡଓ
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦିନ୍ତି ׀

g) ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଅଣୁ ଫକତ 21 ଫର୍ତ ଠ୍ାଯୁ 65 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଯ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ
ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀
h) ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥାଏ ୄମୄହତୁ ୄସବି ଏଓ ରିସୀଯ ଭୂଔୟ ଓାଯଣ
ୄହାଆାୄଯ ୄସବି ୄଯାକକୁଡଓ
ି ସହିତ ଚଡିତ ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫାଯ ଅଥିଓ ୄଫାଛ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା ׀
i)

ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକତତ ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ନିଦାନ ଘିହ୍ନଟ ୄହଫାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ 100%
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଏଫଂ ୄଯାକଯ କମ୍ଭୀଯତା ଅଧାଯୄଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ
25% ଠ୍ାଯୁ 100% ମତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀

j)

ଞ୍ଜୁ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄଯ ୄଦଔାମାଆଥିଫା ଏଓ ଭାନଓ ସର୍ତ୍ତ ୄହଉଙି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସି
ରାବ ୄଦଣୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ଠ୍ାଯୁ 90 ଦିନ ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଏଫଂ ୄଯାକଯ ନିଦାନ ୄଯ 30
ଦିନଯ ଚୀଫିତ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ  ׀ଏହି ରାବ ଯୂୄ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚୀଫିତ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ‚ଭୃତୁୟ
ରାବ‛ସହିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ୄହଫା ଉଘିତ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ‚ଚୀଫିତ ,ଫଞ୍ଚିଥିଫାୁ ରାବ‛ ଥତାତ୍ ୄସହି ଓଷ୍ଟଦାଣଓ
ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ରାବ ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକ ୄଯ ଅସିଥାଏ,
ଏହି ଥତୄଯ ଧିଓ ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
346

k) ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ 45 ଫର୍ତଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଫଣସଯ ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ସଙ୍କଟ ୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି,
ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓୄଠ୍ାଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ଭାନଓ ଫଚତନ କୁଡଓ
ି ଠ୍ିକ୍ ୄସ ବିଅ ମାହା
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୄଯ ଥାଏ, ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍ତ ାଆଫାୄଯ ଓିଭା ନୁ ାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପତା,
ଓିଭା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧିଓୁ ଟାିଫା ାଆଁ ୄଭଡିଓର ଘିଓତ୍ସ
ି ା ୄଯ ଫିଭ ଓଯିଫା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଚିତ
ଓଯାମାଆଙି ׀
l)

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭିତଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଓିଭା ଧିଓ ାଆଁ ୄଓଫ ଥୄଯ
କ୍ଷତିଯ
ଟ ର ୄଅଉଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟା ମତୟନ୍ତ  ׀ୄଓୌଣସି
ୂ ଣ ୄଦଆାୄଯ ଓିଭା ଭରି
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଥୄଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ପ୍ରଦାନ ଓରା ୄଯ, ରିସୀ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀

m) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀଓୁ ସଭୂହଭାନଙ୍କୁ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଓୄତାୄଯଟ ଭାନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ୄମଉଁଭାୄନ
ୄସଭାନଙ୍କ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ରିସୀସଫୁ ନିନ୍ତି ׀
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G. ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଫୀଭା
ଅଚିଓାରି, ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ଫଢିଫା ସହିତ, ଫିଶ୍ୱୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଫୃ ଦ୍ଧି ାଉଙି  ׀ଫଦ୍ଧିତ ଅଣୁ ଯ ୄରାଓସଂଔୟା
ସହିତ, ସାଯା ୃଥିଫୀୄଯ, ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଫୀଭା ଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ଫବୁ ଙି  ׀ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠ ୄରାଓଭାୄନ ଏଫଂ ୄସହି ୄରାୄଓ ଭଧ୍ୟ
ୄମଉଁଭାୄନ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାଯଯ ଙ୍ଗତାୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଟନ୍ତି, ଦୀଖତାଫଧି ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି  ׀ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା/ମତ୍ନ ଥତ
ୄହଉଙି ୄସହି ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୟକ୍ତିକତ ଓିଭା ନସିଂ ୄସଫା ୄମଉଁଭାୄନ ସହାଣତା ଯ ଭାତ୍ରା ଫିନା ନିୄଚ ନିଚଯ
ମତ୍ନ ୄନଫାାଆଁ ସଭଥତ ଓିଭା ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଅହୁ ଯି ବର ୄହଫା ାଆଁ ମାଉନାହିଁ ׀
ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ାଆଁ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ୄମାଚନା ଙି:
a) ୂଫଯ
ତ ୁ ନିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ୄମାଚନା ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା, ୄସଭାନଙ୍କ ବଫିର୍ୟତ ଯ ୄଭଡିଓାର ଔଙ୍ଙତ
ଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ, କ୍ରଣ ଓଯାମାଆଥାଏ, ଏଫଂ
b) ଅସନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତା ୄମାଚନା ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ୄଭାଟା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଦ୍ୱାଯା କ୍ରଣ ଓଯାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ
ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
ଙ୍ଗତାଯ ଓୄଠ୍ାଯତା ,ଏଫଂ ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଫଞ୍ଚିଫା ଫଧିୁ ରାବଯ ଯିଭାଣ ଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ନିଏ  ׀ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି
ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଫିଓର୍ିତ ୄହଫାଓୁ ଙି ׀
ବଫିଷୟତ ଅୄଯାକୟ ରି ସୀ
ପ୍ରଥଭ ୂଫ–ତ ନିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଥିରା ଘାୄଯାଟି ସାଫତଚନିଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ
ଓଯାମାଆଥିଫା ବଫର୍ୟତଅୄଯାକୟ ରିସୀ  ׀1990 ୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଥିଫା, ଏହି ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ
ଫସଯପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ, ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ୄସ ତା’ ଉାଚତନକ୍ଷଭ
ଚୀଫନ ୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାଏ  ׀ଏହା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା ସଦୃ ର୍ ୄଟ ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ ୄମ ଏହା
ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷା ବଫିର୍ୟତଯ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
a) ଫିମ୍ବି ତ ୄଭଡିୄଳଭ
ରିସୀ ଟି ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଫିମ୍ବି ତ ଓିଭା ବଫିର୍ୟତ ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ୄଟ ଏଫଂ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ବିଅ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ 25 ଏଫଂ 55 ଫର୍ତ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଏହି ୄମାଚନାୄଯ ୄମାକ ୄଦଆ ାୄଯ ׀
b) ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅୟୁ
ୄସ 55 ଏଫଂ 60 ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଘଣନ ଓଯିାୄଯ ଏହି ସର୍ତ୍ତୄଯ ୄମ ୄମାକ ୄଦଆଥିଫା ତାଯିଔ
ଏଫଂ ଘଣନିତ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ 4 ଫର୍ତଯ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୟଫଧାନ ଥିଫା ଉଘିତ୍  ׀ରିସୀ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଯ ଥତ
ୄହଉଙି ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ରାବ ଅଯମ୍ଭ
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄହାଆଥିଫା ଅଣୁ  ׀ଏହି ଅଣୁ ଓୁ ଅକଓୁ ଫଢା ମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
ୂ ୀୄଯ ଫିନଦ୍ଦ୍
c) ଫସଯଗ୍ରହଣ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ସଭୟାଫଧି
ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣାଫଧି ଯ ଥତ ୄହଉଙି ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତାଯିଔ ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି
ୂ ୀୄଯ ଫିନଦ୍ଦ୍
ରିସୀ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ସହିତ ସଭାପ୍ତି ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି  ׀ଏହି ସଭଣାଫଧି ୄଯ ଫୀଭିତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଉଥିଫା
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ନୁ ସାୄଯ ଓିସ୍ଗି/ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯାର୍ିଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫ  ׀ଫୀଭିତ ାଔୄଯ ୄକାଟିଏ ଏଓ ଭୁସ୍ଗ ପ୍ରିଭିଣଭ
ଓିଭା ଓିସ୍ଗି ହିସାଫୄଯ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନଯ ଫିଓଳ୍ପ ଥାଏ ׀
d) ସାଯଣ/ପ୍ରତୟାହଯଣ
ମଦି ଫୀଭିତ ଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆମାଏ ଓିଭା ୄସ ଘଣନିତ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫଣସ ଯ ୂଫଯ
ତ ୁ ଓିଭା ଏହାଯ ୄଯ ୄମାଚନା ଠ୍ାଯୁ
ସାଯିତ/ ପ୍ରତୟାହୃ ତ ୄହଫା ାଆଁ ଘାୄହଁ, ୄତୄଫ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସି ଦାଫୀ ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ଯ ଉମୁକ୍ତ ୄପଯସ୍ଗ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଫ  ׀ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄଯ ଫିଭ ାଆଁ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଓାଯଣ ଫସଯୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ
ାଆଁ 7 ଦିନ ଯ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧିଯ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହିଙ ି ׀
e) ସଭନୁ ୄଦଶନ
ୄମାଚନାୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ନ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହିଙ ି ׀
f) ଫଚତନ
ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ୄଯ ଥିଫା ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ, 30 ଦିନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଏଫଂ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ୄଯାକକୁଡଓ
ି ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତ
ଫଚତନ ବି ଏହି ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସି ଫଚତନ ନାହିଁ  ׀ୄମୄହତୁ ଏହା ବଫିର୍ୟତ ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ରିସୀ, ଏହା ସଂୂର୍ଣ୍ତ
ତଓତ ସଙ୍ଗତ ୄଟ ׀
g) ସଭୂହ ଫୀଭା ପ୍ରଓାଯ
ରିସୀ ଓୁ ସଭୂହ ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଯ ସୁଫଧ
ି ା ଉରବ୍ଧ ଙି ׀
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H. ୄଓାଭି-େ ଉତ୍ପାଦ
ୄଫୄ ୄଫୄ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଂୄମାଚିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଦୁ ଆ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓତ୍ର ୄହାଆ  ଏଓ ଫୁ ଛାଭଣାୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ୟାୄଓଚଡ ଉାଣୄଯ ଧିଓ ଉତ୍ପାଦଓୁ
ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓଯିଫାଯ ଏହା ୄହଉଙି ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତି ׀
ୄହରଥ ପ୍ଳସ୍ ରାଆଫ୍ ୄଓାଭିେ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄସହି ଉତ୍ପାଦସଫୁ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଏଓ
ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ/ଓିଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ,ନାଶ୍ରିତୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ସଂୄମାଚନ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଦୁ ଆୄକାଟି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଡିଚାଆନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଫିତଯଣ ଘୟାୄନର
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫିଣନ ଓଯାମାଏ  ׀ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ, ଏହାଯ ଯିଣାଭ ଦୁ ଆ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫନ୍ଧନ ୄହଫ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ
ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ମାଣୀ, ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ୄକାଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ୄକାଟିଏ ଣ-ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଫ
ୄସବି ଫନ୍ଧନ ଯ ନୁ ଭତି ଦିଅମାଆଥାଏ  ׀ଫିଣନ, ରିସୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ  ସାଧାଯଣ ଔଙ୍ଙତକଡ
ି ଯ ଫଣ୍ଟନ ୄଓଉଁ
ୁ ଓ
ଉାଣୄଯ ଓଯାମିଫ ଏଥିାଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଭାଦଣ୍ଡ  ପ୍ରି ଭିଣଭଯ ସଂଘାଯଣ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ୄସବି
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁ ଛାଭଣାଯ ଏଓ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଥିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ୄକାଟିଏ
ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ଫନ୍ଧନ ାଆଁ IRDAI ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଁ ନୁ ୄଯାଧ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଘୁକ୍ତିନାଭା ଏଓ ଦୀଖତାଫଧି ସ୍ୱଯୂଯ ୄହଫା
ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ସାଧାଯଣ ଯିସ୍ଙିତ ି  IRDAI ଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଫୟତୀତ ୄଓୌଣସି ଫି ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ଫନ୍ଧନଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତୟାହାଯଯ ନୁ ଭତି
ଦିଅମିଫ ନାହିଁ ׀
ୄଓାମ୍ବି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିବିନ୍ନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ସଂଓତ ଫିନ୍ଦୁ ଯୂୄ ରିସୀ ୄସଫାଓୁ ସୁକଭ
ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫାଓୁ ଏଓ ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟିଏ ଓୁ ାଯସ୍ପଯିଓ ଯୂୄ ସମ୍ମତି ଦିଅମାଆାୄଯ  ׀ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  ରିସୀ ୄସଫାଓୁ ସୁକଭ
ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯିାୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ରିସୀଯ ୄଓଉଁ ଫିବାକ ପ୍ରବାଫିତ ୄହାଆଙି, ଏହା ଉୄଯ ଅଧାଯ
ଓଯି, ଦାଫୀ  ଓଭିର୍ନ ୄଦଣପ୍ରଦାନକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
‘ୄଓାମ୍ବି ଉତ୍ପାଦ’ ପାଆରିଙ୍ଗ୍ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକିତା ଭାକତଦର୍ିଓାଯ ନୁ ାନ ଓଯିଫ
ଏଫଂ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଯୂୄ ହଟାମିଫ  ׀ଉବଣ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଖଟଓକୁଡଓ
ି ୁ ରକା ରକା ବାୄଫ ଘିହ୍ନଟୄମାକୟ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ
ଏଫଂ ଉବଣ ଫିକ୍ରଣ-ୂଫତ ଫସ୍ଙା  ଫିକ୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫସ୍ଙାୄଯ  ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ, ଫିକ୍ରଣ ସାହିତୟ ଆତୟାଦି ବି ସଭସ୍ଗ
ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ଉତ୍ପାଦଓୁ ଉବଣ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ  ସଭୂହ ଫୀଭା ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଫର୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ର୍ୁଦ୍ଧ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯିଫାଯଯ ଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଉୄଯ ଦିଅମାଏ ମିଏ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଏଫଂ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ନୟାନୟ ପ୍ରମୁଚୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଭାନଦଣ୍ଡ ନ୍ତକତତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫିଓଳ୍ପ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ‘ୄଓାଭି ଉତ୍ପାଦ’ ଉୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଫର୍ୟ, ‘ୄଓାମ୍ବି ଉତ୍ପାଦ’ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫିଓଳ୍ପଯ ନୂ ତନୀଓଯଣୀଣତା ଯ ାତ୍ରତା ସଭନ୍ଧତ
ି ଣ-ଫୀଭା/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ
ଠ୍ାଯୁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫିଓଳ୍ପୄଯ ଥିଫ ׀
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ୄଓାମ୍ବି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଣନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଫିଣନ ଘୟାୄନର, ୄବ୍ରାଓଯ ଏଫଂ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ  ଓୄତାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ତା,
ୄମଉଁଭାୄନ ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଧାଯଣ ଟନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଫୟାଙ୍କ ୄଯପଯାର ଫୟଫସ୍ଙା
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନୁ ୄହଁ  ׀ଫର୍ୟ, ୄସଭାୄନ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୄହାଆାଯିୄଫ ନାହିଁ ୄମଉଁଭାୄନ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଉତ୍ପାଦଯ
ଫିଣନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଧିଓୃ ତ ନୁ ହନ୍ତ
ଁ ି׀
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଏଫଂ ଫିକ୍ରଣ ସାହିତୟୄଯ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହିସଫୁ ଫିୄର୍ର୍ତା ଫିର୍ଣୄଯ
ୄମଯିଓି ଦୁ ଆଟି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଚଡିତ ଙନ୍ତି, ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ନୟଠ୍ାଯୁ ରକା ୄଟ, ଓିଏ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସଭାଧାନ ଓଯିଫ,
ଫୀଭିତଯ ଫିଓଳ୍ପ ୄଯ ଉବଣ ଓିଭା ୄକାଟିଏ ସୁଯକ୍ଷାଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିର୍ଣ, ୄସଫା ସୁଫଧ
ି ା ଆତୟାଦି ׀
ଏହି ଫୟଫସାଣୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ IT ସିଷ୍ଟଭ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଦୃ ଢ ଏଫଂ ଫାଧ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ୄମୄହତୁ ଏହାଯ ଥତ
ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ସାୄଯ ଦୁ ଆଟି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟଯ ସଭନଣ ଏଫଂ IRDAI ାଆଁ ତଥୟ ଚାତ ୄଟ ׀
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I. ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ
ୟାୄଓଜ୍ ଓିଭା ଙତ୍ର ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓ
ି , ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଦସ୍ଗାଫିଚ ନ୍ତକତତ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା କୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଂୄମାଚନ, ପ୍ରଦାନ
ଓଯନ୍ତି ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ନୟାନୟ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସାଣୄଯ, କୃହସ୍ଙ ରିସୀ, ୄଦଓାନୀ ରିସୀ, ପି ସ୍ ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ଆତୟାଦି
ବି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ ଯହିଙ ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି , ୄକାଟିଏ ରିସୀ ନ୍ତକତତ, କୃହ, ଫସ୍ଗୁ ଅଦି ସହିତ ଫିବିନ୍ନ ୄବୌତିଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓୁ
ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି  ׀ୄସହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଓିଙ ି ଫୟକ୍ତିକତ ଙ୍କ୍ତି ଓିଭା ଦାଣିତ୍ୱ ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଥିଫା ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ଯ ଉଦାହଯଣକୁଡଓ
ି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା ରାବକୁଡଓ
ି ୁ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି
ୂ ି ରିସୀକୁଡଓ
ସହିତ ଏଫଂ ଏଯିଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ  ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ରାବକୁଡଓ
ି ୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସହିତ
ସଂୄମାଚିତ ଓଯି ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ମାତ୍ରା ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ୄଟ ମାହା ନା ୄଓଫ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା, ିତୁ ଦୁ ଖତଟଣା
ଚନିତ ଭୃତୁୟ/ଫିଓାଙ୍ଗତା ରାବ କୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ସହିତ ୄଯାକ/ଦୁ ଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ, ମାଞ୍ଚ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଜ୍ ଯ ହାନି ଓିଭା ହଞ୍ଚିଫାୄଯ ଫିଭ, ାୄସ୍ପାଟତ  ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ହାନି, ସବ୍ନର୍ତ୍ି/ଫୟକ୍ତିକତ କ୍ଷତି ାଆଁ
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ , ମାତ୍ରାଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଏଫଂ ଏଯିଓି ହଯଣ ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ׀
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J. ଦଯିଦ୍ର ଫକତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା
ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଓଳ୍ପନା ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଗ୍ରାଭୀଣ  ୄନୌଘାଯିଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ନିଭନ ଅଣ ଫକତ ୄରାଓଭାନଙ୍କ
ସୁଯକ୍ଷା ଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖି ଓଯାମାଆଙି  ׀ନିଭନ ଅଣଫକତଯ ୄରାୄଓ ଅଭ ଚନସଂଔୟାଯ ଏଓ ଫଡ ଅଓାଯ କଠ୍ନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ
ସାଧାଯଣତଃ ୄଓୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ଓବଯ ୄସଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ନ ଥାଏ  ׀ୄତଣୁ , ଏହି ନିଭନ ଭୂରୟଯ ଉତ୍ପାଦ ଓୁ ଏଓ ର୍ସ୍ଗା
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରାବ ୟାୄଓଚ ସହିତ, ଏହି ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଏକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ
ଫଞ୍ଚିଫା ୄଯ ସାହାମୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଅଆ.ଅଯ. ଡି.ଏ. ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ,
2005 ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ହୁ ଏ ׀
ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଏଓ ଳ୍ପ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ଅସନ୍ତି ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ, ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ, 2005
ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁ ମାଣୀ ଫୀଭାଯାର୍ି ଟ.30,000 ଯୁ ନିଭୄନ ଯ ଥାଏ  ׀ୄସବି ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ୁ ଭୂଔୟତଃ ଫିବିନ୍ନ ସବ୍ଦାଣ
ସଂକଠ୍ନ ଓିଭା ଣ-ସଯଓାଯୀ ସଂକଠ୍ନ ,NGO) ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ଅଧାଯୄଯ ନିଅମାଏ ׀
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ଯ ଗ୍ରାଭୀଣ  ସାଭାଚିଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭାଯ ଫୟାଓ ହୁ ଞ୍ଚ ଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା
ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ନୁ ାତ ଓୁ ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯିଫା
ଉଘିତ୍ ׀
ସଭାଚଯ ଦଯିଦ୍ର ଫକତ ଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ PSU ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ସୃଷ୍ଟି ଓଯାମାଆଥିଫା ଦୁ ଆଟି
ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭୄନ ଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଆଙି:
1. ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରି ସୀ
ନିଭନ କୁଡଓ
ି ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରସୀଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତି :
a. ସଭାଚଯ କଯିଫ ଫକତଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ର୍ସ୍ଗା ୄଭଡିଓର ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଏହି ରିସୀଯ ଯିଓଳ୍ପନା ଓଯାମାଆଙି ׀
b. ସୁଯକ୍ଷା ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ରିସୀଯ ପ୍ରଓାଯକୁଡଓ
ି ବି ୄଟ  ׀ସଂଘିତ ୄଫାନସ ଏଫଂ ୄଭଡିଓର ମାଞ୍ଚ ରାବସଫୁ

ନ୍ତବତୁକ୍ତ ନୁ ହନ୍ତି ׀
c.

ରିସୀ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ତଥା ଯିଫାଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀

d. ଅଣୁ ସୀଭା ାଞ୍ଚ ଠ୍ାଯୁ 70 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ୄଟ ׀
e.

ତିନ ି ଭାସ  ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ଯ ଫଣସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଆ ାୄଯ ଏହି ସର୍ତ୍ତୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଓିଭା ଉବଣ
ିତାଭାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମିଫ ׀

f.

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଟ. 5,000 ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ଏଫଂ ପ୍ରିଭିଣଭ ନିଭନ ୄଟଫୁ ର ନୁ ମାଣୀ
ୄଦଣ ହୁ ଏ ׀

ୄଟଫୁ ର 2.1
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫଣସ

46 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ

46-55

56-65

66-70

ଯିଫାଯ ଯ ଭୂଔୟ

70

100

120

140

ତି/ତ୍ନୀ

70

100

120

140
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25 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଅଶ୍ରିତ ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତି

50

50

50

50

2+1 ଅଶ୍ରିତ ିରା ଯ ଯିଫାଯ ାଆଁ

190

250

290

330

2+2 ଅଶ୍ରିତ ିରା ଯ ଯିଫାଯ ାଆଁ

240

300

340

380



ଅଣଓଯ ଧିନିଣଭ ଯ ନୁ ବାକ 80 D ନ୍ତକତତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଓଯ ରାବ ାଆଁ ୄମାକୟ ହୁ ଏ ׀



ରିସୀ ାଆଁ ୄସଫା ଓଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ନାହିଁ ׀

2. ସାଫତୄବୌଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ୄମାଚନା (UHIS)
ଏହି ରିସୀ 100 ଓିଭୋ ଧିଓ ଯିଫାଯଯ ସଭୂହ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଭଣୄଯ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ UHIS
ରିସୀକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଚନତା ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଆଙି ׀
ରାବ
ନିଭକ
ନ ୁଡଓ
ି ସାଫତୄବୌଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ରାବ ଟନ୍ତି :
 ୄଭଡିଓର କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି
ରିସୀ ନିଭନ ଉ ସୀଭାକୁଡଓ
ି ନ୍ତକତତ ଫୟକ୍ତି/ଯିଫାଯ ାଆଁ ଟ. 30, 000 ମତୟନ୍ତ ଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତଯ
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ୄଟଫୁ ର 2.2
ଫିଫଯଣୀ

ସୀଭା

ୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡିଙ୍ଗ ଔଙ୍ଙତ

ଟ 150 ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଦିନ

ମଦି ICU ୄଯ ବର୍ତ୍ି ହୁ ଏ

ଟ. 300 ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଦିନ

ସଚତନ, ଏୄନୄସ୍ଙଟିଷ୍ଟ. ଓନସରଟାଣ୍ଟ, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ର୍ୁଳ୍କ, ନସିଂ ଔଙ୍ଙତ

4,500 ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତି ୄଯାକ/କ୍ଷତ

ଏୄନୄସ୍ଙସିଅ, ଯକ୍ତ, କ୍ସ, ବାିୄଚନ୍, OT ଘାଚତ, ର୍ଧ, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଟ. 4,500 ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତି ୄଯାକ/କ୍ଷତ
ସାଭଗ୍ରୀ  ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ, ଡାଏରିସସ୍
ି , ୄଯଡିୄଥଯାି, ୄଓୄଭାୄଥଯାି,
ୄୄସ୍ମଓଯ, ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ, ଆତୟାଦି
ୄଓୌଣସି ୄକାଟିଏ ୄଯାକ ାଆଁ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ୄଭାଟ ଔଙ୍ଙତ

ଟ. 15, 000 ମତୟନ୍ତ

 ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ସୁଯକ୍ଷା
ଦୁ ଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ଯିଫାଯଯ ଭୂଔୟ ଉାଚତନଓାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ,ନୁ ସଘ
ୂ ୀ ୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନୁ ଯୂୁ :ଟ 25, 000/ ଙ୍ଗତା/ଫିଓାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା
ମଦି ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା/ୄଯାକ ୄମାକଁୁ ଯିଫାଯଯ ଭୂଔୟ ଉାଚତନ ଓାଯୀ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯାମାଏ,
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ାଆଁ, ତିନ ି ଦିନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄଯ ସଫତାଧିଓ 15 ଦିନ ମତୟନ୍ତ କ୍ଷତିୂଯଣ ଯୂୄ
ଟ.50/-ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀
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 ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ
ୄଟଫୁ ର 2.3
ତତ୍ତ୍ୱ

ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ାଆଁ

ଟ.365/- ପ୍ରତି ଫର୍ତ

ାଞ୍ଚ ଚଣ ମତୟନ୍ତ ଏଓ ଯିଫାଯ ାଆଁ ,ପ୍ରଥଭ ତିନ ି ିରାଙ୍କୁ

ଟ.548/- ପ୍ରତି ଫର୍ତ

ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିୁ
ସାତ ଚଣ ମତୟନ୍ତ ଏଓ ଯିଫାଯ ାଆଁ ,ପ୍ରଥଭ ତିନ ି ିରା  ଟ.730/- ପ୍ରତି ଫର୍ତ
ଅଶ୍ରିତ ିତାଭାତାଙ୍କୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯି ୁ
BPL ଯିଫାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସଫିସଡି

ଦଯିଦ୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତୄ ଥିଫା ଯିଫାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ
ସଯଓାଯ ଏଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଫିସଡି ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄଫ ׀
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K. ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା
ସଯଓାଯ ଭଧ୍ୟ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଯାଚୟକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରମୁମୟ ୄହଫ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରାବଯ ଫିସ୍ଗାଯ ଓୁ ଚନ ସଭୁଦାଣ ମତୟନ୍ତ ଫିସ୍ଗାଯିତ ଓଯିଫା ାଆଁ, ସଯଓାଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହୄମାକୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରିଣ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ରାକୁ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ଦଯିଦ୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତ (BPL) ଯ ଯିଫାଯଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫାଓୁ , ଶ୍ରଭ  ନିମୁକ୍ତି ଭନ୍ତ୍ରାଣ, ବାଯତ ସଯଓାଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା RSBY ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଙି ׀
ନିଭକ
ନ ୁଡଓ
ି ଯାଷ୍ଟ୍ରିଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତି :
a. ଏଓ ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ BPL ଯିଫାଯ ାଆଁ ଟ. 30, 000 ଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ି ׀
b. ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀
c. ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଯ ଏଫଂ ସଚିଓର ,ର୍ରୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭନ୍ଧୀଣୁ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ୄସଫା ଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ମାହାଓୁ ଦିଫସ-ୄସଫା ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
d. ସଭସ୍ଗ ୄମାକୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଯ ନକଦହୀନ ସୁଯକ୍ଷା ׀
e. ସ୍ମାଟତ ଓାଡତ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ׀
f.

ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ׀

g. ପ୍ରୄତୟଓ ବିଚଟ୍
ି ାଆଁ ଟ. 100/- ଯ ଯିଫହନ ବର୍ତ୍ା
h. ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟ ସଯଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
i.

ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ଫିଡଙ୍ଗ
ି ୍ ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଯାଚୟ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନିତ ହୁ ନ୍ତି ׀

j.

ରାବଗ୍ରହୀତା ାଆଁ ସାଫତଚନିଓ  ୄଫସଯଓାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଭଧ୍ୟୄଯ ଘଣନ

k. ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 3:1 ନୁ ାତୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଫହନ ଓଯାମାଏ  ׀ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫାଯ
ାଆଁ ଟ. 565/-ଯ ସଫତାଧିଓ ଯାର୍ି ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
l.

ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଂର୍ଦାନ: ଫାର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଯ 25 ପ୍ରତିର୍ତ ଏଫଂ ଟ.750 ୄଯ ଓିଙ ି ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ׀

m. ଞ୍ଜି ଓଯଣ ର୍ୁଳ୍କ/ନୂ ତନୀଓଯଣ ର୍ୁଳ୍କ ଯୂୄ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଫାର୍ିଓ ଟ.30/- ୄଦଫାଓୁ ଡିଫ ׀
n. ପ୍ରର୍ାସନିଓ ଭୂରୟଓୁ ଯାଚୟ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
o. ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସ୍ମାଟତ ଓାଡତ ଯ ଭୂରୟ ଟ. 60/- ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଯାର୍ି ପ୍ରତି ରାବଗ୍ରହୀତା ଉରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ ׀
p. ୄମାଚନାଟି ସ୍ମାଟତ ଓାଡତ ଚାଯୀ ତାଯିଔ ଠ୍ାଯୁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଭାସ ୄଯ ଭାସଯ ପ୍ରଥଭ ଦିନଯୁ ଓାମତୟ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫ  ׀ଏ
ପ୍ରଓାୄଯ, ମଦି ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଚିରାଳ ୄଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ସ୍ମାଟତ ଓାଡତ କୁଡଓ
ି ୄପଫୃ ଣାଯୀ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ ଚାଯୀ
ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄମାଚନାଟି ଏପ୍ରିରଯ ହିରା ଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହଫ ׀
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q. ୄମାଚନାଟି ୄକାଟିଏ ଫର୍ତ ାଆଁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତଯ 31 ଭାଙ୍ଙତ ମତୟନ୍ତ ରାକୁ ଯହିଫ  ׀ଏହା ୄସହି ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଚିଲ୍ଲାୄଯ
ୄମାଚନାଯ ନ୍ତିଭ ତାଯିଔ ୄହଫ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଡତ କୁଡଓ
ି ଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତିଭ
ତାଯିଔ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତଯ 31 ଭାଙ୍ଙତ ୄହଫ ׀
ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ନୁ ସଘ
ଳ ତ TPA ଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓିଭା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ୄହଫ  ׀ୄମୄତ ଦୂ ଯ ସମ୍ଭଫ
ୂ ୀୄଯ ଉରିଖି
ସଭାଧାନ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନକଦହୀନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ୄଓୌଣସି ଫି ୄକାଟିଏ ୄଯାକ ଯ ଥତ ୄଯାକଯ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫଧି ୄଫାରି ଧଯାମିଫ ଏଫଂ ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତ ୄର୍ର୍
ଯାଭର୍ତ ତାଯିଔ ଠ୍ାଯୁ 60 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
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L. ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଭୃତୁୟ  ଫିଓାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭାଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଉଥିଫା ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଆଥିଫା PMSBY
ତୟଧିଓ ଯୁଘି ଅଓୃ ଷ୍ଟ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ୄମାଚନା ଫିଫଯଣୀ ନିଭନ ବି ଟନ୍ତି :
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯିସଯ : ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓ
ି ଯ 18 ଠ୍ାଯୁ 70 ଫର୍ତ ଫଣସୄଯ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଧାଯଓଭାୄନ
ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ଟନ୍ତି  ׀ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓ
ି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସି ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ଫନ୍ଧନ
ଯଖିଫା ଉଘିତ୍ ମିଏ ୄସବି ଫୟାଙ୍କ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଏଓ ଭାଷ୍ଟଯ ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ  ׀ୄଓୌଣସି ଫି ଫୟକ୍ତି ୄଓଫ ୄକାଟିଏ
ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଚଯିଅୄଯ ୄମାଚନାୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ମଦି ୄସ ଏଓାଧିଓ ଫୟାଙ୍କୄଯ
ନାଭାଙ୍କି ତ ଓୄଯ, ୄସ ତିଯକ୍ତ
ି ରାବ ାଆଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଧିଓାଯଯୁ ଫଞ୍ଚିତ ୄହଫ ׀
ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ାଆଁ ଅଧାଯ ଭୂଔୟ KYC ୄହଫ ׀
ନାଭାଙ୍କନ ପ୍ରଓାଯ/ଫଧି : ସୁଯକ୍ଷା 1 ଚୁ ନ ଠ୍ାଯୁ 31 ଭଆ ମତୟନ୍ତ ୄକାଟିଏ ଫର୍ତଯ ଫଧି ାଆଁ ୄହଫ ମାହା ାଆଁ ୄମାକ
ୄଦଫା/ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ପଭତୄଯ ନାଭାଙ୍କି ତ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଠ୍ାଯୁ ୄଟା-ୄଡଫିଟ୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଫିଓଳ୍ପ ପ୍ରୄତୟଓ
ଫର୍ତ 31 ଭଆ ସୁଦ୍ଧା ୄଦଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହଫ, ମାହା ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ତୄଯ 31 କଷ୍ଟ 2015 ମତୟନ୍ତ ଫଢାମାଆାୄଯ ׀
ଅଯମ୍ଭୄଯ ଉଘାଟନ ସଭଣୄଯ, ୄମାକୄଦଫା ସଭଣଓୁ ବାଯତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅହୁ ଯି ତିନ ି ଭାସ ମତୟନ୍ତ, ଥତାତ୍ 30
ଡିୄସଭଯ, 2015 ମତୟନ୍ତ ଫଢାଆ ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
ୄଯ ୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫାର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ୄମାକ ୄଦଫା ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନୁ ସାୄଯ ସମ୍ଭଫ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଅୄଫଦଓଭାୄନ ନାଭାଙ୍କନ/ ୄଟା-ୄଡଫିଟ୍ ାଆଁ ଏଓ ନିଦଷ୍ଟ
ି /ଦୀଖତସଭଣଯ ଫିଓଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯି ାଯନ୍ତି, ମାହା ସର୍ତ୍ତାଫୀ
ସହିତ ୄମାଚନା ଘାରୁ ଯହିଫା ଧୀନୄଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ମାହାଓୁ ତୀତ ନୁ ବୂତି ଅଧାଯୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଯାମାଆାୄଯ
 ׀ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ୄମାଚନାଓୁ ଙାଡି ୄଦଆଥିୄଫ, ୄସଭାୄନ ଉୄଯାକ୍ତ ପ୍ରଓାଯୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିନ୍ଦୁୄଯ ବଫିର୍ୟତ
ସଭଣୄଯ ୄମାଚନାୄଯ ୁନଃ ୄମାକ ୄଦଆ ାଯନ୍ତି  ׀ଫର୍ତଓୁ ଫର୍ତ ୄମାକୟ ଫକତୄଯ ନୂ ତନ ପ୍ରୄଫର୍ଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓିଭା ଫର୍ତ୍ତଭାନ
ସଭଣଯ ୄମାକୟ ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ୄମାକ ୄଦଆ ନ ଥିୄର, ୄସଭାୄନ ବଫିର୍ୟତ ସଭଣୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ସଭଥତ
ୄହୄଫ ୄମୄତୄଫୄ ୄମାଚନାଟି ଘାରୁ ଯହିଥିଫ ׀
ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ରାବସଫୁ ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :
ରାବକୁଡଓ
ି ଯ ସାଯଣୀ

ଫୀଭା ଯାଶି

ଭୃତୁୟ

ଟ. 2 ରକ୍ଷ

ଉବଣ ଅଖିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ  ପ୍ରତିରବୟ ହାନି ଓିଭା ଉବଣ ହାତ ଟ. 2 ରକ୍ଷ
ଓି ାଦଯ ଉୄମାକଯ ହାନି ଓିଭା ୄକାଟିଏ ଅଖିଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ହାନି
ଏଫଂ ହାତ ଓି ାଦଯ ଉୄମାକଯ ହାନି
ୄକାଟିଏ ଅଖିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ  ପ୍ରତିରବୟ ହାନି ଓିଭା ୄକାଟିଏ ଟ. 1 ରକ୍ଷ
ହାତ ଓିଭା ାଦଯ ଉୄମାକଯ ହାନି
ୄମାକ ୄଦଫା ଏଫଂ ନାଭୀତିଓଯଣ ସୁଫଧ
ି ା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍, ଆୄଭର ଓିଭା ଫୟକ୍ତିକତ ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାଯା ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀
ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ : ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ ଟ. 12/- ପ୍ରତି ଫର୍ତ, ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରୄତୟଓ ଫାର୍ିଓ ଫୀଭା ଫଧିଯ 1 ଚୁ ନ ଦିନ ଓିଭା ତା’ ୂଫତଯୁ
ୄକାଟିଏ ଓିସ୍ଗିୄଯ ‘ୄଟା ୄଡଫିଟ୍’ ସୁଫଧ
ି ା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଧାଯଓଯ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଠ୍ାଯୁ ଓାଟି ଦିଅ ମିଫ  ׀ଫର୍ୟ,
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ୄସହି ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଟା ୄଡଫିଟ୍ 1 ଚୁ ନ୍ ୄଯ ହୁ ଏ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄଟା ୄଡଫିଟ୍ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଭାସଯ ପ୍ରଥଭ ଦିନ
ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ  ׀ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯାର୍ିଓୁ ୄସହି ଭାସଠ୍ାଯୁ ଓାଟିୄଫ ମାହା ାଆଁ ୄଟା ୄଡଫିଟ୍ ଫିଓଳ୍ପ
ଦିଅମାଆଥିଫ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ତଯ ଭଆ ୄଯ, ଏଫଂ ୄସହି ଭାସୄଯ ହିଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଦଣ ଯାର୍ିଓୁ ଠ୍ାଆୄଫ ׀
ଫାର୍ିଓ ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓଯାମାଆାୄଯ
ୄମ ପ୍ରଥଭ ତିନ ି ଫର୍ତୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତକାଭୀ ସଂୄର୍ାଧନ ୄହାଆନାହିଁ ׀
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଭାପ୍ତି : ସଦସୟ ାଆଁ ଦୁ ଖତଟଣା ସୁଯକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ ୄହଫ :
1. ସଦସୟ 70 ଫର୍ତଯ ଅଣୁ ,ଚନମ ଦିନ ନିଓଟତଭ ଫଣସୁ ୄଯ ହଞ୍ଚିକୄର ଓିଭା
2. ଫୟାଙ୍କୄଯ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଫନ୍ଦ ଓିଭା ଫୀଭାଓୁ ପ୍ରବାଫୀ ଯଖିଫା ାଆଁ ଫାରାନସ ,ୄଦଣ ଯାର୍ିୁ ଯ ମୄଥଷ୍ଟତା ଓିଭା
3. ମଦି ଚୄଣ ସଦସୟ ଏଓାଧିଓ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ୄଯ ସୀଭିତ ଯହିଫ
ଏଫଂ ନୟ ସୁଯକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସଦସୟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଓୁ ହଯାଆଫ ׀
ମଦି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄଓୌଣସି ୄଫୈର୍ଣିଓ ଓାଯଣ ୄମଯିଓି ୄଦଣ ତାଯିଔୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଯାର୍ି ଓିଭା ୄଓୌଣସି ପ୍ରର୍ାସନିଓ ସଭସୟା
ୄମାକଁୁ ଫନ୍ଦ ୄହାଆମାଏ, ତାହାଓୁ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଧୀନୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫାର୍ିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ
ୁନଃସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଏହି ସଭଣାଫଧି ୄଯ, ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ନିରଭିତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷାଯ ୁନଃସ୍ଙାନ
ୄଓଫ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସ୍ୱନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଉୄଯ ହିଁ ଯହିଫ ׀
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M. ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମାଚନା
ଏଓ ର୍ସ୍ଗା ଉାଣୄଯ ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ସଂଘଣ ଏଫଂ ଚଭା ଅଓାଉଣ୍ଟ, ୄପ୍ରର୍ଣ, ୄକ୍ରଡିଟ୍, ଫୀଭା ଏଫଂ ୄନର୍ନ ୄଯ ଥିଫା ବାଯତୀଣ
ନାକଯିଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏହି ଅଥିଓ ସଭାୄଫର୍ ବିମାନ ଓୁ 15 କଷ୍ଟ 2014 ୄଯ ତାଙ୍କଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ୱାଧିନତା ଦିଫସ ବାର୍ଣୄଯ
ୄଖାର୍ିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ହିସାଫୄଯ 28 କଷ୍ଟ 2014 ଦିନ ବାଯତଯ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ, ନୄଯନ୍ଦ୍ର ୄଭାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା
 ׀ଏହି ୄମାଚନା ୄଓୌଣସି ୄକାଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ୄଔାରିଫାୄଯ ଏଓ ଫିଶ୍ୱ ୄଯଓଡତ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଥିରା ׀
ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଭୂଔୟୄୋତୄଯ ଧିଓାଂର୍ ସଂଔୟଓ ୄରାଓଙ୍କୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫାଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖିଙି
ୄଓୌଣସି ଫି ଫୟାଙ୍କ ର୍ାଔା ଓିଭା ଫୟଫସାଣ ସଂଓତୀଣ ,ଫୟାଙ୍କ ଭିତ୍ରୁ ଅଉଟୄରଟ୍ ୄଯ ଏଓ ଔାତା ୄଔାରାମାଆାୄଯ ׀
PMJDY ଅଓାଉଣ୍ଟସଫୁ ଚିୄଯା ଫାରାନସ ,ର୍ୂନୟ ଯାର୍ିୁ ୄଯ ୄଔାରା ମାଉଙି  ׀ଫର୍ୟ, ମଦି ଅଓାଉଣ୍ଟ ଧାଯଓ ୄଘକ୍ ଫୁ କ୍
ାଆଫା ାଆଁ ଆଙ୍ଚା ଓୄଯ, ତାଓୁ ସଫତନଭ
ି ନ ଫାରାନସ ଭାନଦଣ୍ଡ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ୄହଫ ׀
PMJDY ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ଫିୄଶଷ ରାବ
1. ଚଭା ଉୄଯ ସୁଧ
2. ଟ. 1. 00 ରକ୍ଷଯ ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
3. ୄଓୌଣସି ସଫତନଭ
ି ନ ଫାରାନସଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ
4. ଟ. 30,000/- ଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
5. ସାଯା ବାଯତୄଯ ଟଙ୍କାଯ ସହଚ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ
6. ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଯ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାୄନ ଏହି ଅଓାଉଣ୍ଟକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରାବ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ାଆୄଫ
7. 6 ଭାସ ାଆଁ ଅଓାଉଣ୍ଟଯ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ସଂଘାନ ୄଯ, ଏଓ ବଯଡ୍ରାପଟ ସୁଫଧ
ି ାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ
8. ୄନର୍ନ, ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୄଯ ବିକଭନ
9. ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
10. ଯୁୄ ,Ru Pay) ୄଡଫିଟ ଓାଡତ ମାହାଓୁ 45 ଦିନ ୄଯ ତି ଓମ୍ ୄଯ ଥୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
11. ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫାଯ ାଆଁ ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଯିଫାଯ ଯ ଭହିା ଯ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ଟ. 5000/ମତୟନ୍ତ ବଯଡ୍ରାପଟ ସୁଫଧ
ି ା ଉରବ୍ଧ ଙି ׀
13 ଭଆ 2015 ସୁଦ୍ଧା, 15.59 ୄଓାଟି ଅଓାଉଣ୍ଟ ୄଔାରାମାଆଥିଫାଯ ଏଓ ୄଯଓଡତ ୄହାଆଙି ମାହାଯ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଫାରାନସ ଟ.
16,918.91 ୄଓାଟି ୄଟ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ, 8.50 ୄଓାଟି ଅଓାଉଣ୍ଟଓୁ ଚିୄଯା ଫାରାନସ ସହିତ ୄଔାରାମାଆଙି ׀
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N. ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଏଫଂ ଫିଓାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା
ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଦୁ ଖତଟଣା ଖଟିଫା ୄମାକଁୁ ଭୃତୁୟ  ଙ୍ଗତା ାଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ
 ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏସଫୁ ରିସୀ ଦୁ ଖତଟଣା ରାବ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଭଡିଓର ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଏଓ PA ରିସୀୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଭୃତୁୟ ରାବ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ 100% ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥାଏ, ଙ୍ଗତା/ଫିଓାଙ୍ଗତା ଯ
ଫସଯୄଯ, କ୍ଷତିଯ
ି ପ୍ରତିର୍ତ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ଙାଣୀ ଙ୍ଗତା ାଆଁ
ୂ ଣ ସ୍ଙାଣୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ସାପ୍ତାହିଓ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ମତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
ସାପ୍ତାହିଓ କ୍ଷତିୂଯଣ ଥତ ଙ୍ଗତାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସପ୍ତାହୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି /ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ମାହା ସପ୍ତାହ ସଂଔୟା, ୄମଉଁଥି
ାଆଁ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄଦଣ ୄହଫ, ତା’ ହିସାଫୄଯ ଏଓ ସଫତାଧିଓ ସୀଭା ନ୍ତକତତ ୄହାଆଥାଏ ׀
1. ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫିଓାଙ୍ଗତା ଯ ପ୍ରଓାଯ
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫିଓାଙ୍ଗତା ମାହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓାଯ ୄହଉଙନ୍ତି :
i.

ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଓାଙ୍ଗତା (PTD) : ଥତ ୄହଉଙି ଅଚୀଫନ ାଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଓାଙ୍ଗ ୄହାଆମିଫା, ଉଦାହଯଣ
ସ୍ୱଯୂ, ସଭସ୍ଗ ଘାୄଯାଟି ଙ୍ଗଯ ାଯାରିସସ୍
ି , ୄଓାଭାୄଟାଜ୍ ଫସ୍ଙା, ଉବଣ ଅଖି/ଉବଣ ହାତ/ଉବଣ ଙ୍ଗ ଯ ହାନି
ଓିଭା ୄକାଟିଏ ହାତ  ୄକାଟିଏ ଅଖି ଓିଭା ୄକାଟିଏ ଅଖି  ୄକାଟିଏ ୄକାଡ ଓିଭା ୄକାଟିଏ ହାତ  ୄକାଟିଏ ୄକାଡ
ଯ ହାନି ׀

ii. ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶିଓ ଫିଓାଙ୍ଗତା ,PPD) : ଥତ ୄହଉଙି ଅଚୀଫନ ାଆଁ ଅଂର୍ିଓ ଯୂୄ ଫିଓାଙ୍ଗ ୄହାଆମିଫା,
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଙ୍ଗୁ ,ି ାଦଯ ଅଙ୍ଗୁ ,ି ପାରାଙ୍ଗ୍ କୁଡଓ
ି ଆତୟାଦି ଯ ହାନି
iii. ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଓାଙ୍ଗତା (TTD) : ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଫିଓାଙ୍ଗ
ୄହାଆମିଫା  ׀ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏହି ନୁ ବାକ ଫିଓାଙ୍ଗତା ଫଧିୄଯ ଅଣ ଯ ହାନି ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ׀
କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ାଔୄଯ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷା ଥଫା ସ୍ଙାଣୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା ସହିତ ଭୃତୁୟ ଥଫା ସ୍ଙାଣୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା ସହିତ
ଭୃତୁୟ ଥଫା ସ୍ଙାଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଓାଙ୍ଗତାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯିଫାଯ ଫିଓଳ୍ପ ଥାଏ ׀
2. ଫୀଭା ଯାଶି
PA ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୀଭାଯାର୍ିସଫୁ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ୄଭାଟ ଭାସିଓ ଅଣ ଅଧାଯୄଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯାମାଏ  ׀ସାଧାଯଣତଃ, ଏହା
ୄଭାଟ ଭାସିଓ ଅଣଯ 60 କୁଣ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଫର୍ୟ, ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଅଣ ସ୍ଗଯ ଓୁ ଫିଘାଯ ଓୁ ନ ୄନଆ ନିଶ୍ଚିତ ୄମାଚନା
ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ୄସବି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ନୁ ବାକ ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଘଣନ
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄମାଚନା ନୁ ସାୄଯ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀
3. ରାବ ୄମାଚନା
ଏଓ ରାବ ୄମାଚନା ୄହାଆଥିଫାଯୁ, PA ରିସୀକୁଡଓ
ି ଂର୍ଦାନ ଯ ୄମାଚନା ଯଔନ୍ତି ନାହିଁ  ׀ଏ ବିଅ, ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି
ାଔୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏଓାଧିଓ ରିସୀ ଥାଏ, ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, PTD ଓିଭା PPD ଦାଫୀକୁଡଓ
ି
ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀
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4. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯିସଯ
ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄନଓ ଥଯ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫିସ୍ଗାଯିତ ଓଯାମାଏ, ୄମଉଁ କୁଡଓ
ି ଦୁ ଖତଟଣା
ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ଅଚିଓାରି ଅଭ ାଔୄଯ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଙି, ୄମଉଁକଡ
ି ୁ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା ପରୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଭଡିଓର/ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା
ୁ ଓ
ୄଦଫା ାଆଁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ  ׀ୄସବି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯାକ  ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ ଏଫଂ
ତା’ ଯିଫୄର୍ତ୍ତ ୄଓଫ ଦୁ ଖତଟଣା ସଭନ୍ଧତ
ି ୄଭଡିଓର ଭୂରୟସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
5. ଭୂରୟ ସଂଓିତ ରାବ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ସହିତ, ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭୂରୟ ସଂଓିତ ରାବସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ୄମଯି ଓି ଦୁ ଖତଟଣା ୄମାକଁୁ
ୄହାଆଥିଫା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓାଯଣଯୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ଭୃତଓ ଯ ଫୄର୍ର୍ ସଫୁ ଯ ଯିଫହନ ଔଙ୍ଙତ, ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ଯ
ର୍ିକ୍ଷା ରାବ, ଫାସ୍ଗଫ ଔଙ୍ଙତ ଥଫା ନିଦ୍ଧତାଯିତ ସୀଭା, ୄମଉଁଟ ି ଓମ୍ ତାହା ଅଧାଯୄଯ ଅଭରାନସ
ଘାଚତ ׀
ୟ
6. ଫଚତନ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ସୁଯକ୍ଷା ସାଧାଯଣ ଫଚତନକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି :
i.

ରିସୀ ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୂଫଯ
ତ ୁ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫିଦୟଭାନ ଫିଓାଙ୍ଗତା

ii. ଭାନସିଓ ଫୟଫସ୍ଙା ଓିଭା ୄଓୌଣସି ୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଭୃତୁୟ ଓିଭା ଫିଓାଙ୍ଗତା
iii. ୄଭୈଥୁନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ, ୄମୌନ ସଂଘାଯିତ ୄଯାକ ,STDୁ, ଏଡସ (AIDS) ଓିଭା ାକାଭୀ ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ
ଓିଭା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ୄହାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ଓିଭା ଫିଓାଙ୍ଗତା
iv. ଫିଓୀଯଣ, ସଂକ୍ରଭଣ, ଫିର୍ାକ୍ତ ୄହାଆମିଫା ଓାଯଣ ଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ଓିଭା ଫିଓାଙ୍ଗତା ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ
ୄମଉଁଠ୍ି ଏକୁଡଓ
ି ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣାଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫ ׀
v. ଫୀଭିତ ଓିଭା ତା’ ଯିଫାଯଯ ୄଓୌଣସି ସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ଯାଧିଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ ଅଆନ ଯ ଉରଙ୍ଘନ ଓଯାମାଆଥିଫା
ଖଟଣାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି କ୍ଷତ ׀
vi. ମୁଦ୍ଧ, ଅକ୍ରଭଣ, ଫିୄଦର୍ୀ ର୍ତୁଯ ଓାମତୟ, ର୍ତୁତା ,ମୁଦ୍ଧ ୄଖାର୍ିତ ୄହାଆଥାଉ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାଉୁ, କୃହ ମୁଦ୍ଧ,
ଫିୄଦ୍ରାହ, ଫିପ୍ଳଫ, ଯାଚୄଦ୍ରାହ, ୄସୈନଓ
ି ଫିୄଦ୍ରାହ ୄସନା ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ଚଫଯଦସ୍ଗି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଥିଫା ର୍କ୍ତ, ଚଫତ, ଫନ୍ଦୀ
ଓଯିଫା, କିଯପ ଓଯିଫା, ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଫୄଯାଧ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତ
ି ଓିଭା
ନୁ ୄଯଔଣୀଣ ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ହାନି ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ଓିଭା ଫିଓାଙ୍ଗତା ଓିଭା
କ୍ଷଣକ୍ଷତି ׀
vii. ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଯାଧିଓ ନଯହତୟା, ଥତାତ୍ ହତୟା ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ଧିଓାଂର୍ ରିସୀୄଯ,
ଏଓ ହତୟା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭିତ ନିୄଚ ଯାଧିଓ ଓାମତୟଓାୄଯ ଚଡିତ ନ ଥାଏ, ଏହାଓୁ ଏଓ ଦୁ ଖତଟଣା
ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
viii. ର୍ିର୍ୁ ଚନମ ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା କବତଧାଯଣ ଠ୍ାଯୁ ଓିଭା ତା’ ଯିଣାଭ ଯୁ, ଉୄର୍ତ୍ଚିତ ୄହାଆଥିଫା ଓିଭା ଫିକିଡି ମାଆଥିଫା ଓିଭା
ରଭା

ଟାଣୁଥିଫା

ଓାଯଣ

ଯୁ

,ପ୍ରତୟକ୍ଷ

ଥଫା

ଭୃତୁୟ/ଫିଓାଙ୍ଗତା/ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ׀
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ପ୍ରତୟକ୍ଷ

ଯୂୄ,

ଉତ୍ପନ୍ନ

ୄହାଆଥିଫାୁ,

ix. ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ଯୂୄ ୄଓୌଣସି ୄଔଓୁ ଦ ୄଯ ବାକ ୄନଆଙି ଓିଭା ତା’ ାଆଁ
ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ୄନଉଙି  ׀ୄଓୌଣସି ୄଦର୍ୄଯ ୄସନା ଓିଭା ସର୍ସ୍ଘ ୄସୈନଓ
ି ଫ ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ର୍ାଔାୄଯ ୄସଫା ଓଯୁଙି,
ର୍ାନ୍ତି ୄଯ ୄହଉ ଥଫା ମୁଦ୍ଧୄଯ ୄହଉ ׀
x. ୄସ୍ୱଙ୍ଚାନୁ ଯୂ ଅତ୍ମ-ହାନି, ଅତ୍ମ ହତୟା ଓିଭା ପ୍ରଣାସ ଓଯିଥିଫା ଅତ୍ମହତୟା ,ସ୍ୱସ୍ଙ ଘିର୍ତ୍ୄଯ ୄହଉ ଥଫା ାକାଭୀ
ଯୂୄ ୄହଉୁ
xi. ଭାଦଓ / ନିର୍ା ଦ୍ରଫୟ ଓିଭା ଡ୍ରକସ ଓିଭା ଭଦୟ ଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ
xii. ଫିଭାନ ଘାନ ଓିଭା ୄଫରୁ ନ ଘାନ ୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଥିଫା ସଭଣୄଯ, ଫିଶ୍ୱଯ ୄଓୌଣସି ଫି ସ୍ଙାନୄଯ ୄଓୌଣସି ମଥାଫିଧି
ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫାଣୁ ମାନୄଯ ଏଓ ମାତ୍ରୀ ,ବଡା ୄଦଆ ଓିଭା ନୟ ପ୍ରଓାଯୄଯୁ ଫୟତୀତ ନୟ
ଯୂୄ ଘଢିଫା ସଭଣୄଯ ତା’ ଠ୍ାଯୁ ହଳାଆଫା ସଭଣୄଯ ଓିଭା ୄସଥିୄଯ ମାତ୍ରା ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ଭାନୟ ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ ନ ଥାଆ ୄଓୌଣସି କାଡି ଘାଆଫା ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ହାନି ଓୁ ଭଧ୍ୟ
ଫହିବୂ ତ
ତ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
PA ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫୟକ୍ତି, ଯିଫାଯ ଏଫଂ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଯିଫାଯ ୟାୄଓଚ ସୁଯକ୍ଷା
ଯିଫାଯ ୟାୄଓଜ୍ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ନିଭନ ପ୍ରଓାଯୄଯ ଦିଅମାଆାୄଯ :


ଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟ ,ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିୁ ଏଫଂ ତ୍ନୀ, ମଦି ଉାଚତନ ଓଯୁଥାଏ : ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓୟାିଟର
ଫୀଭା ଯାର୍ି, ଘାହଁୁଥିଫା ନୁ ସାୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ୄଯ ଥିଫା ବି ସାଧାଯଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ׀



ତ୍ନୀ ,ମଦି ଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟ ନ ହୁ ଏୁ : ସାଧାଯଣତଃ ଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟଯ ଓୟାିଟାର ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ 50
ପ୍ରତିର୍ତ  ׀ଏହା ଏଓ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସୀଭା, ଉ.ସ୍ୱ. ଟ. 1, 00, 000 ଓିଭା ଟ 3, 00, 000 ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ
ୄହାଆାୄଯ ׀



ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ,5 ଫର୍ତ ଏଫଂ 25 ଫର୍ତ ଯ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟସ୍ଙୁ: ସାଧାଯଣତଃ ଉାଚତନଓାଯୀ ିତା/ଭାତା ଯ ଓୟାିଟାର
ଫୀଭା ଯାର୍ି ଯ 25 ପ୍ରତିର୍ତ, ମାହା ଏଓ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସୀଭା ଉ.ସ୍ୱ. ଟ. 50, 000 ପ୍ରତି ସନ୍ତାନ ନ୍ତକତତ ଥାଏ ׀

ସଭୂହ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ରିସୀ
ସଭୂହ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ରିସୀ କୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଫାର୍ିଓ ରିସୀ ୄହାଆଥାନ୍ତି ମାହାଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄଓଫ ଫାର୍ିଓ
ଦିଫସୄଯ ହିଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ଖଟଣାଓୁ
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄକାଟିଏ ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଥିଫା ସଭୂହ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଉତ୍ପାଦ ସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
ନିଭନ ସଫୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ରିସୀ ଟନ୍ତି :


ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଏଫଂ ଓଭତଘାଯୀ ସଭେନ୍ଧ
ନିଭଭ
ନ ାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ପାଭତ, ସଂଖ ଆତୟାଦିଭାନଙ୍କୁ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥାଏ :
o

ନାଭାଙ୍କି ତ ଓଭତଘାଯୀ

o

ଣ-ନାଭାଙ୍କି ତ ଓଭତଘାଯୀ
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ଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତା – ଓଭତଘାଯୀ ସଭନ୍ଧ
ନିଭଭ
ନ ାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ସଂଖ, ସଂସ୍ଙା, କ୍ଳବ୍ ଆତୟାଦିଭାନଙ୍କୁ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥାଏ
o

ନାଭାଙ୍କି ତ ସଦସୟ

o

ନାଭ ଦ୍ୱାଯା ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫା ସଦସୟ

,ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତୁ : ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କୁ ରକା ଯୂୄ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଆ ାୄଯୁ
ବଗ୍ନ ସ୍ଥି ରି ସୀ ଏଫଂ ୄଦୈନଓ
ି ଓାମତୟଓାଯ ହାନି ାଆଁ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ
ଏହା ଏଓ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି PA ରିସୀ ୄଟ  ׀ତାରିଓାବୁକ୍ତ ସ୍ଙିବଙ୍ଗ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏହି ରିସୀଯ ଯିଓଳ୍ପନା
ଓଯାମାଆଙି ׀
i.

ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ଙିବଙ୍ଗ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଉରିଳଖିତ ନିଶ୍ଚିତ ରାବ ଓିଭା ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ

ii. ରାବଯ ଯିଭାଣ ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଙିଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଯହିଥିଫା ବଗ୍ନ ସ୍ଙିଯ ସ୍ୱଯୂ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ ׀
iii. ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଧିଓ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଓୁ କୄର, ସଯ ସ୍ଙିବଙ୍ଗ ୄକ୍ଷା ୄମୌକିଓ ସ୍ଙିବଙ୍ଗକ ୄଯ ଧିଓ
ପ୍ରତିର୍ତ ଯ ରାବ ଥାଏ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ଚଙ୍ଘ ହାଡ ାଆଁ ରାବ ଯ ପ୍ରତିର୍ତ ଙ୍ଗୁ  ି ହାଡଯ ରାବ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄହଫ ׀
iv. ଏହି ରିସୀ ୄଦୈନନ୍ଦିନ ଓାମତୟଓା ମଥା: ଔାଆଫା, ୄର୍ୌଘ ଓଯିଫା, ୄାର୍ାଓ ିନ୍ଧଫ
ି ା, ସଂମଭ ,ଛାଡା ଯିୋଓୁ
ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଯଖିଫା କ୍ଷଭତାୁ ଓିଭା କତିହୀନତା ଯ ହାନି ାଆଁ ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ନିଶ୍ଚିତ ରାବସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ପୄଯ ଫୀଭିତ ତା’ ଚୀଫନ ନିଫତାହ ସହିତ ଚଡିତ ଔଙ୍ଙତଯ ଧ୍ୟାନ ଯଖି ାଯିଫ ׀
v. ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରାବ ଏଫଂ ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଦିଏ  ׀ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭା
ଯାର୍ି ଏଫଂ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄମାଚନା ଉରବ୍ଧ ଙି ׀
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O. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା
1. ରି ସୀ ଯ ଅଫଶୟଓତା
ଫୟଫସାଣ, ଙୁ ଟ ି ଓିଭା ଧ୍ୟଣନ ାଆଁ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ବାଯତୀଣ ନାକଯିଓ ତାଯ ଫିୄଦର୍ ଯହଣୀ
ଫଧିୄଯ ଦୁ ଖତଟଣା, କ୍ଷତଫିକ୍ଷତ ଓିଭା ୄଯାକ ବି ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆଥାଏ  ׀ୄଭଡିଓର ୄସଫାଯ ଭୂରୟ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ
ଣୁ .ଏସ୍.ଏ.  ଓାନାଡା ବି ୄଦର୍ୄଯ, ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଫଡ ଅଥିଓ ସଭସୟାକୁଡଓ
ି ଚାତ ଓଯି ାୄଯ ମଦି ଏହି
ୄଦର୍କୁଡଓ
ି ୁ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଦୁ ବତାକୟଚନଓ ଦୁ ଖତଟଣା/ୄଯାକଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ  ׀ୄସବି ଦୁ ବାତ କୟୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଣା
କୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ, ମାତ୍ରା ରିସୀ ଓିଭା ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ,ଫିୄଦର୍ୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଦୁ ଖତଟଣା ରିସୀ ସଫୁ
ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀
2. ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯିସଯ
ୄସବି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଦୁ ଖତଟଣା  ୄଯାକ ରାବସଫୁ ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ, ଓିନ୍ତୁ ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଧିଓାଂର୍ ଉତ୍ପାଦ
ୄକାଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭାସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖା ୟାୄଓଚ ଓଯି ଯଔନ୍ତି  ׀ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙି:
i.

ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ/ଫିଓାଙ୍ଗତା

ii. ୄଯାକ/ଦୁ ଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄଭଡିଓାର ଔଙ୍ଙତ
iii. ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଜ୍ ଯ ହାନି
iv. ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାଗ୍ ଯ ଅକଭନ ୄଯ ଫିଭ
v. ାୄସ୍ପାଟତ ଏଫଂ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ହାନି
vi. ସବ୍ନର୍ତ୍ି/ଫୟକ୍ତିକତ ହାନି ାଆଁ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ
vii. ମାତ୍ରାଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ
viii. ହଯଣ ,ହାଆଚାକ୍ୁ ସୁଯକ୍ଷା
3. ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓାଯ
ୄରାଓପ୍ରିଣ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄହରା ଫୟଫସାଣ  ଙୁ ଟ ି ୄମାଚନା, ଧ୍ୟଣନ ୄମାଚନା ଏଫଂ ନିମୁକ୍ତି ୄମାଚନା ׀
4. ଓିଏ ଏହି ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯି ାଯିଫ
ଫିୄଦର୍ୀ ଓିଭା ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀକଡିଓୁ ୄଓଫ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଉତ୍ପାଦନ ଯୂୄ ଓିଭା ଏଓ ଫିଦୟଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ ଓବଯ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମଦି ଅଡ-ନ
ଓବଯ ାଆଁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନ୍ତକତତ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
5. ଏହି ରିସୀଓୁ ଓିଏ ୄନଆାୄଯ
ଫୟଫସାଣ, ଙୁ ଟ ି ଓିଭା ଧ୍ୟଣନ ସଓାୄର୍ ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଚୄଣ ବାଯତୀଣ ନାକଯିଓ ଏହି ରିସୀ ଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆାୄଯ
 ׀ଫିୄଦର୍ଓୁ ଘୁକ୍ତି ,ଓଣ୍ଟିାଓଟୁ ୄଯ ଠ୍ାମାଉଥିଫା ବାଯତୀଣ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଭାନଙ୍କ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
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6. ଫୀଭା ଯାଶି ଏଫଂ ପ୍ରିଭିୟଭ
ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ଣୁ .ଏସ୍. ଡରାଯ ୄଯ ନୁ ୄଭାଦିତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ USD 100,000 ଠ୍ାଯୁ USD 500,000
ମତୟନ୍ତ ୄହାଆଥାଏ  ׀ୄଭଡିଓାର ଔଙ୍ଙତ, ନିଓାସ, ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ନୁ ବାକ ଭୂଔୟ ନୁ ବାକ
ୄଟ  ׀ନୟସଫୁ ନୁ ବାକ ାଆଁ , ଦାଣିତ୍ୱ ସୁଯକ୍ଷା ଫୟତୀତ S.I. ,ଫୀଭା ଯାର୍ିୁ ଓମ୍ ୄଟ  ׀ପ୍ରି ଭିଣଭ ସଫୁ ବାଯତୀଣ
ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ, ୄଓଫ ନିମୁକ୍ତି ୄମାଚନା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ଙାଡି ୄମଉଁଟ ି ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଡରାଯ
ଅଓାଯୄଯ ୄଦଫାଓୁ ଡିଥାଏ  ׀ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଟନ୍ତି:
 USA/ଓାନାଡାଓୁ ଫହିବୂ ତ
ତ ଓଯି ଫିଶ୍ୱ-ଫୟାଓ
 USA/ଓାନାଡାଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯି ଫିଶ୍ୱ-ଫୟାଓ
ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ୄଓଫ ଏସୀଣ ୄଦର୍କୁଡଓ
ି , ୄଓଫ ୄସ୍କୄନିନ ୄଦର୍କୁଡଓ
ି ଆତୟାଦି ୄଦର୍କୁଡଓ
ି ୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି
׀
1. ଓୄତାୄଯଟ ଫାଯଭୋଯ ମାତ୍ରା ୄମାଚନା
ଏହା ଏଓ ଫାର୍ିଓ ରିସୀ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଓୄତାୄଯଟ/ନିମୁକ୍ତିଦାତା ତା’ ଏଓିିଓୁୟଟିବଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ
ନିନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ଫାଯଭାଯ ମାତ୍ରା ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ
ନିଅମାଆାୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ଏଓ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଫିୄଦର୍ ାଆଁ ଫିଭାନ ମାତ୍ରା ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ମାତ୍ରାଯ
ସଫତାଧିଓ ଫଧି ଉୄଯ ଏଫଂ ୄକାଟିଏ ଫର୍ତୄଯ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଆାଯୁଥିଫା ମାତ୍ରାକୁଡଓ
ି ଯ ସଫତାଧିଓ ସଂଔୟା ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ
ସୀଭା ଙି ׀
ଅଚିଓାରି ଫୃ ଦ୍ଧି ାଉଥିଫା ଏଓ ୄରାଓପ୍ରି ଣ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄହଉଙି ଏଓ ଫାର୍ିଓ ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ରିସୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଯ
ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄକାଟିଏ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଓିତ ମାତ୍ରାଯ ଭାନଫ ଦିଫସକୁଡଓ
ି ଯ ଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର କୁଡଓ
ି ଓଭତଘାଯୀ କ୍ରଭୄଯ ମାତ୍ରା ଦିଫସ ସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ସାପ୍ତାହିଓ ଯୂୄ/ାକ୍ଷିଓ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ
ଗ୍ରୀଭ ଫିକ୍ଷୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓୁ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯାମାଏ  ׀ରିସୀ ଘାରୁ ଥିଫା ଫଧିଯ ଭାନଫ ଦିଫସଯ ସଂଔୟାୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆଁ
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଦିଅମାଏ  ׀ୄମୄହତୁ ଏହା ତଯିକ୍ତ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯ ପ୍ରଦାନୄଯ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀
ଉୄଯାକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଓଫ ଫୟଫସାଣ  ଙୁ ଟ ି ମାତ୍ରା ାଆଁ ନୁ ୄଭାଦିତ ଓଯାମାଏ ׀
OMP ନ୍ତକତତ ସାଧାଯଣ ଫଚତନ କୁଡଓ
ି ୄଯ ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକସଫୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ଥିଫା
ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ଫିୄଦର୍ୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ଓଯି ାଯିୄଫ ନାହିଁ ׀
ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକତତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ନକଦ ହୀନ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଧିଓାଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ୄନଟେଓତ ଥିଫା ଏଓ ଅନ୍ତଚତାତିଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ସଂମୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ଫିୄଦର୍ୄଯ
ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄସଫା ଦିନ୍ତି ׀
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P. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା
1. ସଭୂହ ରିସୀ
ୄମଭିତ ି ଓି ଧ୍ୟାଣ ଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯା ମାଆଙି ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ଓୁ ଏଓ ସଭୂହ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ନିଅମାଏ ମିଏ ଏଓ
ନିମୁକ୍ତିଦାତା, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଯ ୄକ୍ରଡିଟ ଓାଡତ ଫିବାକ ୄହାଆାୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ରିସୀ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସଭୂହ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମଦି ୄସବି ସଭସ୍ଗ ଉତ୍ପାଦ
କୁଡଓ
ି ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ଫର୍ତଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ୄହାଆଥିଫ ׀
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ରକ୍ଷ- ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ׀
1. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯିସଯ
ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄହଉଙି ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିଅମାଆଥିଫା ରିସୀ ମାହା ଓଭତଘାଯୀ 
ୄସଭାନଙ୍କ ଯିଫାଯଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ଅଶ୍ରିତ ତି/ତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏଫଂ ିତାଭାତା/ର୍ାର୍ୁଶ୍ୱର୍ୁଯ
ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ׀
2. ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄମାକୟ ସୁଯକ୍ଷା
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄନଓ ଥଯ ସଭୂହଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଯ ଉମୁକ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄମାକୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ଟନ୍ତି  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ସଭୂହ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ
ଯ ୄନଓ ଭାନଓ ଫଚତନ ାଆଫ ׀
3. ପ୍ରସୂତ ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ଫଚତନକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ୄହଉଙି ପ୍ରସୂତ ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା  ׀ଏହାଓୁ ଅଚିଓାରି
ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ, ଓିନ୍ତୁ ଦୁ ଆ ଯୁ ତିନ ି ଫର୍ତଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହିତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଙି ׀
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ନ ଭାସଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଥାଏ, ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ
ହଟାଆ ଦିଅମାଏ  ׀ପ୍ରସୂତ ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ର୍ିର୍ଯ
ୁ ପ୍ରସଫ ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫାୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ
ଯୄଔ ଏଫଂ C-ନୁ ବାକ ପ୍ରସଫ ଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ଏହି ସୁଯକ୍ଷା ସାଧାଯଣତଃ ଯିଫାଯ ଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ି ବିତୄଯ ଟ
25, 000 ଠ୍ାଯୁ ଟ. 50, 000 ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ׀
4. ଶିଶୁ ସୁଯକ୍ଷା
ିରାଭାୄନ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ତିନ ି ଭାସଯ ଅଣଠ୍ାଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତି  ׀ସଭୂହ
ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଦିନଯୁ ହିଁ ର୍ିର୍ୁଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଏ, ୄଫୄୄଫୄ ପ୍ରସୂତ ି ସୁଯକ୍ଷା ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ
ଏଫଂ ୄଫୄ ୄଫୄ ଯିଫାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫିସ୍ଗାଯିତ ଓଯାମାଏ ׀
5. ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ହଟାଆ ଦିଅମାଏ
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ୄଓୄତଓ ଫଚତନ ମଥା: ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ଫଚତନ, ତିଯର୍
ି ଦିନ ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି, ଦୁ ଆ ଫର୍ତଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି,
ସହଚାତ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄମାକୟ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅ ମାଆ ାୄଯ ׀
6. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭ ସଭୂହ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଫଣସ ୄପ୍ରାପାଆର, ସଭୂହଯ ଅଓାଯ ଏଫଂ
ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ସଭୂହଯ ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ହୁ ଏ  ׀ୄମୄହତୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ନୁ ବୂତି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି
ଫର୍ତଓୁ ଫର୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ଉୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ବି ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୁ ଭୁକ୍ତ ବାୄଫ
ଦିଅମାଏ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ବିତୄଯ ତା’ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫା ସଭୂହ ରିସୀଧାଯୀଯ
ହିତୄଯ ଥାଏ ׀
7. ଣ-ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ
ବାଯତୄଯ, ଫିନଣ
ି ାଭଓ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄନଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନ ଓୁ
ଓଡାଓଡି ଯୂୄ ଫିୄଯାଧ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄମୄତୄଫୄ ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଫୟତୀତ ନୟଭାନଙ୍କୁ ଦିଅମାଏ, ଏହାଯ
ସଦସୟଭାନଙ୍କ ସହିତ ସଭୂହ ଭାରିଓଯ ସଭନ୍ଧଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଏହାଯ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟଧାଯୀ ଓିଭା ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଓାଡତ ଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ୄନଉଥିଫା ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଏଓ
ସଭଧଭତୀ ସଭୂହ କଠ୍ନ ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫଡ ସଭୂହ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ସହିତ ନୁ ଓୂ ୄହଫା ାଆଁ ଏଓ
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ବାୄଫ ୄମାକୟ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ସଭଥତ ହୁ ଏ ׀
ଏଆଠ୍ି ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଅଓାଉଣ୍ଟଧାଯୀ ଠ୍ାଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହୁ ଏତ ଫହୁ ତ ଓମ୍ ୄହାଆାୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଏଓ
ସଭୂହ ହିସାଫୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭ ମତୟାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍କ ଏଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିସୀ
ଅଓାଯୄଯ ଏଫଂ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ହାଯୄଯ ଏହାଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଏଓ ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଓଯିଥାଏ ׀
8. ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ସଭୂହଯ ଅଓାଯ ଏଫଂ ସଭୂହଯ ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଯ
ପ୍ରାଫଧାନ ଙି  ׀ସଭୂହ ଫୀଭା ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ, ୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସଭୂହ ୄକାଟିଏ ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସଭୂହ ଧାଯୀ ଓୁ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ସର୍ତ୍ତ ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଥାଏ, ଫର୍ୟ ଏଆ
ଫର୍ତକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏହି ଔଣ୍ଡ ଭୂଔୟତଃ ପ୍ରତିୄମାକିତା ୄମାକଁୁ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଓମ୍ ଭୂରୟନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓାଯଣଯୁ, ଉଙ୍ଙ ହାନି ନୁ ାତ
ୄଦଖିଙି  ׀ୄମୄତୄଫୄ, ଏହା ୄଓୄତଓଙ୍କୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ  ସୁଯକ୍ଷା ଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ଅଡଓୁ ୄନଆଙି ׀
ଏହା ୄଖାର୍ିତ ଓଯିଫା ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ଯିସ୍ଙିତ ି ୄସ ସଭଣଯୁ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହାଆଙି ׀
9. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଦ୍ୱାଯା ଥଫା ସଭୂହ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାଯଣତଃ
ଓଭତଘାଯୀ ଓିଭା ସଭୂହ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଂର୍ଦାନ ଅଧାଯୄଯ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ୄଓଫ
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ୄକାଟିଏ ଘୁକ୍ତି ୄଟ, ୄମଉଁଠ୍ି ନିମୁକ୍ତିଦାତା/ସଭୂହ ଭାରିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଏଓତ୍ର ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଚଭା ଓୄଯ ମାହା ସଭସ୍ଗ
ସଦସୟଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀

10. ଅଡ୍-ନ୍ ରାବ
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ବାୄଫ ୄମାକୟ ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୁଯକ୍ଷା ସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ୄମଯି ଓି ଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ମତ୍ନ, ଦୃ ଷ୍ଟି ମତ୍ନ, ଏଫଂ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ  ୄଫୄ ୄଫୄ, ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ଓିଭା ସମ୍ମାନାଥତ ରାବ ଯୂୄ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ׀
ଟିପ୍ପଣୀ :
IRDA ସଭୂହ ଦୁ ଖଟ
ତ ଣା  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା ାଆଁ ସର୍ତ୍ତକଡ
ି ଉୄରଳଔ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ଏହା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ୄଫୈଧ
ୁ ଓ
ଏଫଂ ଥତ ଅଣଓାଯୀ ସଭୂହ ରିସୀ ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ଠ୍ଓ/ଓଟୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିଥକାଭୀ
ୄହଫାଠ୍ାଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଅଧୁନଓ
ି ସଭଣୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଏଫଂ ସାଭୂହଓ
ି ଉତ୍ପାଦସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ସୁଯକ୍ଷା ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ୄମୄହତୁ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଗ୍ର ଚନସଭୁଦାଣ ାଆଁ କ୍ରଣ
ଓଯାମାଏ ׀
ଯିବାଷା
ସଭୂହ ଯିବାର୍ାଓୁ ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ସାଯାଂର୍ଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ:
a) ଏଓ ସଭୂହ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍, ଏଫଂ ସଭୂହ ସଂକଠ୍ଓଙ୍କ ାଔୄଯ
ସଭୂହଯ ଧିଓାଂର୍ ସଦସୟଠ୍ାଯୁ ୄସଭାନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ଫୀଭାଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯିଫା ାଆଁ ଧିଓାଯ-ତ୍ର ଥିଫା ଉଘିତ୍ ׀
b) ଫୀଭାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ସଭୂହ କଠ୍ିତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
c) ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭ ଏଫଂ ଉରବ୍ଧ ରାବସଫୁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭୂହ ରିସୀୄଯ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ୄହାଆଥିଫା ଉଘିତ୍ ׀
d) ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟସଫୁ ଓୁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଅଡଓୁ ଫଢାଆ ଦିଅମିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଓୁ ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
2. ଓୄତାୄଯଟ୍ ଫପର୍ ଥଫା ୄପଳାଟଯ ସୁଯକ୍ଷା
ଧିଓାଂର୍ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫାଯ ଏଓ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ମାହା ଟ. ଏଓ
ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ସ୍ଙିତ ି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଯିଫାଯଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ୄର୍ର୍
ୄହାଆମାଏ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଏଓ ଯିଫାଯ ସଦସୟଯ ଫଡ ୄଯାକ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ  ׀ୄସ ବି ଯିସ୍ଙିତ ି ସଫୁ ୄଯ, ଫପର୍ ସୁଯକ୍ଷା
ଅଯାଭ ୄଦଆଥାଏ, ୄମଉଁଠ୍ି ଯିଫାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଉଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଏହି ଫପଯ ଯାର୍ି ଠ୍ାଯୁ ୂଯଣ
ଓଯାମାଏ ׀
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତୄଯ ଓହିଫାଓୁ କୄର, ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ଟ. ଦର୍ ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଏଓ ୄଓାଟି ଓିଭା ଧିଓ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଥିଫ  ׀ଥୄଯ ଏଓ
ଯିଫାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ୄର୍ର୍ ୄହାଆକୄର, ଯାର୍ି ସଫୁ ଓୁ ଫପଯ ଠ୍ାଯୁ ଫାହାଯ ଓଯାମାଏ, ଫର୍ୟ ଏହି ଉୄମାକ ସାଧାଯଣତଃ
ଫଡ ୄଯାକ/ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଔଙ୍ଙତ ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ୄର୍ର୍
ଓଯିଦଏ
ି ׀
ୄସହି ଯାର୍ି ମାହାଓୁ ଏହି ଫପର୍ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ଉୄମାକ ୄହାଆ ାଯିଥାନ୍ତା, ତାହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ଭୂ ଫୀଭା ଯାର୍ି ମତୟନ୍ତ ଓୟାପ୍ ,ସୀଭିତୁ ଓଯିଦଅ
ି ମାଏ  ׀ୄସ ବି ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟଭ ଅଓାଯଯ ରିସୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ
ଦିଅମିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଚୄଣ ଫିୄଫଓର୍ୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଳ୍ପ ଫୀଭାଯାର୍ିଯ ରିସୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଏହି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯି ନ
ାୄଯ ׀

Q. ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଉତ୍ପାଦ
1. ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା
ଏଆ ଓିଙ ି ଫର୍ତ ବିତୄଯ, ଓୟାନସଯ, ଭଧୁୄଭହ ବି ୄଯାକ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ ଭୂଔୟତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ୄହାଆଙି  ׀ସୁଯକ୍ଷା ଦୀଖତାଫଧି ୄଟ – 5 ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ 20 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଏଫଂ ଏଓ ଅୄଯାକୟତା
ରାବ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙି – ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ନିଣଭିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଯୀକ୍ଷା ାଆଁ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ଯକ୍ତ
ଗ୍ୁୄଓାଚ, LDL, ଯକ୍ତ ଘା ଆତୟାଦି ବି ଓାଯଓୄଯ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ାଆଁ ରିସୀଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ଫର୍ତ ଯଠ୍ାଯୁ ହ୍ରାସ
ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭ ଅଓାଯୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଙି  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ, ନିଷ୍ଫ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ାଆଁ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରାକୁ
ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀
2. ଭଧୁୄଭହ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଫୟକ୍ତି ଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଯିଓଳ୍ପିତ ଉତ୍ପାଦ
ଏହି ରିସୀଓୁ 26  65 ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ୄନଆ ାଯନ୍ତି ଏଫଂ 70 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ନୂ ତନୀଓଯଣୀଣ ୄଟ  ׀ଫୀଭା
ଯାର୍ି ଟ. 50,000 ଠ୍ାଯୁ ଟ. 5,00,000 ଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଯୄହ  ׀ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଉୄଯ ଓୟାିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ  ׀ଉତ୍ପାଦଟି
ଡାଆୄଫଟିକ୍ ୄଯଟିୄନାାଥି ,ଘକ୍ଷୁୁ, ମଓୃ ତ୍, ଡାଆୄଫଟିକ୍ ାଦ, ୄଡାନର୍ ଔଙ୍ଙତ ସହିତ ମଓୃ ତ୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ବି ଭଧୁୄଭହ ଯ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଚଟିତାକୁଡଓ
ି ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ମଦି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ
ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଥାଏ, ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ସୁଯକ୍ଷା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ _____________ ାଆଁ ଙି ׀
I.

ନ୍ଦଯ ଦିନ

II.

ତିଯର୍
ି ଦିନ

III. ଆଁଘାିର୍ ଦିନ
IV. ର୍ାଠ୍ିଏ ଦିନ
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R. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରି ସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭୂଔୟ ସର୍ତ୍ତାଫୀ
1. ୄନଟୱଓତ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା
ୄନଟେଓତ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସିଂ ୄହାମ୍/ଦିଫସ ୄସଫା ୄଓନ୍ଦ୍ର ମାହା ଫୀଭିତ ୄଯାକୀଙ୍କୁ ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟି.ି.ଏ. ସହିତ ଫନ୍ଧନ ନ୍ତକତତ ଥାଏ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା / ଟି.ି.ଏ. ଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄସବି
ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଘାଚତ  ର୍ୁଳ୍କ ଉୄଯ ନୁ ଓୂ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫା
ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତି  ׀ୄଯାକୀଭାୄନ ୄନଟେଓତ ଫାହାଯଯ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ମିଫା ାଆଁ ଭୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ
ସାଧାଯଣତଃ ତି ଉଙ୍ଙତଯ ର୍ୁଳ୍କ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀
2. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟୱଓତ ,PPN)
ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଭୂରୟୄଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ
ସନ୍ଦଓଯାମାଆଥିଫା ୄନଟେଓତ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାଯ ଫିଓଳ୍ପ ଯହିଥାଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ନୁ ବୂତି, ଉୄମାକ  ୄସଫା ପ୍ରଦାନଯ ଭୂରୟ
ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏହି ସଭୂହ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଓିଙ ି ଭୄନାନୀତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ସୀଭିତ ଯୄହ, ୄସୄତୄଫୄ
ଅଭ ାଔୄଯ ସନ୍ଦଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଫିଓଳ୍ପ ଯୄହ ׀
3. ନକଦହୀନ ୄସଫା
ନୁ ବୂତିଯୁ ଚଣାଡିଙ ି ୄମ ଋଣଯ ୄକାଟିଏ ଓାଯଣ ୄହଉଙି ୄଯାକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଧାଯ ଓଯିଫା  ׀ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫା
ଫୀଭିତ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ୄଓୌଣସି ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଫିନା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
ଫୀଭିତ ଓୁ ମାହା ସଫୁ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ, ତାହା ୄହଉଙି ଏଓ ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ହଞ୍ଚିଫା ଏଫଂ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣ ସ୍ୱଯୂ
ତା’ୄଭଡିଓର ଓାଡତ ଓୁ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାଓୁ ଏଓ ନକଦହୀନ ବିକଭନ ୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ
ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଯାର୍ି ାଆଁ ୄନଟେଓତ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ରିସୀ ସୀଭା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ
ଯାର୍ି ାଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ ନୁ ସାୄଯ ୄଦଣୄମାକୟ ନ ଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ׀
4. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA)
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫିଓାର୍ ୄହଉଙି ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ (TPA) ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ  ׀ଫିଶ୍ୱ ସାଯା ଫିବିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫା ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଠ୍ନଭାନଙ୍କ ୄସଫାଯ ଉୄମାକ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଏୄଚନିସ କୁଡଓ
ି TPA
ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ׀
ବାଯତୄଯ, ୄସହିସଫୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ TPA ଓୁ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯାମାଏ ମାହା ନୟ
ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି :
i.

ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ଯିଘଣ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ମାହା ତା’ ଫୀଭା ରିସୀଯ ପ୍ରଭାଣ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଏଓ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

ii. ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନା କୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା
iii. ଦାଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫା
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TPA ଭାୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ା ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ଏଫଂ ନ୍ତିଭ ସଭାଧାନ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀TPA ଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ି ାଆଁ ଫିୄର୍ର୍
ଯିଘଣ ତ୍ରଯ ଚାଯୀ ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯି ନକଦ ହୀନ ଅଧାଯୄଯ ୄହଉ ଥଫା କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଅଧାଯୄଯ ୄହଉ ଦାଫୀସଫୁ ଯ
ସଭାଧାନ ମତୟନ୍ତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙ୍କୁ ଫର୍ତ 2001 ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଉଥିରା  ׀ୄସଭାୄନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଫଂ
ନିଣନ୍ତ୍ରିତ/ଯିଘାିତ ହୁ ନ୍ତି ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଧିଓାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତି  ׀ଏଓ TPA ଯୂୄ ୄମାକୟତା
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଫତନଭ
ି ନ ୁଞ୍ଜି ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ତକୁଡଓ
ି ୁ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ୄସଫାଓୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା, ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭଯ ାଞ୍ଚ-ଙ ପ୍ରତିର୍ତ ଯ
ାଯିଶ୍ରଭିଓ ୄଯ, TPA ଭାନଙ୍କୁ ଅଉୄଟସାସତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଭାୄନ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଓିଭା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ଏଓ MOU ୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି
ଏଫଂ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ, ତାଓୁ ନକଦହୀନ ୄସଫା
ଦିଅମାଏ  ׀ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ,ଭାନଙ୍କୁ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ,ଭାନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଟନ୍ତି, ମିଏ ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାନଙ୍କ ସହିତ
ସଭନଣ ସ୍ଙାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ନ୍ତିଭ ସଭାଧାନ ଓଯନ୍ତି ׀
5. ଡାକ୍ତଯଔାନା
ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ,ହସ୍ପିଟାରୁ ଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄଯାକ ,ସୁସ୍ଙତାୁ ଏଫଂ/ଓିଭା କ୍ଷତ ଯ ଅନ୍ତଃ – ୄଯାକୀ ୄସଫା  ଦିଫସ ୄସଫା
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ସ୍ଙାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ସଂସ୍ଙାନ ଏଫଂ ମାହାଓୁ ସ୍ଙାନୀଣ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହିତ ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହାଆଥିଫ, ୄମଉଁଠ୍ି
ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ, ଏଫଂ ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୃତ  ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟର୍ନର୍ ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାଫଧାନ ଧୀନୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ନିଭନୄଯ
ଦିଅମାଆଥିଫା ବି ସଭସ୍ଗ ସଫତନଭ
ି ନ ଭାଦଣ୍ଡ ଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୁ ାନ ଓଯୁଥିଫ:
a) ଏଥିୄଯ 10,00,000 ଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄରାଓସଂଔୟା ଥିଫା ସହଯକୁଡଓ
ି ୄଯ ନୂ ୟନ 10 ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଏଫଂ ନୟ
ସଫୁ ସ୍ଙାନୄଯ ନୂ ୟନ 15 ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଥିଫ;
b) ଏହାଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ନ୍ତକତତ 24 ଖଣ୍ଟା ଧଯି ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିୄଫ;
c) 24 ଖଣ୍ଟା ଧଯି ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ,ଭାୄନୁ ଥିୄଫ;
d) ଏହାଯ ନିଚଯ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ସୁସଜ୍ଜିତ ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଥିଫ ୄମଉଁଠ୍ି ର୍ରୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ,ସଚିଓରୁ ପ୍ରକ୍ରିଣା
ସଂାଦନ ଓଯାମାଏ ;
e) ୄଯାକୀଭାନଙ୍କଯ ୄଦୈନଓ
ି ୄଯଓଡତ ଯୄଔ ଏଫଂ ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ାଆଁ ବିକଭୟ
ଓଯିଫ ׀
6. ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟଶନଯ
ଏଓ ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ବାଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ଯାଚୟଯ ୄଭଡିଓର ଓାଉନିସର ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ
ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଧାଯଣ ଓଯିଥାଏ ଏଫଂ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଫୟଫସାଣ ଓଯିଫାଓୁ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ
ୄହାଆଥାଏ; ଏଫଂ ତା’ ରାଆୄସନସଯ ଯିସଯ  ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଥାଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏହି
ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରକାଆଫା ାଆଁ ଭୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ୄମ ଞ୍ଜି ଓୃତ ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଫୀଭିତ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ନିଓଟ ିଯଫ
ି ାଯ ସଦସୟ ନ ୄହଫା ଉଘିତ୍
׀
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7. ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସତ
ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସତ ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ବାଯତୀଣ ନସିଂ ଓାଉନିସର ଓିଭା ବାଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ଯାଚୟଯ ନସିଂ
ଓାଉନିସର ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଧାଯଣ ଓଯିଥାଏ ׀
8. ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓ ଔଙ୍ଙତ
ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ସଫତଦା ଏହି ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ରିସୀ ୄସହି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ
ମାହା ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ୄବୌକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ୄଯାକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ମଥାଥତ ୄଟ ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମିଫ ׀
ଏଓ ସାଧାଯଣ ଯିବାର୍ା ୄହାଆାୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସହିସଫୁ ଘାଚତ ମାହା ୄସହି ସ୍ଙିତ ି ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯିଫାଓୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ାର୍ାସ୍ଘ
ନୁ ଯୂ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ, ୄସହି ସ୍ଙାନ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହା ଓଯାମାଆଥିରା, ୄସଆଠ୍ି ୄସ ବି ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ସାଧାଯଣ
ସ୍ଗଯଯ ଘାଚତ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄସହି ସଫୁ ଘାଚତ ଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ମାହା ଓଯାମାଆ ନ ଥାନ୍ତା ମଦି ୄଓୌଣସି
ଫୀଭା ନ ଥାଅନ୍ତା ׀
IRDAI ୄସଫା ଓିଭା ଫିତଯଣ ାଆଁ ଘାଚତ ଯୂୄ ଉମୁକ୍ତ ଘାଚତ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ାଆଁ ଭାନଓ
ଘାଚତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସଂୃକ୍ତ ୄଯାକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂଓୁ ଫିଘାଯଓୁ ୄନଆ, ୄସହି ସଭାନ ଓିଭା ସଦୃ ର୍ୟ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ାଆଁ
ୄବୌକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଘିତ ଘାଚତକୁଡଓ
ି ସହିତ ସୁସଂକତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଏହି ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଫିଲ୍ ଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ
ଭଧ୍ୟ ସାଧାଯଣ ୄଯାକ ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଉଙ୍ଙ ସ୍ଗଯଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ମିଫାଯୁ ନିଫାଯଣ ଓୄଯ, ମାହାଓୁ ନୟଥା ମଥାଥତ ଯୂୄ ଓମ୍
ଭୂରୟୄଯ ଓଯାମାଆ ାଯିଥାନ୍ତା ׀
9. ଦାଫୀ ଯ ସୂଘନା
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦାଫୀଯ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘନା  ଦସ୍ଗାଫିଚ ଉସ୍ଙାନା ାଆଁ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ସଭଣ ସୀଭା ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ଗ୍ରାହଓ ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ା ଆଙ୍ଚା ଓୄଯ, ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଉଘିତ୍ ସଭଣ ୂଫତଯୁ
ସୂଘନା ଦିଅମାଏ, ଫର୍ୟ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄଫୄୄଫୄ ଦାଫୀଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫା
ଅଫର୍ୟଓ ଭୄନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ୁ ୄନଓ ଦିନ/ଭାସଯ ଫିତ ି ମିଫା ୄଯ ଚଭା ଓୄଯ  ׀ଫିର କୁଡଓ
ି ୁ ଚଭା
ଓଯିଫାୄଯ ଫିଭଯ ଯିଣାଭ ଫିର ସଫୁ ଯ ଫୀତି, ଫୀଭିତ/ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଙ ଓଟ ଆତୟାଦି ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏହା ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଠ୍ିକ୍ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯିଫାଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ  ׀ୄତଣୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ
ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘନା ଉୄଯ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତି  ׀ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ଚଭା ାଆଁ ସଭଣ ସୀଭାଓୁ ସାଭାନୟତଃ
ଡିସଚାଚତଯ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 15 ଦିନୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ତୁ ଯନ୍ତ  ସଠ୍ିକ୍ ଯିୄାଟତ ଓଯିଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ
ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓଯିଫା ାଆଁ, ୄମଉଁଠ୍ି ଫି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ, ଭଧ୍ୟ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
IRDA ଭାକତଦର୍ିଓା ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଯୄଔ ୄମ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସଭଣ ଫାହାୄଯ ଦାଫୀ ସୂଘନା/ଓାକଚତ୍ର ଚଭା ଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫା
ଉଘିତ୍ ମଦି ତାହା ାଆଁ ଏଓ ତଓତସଙ୍ଗତ ଓାଯଣ ଥାଏ ׀
10. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀସଫୁ ୄଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାଯଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଫା ାଆଁ ସାଧାଯଣତଃ
ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଉରବ୍ଧ ଥାଏ  ׀ୄନଓ ରିସୀ ଘାୄଯାଟି ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି , ଦାଫୀ ଫିହୀନ ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଯୀକ୍ଷଣ
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ଯ ଭୂରୟଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଥାନ୍ତି  ׀ଏହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ତିନ ି ଫର୍ତଯ ହାଯାହାଯି ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ 1% ୄଯ
ସୀଭିତ ଯଔାମାଏ ׀
11. ସଂଘିତ ୄଫାନସ
ଏଓ ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓଯିଫାଯ ନୟ ଏଓ ଉାଣ ୄହଉଙି ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଫିହୀନ ଫର୍ତ ାଆଁ ଫୀଭା
ଯାର୍ି ଉୄଯ ଏଓ ସଂଘିତ ୄଫାନସ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା  ׀ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଫୀଭା ଯାର୍ି ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ
ପ୍ରତିର୍ତ, ଧଯନ୍ତୁ ଫାର୍ିଓ 5% ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଦର୍ ଦାଫୀ-ଫିହୀନ ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ ସଫତାଧିଓ 50% ମତୟନ୍ତ
ନୁ ୄଭାଦିତ ହୁ ଏ  ׀ଫୀଭିତ ଭୂ ଫୀଭା ଯାର୍ି ାଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ସୁଯକ୍ଷା ଉୄବାକ ଓୄଯ ׀
IRDAI ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ, ସଂଘିତ ୄଫାନସ ୄଓଫ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଉୄଯ ପ୍ରଦାନ
ୂ ି ଅଧାଯିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ଓଯାମାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ରାବ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ,PA ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫୟତୀତୁ ନୁ ୄହଁ  ׀ସଂଘିତ ୄଫାନସଯ ସଂଘାନ
ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା  ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉରିଖି
ଳ ତ ୄହଫା ଉଘିତ୍  ׀ଏହା ଉୄଯ, ମଦି ଦାଫୀ ୄଓୌଣସି
ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫର୍ତୄଯ ଓଯାମାଏ, ଉାଚିତ ୄହାଆଥିଫା ସଂଘିତ ୄଫାନସ ଓୁ ୄସହି ସଭାନ ହାଯୄଯ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ
ହାଯୄଯ ଏହା ଉାଚିତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଟ 5.000 ଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ନିଏ  ׀ଦ୍ୱିତୀଣ ଫର୍ତୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତୄଯ ଦାଫୀ ନ ଥିଫା
ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସ ଟ 5,000 ଯ ୄସହି ଏଓା ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଟ. 3.15 ରକ୍ଷ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ 5 % ଧିଓ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ଏହା ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ତଯ ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଉୄଯ ଟ. 4.5 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ଫଢିାୄଯ ׀
12. ଭାରସ୍ / ୄଫାନସ
ୄମଭିତ ି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀଓୁ ଦାଫୀ ଠ୍ାଯୁ ଭୁକ୍ତ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଙି, ଠ୍ିକ୍ ୄସଭିତ ି ତା’ ଫିଯୀତ ଓୁ ଭାରସ୍ ଓୁ ହାମାଏ
 ׀ଏଆଠ୍ି, ମଦି ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ତି ଧିଓ ହୁ ନ୍ତି, ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଭାରସ୍ ଓିଭା ପ୍ରିଭିଣଭଯ
ୄରାଡିଙ୍ଗ୍ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ׀
ଏହା ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ଯଖି ଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ଏଓ ସାଭାଚିଓ ରାବ ରିସୀ ୄଟ, ଏ ମତୟନ୍ତ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭାରସ୍
ରାକୁ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀
ଫର୍ୟ, ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ଦାଫୀ ନୁ ାତ ଓୁ ଉଘିତ୍ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖିଫା ାଆଁ ମଥାଥତ ଯୂୄ ୄଭାଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ
ୄରାଡିଙ୍ଗ ଅଓାଯୄଯ ଭାରସ୍ ରାକୁ ଓଯାମାଏ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦି ନୁ ବୂତି ଉର୍ତ୍ଭ ହୁ ଏ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଦଯୄଯ ଏଓ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ହୁ ଏ ମାହା ୄଫାନସ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହାଆଥାଏ ׀
13. ଣ ଦାଫୀ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ
ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଉୄଯ ଏଓ ୄଫାନସ ୄଦଫା ଯିଫୄର୍ତ୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଫିହୀନ ଫର୍ତ ାଆଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ
ଏଓ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
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14. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ/ୄଓା-ୄଶୟଯିଙ୍ଗ୍
ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀୄଯ ଫୀଭିତ ଏଓ ଂର୍ ଧାଯଣ ଓଯୁଥିଫାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ  ׀ଏହା
ଉତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ ନିଫାମତୟ ଓିଭା ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଓୃ ତ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ନାଫର୍ୟଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ଏଡାଆଫା
ାଆଁ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ନୁ ର୍ାସନ ଅଣିଥାଏ ׀
ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦୄଯ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ୄମଯିଓି ଫଡ ଫଡ ସଚତଯୀ, ଓିଭା ସାଧାଯଣବାୄଫ
ୄହଉଥିଫା ସଚତଯୀ, ଓିଭା ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଅଣୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଯହିଙ ି ׀
15. ଓାଟୄମାକୟ / ତିଯିକ୍ତ
ଅହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀୄଯ, ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଯିଘତ
ି , ଏହା ୄହଉଙି ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଥତ ଯାର୍ି ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ
ପ୍ରଦାନ ୂଫଯ
ତ ୁ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦି ଏଓ ରିସୀୄଯ
ଓାଟୄମାକୟ ଟ. 10, 000 ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭିତ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ହାନି ାଆଁ ପ୍ରଥୄଭ ଟ. 10, 000
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାଏ  ׀ଏହାଓୁ ଉଦାହଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଓୁ କୄର, ମଦି ଦାଫୀ ଟ. 80, 000 ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭିତ
ପ୍ରଥଭ ଟ 10, 000 ଫହନ ଓଯିଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଟ. 70, 000 ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାଏ ׀
ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଓାଟୄମାକୟ ଏଓ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟଓ ଦିନ/ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସି ରାବ ୄଦଣ ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀
16. ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ପ୍ରତିଫନ୍ଧ
ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ନ୍-ଏୄଣ୍ଡଡ୍ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାୄଯ ୄଦଣୄମାକୟ ସଫତାଧିଓ ଯାର୍ି ଫୀଭା
ଯାର୍ି ୄହାଆଥାଏ, ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ଅଚିଓାରି ଏହାଓୁ ଫୀଭା ଯାର୍ି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯି ଫୀଭିତ ଘଣନ ଓଯିଥିଫା ୄଓାଠ୍ଯୀ ଫକତ
ଉୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରକାଆଥାନ୍ତି  ׀ନୁ ବୂତିଯୁ ଚଣାୄଡ ୄମ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ସଭଣ ଔଙ୍ଙତ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡାଯ ନୁ କାଭୀ
ହୁ ଏ, ଧିଓ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ଔଙ୍ଙତକଡ
ି ଯ ସଭସ୍ଗ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଅନୁ ାତିଓ ଯୂୄ ଧିଓ ଘାଚତ ଅଡଓୁ କତି ଓଯାଏ  ׀ୄତଣୁ
ୁ ଓ
ଏଓ ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଟ 1, 000 ପ୍ରତିଦନ
ି ଯ ଏଓ ୄଓାଠ୍ଯୀ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ୄହଫ ମଦି ରିସୀୄଯ
ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ାଆଁ ଫୀଭାଯାର୍ିଯ 1% ଯ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଥାଏ  ׀ଏହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ମଦି ଚୄଣ ଉଙ୍ଙ
ୄଶ୍ରଣୀଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ୄଯ ରକଚଯୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ସନ୍ଦ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ରିସୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ମଥାଥତ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଉଙ୍ଙ ଫୀଭା
ଯାର୍ି ାଆଁ କ୍ରଣ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ׀
17. ନୂ ତନୀଓଯଣୀୟତା ନୁ ୄଙ୍ଚଦ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣୀଣତା ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ. ଭାକତଦର୍ିଓା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଅଚୀଫନ
କୟାୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓୁ ନିଫାମତୟ ଓୄଯ  ׀ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଫୀଭା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାୄଯ ଓିଭା
ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ଫିର୍ଣୄଯ ଫୀଭିତ ଓିଭା ତାଙ୍କ କ୍ଷଯ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ଓଟ ଓିଭା ବୂରଘିତ୍ରଣ ଓିଭା ରୁ ଘାଆ
ଯଖିଫା ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯି ାୄଯ ׀
18. ଯଦ୍ଦଓଯଣ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ
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ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫିନଣ
ି ାଭଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା
ବୂର ଘିତ୍ରଣ, ଓଟ ଓିଭା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓାଯଣଯୁ ୄଓଫ ରିସୀଓୁ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ଯଦ୍ଦ୍
ଓଯିାୄଯ ׀
ଫୀଭିତଓୁ ତା’ ସଫତୄର୍ର୍ ଜ୍ଞାତ ଠ୍ିଓଣାୄଯ ୄଯୄଚଷ୍ଟ୍ରିଓୃତ A/D ଦ୍ୱାଯା ନୂ ୟନ ନ୍ଦଯ ଦିନଯ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ସୂଘନାଯ
ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ରିସୀଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଏ, ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭିତ ଓୁ ସଫତୄର୍ର୍ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯ ଓିଙ ି
ନୁ ାତ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯିଫ ମାହା ଫୀଭାଯ ସଭାପ୍ତ ଫଧି ଯ ନୁ ଯୂ ୄହାଆଥାଏ, ମଦି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସି ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ
ଓଯା ମାଆ ନ ଥିଫ ׀
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଖଟଣାୄଯ, ପ୍ରିଭିଣଭ ୄପଯସ୍ଗ ଳ୍ପାଫଧି ଦଯ ଉୄଯ ୄହାଆଥାଏ, ମାହାଯ ଥତ
ୄହଉଙି ଫୀଭିତ ୄପ୍ରା-ଯାଟା ୄକ୍ଷା ଓମ୍ ପ୍ରତିର୍ତଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄପଯସ୍ଗ ାଆଫ  ׀ମଦି ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄଓୌଣସି
ୄପଯସ୍ଗ ଦିଅମିଫ ନାହିଁ ׀
19. ଭୁକ୍ତ ରୁ କ୍-ଆନ୍ ଫଧି
ମଦି ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ନୂ ତନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି  ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ତାୄଯ ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍ତ 
ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ସଫୁ ୄସବିଅ ନୁ ହଁ ୄମଭିତ ି ୄସ ଘାହିଁଥିରା, ତାଯ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଓ’ଣ ୄଟ ?
IRDAI ଏହାଙ୍କ ଫିନଣ
ି ାଭଓ ବିତୄଯ ଏଓ ଉୄବାକ୍ତା-ନୁ ଓୂ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙନ୍ତି ମାହା ଏହି ସଭସୟାଯ ଧ୍ୟାନ ଯୄଔ  ׀ଗ୍ରାହଓ
ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ନିଭନ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ୄପଯସ୍ଗ ାଆାୄଯ:
1. ଏହା ନୂ ୟନ ୄକାଟିଏ ଫର୍ତଯ ଫଧି ଥିଫା ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ୄଓଫ
ପ୍ରମୁଚୟ ୄହାଆଥାଏ ׀
2. ଗ୍ରାହଓ ଏହି ଧିଓାଯଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
3. ତାଓୁ ଏହାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ
4. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄପଯସ୍ଗ ,ଯିପଣ୍ଡୁ ଉରବ୍ଧ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦି ରିସୀ ଉୄଯ ୄଓୌଣସି ଦାଫୀ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ଏଫଂ
ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯାମିଫ
a) ସୁଯକ୍ଷା ୄଯ ଥିଫା ଫଧି ାଆଁ ସଭାନୁ ାତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ
b) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ଏଫଂ
c) ଷ୍ଟାବ୍ନ ଡିଉଟି ଘାଚତ
20. ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧି
ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ରକ୍ଷଣ ୄହଉଙି ଫୀଭାଯ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତାଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫା  ׀ୄମୄହତୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ
ରାବ ସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯଔାମାଏ ୄଓଫ ମଦି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଫିନା ନ୍ତଯା ୄଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯାହୁ ଏ, ସଭଣାନୁ ସାୄଯ
ନୂ ତନୀଓଯଣ ତି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀
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IRDAI ଭାଦତର୍ଓ
ି ା ନୁ ସାୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଓାୄର୍ 30 ଦିନଯ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧି ସ୍ୱୀଓୃ ତ
ୄହାଆଙି ׀
ସଭସ୍ଗ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତା ରାବକୁଡଓ
ି ୁ ଯକ୍ଷା ଓଯାମିଫ ମଦି ୂଫତଯ ଫୀଭାଯ ସଭାପ୍ତି ଠ୍ାଯୁ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ଓଯାମାଏ  ׀ନ୍ତଯା ଫଧିୄଯ ମଦି ଓିଙ ି ଦାଫୀ ଥାଏ, ତାଓୁ ଫିଘାଯ ଓୁ ନିଅ ମିଫ ନାହିଁ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି, ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଏଓ ଧିଓ ଦୀଖତ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧିଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ାଯନ୍ତି ׀
ଉୄଯାକ୍ତ ଭୂଔୟ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ, ଯିବାର୍ା, ଫଚତନ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ଓୁ ଅଆ ଅଯ ଡି ଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ନ୍ତକତତ ଭାନଓୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀଭାନଙ୍କୁ ତାହାଓୁ
ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଅଆ ଅର୍ ଡି ଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭାକତଦର୍ିଓା ତଥା ଯିତ୍ର
,ସଓତୁୟରାଯୁ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ନିଚଓୁ ୄଡଟ୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଉଙି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ, ଏଓ __________
ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ ׀
I.

ନ୍ଦଯ ଦିନ

II. ତିଯର୍
ି ଦିନ
III. ଆଁଘାିର୍ ଦିନ
IV. ଠ୍ିଏ ଦିନ
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ସାଯାଂଶ
a) ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅୄଡ କତି ଓଯାଉଥିଫା ଏଓ ପ୍ରତୟାର୍ିତ  ହଠ୍ାତ୍ ଦୁ ଖତଟଣା/ୄଯାକ
ଖଟିଫାଯ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
b) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ଫକତୀଓୃ ତ
ଓଯାମାଆାୄଯ : ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ, ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ, ସଭୂହ ରିସୀ ׀
c) ଏଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ,ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ିୁ ଔଙ୍ଙତ ରିସୀ ଓିଭା ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ୄଯାକ/ଦୁ ଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଫୟଣ
ଓଯାମାଉଥିଫା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତଯ ଭୂରୟ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓୄଯ ׀
d) ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତ ଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସଂଔୟଓ ଦିଫସ ,ସାଧାଯଣତଃ 30 ଦିନୁ
ମତୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ
ଫିୄଫଘିତ ୄହଫ ׀
e) ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସଂଔୟଓ ଦିଫସ ,ସାଧାଯଣତଃ 60 ଦିନୁ
ମତୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ
ଫିୄଫଘିତ ୄହଫ ׀
f) ଏଓ ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀୄଯ, ତି/ତ୍ନୀ, ଅଶ୍ରିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏଫଂ ଅଶ୍ରିତ ିତାଭାତାଙ୍କୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯୁଥିଫା
ଯିଫାଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ଫୀଭା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଯିଫାଯୄଯ ପ୍ରଫାହିତ ହୁ ଏ ׀
g) ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ାଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ
ଓୄଯ ׀
h) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄହଉଙି ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସୂଘୀବୁକ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଏଓ ରାବ ରିସୀ ׀
i)

ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଥଫା ଟପ୍-ପ୍ ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ୄେୄର୍ହାରଡ ଓିଭା ଓାଟୄମାକୟ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଘଣନିତ
ଯାର୍ିଯ ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ଉଙ୍ଙତଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀

j)

ନିଶ୍ଚିତ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ମତୟାପ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ତା’ ରିସୀ ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଓଯିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀

k) ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ,PA) ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଦୁ ଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ଭୃତୁୟ  ଫିଓାଙ୍ଗତା ରାବ ଅଓାଯୄଯ କ୍ଷତିୂଯଣ
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
l)

ଫାହୟ-ୄଯାକୀ ସୁଯକ୍ଷା ସଫୁ ଦାନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ା, ଦୃ ଷ୍ଟି ମତ୍ନ ଔଙ୍ଙତ, ନିଣଭିତ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା  ଯୀକ୍ଷଣ ଆତୟାଦି ବି
ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ ׀

m) ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀଓୁ ଏଓ ସଭୂହ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ନିଅମାଏ ମିଏ ଏଓ ନିମୁକ୍ତି ଦାତା, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟାଙ୍କଯ ୄକ୍ରଡିଟ ଓାଡତ
ଫିବାକ ୄହାଆାୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ରିସୀ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସଭୂହଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
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n) ଓୄତାୄଯଟ ୄପଳାଟଯ ଓିଭା ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷା ଯିଫାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଯ ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଔଙ୍ଙତଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାୄଯ
ସହାଣଓ ହୁ ଏ ׀
o) ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ,ଫିୄଦର୍ୁ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍/ମାତ୍ରା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଓୁ ତାଯ ଫିୄଦର୍ ଯହଣୀ ଫଧି ୄଯ ଦୁ ଖତଟଣା, କ୍ଷତ
ଏଫଂ ୄଯାକ ଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
p) ଓୄତାୄଯଟ ଫାଯଭାଯ ମାତ୍ରୀ ୄମାଚନା ଏଓ ଫାର୍ିଓ ରିସୀ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଓୄତାୄଯଟ ଏହାଯ ଏକିିଓୁୟଟିବଭାନଙ୍କ
ାଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ ନିଏ ୄମଉଁଭାୄନ ଫାଯଭାଯ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ମାତ୍ରା ଓଯନ୍ତି ׀
q) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ୄନଓକୁଡଏ
ି ଦଓୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂ ଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଭାଧ୍ୟଭୄଯ
ଫିନଣ
ି ଭନ ଦ୍ୱାଯା, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ାଆଁ, ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙି ׀
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ମଦି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହା
ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ ସୁଯକ୍ଷା ୄହଉଙି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ତିଯର୍
ି ଦିନ ାଆଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଏଓ ତିଯର୍
ି ଦିନ ନୁ ଗ୍ରହ
ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଏଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ?
I.

ୄଓଫ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ

II. ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା
III. ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ
ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ଯିଫାଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ
IV. ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଦ୍ୱିତୀଣ ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ
ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମଦି ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତ ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍, ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ?
I.

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ

II. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭୃତୁୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ
III. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ଏଫଂ ଭୃତୁୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ
IV. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ନା ଯୁକଣତା ସହିତ ନା ଭୃତୁୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ
ପ୍ରଶନ 3
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ନକଦହୀନ ୄସଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
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I.

ଆୄରୄଓଟ ିାନିକ୍ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ
ଯିୄଫର୍ ନୁ ଓୂ ୄକା-ଗ୍ରୀନ୍ ସୂତ୍ରାତ ୄଟ ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄବୌତିଓ ନକଦ ୄନାଟକୁଡଓ
ି ଯ ଭୁଦ୍ରାଘନ ଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆ
ାୄଯ ଏଫଂ ଫୃ କ୍ଷକୁଡଓ
ି ୁ ଯକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀

II. ଫୀଭିତଓୁ ୄସଫା ଫିନା ଭୂରୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନକଦ ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ନାହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି
ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓଯାମାଏ ׀
III. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଉଥିଫା ସଭସ୍ଗ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄଓଫ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟାଙ୍କି ଂ ଓିଭା ଓାଡତ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଏ ୄମୄହତୁ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନକଦ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀
IV. ଫୀଭିତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫିରଯ ସଭାଧାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରଶନ 4
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଭନ୍ଧୄଯ PPN ଯ ସଠ୍ିକ୍ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଅଓାଯ ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ଫିକ୍
ଳ ପ୍ରିପଡତ ୄନଟେଓତ ,ସାଫତଚନିଓ ଯୂୄ ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄନଟେଓତୁ

II. ପ୍ରି ପଡତ ୄପ୍ରାବାଆଡଯ ୄନଟେଓତ ,ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତୁ
III. ଫିକ୍
ଳ ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ୄନଟେଓତ ,ସାଫତଚନିଓ ୄଫସଯଓାଯୀ ୄନଟେଓତୁ
IV. ୄପ୍ରାବାଆଡର୍ ପ୍ରି ପୄଯନିସଅଲ୍ ୄନଟେଓତ ,ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ୄନଟେଓତୁ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ଉକ୍ତିଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର ୄଟ, ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ?
I.

ଏଓ ନିମୁକ୍ତିଦାତା ତାଙ୍କ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୄନଆ ାଯନ୍ତି

II. ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୄନଆ ାୄଯ
III. ଏଓ ୄଦାଓାନୀ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରସୀ ୄନଆ ାଯନ୍ତି
IV. ନିମୁକ୍ତି ଦାତା ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନିଅମାଆଥିଫା ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀଓୁ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଯିଫାଯ
ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିଫାଓୁ ଫିସ୍ଗାଯିତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ
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ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତ ରିସୀୄଯ, ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ଓୁ
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ,ୄଯାକ ୄହଫାଯ ହାଯୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ନକଦହୀନ ୄସଫା ନ୍ତକତତ, ଫୀଭିତ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫିର ଯ ସଭାଧାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ
ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
PPN ପ୍ରି ପଡତ ୄପ୍ରାବାଆଡଯ ୄନଟେଓତ ,ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତୁ ାଆଁ ଉୄମାକ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଉକ୍ତି I, II ଏଫଂ IV ସଠ୍ିକ୍ ଟନ୍ତି, ଉକ୍ତି III ବୂର ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏଓ ୄଦାଓାନୀ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄନଆ
ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 20
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣ ଯ ରକ୍ଷୟ ଅଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିସ୍ଗୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା  ׀ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଓୌଣସି ଫି
ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭାୄଯ ଏଓ ଫହୁ ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା
ସଂାଦନ ଓୄଯ  ׀ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅଣ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସାଧନ, ଦ୍ଧତି ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫିର୍ଣୄଯ ୄଫାଧ
ରାବ ଓଯିୄଫ  ׀ଏହା ଅଣଙ୍କୁ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ?
B. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ –ଭୂବୂତ ଧାଯଣା
C. ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ିଓା

D. IRDAI ଙ୍କ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ
E.
F.
G.
H.
I.

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ତା’ାଆଁ ସାଧନ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା
ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ସଭୁଦ୍ରାଯୀ / ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ

ଏହି ଧ୍ୟାଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ୄଯ, ଅଣ ନିଭନ ଭୄତ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ :
a) ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଥତ ଓ’ଣ ଏହା ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ
b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୂବୂତ ଧାଯଣାକୁଡଓ
ି ୁ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯିଫାୄଯ
c) ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ସାଧନକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ
d) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାୄଯ
e) ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଓିଯି ସଙ୍କଟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ, ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫାୄଯ
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ଏହି ଯିଦୃଶୟଓୁ ୄଦଔନ୍ତୁ
48 ଫର୍ତୀଣ ଭନୀର୍, ମିଏ ଏଓ ସପଟୄେଯ ଆଞ୍ଜି ନଣ
ି ଯ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ, ତା’ ନିଚ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା
ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନରା  ׀ୄସ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ କରା, ୄମଉଁଠ୍ି ୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ୄଦୄର ୄମଉଁଥିୄଯ
ତାଓୁ ତା’ ର୍ାଯୀଯିଓ କଠ୍ନ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ଭାନସିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ, ତା’ ଯିଫାଯ ଆତିହାସ, ବୟାସ ଏଫଂ ୄସବି
ୄନଓ ଓିଙ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହରା ׀
ତାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଯ ପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ, ତାଓୁ ୄନଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଭଧ୍ୟ ଚଭା ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଡିରା ୄମଯିଓି ଯିଘଣ 
ଫଣସ ପ୍ରଭାଣ, ଠ୍ିଓଣା ଯ ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ୄଭଡିଓର ୄଯଓଡତ  ׀ତାୄଯ ୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ  ୄଓୄତଓ
ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓଯାଆଫାଓୁ ଓହିୄର ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସ ହୄତାତ୍ସାହିତ ୄହରା ׀
ଭନୀର୍, ମିଏ ନିଚଓୁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ  ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଅଣ ଫକତ ଯ ଫୟକ୍ତି ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯୁଥିରା, ଘିନ୍ତା ଓଯିଫା ଅଯମ୍ଭ ଓରା ଓି
ତା’ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓାହିଁଓି ୄସବି ଏଓ ରଭା ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ନୁ ାନ ଓଯାମାଉଙି  ׀ଏହି ସଫୁ ୄଦଆ ମିଫା ୄଯ
ଭଧ୍ୟ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ତାଓୁ ଓହିରା ୄମ, ତା’ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ୄଯ ଉଙ୍ଙ ୄଓାୄରଷ୍ଟ୍ରର  ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘାଯ ନିଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ
ୄହାଆଙି, ମାହା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ହୃ ଦ ୄଯାକ କୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓରା  ׀ମଦି ୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ରିସୀଯ
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦୄର, ତା’ ଫନ୍ଧୁ ୄମଉଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଆଥିରା, ତା’ ୄକ୍ଷା ତାଯ ,ଭନୀର୍ୁ ଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄହରା ଏଫଂ
ୄତଣୁ ୄସ ରିସୀ ୄନଫା ାଆଁ ଭନା ଓରା ׀
ଏଆଠ୍ି, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏହି ଘଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁ ାନ ଓଯୁଥିରା  ׀ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଠ୍ିକ୍ ବାୄଫ ଓଯିଫାଯ  ଉଘିତ୍ ରାବ ଭଧ୍ୟ ାଆଫାଯ
ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ  ׀ମଦି ସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍ିକ୍ ବାୄଫ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯା ନ ମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ ଅୄସ, ଏହାଯ ଯିଣାଭ କ୍ଷତି
ୄହଫ  ׀ଧିଓନ୍ତୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ଓୁ ସଭସ୍ଗ ଫୀଭାଓଯୁଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଏହି
ଟଙ୍କାକୁଡଓ
ି ୁ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଏଓ େଷ୍ଟ ବି ସମ୍ଭାିଫାଓୁ ୄଡ ׀
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A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ?
1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄସହି ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫାାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ୄସହି ସଙ୍କଟଯ ନୁ ାତୄଯ ଉଘିତ୍
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓି ଯଔାମାଏ ମାହାଓୁ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ସଭୁଙ୍ଙଣ ଭଧ୍ୟଓୁ ଅଣିଥାନ୍ତି  ׀ସଙ୍କଟ ଘଣନ ସଓାୄର୍
ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଠ୍ାଯୁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫା  ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ
ଏଓତ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ ଅଧାଯୄଯ, ୄସଭାୄନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ନିନ୍ତି ୄମ ୄସଭାୄନ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି ଓି
ନାହିଁ  ׀ମଦି ୄସଭାୄନ ତାହା ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହିଁୄଫ, ୄତୄଫ ୄଓଉଁ ପ୍ରିଭିଣଭ, ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ହିସାଫୄଯ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସବି
ସଙ୍କଟ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫା ପୄଯ ଏଓ ମଥାଥତ ରାବ ାଆ ାଯିୄଫ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ିତ ୄଟ  ׀ଏଆଠ୍ି ଯୁକଣତା ଓୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସୁସ୍ଙ ଓିଭା ୄଯାକୀ ୄହଫାଯ
ସମ୍ଭାଫୟତା  ସଙ୍କଟ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓିଭା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହି ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଏ ׀
ଫୟାଓ ଯୂୄ, ଯୁକଣତା ଅଣୁ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫିତ ହୁ ଏ ,ସାଧାଯଣତଃ ମୁଫା ଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷା ଫଯିଷ୍ଠ ନାକଯିଓଭାନଙ୍କ ଠ୍ାୄଯ
ଧିଓ ଥାଏୁ ଏଫଂ ୄନଓ ନୟ ପ୍ରତିଓୂ ଓାଯଓ ୄମାକଁୁ ଫଢିଥାଏ, ୄମଯିଓି ଧିଓ ଚନ ଓିଭା ଓମ୍ ଚନ ଯ ୄହଫା,
ୄଓୄତଓ ତୀତ  ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ୄଯାକ ଓିଭା ଓଷ୍ଟଯ ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହାସ, ଧୂମ୍ରାନ ବି ଫୟକ୍ତିକତ ବୟାସ, ଘିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି
ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟ ମଦି ଏହାଓୁ ଫିଦଚନଓ ୄଫାରି ଧଯି ନିଅମାଏ  ׀ଫିଯୀତ ବାୄଫ, ଯୁକଣତା ହାଯ ୄଓୄତଓ
ନୁ ଓୂ ଓାଯଓ ମଥା : ଓମ୍ ଅଣୁ , ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଙ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଆତୟାଦି ୄମାକଁୁ ଓମ୍ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଯିବାଷା

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟଓୁ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ୄସହି ସର୍ତ୍ତକୁଡଓ
ି ୁ ନିର୍ଣ୍ତୟ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାହା ଉୄଯ
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଏହା ସଙ୍କଟ ଘୟନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄଟ ׀
2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଅଫଶୟଓତା
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଭଯୁଦଣ୍ଡ ୄଟ ୄମୄହତୁ ସାଫଧାନତା ସହିତ ଓିଭା ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିଣଭ ଥିଫା ସଙ୍କଟଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯ ଯିଣାଭ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଯିୄର୍ାଧ-କ୍ଷଭତା ୄହଫ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ, ତିର୍ଣ ଘଣନାତ୍ମଓ ଓିଭା ସତଓତ ୄହଫା ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ସଭାନ ଯୂୄ ପ୍ରସାଯିତ ଓଯିଫା ୄଯ ସଭଥତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫଡ ସଭୁଙ୍ଙଣ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାୄଯ ଫାଧା ୄଦଫ ׀
ୄତଣୁ ଓଯି ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍ିକ୍ ସନ୍ତୁନ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫସାଣ
ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ଥାଆ ଭଧ୍ୟ ସଂକଠ୍ନ ାଆଁ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆାୄଯ ׀
ସନ୍ତୁନ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦର୍ତନ, ନୀତି  ସଙ୍କଟ କ୍ଷୁଧା ନୁ ସାୄଯ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା
ଓଯାମାଏ  ׀ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯ ଓାମତୟ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟଯ ଫକତୀଓଯଣ ଓଯିଫା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀଓୁ ଠ୍ିକ୍ ଭୂରୟୄଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ
ଓଯିଫା  ׀ଏହା ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ବଫିର୍ୟତ ଫୀଭା ସଭାଧାନ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରତିର୍ତ ୄଦଫା ବି
ୄଟ ׀
3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ଘଣନଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହା ଏଓ ସଭୂହ ଓିଭା ଫୟକ୍ତିଯ ଫିୄର୍ର୍ତାକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧାଯିତ
ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏଆଠ୍ି ସଙ୍କଟଯ ଭାତ୍ରା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି, ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫ ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ଭୂରୟୄଯ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ
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ଏହାଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ୄଓୌଣସି ଫି ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ, ସ୍ୱୀଓାଯ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ସହଓାୄଯ  ନୟାଣସଙ୍ଗତ ଅଧାଯୄଯ ଓଯିଫାଓୁ
ୄଡ, ଥତାତ୍ ପ୍ରୄତୟଓ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓୌଣସି କ୍ଷାତିତା ଫିନା ସଭାନ ଯୂୄ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଫକତୀଓଯଣ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଭାନଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଘାଚତ ଚଯିଅୄଯ ଓଯାମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଙାିତ ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଭାତ୍ରା
ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ତଦନୁ ସାୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଏ ׀
ମଦି ଅଣୁ ୄଯାକ ତଥା ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫାଓୁ ୄହଫ ୄମ ୄଯାକ ଭୃତୁୟଯ
ଫହୁ ତ ୂଫତଯୁ ଅୄଭ ଏଫଂ ଫାଯଭାଯ ୄହାଆାୄଯ  ׀ୄତଣୁ, ଏହା ତୟନ୍ତ ତଓତସଂକତ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାନଦଣ୍ଡ 
ଭାକତଦର୍ିଓା କୁଡଓ
ି ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷା ୄକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଧିଓ ଓଠ୍ିନ ଟନ୍ତି ׀
ଉଦାହଯଣ

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଭଧୁୄଭହ ଗ୍ରସ୍ତ, ତାହାଯ ଭୃ ତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନା ୄକ୍ଷା ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଅଫଶୟଓ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ହୃ ତିଣ୍ଡ
ଓିଭାେ ଫୃ ଓକ୍ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଚଟିତା ଫିଓଶିତ ଓଯିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ମୄଥଷ୍ଟ ୄଫଶୀ, ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଘାରୁ
ଯହିଥିଫା ଫଧିୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଖଟିାୄଯ  ׀ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକତଦଶିଓା ଏହି ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ
ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯିାୄଯ  ׀ଫଶୟ, ୄଭଡିଓର /ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ, ତାଓୁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ, ଅଥିଓ ଓିଭା ଅଣ ଅଧାଯିତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄକ୍ଷା ୄଭଡିଓର ଓିଭା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ – ଯିଣାଭ ଉୄଯ ଧିଓ
କୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମାଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଅଥିଓ ଓିଭା ଅଣ ଅଧାଯିତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ଏଡାଆ ଦିଅ ମାଆ ନ ାୄଯ ୄମୄହତୁ ଏଓ
ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ଯଖିଫାଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯିଫାୄଯ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତା ଓୁ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ୄଯ ଅଥିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀
4. ଓାଯଓ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄଯାକଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯନ୍ତି
ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ୄସହି ଓାଯଓ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯୁକଣତା ,ୄଯାକୄଯ ଡିଫାଯ ସଙ୍କଟୁ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯନ୍ତି,
ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସାଫଧାନତା ସହିତ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ଉଘିତ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତି:
a) ଅୟୁ /ଫୟସ : ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସଫୁ ଫଣସ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ଭାତ୍ରା ନୁ ଯୂ ରାକୁ ଓଯାମାଏ  ׀ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସଂକ୍ରଭଣ
 ଦୁ ଖତଟଣାଯ ଫଢୁଥିଫା ସଙ୍କଟ ୄମାକଁୁ ର୍ିର୍ୁ  ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଯୁକଣତା ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ମୁଫା ଫଣସ୍କ ୄକ୍ଷା ଧିଓ
ୄଟ  ׀ୄସ ବିଅ, 45 ଫର୍ତଯୁ ଧିଓ ଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ାଆଁ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଧିଓ ଥାଏ, ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତି
ଭଧୁୄଭହ, ଏଓ ତୁ ଯନ୍ତ ହୃ ଦ୍ ଖାତ ଓିଭା ୄସବି ନୟାନୟ ଯୁକଣତା ବି ଏଓ ଦୀଖତଓାିଓ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ
ସମ୍ଭାଫନା ତି ଧିଓ ଥାଏ ׀
b) ରି ଙ୍ଗ : ସ୍ଘୀ ୄରାଓଭାୄନ କବତ ଧାଯଣ ସଭଣୄଯ ଯୁକଣତାଯ ତିଯକ୍ତ
ି ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ, ୁଯୁର୍ଭାୄନ
ହୃ ଦଖାତ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓିଭା ଓାମତୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁ ଖତଟଣା ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା ସ୍ଘୀ ୄରାଓଙ୍କ ୄକ୍ଷା
ୁଯୁର୍ଭାନଙ୍କ ଧିଓ ଥାଏ ୄମୄହତୁ ୄସଭାୄନ ଫିଦଚନଓ ନିମୁକ୍ତିୄଯ ଧିଓ ସଂୃକ୍ତି ଥାଆ ାଯନ୍ତି ׀
c) ବୟାସ : ୄଓୌଣସି ଫି ଯୂୄଯ ତଭାଔୁ, ଭଦୟ ଓିଭା ନିର୍ା ଦ୍ରଫୟଯ ୄସଫନ ଯ ଯୁକଣତା ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ପ୍ରବାଫ
ଥାଏ ׀
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d) ଫୟଫସାୟ : ୄଓୄତଓ ଫୟଫସାଣୄଯ ଦୁ ଖଟ
ତ ଣା ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ; ଉ.ସ୍ୱ. ଡ୍ରାଆବଯ, ଫଳାଷ୍ଟଯ, ଫିଭାନ
ଘାଓ ଆତୟାଦି  ׀ୄସବି, ୄଓୄତଓ ଫୟଫସାଣ/ଓାଭୄଯ ଉଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ଥାଆାୄଯ, ୄମଯି ଓି ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ
ୄଭସିନ ୄଯଟଯ, ଅଚୄଫଷ୍ଟସ୍ ଉୄଦୟାକ ଶ୍ରଭିଓ, ଔଣି ଶ୍ରଭିଓ ଆତୟାଦି ׀
e) ଯିଫାଯ ଆତିହାସ : ଏହାଯ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଙି, ୄମୄହତୁ ଅନୁ ଫଂର୍ିଓ ଓାଯଓ କୁଡଓ
ି ଅଚମା,ଭଧୁୄଭହ  ୄଓୄତଓ
ଓୟାନସଯ ବି ୄଯାକ କୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ ଯୁକଣତା ଉୄଯ ଥାଏ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା
ସଭଣୄଯ ଏହାଓୁ ଫିଘାଯଓୁ ୄନଫା ଉଘିତ୍ ׀
f) କଠ୍ନ: ୄଭାଟା ,ଫଫାନୁ, ତା ଓିଭା ଭଧ୍ୟଭ କଠ୍ନ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଓୄତଓ ସଭୂହୄଯ ଯକଣତା ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
g) ତୀତଯ ୄଯାକ ଓିଭାେ ସଚତଯୀ : ଏହାଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଙି ଓି ତୀତ ୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଉଥିଫା ର୍ାଯୀଯିଓ
ଦୁ ଫତତା ଚାତ ୄହଫାଯ ଓିଭା ଏଯିଓି ୁନଯାଫୃ ର୍ତ୍ି ୄହଫାଯ ଓିଙ ି ସମ୍ଭାଫନା ଙି ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ତଦନୁ ସାୄଯ ରିସୀ
ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଉ.ସ୍ୱ. ଓିଡନୀ ୄଷ୍ଟାନ ,ଫୃ ଓକ୍ ଥଯୀୁ କୁଡଓ
ି ଯ ୁନଯାଫୃ ର୍ତ୍ି ୄହଫା ଚଣା ଙି
ଏଫଂ ୄସହିଯି, ୄକାଟିଏ ଅଖିୄଯ ୄଭାତିଅ ଫିନ୍ଦୁ ନୟ ଅଖିୄଯ ୄଭାତିଅ ଫିନ୍ଦୁ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଥାଏ
׀
h) ଘିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ି ଏଫଂ ନୟ ଓାଯଓ ଓିଭାେ ବିୄମାକ : ସଙ୍କଟଯ ଭାତ୍ରା/ତୀବ୍ରତା  ଫୀଭାୄମାକୟତା ଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯିଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ମଥାଥତ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ  ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ସିଦ୍ଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
i) ଯିୄଫଶ ଏଫଂ ଅଫାସ : ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଭଧ୍ୟ ଯୁକଣତା ହାଯ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ଥାଏ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ _____________ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ ׀
I.

ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଫିଣନ ଓଯିଫା

II. ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫା
III. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ
IV. ଫିବିନ୍ନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଫିକ୍ରି ଓଯିଫା
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B. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା
1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ସହିତ ଅୄଭ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଙୁ  ׀ଏହାଯ ଦୁ ଆଟି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହିଙ ି
i. ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଥତାତ୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଘଣନ ୄଯ ଫାଧା ୄଦଫା
ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଫକତୀଓଯଣ ଓଯିଫା ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଷ୍ପକ୍ଷତା/ସଭାନତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା
ଯିବାଷା
ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ଦ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଏହା ଉସ୍ଙାିତ ଓଯୁଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ
ଓଯିଫାଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା ଙି ଓି ନାହିଁ  ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ୄଯ, ଏହାଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ୄନଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ ׀

ଫିଯୀତ-ଘୟନ (ଓିଭୋ ପ୍ରତିଓୂ ଘୟନ) ୄହଉଙି ୄସହି, ୄମଉଁଭାୄନ ସୄନ୍ଦହ ଓଯନ୍ତି ଓିଭାେ ଚାଣନ୍ତି ୄମ ଏଓ ହାନି ନୁ ବୂତ
ଓଯିଫାଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫନା ଧିଓ ଙି, ୄସଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରହ ସହିତ ଫୀଭା ାଆଫା  ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ରାବ ାଆଫାଯ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ׀
ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓାହାଓୁ  ଓିଯି ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄଫ, ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ୄସଭାୄନ ଘଣନାତ୍ମଓ ନ ୄହୄଫ, ଏଓ
ସମ୍ଭାଫନା ଯହିାୄଯ ୄମ ଭଧୁୄଭହ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ହୃ ତିଣ୍ଡ ସଭସୟା ଓିଭା ଓୟାନସଯ ବି ୄଯାକ ଥିଫା ୄରାଓଭାୄନ,
ୄମଉଁଭାୄନ ଚାଣନ୍ତି ୄମ ୄସଭାୄନ ର୍ୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୄଫ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓିଣଫ
ି ା ାଆଁ ଘାହିଁୄଫ,
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ହାନି ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୄଫ ׀

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦି ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଘୟନ ଯ ଉୄମାକ ନ ଓୄଯ ଏହା ପ୍ରତିଓୂ ଯୂୄ ଘୟନିତ ୄହଫ ଏଫଂ ୄସ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ
ହାନିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫ ׀
2. ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୄଯ ଆକ୍ୱିଟୀ (ନିଷ୍ପକ୍ଷତା/ନୟାୟସଙ୍ଗତତା)
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ୄଯ ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ଉୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ‚ ׀ଆକ୍ୱିଟୀ‛ ର୍ବ୍ଦଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ୄସହି ଅୄଫଦଓ
ୄମଉଁଭାୄନ ସଭାନ ଭାତ୍ରାଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କୁ ସଭାନ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଫକତୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ଯଔାମିଫା ଉଘିତ୍  ׀ରାକୁ
ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରିଭିଣଭକୁଡଓ
ି ୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓିଙ ି ପ୍ରଓାଯଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯଖିଫା ାଆଁ ଘାହିଁୄଫ  ׀ଏ
ପ୍ରଓାୄଯ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ୄରାୄଓ ସଭାନ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଫା ଉଘିତ୍ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଥିଫା
ୄରାୄଓ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଦଫା ଉଘିତ୍  ׀ୄସଭାୄନ ୄସହି ଫୟାଓ ଧିଓାଂର୍ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣଓୁ ରାକୁ
ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ ଙନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଧିଓ ସଙ୍କଟଭଣ ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ୄନଫା ାଆଁ ତଥା ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସଭାୄନ ଧିଓ ସଭଣ ୄଦଆ ାଯୄନ୍ତ ׀
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a) ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ
ଆକ୍ୱିଟୀ ଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯାଆଫା ାଆଁ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଯୄହ ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ଓୁ ହାମାଏ
ଥତାତ୍ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫା ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ଯ ଭାତ୍ରା ଉୄଯ ଅଧାଯ
ଓଯି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯାମାଅନ୍ତି  ׀ୄସବି ଘାଯିୄକାଟି ସଙ୍କଟ ଫକତ ଙି ׀
i.

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ (ଭାନଓ) ସଙ୍କଟ

ଏହା ୄସହି ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଯୁକଣତା ,ୄଯାକୄଯ ୀଡିତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନାୁ ଭଧ୍ୟଭ
ୄଟ ׀
ii. ଫାଞ୍ଚିତ ସଙ୍କଟ
ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଯୁକଣତା/ଫୟାଧିଗ୍ରସ୍ଗତା ଭଧ୍ୟଭ ଠ୍ାଯୁ ତୟଧିଓ ଓମ୍ ଥାଏ ଏଫଂ
ୄତଣୁ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓମ୍ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
iii. ସଫଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ (ଉଭାନଓ) ସଙ୍କଟ
ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ସଙ୍କଟ ସଫୁ ଟନ୍ତି ୄମଉଁ କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଯୁକଣତା ଭଧ୍ୟଭଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଥାଏ, ଓିନ୍ତୁ ୄତୄଫ ଫି
ଫୀଭାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମାଏ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଧିଓ ,ଓିଭା ତିଯକ୍ତ
ି ୁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ଓିଭା ଓିଙ ି ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନ୍ତକତତ
ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅ ମାଆାୄଯ ׀
iv. ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଙ୍କଟ
ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ହାନି  ପ୍ରତୟାର୍ିତ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୁକଣତା ଏୄତ ଫଡ ୄଟ ୄମ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ
ର୍ସ୍ଗା ଭୂରୟୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙାଣୀଯୂୄ
ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦି ୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଯର୍ନ ବି ଏଓ ୄଭଡିଓର ଖଟଣା ୄଦଆ କତି ଓଯିଙ ି ׀
3. ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓିଭା ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦୁ ଆଟି ସ୍ଗଯୄଯ ହୁ ଏ ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଆାୄଯ :
 ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଗଯ ୄଯ
 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକ ସ୍ଗଯୄଯ
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ଘିତ୍ର 7: ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓିଭୋ ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

b) ୄକ୍ଷତ୍ର ଓିଭାେ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ତଯ
ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଗଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଆାୄଯ  ׀ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଫା
ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଓି ନୁ ୄହଁ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରତିନଧି
ି ଦ୍ୱାଯା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓୁ ଏହା
ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ସଂୄଫଦନର୍ୀ ବୂଭିଓା ନିବାଏ  ׀ଫୀଭିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା
ପ୍ରତୟାର୍ିତ କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚାଣିଫା ାଆଁ ୄସ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସ୍ଙାନୄଯ ଥାଏ ׀
ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯି ାଯନ୍ତି ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଫିୄର୍ର୍
ତଥୟ, ଭତ  ସୁାଯିର୍ ଭାକୁଥିଫା ଏଓ ଉକ୍ତି ଓିଭା ୄକାନୀଣ ଯିୄାଟତ ଓୁ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯନ୍ତୁ ׀
ୄସ ପ୍ରଓାଯଯ ଏଓ ଯିୄାଟତ, ମାହାଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଯିୄାଟତ ଓୁ ହାମାଆଙି, ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ଏଓ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା
ଦ୍ୱାଯା ଭକା ମାଆାୄଯ  ׀ଏହି ଯିୄାଟତକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଚୀଫନଯ ଫୟଫସାଣ, ଅଣ ଏଫଂ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି 
ଔୟାତି ଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଓ’ଣ ୄଟ ?
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣୁ , ରିଙ୍ଗ, ବୟାସ ଆତୟାଦି ବି ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟଯ ୄବୌତିଓ ଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତି,
ନୟ ଓିଙ ି ୄକାଟିଏ ଚିନର୍
ି ଙି ମାହାଓୁ ନିଓଟଯୁ ୄଦଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙି  ׀ଏହା ୄହଉଙି କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଯ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
ମାହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫହୁ ତ ଭହଙ୍ଗା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଔଯା ୄନୈତଓ
ି ଅଦଯ ଏଓ ଘଯଭ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୀଭିତ ଯ ଉଦାହଯଣ ମିଏ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ନିଏ ଏହା ଚାଣି
ୄମ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଓୁ ଏଓ ସଚିଓର ୄଯର୍ନ ୄଦଆ କତି ଓଯିଫ ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏହା ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ୄଓଫ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭା ୄନଫାଯ ଏଓ ବିସନ୍ଧିଭୂଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଟ ׀
ହାନି ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ନୟ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ  ׀ଫୀଭାଯ ଉସ୍ଙିତ ି ଓାଯଣଯୁ, ଫୀଭିତ ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରତି ଏଓ
ସାଫଧାନ ଭୄନାଫୃ ର୍ତ୍ି ୄାର୍ଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରୄରାବିତ ୄହାଆାୄଯ ଏହା ଚାଣି ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ
ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିର ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ׀
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‘ଭୄନାଫ ଅଦ’ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔନୀଣ ୄଟ  ׀ଏଠ୍ି ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସି ଓଟ/
ଘାାଓି ଓଯି ନ ାୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଏହା ଚାଣି ୄମ ତା’ାଔୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭାତ୍ରାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଙି, ୄସ ସଫତାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫା, ସଫତାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା ୄଓାଠ୍ଯୀୄଯ ଯହିଫା, ଆତୟାଦି ଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯିାୄଯ ମାହା ୄସ ଓଯି ନ ଥାନ୍ତା ମଦି
ୄସ ଫୀଭିତ ୄହାଆ ନ ଥାନ୍ତା ׀
ଓଟ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯ ବୂଭିଓା
ଏଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଯ ଧିଓାଂର୍ ୄସହି ତଥୟ ସଫୁ ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ .ମାହା ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥିଫ  ׀ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକୄଯ ଫସିଥିଫ, ତା’ ାଆଁ ଏହା ଚାଣିଫା
ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଏହି ତଥୟ ସଫୁ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଫାଯ ବିସନ୍ଧିଭୂଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ ଓଟୂର୍ଣ୍ତ
ବାୄଫ ଏକୁଡଓ
ି ଯ ବୂରଘିତ୍ରଣ ଓଯାମାଆଙି ׀
ବିଓର୍ତ୍ତା ଏଆଠ୍ି ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ୄସ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଙାନୄଯ ଙି ୄମ
ୄସହି ତଥୟସଫୁ ୄମଉଁ ସଫୁ ଓୁ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଙି ୄସକୁଡଓ
ି ସତୟ ୄଟ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସହିତ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ
ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକ୍ତିକତ ସଂଓତ ଥାଏ ଏଫଂ ଏପ୍ରଓାୄଯ ମାଞ୍ଚ ଓଯିାୄଯ ୄମ ବୂର ଭାକତ ୄଦଔାଆଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ବିଷ୍ଟ
ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭା ବୂର ଘିତ୍ରଣ ଓଯାମାଆଙି ଓି ନାହିଁ ׀
c. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକ ସ୍ତଯ
ଦ୍ୱିତୀଣ ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙି ଫିବାକ ଓିଭା ଓାମତୟାଣ ସ୍ଗଯ ୄଯ  ׀ଏହା ୄସହି ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ
ଓୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ୄସ ବି ଓଯାମୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ
ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତି ଏହା ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ମଦି ସ୍ୱୀଓାଯ
ଓଯାମିଫ ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ୄଯ ׀
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C. ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦଶିଓା
ଏହାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫା ଉଘିତ୍ ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଣନ ୂଫତଯୁ ତାଯ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୁ ଚାତ
ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ଏହା ଭଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକଯ ଓାମତୟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ୄଟ  ׀ଏଥି ାଆଁ IRDAI ଭାକତଦର୍ିଓା
ଚାଯୀ ଓଯିଙ ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ସାଯାଂର୍ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଙି :
ପ୍ରୄତୟଓ ଓବ୍ନାନୀ ରକ୍ଷୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା, ପ୍ରୄଣାଚନ  ପ୍ରାପ୍ତିର୍ଓୟତା, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିଘାଯ, ଫୀଭାଙ୍କି ଓ ଭୂରୟ
ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ, ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ସ୍ଙିତ ି ଆତୟାଦିଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖି ଏହାଯ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଡିଚାଆନ ଓଯିଥାଏ  ׀ଏହି
ପ୍ରଓାୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଫକତଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସଓାୄର୍ ଘଣନ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄଦଖିଫାଓୁ ାଉ ମଦି ଅଧାଯ
ସ୍ଗଯୄଯ, ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଉତ୍ପାଦସଫୁ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯଓୁ ର୍ାସନ ଓଯନ୍ତି ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ନୂ ତନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ IRDA ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  ׀ଉତ୍ପାଦଓୁ ନିଭନୄଯ ଉୄରଳଔ
ଓଯାମାଆଥିଫା ବି ‘ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ’ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକତତ ଫିନଣ
ି ାଭଓ ୄଯ ପାଆର ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ଥୄଯ
ପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ୄହାଆକୄର, ଉତ୍ପାଦ ସାଯଣ ଭଧ୍ୟ ଭାକତଦର୍ିଓାଯ ନୁ ାନ ଓୄଯ  ׀ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ିଓା
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରାଫଧାନ, ପଭତ, ଯିଟର୍ଣ୍ତ ଆତୟାଦି ସହିତ ନିଚଓୁ ଯିଘତ
ି ଓଯିଫାାଆଁ ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀଭାନଙ୍କୁ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଉଙି ׀
IRDA ଭାକତଦଶିଓା ନୁ ସାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା :
a) ୄଓୌଣସି ଫି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଓୁ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ମଦି ଏହା ାଔୄଯ
ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନୁ ମାଣୀ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ୂଫତ ନୁ ଭତି ନ ଥିଫ ׀
b) ୄଓୌଣସି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ୄଓୌଣସି ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଂୄର୍ାଧନ ଓିଭା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ସଭଣ ସଭଣୄଯ
ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ମାଣୀ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ୂଫତ ନୁ ଭତି ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
1. ଏଓ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ସଂୄର୍ାଧନ ଓିଭା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ମାହା ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆଥିଫ, ତାହାଓୁ
ୄସବି ସଂୄର୍ାଧନ ଓିଭା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ ନୂ ୟନ ତିନ ି ଭାସ ୂଫଯ
ତ ୁ ପ୍ରୄତୟଓ
ରିସୀଧାଯୀ ଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମିଫ  ׀ସୂଘନା ୄସବି ସଂୄର୍ାଧନ ଓିଭା ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଯ ଓାଯଣ ସଫୁ ଓୁ ଦର୍ତାଆଫ,
ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି  ୄସହି ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ଯିଭାଣ ଯ ଓାଯଣ ׀
2. ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ୄଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସୄଭତ ସଂୄର୍ାଧନ ଓିଭା ଯିଫର୍ତ୍ତନଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫିଫଯଣୀ
ୁସ୍ଗିଓାୄଯ ପ୍ରଓଟିତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
c) ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଅୄଫଦନ ପଭତଓୁ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ଡାଟାୄଫସ ର୍ୀଟ 
ଗ୍ରାହଓ ସୂଘନା ର୍ୀଟ ସୄଭତ ନୟାନୟ ସଂରଗ୍ନ ସହିତ ଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀
ଗ୍ରାହଓ ସୂଘନା ର୍ୀଟ ମାହାଓୁ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା  ରିସୀ ସହିତ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଙ୍କୁ ୄଦଫାଓୁ ହୁ ଏ, ୄସଥିୄଯ ଫୀଭା
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫିଫଯଣୀ, ଫଚତନ, ଦାଫୀ ୄଦଣ ୄହଫା ୂଫତଯୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ, ୄଦଣପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି
ଅଧାଯୄଯ ଓିଭା ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି ଯୂୄ ଓଯାମିଫ, ନୂ ତନୀଓଯଣ ସର୍ତ୍ତାଫୀ  ରାବ, ୄଓା-ୄ ଓିଭା ଓାଟୄମାକୟ
ଯ ଫିଫଯଣୀ  ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଆତୟାଦି ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଥାଏ ׀
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ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ୂଫତ ନୁ ଭତି ାଆଁ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଅୄଫଦନ ନିମୁକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ
CEO ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣୀଓୃ ତ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହା ୄସବି ପଭତାଟ  ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ଫନ୍ଧିତ
ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସବି ଦରିରୀଓଯଣ ସହିତ ୄହଫ ׀
d) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଯ ପ୍ରତୟାହଯଣ
1. ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଓୁ ପ୍ରତୟାହୃ ତ ଓଯିଫା ାଆଁ; ପ୍ରତୟାହଯଣଯ ଓାଯଣ ଏଫଂ ଫିଦୟଭାନ
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ୂଫତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄନୄଫ ׀
2. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟାହଯଣ ଏଫଂ ଫିଓଳ୍ପସଫୁ ମାହା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ
ପ୍ରତୟାହଯଣୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ, ଏସଫୁ ଯ ସମ୍ଭାଫନା ଫିର୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସୂଘୀତ
ଓଯିଫ ׀
3. ମଦି ଫିଦୟଭାନ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ସୂଘନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ା ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ନାହିଁ, ରିସୀଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ତାଯିଔୄଯ ପ୍ରତୟାହୃ ତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସୁଫାହୟତା ସ୍ଙିତ ି ଧୀନୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ଉରବ୍ଧ ଥିଫା
ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀଓୁ ୄନଫା ାଆଁ ଡିଫ ׀
4. ପ୍ରତୟାହୃ ତ ଉତ୍ପାଦଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀
e) ୄଓୌଣସି ଫି ଉତ୍ପାଦଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ୄଯ ଏହାଯ ସଭସ୍ଗ ଫିଫଯଣୀଓୁ ଫର୍ତଓୁ ନୂ ୟନ ଥୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା
ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମିଫ  ׀ମଦି ଉତ୍ପାଦଟି ଅଥିଓ ଯୂୄ ଫୟଫହାମତୟ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ଫିଫଯଣୀଯ ବାଫ ଙି ୄଫାରି
ଚଣାୄଡ ନିମୁକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଉତ୍ପାଦଓୁ ଉମୁକ୍ତ ଯୂୄ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ପାଆର  ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା
ନ୍ତକତତ ସଂୄର୍ାଧନ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିାୄଯ ׀
f) ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ୄଯ, ନିମୁକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ୄସହି ଉତ୍ପାଦଯ
ଡିଚାଆନ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂ ଓଳ୍ପନା ତୁ ନାୄଯ ଯୁକଣତା, ଫୟକଭନ, ସୁଧ ହାଯ, ଭୁଦ୍ରାଫୀତି, ଔଙ୍ଙତ
ଏଫଂ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିଫଯଣୀ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରଦର୍ତନଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯିଫ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ୄମୌକ୍ତିଓତା ଓିଭା
ଓଯାମାଆଥିଫା ୂଫତ ଓଳ୍ପନାୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ସହିତ ନୂ ତନ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଫା ାଆଁ ଘାହିଁୄଫ ׀
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D. IRDAI ଙ୍କ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫିନୟ
ି ାଭଓ
ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ିଓା ଫୟତୀତ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓୄଯ ନିଭକ
ନ ୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ :
a. ସଭସ୍ଗ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀ ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫ ୄମଉଁଟା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଫାଡତ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ
ୄହଫ  ׀ରିସୀ ନୟ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ୄମଉଁଥିୄଯ ପ୍ରତୟାର୍ିତ
ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିାଯନ୍ତି  ׀ୄସହି ପଭତ ଓବ୍ନାନୀଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ରିସୀ
ନୁ ସାୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ଧାଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
b. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀଓୁ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ାଔୄଯ ପାଆର ଓଯାମିଫ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ରିସୀଓୁ
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଧିଓାଯ ଥାଏ, ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫର୍ତ୍ତନଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ାଔୄଯ
ପାଆର ଓଯାମିଫ ׀
c. ୄଫାଡତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀ ଅଧାଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଫି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓିଭା
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ସ୍ୱୀଓାଯଯ ଓାଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ଉୄରଳଔ ଓଯି, ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ଫିର୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ
ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମିଫ ׀
d. ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄରାଡିଙ୍ଗ୍ ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘୀତ
ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ନିକଭ
ତ ୂଫଯ
ତ ୁ ୄସବି ୄରାଡିଙ୍ଗ୍ ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫିୄର୍ର୍ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମିଫ ׀
e. ମଦି ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫସ୍ଙାୄଯ ଓିଭା ଏହାଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓ
ସୂଘନା, ୄମଯି ଓି ଫୟଫସାଣୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ, ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ୄହଫା ାଆଁ ଭାନଓ ପଭତ
ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଏହି ପଭତକଡ
ି ୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ ଂର୍ ଓଯିଫ, ୄସହି ଖଟଣାକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ
ୁ ଓ
ଓୄଯ ମାହା ୄସବି ସୂଘନାଯ ଉସ୍ଙାନ  ୄସ ବି ଖଟଣାୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସର୍ତ୍ତାଫୀଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ ׀
f.

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ, ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ନୂ ତନୀଓଯଣ, ୄସହି ଏଓା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ନୁ ଓୂ ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି
ଆତୟାଦି ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ୁଯସ୍କୃତ ଓଯିଫାଓୁ ପ୍ରଣାୀ/ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓିଭା ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଯ ଫିଘାଯ ଓଯିାଯନ୍ତି 
ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ିଓା ନ୍ତକତତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆଥିଫା ନୁ ସାୄଯ, ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓା  ରିସୀ
ଦସ୍ଗାଫିଚୄଯ ୄସହି ପ୍ରଣାୀ/ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓିଭା ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅକଯୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିାୄଯ ׀

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଫାହୟତା ସଭେନ୍ଧୀୟ ଭାକତଦଶିଓା
IRDAI ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଫାହୟତା ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାକତଦର୍ିଓା ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ନିଭନୄଯ
ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଙି :
1. ନିଭର
ନ ିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଫାହୟତାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ :
a. ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୄଭତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ
b. ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଓୌଣସି ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଯିଫାଯ ସଦସୟ
ସହିତ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ୄସହି ଏଓା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ୄସବିଅ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ଠ୍ାଯୁ
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ଏଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଓିଭା ଏଓ ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫାଯ ଧିଓାଯ ଥିଫ ׀
ତା’ୄଯ, ତାଓୁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ନୂ ତନୀଓଯଣୄଯ ସୁଫାହୟତା ାଆଁ ଧିଓାଯ ଦିଅମିଫ ׀
2. ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସୁଫାହୟତା ଯ ଘଣନ ୄଓଫ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ରିସୀ ଘାରୁ ଥିଫା ଫଧିୄଯ
ନୁ ୄହଁ ׀
3. ତାଯ ରିସୀ ଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ୄାଟତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହଁୁଥିଫା ଏଓ ରିସୀଧାଯୀଓୁ , ଯିଫାଯଯ ସଭସ୍ଗ
ସଦସୟ ମଦି ଓିଙ ି ଥାଅନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କ ସହିତ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ରିସୀଓୁ ୄାଟତ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଫିଦୟଭାନ ରିସୀଯ ପ୍ରିଭିଣଭ
ନୂ ତନୀଓଯଣ ତାଯିଔଯ ନୂ ୟନ 45 ଦିନ ୂଫଯ
ତ ୁ ୄସହି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
4. ନୂ ତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସୁଫାହୟତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଓିଭା ଓଯି ନ ାୄଯ ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରିଭିଣଭ ନୂ ତନୀଓଯଣ ତାଯିଔଯୁ
ନୂ ୟନ 45 ଦିନ ୂଫଯ
ତ ୁ IRDAI – ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ପଭତୄଯ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ ׀
5. ୄସବି ସୂଘନାଯ ପ୍ରାପ୍ତିୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଅୄଫଦଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ସହିତ IRDAI ଭାକତଦର୍ିଓା ସ୍ଙିତ ସଂରଗ୍ନ ‘I’
ୄଯ ଥିଫା ବି ସୁଫାହୟତା ପଭତ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଉତ୍ପାଦ ସାହିତୟ ମାହାଓୁ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆାୄଯ, ଏସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ׀
6. ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ସହିତ ସୁଫାହୟତା ପଭତଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫ ଏଫଂ ତାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଚଭା ଓଯିଫ ׀
7. ସୁଫାହୟତା ପଭତଯ ପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସଭନ୍ଧତ
ି ରିସୀଧାଯୀଯ ୄଭଡିଓର ଆତିହାସ  ଦାଫୀ ଆତିହାସ ଯ
ଅଫର୍ୟଓ ଫିଫଯଣୀ ଭାକି ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫ  ׀ଏହାଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄାଟତର
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମିଫ
8. ସୁଫାହୟତା ୄଯ ୄସବି ଏଓ ନୁ ୄଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନୁ ୄଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 7 ଓାମତୟ ଦିଫସ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଅଆ ଅର୍ ଡି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄାଟତର ୄଯ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄାଟତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଡାଟା ପଭତାଟ ୄଯ
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ׀
9. ମଦି ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଡାଟା ପଭତାଟୄଯ ନୂ ତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସଭଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ
ତଥୟସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ, ଏହାଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡି ଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍କୁଡଓ
ି ଉରଖଂନ
ୄଫାରି ୄଦଔାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭା ଧିନିଣଭ, 1938 ନ୍ତକତତ ଦଣ୍ଡାତ୍ମଓ ପ୍ରାଫଧାନଯ ଧୀନୄଯ ୄହଫ ׀
10. ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ନୂ ତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କି ତ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ
ଅଆଅଯଡିଏ ,ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାଥତ ସୁଯକ୍ଷାୁ ଫିନଣ
ି ଭନ, 2002 ଯ ଧିନିଣଭ 4 ,6ୁ ନୁ ସାୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ
ଏହାଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଚଣାଆାୄଯ ׀
11. ମଦି ଉୄଯାକ୍ତ ସଭଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରାଧୀଓାଯୀଙ୍କ ାଔୄଯ ଓବ୍ନାନୀ ପାଆର
ଓଯିଥିଫା ଯୂୄ ଏହାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନୀତି ନୁ ସାୄଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁ ୄଯାଧ ଓଯୁଥିଫା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏହାଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄସବି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫାଯ ଧିଓାଯ ଯଖିଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ତାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ
ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
12. ୄମଉଁଠ୍ି ନୂ ତନୀଓଯଣ ଯ ତାଯିଔୄଯ ସୁଫାହୟତାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ଯିଣାଭ ନୂ ତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ଏ ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଥାଏ
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a. ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ୄଯାଧ ଓଯାମାଏ, ଫିଦୟଭାନ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଳ୍ପାଫଧି ାଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରା-ୄଯଟ୍ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ୄସହି ଳ୍ପାଫଧି ାଆଁ ଫିସ୍ଗାଯ ଓଯିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ, ମାହା ନୂ ୟନ ୄକାଟିଏ ଭାସ ାଆଁ ୄହଫ
ଏଫଂ
b. ଫିଦୟଭାନ ରିସୀଓୁ ୄସହି ସଭଣ ମତୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ୄମ ମତୟନ୍ତ ନୂ ତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ
ରିସୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓିଭା ଫୀଭିତଯ ଫିୄର୍ର୍ ରିଖିତ ନୁ ୄଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ
c. ନୂ ତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄସ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ଅଫର୍ୟଓ, ଳ୍ପାଫଧି ଯ ସଭାପ୍ତିଯ ତାଯିଔ ସହିତ ୄଭ ଔୁଅଆଫା
ାଆଁ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯିଔଓୁ ଫିୄଫଘିତ ଓଯିଫ ׀
d. ମଦି ୄଓୌଣସି ଓାଯଣ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ରିସୀଓୁ ଧିଓ ଘାରୁ ଯଖିଫାଯ ବିପ୍ରାଣ ଯୄଔ,
ଏଓ ନିଣଭିତ ପ୍ରିଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯି ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନୂ ଅଁ ସର୍ତ୍ତ ରାକୁ ନ ଓଯି ଏହାଓୁ ଘାରୁ ଯଖିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ ׀
13. ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ଉୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ବି ଳ୍ପାଫଧି ଫିସ୍ଗଯଯ ଫିଓଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ
ଓଯାମାଆଙି, ୄତୄଫ ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ରିସୀ ଫର୍ତଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଂର୍ ାଆଁ ଫର୍ିଷ୍ଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରାକୁ ଓଯି ାୄଯ ମଦି
ଦାଫୀଟି ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ହୁ ଏ  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ୄସହି ରିସୀ ଫର୍ତ ାଆଁ ଫିଦୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ଚାଯୀ ଯଖିଫା ାଆଁ ଦାଣୀ ଯୄହ ׀
14. ଏଓ ରିସୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ମାହା ୄାଟିଙ୍ଗ୍-ଆନ୍ ୄଟ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓଫ ୄାଟିଙ୍ଗ୍ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି
ତିଯକ୍ତ
ି ୄରାଡିଙ୍ଗ୍ ଓିଭା ଘାଚତ ରାକୁ ଓଯିଫ ନାହିଁ ׀
15. ଏଓ ୄାୄଟତଡ୍ ରିସୀଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଉୄଯ ୄଓୌଣସି ଭଧ୍ୟସ୍ଙଓୁ ୄଓୌଣସି ଓଭିର୍ନ ୄଦଣ ୄହଫ ନାହିଁ ׀
16. ୄଓୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ, ୂଫତ –ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫିଦୟଭାନ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୟକତ
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି  ସଭଣ ନୁ ଫନ୍ଧିତ ଫଚତନକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘାଯଓୁ ନିଅମିଫ ଏଫଂ ନୂ ତନଯୂୄ ୄାୄଟତଡ ରିସୀ
ନ୍ତକତତ ୄସହି ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଓଯାମିଫ ׀
ଟିପ୍ପଣୀ 1 : ମଦି ନୂ ତନ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ୄଯାକ ଓିଭା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄସହି ସଭାନ ୄଯାକ ଓିଭା ଘିଓତ୍ସ
ି ା
ାଆଁ ୂଫତ ରିସୀୄଯ ଥିଫା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧିଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଦୀଖତ ୄହାଆଥାଏ, ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଫିର୍ଣୄଯ ୄାଟତ
ଓଯୁଥିଫା ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ସୁଫାହୟତା ପଭତୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ଉଘିତ୍
ଟିପ୍ପଣୀ 2 : ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାକୁଡଓ
ି ାଆଁ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ଉୄଯ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆ ଥିଫା ଯୂୄ ୄକ୍ରଡିଟ୍
ଦିଅମିଫ, ମାହା ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସି ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ଫଚତନ/ସଭଣ ନୁ ଫନ୍ଧିତ ଫଚତନ ଥିରା
ଓି ନାହିଁ, ଏହାଯ ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ, ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫର୍ତ ସଂଔୟା ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ୄଟ ׀
17. ସୁଫାହୟତା ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭାଯାର୍ି ପ୍ରତି ଏଫଂ ଫୃ ଦ୍ଧପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଫ, ମଦି
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ୄଯାଧ ଓଯାମାଏ, ମାହା ୂଫତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକତତ ୂଫତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ,କୁଡଓ
ି ୁ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା
ସଂଘିତ ୄଫାନସଯ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ୄହଫ ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ – ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ାଔୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଟ. A ସହିତ 2 ରକ୍ଷ ଯ SI  ଟ. 50, 000 ଯ ଉାଚିତ
ୄଫାନସ ଥାଏ; ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B ଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ହୁ ଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B ଓୁ ଟ.
2.50 ରକ୍ଷ ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରାକୁ ଓଯି ତାଓୁ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ SI ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ  ׀ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B
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ାଔୄଯ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ ୄଓୌଣସି ଉତ୍ପାଦ ନ ଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B, ଟ. 3 ରକ୍ଷ SI ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରିଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯି
ଫୀଭିତଓୁ ନିଓଟତଭ ଉଙ୍ଙତଯ ସଳାବ୍, ଧଯନ୍ତୁ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ସୁଫାହୟତା ୄଓଫ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷ
ମତୟନ୍ତ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ ׀
18. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଏଫଂ ଫିଫଯଣୀୁସ୍ଗିଓା, ଫିକ୍ରଣ ସାହିତୟ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ଫି ଯୂୄଯ ୄହଉ ନୟ ୄଓୌଣସି
ଦସ୍ଗାଫିଚ ବି ୄପ୍ରାତ୍ସାହନାତ୍ମଓ ସାଭଗ୍ରୀ ୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ରିସୀଧାଯୀଯ ଧ୍ୟାନ ଅଓର୍ିତ ଓଯିୄଫ ୄମ :
a. ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ସୁଫାହୟ ଟନ୍ତି ;
b. ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଯ ଫିଭତା ଓାଯଣଯୁ ରିସୀ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ୄଓୌଣସି ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତା ଓୁ ଏଡାଆଫା
ାଆଁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ତାଯିଔ ଯ ଫହୁ ୂଫଯ
ତ ୁ , ସୁଫାହୟତାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ, ରିସୀଧାଯୀ ନୟ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ାଔଓୁ ହଞ୍ଚିଫା ଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିଫା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍
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E. ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ
1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାଯଯ ଫି ଫୀଭାୄଯ, ଏହା ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହାଆଥାଉ ଥଫା ସାଧାଯଣ ଫୀଭା, ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧିଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥାଏ ମାହା
ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ସହିତ ଓାମତୟ ଓୄଯ  ׀ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟ ସଭାନ ଯୂୄ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ହୁ ଏ ଏଫଂ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁଡଓ
ି ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଉରଖଂନ ଯ ଯିଣାଭ ହୁ ଏ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦାଣିତ୍ୱ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ ନିର୍ଣ୍ତଣ ୄନଫା, ମାହାଦ୍ୱାଯା
ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ତୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତଥା ନିଯାର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତି  ׀ଏହି ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
i.

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ,ଣୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସୁ ଏଫଂ 2. ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ

2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ତଥୟଯ ଉତ୍ସ କୁଡଓ
ି ଥାଏ ମାହା ଅଧାଯୄଯ ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ନ୍ତିଭୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ନିଅହୁ ଏ  ׀ନିଭନସଫୁ ୄହଉଙନ୍ତି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଭୂଔୟ ସାଧନ/ଉଓଯଣ ׀
a) ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ
ଏହି ଦସ୍ଗାଫିଚ ଘୁକ୍ତିଯ ଅଧାଯ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତଯ
ତଥୟ/ସୂଘନା ,ଥତାତ୍ ଅଣୁ , ଫୟଫସାଣ, କଠ୍ନ, ବୟାସ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଅଣ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଣ ଆତୟାଦିୁ ଓୁ ସଂଗ୍ରହ
ଓଯାମାଏ  ׀ଏହା ଉତ୍ପାଦ  ଓବ୍ନାନୀଯ ଅଫର୍ୟଓତା/ନୀତି ନୁ ସାୄଯ ସଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହଠ୍ାଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ
ଫିଫଯଣୀ ଥିଫା ଏଓ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ୄହାଆାୄଯ, ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନାଯ
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ତଦନୁ ସାୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଉଙି  ׀ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ୄଓୌଣସି ଉରଖଂନ ଓିଭା
ଣପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ରିସୀ ଓୁ ନିଯଥତଓ/ନିଷ୍କ୍ରଣ ଓଯିୄଦଫ ׀
b) ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ ଅଧାଯୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଏ  ׀ୄତଣୁ ଏହା ନିଫାଣତ ୄଟ ୄମ ନାଭାଙ୍କନ ଓଯିଫା
ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଣୁ ଓୁ ଏଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯ ଉସ୍ଙାନା ଚଯିଅୄଯ ସତୟାିତ ଓଯାମାଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ବାଯତୄଯ, ୄନଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଓୁ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ଓଯାମାଏ ଓିନ୍ତୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ
ସ୍ୱୀଓାମତୟ ନୁ ୄହଁ  ׀ଭୂଔୟତଃ ୄଫୈଧ/ଭାନୟ ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଦୁ ଆ ଭୂଔୟ ଫକତୄଯ ଫିବାଚିତ ଓଯାମାଏ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ନିଭନ ବି :
a) ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ : ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙି ସ୍କୁର ସାଟିପିୄଓଟ, ାସୄାଟତ, ନିଫାସୀ ପ୍ରଭାଣତ୍ର,
ୟାନ୍ ଓାଡତ ଆତୟାଦି ׀
b) ଔ. ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ : ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙି ଯାର୍ନ ଓାଡତ, ୄବାଟଯ ଯିଘଣ ତ୍ର, ଫଯିଷ୍ଠ ଙ୍କ
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର, ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାଣତ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର ଆତୟାଦି ׀
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c) ଥତ-ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାଫିଚ
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି ଚାଣିଫା ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ରାବ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଏଫଂ ୄନୈତଓ
ି ଅଦଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ସାଭାନୟତଃ ଥତ-ସଭନ୍ଧୀଣ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଫ ନିଭନ ପ୍ରଓଯଣ ାଆଁ ଭକାମାଏ
a) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ସୁଯକ୍ଷା ଓିଭା
b) ଉଙ୍ଙ ଫୀଭା ଯାର୍ି ସୁଯକ୍ଷା ଓିଭା
c) ୄମୄତୄଫୄ ଘାହଁୁଥିଫା ସୁଯକ୍ଷା ତୁ ନାୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଉଥିଫା ଅଣ ଓିଭା ଫୟଫସାଣ, ଏଓ ସନ୍ତୁନ
ୄଦଔାଏ ׀
d) ୄଭଡିଓର ଯିୄାଟତ
ୄଭଡିଓର ଯିୄାଟତ କୁଡଓ
ି ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ିତ, ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ
ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଘଣନିତ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯାର୍ି ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା
ୄଓୄତଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଭଧ୍ୟ ଓିଙ ି ତଥୟ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯନ୍ତି ଭକାମାଉଥିଫା ୄଭଡିଓର ଯିୄାଟତ ଅୄଡ ମାଏ ׀
e) ଫିକ୍ରଣ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ,ୄସରସ ସତନରୁ ଯ ଯିୄାଟତ
ଫିକ୍ରଣ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ,ୄସରସ ସତନରୁ ଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଭୂବୂଭି ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ନିଅମାଆାୄଯ ଏଫଂ
ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିୄାଟତୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ତଥୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଫିଘାଯ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ଧିଓ
ଫୟଫସାଣ ଚାତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସକ୍ସ, ବା ସତନରଭାନଙ୍କ ଏଓ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଥାଏ, ହିତଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯହିଥାଏ ମାହାଓୁ ୄଦଖିଫାଓୁ
ଡିଫ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ - 2
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଓୁ ___________ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି ׀
I.

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା

II. ଫୀଭିତ
III. ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତ
IV. ୄଭଡିଓର ଯୀକ୍ଷଓ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ - 3
ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ___________ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
I.

ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄଯ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ହିତ

II. ୄସହି ସବ୍ନର୍ତ୍ି ମାହା ୂଫଯ
ତ ୁ ଫୀଭିତ ୄହାଆ ଯହିଙ ି
III. ୄମୄତୄଫୄ ଏଓାଧିଓ ଓବ୍ନାନୀ ୄସହି ସଭାନ ହାନିଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି
IV. ହାନି ଯାର୍ି ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ଓଯାମାଆାୄଯ
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F. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଥୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆକୄର, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓୄଯ  ׀ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ସାଧାଯଣ ପଭତକଡ
ି ନିଭନ ବି :
ୁ ଓ
1. ୄଭଡିଓର (ଡାକ୍ତଯୀ) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ୄଭଡିଓାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄମଉଁଥିୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ସ୍ଙିତ ି ଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଠ୍ାଯୁ ୄଭଡିଓର ଯିୄାଟତକୁଡଓ
ି ୁ ଭକାମାଆଥାଏ  ׀ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ଓୁ ତା ୄଯ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓି ନାହିଁ, ମଦି ଓାଯାମିଫ ୄଓୄତ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ଏଫଂ
ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତ  ଫଚତନ ୄଯ, ଏ ସଫୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଭଡିଓାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭା
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିାୄଯ ׀
ଫର୍ୟ, ୄଭଡିଓାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ୄଭଡିଓର ଯିୄାଟତ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା  ଯୀକ୍ଷା ଓଯିଫା ଅଓାଯୄଯ ଉଙ୍ଙ ଭୂରୟ ଚଡିତ ଥାଏ ׀
ଅହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ଭାତ୍ରାଯ ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄମାକ ଓଯନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କୁ ‘କ୍ରିମ୍ସ୍କି ଭିଙ୍ଗ୍’,ୄଓଫ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା  ନୟକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫାୁ ାଆଁ ସଭାୄରାଘନା ଓଯାମାଏ,
ଏହା ପ୍ରତୟାର୍ିତ କ୍ରାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଯାର୍ା ଭଧ୍ୟ ଚାତ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄସହି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସହିତ ଫୀଭିତ ୄହଫାାଆଁ
ଆଙ୍ଚୁଓ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଓମ୍ ଓଯିଦଏ
ି ୄମୄହତୁ ୄସଭାୄନ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସୂଘନା/ତଥୟ  ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଏଫଂ
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ୄଦଆ ମିଫାଓୁ ଘାହଁାନ୍ତି ନାହିଁ ׀
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି  ଅଣୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଫିନ୍ଦୁ ଟନ୍ତି  ׀ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଫୟକ୍ତିକତ 
ଯିଫାଯ ୄଭଡିଓର ଆତିହାସ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଓୁ ୄଓୌଣସି ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ଓିଭା ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ପତଃ ବଫିର୍ୟତ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା ଯ ସମ୍ଭାଫନା ମାହା ସଓାୄର୍ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓିଭା ସଚିଓର ହସ୍ଗୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ, ଏକୁଡଓ
ି ୁ
ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତି ׀
ୁନଶ୍ଚଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତଓୁ ଏବି ପ୍ରଓାୄଯ ଡିଚାଆନ ଓଯାମାଆଙି ମାହା ତୀତୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା, ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଚତଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିାୄଯ  ׀ଏହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଓୁ ୂଫଯ
ତ ୁ ଥିଫା ଏଓ ୄଯାକ ଯ ୁନଯାଫୃ ର୍ତ୍,ି
ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଓିଭା ବଫିର୍ୟତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଓିଭା ବଫିର୍ୟତ ଚଟିତା ଉୄଯ ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ ଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ
ଓଯିଫାୄଯ ସହାଣଓ ହୁ ଏ  ׀ୄଓୄତଓ ୄଯାକ, ମାହା ସଓାୄର୍ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄଓଫ ର୍ଧ ୄନଉଥାଏ, ର୍ୀଘ୍ର ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାୄଯ ଓିଭା ଏହାଯ ୁନଯାଫୃ ର୍ତ୍ି ୄହାଆାୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ

ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଧିଓ ଚନ/ୄଭାଟାଣିଅ ଏଫଂ ଫୃ ଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଶଓତଯା ସ୍ତଯ ବି ୄଭଡିଓର ସ୍ଥିତସ
ି ଫୁ ୄମାକଁୁ ହୃ ତିଣ୍ଡ, ଫୃ ଓକ୍ 
ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ାଆଁ ବଫିଷୟତୄଯ ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଯ ଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ  ׀ୄତଣୁ, ୄଭଡିଓର
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ସଭୟୄଯ ଏହି ସ୍ଥିତକ
ି ଡ
ି ୁ ସାଫଧାନତା ସହିତ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ୁ ଓ
ୄମୄହତୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତୄି ଯ ପ୍ରତିଓୂ ଯିଫର୍ତ୍ତନ, ଭୂଔୟତଃ ସାଭାନୟ ଫଣସ ଫଢିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄମାକଁୁ, ସାଧାଯଣତଃ 40 ଫର୍ତ ୄଯ
ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ 45 ଫର୍ତ ଫଣସ ଠ୍ାଯୁ ୂୄଫତ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ୄଓୌଣସି ଡକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓିଭା ଯୀକ୍ଷଣ ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ ,ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏହି ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ 50 ଓିଭା 55 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫଢାଆ ୄଦଆ ାଯନ୍ତିୁ  ׀ୄଭଡିଓାର
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ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକତଦର୍ିଓା ତା’ ଯିଫାଯ ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତଯ
ି ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯିାୄଯ ׀
ବାଯତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଭୂଔୟ ୄଭଡିଓାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓାଯଓ ୄହଉଙି ଫୟକ୍ତିଯ ଅଣୁ ׀
ପ୍ରଥଭଥଯ ାଆଁ ନାଭାଙ୍କି ତ ଓଯୁଥିଫା, 45-50 ଫର୍ତ ଠ୍ାଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଅଣୁ ଯ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ , ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ
ଓଯିଫା ାଆଁ  ୄସଭାନଙ୍କ ଘିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ, ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ୟାୄଥାୄରାଚିଓର ମାଞ୍ଚ ୄଦଆ କତି
ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ  ׀ୄସ ବି ମାଞ୍ଚ ୄଓୌଣସି ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଭଡିଓର ସ୍ଙିତ ି ଓିଭା ୄଯାକଯ ପ୍ରଫତା ଯ ସଂୄଓତ
ଭଧ୍ୟ ୄଦଆଥାଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଡ୍ରକସ୍, ଭଦୟ  ତଭାଔୁ ୄସଫନ ଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫା ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତୄଯ କ୍ୱଘିତ୍
ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ସଙ୍କନାଙ୍କନୄଯ ଏଓ ଫଡ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଦଔାଆଥାଏ ׀
ୄଫସିଟ ି ନୟ ଏଓ ସଭସୟା ୄଟ ମାହା ଏଓ ଫଡ ସାଫତଚନିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା ୄହଫା ାଆଁ ବଣବୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କୁ ଏଥିଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଉଥିଫା ଚଟିତାସଫୁ ଓୁ ମତୟାପ୍ତ ବାୄଫ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ାଆଁ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସାଧନକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫାୄଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି ׀
2. ଣ-ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄମଉଁଭାୄନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯନ୍ତି, ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି ନାହିଁ  ׀ମଦି ଏଓ ଉଘିତ୍
ଭାତ୍ରାଯ ସଠ୍ିଓତା ସହିତ ଏହା ଚଣା ଡନ୍ତା ୄମ ୄସବି ପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ଏଓ-ଦର୍ାଂର୍ ଓିଭା ଓମ୍ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା
ସଭଣୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଯିଣାଭ ୄଦଫ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓୁ ଙାଡି ଦିୄନ୍ତ ׀
ଏଯିଓ,ି ମଦି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଏଫଂ ସତୟତା ସହିତ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯନ୍ତା ଏଫଂ ତାହାଓୁ
ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସାଫଧାନତା ସହିତ ମାଞ୍ଚ ହୁ ନ୍ତା, ୄତୄଫ ଭଧ୍ୟ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ତି ଓମ୍ ୄହାଆାଯନ୍ତା ׀
ଫାସ୍ଗଫୄଯ, ଦାଫୀ ନୁ ାତୄଯ ଳ୍ପ ଫୃ ଦ୍ଧଓ
ି ୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦି ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚଯ ଭୂରୟ ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙତୄଯ, ଭଧ୍ୟ
ସଂଘଣ ଯହନ୍ତା ୄମୄହତୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ୄହଉଥିଫା ସୁଫଧ
ି ାଓୁ ଓମ୍ ଓଯିଫ ׀
ୄତଣୁ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄଓୄତଓ ୄଭଡିଓର ରିସୀ ୄନଆ ଅସୁଙନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ୄଓୌଣସି ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ
ୄଦଆ କତି ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଓଉଁ ଫଣସ  ଫସ୍ଙାୄଯ ଏଓ ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଯାମିଫା
ଉଘିତ୍, ଏହାଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ‘ୄଭଡିଓର ଗ୍ରି ଡ୍’ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଥାନ୍ତି, ଏଫଂ ୄସଥିାଆଁ
ଫୟଫସାଣ  ସଙ୍କଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍ିକ୍ ସନ୍ତୁନ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏହି ଣ-ୄଭଡିଓର ସୀଭାକୁଡଓ
ି ସାଫଧାନତାଯ ସହିତ ଡିଚାଆନ
ଓଯାମାଆଙି ׀
ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି  ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ୄଯ ଫିଭ ଯ ଏଓ ଦୀଖତ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଦଆ କତି ନ ଓଯି
ତୁ ଯନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄନଫାଓୁ ୄଡ, ୄତୄଫ ୄସ ଏଓ ଣ-ୄଭଡିଓର ରିସୀଯ ଘଣନ ଓଯି ାୄଯ  ׀ଏଓ ଣୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀୄଯ, ପ୍ରି ଭିଣଭ ଦଯ  ଫୀଭା ଯାର୍ି ଓୁ ଭୂଔୟତଃ ଅଣୁ , ରିଙ୍ଗ, ଧୂମ୍ରାନ ଫକତ, କଠ୍ନ ଆତୟାଦି
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ଅଧାଯିତ ଓିଙ ି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯ ଉର୍ତ୍ଯ ଅଧାଯୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ପ୍ରକ୍ରିଣାଟି ତୀବ୍ର ୄଟ ଓିନ୍ତୁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
3. ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତି
ଏହା ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ, ୄମଉଁଠ୍ି ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଓିଭା ପ୍ରତିର୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ
ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ଓଯାମାଏ ׀
ଅଣୁ , ରିଙ୍ଗ, ଚାତି, ଫୟଫସାଣ, ନିଫାସ, ଯିୄଫର୍, କଠ୍ନ, ବୟାସ, ଯିଫାଯ  ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହାସ ବି ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ମାଞ୍ଚ
ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୂଫ-ତ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଭାନଦଣ୍ଡ ଅଧାଯୄଯ ସାଂଖିୟଓ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ଦିଅମାଏ ׀
4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ୟ
ତ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହିତ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ
ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଏ  ׀ଉୄଯାକ୍ତ ସାଧନ  ତା’ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟଓୁ ନିଭନରିଖିତ
ଫକତକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯିଥାଏ :
a) ଭାନଓ ହାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା
b) ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ,ୄରାଡିଙ୍ଗୁ ୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା, ମଦି ଏହାଓୁ ସଭସ୍ଗ ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଭ ଓଯା
ମାଏ ନାହିଁ
c) ଏଓ ନୁ ଫନ୍ଧ/ଫଧି ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ସ୍ଙକିତ ଓଯିଫା
d) ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫା
e) ଫିଯୀତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ,ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ଂର୍ୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରକାଆଫା ଓିଭା ଏହାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫାୁ
f) ଏଓ ଧିଓ ଓାଟୄମାକୟ ଓିଭା ୄଓା-ୄ ରାକୁ ଓଯନ୍ତୁ
g) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସ୍ଙାଣୀ ଫଚତନ ,କୁଡଓ
ି ୁ ରାକୁ ଓଯିଫା
ମଦି ଏଓ ୄଯାକ ଓୁ ସ୍ଙାଣୀ ଯୂୄ ଫଚିତ ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ରିସୀ ସାଟିପିୄଓଟ୍ ୄଯ ୃଷ୍ଠାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ  ׀ଭାନଓ ରିସୀ
ଫଚତନ ଫୟତୀତ ଏହା ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଫଚତନ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହାଆମିଫ ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିଣ
ୁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହା
ଫୀଭା ପ୍ରଣାୀଓୁ ସନ୍ତୁନୄଯ ଯୄଔ  ׀ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କୁ ସଭାନ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରତୟାର୍ିତ ସଙ୍କଟ ଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ
ସାଭୂହଓ
ି ଯୂୄ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫାୄଯ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ଘଣନ ଓଯିଥିଫା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ସଭାନ ପ୍ରିଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ
ଓୄଯ  ׀ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ରାବ ୄହଉଙି ଏଓ ଉଘିତ୍  ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ଭୂରୟୄଯ ଫୀଭାଯ ଉରବ୍ଧତା ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ରାବ ୄହଉଙି ଯୁକଣତା ୂଫ-ତ ଓଳ୍ପନା ନୁ ଯୂ ଏହାଯ ୄାଟତୄପାରିଯ ନୁ ବୂତିଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫାଯ ସକ୍ଷଭତା ׀
5. ସାଧାଯଣ ଓିଭୋ ଭାନଓ ଫଚତନ ଯ ଉୄମାକ
ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଫଚତନ ରାକୁ ଓଯନ୍ତି ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କ ପ୍ରତି ରାକୁ ହୁ ଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଭାନଓ ଫଚତନ
ଓୁ ହାମାଏ ଓିଭା ୄଫୄ ୄଫୄ ସାଧାଯଣ ଫଚତନ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଭାନଓ ଫଚତନକୁଡଓ
ି ଯ
ପ୍ରୄଣାକ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ଏହି ସଫୁ ଫିର୍ଣୄଯ ୂଫତ ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙି ׀
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ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ବୂର ୄଟ ?
I.

ୄଭଡିଓର ଯିୄାଟତକୁଡଓ
ି ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫାୄଯ  ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯିଫାୄଯ ଏହା ଧିଓ ଭୂରୟ ସଂୃକ୍ତ ଓୄଯ ׀

II. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି  ଅଣୁ ଭୂଔୟ ଓାଯଓ ଟନ୍ତି ׀
III. ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଭାନଙ୍କୁ ୄଭଡିଓର  ୟାୄଥାୄରାଚିଓର
ମାଞ୍ଚକୁଡଓ
ି ୄଦଆ କତି ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
IV. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ପ୍ରତିର୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ ׀
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G. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା
1. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା
ସଭୂହ ଫୀଭାଓୁ ଭୂଔୟତଃ ଭଧ୍ୟଭ/ହାଯାହାଯି ନିଣଭ ଉୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଯ ନିହତ
ି ାଥତ ୄହଉଙି ୄମୄତୄଫୄ
ଏଓ ଭାନଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କୁ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ନ ଓଯୁଥିଫା
ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄଦଫା ସଭଣୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଭୂହୄଯ ୄସହି ୄଓୄତଓ ସଦସୟଙ୍କ ଉସ୍ଙିତଯ
ି ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫିଘାଯଓୁ ନିନ୍ତି ୄମଉଁଭାନଙ୍କ
କମ୍ଭୀଯ  ଫାଯଭାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା ଥାଆାୄଯ ׀
ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭୂହଯ ଫିୄର୍ର୍ତାକୁଡଓ
ି ୁ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏହାଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା
ାଆଁ ୄମ ଏହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକତଦର୍ିଓା ତଥା ଫୀଭା ନିଣାଭଓ ଦ୍ୱାଯା ସଭୂହ ଫୀଭା ାଆଁ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭାକତଦର୍ିଓା
ନ୍ତକତତ ଅୄସ ଓି ନାହିଁ ׀
ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନିଭର
ନ ିଖିତ ଓାଯଓ ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ସଭୂହ ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :
a) ସଭୂହ ଯ ପ୍ରଓାଯ
b) ସଭୂହ ଯ ଅଓାଯ
c) ଉୄଦୟାକ ଯ ପ୍ରଓାଯ
d) ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄମାକୟ ଫୟକ୍ତି
e) ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସଭୂହ ଫୀଭିତ ୄହଉଙନ୍ତି ଓି ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଘଣନ ଓଯିଫାଓୁ ୄଓୌଣସି ଫିଓଳ୍ପ ଙି
f) ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ଗଯ – ସଭସ୍ଗଙ୍କ ାଆଁ ସଭାନ ଓି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ
g) ରିଙ୍ଗ, ଫଣସ, ୄକାଟିଏ ଭାତ୍ର ଓିଭା ଫହୁ ଫଧ
ି ସ୍ଙାନ, ସଭୂହ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଅଣ ସ୍ଗଯ, ଓଭତଘାଯୀ ଓାଯଫାଯ ହାଯ,
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ସଭୂହ ଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଓି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନୄଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ୄମାକଦାନ
ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ,ି ଏସଫୁ ଅଧାଯୄଯ ସଭୂହ ଯ ଯଘନା
h) ଫିବିନ୍ନ ୄବୌକିଓ ସ୍ଙିତ ି ୄଯ ପ୍ରସାଯିତ ଫହୁ ଫଧ
ି ସ୍ଙାନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଞ୍ଚ ନୁ ସାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଭୂରୟୄଯ ାଥତଓୟ
i)

ସଭୂହ ଫୀଭାଯ ପ୍ରର୍ାସନ ାଆଁ ଏଓ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ,ତାଙ୍କ ସନ୍ଦଯ ଓିଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଘଣନ
ଓଯାମାଆଥିଫାୁ ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ନିୄଚ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସଭୂହ ଧାଯୀ ଯ ଘଣନ

j)

ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ସଭୂହ ଯ ତୀତଯ ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି

ଉଦାହଯଣ
ଫାତାନୁ ଓୂ ଓାମତୟାଣ ୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ୄକ୍ଷା ଔଣି ଓିଭା ଓାଯଔାନାୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା
ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ଉଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟୄଯ ଥାଅନ୍ତି  ׀ଅହୁ ଯି ୄଯାକକୁଡଓ
ି ,ପୄଯ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଯ ସ୍ୱଯୂ ଭଧ୍ୟ
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ଉବଣ ସଭୂହ ାଆଁ ତି ବିନ୍ନ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ  ׀ୄତଣୁ, ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ଭୂରୟ
ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ତଦନୁ ସାୄଯ ଓଯିଫ ׀

ଠ୍ିକ୍ ୄସହି ପ୍ରଓାୄଯ IT ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ବି ଉଙ୍ଙ ଓାଯଫାଯ ଥିଫା ସଭୂହଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଘୟନ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ,
ଓଭତଘାଯୀଭାୄନ ଫୀଭା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣାଧୀନ (ୄପ୍ରାୄଫସନାଯୀ) ଓାୄଯ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ
ଅଫଶୟଓ ଓଯୁଥିଫା ସତଓତତା ୂର୍ଣ୍ତ ଭାନଦଣ୍ଡଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ରାକୁ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ତୟଧିଓ ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ସ୍ୱଯୂ ୄମାକଁୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି
ଯ ରାବ ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ନଭନୀଣତା  ନୁ ଓୂନ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିନ୍ତି  ׀ନିମୁକ୍ତିଦାତା –ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୄଯ,
ରାବ ଡିଚାଆନ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫହୁ ସଭଣ ଧଯି ଫିଓର୍ିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫିବାକ ଦ୍ୱାଯା
ଓଭତଘାଯୀ ଧାଯଣ ସାଧନ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ  ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ନଭନୀଣତା, ଫୟଫସାଣ ଓୁ ଧଯି ଯଖିଫା ଓିଭା
ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଫିଦୟଭାନ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ରାବସଫୁ ଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ରାବ
ସହିତ ୄଭ ଔୁଅଆଫା ାଆଁ ଓିଭା ତା’ ଠ୍ାଯୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତିୄମାକିତାଯ ଯିଣାଭ
ୄହାଆଥାଏ ׀
2. ନିମୁକ୍ତିଦାତା – ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ ଫୟତୀତ ନୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ନିମୁକ୍ତିଦାତା –ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ ଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତି ାଯବ୍ନଯିଓ ଯୂୄ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଫୁ ଠ୍ୁ ସାଧାଯଣ
ସଭୂହ  ׀ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଥତସହାଣତା ୄଦଫାଯ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ସାଧନ ଯୂୄ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ରାବ ଓଯିଙ,ି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ କୁଡଓ
ି ଏୄଫ ଫିଓର୍ିତ ୄହାଆଙି  ׀ଏ ବି ଯିଦୃର୍ୟୄଯ, ସଭୂହଓୁ
ସଙ୍କଟାଙ୍କି ତ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ସଭୂହ ସଂଯଘନା ଯ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ତା ଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀
ନିମୁକ୍ତିଦାତା – ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ ତିଯକ୍ତ
ି , ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ମଥା: ଶ୍ରଭିଓ ଣୁ ନ
ି ନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଙା,
ଫହୁ ଫଧ
ି – ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତା ସଭୂହ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଆଜ୍ ଡିରଯ, ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ, ଫଳକ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଭ୍ରାତୃ ତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନଭାନଙ୍କୁ ସଭୂହ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄମାକାଆ ୄଦଆଙନ୍ତି ׀
ଫିବିନ୍ନ ୄଦର୍ୄଯ ସଯଓାଯଭାୄନ ସଭାଚଯ ତି କଯିଫ ଫକତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ୄକ୍ରତା ୄହାଆଙନ୍ତି ׀
ବାଯତୄଯ, ଉବଣ ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟ ସ୍ଗଯୄଯ ସଯଓାଯଭାୄନ କଯିଫଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା, ଉ.ସ୍ୱ. RSBY,
ମର୍ସ୍ୱିନୀ ଆତୟାଦି ଓୁ ୄଚାଯୄସାଯୄଯ ପ୍ରାୄଣାଚିତ ଓଯୁଙନ୍ତି ׀
ମଦି ୄସବି ଫିଫଧ
ି ସଭୂହକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଭୂବୂତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିଘାଯକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଭୂହ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଭାନ, ତିଯକ୍ତ
ି ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
a) ସଭୂହ ଯ ଅଓାଯ ,ୄଙାଟ ସଭୂହ ଅଓାଯ ଫାଯଭାଯ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆାୄଯୁ
b) ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄବୌକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଭୂରୟ
c) ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟ ମଦି ସଭସ୍ଗ ସଭୂହ ସଦସୟ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ନ ଓଯନ୍ତି
d) ରିସୀୄଯ ସଭୂହ ଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ନିତୟ ସଭନ୍ଧ/ନିଯନ୍ତଯତା
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ର୍ସ୍ଗା ଭୂରୟୄଯ ୄସବି ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରାବ ଯ ୄଓଫ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ନିଣଭିତ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
ୄହାଆଙି ; ମାହାଓୁ ‘ସୁଫଧ
ି ା ଯ ସଭୂହ’ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ୄତଣୁ ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଫିବିନ୍ନ ସଭୂହ ସହିତ ଫୟଫହାଯ
ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦୃ ଷ୍ଟବ
ି ଙ୍ଗୀ ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଭୂହ
ଫୀଭା ଭାକତଦର୍ିଓା ଚାଯୀ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ୄସବିଅ ଣ –ନିମୁକ୍ତିଦାତା ସଭୂହୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
a) ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଓରୟାଣ ସଂଖ
b) ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଓାଡତ ଧାଯୀଭାୄନ
c) ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫୟଫସାଣଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭାଓୁ ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍ ରାବ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ
d) ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ ଓିଭା ସଂସ୍ଙାକୁଡଓ
ି ଯ ଉଧାଯଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ
ସଭୂହ ଫୀଭା ଭାକତଦର୍ିଓାଯ ଘିତୟ ୄହଉଙି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ରାବକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଯକ୍ଷା ଉରବ୍ଧ ୄହଉ ନ ଥିଫା ୄମାକଁୁ,
ନଭନୀଣ ଡିଚାଆନଯ ରାବ ଥିଫା ଫୀଭା ଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ୄଓଫ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ
ରକାଆଫା ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ ସଂଘଣ  ׀ଏହା ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯାମାଆଙି ୄମ ୄସ ବି ‘ସୁଫଧ
ି ା ଯ ସଭୂହ’ ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ ଉଙ୍ଙ ଦାଫୀ ନୁ ାତ ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଙନ୍ତି  ׀ଫିନଣ
ି ାଭଓ
ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଙ୍କ ସଭୂହ ଫୀଭା ଭାକତଦର୍ିଓାକୁଡଓ
ି , ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦାଣିତ୍ୱଫାନ୍ ଫିଣନ ଅଘଯଣ ୄଯ
ସହାଣଓ ହୁ ନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଏଫଂ ସଭୂହ ୄମାଚନାସଫୁ ାଆଁ ପ୍ରର୍ାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଓଯି ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ଯ କ୍ଷ ପ୍ରଘାଯ ଓଯିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୁ ର୍ାସନଯ ପ୍ରବାଫ ଓାନ୍ତି ׀
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H. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ / ଫିୄଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ୄମୄହତୁ ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଭୂଔୟ ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ୄଟ, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସାଧାଯଣଯୂୄ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ୄର୍ୈୀ ଯ ନୁ ାନ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନାନୀ ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ ୄହଫ ଓିନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଫିଘାଯଓୁ
ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମାଆଙି :
1. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରାଯ ଫଧି ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓଯିଫ ׀
2. ୄମୄହତୁ ଫିୄଦର୍ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଥାଏ, ପ୍ରିଭିଣଭ ହାଯସଫୁ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି
ତୁ ନାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ୄଟ ׀
3. ଏଯିଓି ଫିୄଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ର, USA ଏଫଂ ଓାନାଡାୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ତୟଧିଓ ୄଟ ׀
4. ଫିୄଦର୍ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ୄନଫା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ରିସୀଯ ଉୄମାକ ଓଯିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ
ମତ୍ନ ୄନଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄଓୌଣସି ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକଯ ଉସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫସ୍ଙାୄଯ ଧ୍ୟାନ ୂଫଓ
ତ ଫିଘାଯ
ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
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I.

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ରିସୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିଘାଯକୁଡଓ
ି ୁ ନିଭୄନ ଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙି :
ହାଯ /ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭାୄଯ, ଫିଘାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭୂଔୟ ଓାଯଓ ୄହଉଙି ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସାଣ  ׀ସାଧାଯଣ ହିସାଫୄଯ
ଓହିଫାଓୁ କୄର ଖୄଯ, ଯାସ୍ଗା ଆତୟାଦିୄଯ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣାଯ ସମ୍ଭାଫନା ସଫୁ ଫୟକ୍ତି ାଆଁ ସଭାନ ୄଟ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଫୃ ର୍ତ୍ି ଓିଭା
ଫୟଫସାଣ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ସଂାଦନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଓାମତୟଯ ସ୍ୱଯୂ ନୁ ସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପି ସ ଭୟାୄନଚଯ ଯ ଓାମତୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫନା ଏଓ ୄଓାଠ୍ାଖଯ ନିଭିତ ୄହଉଥିଫା ସାଆଟ୍ ୄଯ
ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ସିବିର ଆଞ୍ଜି ନଣ
ି ଯ ୄକ୍ଷା ଓମ୍ ଥାଏ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୃ ର୍ତ୍/ି ୄର୍ା ଓିଭା ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଏଓ ହାଯ/ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫା ଫୟଫହାଯିଓ ନୁ ୄହଁ  ׀ୄତଣୁ, ଫୟଫସାଣକୁଡଓ
ି ୁ
ଫିବିନ୍ନ ସଭୂହୄଯ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି, ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରୄତୟଓ ସଭୂହ, ଧିଓ ଓିଭା ଓଭ ୄହଉ, ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭାଫନା
ଓୁ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ  ׀ନିଭନ ପ୍ରଣାୀଯ ଫକତୀଓଯଣ ସଯ ୄଟ ଏଫଂ ଓାମତୟୄଯ ଫୟଫହାମତୟ ୄଟ ୄଫାରି ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିୄ ׀
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଫକତୀଓଯଣ ଯ ୄସଭାନଙ୍କ ନିଚ ଅଧାଯ ଥାଏ ׀
ସଙ୍କଟଯ ଫକତୀଓଯଣ
ଫୟଫସାଣ ଅଧାଯୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ତିନ ି ସଭୂହୄଯ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ :


ସଙ୍କଟ ସଭୂହ I
ଅଓାଉୄଣ୍ଟଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତଯ, ଓିର, ଅଓିୄଟଓଟ, ଓନସରଟିଙ୍ଗ୍ ଆଞ୍ଜି ନଣ
ି ଯ, ର୍ିକ୍ଷଓ, ଫୟାଙ୍କଯ, ପ୍ରର୍ାସନ ଓାମତୟୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ
ଫୟକ୍ତି, ଭୂଔୟତଃ ୄସହି ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ



ସଙ୍କଟ ସଭୂହ II
ୄଓଫ ଧୀକ୍ଷଣ ଓାମତୟୄଯ ନିମକ୍ତ
ି ଯ, ର୍ୁ ଡାକ୍ତଯ, ୄଭାଟଯ ଓାଯ  ରାଆଟ୍
ୁ ଥିଫା ନିଭତାତା, ଠ୍ିଓାଦାଯ  ଆଞ୍ଜି ନଣ
ୄଭାଟଯ କାଡି ଯ ୄଫତନପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଆବଯ ଏଫଂ ୄସହି ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ
ର୍ାଯୀଯିଓ ଶ୍ରଭୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ସଭସ୍ଗ ଫୟକ୍ତି ,ସଭୂହ III ୄଯ ଅସୁଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଫୟତୀତୁ, ନକଦ ୄନଉଥିଫା
ଓଭତଘାଯୀ, କୟାୄଯଚ  ୄଭାଟଯ ୄଭଓାନିଓ , ୄଭସିନ ୄଯଟଯ, େକ୍ ଓିଭା ରଯି  ନୟାନୟ ଚନିଅ
କାଡିକଡ
ି ଯ ଘାଓ, ପ୍ରୄପସନର ଅୄଥଲଟ୍ ଏଫଂ ୄସ୍ପାଟତସୄଭନ, ଓାଠ୍ ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ୄଭସିନଷ୍ଟ
ି ଏଫଂ ୄସବି
ୁ ଓ
ଅଦ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଫୟଫସାଣସଫୁ ୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ



ସଙ୍କଟ ସଭୂହ III
ବୂଭିତ ଔଣି, ଫିୄଷ୍ଫାଟଓ ଭୟାକାଚିନ ୄଯ ଓାମତୟଯତ ଫୟକ୍ତି, ଉଙ୍ଙ ୄଟନସନ ସପ୍ଳାଆ ଥିଫା ୄଫୈଦୁୟତିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,
ୄଚାଓି, ସଓତସ ୄଔାୀ, ଘଓ ଉୄଯ ଓିଭା ଶ୍ୱୃଷ୍ଠ, ୄଯସିଙ୍ଗ୍, ର୍ିଓାଯ, ଫତତାୄଯାହଣ, ର୍ୀତଓାିନ କ୍ରୀଡା,
ସ୍କି ଆଙ୍ଗ୍ , ଅଆସ୍ ହଓି, ୄଫରୁ ନିଙ୍ଗ୍, ହୟାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ାଆଡିଙ୍ଗ୍, ଯିବଯ ଣତାପି ଟଙ୍ଗ୍, ୄାୄରା ବି ଓାମତୟଓାୄଯ ରିପ୍ତ ଥିଫା ଫୟକ୍ତି
ଏଫଂ ୄସବି ଅଦ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଫୟଫସାଣ/ଓାମତୟଓା ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ
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ସଙ୍କଟ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ମଥାକ୍ରୄଭ ‘ସାଭାନୟ, ‘ଭଧ୍ୟଭ’ ଏଫଂ ‘ଉଙ୍ଙ’ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯିଘତ
ି ଟନ୍ତି ׀
ଫୟସ ସୀଭା
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଫଂ ନୂ ତନୀଓୃ ତ ୄହଫା ାଆଁ ସଫତନଭ
ି ନ ଏଫଂ ସଫତାଧିଓ ଫଣସ ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀
ସାଧାଯଣତଃ 5 ଫର୍ତ ଯ ଫୟାଣ୍ଡ ଭାନଦଣ୍ଡ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଫର୍ୟ, ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ୂଫଯ
ତ ୁ ଫୀଭା ଙି,
ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ୄରାଡିଙ୍ଗ ନ୍ତକତତ ୄସଭାୄନ 70 ଫର୍ତ ୂଯା ଓରା ୄଯ ଓିନ୍ତୁ 80 ଫର୍ତ ଫଣସ ମତୟନ୍ତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ
ନୂ ତନୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓିଭା ନୂ ଅଁ ଫୀଭା ାଆଁ ସାଧାଯଣତଃ ୄଓୌଣସି ୄଭଡିଓର ଯୀକ୍ଷା ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ନାହିଁ ׀
ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ
ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ସୁଯକ୍ଷା ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :


ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ର୍ାଯୀଯିଓ କ୍ଷତ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫା ାଆଁ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯି, ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ରିସୀଓୁ ଫଢାମାଆାୄଯ ׀



ଏହି ରାବକୁଡଓ
ି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଥିଫା ନୟାନୟ ରାବ କୁଡଓ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ୄଟ ׀



ଏହା ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ୄମ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀

ମୁଦ୍ଧ ଏଫଂ ସହୄମାକୀ ସଙ୍କଟ
ମୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ଫିୄଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ସିବିରଅନ ଓାମତୟୄଯ ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ବାଯତୀଣ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା/ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞଭାନଙ୍କୁ ତିଯକ୍ତ
ି
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀


ର୍ାନ୍ତି ସଭଣ ଓିଭା ସାଭାନୟ ଓାୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣ ହାଯଠ୍ାଯୁ ଧଯନ୍ତୁ 50
ପ୍ରତିର୍ତ ଧିଓ ,ଥତାତ୍ ସାଧାଯଣ ହାଯଯ 150 ପ୍ରତିର୍ତୁ ୄହାଆାୄଯ ׀



ସାଧାଯଣ/ବଣାନଓ ସଭଣୄଯ ,ଥତାତ୍ ୄସହି ସଭଣୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ମୁଦ୍ଧ ବି ଫସ୍ଙା
ଉନୀତ ୄହାଆସାଯିଙ ି ଓିଭା ନିଓଟ ୄହାଆଙି  ׀ଥତାତ୍ ୄମଉଁଠ୍ି ବାଯତୀଣ ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସିବିରିନ ଓାମତୟୄଯ
ଓାଭ ଓଯୁଙନ୍ତିୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣ ହାଯଠ୍ାଯୁ ଧଯନ୍ତୁ 150 ପ୍ରତିର୍ତ ଧିଓ ,ଥତାତ୍
ସାଧାଯଣ ହାଯଯ 250 ପ୍ରତିର୍ତୁ ୄହାଆାୄଯ ׀

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ
ପଭତ ନିଭନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ :


ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ



ର୍ାଯୀଯିଓ ସ୍ଙିତ ି



ବୟାସ  ଅୄଭାଦପ୍ରୄଭାଦ
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ନୟାନୟ ଓିଭା ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଫୀଭା



ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଦୁ ଖତଟଣା ଓିଭା ୄଯାକ



ରାବ  ଫୀଭାଯାର୍ିଯ ଘଣନ



ୄଖାର୍ଣାତ୍ର

ଉୄଯାକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆାୄଯ:


ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ ଫଣସ, ଉଙ୍ଙତା  ଚନ, ଫୟଫସାଣଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ହାଯାହାଯି ଭାସିଓ ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ
ୄହାଆଥାଏ ׀



ବିଷ୍ଟ ରିସୀ ସଓାୄର୍ ନଫାନ୍ତୁଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଫଣସ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଙି ଓି ନାହିଁ, ଏହାଓୁ
ଫଣସ/ଅଣୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫ  ׀ଚନ ଏଫଂ ଉଙ୍ଙତାଓୁ ରିଙ୍ଗ, ଉଙ୍ଙତା  ଅଣୁ ାଆଁ ଥିଫା ହାଯାହାଯି ଚନଯ ୄଟଫୁ ର
ସହିତ ତୁ ନା ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଧିଓ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ହାଯାହାଯି ଠ୍ାଯୁ ଧଯନ୍ତୁ 15
ପ୍ରତିର୍ତ ଓିଭା ତୄତାଧିଓ ଧିଓ ଓିଭା ଓମ୍ ଚନଯ ୄହାଆଥାଏ ׀



ର୍ାଯୀଯିଓ ସ୍ଙିତ ି ଫିଫଯଣୀ ୄଓୌଣସି ର୍ାଯୀଯିଓ ଦୁ ଫତତା ଓିଭା ତୁଟ,ି ସ୍ଙାଣୀ ୄଯାକ ଆତୟାଦି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହାଆଥାଏ ׀



ୄସହି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄମଉଁଭାୄନ ଏଓ ଙ୍ଗ ଓିଭା ଏଓ ଘକ୍ଷୁଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ହଯାଆଙନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କୁ ନୁ ୄଭାଦିତ ପ୍ରଓଯଣ
କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫିୄର୍ର୍ ସର୍ତ୍ତୄଯ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ୄସଭାୄନ ଅସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟ ୄହାଆଥାନ୍ତି ଓାଯଣ
ୄସଭାୄନ ‚ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଦୁ ଖଟ
ତ ଣାଓୁ ଏଡାଆଫାୄଯ ଓଭ ସକ୍ଷଭ ହୁ ନ୍ତି ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟଯ
ି ୁ ଓି ମଦି ଫର୍ିଷ୍ଟ ଫାହୁ ଓିଭା
ୄକାଡ କ୍ଷତପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ଓିଭା ଦୃ ଷ୍ଟି ଥଫା ଫର୍ିଷ୍ଟ ଅଖି ପ୍ରବାଫିତ ହୁ ଏ, ଫିଓାଙ୍ଗତାଯ ତୀବ୍ରତା  ଦୀଖତତା ସାଭାନୟ
ଠ୍ାଯୁ ତୟଧିଓ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀



ଭଧୁୄଭହ ଅୄଯାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତିୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓ ହୁ ଏ ୄମୄହତୁ କ୍ଷତ ର୍ୀଘ୍ର ଅୄଯାକୟ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ଏଫଂ
ଫିଓାଙ୍ଗତା ମଥା ଦୀଖତଦନ
ି ଯହିାୄଯ  ׀କ୍ଷତ ଓିଭା ୄଯାକସଫୁ ବଫିର୍ୟତ ଦୁ ଖତଟଣା ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଫ
ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଦୂ ଯ ଓଯିାୄଯ, ଏହାଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ୄଭଡିଓର ଆତିହାସଓୁ ନିଶ୍ଚିତ
ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ସଙ୍କଟ ଫୀଭାୄମାକୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସବି ସ୍ପଷ୍ଟ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱଯୂଯ ୄନଓ କୁଡଏ
ି
ବିୄମାକ ଯହିଙ,ି ଉ. ସ୍ୱ. ହୃ ତିଣ୍ଡଯ ବାରବ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ



ଫତତାୄଯାହଣ, ୄାୄରା, ୄଭାଟଯ ୄଯସିଙ୍ଗ୍, ଏୄକ୍ରାଫୟାଟିକ୍ସ, ବା ଆତୟାଦି ବି ଫିଦସଙ୍କୁ  ଅୄଭାଦପ୍ରୄଭାଦ ୄଯ
ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ׀

ଫୀଭା ଯାଶି
ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ରିସୀ ୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ସତଓତତା ସହିତ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ, ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓ
ି ରାବ
ରିସୀ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଓୄଠ୍ାଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଧୀନୄଯ ନ ଥାନ୍ତି ‘ ׀ରାବୂର୍ଣ୍ତ ନିମୁକ୍ତି’ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ
ସତଓତତା ଫରଭନ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଅଣ ମାହା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଦୁ ଖତଟଣା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫିତ ୄହଫ ନାହିଁ, ତାହାଓୁ
ଫୀଭା ଯାର୍ି ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ ଫିଘାଯଓୁ ୄନଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
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ୄମୄହତୁ S.I. ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରଥା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା /ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ସଠ୍ିକ୍ ଯାର୍ି ଯିଭାଣ
ମାହା ସଓାୄର୍ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅ ମାଆାୄଯ, ଏହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ନିବଯ
ତ ଓୄଯ  ׀ଫର୍ୟ ସାଧାଯଣ
ପ୍ରଥା ୄହଉଙି ୄମ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥିଫା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭିତଯ 72 ଭାସ/6 ଫର୍ତଯ ଅଣ ଯ ସଭାନ ଯିଭାଣଠ୍ାଯୁ ଧିଓ
ୄହଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏହି ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଓୄଠ୍ାଯ ଯୂୄ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ମଦି ରିସୀ ୄଓଫ ଓୟାିଟାର ରାବ ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ  ׀ସ୍ଙାଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ
ଫିଓାଙ୍ଗତା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଫର୍ୟ ଏହା ୄହଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ଓି କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଫସଯୄଯ, ତାହା ୄସହି ଫଧିୄଯ
ୄହାଆଥିଫା ତା’ ଅଣ ସହିତ ଣ ଅନୁ ାତିଓ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା TTD ସଓାୄର୍ ସାପ୍ତାହିଓ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ାଆଁ ହୁ ଏ,
ଫୀଭାଯାର୍ି ସାଧାଯଣତଃ ତା’ ଫାର୍ିଓ ଅଣଯ ଦୁ ଆ କୁଣ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀
ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ, ୄମଉଁଭାୄନ ରାବ ୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ନିମୁକ୍ତ ନୁ ହନ୍ତି, ଉ.ସ୍ୱ. କୃହଣ
ି ୀ,
ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀ ଆତୟାଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄସଭାୄନ ୄଓଫ ଓୟାିଟାର ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄଓୌଣସି
ସାପ୍ତାହିଓ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀
ଯିଫାଯ ୟାୄଓଜ୍ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏଫଂ ଣ-ଉାଚତନଓାଯୀ ତି/ତ୍ନୀ ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଭୃତୁୟ  ସ୍ଙାଣୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା ,ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓିଭା ଅଂର୍ିଓୁ
ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନାନୀଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ଅଧାଯ ଓଯି ରାବ କୁଡଓ
ି ଯ ୄଟଫୁ ର ଓୁ ଫିଘାଯ
ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ଓବ୍ନାନୀ ଣ-ଉାଚତନଓାଯୀ ତି/ତ୍ନୀ ଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସୀଭା ମତୟନ୍ତ TTD ସୁଯକ୍ଷାଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆଥାନ୍ତି ׀
ୄଭାଟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ସାଧାଯଣତଃ 5 ପ୍ରତିର୍ତଯ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥାଏ ׀
ସଭୂହ ରିସୀ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫାହାୄଯ ଏଓ ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥାଏ, ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଔୟା ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟା ଧଯନ୍ତୁ ׀
100 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ  ׀ଫର୍ୟ ସଭୂହ ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସଂଔୟା ଳ୍ପ, ଧଯନ୍ତୁ 25 ହୁ ଏ ଓିନ୍ତୁ
ୄଓୌଣସି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫିନା ׀
ସାଧାଯଣତଃ, ନାଭାଙ୍କି ତ ଅଧାଯୄଯ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ୄଓଫ ତି ଭୂରୟଫାନ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି
ସଦସୟଯ ଯିଘଣ ୄଓୌଣସି ସୄନ୍ଦହ ଫିନା ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ୄମାକୟ ହୁ ଏ ׀
ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଭାଦଣ୍ଡ
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ନାଭିତ ସଭୂହ କୁଡଓ
ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍  ׀ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏଫଂ ନୟାନୟ
ରାବସଫୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ‚ସଭୂହ‛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ନିଭନ ଫକତକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ୄକାଟିଏ ନ୍ତକତତ ଅସିଫା
ଉଘିତ୍ :


ନିମୁକ୍ତିଦାତା – ଓଭତଘାଯୀ ସଭନ୍ଧ ୄମଉଁଥିୄଯ ଓଭତଘାଯୀଯ ଫରଭିତଭାୄନ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି



ୂଫଯ
ତ ୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଣ୍ଡ/ସଭୂହ ୄମଉଁଠ୍ି ଯାଚୟ / ୄକ୍ଷତ୍ର ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ



ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୃତ ସହଓାଯୀ ସଂସ୍ଙା ଯ ସଦସୟ
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ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄସଫା ଓଲବ୍ ଯ ସଦସୟ



ଫୟାଙ୍କ/ଡିଚାଆନଯ/ଭାଷ୍ଟଯ/ ବିସା ୄକ୍ରଡିଟ ଓାଡତ ଧାଯଓ



ଫୟାଙ୍କ/NBSC କୁଡଓ
ି ଦ୍ୱାଯା ନିକତ
ତ ଡିୄାଚିଟ୍ ସାଟିପିୄଓଟ ଧାଯଓ



ଫୟାଙ୍କ/ ଫିକ୍
ଳ ରିଭିୄଟଡ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଂର୍ୀଦାଯୀ

ଉୄଯାକ୍ତ ଫକତକୁଡଓ
ି ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫକତ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ
ୄଫୈର୍ଣିଓ ଫିବାକ ଦ୍ୱାଯା ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅ ମାଆାୄଯ ׀
‘ପ୍ରତୟାର୍ିତ’ ସଭୂହ ଅଓାଯ ଉୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ମାଆ ନ ାୄଯ, ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ
‘ସଭୂହ’ ୄଯ ଞ୍ଜି ଓୃତ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଫାସ୍ଗଫ ସଂଔୟା ଉୄଯ ୄଓଫ ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଯ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
ନିଅମାଆାୄଯ  ׀ଏହାଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଫୀଭା ଯାଶି
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଫୟକ୍ତି ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ି ନିଶ୍ଚିତ ରକା ରକା ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଯିଭାଣ ାଆଁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ୄହାଆାୄଯ ଓିଭା ଏହାଓୁ
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଦଣ ୄଫତନ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
‘ସଭୄସ୍ଗ ଓିଭା ୄଓହି ନୁ ୄହଁ’ ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭାୄଯ ରାକୁ ହୁ ଏ  ׀ୄପ୍ରା-ଯାଟା ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓିଭା ଯିପଣ୍ଡ ସହିତ
ମୁକ୍ତ ଏଫଂ ରୁ ପ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀
ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ
ନାଭାଙ୍କି ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଫକତୀଓଯଣ ଏଫଂ ଘଣନିତ ରାବ ନୁ ସାୄଯ ନାଭାଙ୍କି ତ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରିଭିଣଭ
ହାଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଫୟଫସାଣ ନୁ ସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ ପ୍ରତି ସଭାନ ହାଯ ରାକୁ ୄହଫ, ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୄସ୍ଗ, ୄଭାଟାୄଭାଟି ଯୂୄ
ଓହିଫାଓୁ କୄର ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ଓଯନ୍ତି ׀
ନାଭାଙ୍କି ତ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଭାଣିଓ ୄଯଓଡତ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି
ପ୍ରୄତୟଓ ଫକତୀଓଯଣ ୄଯ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସଂଔୟାଓୁ ୄଖାର୍ିତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ଏଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଆତୟାଦିଯ ନାଭାଙ୍କି ତ ସଦସୟ ାଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ହାଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକତୀଓଯଣ ନୁ ସାୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟତା ଏଓ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ଫୟଫସାଣ ୄଯ ସୀଭିତ ନ ଥାଏ,
ହାଯସଫୁ ରାକୁ ଓଯିଫାୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ନିଚ ଓାମତୟ–ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯ ଉୄମାକ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ନ୍ –ଡୁ ୟଟି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ନ୍ –ଡୁ ୟଟି ସଭଣାଫଧି ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :
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ମଦି ି.ଏ. ଓବଯ ୄଓଫ ଡୁ ୟଟିଯ ସୀଭିତ ସଭଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ,ଏଫଂ ଦିନଯ 24 ଖଣ୍ଟା ାଆଁ ୄହାଆ
ନ ଥାଏୁ, ଏଓ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ଧଯନ୍ତୁ ଉମୁକ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଯ 75 ପ୍ରତିର୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀



ୄଓଫ ନିମୁକ୍ତିଠ୍ାଯୁ ଚାତ ୄହାଆଥିଫା ଏଫଂ ନୁ ମକ୍ତ
ୁ ି ସଭଣୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଦୁ ଖତଟଣା ାଆଁ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି
ଓବଯ ରାକୁ ହୁ ଏ ׀

ଫ୍-ଡୁ ୟଟି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ମଦି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄଓଫ ସୀଭିତ ସଭଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓଭତଘାଯୀ ଓାମତୟୄଯ ଏଫଂ/ଓିଭା
ପି ସଅ
ି ର ଡୁ ୟଟି ୄଯ ନ ଥାଏ, ଏଓ ହ୍ରାସ ଓଯି ମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ଧଯନ୍ତୁ ଉମୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯ 50 ପ୍ରତିର୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଏ
׀
ଭୃ ତୁୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଫଚତନ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନାନୀ ଭାକତଦର୍ିଓା ନ୍ତକତତ, ଭୃତୁୟ ରାବ ଓୁ ଫହିବୂତ ଓଯି ସଭୂହ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଚାଯୀ ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀
ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫାନସ/ଭାରସ
ୄମୄହତୁ ୄକାଟିଏ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓମ୍ ପ୍ରର୍ାସନିଓ ଓାମତୟ
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏହା ଫୟତୀତ, ସାଧାଯଣତଃ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କୁ ଫୀଭିତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ
ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ୄହଫ ନାହିଁ  ׀ୄତଣୁ, ଏଓ ୄସ୍କର ନୁ ସାୄଯ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଯ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଆଥାଏ ׀
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ନ୍ତକତତ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି ସନ୍ଦବତୄଯ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀


ନୁ ଓୂ ନୁ ବୂତିଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଡିସଓାଉଣ୍ଟ ,ୄଫାନସୁ ଦ୍ୱାଯା ୁଯସ୍କୃତ ଓଯାମାଏ



ପ୍ରତିଓୂ ନୁ ବୂତିଓୁ ଏଓ ୄସ୍କର ନୁ ସାୄଯ, ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯ ୄରାଡିଙ୍ଗ ,ଭାରସୁ ଦ୍ୱାଯା ଦଣ୍ଡିତ ଓଯାମାଏ



ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ ସାଭାନୟ ହାଯ ସଫୁ ରାକୁ ୄହଫ ମଦି ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି, ଧଯନ୍ତୁ, 70 ପ୍ରତିର୍ତ ଥାଏ

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ


ପଭତକଡ
ି ୁ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫିତଯଣ ଓଯିଫା ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା
ୁ ଓ
ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଓୁ ଯଖିଫା ପ୍ରଥାକତ ୄଟ ׀



ୄସ ଏହି ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ସଦସୟ ର୍ାଯୀଯିଓ ଦୁ ଫ
ତ ତା ଓିଭା ତୁଟ ି ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ
ନୁ ୄହଁ ମାହା ତାଯ ଂର୍ଦାନଓୁ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ପ୍ରତିାଦିତ ଓଯିାୄଯ ׀



ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଯିଓି ଏହି ୂଫତସତଓତତା ଓୁ ହଟାଆ ଦିଅମାଏ, ଓାଯଣ ଏହାଓୁ ଏହି ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଫୁ ଛା ମାଆଙି
ଏଫଂ/ଓିଭା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯାମାଆଙି ୄମ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭଯ ୂଫଯ
ତ ୁ ଥିଫା ଫିଓାଙ୍ଗତା ଏଫଂ ୄସବି ଫିଓାଙ୍ଗତା
ପୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ସଂଘଣୀ ପ୍ରବାଫ ଭଧ୍ୟ ଫହିବୂ ତ
ତ ୄହାଆଥାଏ ׀

ଫର୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥା ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
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1) ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ, ସଭୂହ କଠ୍ିତ ଓଯୁଥିଫା ୄମ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ
ଓଯିାୄଯ ׀
2) ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄଓଫ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତା-ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
I.

ଉକ୍ତି 1 ସତୟ  ଉକ୍ତି 2 ଭିଥୟା ୄଟ

II. ଉକ୍ତି 2 ସତୟ  ଉକ୍ତି 1 ଭିଥୟା ୄଟ
III. ଉକ୍ତି 1  ଉକ୍ତି 2 ସତୟ ଟନ୍ତି
IV. ଉକ୍ତି 1  ଉକ୍ତି 2 ଭିଥୟା ଟନ୍ତି

ସୂଘନା
ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଂର୍ ଯୂୄ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ତା’ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫାଯ ଦୁ ଆଟି ଦ୍ଧତିଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ
ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଡ ଫଡ ସଭୂହ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :
ସହ ଫୀଭା : ଏହା ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄକାଟିଏ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ସାଧାଯଣତଃ, ପ୍ରୄତୟଓ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସଙ୍କଟଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯି ଏହା ଓଯା ମାଆଥାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ରିସୀଓୁ ଦୁ ଆଟି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଧଯନ୍ତୁ, 60% ଂର୍ ସହିତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା A ଏଫଂ 40% ଂର୍ ସହିତ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା B, ସାଭାନୟତଃ,
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା A ରିସୀ ଯ ଚାଯୀ  ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସଭାଧାନ ସହିତ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ଭାୁ ଥିଫା ପ୍ରଧାନ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄହଫ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀଯ 40% ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା A ଯ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଓଯିଫ ׀
ୁନଃ ଫୀଭା : ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ  ଅଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୄଯ ? ୄସ ତାଯ ଫିବିନ୍ନ ସଙ୍କଟଓୁ ଓିଯି ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ ? ୄସ ତା’ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ନୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ୁନଃ-ଫୀଭିତ ଓଯି ଏହା ଓଯିଥାଏ ଏଫଂ ଏହାଓୁ
ୁନଃଫୀଭା ଓୁ ହାମାଏ  ׀ୁନଃ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄତଣୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ , ସନ୍ଧି ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫୟଫସ୍ଙା
ଦ୍ୱାଯା ୄହଉ, ଥଫା ଐଙ୍ଚିଓ ୁନଃ ଫୀଭା ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ପ୍ରଓଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ଅଧାଯୄଯ ୄହଉ, ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ୁନଃଫୀଭା ଓୁ
ଫିଶ୍ୱ-ଫୟାଓ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହା ସଙ୍କଟଓୁ ଦୂ ଯ ଦୂ ଯାନ୍ତ ଓୁ ପ୍ରସାଯିତ ଓୄଯ ׀
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ସାଯାଂଶ
a) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ିତ ୄଟ ମାହାଓୁ ସୁସ୍ଙତା ଓିଭା ୄଯାକୄଯ ୀଡିତ ଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ
ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଏ ׀
b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ ׀
c) ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ମଥାଥତ ସନ୍ତୁନ ଯଖିଫା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତିୄମାକିତାତ୍ମଓତା
ଏଫଂ ତା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ାଆଁ ରାବଦାଣିଓତା ସୁଯକ୍ଷିତ ଯୄହ ׀
d) ୄଓୄତକୁଡଏ
ି ଓାଯଓ ମାହା ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଯୁକଣତାଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି ଅଣୁ , ରିଙ୍ଗ, ବୟାସ,
ଫୟଫସାଣ, କଠ୍ନ, ଯିଫାଯ ଆତିହାସ, ତୀତଯ ୄଯାକ ଓିଭା ସଚତଯୀ, ଘିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ନିଫାସ ସ୍ଙାନ ׀
e) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ଓୁ ଫାଧା ୄଦଫା ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଠ୍ିକ୍
ଫକତୀଓଯଣ  ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଭଧ୍ୟ ׀
f) ବିଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥଭ ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରତୟାର୍ିତ କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚାଣିଫାୄଯ ୄସ
ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଙାନୄଯ ଥାଏ ׀
g) ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି : ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ, ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ, କ୍ଷତିୂର୍ତ୍,ି ଂର୍ଦାନ, ପ୍ରତୟାସନ
,ପ୍ରସ୍ଙାନୁ ଏଫଂ ଅସନ୍ନ ,ନିଓଟସ୍ଙୁ ଓାଯଣ ׀
h) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଭୂଔୟ ସାଧନକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି : ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ, ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ, ଅଥିଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ, ୄଭଡିଓର ଯିୄାଟତ ଏଫଂ
ଫିକ୍ରଣ ଯିୄାଟତ ׀
i)

ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ
ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଓୁ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀

j)

ଣ-ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ ୄଓୌଣସି ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଆ କତି ଓଯିଫାଯ
ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ ନାହିଁ ׀

k) ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ୄମଉଁଠ୍ି ସଙ୍କଟଯ
ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଓିଭା ପ୍ରତିର୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ ׀
l)

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହିତ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ
ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀

m) ସଭୂହ ଫୀଭାଓୁ ଭୂଔୟତଃ ହାଯାହାଯି/ଭଧ୍ୟଭ କୁଡଓ
ି ଯ ନିଣଭ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ସଙ୍କଟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଯ ନିହତ
ି ାଥତ
ୄହଉଙି ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭାନଓ ,ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତୁ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କୁ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ିତ ଓଯୁଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ
׀
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓୁ ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ାନ ଓଯିଫାଓୁ ୄଡ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ୄସହି ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ହିତଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ୄସ ଫୀଭିତ ଓଯିଫାଓୁ ମାଉଙି ଏଫଂ ୄସହି
ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ୄଓୌଣସି ହାନି ଖଟଣାୄଯ ଅଥିଓ ହାନିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତିୄଯ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ପ୍ରତିର୍ତ  ସାଂଖିଓ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ, ଏଫଂ
ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଦ୍ଧତିୄଯ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କୁ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ିତ ଓଯୁଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯି ାଯିୄଫ ନାହିଁ ׀
ନିମୁକ୍ତିଦାତା-ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହଭାନଙ୍କ ତିଯକ୍ତ
ି , ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫିଫଧ
ି ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ମଥା : ଶ୍ରଭିଓ ଣୁ ନ
ି ନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଙା,
ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଭ୍ରାତୃ ତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନ କୁଡଓ
ି ୁ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭନ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଯୁକଣତାଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓୄଯ ନାହିଁ ?
I.

ରିଙ୍ଗ

II. ତି/ତ୍ନୀଯ ୄଯାଚକାଯ
III. ବୟାସ
IV. ନିଫାସ ସ୍ଙାନ
ପ୍ରଶନ 2
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁ ସାୄଯ, ଫୀଭିତ ଓୁ __________ ାଆଁ ଯାର୍ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ୂ ଯ
I.

ଫୀଭା ଯାର୍ି ମତୟନ୍ତ ଫାସ୍ଗଫ ହାନି

II. ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଔଙ୍ଙତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ି ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ି
III. ଉବଣ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି
IV. ଫୀଭା ଯାର୍ି ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ଫାସ୍ଗଫ ହାନି
ପ୍ରଶନ 3
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ାଆଁ, ଏଓ ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ପ୍ରଥଭ  ଭୂଔୟ ଅଧାଯ ୄହଉଙି ତା’ ____________ ׀
I.

ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଦସ୍ଗାଫିଚ

II. ଅଥିଓ ୄଯଓଡତ
III. ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ୄଭଡିଓର ୄଯଓଡତ
IV. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ
ପ୍ରଶନ 4
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ _______________ ׀
I.

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତଥୟଓୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ׀

II. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ସଭସ୍ଗ ୄଭଡିଓର ଯୀକ୍ଷା  ଯୀକ୍ଷଣ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆମାଏ
III. ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତା ୂଫତଓ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଫକତକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ
IV. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ୄଯ ରିସୀଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
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ପ୍ରଶନ 5
ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତି ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର ୄଟ ?
I.

ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ପ୍ରୄପସନାର ଙ୍କ ସହାଣତାୄଯ ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଦ୍ଧତି ଏଓ ଫଡ ଫୟଫସାଣ ସମ୍ଭାିଫାୄଯ ଧିଓ
ୄଫକ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀

II. ୄଭଡିଓର ୄଯପଯୀ ଓିଭା ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଫିନା ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଙ୍କ ଅଧାଯୄଯ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓିଭା ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଯ
ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ ׀
III. ଏହି ଦ୍ଧତିଓୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଫିଜ୍ଞାନ ଯ ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
IV. ଏହା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁସଂକତି/ସାଭଞ୍ଜସୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ׀

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଯୁକଣତା ତା’ ତି/ତ୍ନୀଯ ୄଯାଚକାଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମଦି ୄସଭାନଙ୍କ ନିଚ ଫୟଫସାଣ ୄହଉଙି
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ଯୁକଣତା ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁ ସାୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫାସ୍ଗଫ ଭୂରୟ ଓିଭା ହାନି ାଆଁ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଯ
ୂ ଣ ଦିଅମାଏ, ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭା ଯାର୍ିଯ ଯିଭାଣ
ମତୟନ୍ତ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ାଆଁ, ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ଭୂଔୟ ଅଧାଯ ୄହଉଙି ତା’ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭତ ଓିଭା ଅୄଫଦନ ପଭତ, ୄମଉଁଥିୄଯ
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତଥୟଓୁ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତା ୂଫତଓ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ
ସଙ୍କଟଫକତକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାଯା ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓିଭା ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଧିଓ ସତଓତତା ୂର୍ଣ୍ତ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ
ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯାମାଏ ଓାଯଣ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଫିନ୍ଦୁକୁଡଓ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ତୀତ ନୁ ବୂତି ଓୁ ଏଓ ଜ୍ଞାତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ  ବିନ୍ନତା ,ଙାଣାଙ୍କନୁ
ହିସାଫୄଯ ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ׀

420

ଧ୍ୟାଣ 21
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ ଯିଘାନ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଏଫଂ ଦାଫୀ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ଏସଫୁ
ଉୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫା  ׀ଏହା ଫୟତୀତ, ଅୄଭ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ଯିଘାନଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଦଖିଫା ଏଫଂ TPA
ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ଯିଘାନ
B.
C.
D.
E.
F.

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଘାନ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଦରିରୀଓଯଣ
ଦାଫୀ ସଂଯକ୍ଷିତ ,ଯିଚବତୁ ଓଯିଫା
ଦାଫୀ ଯିଘାନ : ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ,TPA) ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା

G. ଦାଫୀ ଯିଘାନ- ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା
ଏହି ଧ୍ୟାଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ୄଯ, ଅଣ ନିଭଭ
ନ ୄତ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ :
a) ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁ ୄଯ ଫିବିନ୍ନ ୄଷ୍ଟଓୄହାରଡଯ ,ହିତଧାଯୀୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ
b) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁ ଯ ସଂଘାନ ଓଯି ଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯିଫାୄଯ
c) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁ ଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିବିନ୍ନ ଦସ୍ଗାଫିଚ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫାୄଯ
d) ଦାଫୀସଫୁ ାଆଁ ଯିଚବତ ,ସଂଯକ୍ଷଣୁ ଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓିଯି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାୄଯ
e) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯିଫାୄଯ
f) TPA ଫିର୍ଣୄଯ ଧାଯଣା ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓାଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ
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A. ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ଯିଘାନ
ଏହାଓୁ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ହୃ ଦଣଙ୍ଗଭ ଓଯାମାଆଙି ୄମ ଫୀଭା ୄହଉଙି ଏଓ ‘ପ୍ରତିର୍ୁତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରତିର୍ୁତଯ
ି ଏଓ ‘ସାକ୍ଷୀ’ ୄଟ ׀
ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣା ଖଟିଫାଯ ପସ୍ୱଯୂ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରତିର୍ୁତଯ
ି ଫାସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷା  ׀ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୄତ
ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓୄଯ, ତାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ୄସ ୄଓୄତ ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ତା’ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଓୁ ଯକ୍ଷା ଓୄଯ, ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ  ׀ଫୀଭାୄଯ
ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ୄହଉଙି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ׀
1. ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ
ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଘାନ ୄଓଭିତ ି ଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ ୄଦଖିଫା ୂଫଯ
ତ ୁ , ଅୄଭ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ
ୄଓଉଁଭାୄନ ହିତାଥତୀ ,ଯୁଘି ୄନଉଥିଫାୁ କ୍ଷ ଟନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର 1: ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ

ଗ୍ରାହଓ

ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଉଙି ପ୍ରଥଭ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ,ହିତଧାଯୀୁ ଏଫଂ ‘ଦାଫୀ
ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା’
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାରିଓଭାନଙ୍କ ‘ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ’ ଯୂୄ ଏଓ ଫଡ ୄଷ୍ଟକ୍ ,ଂର୍ ଭାଭୀତ୍ୱୁ ଙି ׀

ଭାରି ଓ

ମଦି ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ରିସୀ ଧାଯୀଭାନଙ୍କ ନିଧିସଫୁ ଯୁ ୂଯଣ ଓଯାମାଏ, ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ,
ୄସଭାୄନ ହିଁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫା ାଆଁ ଦାଣୀ ଯହନ୍ତି ׀
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ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ସଭସ୍ଗ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ, ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଦାଫୀ  ଡିଚାଆନସଫୁ ଓୁ
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ

ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ, ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ  ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଆତୟାଦି ଓୁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫାୄଯ,
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହିଙ ି ׀
ଫିନଣ
ି ାଭଓ ,ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣୁ ଏହାଯ ନିଭନ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓ
ଭୂଔୟ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ଟନ୍ତି :

ଫିନୟ
ି ାଭଓ

 ଫୀଭା ଯିୄଫର୍ ୄଯ ର୍ୃଙ୍ଖା ,ନୁ ର୍ାସନୁ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫା
 ରିସୀଧାଯୀ ଯ ହିତ ଯ ସୁଯକ୍ଷା ଓଯିଫା
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦୀଖତାଫଧି ଅଥିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା

ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା/ୄବ୍ରାଓଯ

ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ୄସଫା ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାୄନ, ୄମଉଁଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ
ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା/ୄବ୍ରାଓଯଭାୄନ ନା ୄଓଫ ରିସୀ ଫିକ୍ରି ଓଯନ୍ତି  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାୄଯ
ଏଭାୄନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ୄସଫା ୄଦଫାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଏ ׀
ୄସଭାୄନ ନିଶ୍ଚିତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ଫାଧ ଦାଫୀ ନୁ ବୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯୁଙି, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ

ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା/ଡାକ୍ତଯଔାନା

ଡାକ୍ତଯଔାନା ଟି TPA ଯ ୟାୄନର ୄଯ ଙି, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନକଦହୀନ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଦଫାଓୁ
ଡିଫ ׀

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଯିଘାନ ଓଯିଫା ଥତ ୄହଉଙି ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହି ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ/ରକ୍ଷୟ
ଓୁ ସଂଘାିତ ଓଯିଫା  ׀ଫର୍ୟ, ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଏହି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଯ ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ
ୄହାଆାୄଯ ׀
2. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଦାଫୀ ଯିଘାନ ଯ ବୂଭିଓା
ଉୄଦୟାକ ତଥୟ ନୁ ସାୄଯ – ‚ ଫଚାଯ ଯ ଧିଓାଂର୍ ବାକ 100% ହାନି ନୁ ାତ ଯ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ସହିତ, ଫିବିନ୍ନ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ହାନି ନୁ ାତ 65% ଠ୍ାଯୁ 120% ଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ମତୟନ୍ତ ର୍ୃଙ୍ଖାୄଯ ଙି‛  ׀ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଫୟଫସାଣୄଯ କ୍ଷତି ସହୁ ଙନ୍ତି ׀
ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄମ ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଯିଣାଭ ଅଣିଫା ାଆଁ ସ୍ୱସ୍ଙ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଅଘଯଣ ଏଫଂ
ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଓୁ ର୍ ସଂଘାନ ଅୄଣଆଫାଯ ଏଓ ଫଡ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଏଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଂର୍ୀଦାଯ

II. ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫିବାକ
III. ଫିନଣ
ି ାଭଓ
IV. ଟି.ି.ଏ.
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଘାନ
1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଘୟାୄରଞ୍ଜ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄାଟତୄପାରି ଯ ନନୟ ଫିୄର୍ର୍ତାକୁଡଓ
ି ୁ କବୀଯ ଯୂୄ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ମାହା ପୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ
ସପତା ସହିତ ସଂଘାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
a) ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ାଆଁ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ୄହଉଙି ଏଓ ଭନୁ ର୍ୟ ׀
ଏହା ଅୄଫକାତ୍ମଓ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଥାଏ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ନୟ ଫକତଯ ଫୀଭାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫାଓୁ
ୄଡ ନାହିଁ ׀
b) ବାଯତ ୄଯ ତୟନ୍ତ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଯାକ, ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟିବଙ୍ଗୀ ଏଫଂ ନୁ କାଭୀ ଓାମତୟଓା ,ପୄରା ପ୍ୁ ଥାଏ ׀
ଏସଫୁ ଯ ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଯାକ  ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରତି ୄଓୄତଓ ୄରାଓ ତୟଧିଓ ଯୂୄ ସତଓତ ଥାଅନ୍ତି ତ ନୟୄଓୄତଓ
ଏ ସଭନ୍ଧୄଯ ଘିନ୍ତତ
ି ନ ଥାନ୍ତି ׀
c) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା, ଓୄତାୄଯଟ ସଂକଠ୍ନ ବି ଏଓ ସଭୂହ ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ଫୟାଙ୍କ ବି ଏଓ ଔୁଘୁଯା ଫିକ୍ରଣ ଭାଧ୍ୟଭ
ଚଯିଅୄଯ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଏହାଯ ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄକାଟିଏ କ୍ଷୄଯ ଉତ୍ପାଦଓୁ ଏଓ ଭାନଓ ୄବାକୟ ଫସ୍ଗୁ ଯୂୄ ଫିକ୍ରି
ଓଯାମାଏ ତ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଗ୍ରାହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ୄମାକୟ ଓଯାମାଏ ׀
d) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ସକ୍ରିଣ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫାଯ ଓାମତୟ ଉୄଯ ନିବତଯ ଓୄଯ ׀
ଫର୍ୟ, ଉରବ୍ଧତା, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତା, ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଦ୍ଧତି, ଫିର ଓଯିଫା ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯ, ସଚତନ ଓିଭା ଡାକ୍ତଯଔାନା ବି ସଭସ୍ଗ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଙ୍କ ଘାଚତୄଯ ଫହୁ ତ ାଥତଓୟ ଥାଏ ମାହା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାୄଯ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓଯିଦଏ
ି ׀
e) ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଫିବାକ ଦୂ ତତଭ ଫିଓାର୍ର୍ୀ ୄଟ  ׀ନୂ ତନ ୄଯାକ  ଫସ୍ଙାସଫୁ ଚାତ ୄହଉଙି ମାହା ପୄଯ ନୂ ତନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା
ଦ୍ଧତିସଫୁ ଯ ଫିଓାର୍ ୄହଉଙି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି ଓି-ୄହାଲ୍ ସଚତଯୀ, ୄରଚର୍ ଘିଓତ୍ସ
ି ା, ଆତୟାଦି  ׀ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ
ଫୀଭାଓୁ ଧିଓ ୄଫୈର୍ଣିଓ ଓଯି ୄଦଆଙୁ ଏଫଂ ୄସବି ପ୍ରକ୍ରିଣା ାଆଁ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ଭାିଫା ାଆଁ ୄଓୌର୍ ଫିଯତ
ଉନ୍ନତିଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
f) ଏସଫୁ ଓାଯଓଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଯୂୄ, ଏଓ ଭାନଫ ର୍ଯୀଯ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯା ମାଆ ନ ାୄଯ, ଏହି ସତୟ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ନୂ ତନ
ଦିକ ମୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ଦୁ ଆ ଚଣ ୄରାଓ ସଭାନ ୄଯାକ ାଆଁ ସଭାନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରତି ବିନ୍ନ ଯୂୄ ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ା ୄଦଔାଆ ାଯନ୍ତି ଓିଭା ବିନ୍ନ
ବିନ୍ନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓିଭା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫଧିଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯି ାଯନ୍ତି ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ୄାଟତୄପାରି ତୀବ୍ର ବାଫୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଉଙି  ׀ୄସ ବି ତୀବ୍ର ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄହଉଙି ଫହୁ ତ ସଂଔୟାଯ ଉତ୍ପାଦ ׀
ଫଚାଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ର୍ହ ର୍ହ ସଂଔୟାୄଯ ଉରବ୍ଧ ଏଫଂ ୄକାଟିଏ ଓବ୍ନାନୀ ବିତୄଯ ଫି ଚୄଣ ୄନଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ
ାଆାଯିଫ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଉତ୍ପାଦ ଏଫଂ ଏହାଯ ପ୍ରଓାଯ ଯ ନିଚଯ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ତା ଯହିଙ ି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ସମ୍ଭାିଫା ୂଫତଯୁ ଏହାଯ
ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄାଟତୄପାରି ଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ସଂଔୟାଯ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ଭଧ୍ୟ ଅଣି ଥାଏ – ଏହିସଫୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଔୁଘୁଯା ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ଧଯନ୍ତୁ, 300,000
ସଦସୟଙ୍କୁ 100,000 ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ଫିକ୍ରି ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ , ତି ଓମ୍ ୄଯ ପ୍ରାଣ 20,000 ଦାଫୀ ାଆଁ ୄସଫା ୄଦଫାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ
ୄହଫାଓୁ ଡିଫ  ׀ନକଦହୀନ ୄସଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା  ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ତୀବ୍ର ସଭାଧାନ ସହିତ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଫିବାକଓୁ ସଂକଠ୍ିତ ଓଯିଫା
ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀
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ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ବାଯତୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ସ୍ଙାନୄଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ
ସୁଯକ୍ଷା ଦିଏ  ׀ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ସମ୍ଭାୁ ଥିଫା ଦ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ାଆଁ ସାଯା ୄଦର୍ୄଯ
ଘାରୁ ଥିଫା ପ୍ରଥାଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଉଘିତ୍ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ତା’ ସହିତ ଉରବ୍ଧ ଥିଫା ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତା, ନୁ ବୂତି  ଫିବିନ୍ନ ସାଧନ ଯ ଉୄମାକ ଓଯି ଏହି ଘୟାୄରଞ୍ଜକୁଡଓ
ି ଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆଥାଏ ׀
ନ୍ତିଭ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଏଓ ଫୟକ୍ତି, ମାହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙି ଏଫଂ ମିଏ ତା’ ନିଚଯ ଓିଭା ଯିଫାଯଯ ୄଯାକ ଯ ର୍ାଯୀଯିଓ 
ସଂୄଫକାତ୍ମଓ ଘା ୄଦଆ କତି ଓଯୁଙି, ତାହାଓୁ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥିଫାଯ ସୄନ୍ତାର୍ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଦକ୍ଷ ଦାଫୀ ସଂଘାନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ଉଘିତ୍ ଦାଫୀଓୁ ଉଘିତ୍ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଉଘିତ୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙି ׀
2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ନିୄଚ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓିଭା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ,TPA) ଯ ୄସଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫା
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଙି ୄଫାରି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/TPA ଓୁ ଜ୍ଞାତ ୄହଫା ସଭଣ ଠ୍ାଯୁ ରିସୀ ଭାନଦଣ୍ଡ ହିସାଫୄଯ ଯାର୍ିପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ସଭଣ
ମତୟନ୍ତ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ୂର୍ଣ୍ତତଃ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଘଯଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ, ପ୍ରୄତୟଓଯ ନିଚଯ ପ୍ରସଂକୀଓତା ଥାଆ, ଏହା ୄଦଆ କତି ଓଯିଥାଏ ׀
ନିଭୄନ ଯ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ ଦିଅମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓ
ି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ,ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଟନ୍ତି
ମାହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଫୃ ହତ୍ ବାକ ହୁ ଏ ׀
ନିଶ୍ଚିତ ରାବ ଉତ୍ପାଦ ଓିଭା ବଣାନଓ ୄଯାକ ଓିଭା ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ଉତ୍ପାଦ ଆତୟାଦି ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ାଆଁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ସହାଣଓ
ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ତୟନ୍ତ ସଭାନ ୄହାଆାୄଯ, ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ ୄମ ୄସହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ା ନ୍ତକତତ ଅସି ନ ାଯନ୍ତି
׀
ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ୄହାଆାୄଯ ଏଓ :
a) ନକଦହୀନ ଦାଫୀ
ବର୍ତ୍ି ଓିଭା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଭଣୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ  ׀ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟି.ି.ଏ ଠ୍ାଯୁ
ଏଓ ୂଫ-ତ ନୁ ୄଭାଦନ ଅଧାଯୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ ଟି.ି.ଏ. ନିଓଟୄଯ
ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଚଭା ଓୄଯ ׀
b) ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ି ଦାଫୀ
ଗ୍ରାହଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ତା’ ନିଚ ସଂସାଧନ ଠ୍ାଯୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଦାଫୀଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟି.ି.ଏ. ାଔୄଯ ତା’ ଦାଫୀଓୁ ପାଆର ଓୄଯ ׀
ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭୂବୂତ ଘଯଣକୁଡଓ
ି ସଭାନ ଯୄହ ׀
ଘିତ୍ର 2 : ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄଭାଟା ୄଭାଟି ଯୂୄ ନିଭନରିଖିତ ଘଯଣ ୄନଆ କଠ୍ିତ (ସଠ୍ିକ୍ କ୍ରଭୄଯ ନାହିଁ)
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a) ସୂଘନା
ଦାଫୀ ସୂଘନା ଗ୍ରାହଓ  ଦାଫୀ ଟିମ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓତଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ୄଟ  ׀ଗ୍ରାହଓ ଓବ୍ନାନୀ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯି ାୄଯ ୄମ ୄସ ଏଓ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄମାଚନା ଓଯୁଙି ଓିଭା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଖଟିତ ୄହଫା ୄଯ ସୂଘନା ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ବର୍ତ୍ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ׀
ଏୄଫ ମତୟନ୍ତ, ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାଯ ସୂଘନା ଯ ଓାମତୟ ଏଓ ଘାଯିଓତା ଥିରା  ׀ଫର୍ୟ, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର
ସାଧ୍ୟ ଦାଫୀଯ ସୂଘନା ଉୄଯ ୄଚାଯ ୄଦଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ସାଧାଯଣତଃ ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ
ୂଫଯ
ତ ୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ଏଫଂ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଯିସ୍ଙିତ ି ୄଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ 24 ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ׀
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ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସୂଘନାଯ ସଭଣାନୁ ସାୄଯ ଉରବ୍ଧତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟି.ି.ଏ. ଓୁ ଏହା ସତୟାିତ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ
ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରାହଓଯ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ମଥାଥତ ୄଟ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଙଦମଯୂଧାଯଣ ଓିଭା ଙ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଫୄୄଫୄ, ଘାଚତ
ଓମ୍ ଓଯିଫାଓୁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯିଫାୄଯ ଫି ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀
ୂୄଫତ ସୂଘନାଯ ଥତ ଥିରା ‘ ׀ଏଓ ରିଖିତ, ଉସ୍ଙାିତ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ତ୍ର’ ଓିଭା ପୟାକ୍ସ, ବା ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାଯଣ  ୄପ୍ରୌୄଦୟାକିଓୀ ଯ ଫିଓାର୍
ସହିତ, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସୂଘନା 24 ଖଣ୍ଟା ୄଔାରା ଥିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟି.ି.ଏ. ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଘାମାଉଥିଫା ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଫଂ
ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍  ଆ-ୄଭର ଚଯିଅୄଯ ସୂଘନା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀
b) ଞ୍ଜି ଓଯଣ
ଏଓ ଦାଫୀଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ୄହଉଙି ଦାଫୀଓୁ ସିଷ୍ଟଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ ଓଯିଫାଯ ଏଫଂ ଏଓ ସନ୍ଦବତ ସଂଔୟା ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଯ
ଉୄମାକଓଯି ଦାଫୀଓୁ ୄମ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଦାଫୀ ଓୁ ୄଔାଚାମାଆ ାଯିଫ  ׀ଏହି ସଂଔୟାଓୁ ଦାଫୀ ସଂଔୟା, ଦାଫୀ ସନ୍ଦବତ ସଂଔୟା
ଓିଭା ଦାଫୀ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ସଂଔୟା ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଦାଫୀ ସଂଔୟା ସିଷ୍ଟଭ  ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓ
ି
ଅଧାଯୄଯ ସାଂଖିଓ ଓିଭା ଅରଫା-ସାଂଖିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଥୄଯ ଦାଫୀ ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆକୄର, ସାଧାଯଣତଃ ଏଫଂ ସଠ୍ିକ୍ ରିସୀ ସଂଔୟା  ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ୄଭ ଔାଆୄର,
ଏଓ ସନ୍ଦବତ ସଂଔୟାଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ  ଚାତ ହୁ ଏ ׀
ଥୄଯ ଦାଫୀ ଟି ସିଷ୍ଟଭ ୄଯ ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହାଆକୄର, ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତାହା ାଆଁ ଏଓ ଯିଚବତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆମିଫ
 ׀ସୂଘନା /ଞ୍ଜି ଓଯଣ ସଭଣୄଯ, ସଠ୍ିକ୍ ଦାଫୀ ଯାର୍ି ଓିଭା ଅଓନ ହୁ ଏତ ଚଣା ଡି ନ ାୄଯ  ׀ୄତଣୁ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଯିଚବତ ଯାର୍ି ଏଓ
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ଯିଚବତ ୄଟ ,ଭୂଔୟତଃ ଐତିହାସିଓ ହାଯାହାଯି ଦାଫୀ ଉୄଯ ଅଧାଯିତୁ  ׀ଥୄଯ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଅଓିତ ଓିଭା ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଯାର୍ି
ଚଣା ଡିକୄର, ତାହାଓୁ ପ୍ରତିପିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଯିଚବତ ଓୁ ଉଯ ଅଡଓୁ ଓିଭା ତ ଅଡଓୁ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯାମାଏ ׀
c) ଦସ୍ତାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ସତୟାନ
ଥୄଯ ଦାଫୀଟି ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହାଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଘଯଣ ୄହଉଙି ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ାଆଁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରାପ୍ତି ଯ
ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ׀
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଉଘିତ୍ ୄମ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଭନ ସଫୁ ତୟନ୍ତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଅଫର୍ୟଓତା ଟନ୍ତି ׀
ୄଯାକଯ ଦରିରୀ ପ୍ରଭାଣ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା
ଅନ୍ତଃ-ବର୍ତ୍ିଓଯଣ ଫଧି
ନୁ ସନ୍ଧାନ ଯିୄାଟତ
ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଧିଓ ଯାଭର୍ତ
ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ାଆଁ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯ ପ୍ରଭାଣ
ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ସତୟାନ ୄଯ ଏଓ ମାଞ୍ଚତାରିଓା ଥାଏ ମାହାଓୁ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଯ ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ  ׀ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄସବି ମାଞ୍ଚ ତାରିଓାକୁଡଓ
ି ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ଦରିରୀଓଯଣଯ ଂର୍ ଟନ୍ତି ׀
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ଏହି ଘଯଣୄଯ ହଚିମାଆଥିଫା ଦରିର ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ଦିଅମାଏ – ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଏହି ଫିନ୍ଦୁୄଯ ଗ୍ରାହଓ/ଡାକ୍ତଯଔାନା
ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯା ମାଆ ନ ଥିଫା ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଭାକିଫାୄଯ ସଂୃକ୍ତ  ׀ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟ ଭାକିଫା ୂଫତଯୁ ଚଭା
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଯ ମାଞ୍ଚ ଓୁ ପ୍ରଥୄଭ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯନ୍ତି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହଓ ସୁଫଧ
ି ାୄଯ ୄଡ ନାହିଁ ׀
d) ଫିର ଓଯିଫା ସୂଘନାଓୁ ଧଯି ଯଖିଫା (ଓୟାଚଯ ଓଯିଫା)
ଫିର ଓଯିଫା ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ଘକ୍ରଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଂର୍ ୄଟ  ׀ାଯବ୍ନଯିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫିବିନ୍ନ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ
ଫିୄର୍ର୍ ସୀଭା ଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ାୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତକୁଡଓ
ି ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଔନ୍ତି  ׀ଭାନଓ ପ୍ରଥା ୄହଉଙି ଘିଓତ୍ସ
ି ା
ଘାଚତକୁଡଓ
ି ୁ ନିଭଭ
ନ ୄତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯିଫା :
 ଞ୍ଜି ଓଯଣ  ସବିସ ଘାଚତ ସହିତ ୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡତ,  ନସିଂଘାଚତ
 ICU ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଆନୄଟନିଭ୍
ସ ୄସଫା ୄଯର୍ନ ାଆଁ ଘାଚତ
 ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘାଚତ, ଏୄନସୄଥସିଅ, ଯକ୍ତ, କ୍ସ, ବାିୄଚନ, ସଚିଓର ଉଓଯଣ, ର୍ଧ  ଡ୍ରକସ, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିଓ ସାଭଗ୍ରୀ 
ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ, ଡାଏରିସସ୍
ି , ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି, ୄସୄଭଓଯ ଯ ଭୂରୟ, ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଙ୍ଗ, ଏଫଂ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି
ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ମାହା ୄଯର୍ନ୍ ଯ ଫିୄଙ୍ଚଦୟ ଙ୍ଗ ୄହାଆଥାଏ ׀
 ସଚତନ, ଏୄନସୄଥଟିଷ୍ଟ, ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ, ଯାଭର୍ତଦାତା, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ର୍ୁଳ୍କ ׀
 ଅଭୟରାନସ ଘାଚତ
 ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା, ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ, ସ୍କୟାନ୍ ଆତୟାଦି ଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯୁଥିଫା କୄଫର୍ଣା ଘାଚତ
 ର୍ଧ  ଡ୍ରକସ
ଏହି ସଫୁ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ତଥୟ ଓୁ ଓୟାଚଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯାମାଆଥିଫା ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ ମାହା
ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀସଫୁ ଯ ସଭାଧାନ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ׀
ମଦି ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଯ ଫିର ଓଯିଫା ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ପ୍ରଣାସ ଓଯାମାଉଙି, ପ୍ରୄତୟଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ାଆଁ ଫିର
ଓଯିଫାଯ ଏଓ ବିନ୍ନ ଦ୍ଧତି ଯ ଉୄମାକ ଓଯିଫା ସାଧାଯଣ ୄଟ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଘୟାୄରଞ୍ଜ ସଫୁ ୄହଉଙି :
 ୄଓାଠ୍ଯୀ ଘାଚତ ସବିସ ଘାଚତ ଓିଭା ଥୟ ବରି ୄଓୄତଓ ଣ-ୄଦଣୄମାକୟ ଘାଚତଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀
 ୄକାଟିଏ ଫିର ୄଯ ଫିବିନ୍ନ ର୍ୀର୍ତଓ ଓିଭା ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ିଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀
 ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ଣ-ଭାନଓ ନାଭ ସଫୁ – ଉ.ସ୍ୱ. ନସିଂ ଘାଚତ ଓୁ ସବିସ ଘାଚତ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା ׀
 ଫିର ୄଯ ‚ୄସ ସଦୃ ର୍‛ ଘାଚତ ‚ଆତୟାଦି‛, ‚ସଭନ୍ଧତ
ି ଔଙ୍ଙତ‛ ବି ଦ ସଫୁ ଯ ଉୄମାକ ׀
ୄମଉଁଠ୍ି ଫିରିଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ, ୄପ୍ରାୄସସଯ ଫିବାଚନ ଓିଭା ତିଯକ୍ତ
ି ସୂଘନା ଘାୄହଁ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫକତୀଓଯଣ  ବର୍ତ୍ିୄମାକୟତା ଉୄଯ
ସୄନ୍ଦହସଫୁ ସଭାଧାନ ୄହାଆମାଏ ׀
ଏହି ସଭସୟାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ, IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ଚାଯୀ ଓଯିଙନ୍ତି, ମିଏ ୄସବିଅ ଫିର ଏଫଂ
ଣ-ୄଦଣୄମାକୟ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓାଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ
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ୄନଓକୁଡଏ
ି ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଓୄତଓ ୄଯାକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ/ଭୂରୟ ାଆଁ ଯାଚି ୄହାଆଙନ୍ତି  ׀ଏହା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରକ୍ରିଣା 
ସଂସାଧନକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମାକ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ କ୍ଷଭତା ଉୄଯ ଅଧାଯିତ ହୁ ଏ  ׀ଅଧୁନଓ
ି ସଭଣୄଯ,
ଫାଞ୍ଛନୀଣ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତ ଏଫଂ RSBY ଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ, ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ୟାୄଓଜ୍ ଭୂରୟଓୁ ୂଫ-ତ
ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଉଦାହଯଣ
a. ଓାଡିଅକ୍ ୟାୄଓଜ୍: ଏଞ୍ଜି ପ୍ଳାଷ୍ଟି, CABG ଓିଭା ନ୍ ହାଟତ ସଚତଯୀ, ଆତୟାଦି ׀
b. କାଆୄନୄଓାୄରାଚିଓର ,ପ୍ରସୂତ ି ସଭନ୍ଧୀଣୁ ୟାୄଓଜ୍ : ସାଭାନୟ ପ୍ରସଫ, ସିଚଯିଏନ୍ ପ୍ରସଫ, ହୄସଟୄଯୄଓଟାଭୀ, ଆତୟାଦି
c. ୄଥତାୄଡିକ୍ ,ସ୍ଙି ସଭନ୍ଧୀଣୁ ୟାୄଓଜ୍
d. ଥାରୄଭାୄରାଚିଓର ,ଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣୁ ୟାୄଓଜ୍
ସଚତଯୀ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଚଟିତାକୁଡଓ
ି ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟସଫୁ ଓୁ ଫାସ୍ଗଫ ଅଧାଯୄଯ ରକାଯୂୄ ଘାଚତ ଓଯାମାଆଥାଏ ମଦି
ଏସଫୁ ଯ ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀
ୟାୄଓଜ୍ ସଫୁ ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଭୂରୟଯ  ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓ
ି ଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯ ନିଶ୍ଚିତତା ଯ ରାବ ଙି ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସବି ଦାଫୀ ସଫୁ ଓୁ
ସମ୍ଭାିଫା ଧିଓ ସହଚ ୄଟ ׀
e. ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄଓାଡିଙ୍ଗ୍
ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଓାଡ ୄସଟ୍ ୄହଉଙି ଫିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ,WHO) ଫିଓର୍ିତ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଯ
ଅନ୍ତଚତାତିଓ ଫକତୀଓଯଣ ,ICD) ୄଓାଡ ସଫୁ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ICD ଓୁ ଏଓ ଭାନଓୀଓୃ ତ ପଭତାଟ ୄଯ ୄଯାକ ଓୁ ଓୟାଚଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଓାଡକୁଡଓ
ି
ୄମଯିଓି ଘିତ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସବ୍ଦାଫୀ ,CPT) ୄଓାଡକୁଡଓ
ି ୄଯାକ ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯିଫାୄଯ ସଂାଦିତ ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓ
ି ୁ ଓୟାଚଯ ଓଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଓାଡିଙ୍ଗ ଉୄଯ ଫଦ୍ଧିତ ଯୂୄ ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯୁଙନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭା ତଥୟ ଫୁ ୟୄଯା ,IIB), ମାହା ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ 
ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ,IRDAI) ଯ ଂସ ୄଟ, ଏଓ ସୂଘନା ତଥୟ ଫୟାଙ୍କ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ୄସବି ତଥୟଯ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
f.

ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍/ ନିର୍ଣ୍ତୟ

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଏଓ ଧ୍ୟଣନ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଏଓ ଫାଣିଚୟି ଓ ଘୁକ୍ତି ୄଟ, ଏହା ୄଭଡିଓର
ଦକୁଡଓ
ି ୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ ମାହା ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓୄଯ ୄଓୄଫ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଭାତ୍ରା ମତୟନ୍ତ ଏ ଦାଫୀ ୄଦଣୄମାକୟ ୄଟ  ׀ୄଓୌଣସି ଫି
ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗଯ ଭଭତ ଦୁ ଆଟି ଭୂଔୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ଥାଏ :
 ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଟ ଓି ?
 ମଦି ହଁ, ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯାର୍ି ଓ’ଣ ୄଟ?
ଏହି ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଯ ସଂଔୟା ଏଫଂ ମଦି ଏଓ ୄନଟେଓତ ହସ୍ପିଟର ୄଯ
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ନିଅମାଆଥିଫ ହସ୍ପିଟର ସହିତ ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୟ ଓୁ ହୃ ଦୄଫାଧ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
ଏଓ ଦାଫୀଯ ସ୍ୱଓାମତୟତା
ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ସ୍ୱଓାମତୟ ୄହଫା ାଆଁ ନିଭନରିଖିତ ସର୍ତ୍ତକୁଡଓ
ି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୂଯଣ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
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i.

ହସ୍ପିଟର ୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହାଆଥିଫା ସଦସୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଉଘିତ୍ ׀

ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଫହୁ ତ ସଯ ଚଣାୄଡ, ଅୄଭ ୄସହିସଫୁ ଯିସ୍ଙତ
ି ଯ
ି ସଂସ୍ପର୍ତୄଯ ଅସୁ ୄମଉଁଠ୍ି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି
ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଯ ନାଭ ,ଏଫଂ ଧିଓତଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫଣସୁ ୄଭ ଥାଏ ନାହିଁ, ଏହା ନିଭନ ଓାଯଣଯୁ
ୄହାଆଥାଆାୄଯ :
ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄମ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି  ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି
ୄସହି ଏଓା ଚୄଣ ୄଟ  ׀ଏ ପ୍ରଓାଯ ଯ ଙ/ଓଟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ତି ସାଧାଯଣ ୄଟ ׀
ii. ଫୀଭା ଓା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯାକୀଯ ବର୍ତ୍ି
iii. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ଯିବାଷା
ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄମଉଁଠ୍ି ଫୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ି ହୁ ଏ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ‚ଡାକ୍ତଯଔାନା ,ହସ୍ପିଟାରୁ ଓିଭା ନସିଂ ୄହାଭ‛ ଯ ଯିବାର୍ା ନୁ ସାୄଯ ୄହଫା
ଉଘିତ୍ ନୟଥା ଦାଫୀ ଟି ୄଦଣୄମାକୟ ୄହଫ ନାହିଁ ׀
iv. ଅଫାସିଓ ହେିଟାରାଆୄଚଶନ
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଅଫାସିଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି, ଥତାତ୍ ଏଓ ୄଯାକ ାଆଁ 3 ଦିନଯୁ ଧିଓ ଓା ାଆଁ
ବାଯତୄଯ ଖୄଯ ନିଅମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସିଂ ୄହାଭ ୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଥାଏ ׀
ଅଫାସିଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ, ମଦି ଏଓ ରିସୀ ୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ, ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ମଦି :
 ୄଯାକୀ ଯ ଫସ୍ଙା ଏଭିତ ି ଙି ୄମ ତାଓୁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସିଂ ୄହାଭ ଓୁ ହଟାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ
 ୄସଆଠ୍ି ଅଫାସ ଯ ବାଫ ଥିଫା ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସିଂୄହାଭ ଓୁ ହଟାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ

v. ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଯ ଫଧି
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ଯୂୄ 24 ଖଣ୍ଟାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଉଥିଫା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା
ଦିନ୍ତି  ׀ୄତଣୁ ବର୍ତ୍ି ଏଫଂ ଡିସାଚ ଚତ ଯ ତାଯିଔ  ସଭଣ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ମଦି ଏହି ସର୍ତ୍ତଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ହୁ ଏ ׀
ଦିଫସ-ୄସଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଉୄଦୟାକ ୄଯ ୄଦୟାକିଓ ଫିଓାର୍ ଯିଣାଭ ୄଯ ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା/ପ୍ରଣାୀୄଯ ସଯୀଓଯଣ ୄହାଆଙି ମାହା
ଅକଓାୄଯ ଚଟି  ଦୀଖତାଫଧି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିରା  ׀24 ଖଣ୍ଟା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ
ଅଫର୍ୟଓତା ଫିନା ଦିଫସ ୄସଫା ଅଧାଯୄଯ ସଂାଦିତ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଙି ׀
ଧିଓାଂର୍ ଦିଫସ ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓ
ି ୂଫ-ତ ସମ୍ମତ ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ ଅଧାଯୄଯ ଥାଏ, ମାହାଯ ଯିଣାଭ ୄହଉଙି ଭୂରୟୄଯ ନିଶ୍ଚିତତା ׀
vi. OPD
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭା ଯାର୍ି, ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୀଭା ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄହାଆଥାଏ, ଏହା ନ୍ତକତତ
ଏଓ ଫାହୟ-ୄଯାକୀ ଯୂୄ ନିଅମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା/ଯାଭର୍ତକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଆଥାନ୍ତି ׀
OPD ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ  ׀ୄସ ବି ପ୍ରତି ୂର୍ତ୍ି ାଆଁ, 24 ଖଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ
ାଆଁ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ରାକୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ ׀
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vii. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରଣାୀ/ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଯ ୄେଣୀ
ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ସାଧାଯଣତଃ ଏୄରାୟାଥିଓ ଦ୍ଧତି ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଥାଏ  ׀ଫର୍ୟ, ୄଯାକୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ନୟାନୟ ଦ୍ଧତି
ଯ ଉୄମାକ ଓଯିାୄଯ ୄମଯି ଓି :
 ଣୁ ନାନୀ
 ସିଦ୍ଧ
 ୄହାଭିାଥି
 ଅଣୁ ୄଫତଦ
 ନୟାଘୁୄଯାାଥି ଆତୟାଦି
ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଏହି ଘିଓତ୍ସ
ି ାକୁଡଓ
ି ୁ ଫଚିତ ଓଯନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏହି ଘିଓତ୍ସ
ି ାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓିଭା
ଧିଓ ଓୁ ଉ-ସୀଭା ସହିତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ׀
viii. ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ
ଯିବାଷା
ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ‚ୄଓୌଣସି ଫସ୍ଙା, ୄଯାକ ଓିଭା କ୍ଷତ ଓିଭା ସଭନ୍ଧତ
ି ଫସ୍ଙା ,କୁଡଓ
ି ୁ ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ାଔୄଯ ଓବ୍ନାନୀ
ସହିତ ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀଯ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ 48 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୄଙ୍କତ ଓିଭା ରକ୍ଷଣ ଥିରା ଏଫଂ/ଓିଭା ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ୄହାଆଥିରା ଏଫଂ/ଓିଭା
ଡାକ୍ତଯୀ ଯାଭର୍ତ/ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିରା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଜ୍ଞାତ ୄହାଆଥାଉ ଓିଭା ୄହାଆ ନ ଥାଉ‛ ଏହାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ୁ ଫଚିତ ଓଯିଫାଯ ଓାଯଣ ୄହଉଙି ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁଡଓ
ି ୄମାକଁୁ ୄମ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତତାଓୁ
ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ׀
ଫର୍ୟ, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯ ପ୍ରୄଣାକ ତି ଓଷ୍ଟଓଯ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଫୟକ୍ତିଯ ୄସହି ଫସ୍ଙା ଥିରା ଓି ନାହିଁ ଏହା
ଚାଣିଫା ାଆଁ ରକ୍ଷଣ  ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ଏଓ ଫୟଫସ୍ଙିତ ମାଞ୍ଚ ଓୁ ସଂୃକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ୄମୄହତୁ ୄଭଡିଓର ପ୍ରୄପସନରଭାୄନ ୄଯାକଯ ଫଧି
ଉୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭତ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯି ାଯନ୍ତି, ୄଓୌଣସି ଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏହି ସର୍ତ୍ତଓୁ ରାକୁ ଓଯିଫା ୂଫଯ
ତ ୁ ୄଯାକଟି
ପ୍ରଥୄଭ ୄଓୄଫ ୄଦଔାୄଦଆଥିରା, ଏହା ଉୄଯ ଭତଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହିତ ନିଅମାଆଥାଏ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ଫିଓାର୍ୄଯ, ଅୄଭ ଏହି ଫଚତନ ୄଯ ଦୁ ଆଟି ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଯ ସଂସ୍ପର୍ତୄଯ ଅସୁ ׀
 ପ୍ରଥଭଟି ୄହଉଙି ସଭୂହ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭିତ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ଘଣନ ନ ଥାଆ, ୄରାଓଭାନଙ୍କଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସଭୂହଓୁ
ଫୀଭିତ ଓଯାମାଏ  ׀ସଭୂହ ରିସୀ, ୄମଉଁଭାୄନ ଧଯନ୍ତୁ ସଭସ୍ଗ ସଯଓାଯୀ ଓଭତଘାଯୀ, ଦଯିଦ୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତୄ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ
ଯିଫାଯ, ଏଓ ଫଡ ଓୄତାୄଯଟ ସଭୂହ ଯ ସଭସ୍ଗ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଯିଫାଯଫକତ, ଆତୟାଦି ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି,
ଏଭାନଙ୍କୁ , ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘଣନ ଓଯୁଥିଫା ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଯିଫାଯ ତୁ ନାୄଯ, ନୁ ଓୂ
ଅଘଯଣ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଫଚତନ ମତୟାପ୍ତ ଭୂରୟଓୁ ନିଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ରାକୁ ଓଯି
ଫଚତନ ଓୁ ହଟାଆଙନ୍ତି ׀
 ଦ୍ୱିତୀଣ ଯିଫର୍ତ୍ତନ ଟି ୄହଉଙି ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫଧି ୄଯ ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଏ ׀
ଏହା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯ ନୁ ାନ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫସ୍ଙା ଉସ୍ଙିତ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ, ମଦି ଏହା ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି
ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ୄଦଔା ନ ଦିଏ, ଏହାଓୁ ନିଶ୍ଚିତତା ଯୂୄ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ׀
ix. ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି
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ଏଓ ାଯବ୍ନଯିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ 30 ଦିନ ୄଯ ହିଁ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ,ୄଓଫ ଦୁ ଖତଟଣା
ସଭନ୍ଧୀଣ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୟତୀତୁ ׀
ୄସବି, ୄନଓ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓା ଙି ୄମଯିଓି :
 ଓୟାଟାୄଯଓଟ ,ୄଭାତିଅ ଫିନ୍ଦୁୁ ,

 ହାନିଅ,

 ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରାଷ୍ଟାଟିକ୍ ହାଆଯେପି ,

 ହାଆୄଡ୍ରାସିର,

 ହିୄଷ୍ଟୄଯୄଓଟାଭି,

 ସାଆନସାଆଟିସ୍,

 ପି ସରା,
ଚୟ

 ଅଣ୍ଠୁ /ଣ୍ଟା ଚଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିସ୍ଙାନ ଆତୟାଦି

 ର୍ତ,

ଏକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ଫଧି ମାହା ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ଉତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ ୄକାଟିଏ ଫର୍ତ ଓିଭା ଦୁ ଆଫର୍ତ ଓିଭା ଧିଓ
ୄହାଆାୄଯ, ଏହି ଫଧି ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଏ ନାହିଁ ׀
ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଯ ଏହା ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓୄଯ ଓି ୄଯାକଟି ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟିଏ ତ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯି ଫୟକ୍ତିଓୁ
ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଆଙି  ׀ୄସ ଏହା ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓୄଯ ୄମ ଏହା ଏହି ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ସର୍ତ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଙ ି ଓି ନାହିଁ ׀
x. ଫଚତନ
ରିସୀ ଫଚତନକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ ଓୁ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ନିଭନ ଭୄତ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ :
 ପ୍ରସୂତ ି ବି ରାବ ,ମଦି ଏହାଓୁ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଆଙି ୁ ׀
 ଫାହୟୄଯାକୀ ଏଫଂ ଦାନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ା׀
 ୄଯାକ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତି ମଥା : HIV, ହୄଭତାନ ୄଥଯାି, ୄଫସିଟ ି ଘିଓତ୍ସ
ି ା, କବତଧାଯଣ
ଘିଓତ୍ସ
ି ା, ଓୄସ୍ମଟିକ୍ ସଚତଯୀ, ଆତୟାଦି ׀
 ଭଦୟ/ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ୄଯାକ ׀
 ବାଯତ ଫାହାଯଯ ୄଭଡିଓର ଘିଓତ୍ସ
ି ା׀
 ଉଙ୍ଙ ଅଦୂର୍ଣ୍ତ ଓାମତୟଓା, ଅତ୍ମହତୟା ପ୍ରଣାସ, ୄଯଡିଏଓିବ
ଟ ସଂକ୍ରଭଣ
 ୄଓଫ ଯୀକ୍ଷଣ/ମାଞ୍ଚ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯ ବର୍ତ୍ି
ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଫୀ ସଂଘାନ ାଆଁ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ଓୁ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫା ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ
ଙ୍କ ଭତ ଠ୍ିକ୍ ଫିନ୍ଦୁ ଉୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ଅଆନ ନୟାଣାଣ ଙ୍କ ମାଞ୍ଚଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆ ାଯିଫ, ମଦି ଘୟାୄରଞ୍ଜ ଓଯାମାଏ ׀
xi. ଦାଫୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଯ ନୁ ାନ
ଏଓ ଦାଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନିଅମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଦୄକ୍ଷଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଓୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତି ׀
ସାଧାଯଣତଃ, ଏକୁଡଓ
ି ନିଭନ ସହିତ ସଭନ୍ଧତ
ି :
 ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀଯ ସୂଘନା – ଅୄଭଭାୄନ ସୂଘନାଯ ଭହତ୍ୱ ଫିର୍ଣୄଯ ଅକଯୁ ୄଦଖିଙୁ  ׀ରିସୀ ଏଓ
ସଭଣ ନୁ ଫନ୍ଧିତ ଓଯିାୄଯ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସବି ସୂଘନା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ନିଶ୍ଚଣ ହଞ୍ଚିଫା ଉଘିତ୍ ׀
 ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ଉସ୍ଙାନା ׀
 ବୂର ଘିତ୍ରଣ, ବୂର ଫିଫଯଣ ଓିଭା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ନ ୄହଫା ׀
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g. ନ୍ତିଭ ଦାଫୀ ୄଦୟ ନିର୍ଣ୍ୟ
ତ ଓଯିଫା
ଥୄଯ ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ୄହାଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଘଯଣ ୄହଉଙି ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଦାଫୀ ଯାର୍ି ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫା  ׀ଏହାଓୁ ହିସାଫ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଅୄଭଭାୄନ ୄସହି ଓାଯଓକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ଅଫର୍ୟଓ ୄମଉଁଭାୄନ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ୀଓୁ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଓାଯଓକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙନ୍ତି:
i.

ରି ସୀ ନ୍ତକତତ ସଦସୟ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଫୀଭାଯାଶି

ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଙି, ୄଓୄତଓ ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯିଙନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭା ଯାର୍ି
ସାଯା ଯିଫାଯ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ଓିଭା ନୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଙି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ
ଓିଙ ି ସୀଭା ସହିତ ׀
ii. ୄଓୌଣସି ଦାଫୀ ୂଫତଯୁ ନିଅମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଦାଫୀଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ୄଯ ସଦସୟ ାଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଉରବ୍ଧ ଫଶିଷ୍ଟ
ଫୀଭା ଯାଶି:
ଅକଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀସଫୁ ଓୁ ଓାଟିଫା ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ, ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଯଫର୍ତ୍ତୀ ନକଦହୀନ ନୁ ଜ୍ଞା ,ଥଯାଆୄଚର୍ନୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ୄହଫ ׀
iii. ଉ-ସୀଭା
ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଫୀଭା ଯାର୍ି ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ଓିଭା ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ଏଓ ସୀଭା ଯୂୄ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ସୀଭା, ନସିଂ ଘାଚତ ଆତୟାଦି
ଓୁ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ୄସବି ସୀଭା ଯାଭର୍ତଦାତା ର୍ୁଳ୍କ, ଓିଭା ଅଭରାନସ
ଘାଚତ, ଆତୟାଦି ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ୟ
iv. ଫିୄଶଷ ଯୂୄ ୄଯାକ ାଆଁ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ସୀଭା ାଆଁ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ
ରିସୀ ପ୍ରସୂତ ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଓିଭା ନୟାନୟ ୄଯାକ, ଧଯନ୍ତୁ, ହୃ ଦଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ ାଆଁ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଯାର୍ି ଓିଭା ଓୟାିଙ୍ଗ୍ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି
ଓଯିାୄଯ ׀
v. ସଂଘୟୀ ୄଫାନସ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ଓି ନୁ ୄହଁ, ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା
ଫୀଭିତ ଏଓ ଣ-ଦାଫୀ ୄଫାନସ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ ଓି ନୁ ହଁ, ,ମଦି ଫୀଭିତ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତ/କୁଡଓ
ି ୄଯ ତା’ ରିସୀଠ୍ାଯୁ
ଦାଫୀ ଓଯି ନ ଥିଫୁ, ଏହାଓୁ ସତୟାିତ ଓଯନ୍ତୁ  ׀ଣ-ଦାଫୀ ୄଫାନସ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଫୀଭା ଯାର୍ି ଅଓାଯୄଯ ଅସିଥାଏ,
ମାହା ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄଯାକୀ/ଫୀଭିତ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ିଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଥାଏ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ସଂଘଣୀ ୄଫାନସ ଓୁ ବୂର ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଉୄଲ୍ଲଔ
ଓଯାମାଆ ଥାଆ ାୄଯ ୄମୄହତୁ ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ କୁଡଓ
ି ଫିଘାଯ ଓୁ ନିଅ ମାଆ ନ ଥାଆ
ାୄଯ ׀
vi. ସୀଭା ସହିତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙତ :
ନୟାନୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟ ଯହି ଥାଆ ାୄଯ, ଉ.ସ୍ୱ. ମଦି ଘିଓତ୍ସ
ି ା ର୍ଧି ଫିଜ୍ଞାନଯ ଅଣୁ ୄଫତଦୀଣ ପ୍ରଣାୀ ନ୍ତକତତ ନିଅମାଆଥାଏ,
ସାଧାଯଣତଃ ତାହାଯ ତି ଓମ୍ ସୀଭା ଥାଏ  ׀ରିସୀ ଯ ଘାଯି ଫର୍ତ ୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ ଭୂରୟସଫୁ ୄଓଫ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ସୀଭା ମତୟନ୍ତ
ଥାଏ  ׀ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ୄଦଣପ୍ରଦାନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ପ୍ରତି ଦିନ ଯ ସୀଭା ଥାଏ ׀
vii. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ
ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୂଫତଯୁ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଦାଫୀଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିର୍ତ ୄଟ  ׀ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ଘଣନିତ ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୄଯ
ୄଓଫ ଭଧ୍ୟ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ – ୄଓଫ ିତା/ଭାତା ଦାଫୀ ାଆଁ, ୄଓଫ ପ୍ରସୂତ ି ଦାଫୀ ାଆଁ, ୄଓଫ ଦ୍ୱିତୀଣ ଦାଫୀ ଠ୍ାଯୁ
ଯଫର୍ତ୍ତୀ କୁଡଓ
ି ାଆଁ ଓିଭା ଏଯିଓି ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଯାର୍ି ଯୁ ଧିଓ ଦାଫୀ ଉୄଯ ୄଓଫ ׀
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ୄଦଣ ଯାର୍ିଓୁ ଏହି ସଫୁ ସୀଭା ୄଯ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫା ୂଫତଯୁ, ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ି ଓୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଡିଡଓଵନ ,ଓାଟୁ
ଯ ୄନଟ ଯୂୄ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯାମାଏ ׀
ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀୄଯ ଣ–ୄଦୟ ଅଆଟଭ
ଏଓ ୄଯାକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ାୄଯ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ :
 ଅୄଯାକୟ ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ ଏଫଂ
 ୄସଫା/ମତ୍ନ ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ
ଏଓ ୄଯାକଓୁ ଅୄଯାକୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ୄଯ ୄଭଡିଓର ଭୂରୟ  ସଭନ୍ଧତ
ି ସାଭାନୟ ସୁଫଧ
ି ାସଫୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ଏହା
ତିଯକ୍ତ
ି , ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଯହଣୀଓୁ ଧିଓ ଅଯାଭଦାଣଓ  ଏଯିଓି ଅଡଭଯୂର୍ଣ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଭଧ୍ୟ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଏଓ ସାଧାଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ୄଯାକ ଓୁ ଅୄଯାକୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ଯ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ
ଉଲ୍ଲିଖିତ ୄହାଆ ନ ଥିୄର, ଅଡଭଯ ାଆଁ ତିଯକ୍ତ
ି ଔଙ୍ଙତ ୄଦଣ ୄମାକୟ ହୁ ଏ ନାହିଁ ׀
ଏହି ଔଙ୍ଙତକୁଡଓ
ି ୁ ଣ-ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଘାଚତଯୂୄ ଫକତୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଯି ଓି ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଘାଚତ, ଦରିରୀଓଯଣ ଘାଚତ, ଆତୟାଦି ଏଫଂ
ୄସହିସଫୁ ଅଆଟଭ ଯ ଘାଚତ ମାହାଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦି ଅୄଯାକୟ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତ
ି ଥାଏ
,ଉ.ସ୍ୱ.ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ଆନୄୄର୍ଣ୍ଟ ଓାାଫଧିୄଯ ୄପ୍ରାଟିନ୍ ସପ୍ଳି ୄଭଣ୍ଟୁ ׀
ୂୄଫତ ପ୍ରୄତୟଓ TPA/ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ତାଙ୍କ ନିଚଯ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓା ଥିରା, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄସସଫୁ ଓୁ IRDAI
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ନ୍ତକତତ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙି ׀
ନ୍ତିଭ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଓୁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫାଯ କ୍ରଭ ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ:
ସାଯଣୀ 2.1
ୄସାାନ I

ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା, ଓନସରଟାଣ୍ଟ ର୍ୁଳ୍କ , ଆତୟାଦିଯ ଫିବିନ୍ନ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ସଭସ୍ଗ ଫିର ଏଫଂ ଯସିଦକୁଡଓ
ି ୁ ତାରିଓାବୁକ୍ତ
ଓଯିଫା

ୄସାାନ II

ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ିର୍ଓ
ତ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ିଠ୍ାଯୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ୁ ଓାଟିଫା

ୄସାାନା III

ଔଙ୍ଙତ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ୀର୍ତଓ ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ୄମ ୄଓୌଣସି ସୀଭାଓୁ ରାକୁ ଓଯିଫା

ୄସାାନ IV

ୄଭାଟ ୄଦଣ ଯାର୍ିଓୁ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫା ଏଫଂ ଏହା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ି ବିତୄଯ ଙି ଓି ନାହିଁ, ତାହା ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା

ୄସାାନ V

ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଓୁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓଯିଫା ାଆଁ, ମଦି ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସି ୄଓା-ୄ ଓୁ ଓାଟିଫା

h. ଦାଫୀଯ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ
ଥୄଯ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ି ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯି ସାଯିୄର, ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଓିଭା ହସ୍ପିଟାରଓୁ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁ ସାୄଯ ׀
ନୁ ୄଭାଦିତ ଦାଫୀ ଯାର୍ି ାଆଁ ପାଆନାନସ / ଅଓାଉଣ୍ଟସ୍ ଫିବାକ ଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଏ ଏଫଂ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଚଯିଅୄଯ ଓିଭା
ଦାଫୀ ଟଙ୍କାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଯ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଓୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯିତ ଓଯି ଓଯାମାଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ହସ୍ପିଟାର ଓୁ ଓଯାମାଏ, ୄଦଣ ଯାର୍ି ଠ୍ାଯୁ ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ଓାଟ ଓଯାମାଏ ׀
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ୄମଉଁଠ୍ି ୄଦଣ ପ୍ରଦାନଓୁ ଏଓ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାିତ ଓଯାମାଏ, ୄଦଣ ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ  ׀TPA ଭାନଙ୍କ ଓାମତୟପ୍ରଣାୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫିସ୍ଗୃତ ଜ୍ଞାନ ୄଯ ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙି ׀
ସିଷ୍ଟଭ ୄଯ ୄୄଭଣ୍ଟ ୄଡଟ୍ ଗ୍ରାହଓ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓୁ ସମ୍ଭାିଫା ୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ସାଧାଯଣତଃ ଏହି ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ ସିଷ୍ଟଭ
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଭସ୍ଗ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ/ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଟିମ୍ ସହିତ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯାମିଫ ׀
ଥୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆକୄର, ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ୄହାଆକରା ୄଫାରି ଧଯି ନିଅମାଏ  ׀ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟା
 ଯାର୍ି ାଆଁ ଯିୄାଟତ ସଫୁ ଓୁ ସାଭଣିଓ ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ, ଭଧ୍ୟସ୍ଙ, ଗ୍ରାହଓ  IRDAI ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀
ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄର୍ର୍ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ୄଯ ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା %, ଏଓ ନୁ ାତ ଯୂୄ ଣ-ୄଦଣ କୁଡଓ
ି ଯ
ଯାର୍ି, ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ାଆଁ ନିଅମାଉଥିଫା ହାଯାହାଯି ସଭଣ, ଆତୟାଦି ସମ୍ମିତ
ି ୄହାଆଥାଏ ׀
i.

ଦସ୍ତାଫିଚ ଯ ବାଫ/ଅଫଶୟଓୀୟ ତିଯିକ୍ତ ତଥୟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ

ଏଓ ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ୄଯ ଭୂଔୟ ତାରିଓାକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ତାରିଓା ଯ ମାଞ୍ଚଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
 ବର୍ତ୍ିଯ ଟିପ୍ପଣୀ ଥିଫା ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂର୍,
 ସହାଣଓ ନୁ ସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ଯିୄାଟତସଫୁ ,
 ଫିବିନ୍ନ ବାକ ଯ ଫିବାଚନ ଥିଫା ନ୍ତିଭ ସମ୍ମିତ
ି ଫିର,
 ୄପ୍ରସ୍କି 
ି ର୍ନ  ପାଭତାସୀ ଫିଲ୍ ସଫୁ ,
 ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯସିଦସଫୁ ,
 ଦାଫୀ ପଭତ ଏଫଂ
 ଗ୍ରାହଓ ଯିଘଣ
ନୁ ବୂତି ଯୁ ଚଣାୄଡ ୄମ ଚଭାଓଯାମାଆଥିଫା ଘାୄଯାଟି ଦାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ଭୂବୂତ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଥିଫା ଯ
ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାଏ  ׀ୄତଣୁ ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଚଭା ଓଯାମାଆ ନଥିଫା ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଚଭା ଓଯିଫାଓୁ ଯାଭର୍ତ
ଦିଅମାଉ ଏଫଂ ତାଓୁ ଏଓ ସଭଣ ସୀଭା ଦିଅମାଉ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ତା’ ଦାଫୀ ସହିତ ସଂରଗ୍ନ ଓଯି ାଯିଫ ׀
ୄସ ବି, ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଉଙି, ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ
ଓାଯଣ :
i. ଦିଅମାଆଥିଫା ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ସଠ୍ିକ୍ ପ୍ରାଯୂୄଯ ନାହିଁ ଓିଭା ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ଓିଭା ଆତିହାସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓିଙ ି ଫିଫଯଣୀ
ଧାଯଣ ଓଯି ନାହିଁ ׀
ii. ଦିଅମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ମୄଥଷ୍ଟ ଫିଫଯଣୀ ସହିତ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଆନାହିଁ ଓିଭା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
iii. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ନୁ ସାୄଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ନୁ ଯୂ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓିଭା ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଆଥିଫା ର୍ଧସଫୁ ୄଯାକ
ସଭନ୍ଧତ
ି ନୁ ୄହଁ ମାହା ାଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଦିଅମାଆଥିରା ׀
iv. ଦିଅମାଆଥିଫା ଫିରକୁଡଓ
ି ୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିବାଚନ ନାହିଁ ׀
v. ଦୁ ଆଟି ଦସ୍ଗାଫିଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଯ ଫଣସୄଯ ସଭାନତା ׀
vi. ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ଏଫଂ ଫିର ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ବର୍ତ୍ି ତାଯିଔ/ଡିସଚାଚତ ତାଯିଔ ୄଯ ସଭାନତା ׀
vii. ଦାଫୀ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଏଓ ଧିଓ ଫିସ୍ଗୃତ ମାଞ୍ଚ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଥିାଆଁ, ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍
ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓ
ି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
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ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଦଆ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓିଭା ଆୄଭର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ସୂଘୀତ
ଓଯାମାଏ  ׀ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫ  ׀ଫର୍ୟ, ୄନଓ ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି
ଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଏୄତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ତାହାଓୁ ଣ ୄଦଔା ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଦିଏ
ନାହିଁ  ׀ୄସ ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓଓୁ ନୁ ସ୍ମାଯଓ ଠ୍ାମାଏ ୄମ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙି ଏଫଂ
ୄସବି ତିୄନାଟି ନୁ ସ୍ମାଯଓ ୄଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ସଭାନ ସୂଘନା ଠ୍ାଆ ଦିଅମାଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଥାଏ, ଏଓ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତ୍ର-ଫୟଫହାଯ ୄଯ, ଅଣ ୄଦଖିୄଫ ୄମ ତ୍ର ଯ ର୍ୀର୍ତୄଯ
‚କ୍ଷାତିତା ଫିନା‛ ଦ କୁଡଓ
ି ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏହା ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତା ୄଟ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ
ଏହି ସଫୁ ତ୍ର-ଫୟଫହାଯ ୄଯ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଧିଓାଯ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ତ ଯୄହ ׀
ଉଦାହଯଣ
ପ୍ରଓଯଣ ଓୁ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍ ଓାକଚତ୍ର ଓୁ ଭାକିାୄଯ ଏଫଂ ଏହି ଉସଂହାଯୄଯ
ହଞ୍ଚିାୄଯ ୄମ ପ୍ରକ୍ରିଣା/ଘିଓତ୍ସ
ି ା ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନ୍ତକତତ ଅୄସ ନାହିଁ  ׀ଧିଓ ତଥୟ ଭାକିଫାଯ ଓାମତୟଓୁ ୄସହି ଓାମତୟ ଯୂୄ ଫିଘାଯ
ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ୄମ ଏହାଯ ନିହତ
ି ାଥତ ୄହଉଙି ଓି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଙ ି ׀
ଦରିରୀଓଯଣ  ଫୟାଔୟା ୄଯ ବାଫ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟ ଦାଫୀ ଯିଘାନୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଦାଫୀଓୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଫିନା ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ, ଧିଓ  ଧିଓ ତଥୟ ୄମାକାଆଫା ାଆଁ
ଫାଯଭାଯ ନୁ ୄଯାଧ ଓଯି ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୁଫଧ
ି ାୄଯ ଓାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଭ ଅଘଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ସଭସ୍ଗ ସୂଘନାଯ ଏଓ ସମ୍ମିତ
ି ତାରିଓା ସହିତ ୄସ ବି ନୁ ୄଯାଧ
ଥୄଯ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ତା ୄଯ ୄଓୌଣସି ନୂ ତନ ଅଫର୍ୟଓତା ଭକାମିଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
j.

ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଦାଫୀ

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ନୁ ବୂତି ଯୁ ଚଣା ୄଡ ୄମ ଚଭା ଓଯା ମାଆଥିଫା 10% ଯୁ 15% ମତୟନ୍ତ ଯ ଦାଫୀ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ
ନ୍ତକତତ ଅସନ୍ତି ନାହିଁ  ׀ଏହା ୄନଓ ପ୍ରଓାଯ ଯ ଓାଯଣ ାଆଁ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙି :
i. ବର୍ତ୍ି ତାଯିଔ ଫୀଭା ଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନାହିଁ ׀
ii. ୄସହି ସଦସୟ ମାହା ସଓାୄର୍ ଦାଫୀଟି ଓଯାମାଉଙି, ତାଓୁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଦିଅମାଆ ନାହିଁ ׀
iii. ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ଓାଯଣ ଯୁ ,ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀ ୄସ ବି ଫସ୍ଙା ଓୁ ଫଚିତ ଓୄଯ ୁ ׀
iv. ୄଓୌଣସି ୄଫୈଧ ଓାଯଣ ନ ଥାଆ ଚଭାୄଯ ନୁ ଘତ
ି ଫିଭ ׀
v. ୄଓୌଣସି ସକ୍ରିଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ନାହିଁ; ବର୍ତ୍ିଟ ି ୄଓଫ ମାଞ୍ଚ/ଯୀକ୍ଷଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଟ ׀
vi. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଯାକ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫଚିତ ୄଟ ׀
vii. ୄଯାକ ଯ ଓାଯଣ ଭଦୟ ଓିଭା ଡ୍ରକସ ଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ୄଟ ׀
viii. ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ 24 ଖଣ୍ଟାଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଯ ୄଟ ׀
ଏଓ ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭା ପ୍ରତୟାଔୟାନ ,ୄମଉଁ ଓାଯଣଯୁ ଫି ୄହଉୁ ଓୁ ଗ୍ରାହଓଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ସାଧାଯଣତଃ, ୄସବି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର, ଥତାତ୍ ୄସହି ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ/ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ମାହା ଅଧାଯୄଯ ଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାକରା, ଏହାଯ
ଫିଫଯଣ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯ ଓାଯଣ ଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ׀
ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଙି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଦ୍ୱାଯା ୄଫୈଧଓୃ ତ ଓଯାମାଏ, ମିଏ ଦାଫୀଓୁ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫା ାଆଁ ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫଯିଷ୍ଠ ୄହାଆଥାନ୍ତି  ׀ଏହା ଏହାଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି
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ସ୍ୱୀଓାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ନୟାୄଣାଘିତ ୄଟ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯା ମାଆ ାଯିଫ ମଦି ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସି ୄଫୈଧାନିଓ ସଭାଧାନ
ାଆଫା ାଆଁ ଘାହିଁଫ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ଏଓ ବିୄମାକ ତ୍ର ୄଦଫା ଫୟତୀତ, ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ନିଭନ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓଯ ଫିଓଳ୍ପ
ଯହିଙ ି :
 ଫୀଭା ୄରାଓା ଓିଭା
 ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭ ଓିଭା
 IRDAI ଓିଭା
 ଅଆନ ନୟାଣାଣ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ୱୀଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପାଆର ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ ଏହା ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ ସାଧାଯଣ ଉାଣୄଯ ସ୍ୱୀଓାଯ
ୄଫୈଧିଓ ମାଞ୍ଚଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫ ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ଗାଫିଚସଫୁ ଏଓ ନିଯାଦ ସ୍ଙାନୄଯ କଙ୍ଙିତ ଯଔା ମାଆଙି ଓି ନାହିଁ, ମଦି ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓୁ
ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ׀
k. ଧିଓ ଫିସ୍ତୃତ ନୁ ସନ୍ଧାନ ାଆଁ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଦାଫୀ
ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ସଭସୟା ଓୁ ସମ୍ଭାିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯି ଅସୁଙନ୍ତି  ׀ଯିଘାିତ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଦାଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟା ହିସାଫୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ଫଡ ଘୟାୄରଞ୍ଜ୍ ଉସ୍ଙିତ
ଓଯିଙ ି ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଟ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି :
i. ଙଦମନାଭଧାଯଣ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଘିଓତ୍ସ
ି ତ
ି ଫୟକ୍ତିଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ii. ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ୄହଯୄପଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓୌଣସି ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄହାଆ ନାହିଁ ׀
iii. ଔଙ୍ଙତକୁଡଓ
ି ଯ ଫୀତି, ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ସହାଣତାୄଯ ୄହଉ ଥଫା ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଚାତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫାହୟ ଫିରକୁକଡିଓୁ
ୄମାଡିଫା ଦ୍ୱାଯା ୄହଉ ׀
iv. ଫାହୟ ୄଯାକୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ / ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫା, ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ଯ ଔଙ୍ଙତ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା
ାଆଁ, ମାହା ୄଓୄତଓ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
ୄଦୈନଓ
ି ଅଧାଯୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ନୂ ତନ ଦ୍ଧତିସଫୁ ଅଫିବାତ ଫ ୄହଫା ସହିତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  TPA ଭାନଙ୍କୁ ନିଭନ ସ୍ଗଯୄଯ ଯିସ୍ଙିତଓ
ି ୁ
ରକାତଯ ବାୄଫ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ୄସବିଅ ଙ ଓଟକୁଡଓ
ି ୁ ଅଫିଷ୍କାଯ ଓଯିଫା  ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି ୁ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ଦୁ ଆଟି ଦ୍ଧତି ଅଧାଯୄଯ ନୁ ସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯାମାଏ :
 ୄନୈତୟ ଦାଫୀ ଏଫଂ
 ଅଓସ୍ମିଓ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀ
ଏଓ TPA ଓିଭା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଅନ୍ତଯିଓ ଭାନଓ ସ୍ଙାିତ ଓଯିାୄଯ ୄମ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ପ୍ରତିର୍ତ ଓୁ ୄବୌତିଓ ଯୂୄ
ସତୟାିତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ; ଏହି ପ୍ରତିର୍ତ ନକଦହୀନ  ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦାଫୀ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
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ଏହି ଦ୍ଧତି ନ୍ତକତତ, ଣତାଣ୍ଡମ୍ ସୟାବ୍ନିଲଙ୍ଗ୍ ଦ୍ଧତି ଯ ଉୄମାକ ଓଯି ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯାମାଏ  ׀ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସର୍ତ୍ତ ଯଔନ୍ତି
ୄମ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ଦାଫୀକୁକଡିଓ ଯ ଏଓ ନଭୂନାଓୃ ତ ସଭୂହ ମାହା ୄସହି
ସୀଭା ଯ ତୄ ଥାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସତୟାନ ାଆଁ ନିଅମାଆଥାଏ ׀
ଦ୍ୱିତୀଣ ଦ୍ଧତିୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚଫିନ୍ଦୁକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖା ୄଦଆ କତି ଓଯିଥାଏ ମାହା ମଦି ଙ୍କ୍ତିୄଯ ନ ଥାଏ, ନିଭନ
ମାଞ୍ଚ/ନୁ ସନ୍ଧାନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :
i. ୄଭଡିଓର ଯୀକ୍ଷଣ ଓିଭା ର୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀ ଯ ଏଓ ଫଡ ବାକ
ii. ଗ୍ରାହଓ ସଭାଧାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ତିର୍ଣ ଅଗ୍ରହୀ
iii. ବଯ-ଯାଆଟିଙ୍ଗ୍ ଥିଫା ଫିର କୁଡଓ
ି , ଆତୟାଦି
ମଦି ଦାଫୀ ଟି ମଥାଥତ ନୁ ୄହଁ ୄଫାରି ସୄନ୍ଦହ ଓଯାମାଏ, ଦାଫୀଟି ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ, ୄମୄତ ୄଙାଟ ୄହାଆ ଥାଉ ନା ଓାହିଁଓି ׀
l.

TPA ଦ୍ାଯା ନକଦହୀନ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ା ଓିଯି ଓାମତୟ ଓୄଯ ? ଏହାଯ ଭଭତ ୄଯ ଏଓ ଯାଚିନାଭା ଙି ମାହା ଭଧ୍ୟଓୁ TPA ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଡାକ୍ତଯଔାନା ସିହତ
ି
ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ  ׀ନୟାନୟ ୄଭଡିଓର ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ଭଧ୍ୟ ଯାଚିନାଭା ସମ୍ଭଫ ୄଟ  ׀ଏହି ନୁ ବାକ ୄଯ
ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଅୄଭ ୄଦଖିଫା :
ଯଣୀ 3.1
ସ୍ୱା୍ସ୍ଙୟ ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁ ଏ ଓିଭା ଏଓ କ୍ଷତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ
ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ବର୍ତ୍ି ାଆଁ ତାଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଏ  ׀ୄସ ,ଓିଭା ତା’ କ୍ଷଯୁ ୄଓହି ଚୄଣୁ ନିଭନ ଫୀଭା ଫିଫଯଣୀ
ୄସାାନ 1

ସହିତ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଫୀଭା ୄଡସ୍କ ାଔଓୁ ହୄଞ୍ଚ :
i.

TPA ନାଭ,

ii. ତା’ ସଦସୟତା କ୍ରଭାଙ୍କ
iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନାଭ, ଆତୟାଦି ׀
ଡାକ୍ତଯଔାନା ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ସଙ୍କିତ ଓୄଯ ୄମଯି ଓି :
ୄଯାକ ନିଦାନ
ଘିଓତ୍ସ
ି ା
ୄସାାନ 2

ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ନାଭ,
ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଦିନ ସଂଔୟା ଏଫଂ
ଅଓିତ ଭୂରୟ
ଏହାଓୁ ଏଓ ପଭତାଟ ,ପ୍ରାଯୂୁ ୄଯ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଓୁ ନକଦହୀନ ନୁ ଜ୍ଞା ପଭତ ଓୁ ହାମାଏ ׀
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TPA ନକଦହୀନ ନୁ ଜ୍ଞା ପଭତୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓୄଯ  ׀ଏହା ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ୄଯ ଥିଫା
ତଥୟଓୁ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଥିଫା ସମ୍ମତ ଦଯ/ଭୂରୟ, ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ, ଏକୁଡଓ
ି ୁ ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ, ଏଫଂ ନକଦହୀନ ନୁ ଜ୍ଞା
,ପ୍ରାଧିଓାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ଓି ନାହିଁ ଏଫଂ ମଦି ହଁ, ୄଓୄତ ଯାର୍ି ାଆଁ ଏହାଓୁ ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍,
ୄସାାନ 3

ତାହା ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ନିଏ ׀
ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ୄଯ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ TPA ଧିଓ ସୂଘନା ଭାକିାୄଯ  ׀ଥୄଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ୄହାଆକୄର, ଫିନା ଫିଭୄଯ ଏହା
ସଭନ୍ଧୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ׀
IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ନ୍ତକତତ ଉବଣ ପଭତଓୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭାନଓୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି;
,ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଥିଫା ସଂରଗ୍ନ ଓୁ ୄଦଔନ୍ତୁ ୁ
TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ଯାର୍ିଓୁ ୄଯାକୀଯ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଯୂୄ ଯଖି, ୄଯାକୀଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଘିଓତ୍ସ
ି ା

ୄସାାନ 4

ଦିଅମାଏ  ׀ଣ–ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଔଙ୍ଙତ  ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଓା-ୄ (ସହ-ୄଦଣପ୍ରଦାନ) ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା
ୄଦଫା ାଆଁ ଏଓ ଚଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଦସୟଓୁ ଓୁ ହାମାଆାୄଯ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୄଯାକୀ ଡିସାଚ ଚତ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ହୁ ଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନା TPA ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄଯାକୀଯ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ଚଭା
ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ିଓୁ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଫାସ୍ଗଫ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଘାଚତ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ ׀

ୄସାାନ 5

ମଦି ଚଭା ଓମ୍ ୄହାଆଥାଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ନୁ ୄଭାଦନ ାଆଁ ନୁ ୄଯାଧ
ଓୄଯ ׀
TPA ତାହା ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ତିଯକ୍ତ
ି ଯାର୍ି ଯ ନୁ ୄଭାଦନ ଓୄଯ ׀

ୄସାାନ 6

ୄଯାକୀ ଣ-ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଘାଚତସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଡିସାଚ ଚତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ଦରିରୀଓଯଣ ଓୁ ୂଯା ଓଯିଫା ାଆଁ, ତାଓୁ
ଦାଫୀ ପଭତ  ଫିର ୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓୁ ହାମିଫ ׀
ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ଏଫଂ ଫିର ଯ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ାଆଁ ନିଭନ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ TPA ନିଓଟୄଯ
ଉସ୍ଙାିତ ଓୄଯ :
i.

ଦାଫୀ ପଭତ

ii. ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂର୍/ ବର୍ତ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ
ଘଯଣ 7

iii. TPA ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକୀ / ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯିଘଣ ଓାଡତ ଏଫଂ ପୄଟା ID ପ୍ରଭାଣ
iv. ନ୍ତିଭ ସମ୍ମିତ
ି ଫିର
v. ଫିସ୍ଗୃତ ଫିର
vi. ନୁ ସନ୍ଧାନ ଯିୄାଟତ
vii. ୄପ୍ରସ୍କି 
ି ଵନ  ପାଭତାସୀ ଫିର
viii. TPA ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାମାଆଥିଫା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର
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TPA ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫ ଏଫଂ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଫିଫଯଣୀ କୁଡଓ
ି ୁ ସତୟାିତ ଓଯିଫା ୄଯ ଡାକ୍ତଯ ଔାନାଓୁ
ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ ସୁାଯିର୍ ଓୄଯ :
i.
ୄସାାନ 8

ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକୀ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄଟ ମାହା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିରା ׀

ii. ୄଯାକୀଓୁ ୄସହି ଫସ୍ଙା ,ୄଯାକୁ ାଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଁ ନୁ ୄଯାଧ ଓଯାମାଆଥିରା ׀
iii. ଫଚିତ ୄଯାକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ, ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ, ଫିର ଯ ଂର୍ ନୁ ୄହଁ ׀
iv. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ସୀଭା/ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଯ ନୁ ାନ ଓଯାମାଆଙି ׀
v. ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତ ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ଟୟାଯିଫ୍ ଦଯ କୁଡଓ
ି ଯ, ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯାର୍ି ଓୁ ନିର୍ଣ୍ତଣ ଓଯିଫା ାଆଁ,
ନୁ ାନ ଓଯାମାଆଙି ׀

ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ାଯ ଭୂରୟ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ନୁ ୄହଁ  ׀ସୁଫଧ
ି ାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଉୄମାକ ଓିଯି ଓଯାମିଫ, ତାହା ଚାଣିଫା ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ  ׀ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ଫିନ୍ଦୁକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
i.

ଗ୍ରାହଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ୄମ ତା’ ାଔୄଯ ତାଯ ଫୀଭା ଫିଫଯଣୀ କୁଡଓ
ି ଙି  ׀ଏହା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ
ତାହାଯ :
 TPA ଓାଡତ,
 ରିସୀ ପ୍ରତିରିି,
 ସୁଯକ୍ଷାଯ ସର୍ତ୍ତ  ଘୁକ୍ତି ଆତୟାଦି ׀

ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ୄସ ,ଏଓ 24 ଖଣ୍ଟା ୄହରପରାଆନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯୁ TPA ଓୁ ସଂଓତ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ
ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ୁ ଭାକିାୄଯ ׀
ii. ଗ୍ରାହଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ୄମ ତା’ ଓନସରଟିଙ୍ଗ୍ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଟି TPA
ଯ ୄନଟେଓତୄଯ ଙି ଓି ନାହିଁ  ׀ମଦି ନାହିଁ, ୄସ TPA ସହିତ ଉରବ୍ଧ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଯାଭର୍ତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
ୄମଉଁଠ୍ି ୄସହି ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ା ଉରବ୍ଧ ଥିଫ ׀
iii. ତାଓୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓତା ଙି ୄମ ୂଫ-ତ ନୁ ଜ୍ଞା ପଭତୄଯ ସଠ୍ିକ୍ ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ ଓଯାମାଆଙି  ׀ମଦି
ପ୍ରଓଯଣଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ, TPAନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ାଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାୄଯ ଓିଭା ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ାଆାୄଯ ׀
iv. ତାଓୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓତା ଙି ୄମ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘାଚତସଫୁ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ବି ସୀଭାକୁଡଓ
ି ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ
ଥାଏ ଓିଭା ୄଭାତିଅ ଫିନ୍ଦୁ ବି ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଘିଓତ୍ସ
ି ାକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଓୟାପ୍ ରକାଏ ׀
ମଦି ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଯାର୍ି ୄକ୍ଷା ୄସ ଧିଓ ଔଙ୍ଙତ ଓଯିଫାଓୁ ଘାୄହଁ, ଏହା ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ଚାଣିଫା ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄହଫ ୄମ ଔଙ୍ଙତ
ସଫୁ ୄଯ ତାହାଯ ଂର୍ ଓ’ଣ ୄହାଆାୄଯ ׀
v. ଗ୍ରାହଓ ଡିସାଚ ଚତ ଯ ଅକଯୁ TPA ଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ସୂଘୀତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ାଆଁ TPA ଓୁ
ଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ନୁ ୄଯାଧ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ମାହା ଡିସଚାଚତ ୂଫଯ
ତ ୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏହା ୄଯାକୀଓୁ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନାଫର୍ୟଓ ଯୂୄ ୄକ୍ଷା ନ ଓଯିଫା ଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ׀
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ଏହା ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ୄକାଟିଏ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଏଓ ନୁ ୄଭାଦନ ାଆଁ ନୁ ୄଯାଧ ଓୄଯ
ଏଫଂ ନିଏ ଓିନ୍ତୁ ୄଯାକୀଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସି ସ୍ଙାନୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ୄସ ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ
ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ TPA ଓୁ ଏହା ସୂଘୀତ ଓଯିଫା ାଆଁ ନୁ ୄଯାଧ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ଓି ନକଦହୀନ
ନୁ ୄଭାଦନ ଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀
ମଦି ଏହା ଓଯା ନ ମାଏ, ନୁ ୄଭାଦିତ ଯାର୍ି ଗ୍ରାହଓଯ ରିସୀ ୄଯ ଫଳକ୍ ୄହାଆ ଯହି ମାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ନୁ ୄଯାଧଯ
ନୁ ୄଭାଦନ ଉୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ପ୍ରବାଫ ଓାଆ ାୄଯ ׀
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଦରି ରୀଓଯଣ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି , ୂୄଫତ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ବି, ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ାଆଁ ଦରିର/ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି
 ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଦୁ ଆଟି ଭୂଔୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ସହାଣଓ ୄହଫ ୄଫାରି ଅର୍ା ଓଯାମାଏ – ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ,ଏହା ୄଦଣୄମାକୟ
ୄଟ ଓି ?ୁ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ସୀଭା ,ୄଓୄତ ଯିଭାଣ ଯ ଯାର୍ି?) ׀
ଏହି ନୁ ବାକ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା  ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓୄଯ
:
1. ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂଶ
ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ଓୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫାୄଯ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହାଆଥାଏ  ׀ଏହା ୄଯାକୀଯ ଫସ୍ଙା  ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ପ୍ରଓାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସୂଘନାଯ ଫିଫଯଣୀ ଦିଏ ׀
IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ ଏଓ ଭାନଓ ଡିସାଚ ଚତ ସାଯାଂର୍ ଯ ଫିର୍ଣ ସୂଘୀ ନିଭନ ଯୂୄ ୄଟ :
1. ୄଯାକୀଯ ନାଭ
2. ୄଟରିୄପାନ ନଭଯ / ୄଭାଫାଆର ନଭଯ
3. IPD ନଭଯ
4. ବର୍ତ୍ି ନଭଯ
5. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଓନସରାଟ ଣ୍ଟ/ଭାନଙ୍କ ନାଭ, ସଂଓତ ନଭଯ ଏଫଂ ଫିବାକ/ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତା
6. ବର୍ତ୍ି ଯ ତାଯିଔ  ସଭଣ
7. ଡିସଚାଚତ ଯ ତାଯିଔ  ସଭଣ
8. MLC ନଭଯ /FIR ନଭଯ
9. ବର୍ତ୍ି ସଭଣୄଯ ୄପ୍ରାବିଚନର ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍
10. ଡିସଚାଚତ ସଭଣୄଯ ନ୍ତିଭ ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍
11. ନ୍ତିଭ ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ାଆଁ, ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯିର୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁ ସାୄଯ, ICD – 10 ୄଓାଡ ,କୁଡଓ
ି ୁ ଓିଭା ନୟ
ୄଓୌଣସି ୄଓାଡ
12. ବର୍ତ୍ିଯ ଫଧି  ଓାଯଣ ସହିତ ବିୄମାକ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା
13. ୄଯାକ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫାଯ ସାଯାଂର୍
14. ବର୍ତ୍ି ସଭଣୄଯ ର୍ାଯୀଯିଓ ଯୀକ୍ଷା ଉୄଯ ଭୂଔୟ ନିଷ୍କର୍ତ
15. ଭଦୟତା, ତଭାଔୁ ଓିଭା ନିର୍ାଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଯ ଆତିହାସ, ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ
16. କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତୀତ ୄଭଡିଓର  ସଚିଓର ଆତିହାସ, ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ
17. ଯିଫାଯ ଆତିହାସ ମଦି ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ଓିଭା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ / ଅଫର୍ୟଓ ଥାଏ
18. ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂଔୟ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଯ ସାଯାଂର୍
19. ଚଟିତା ସୄଭତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ୄଓାସତ ମଦି ଓିଙ ି ଥାଏ
20. ଡିସଚାଚତ ୄଯ ଯାଭର୍ତ
21. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଓନସରଟାଣ୍ଟ/ପ୍ରାଧିଓୃ ତ ଟିମ୍ ଡାକ୍ତଯ ଯ ନାଭ ଏଫଂ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ
22. ୄଯାକୀ / ଯିଘାଓ ଯ ନାଭ ଏଫଂ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ
ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ରିଖିତ ଏଓ ଡିସାଚ ଚତ ସାଯାଂର୍ ୄଯାକ/ଭତ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ପ୍ରଓାଯ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ାୄଯ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ଫୟକ୍ତିଓୁ ତୟନ୍ତ ଯୂୄ
ସାହାମୟ ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ସଭାଧାନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ତ୍ୱଯାନିତ ଓଯିଥାଏ  ׀IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସପ
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ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ାଆଁ ଡିସାଚ ଚତ ସାଯାଂର୍ ାଆଁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁସଫୁ ଓୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ୄଯାକୀ ଦୁ ବତାକୟଫର୍ତଃ
ଚୀଫିତ ଯୄହ ନାହିଁ  ׀ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂର୍ଓୁ ୄନଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଭୃତୁୟ ସାଯାଂର୍ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଡିସଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ଓୁ ସଫତଦା ଭୂ ଯୂୄ ଭକାମାଆଥାଏ ׀
2. ମାଞ୍ଚ/ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଯିୄାଟତ
ମାଞ୍ଚ ଯିୄାଟତକୁଡଓ
ି ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍  ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଭଧ୍ୟୄଯ ତୁ ନା ଓଯିଫାୄଯ ସହାଣତା ଓଯନ୍ତି, ମାହାଦ୍ୱାଯା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଅଭନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଥିଫା
ସଠ୍ିକ୍ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକତି ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ୄମାକାଆ ଥାଏ ׀
ମାଞ୍ଚ ଯିୄାଟତକୁଡଓ
ି ୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
a) ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା ଯିୄାଟତ;
b) ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ ଯିୄାଟତ;
c) ସ୍କୟାନ ଯିୄାଟତ
d) ଫାୄଣାସ୍ପି ଯିୄାଟତ କୁଡଓ
ି
ସଭସ୍ଗ ମାଞ୍ଚ ଯିୄାଟତ ୄଯ ନାଭ, ଫଣସ, ରିଙ୍ଗ, ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ତାଯିଔ ଆତୟାଦି ଥାଏ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଭୂଯୂୄ ଉସ୍ଙାିତ
ଓଯାମାଏ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ନୁ ୄଯାଧ ୄମ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓଓୁ ଏକ୍ସ, ବା- ୄଯ  ନୟାନୟ ପି ରମକୁଡଓ
ି ୁ ୄପଯାଆ ୄଦଆ ାୄଯ ׀
3. ସମ୍ମିତ
ି ଏଫଂ ଫିସ୍ତୃତ ଫିରକୁଡଓ
ି :
ଏହା ୄସହି ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄଟ ମାହା ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଓ’ଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ, ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓୄଯ  ׀ୂୄଫତ ଫିର ାଆଁ ଭାନଓ
ପଭତାଟ ନ ଥିରା, ଓିନ୍ତୁ IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ସମ୍ମିତ
ି  ଫିସ୍ଗୃତ ଫିର କୁଡଓ
ି ାଆଁ ପଭତାଟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀IRDAI
ୄେଫସାଆଟ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ ଙାତ୍ର/ଙାତ୍ରୀ ଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦିଅମାଉଙି ׀
ୄମୄତୄଫୄ ସମ୍ମିତ
ି ଫିର ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଘିତ୍ର ଓୁ ଉସ୍ଙାିତ ଓୄଯ, ଫିସ୍ଗୃତ ଫିର ୄଓାଡକୁଡଓ
ି ସନ୍ଦବତୄଯ, ଫିବାଚନ ,ୄବ୍ରକ୍ ପ୍ୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ
׀
ଫିସ୍ଗୃତ ଫିରଓୁ ଉୄମାକ ଓଯି ଣ-ୄଦଣ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ, ୄମଉଁଠ୍ି ଣ-ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଔଙ୍ଙତକୁଡଓ
ି ୁ ଯାଉଣ୍ଡ-ଫ୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ
ଏହା ନ୍ତବତୁକ୍ତ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଓାଟ ାଆଁ ଉୄମାକ ଓଯାମାଏ ׀
ଫିରକୁଡଓ
ି ୁ ଭୂ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ ׀
4. ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଯସିଦ
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀଯ ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ଯ
ୂ ି ଭଧ୍ୟ ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ିଯ ଘାଯିଓ
ଯସିଦ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄଭାଟ ଫିର ଯ ନୁ ଯୂ ୄହଫା ଉଘିତ୍  ׀ୄନଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦଣ ଯାର୍ି
ଉୄଯ ଙାଡ ଓିଭା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଯାକୀ କ୍ଷଯୁ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ିଓୁ
ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଯସିଦ ୄଯ ସଂଔୟା ୄଦଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ/ଓିଭା ଷ୍ଟାବ୍ନ ଦିଅମିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଭୂ ଯୂୄ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
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5. ଦାଫୀ ପଭତ
ଦାଫୀ ପଭତ ୄହଉଙି ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାଯିଓ  ୄଫୈଧାନିଓ ନୁ ୄଯାଧ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହାଆ
ଭୂ ଯୂୄ ଚଭା ଓଯାମାଏ  ׀ଦାଫୀ ପଭତଓୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ଫୟାଓ ଯୂୄ ନିଭନ କୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମିତ
ି
ଓୄଯ :
a) ଭୂଔୟ ଫୀଭିତ ଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ରିସୀ ସଂଔୟା ମାହା ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ
b) ଫୀଭା ଆତିହାସ ଯ ଫିଫଯଣୀ
c) ହସ୍ପିଟାରାଆଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିଫଯଣୀ
d) ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଫିଫଯଣୀ ମଥା: ଡାକ୍ତଯଔାନା, ୄଓାଠ୍ଯୀ ଫକତ, ବର୍ତ୍ି  ଡିସଚାଚତଯ ତାଯିଔ  ସଭଣ, ଦୁ ଖତଟଣା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ୄାରିସଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଙି ଓି ନାହିଁ, ର୍ଧ ଯ ପ୍ରଣାୀ ଆତୟାଦି ׀
e) ଦାଫୀଯ ଫିଫଯଣୀ ମାହା ାଆଁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓଯାମାଆଥିରା ୄମଉଁଥିୄଯ ଭୂରୟକୁଡଓ
ି ଯ ଫିବାଚନ, ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ
ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫଧି  ׀ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭାଟାଯାର୍ି/ନକଦ ରାବଯ ଫିଫଯଣୀ ଆତୟାଦି ନ୍ତବତୁକ୍ତ ׀
f) ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫିରକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ
g) ନୁ ୄଭାଦିତ ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରର୍ଣ ାଆଁ ଭୂଔୟ ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଫିଫଯଣୀ
h) ଫୀଭିତ ଠ୍ାଯୁ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ׀
ୄଯାକ, ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଆତୟାଦି ସଭନ୍ଧୀଣ/ତଥୟ ଫୟତୀତ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଠ୍ାଯୁ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଦାଫୀ ପଭତ ଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଥତୄଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଦସ୍ଗାଫିଚ ଓଯିଥାଏ ׀
ଏହା ୄହଉଙି ୄସହି ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ମାହା ଦାଫୀୄଯ ‚ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ‛ ଓୁ ରାକୁ ଓୄଯ, ମାହାଯ ଉରଙ୍ଘନ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ବୂର
ଘିତ୍ରଣ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଅଓୃ ଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀
6. ଯିଘୟ ପ୍ରଭାଣ
ଅଭ ଚୀଫନ ଯ ଫିବିନ୍ନ ଓାମତୟଓା ୄଯ ଯିଘଣ ପ୍ରଭାଣ ଯ ଉୄମାକ ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ସହିତ, ସାଧାଯଣ ଯିଘଣ ପ୍ରଭାଣ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ଓୄଯ – ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ତ
ି ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି ୄକାଟିଏ  ୄସହି ଏଓା ଟନ୍ତି, ଏହାଓୁ
ସତୟାିତ ଓଯିଫାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ଭକାମାଉଥିଫା ଯିଘଣ ଦସ୍ଗାଫିଚ ୄହାଆାୄଯ :
a) ୄବାଟଦାତା ଯିଘଣ ତ୍ର
b) ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ
c) PAN ଓାଡତ
d) ଅଧାଯ ଓାଡତ ଆତୟାଦି ׀
ଯିଘଣ ପ୍ରଭାଣ ଉୄଯ ୄଚାର୍ ୄଦଫା ଯିଣାଭ ୄଯ ନକଦହୀନ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ହ୍ରାସ
ୄହାଆଙି ୄମୄହତୁ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫଯ
ତ ୁ ଏହାଓୁ ସତୟାିତ ଓଯିଫା  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓିଭା TPA ନିଓଟୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଓଯିଫା
ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଏଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଫାରି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯି, ଯିଘଣ ପ୍ରଭାଣ ଭକାମାଏ ׀
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦାଫୀୄଯ, ଯିଘଣ ପ୍ରଭାଣ ୄକ୍ଷାଓୃ ତ ଓଭ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ଓୄଯ ׀
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7. ଫିୄଶଷ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗି ଓ ଦସ୍ତାଫିଚ
ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଦାଫୀ ଙନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଫୟତୀତ ତିଯକ୍ତ
ି ଦସ୍ଗାଫିଚ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙନ୍ତି :
a) ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀ, ୄମଉଁଠ୍ି ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄାରିସ ୄଷ୍ଟସନ ଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା FIR ଓିଭା ୄଭଡିୄଓା-ରିକର
ସାଟିପିୄଓଟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ଏହା ଦୁ ଖତଟଣା ଯ ଓାଯଣ ଏଫଂ ୋପି କ୍ ଦୁ ଖତଟଣା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକ୍ତିଟ ି ଭଦଯ ପ୍ରବାଫ
ଧୀନୄଯ ଥିରା ଓି ନାହିଁ, ଏହା ଉୄଲ୍ଲଔ ଓୄଯ ׀
b) ଚଟି ଓିଭା ଉଙ୍ଙ ଭୂରୟ ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଓଯଣ ଆନୄଡାର୍ ଓାକଚତ୍ର  ׀ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍ ୄଯ ଓିଭା ୄଓସ୍ ର୍ୀଟ୍ ୄହଉଙି
ଏଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ମାହା ଯ ହସ୍ପିଟର କ୍ଷଯୁ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଓଯାମାଏ, ମାହା ସଭଗ୍ର ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଦିନ ପ୍ରତି ଦିନ
ଅଧାଯୄଯ ୄଯାକୀଓୁ ଦିଅମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଯ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
c) ଡାଏରିସସ୍
ି /ୄଓୄଭାୄଥଯାି/ପି ଚି ୄଥଯାି ଘାଟତକୁଡଓ
ି ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରମୁଚୟ ׀
d) ଡାକ୍ତଯଔାନା ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ୄମଉଁଠ୍ି ଡାକ୍ତଯଔାନା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଯ ଯିବାର୍ା ଯ ନୁ ାନ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା
ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି ׀
ଦାଫୀ ଦ ,ଟିମ୍ୁ ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଯିଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ପଭତାଟ୍ କୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙି :
ଦସ୍ଗାଫିଚ ସତୟାନ ାଆଁ ମାଞ୍ଚତାରିଓା,
ମାଞ୍ଚ/ସଭାଧାନ ର୍ୀଟ,
କୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ/ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ପଭତାଟ୍ ׀
ମଦି ଏହି ପଭତାଟ କୁଡଓ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ନ ଥାଏ, ଅସନ୍ତୁ ସାଧାଯଣ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଯ ଏଓ ନଭୂନା ସହିତ
ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ׀
ସାଯଣୀ 2.2
ଏହା ସଫତାୄକ୍ଷା ସଯ, ପ୍ରାପ୍ତ ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓା ୄଯ ଯଔାମାଆଥିଫା
1.

ଦସ୍ତାଫିଚ ସତୟାନ

ଏଓ ମାଞ୍ଚ ଘିହ୍ନ ୄଟ ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମ ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା

ଶୀଟ

ଓଯାୄହାଆଙି  ׀ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରାପ୍ତି ସୂଘନା ଯୂୄ ଏହାଯ
ଏଓ ପ୍ରତିରିି ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ର୍ୀଟ ୄହାଆଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ି ସଂୂର୍ଣ୍ତ
ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ଟିପ୍ପଣୀକୁଡଓ
ି ଓୟାଘର୍ ଓଯାମାଏ ׀
a) ଗ୍ରାହଓଯ ନାଭ ଏଫଂ ଅଆଡି. କ୍ରଭାଙ୍କ
b) ଦାଫୀ କ୍ରଭାଙ୍କ, ଦାଫୀ ତ୍ରକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଯିଔ

2.

ମାଞ୍ଚ/ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଟ

c) ରିସୀ ନିଯୀକ୍ଷଣ, ନୁ ବାକ 64 VB ନୁ ାନ
d) ଫୀଭା ଯାର୍ି ଏଫଂ ଏହାଯ ଉୄମାକ
e) ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ଡିସଚାଚତ ଯ ତାଯିଔ
f) ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ା
g) ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା/ ତାଯ ଓାଯଣ ସହିତ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ଭନ୍ତଫୟ
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h) ଦାଫୀ ଯାର୍ିଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ
i)

ତାଯିଔ ଏଫଂ ୄପ୍ରାୄସସ ଓଯିଥିଫା ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କ ନାଭ ସହିତ ଦାଫୀଯ
ସଂଘନ

ଦାଫୀ ସଂଘାଓ ଫୟତୀତ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ନ୍ତିଭ ମାଞ୍ଚ
ଓିଭା କୁଣଫର୍ତ୍ା ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ପଭତାଟ୍
3.

କୁଣଫର୍ତ୍ା
ମାଞ୍ଚ/ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଭତାଟ୍

ମାଞ୍ଚ ତାରିଓା ଏଫଂ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଫୟତୀତ, କୁଣଫର୍ତ୍ା ନିଣନ୍ତ୍ରଣ/ଡିଟ
ପଭତାଟ୍ ଭଧ୍ୟ ନିଭନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓୄଯ :
a) ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ,
b) ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭା
c) ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟ ଭାକିଫା ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀଓୁ ଦିଅମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଦଉଥିଫା ନିଭନ ଦସ୍ଗାଫିଚ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ
ଓଯାମାଏ ?
I.

ନୁ ସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ଯିୄାଟତ

II. ସଭାଧାନ ର୍ୀଟ
III. ୄଓସ୍ ଓାକଚତ୍ର
IV. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର

D. ଦାଫୀ ସଂଯକ୍ଷିତ (ଯିଚବତ) ଓଯିଫା
1. ସଂଯକ୍ଷିତ (ଯିଚବତ) ଓଯିଫା
ଏହା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଔାତାକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନଯ ଯାର୍ିଓୁ
ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ତି ସଯ ୄଦଔାମାଏ, ଯିଚବତ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ତୟନ୍ତ ସତଓତତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ –ଯିଚବତ
ଓଯିଫାୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ତୂଟ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ରାବ  ଯିୄର୍ାଧ-କ୍ଷଭତା ଭାଚତନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯିଥାଏ ׀
ଅଚିଓାରି ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ପ୍ରଣାୀସଫୁ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ ଯିଚବତସଫୁ ଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ାଆଁ ସକ୍ଷଭତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙନ୍ତି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଔାତା କୁଡଓ
ି ୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନ ଯ ଯାର୍ିଓୁ
_____________ଓୁ ହାମାଏ ׀
I.

ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ

II. ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା
III. ସଂଯକ୍ଷିତ/ଯିଚବତ ଓଯିଫା
IV. ନିୄଫର୍ ଓଯିଫା
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E. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା
1. ବାଯତ ସ୍ଥିତ ି TPA ଭାନଙ୍କ ଯିଘୟ
ଫର୍ତ 2000 ୄଯ ପ୍ରାଆୄବଟ ଫୟଫସାଣୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔାରା ମାଆଥିରା  ׀ଆତୟଫସଯୄଯ, ନୂ ଅଁ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଘନ
ୄହଫା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଭଧ୍ୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆଫାଓୁ ରାକିରା  ׀ୄତଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଫିକ୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄସଫା
ାଆଁ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭଯ ପ୍ରଘନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁ ବୂତ ୄହରା  ׀ଏହା ପ୍ରୄପସନର ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନଯ ସୁୄମାକ
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥିରା ׀
ଏହା ୄଦଖି, ଫୀଭା ଫିନଣ
ି ାଭଓ  ଫିଓାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ IRDAI ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଆୄସନସ ନ୍ତକତତ TPA ଭାନଙ୍କୁ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ
ଓଯିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦୄର, ମଦି ୄସଭାୄନ 17 ୄସୄଟଭଯ
 2001 ୄଯ ନୁ ସୂଘୀତ IRDAI,ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ-ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୁ
ଫିନଣ
ି ାଭଓ, 2001 ଯ ନୁ ାନ ଓଯିୄଫ ׀
ଯିବାଷା
ଫିନଣ
ି ାଭଓ ନୁ ସାୄଯ,
‚ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଓିଭା TPA ଯ ଥତ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ IRDAI ,ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ-ସ୍ୱା୍ସ୍ଙୟ ଫୀଭାୁ ଫିନଣ
ି ାଭଓ,
2001 ନ୍ତକତତ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ
ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ର୍ୁଳ୍କ ଓିଭା ାଯଶ୍ରଭିଓ ଫଦୄଯ, ନିମୁକ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ‛׀
‚TPA ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା‛ ଥତ ୄହଉଙି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଯାଚିନାଭା ନ୍ତକତତ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ଏଓ TPA
ଦ୍ୱାଯା ତଣ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫା, ଓିନ୍ତୁ ଏହା ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଫୟଫସାଣ ଓିଭା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭା ୄଯାକ୍ଷ ଯୂୄ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଫୟଫସାଣ ତଣ ଓଯିଫାୄଯ ଓିଭା ଏଓ ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ଓିଭା ଗ୍ରାହୟତା ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ତଣ ୄନଫା ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ନାହିଁ ׀
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ TPA ୄସଫାଯ ଫସଯ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଫିକ୍ରଣ  ଚାଯୀ ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ TPA ଭାନଙ୍କୁ ଉୄମାକ ନ
ଓଯିଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଏଓ ଆନ-ହାଉସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାଯା ସଂାଦିତ ଓଯାମାଏ ׀
2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫିକ୍ରୟ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄସଫା
a) ଥୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ,ଏଫଂ ପ୍ରିଭିଣଭୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆକୄର, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଏ ׀
b) ମଦି ରିସୀ ଯ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ଏଓ TPA ଓୁ ଉୄମାକ ଓଯିଫାଯ ଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓ  ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ
TPA ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାଏ ׀
c) TPA ସଦସୟଭାନଙ୍କ ନାଭାଙ୍କନ ଓଯନ୍ତି ,ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ରିସୀ ୄନଉଥିଫା ଫୟକ୍ତି ୄହାଆଥାଏ, ସଦସୟଭାୄନ ରିସୀ
ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଟନ୍ତିୁ ଏଫଂ ୄବୌତିଓ ଓିଭା ଆୄରୄଓଟ ିାନିକ୍ ଯୂୄ ୄହଉ, ଏଓ ଓାଡତ ଅଓାଯୄଯ ଏଓ
ସଦସୟତା ଯିଘଣ ଚାଯୀ ଓଯିାୄଯ ׀
d) ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓିଭା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ରିସୀଯ ସହାଣତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ,
TPA ସହିତ ସଦସୟତା ଓୁ ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ା ତଥା ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫାୄଯ ଉୄମାକ ଓଯିଥାଏ ׀
e) TPA ଦାଫୀ ଓିଭା ନକଦହୀନ ନୁ ୄଯାଧଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାଏ ׀
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ଓଟ୍-ଫ୍ ଫିନ୍ଦୁ ୄମଉଁଠ୍ାଯୁ TPA ଯ ବୂଭିଓା ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ, ତାହା ୄହଉଙି ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ସର୍ତ୍ା ଯୂୄ TPA ଯ ନାଭୄଯ ରିସୀ
ଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଯ ଭୂହୂର୍ତ୍ତ  ׀ୄସଫା ଅଫର୍ୟଓତା ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଓିଙ ି ଧିଓ ସଭଣ ମାହା ଏଓ ଦାଫୀ ଯିୄାଟତ ଓଯିଫା ାଆଁ
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆଥାଏ, ୄସ ମତୟନ୍ତ ଚାଯୀ ଯୄହ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ହଚାଯ ହଚାଯ ରିସୀଯ ୄସଫା ଦିଅମାଏ, ଏହି ଓାମତୟଓା ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଯୄହ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସହି
ୄକାଟିଏ ରିସୀଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସହି ୄକାଟିଏ TPA ରିସୀଯ ୄସଫା ୄଦଉଥାଏ ׀
3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) ଙ୍କ ଉୄଦ୍ଦଶୟ
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓୁ ନିଭନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯ ଚାତ ଓଯାମାଆଙି ୄଫାରି ଓୁ ହାମାଆାୄଯ :
a) ଅଫର୍ୟଓତା ସଭଣୄଯ ସଫୁ ପ୍ରଓାଯଯ ସମ୍ଭଫ ଉାଣୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ସହାଣଓ ୄହଫା ׀
b) ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯାକୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫା ׀
c) ଉସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ଭାକତଦର୍ିଓା ନୁ ସାୄଯ
ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ନିଯୄକ୍ଷ  ତୁ ଯନ୍ତ ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ׀
d) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ  ସଭନ୍ଧତ
ି ୄସଫା ସଂଘାିତ ଓଯିଫାୄଯ ଓାମତୟାତ୍ମଓ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତା ଚାତ ଓଯିଫା ׀
e) ସଭଣାନୁ ଯୂ  ଠ୍ିକ୍ ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରତୁ ୟର୍ତ୍ଯ ସ୍ୱଯୂ ଓିଙ ି ଓଯିଫା ׀
f) ଏଓ ଯିୄଫର୍ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫା ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ଭୂରୟୄଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ାଆଁ
ଏଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିଣନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ହୁ ଏ, ଏଫଂ
g) ଯୁକଣତା, ଭୂରୟ, ପ୍ରକ୍ରିଣା, ନିଫାସ ଯ ଦୀଖତତା ଆତୟାଦି ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଚାତ/ଏଓାଠ୍ି ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯିଫା ׀
4. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭେନ୍ଧ
ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା TPA ଯ ୄସଫା ଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫିକ୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄସଫା ାଆଁ ଉୄମାକ ଓଯନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓିଙ ି
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ, ରିସୀ –ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ୄସଫା ଅୄଣାଚନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ TPA ଯ
ସହାଣତା ଭଧ୍ୟ ୄରାଡିଥାନ୍ତି ׀
ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ  ଘୁକ୍ତିୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା ଘଯଣକୁଡଓ
ି ସହିତ
ଘୁକ୍ତିଣ ୄଟ  ׀IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭାକତଦର୍ିଓାକୁଡଓ
ି ୁ ଉୄରଳଔ ଓଯିଙନ୍ତି ଏଫଂ TPA  ଫୀଭା
ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକ୍ତି ାଆଁ ସୂଘୀତ ଭାନଓ ନୁ ୄଙ୍ଚଦକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ୄସଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
ୄସହି ୄସଫାସଫୁ ମାହା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା TPA ଠ୍ାଯୁ ଅର୍ା ଯୄଔ, ୄସକୁଡଓ
ି ନିଭନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :

A. ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟୱଓିଙ୍ଗ୍ ୄସଫା
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ଦାଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ, TPA ସାଯା ୄଦର୍ଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଯ
ୄନଟେଓତ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାିତ ଓଯି ଯଖିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ  ׀IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଭାକତଦର୍ିଓା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ
ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯି ସଭନ୍ଧଓୁ ତ୍ରିୄଓାଣୀଣ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫ TPA  ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁ ୄହଁ ׀
ୄସଭାୄନ ୄସବି ୄନଟେଓତ ହସ୍ପିଟରକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ଫିବିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ୟାୄଓଚକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଉର୍ତ୍ଭ ନୁ ସଘ
ୂ ୀତ ଦଯ
ସଓାୄର୍ ଭଧ୍ୟ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯିଥାନ୍ତି ମାହା ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ଭୂରୟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଥାଏ ׀
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B. ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ୄସଫା
TPA ସାଧାଯଣତଃ ଯାତ୍ରି, ସପ୍ତାହ ନ୍ତିଭ ଦିଫସ ଏଫଂ ଙୁ ଟଦ
ି ନ
ି କୁଡଓ
ି ସମ୍ମିତ
ି ଓଯି ସଫୁ ସଭଣୄଯ ଥତାତ୍ 24*7*365 ାଆଁ ଉରବ୍ଧ
ଥିଫା ୄଟାର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ସହିତ ଏଓ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଯଖିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ  ׀TPA ଯ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ନିଭନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ
ଓଯିଫ:
a) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଉରବ୍ଧ ସୁଯକ୍ଷା  ରାବସଫୁ ׀
b) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ଦ୍ଧତିସଫୁ ׀
c) ୄସଫା  ନକଦହୀନ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭାକତଦର୍ତନ ׀
d) ୄନଟେଓତ ହସ୍ପିଟରକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀
e) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଉରବ୍ଧ ଫର୍ିର୍ଚ ଫୀଭା ଯାର୍ି ସଭନ୍ଧୄଯ ସୂଘନା ׀
f) ଦାଫୀ ସ୍ଙିତ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀
g) ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନୁ ସ୍ଙିତ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଯାଭର୍ତ ׀
ଏଓ ଚାତୀଣ ୄଟାର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ଚଯିଅୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ବିକଭୟ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଧାଯଣତଃ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ୄଫାରାମାଉଥିଫା ଭୂଔୟ ବାର୍ାକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫାର୍ତ୍ତା ଫିନଭ
ି ଣ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘିତ୍  ׀ଏହି ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ଫର୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
 ୄସଭାନଙ୍କ TPA ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ୄହାଆଥାଏ ׀
C. ନକଦହୀନ ବିକଭ ୄସଫା
ଯିବାଷା
‚ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ା‛ ଯ ଥତ ୄହଉଙି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ନିଓଟଓୁ ଫିସ୍ଗାଯିତ ୄହାଆଥିଫା ସୁଫଧ
ି ା ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ
ନୁ ସାୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନିଅମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଯ ଭୂରୟ ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୂଫ-ତ ନୁ ଜ୍ଞା ଯିଭାଣ ମତୟନ୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା
ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄନଟେଓତ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଓୁ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏହା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକତତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି:
a) ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ TPA ାଔୄଯ ଉରବ୍ଧ ଥିଫା ଉଘିତ୍  ׀ଏହାଓୁ TPA ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ ׀
b) ରିସୀୄଯ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ତଥୟ, ୄଓୌଣସି ତୂଟ ି ଓିଭା ବାଫ ଫିନା, ଉରବ୍ଧ  ବିକଭୟ ୄହଫା ଉଘିତ୍ ׀
c) ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଏଓ ଯିଘଣ ତ୍ର ଧାଯଣ ଓଯିଥିଫା ଉଘିତ୍ ମାହା ୄସଭାନଙ୍କୁ ରିସୀ  TPA ସହିତ
ସଭନ୍ଧତ
ି ଓୄଯ  ׀ଯିଘଣ ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଏଓ ସମ୍ମତ ପଭତାଟ୍ ୄଯ TPA ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ୄହାଆଥିଫା ଉଘିତ୍, ସଦସୟ ାଔଓୁ
ଏଓ ଉଘିତ୍ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ହଞ୍ଚିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯହିଫା ଉଘିତ୍ ׀
d) ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ା ଭାକିଫା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି TPA ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଏଓ
ୂଫ-ତ ନୁ ଜ୍ଞା ଓିଭା ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟି ତ୍ର ୄଦଫା ଉଘିତ୍  ׀ୄଯାକଯ ସ୍ୱଯୂ, ପ୍ରସ୍ଗାଫିତ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଏଫଂ ସଂୃକ୍ତ ଭୂରୟ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ା ାଆଁ
ଏହା ଧିଓ ସୂଘନା ଭାକିାୄଯ ׀
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e) ୄମଉଁଠ୍ି ସୂଘନା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ ଓିଭା ଉରବ୍ଧ ନୁ ୄହଁ, TPA ନକଦହୀନ ନୁ ୄଯାଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାୄଯ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯି ୄମ
ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ  ׀ସଦସୟ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା
ାଆଁ ଏଫଂ ୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ପାଆର ଓଯିଫା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଭୁକ୍ତ ୄଟ, ମାହାଓୁ ଏହାଯ ୄମାକୟତା ଅଧାଯୄଯ ଫିଘାଯ ଓଯାମିଫ ׀
f) ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ, ବର୍ତ୍ିଯ 24 ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ସୂଘନା ୄଦଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ନକଦହୀନ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫା
ଉଘିତ୍ ׀
D. ଗ୍ରାହଓ ସଭେନ୍ଧ ଏଫଂ ସଂଓତ ଯିଘାନ
TPA ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା/ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହିଙ ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ବିୄମାକଓୁ ଦାଔର ଓଯିାଯିୄଫ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ମାଞ୍ଚ  ସତୟାନଯ ଧୀନ ୄଯ ଥିଫା ସାଧାଯଣ ୄଟ  ׀ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅମାଆାୄଯ ୄମ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା
ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଭାତ୍ର ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଯ ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଫାହାୄଯ ଥାଏ ׀
ଏହା ତିଯକ୍ତ
ି , ପ୍ରାଣ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଦାଫୀଯ ଓିଙ ି ଭାତ୍ରାଯ ଓାଟ ଯ ନ୍ତକତତ ଥାଏ  ׀ଏହି ଓାଟ କୁଡଓ
ି ଗ୍ରାହଓ ସୄନ୍ତାର୍
ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ, ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଆଠ୍ି ୄମଉଁଠ୍ି ଓାଟ ାଆଁ ଓିଭା ସ୍ୱୀଓାଯ ାଆଁ ଓାଯଣ ଫିର୍ଣୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଠ୍ିକ୍ ବାୄଫ
ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆ ନ ଥାଏ ׀
ୄସବି ବିୄମାକ କୁଡଓ
ି ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ସଭାଧାନ ଓଯିଫାଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ TPA
ାଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ବିୄମାକ ସଭାଧାନ ଯିଘାନ ଥିଫା ଉଘିତ୍ ׀
E. ଫିରିଙ୍ଗ୍ ୄସଫା
ଫିରିଙ୍ଗ୍ ୄସଫା ନ୍ତକତତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା TPA ଓୁ ତିୄନାଟି ଓାମତୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯୄଔ :
a) ଭାନଓୀଓୃ ତ ଫିରିଙ୍ଗ୍ ୄର୍ୈୀ ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଫିବିନ୍ନ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଉୄମାକ ଓୁ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫାୄଯ ଏଫଂ
ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀
b) ୁଷ୍ଟିଓଯଣ/ଦୃ ଢୀଓଯଣ ୄମ ଘାଚତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ି ୄଯାକ ାଆଁ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ାଆଁ ଉଘିତ୍ ୄଟ
׀
c) ଡାଏୄଗ୍ନାସିସ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଓାଡ ଓୁ ଓୟାଘଯ ଓଯାମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଚାତୀଣ  ଅନ୍ତଚତାତିଓ ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁ ସାୄଯ ସଭସ୍ଗ TPA
ାଆଁ ତଥୟଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ ׀
ଏଥିାଆଁ TPA ଠ୍ାୄଯ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ  ନିଣ
ୁ /ଓୁ ର୍ୀ ଭାନଫର୍କ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ୄମଉଁଭାୄନ ୄଓାଡ ଓଯିଫାୄଯ, ଟୟାଯିଫ୍ ଓୁ
ସତୟାିତ ଓଯିଫାୄଯ ଏଫଂ ଫିରିଙ୍ଗ ତଥୟ ଓୟାଚଯ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
F. ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ଏଫଂ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄସଫା
ଏହା ୄହଉଙି TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଫୁ ଠ୍ୁ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄସଫା  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦାଫୀ
ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ୄସଫା ସାଧାଯଣତଃ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମତୟନ୍ତ, ସୂଘନା ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯିଫା ଠ୍ାଯୁ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି  ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ
ସୁାଯିର୍ ଓଯିଫା ମତୟନ୍ତ ଏହା ୄହାଆଥାଏ ׀
ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଣ୍ଡ କୁଡଓ
ି ଚଯିଅୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ପଣ୍ଡକୁଡଓ
ି TPA ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ଓିଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଏହାଯ ଫୟାଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓିଭା ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତ ସଭାଧାନ
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
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TPA ନିଧିସଫୁ ଯ ଏଓ ଔାତା ଯଖିଫାଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଥିଫା ଯାର୍ିସଫୁ ଯ ଅଫର୍ତ୍ିଓ ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ
ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଏ ଟଙ୍କାଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
G. ଯିଘାନ ସୂଘନା ୄସଫା
ୄମୄହତୁ TPA ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ଓୁ ସଂାଦିତ ଓୄଯ, ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଯୂୄ ଓିଭା ସାଭୂହଓ
ି ଯୂୄ ୄହଉ,
ଏହା TPA ଠ୍ାୄଯ ଉରବ୍ଧ ଥାଏ  ׀ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିବିନ୍ନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଥାଏ ଏଫଂ ୄସହି ତଥୟଓୁ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ 
ମଥାସଭଣୄଯ TPA ଦ୍ୱାଯା ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ TPA ଯ ୄସଫା ଯ ଯିସଯ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମତୟନ୍ତ ୄସଫା
ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆାୄଯ , ଅଫର୍ୟଓତା  ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହିତ ୄହାଆଥିଫା MOU ଅଧାଯୄଯ, ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ ଓାମତୟଓା
ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
H. TPA ାଯିେଭିଓ
ଏହି ୄସଫାକୁଡଓ
ି ାଆଁ, TPA ଓୁ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଅଧାଯକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟିଏ ଉୄଯ ର୍ୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
a) ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ,ୄସଫା ଓଯ ଙାଡିୁ, ଏହାଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ,
b) ଏଓ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ TPA ଦ୍ୱାଯା ୄସଫା ଦିଅମାଉଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି, ଓିଭା
c) TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଓାଯଫାଯ ାଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯାର୍ି-ଉ.ସ୍ୱ. ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ
ସଦସୟ ଓାଡତ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଆତୟାଦି ାଆଁ ଭୂରୟ ׀
ଏପ୍ରଓାୄଯ, TPA ଯ ୄସଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ନିଭନ ବିତଯଓୁ ବିକଭନ ଓଯନ୍ତି :
i.

ନକଦହୀନ ୄସଫା

ii. ତଥୟ ସଙ୍କନ ଏଫଂ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ
iii. ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ 24 ଖଣ୍ଟା ଓର ୄସଣ୍ଟଯ  ସହାଣତା
iv. ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଯ ୄନଟେଓତ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡିଓର ସୁଫଧ
ି ା
v. ଧିଓାଂର୍ ସଭୂହ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସହାଣତା
vi. ଗ୍ରାହଓ ସହିତ ଦାଫୀ ଉୄଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଯ ସୁଫଧ
ି ା
vii. ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ସହିତ ଟୟାଯିଫ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣା ଭୂରୟ ଉୄଯ ଭୂରୟହ୍ରାସ ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା
viii. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଓୁ ସହଚ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄଦୟାକିଓୀ ସଭଥିତ ୄସଫା
ix. ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଓସ୍ କୁଡଓ
ି ଯ ସତୟାନ  ନୁ ସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ
x. ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀ ୄର୍ୈୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ଭୂରୟ ଉୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସୂଘନା ଯ ପ୍ରାଫଧାନ, ନୂ ତନତଯ
ଦ୍ଧତିଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା, ଅଫିବାତ ଫ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି  ଓଟ/ଚାରିଅତି ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯିଫା
xi. ତୁ ଯନ୍ତ ୄସଫା ହଞ୍ଚାଆଫାୄଯ ଫିସ୍ଗାଯଣ
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F. ଦାଫୀ ଯିଘାନ - ଫୟକ୍ତି କତ ଦୁ ଖଟ
ତ ଣା
1. ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା
ଯିବାଷା
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖଟ
ତ ଣା ୄହଉଙି ଏଓ ରାବ ରିସୀ ଏଫଂ ଏହା ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଭୃତୁୟ, ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ଫିଓାଙ୍ଗତା ,ସ୍ଙାଣୀ/ଅଂର୍ିଓୁ, ସ୍ଙାଣୀ
ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଓାଙ୍ଗତାଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଏଥିୄଯ ଦୁ ଖତଟଣାଚନିତ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ, ନ୍ତିଭ
ସଂସ୍କାଯ ଔଙ୍ଙତ, ର୍ିକ୍ଷାକତ ଔଙ୍ଙତ ଆତୟାଦି ଯ ଅଡ-ନ ଓବୄଯଚ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀
PA ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ଫିଦ ୄହଉଙି ‚ଦୁ ଖତଟଣା‛ ׀
ଯିବାଷା
ଦୁ ଖତଟଣା ଓୁ ୄଓୌଣସି ଚିନର୍
ି ମାହା ଅଓସ୍ମିଓ, ଦୃ ଷ୍ଟ ,ନୄକ୍ଷିତୁ, ନବିୄପ୍ରତ, ପ୍ରଘଣ୍ଡ ଏଫଂ ପ୍ରଓଟ ସାଧନ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥାଏ, ଏହି
ଯୂୄ ଯିବାର୍ିତ ଓଯାମାଏ ׀
ଦାଫୀ ଯିଘାଓ ସାଫଧାନତା ଫରଭନ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଧିସୂଘନାଯ ପ୍ରାପ୍ତିୄଯ ନିଭନ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍
:
a) ଫୟକ୍ତି ମାହା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଙି, ୄସ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି
b) ହାନିଯ ତାଯିଔ  ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ତାଯିଔ ମତୟନ୍ତ ରିସୀ ୄଫୈଧ ଯହିଙ ି
c) ହାନି ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଙି
d) ହାନି ଦୁ ଖତଟଣା ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଙି, ୄଯାକ ଠ୍ାଯୁ ନୁ ୄହଁ
e) ୄଓୌଣସି ଙ ଓଟ େିକର୍ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଦି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ, ନୁ ସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ନିୄଦ୍ଦ୍ତର୍ ଦିନ୍ତୁ
f) ଦାଫୀଓୁ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ତା’ ସଓାୄର୍ ଯିଚବତ ଚାତ ଓଯନ୍ତୁ
g) ଟର୍ଣ୍ତଏଯାଉଣ୍ଡ ଟାଆମ୍ ,ଦାଫୀ ୄସଫା ସଭଣୁ ଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଫିଓାର୍ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୁଥାଅନ୍ତୁ ׀
2. ଦାଫୀ ନୁ ସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚମଦି ଦାଫୀ ସୂଘନାୄଯ ଓିଭା ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରାପ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ନାରି ସତଓତତା ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଘଯ ହୁ ଏ,
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦାଫୀଯ ସତୟାନ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ମାଞ୍ଚଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ନିମୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ନାରି ସତଓତତା ଯ ଉଦାହଯଣ ,ଧିଓ ମାଞ୍ଚ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଓଟଯ ସଓାଯାତ୍ମଓ ସଂୄଙ୍କତ ଓିଭା
ଦାଫୀଟି ଓଟ ୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄଫାରି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ନାହିଁ ୁ:
 ନିଓଟ ଅସନ୍ନ ଦାଫୀ ,ଫୀଭା ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଯ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀୁ
 ଦୀଖତ ଫଧି ଯ ଫିଓାଙ୍ଗତା ସହିତ ଉଙ୍ଙ ସାପ୍ତାହିଓ ରାବ ଯାର୍ି
 ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫିସଙ୍ଗତି
 ୄସହି ଏଓା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫହୁ ଫଧ
ି ଦାଫୀ
 ଭଦୟଯ ସଂୄଓତ
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଅତ୍ମହତୟା
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 ଫିଭ ଯାତ୍ରି ସଡଓ ୋପି କ୍ ଦୁ ଖତଟଣା ୄମୄତୄଫୄ କାଡି ଓୁ ଫୀଭିତ ଘାଉଥିରା
 ସତ ଦଂର୍ନ
 ଫୁ ଡି ମିଫା
 ଉଙ୍ଙ ସ୍ଙାନ ଯୁ ତନ
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଯଣ କୁଡଓ
ି
 ଫିର୍ ୄଦଆୄଦଫା/ଫିର୍ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା
 ହତୟା
 ୄକାି ଦ୍ୱାଯା କ୍ଷତ
 ଫ୍ରଷ୍ଟ ଫାଆଟ୍ ,ର୍ୀତାଖାତୁ ଦୃ ର୍ୟତା
 ନଯ ହତୟା, ଆତୟାଦି
ନୁ ସନ୍ଧାନ ଯ ଭୂଔୟ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି :
a) ହାନି ଯ ଓାଯଣ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ׀
b) ହାନି ଯ ଫିସ୍ଗାଯ  ସ୍ୱଯୂ ଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ׀
c) ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ସୂଘନା ଯ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ ׀
d) ଦାଫୀ ଯାର୍ି ୄଯ ଓଟ ଓିଭା ତିଯଞ୍ଜନ ଯ ତତ୍ତ୍ୱ ଙି ଓି ନାହିଁ, ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ׀
ଦୟାଓଯି ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତୁ : ନୁ ସନ୍ଧାନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙି ପ୍ରଓଯଣଯ ଫାସ୍ଗଫତା/ସତୟତା ଓୁ ସତୟାିତ ଓଯିଫା ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ
ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫା ׀
ଏହା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚଓର୍ତ୍ତା ନୁ ସନ୍ଧାନଓାଯୀଓୁ ନୁ ସନ୍ଧାନଯ ୄଓନ୍ଦ୍ର ଫିନ୍ଦୁ ଉୄଯ ଭାକତଦର୍ତନ ଓୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ
ପ୍ରଓଯଣ ଭାକତଦର୍ିଓା ଯ ଉଦାହଯଣ :
ସଡଓ ଟ୍ରାପି କ୍ ଦୁ ଖତଟଣା
i. ଦୁ ଖତଟଣା ୄଓୄଫ ଖଟିଥିରା-ସଠ୍ିକ୍ ସଭଣ,ଏଫଂ ତାଯିଔ ସ୍ଙାନ ?
ii. ଫୀଭିତ ଏଓ ାଦଘାଯୀ ଥିରା, ମାତ୍ରୀ/ିରିନ୍ ଘାଓ ଯୂୄ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିରା ଓିଭା ଦୁ ଖତଟଣାୄଯ ସଂୃକ୍ତ କାଡି ଓୁ ଘାଉଥିରା ?
iii. ଦୁ ଖତଟଣା ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଫଯଣ, ଏହା ଓିଯି ଖଟିଥିରା ?
iv. ଦୁ ଖତଟଣା ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଭଦୟଯ ପ୍ରବାଫୄଯ ଥିରା ଓି ?
v. ଭୃତୁୟ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଭୃତୁୟଯ ସଠ୍ିକ୍ ସଭଣ  ତାଯିଔ ଓ’ଣ ଥିରା, ଭୃତୁୟ ୂଫତଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା, ୄଓଉଁ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଆତୟାଦି ?
ଦୁ ଖତଟଣା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଓାଯଣ :
କାଡି ଘାଓ ଯ ୄଓୌଣସି ୄଯାକ ,ହୃ ଦଖାତ, ଉଦୄଫକ ଆତୟାଦିୁ, ଭଦୟଯ ପ୍ରବାଫ, ଔଯା ଯାସ୍ଗା ସ୍ଙିତ,ି ାକ ସ୍ଙିତ,ି କାଡିଯ ୄଫକ ଆତୟାଦି
ୄମାକଁୁ ଫୀଭିତଯ ଓିଭା ଫିଯୀତ କ୍ଷଯ କାଡିଯ ମାନ୍ତ୍ରିଓ ଫିପତା ,ଷ୍ଟିଯିଙ୍ଗ୍, ୄବ୍ରକ୍ ଆତୟାଦି ଫିପତାୁ ׀
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ସମ୍ଭାଫୟ ଚାରିଅତି ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀଯ ଯହସୟ ଉଘାଟନ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦାହଯଣ :
TTD ଫଧି ୄଯ ତିଯଞ୍ଜନ ׀
ୄଯାକଓୁ ଦୁ ଖତଟଣା ଯୂୄ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା ଉ.ସ୍ୱ. ୟାୄଥାୄରାଚି ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ୀଠ୍ିୄଯ ମନ୍ତ୍ରଣା ଓୁ
ଖୄଯ ‘ଡିମିଫା/ସିଳ ୄହାଆମିଫା’ ୄଯ ଏହାଓୁ ି.ଏ. ଦାଫୀୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫା ׀
ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଚାରି ଓଯି, ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ଦୁ ଖତଟଣାକୁଡଓ
ି ୁ ନୂ ଅ ଯୂୄ ଦାଫୀ ଓଯାମାଏ – ସ୍ୱାବାଫିଓ ଭୃତୁୟଓୁ ଦୁ ଖତଟଣା ଚନିତ
ପ୍ରଓଯଣ ଓିଭା ୂଫ-ତ ଫିଦୟଭାନ ଯୁକଣତା ଯୂୄ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଦୁ ଖତଟଣା ୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା
ଅତ୍ମହତୟା ଚନିତ ଭୃତୁୟ ଓୁ ଦୁ ଖତଟଣା ଚନିତ ଭୃତୁୟ ଯୂୄ ଉସ୍ଙାିତ ଓଯିଫା
ଡିସଚାଚତ ବାଉଘଯ ୄହଉଙି ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଦସ୍ଗାଫିଚ, ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହି କୁଡଓ
ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି
ଭିୃତୁୟ ଦାଫୀ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ  ׀ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସଭଣୄଯ ନାଭିତ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଫା ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ତାହା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫିଚଯ
ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ׀
3. ଦାଫୀ ଦରି ରୀଓଯଣ
ସାଯଣୀ 2.3
a) ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତା ଯ ନାଭୀତ/ଯିଫାଯ ସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ଉଘିତ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯାମାଆଥିଫା
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀ ପଭତ
b) ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄାଟତ ଯ ଭୂ ଓିଭା ନୁ ପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତିରିି  ׀,FIR /ଞ୍ଚନାଭା/ମାଞ୍ଚ ଞ୍ଚନାଭା
ଯ ନୁ ପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତିରିି ୁ
c) ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଯ ଭୂ ଓିଭା ନୁ ପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତିରିି ׀
ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ

d) ମଦି ସଂାଦିତ ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄାଷ୍ଟ ଭଟଭ ଯିୄାଟତ ଯ ନୁ ପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତିରିି ׀
e) AML (ଅଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ୁ ଦସ୍ଗାଫିଚ ସଫୁ ଯ ନୁ ପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତିରିି – ନାଭ ସତୟାନ ାଆଁ
,ାସୄାଟତ/PANଓାଡତ/ୄବାଟଦାତା ID/ଡ୍ରାଆବିଙ୍ଗ୍ ରାଆୄସନସୁ, ଠ୍ିଓଣା ସତୟାନ ାଆଁ
,ୄଟରିୄପାନ ଫିରୁ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଫିଫଯଣ/ଫିଚୁୀ ଫିର/ଯାର୍ନ ଓାଡତୁ ׀
f) ଏପି ୄଡଫିଟ୍ ,ର୍ଥ ତ୍ରୁ  କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଫଣ୍ଡ ଥିଫା ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ପ୍ରଭାଣତ୍ର  ׀ଉବଣ
ସଭସ୍ଗ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥତ ଯୂୄ ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ୄହାଆଥିଫ ଏଫଂ
ୄନାଟଯୀଓୃ ତ ୄହାଆଥିଫ ׀

ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଓାଙ୍ଗତା
(PTD) ଏଫଂ ସ୍ଥାୟୀ
ଅଂଶିଓ ଫିଓାଙ୍ଗତା
(PPD) ଦାଫୀ

a) ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀ ׀
b) ମଦି ପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄାଟତ ଯ ନୁ ପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତିରିି ׀
c) ଏଓ ସିବିର ସଚତନ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ସଭାନ ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୀଭିତଯ ଫିଓାଙ୍ଗତାଓୁ
ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯୁଥିଫା ସ୍ଙାଣୀ ଫିଓାଙ୍ଗତା ପ୍ରଭାଣତ୍ର
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a) ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫିଓାଙ୍ଗତାଯ ପ୍ରଓାଯ  ଫିଓାଙ୍ଗତା ଫଧି ଉୄରଳଔ ଓଯୁଥିଫା
ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଓାଙ୍ଗତା

ୄଭଡିଓର ସାଟିପିୄଓଟ୍  ׀ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତା ଠ୍ାଯୁ ସଠ୍ିକ୍ ଙୁ ଟ ି ସଭଣଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଦଉଥିଫା ଙୁ ଟ ି

(TTD) ଦାଫୀ

ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ମାହା ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦାତା ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥତ ଯୂୄ ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ  ୄଭାହଯୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀
b) ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ପି ଟୄନସ ସାଟିପିୄଓଟ୍ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯି ୄମ ଫୀଭିତ ତା’
ସାଭାନୟ ଓାମତୟ ସଂାଦନ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄଟ ׀

ଉୄଯାକ୍ତ ତାରିଓାଟି ୄଓଫ ସଂୄଓତାତ୍ମଓ ୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଯ ଫିୄର୍ର୍ ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଧିଓ ଦସ୍ଗାଫିଚ ,କ୍ଷତ ଘିହ୍ନ ,
ଦୁ ଖତଟଣାଯ ସ୍ଙ ଆତୟାଦି ଯ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ସହିତୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ସୄନ୍ଦହାସ୍ପଦ ଓଟ ଦୃ ଷ୍ଟିବଙ୍ଗୀ ଥିଫା
ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫାଓୁ ଡିାୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ସ୍ଙାଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫିଓାଙ୍ଗତା ଦାଫୀ ାଆଁ ଚଭା ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଭନ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ?
I.

ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀ ପଭତ ׀

II. ମଦି ପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄାଟତଯ ନୁ ପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତିରିି ׀
III. ଏଓ ସିବିର ସଚତନ ଓିଭା ୄଓୌଣସି ସଭାନ ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୀଭିତ ଯ ଫିଓାଙ୍ଗତା ଓୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯୁଥିଫା ସ୍ଙାଣୀ
ଫିଓାଙ୍ଗତା ପ୍ରଭାଣତ୍ର
IV. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିଟୄନସ୍ ସାଟିପିୄଓଟ୍ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯି ୄମ ଫୀଭିତ ତା’ ସାଭାନୟ ଓାମତୟ ସଂାଦନ ଓଯିଫା
ାଆଁ ୄମାକୟ ୄଟ ׀

455

G. ଦାଫୀ ଯିଘାନ- ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା
1. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ ଫିୄଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରି ସୀ
ମଦି ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ଫିୄଦର୍ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ୄନଓ ନୁ ବାକ ଙି ମାହା ଣ-ୄଭଡିଓର ରାବ କୁଡଓ
ି ୁ ଅଫୃ ର୍ତ୍ ଓୄଯ, ଏହାଯ
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ଦାଫୀ ଯିଘାନ ଓୁ ାଯବ୍ନାଯିଓ ଯୂୄ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄାଟତୄପାରି ନ୍ତକତତ ଯଔାମାଆଙି ଓାଯଣ ୄଭଡିଓର  ୄଯାକ
ରାବ ଏହି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଭୂଔୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄଟ ׀
ଏହି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓ
ି ୁ ଭୂଔୟତଃ ନିଭନ ନୁ ବାକ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଉତ୍ପାଦ ନିଭନ
ଉରିଳଖିତ ରାବକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗଙ୍କୁ ଓିଭା ୄଓୄତଓଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ :
a) ୄଭଡିଓର ଏଫଂ ୄଯାକ ଫିବାକ
b) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ଏଫଂ ନିଷ୍କାସନ/ଯିତୟାକ
c) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ସୁଯକ୍ଷା
d) ଫୟକ୍ତିକତ ଦାଣିତ୍ୱ
e) ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡିଓର ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା :
ମାତ୍ରା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ
ମାତ୍ରା ଫିଭ
ମାତ୍ରାୄଯ ଫାଧା
ଫିପ ୄହାଆଥିଫା ସଂୄମାକ
ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଚ ୄଯ ଫିଭ
ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଚ ଯ ହାନି
ାସୄାଟତ ଯ ହାନି
ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ
ଫାହନ ହଯଣ ବର୍ତ୍ା
ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୀଭା
ଫାହନ ହଯଣ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରାୄଣାଚଓ ସୁଯକ୍ଷା
ସହାନବୂତିର୍ୀ ଯିଦର୍ତନ
ଧ୍ୟଣନ ୄଯ ଫାଧା
କୃୄହାଓଯଣ ୄଘାଯୀ
ୄମଯିଓି ନାଭ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ରିସୀ ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ, ଏହା ସ୍ୱାବାଫିଓ ୄଟ ୄମ ହାନି ବାଯତ
ଫାହାୄଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫି ଯିୄାଟତ ଓଯାମିଫ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଯୂୄ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ଅଫର୍ୟଓ
ୄହାଆାୄଯ  ׀ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଫୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ
,ସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀୁ ସଂୃକ୍ତ ଥାଏ ମିଏ ସାଯା ଫିଶ୍ୱୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଭଥତନ  ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ୄନଟେଓତ ସ୍ଙାିତ
ଓଯିଙ ି ׀
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ଦାଫୀ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ନ୍ତବତୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି :
a) 24*7 ଅଧାଯୄଯ ଦାଫୀ ଧିସୂଘନା ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା;
b) ଦାଫୀ ପଭତ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓୁ ଠ୍ାଆଫା ;
c) ହାନି ୄଯ ତୁ ଯନ୍ତ ଯୂୄ ଓ’ଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ, ଏହା ଉୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଭାକତ ଦର୍ତନ ଓଯିଫା;
d) ୄଭଡିଓର ଏଫଂ ୄଯାକ ଦାଫୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା;
e) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ଏଫଂ ଯିତୟାକ ାଆଁ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ ଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯିଫା ׀
2. ସହାୟଓ ଓବ୍ନାନୀ – ଫିୄଦଶ ଦାଫୀୄଯ ବୂଭିଓା
ସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କଯ ନିଚ ଓାମତୟଣକୁଡଓ
ି ଙି ଏଫଂ ସାଯା ଫିଶ୍ୱଯ ୄସବିଅ ନୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ସହିତ ଫନ୍ଧନ ଥାଏ ׀
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତୟାର୍ିତ ଖଟଣା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହି ଓବ୍ନାନୀ ଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କଯ ଗ୍ରାହଓ ଭାନଙ୍କୁ ସହାଣତା
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ଏହି ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଦାଫୀ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଏଫଂ ସୂଘନା ାଆଁ ଅନ୍ତଚତାତିଓ ୄଟାର ଫ୍ରି ନଭଯକୁଡଓ
ି ସହିତ ଏଓ 24*7 ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ଯ
ସଂଘାନ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭାୄନ ନିଭର
ନ ିଖିତ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଯ ଘାଚତ ଫିୄର୍ର୍ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ
ୄହାଆଥିଫା ଯାଚିନାଭା, ଅଫୃ ତ ୄହାଆଥିଫା ରାବକୁଡଓ
ି ଆତୟାଦି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀
a) ୄଭଡିଓର ସହାଣତା ୄସଫା :
i. ୄଭଡିଓର ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄଯପଯାର
ii. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ି ଯ ଫୟଫସ୍ଙା
iii. ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄଭଡିଓର ନିଷ୍କାସନ ଯ ଫୟଫସ୍ଙା
iv. ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄଭଡିଓର ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନଯ ଫୟଫସ୍ଙା
v. ଭୃତଓ ଫୄର୍ର୍ଯ ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ
vi. ସହାନୁ ବୂତିର୍ୀ ଯିଦର୍ତନ ଫୟଫସ୍ଙା
vii. ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସନ୍ତାନ ସହାଣତା / ନୁ ଯକ୍ଷଣ
b) ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ୄଭଡିଓର ସ୍ଙିତଯ
ି ନିଯୀକ୍ଷଣ
c) ଅଫର୍ୟଓ ର୍ଧକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ
d) ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତ  ନୁ ଫନ୍ଧ ନୁ ମାଣୀ  ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ନ୍ତକତତ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଫୟଣ
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତକୁଡଓ
ି ଯ କୟାୄଯଣ୍ଟି ׀
e) ମାତ୍ରା-ୂଫତ ସୂଘନା ୄସଫା ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄସଫା :
ବିସା ଏଫଂ ଟୀଓାଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓତା
ଦୂ ତାଫାସ ୄଯପଯାର ୄସଫା
ହଚିମାଆଥିଫା ାସୄାଟତ ଏଫଂ ହଚିମାଆଥିଫା ରୄକଚ ସହାଣତା ୄସଫା
ଚଯୁଯୀଓାୀନ ସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରସାଯଣ ୄସଫା
ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୟଫସ୍ଙା
ଅଥିଓ ଚଯୁଯୀଓାୀନ / ଅଓସ୍ମିଓ ସହାଣତା
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f) ଫୟାଔୟାଓର୍ତ୍ତା ୄଯପଯାର
g) ୄଫୈଧିଓ ୄଯପଯାର
h) ଓିର ସହିତ ନିମକ୍ତ
ୁ ି
3. ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍ କୁଡଓ
ି ାଆଁ ଦାଫୀ ଯିଘାନ
ଦାଫୀ ଯିଘାନ ଦ୍ଧତି ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍, ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ
ୄହାଆଥାଏ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ଣୁ .ଏସ୍. ୄଯ ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ଦାଫୀ ଯିଘାନ ନୟାନୟ ୄଦର୍ୄଯ ଥିଫା ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ
ୄହାଆଥାଏ  ׀ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄସାାନ ଠ୍ାଯୁ ୄସାାନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫିର୍ଣୄଯ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫା ׀
a) ଦାଫୀ ଧିସୂଘନା
ୄମୄତୄଫୄ ଫି ହାନି ଖୄଟ, ୄଯାକୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ହୁ ଏ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ି ଓଉଣ୍ଟଯ ୄଯ ଫୀଭାଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଦଔାଏ  ׀ସହାଣତା
ଓବ୍ନାନୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ଏଫଂ/ଓିଭା ୄଯାକୀ ଓିଭା ଜ୍ଞାତି / ଫନ୍ଧୁ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନୂ ଅ ୄଓସ୍ ଯ ଧିସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ  ׀ତା ୄଯ
ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫିର୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ ׀
b) ଦାଫୀ ଯିଘାନ ୄସାାନ :
ଏହା ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ, ସାଧାଯଣ ୄସାାନକୁଡଓ
ି ଯ ତାରିଓା ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଙି :
ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ରିସୀଧାଯୀଯ ରାବ, ଫୀଭା ଯାର୍ି, ରିସୀ ଫଧି, ନାଭ ଓୁ ସତୟାିତ ଓୄଯ ׀
ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ତାୄଯ ୄଯାକୀଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଫିରିଙ୍ଗ୍ ସୂଘନା ଔଙ୍ଙତଯ ଅଓନ ଉୄଯ ୄଡଟ ାଆଁ କ୍ଳିନଓ
ି ର/ୄଭଡିଓର
ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତ ସଂଓତୄଯ ଯୄହ  ׀ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ କ୍ଳିନଓ
ି ର ଟିପ୍ପଣୀ  ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ଯ
ଅଓନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔଓୁ ୄଡଟ୍ ଠ୍ାଏ ׀
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଧୀନୄଯ, ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ଓୁ ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଯାର୍ିପ୍ରଦାନଯ
କୟାୄଯଣ୍ଟି ଯଔାମାଏ ׀
ଏବି ଯିଦୃର୍ୟ ଅସିାୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ବାଯତୄଯ ,ଫୀଭିତ ଯ ନିଚ ସ୍ଙାନ ୄଯୁ ଏଫଂ/ଓିଭା ହାନି ୄହାଆଥିଫା ସ୍ଙାନୄଯ ନୁ ସନ୍ଧାନ
ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ  ׀ନୁ ସନ୍ଧାନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀ ନୁ ବାକ ୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁ ଯୂ
ୄହାଆଥାଏ  ׀ଫିୄଦର୍ଯ ନୁ ସନ୍ଧାନଓାଯୀଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ସହାଣତା ୄଯ ଓିଭା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଓତ
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଘାରୁ ଯଖିଫା ାଆଁ ନୁ ଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏଓ କ୍ଳିନଓ
ି ର  ଭୂରୟ ୄଡଟ, ପ୍ରକତି ଟିପ୍ପଣୀ ଆତୟାଦି
ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ୄଦୈନଓ
ି ଯୂୄ ୄଓସ ଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫା ଘାରୁ ଯୄଔ ׀
ୄଯାକୀଓୁ ଡିସାଚ ଚତ ଓଯିଫା ୄଯ, ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ନ୍ତିଭ ଘାଚତକୁଡଓ
ି ୁ ୁଷ୍ଟି ଓଯିଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତ ନିଷ୍ଠା ୂଫଓ
ତ
ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀
ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ଫିରଓୁ ମଥାଥତ ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ, ସ୍କିବ୍  ଡିଟ୍ ଓଯାମାଆଙି  ׀ଭିଥି
ି ଫା ୄଓୌଣସି ଫି ତୁଟଯ
ି
ସଂୄର୍ାଧନ ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଫିରିଙ୍ଗ୍ ଫିବାକ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
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ତାୄଯ ନ୍ତିଭ ଫିର ଯ ୁନ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା  ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଓିଭା ଏହାଯ ସହୄମାକୀ ୁନଭତର
ୂ ୟନିଦ୍ଧତାଯଣ
ଏୄଚଣ୍ଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭୂରୟ ନୁ ମାଣୀ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄମୄତର୍ୀଘ୍ର ଦିଅମାଏ,
ୁନଭତୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସମ୍ଭଫ ୄହାଆଥାଏ ׀
ୁନଭତୂରୟନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଣୁ .ଏସ୍. ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ଫିୄର୍ର୍ତା ୄଟ ଏଫଂ ଏହି ପ୍ରଓାୄଯ, ଣ ଣୁ .ଏସ୍ ୄଓସ୍ କୁଡଓ
ି ୄଯ
ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ାଥତଓୟ ׀
c) ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ୄସାାନ :
i.

ଦାଫୀ ଭୂରୟାଙ୍କଓ ୁନଭତର
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ୄସଫା  ପ୍ରଦାନ
ୂ ୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯିତ/ଭୂ ଫିର ଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ, ସତୟାିତ ଓୄଯ ଏଫଂ ସୁନଶ୍ଚ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ାଯ ତାଯିଔ ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙି  ׀ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିରଓୁ
ଦାଫୀ ଫିବାକ ଦ୍ୱାଯା ଡିଟ ଓଯାମାଏ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମ ଘାଚତସଫୁ ଠ୍ିକ୍ ଫକତୄଯ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ୄପ୍ରାୄଟାଓର
ନୁ ମାଣୀ ଙି  ׀ଡିସଓାଉଣ୍ଟଓୁ ୁନଃ-ୁଷ୍ଟିଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫିରଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଏ ׀

ii. ତାୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ୁନଭତୂରୟନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଧିସୂଘନା ର୍ୀଟ  ରାବକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟା ,EOB) ସହିତ ଫିରଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା
ାଔଓୁ ଠ୍ାଆ ଦିଅମାଏ ׀
iii. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫିରଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୁ ଯନ୍ତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଧିଓାଯ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
d) ୄଦୟପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄସାାନ :
i.

ସ୍ଙାନୀଣ ପି ସ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଭାଘନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ଧିଓାଯ
ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ׀

ii. ଥତ ଫିବାକ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଭାଘନ ଓୄଯ
e) ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
i.

ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ୄଦର୍, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଣୁ .ଏସ୍. ଏଫଂ ଣୁ ୄଯା ଯ ସିଷ୍ଟଭ ବାଯତୀଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଠ୍ାଯୁ ଫହୁ ତ ରକା ୄଟ
ୄମୄହତୁ ଧିଓାଂର୍ ୄରାଓଙ୍କ ାଔୄଯ, ୄଫସଯଓାଯୀ ଫୀଭା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଉ ଥଫା ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଉ,
ଫିଶ୍ୱଫୟାଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ଥାଏ  ׀ଧିଓାଂର୍ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଫୁ ଅନ୍ତଚତାତିଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ୄଦଣପ୍ରଦାନଯ କୟାୄଯଣ୍ଟି
ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯନ୍ତି ମଦି ଫୀଭିତ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଏଓ ୄଫୈଧ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓିଭା ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀

ଧିଓାଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ୁଷ୍ଟଓ
ି ଯଣ ଓିଭା ନକଦ ଚଭାଯ ବାଫୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ାଓୁ ଫିମ୍ବି ତ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀
ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ତୁ ଯନ୍ତ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ମଦି ଏଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଥାଏ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଥଫା
ୄଯାକୀଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଥାଏ  ׀ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ଘାଚତସଫୁ ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଥାନ୍ତି ୄମୄହତୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନୄଯ ଫିଭ
ୄହାଆଥାଏ ׀
ମଦି ୄଦଣପ୍ରଦାନ ତୁ ଯନ୍ତ ହୁ ଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ତୁ ଯନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ତୟଧିଓ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ୁନଭତର
ୂ ୟନିଦ୍ଧାତ ଯଣ
ଏୄଚନିଭ
ସ ାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫିରକୁଡଓ
ି ଯ ର୍ୀଘ୍ର ସଭାଧାନ ାଆଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସଓାୄର୍ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ସହିତ ଭୂରୟ
ଓମ୍ ୄଫର୍ୀ ଓଯିଫା ଉୄଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
ii. ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନା  ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନା ଫୀଭିତ ଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଟାର ଫ୍ରି
ନଭଯ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆଥାଏ ׀

459

iii. ଏଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫସଯୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ତା’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିଫା ଏଫଂ ୄଫୈଧ
ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ସାହାମୟୄଯ ଏଓ ଫିନଦ୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ି ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ׀
iv. ରିସୀଯ ୄଫୈଧତା ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ସତୟାିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଓର
ୄସଣ୍ଟଯ ନଭଯ ୄଯ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ/ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଓତ ଓଯିଥାନ୍ତି ׀
v. ଥୄଯ ରିସୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହାଆକୄର ଫୀଭିତ ନକଦହୀନ ଅଧାଯୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘିଓତ୍ସ
ି ା ୄନଆ ାୄଯ ׀
vi. ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ନିଦ୍ଧତାଯିତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ସହାଣତା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ୄଓୄତଓ ଭୂବୂତ ସୂଘନା
ୄହଉଙି
1. ୄଯାକଯ ଫିଫଯଣୀ
2. ୄଓୌଣସି ୂଫଫ
ତ ର୍ତ୍ତୀ ଆତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଡାକ୍ତଯଔାନା, ବାଯତ ଯ ସ୍ଙାନୀଣ ୄଭଡିଓର ପି ସଯଯ ଫିଫଯଣୀ :
 ତୀତ ଆତିହାସ, ଘିତ ଘିଓତ୍ସ
ି ା  ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଧିଓ ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ୄଓାସତ ଏଫଂ ନିଭନକୁଡଓ
ି ୁ ତୁ ଯନ୍ତ ଠ୍ାଆଫା
ାଆଁ ନୁ ୄଯାଧ
 ୄସଫାଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଫିଫଯଣ ସହିତ ଦାଫୀ ପଭତ
 ାସୄାଟତଯ ନଓର
 ୄଭଡିଓର ସୂଘନା ପଭତ ଯ ୄଭାଘନ
f) ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙତ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡିଓର ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ି:
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପାଆର ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭାୄନ ବାଯତଓୁ ୄପଯି ଅସନ୍ତି  ׀ଦାଫୀ
ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରାପ୍ତି ୄଯ, ସାଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନୁ ସାୄଯ ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଏ  ׀ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ
ୄଦଣପ୍ରଦାନଓୁ ବାଯତୀଣ ଟଙ୍କା ,INR) ୄଯ ଓଯାମାଏ  ׀ମାହା ନକଦହୀନ ଦାଫୀ ବି ନୁ ୄହଁ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଓିଭା
ଆୄରୄଓଟ ିାନିକ୍ ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିଫା ସଭଣୄଯ, ଦାଣିତ୍ୱଯ ଭାତ୍ରାଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ତ INR ୄଯ ଓଯିଫା ାଆଁ ହାନିଯ ତାଯିଔ ମତୟନ୍ତ ଭୁଦ୍ରା
ଫିନଭ
ି ଣ ହାଯ ଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଏ  ׀ତାୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଓିଭା ଆୄରୄଓଟ ିାନିକ୍ ୋନସପଭତଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
i.

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୄସହି ପ୍ରଓାୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀ ନୁ ବାକୄଯ ଫୟାଔୟା
ଓଯାମାଆଙି ׀

ii. ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍ ଏଫଂ ଅଥିଓ ଚଯୁଯୀଓାୀନ / ଅଓସ୍ମିଓ ୄଓସ୍ କୁଡଓ
ି ୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ
ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
iii. ସଭଥତନୀଣ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଦାଫୀ ପ୍ରତୟାଔୟାନ ନୟ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ାଆଁ ରାକୁ ୄହଉଥିଫା ୄସହି ସଭାନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ନୁ ାନ
ଓୄଯ ׀
g) ୄଭଡିଓର ଦୁ ଖତଟଣା ଏଫଂ ୄଯାକ ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଦାଫୀ ଦରି ରୀଓଯଣ
ଦାଫୀ ପଭତ
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄାଟତ
ଭୂ ବର୍ତ୍ି / ଡିସଚାଚତ ଓାଡତ
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ଭୂ ଫିର /ଯସିଦ/ ୄପ୍ରସ୍କି 
ି ର୍ନ
ଭୂ ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ ଯିୄାଟତ/ୟାୄଥାୄରଚିଓର/ମାଞ୍ଚ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄାଟତ
ପ୍ରୄଫର୍  ପ୍ରସ୍ଙାନ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଥିଫା ାସୄାଟତ / ବିସା ଯ ପ୍ରତିରିି
ଉୄଯାକ୍ତ ତାରିଓା ୄଓଫ ସାୄଙ୍କତିଓ ୄଟ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ୄଓସ୍ ଫିଫଯଣୀ ଓିଭା ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ନୁ ାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦାଫୀ
ସଭାଧାନ ନୀତି / ପ୍ରକ୍ରିଣା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ତିଯକ୍ତ
ି ସୂଘନା / ଦସ୍ଗାଫିଚ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
_____________ ଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
I.

ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍

II. ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ଦାଫୀ
III. ଫିୄଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଦାଫୀ
IV. ସଭଥତନୀଣ ଦାଫୀ

ସାଯାଂଶ
a) ଫୀଭା ୄହଉଙି ଏଓ ‘ପ୍ରତିର୍ୁତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଯ ଏଓ ସାକ୍ଷୀ  ׀ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣା ଖଟିଫାଯ ପ ସ୍ୱଯୂ
ୁ ଯ
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରତିର୍ତ
ି ଫାସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷା ׀
b) ଫୀଭାୄଯ ୄକାଟିଏ ଭୂଔୟ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାତ ଯଣ ଭାଦଣ୍ଡ ୄହଉଙି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ׀
c) ୄସହି ଗ୍ରାହଓ, ମିଏ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଉଙି ପ୍ରାଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ,ହିତଧାଯୀୁ ଏଫଂ ଦାଫୀ ଯ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ׀
d) ନକଦହୀନ ଦାଫୀୄଯ ଏଓ ୄନଟେଓତ ହସ୍ପିଟର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/TPA ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୂଫ-ତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଅଧାଯୄଯ ୄଭଡିଓର ସୁଫଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ
ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଦସ୍ଗାଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଚଭା ଓୄଯ ׀
e) ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦାଫୀୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ତା’ ନିଚ ସଂସାଧନ ଯୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/TPA ନିଓଟୄଯ ଦାଫୀ ପାଆର ଓୄଯ ׀
f) ଦାଫୀ ସୂଘନା ୄହଉଙି ଗ୍ରାହଓ  ଦାଫୀ ଟିମ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓତଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ׀
g) ମଦି ଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଓଟ/ଚାରିଅତି ସୄନ୍ଦହ ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଠ୍ାମାଏ  ׀ଏଓ
ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ଆନ୍-ହାଉସ୍ ,ନିଚ କୃହ ଭଧ୍ୟୄଯୁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/TPA ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆାୄଯ ଓିଭା ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ନୁ ସନ୍ଧାନ
ଏୄଚନିସ ଉୄଯ ଏହି ଓାମତୟ ବାଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
h) ଯିଚବତ/ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଔାତାକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା
ଯାର୍ି ପ୍ରାଫଧାନ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
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i)

ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକତ୍ର ଦାଔର ଓଯିଫା ଫୟତୀତ, ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଫୀଭା ୄରାଓା ଓିଭା
ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ଓିଭା ଏଯିଓି ୄଫୈଧାନିଓ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିଫାଯ ଫିଓଳ୍ପ ଯହିଙ ି ׀

j)

ଓଟ/ଚାରିଅତି ଭୂଔୟତଃ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄହାଆଥାଏ ଓିଭା ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଦାଫୀ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖତଟଣା ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀

k) TPA ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ୄନଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଥାଏ ଏଫଂ ର୍ୁଳ୍କ ଅଓାଯୄଯ ାଯିଶ୍ରଭିଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଥାଏ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଓୁ ପ୍ରାଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ଯୂୄ ଫିୄଫଘନା ଓଯାମାଏ ?
I.

ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ

II. ଭାରିଓଭାନଙ୍କୁ
III. ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କୁ
IV. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା/ୄବ୍ରାଓଯଭାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଶନ 2
କିଯୀର୍ ସୄକ୍ସ, ବାନା ଙ୍କ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହରା  ׀ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ବିୄମାକ ଓଯିଫା
ଫୟତୀତ, କିଯୀର୍ ସୄକ୍ସ, ବାନାଙ୍କ ାଔୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫିଓଳ୍ପ ଓ’ଣ ୄଟ ?
I.
II. ୄଫୈଧାନିଓ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିଫା
III. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଭାନଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିଫା
IV. ୄଓସ୍ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓିଙ ି ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ
ପ୍ରଶନ 3
ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଙାିତ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ସଭଣୄଯ, ଅଫିଷ୍କାଯ ଓୄଯ ୄମ ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଯିଫୄର୍ତ୍ତ,
ଘିଓତ୍ସ
ି ା ସଓାୄର୍ ତା’ ବାଆ ଯାୄଚର୍ ୄଭହୄତା ଓୁ ବର୍ତ୍ି ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଯ ରିସୀ ଏଓ ଯିଫାଯ ୄପଳାଟର୍ ୄମାଚନା
ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହା ୄହଉଙି ____________ ଚାରିଅତିଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ׀
I.

ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ

II. ଦସ୍ଗାଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ଙଯଘନା
III. ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯ ତିଯଞ୍ଜନ
IV. ଫାହୟୄଯାକୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ା/ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫା
ପ୍ରଶନ 4
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ନିଭର
ନ ିଖିତ ଫସ୍ଙାକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ନ୍ତକତତ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଅଫାସିଓ ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ
?
I.

ୄଯାକୀ ଯ ଫସ୍ଙା ଏ ବି ୄଟ ୄମ ତାଓୁ ହସ୍ପିଟର/ନସିଂୄହାମ୍ ଓୁ ନିଅମାଆାୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ୄସ ସନ୍ଦ ଓଯୁ ନାହିଁ

II. ହସ୍ପିଟାର/ନସିଂ ୄହାମ୍ ୄଯ ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ିଓୁ ନିଅମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ
III. ୄଓଫ ହସ୍ପିଟର/ନସିଂୄହାମ୍ ୄଯ ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ିଓୁ ନିଅମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ
IV. ହସ୍ପିଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଫଧି 24 ଖଣ୍ଟା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ
ପ୍ରଶନ 5
ୄଯାକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଓଯିଫା ାଆଁ ସଂାଦିତ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓ
ି ୁ ନିଭନ ୄଓାଡକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ ଓୟାଚଯ ଓୄଯ ?
I.

ICD

II. DCI
III. CPT
IV. PCT

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତି ପ୍ରାଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭା ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକ୍ତିଭାୄନ ୄଫୈଧାନିଓ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏହା ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ ଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ  ׀ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯିଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି II ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଅଫାସିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ଥାଏ, ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ହସ୍ପିଟର/ନସିଂ ୄହାଭୄଯ
ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ାଓୁ ନିଅମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
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ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

illness.ଘିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ (CPT) ୄଓାଡକୁଡଓି ୄଯାକଯ ଘିଓତ୍ସି ା ାଆଁ ସଂାଦିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁକଡିଓୁ ଓୟାଚଯ ଓୄଯ
׀
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