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ସଂସ୍ଙୋନ ଈୄଦୟୋକ ସହତି ଯୋଭର୍ପ ଓଯ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୋଠ୍ୟକ୍ରଭ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫଓିର୍ତି ଓଯଙି ିI 
ଅଆଅଯଡଏିଅଆ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୋଠ୍ୟ ଫଫିଯଣ ଅଧୋଯୄଯ ୋଠ୍ୟକ୍ରଭ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ ିI  
 

ଧ୍ୟଣନ ୋଠ୍ୟକ୍ରଭ, ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ଚୀଫନ, ସୋଧୋଯଣ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈୄଯ ଭୂବୂତ ଜ୍ଞୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଈଘତି ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସୋଣିଓ ଫୃର୍ତ୍ଓୁି ଫୁଛଫିୋ ଏଫଂ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ 
ଓୄଯ I ଓହଫିୋ ନୋଫର୍ୟଓ ୄମ, ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଏଓ କତରି୍ୀ ଯିୄ ଫର୍ୄଯ ଓୋମପୟ ଓୄଯ I ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ, 

ଫୟକି୍ତକତ ଧ୍ୟଣନ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଆନ୍-ହୋଈସ୍ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ 
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ୋଠ୍ୟକ୍ରଭଓୁ ଘୋଯ ି ଫବିୋକୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙ ି I ଏଥିୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଧ୍ୟୋଣ ସହତି ୄଫୈଧୋନଓି ସଦି୍ଧୋନ୍ତ, ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫନିଣିୋଭଓ ଦୃଷ୍ଟବିଙ୍ଗୀ ସମି୍ମତି ଙ ି I 

ଧ୍ୟଣନ ୋଠ୍ୟକ୍ରଭୄଯ ଅଦର୍ପ ପ୍ରର୍ନୋଫୀଯ ସଭୋୄଫର୍ ଭୂରୟ-ସଂୄମୋଚନଓୁ ପ୍ରତିୋଦତି ଓୄଯ I ଏହୋ 
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ଅଦର୍ପ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ହୋସର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଜ୍ଞୋନଯ ଯିୄ ର୍ୋଧନ ଏଫଂ ସୁଦୃଢୀଓଯଣଯ 
ଈୄେର୍ୟ ଭଧ୍ୟ ସୋଧନ ଓଯଫି I  
 

ଅଆଅଆଅଆ ଓୁ ଏହ ିଓୋମପୟ ନୟସ୍ଗ ଓଯଥିିଫୋଯୁ ଅୄଭ ଅଆଅଯଡଏିଅଆ ଓୁ ଧନୟଫୋଦ ଚଣୋଈଙୁ I ସଂସ୍ଙୋନ ୄସହ ି
ସଭସ୍ଗଙୁ୍କ ରୁ୍ୄବଙ୍ଚୋ ଜ୍ଞୋନ ଓଯୁଙ ିୄମଈଁଭୋୄନ ଏହ ିୋଠ୍ୟକ୍ରଭ ଧ୍ୟଣନ ଓଯୁଙନ୍ତ ିଏଫଂ ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହଈଙନ୍ତ ିI 
 

ବାଯତୀୟ ଫୀଭା ସଂସ୍ଥାନ  

 
 

 



iv 

CONTENTS  

 

Chapter no. Title Page no. 

SECTION 1 COMMON CHAPTERS  

1 ଫୀଭା ଯିଘୟ 2 

2 ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା 26 

3 ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା 57 

4 ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା 68 

5 ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଫୈଧିଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 91 

SECTION 2 LIFE INSURANCE 

6 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓ‟ଣ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ 114 

7 ଅଥଓି ୄମାଚନା 128 

8 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ - I 150 

9 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି - II 170 

10 ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ 187 

11 ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଏଫଂ ଭୂରୟାଙ୍କନ / ଭୂରୟାୟନ 197 

12 ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରିରୀଓଯଣ 219 

13 ଦରିରୀଓଯଣ – ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ- I 231 

14 ଦରିରୀଓଯଣ -ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ - II 240 

15 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ / ଦାୟଗ୍ରହଣ 260 

16 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଦୟ ଯାଶପି୍ରଦାନ 282 

SECTION 3 HEALTH INSURANCE 

17 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯ ଯିଘଣ 296 



v 

18 ଫୀଭୋ ଦରିରୀଓଯଣ  312 

19 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 338 

20 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 396 

21 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ  434 

SECTION 4 GENERAL INSURANCE 

22             478 

23 ଦରିରୀଓଯଣ 508 

24 ପି୍ରଭିୟଭ ହାଯ ନଦି୍ଧପାଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଫୟଫହାଯିଓତା 542 

25 ଫୟକି୍ତକତ ଏଫଂ ଔଘୁୁଯା ଫୀଭା 564 

26 ଫୟାାଯିଓ ଫୀଭା 576 

27 ଦାଫୀ ପ୍ରକି୍ରୟା 607 



 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECTION 1 
 

COMMON CHAPTERS 



 

2 

 

ଧ୍ୟାୟ 1 

ଫୀଭା ଯିଘୟ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିଯ ସହତି ଯଘିଣ ଓଯୋଆଫୋ, ଏହୋଯ କ୍ରଭଫଓିୋର୍ ଏଫଂ ଏହୋ 
ଓିଯ ିଓୋମପୟ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ୄଔୋଚ ିଫୋହୋଯ ଓଯଫିୋ ׀  ଅଣ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ର୍ଖିିୋଯିୄ ଫ ୄମ ଓିଯ ିଫୀଭୋ ସମ୍ଭୋଫୟ 
ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋସଫୁଯ ଯଣିୋଭୄଯ ଈୁଚୁଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ସୋଧନ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀  

ାଠ୍ୟ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ -ଆତହିୋସ ଏଫଂ କ୍ରଭଫଓିୋର୍ 
ଔ. ଫୀଭୋ ଓିଯ ିଓୋମପୟ 
କ. ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍ 
ଖ. ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭୋ 
ଗ. ସଭୋଚୄଯ ଫୀଭୋଯ ବୂଭିଓୋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ - ଆତହିୋସ ଏଫଂ କ୍ରଭଫଓିୋର୍ 

ଅୄଭଭୋୄନ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ସଂସୋଯୄଯ ଫସଫୋସ ଓଯୁଙୁ ׀ ଅୄଭ ନଭିନ ଫରି୍ଣୄଯ ରୁ୍ଣିଫୋଓୁ ୋଈ : 

 ୄେନକୁଡଓି ଧକ୍କୋଔୋଆଫୋ; 
 ଫନୟୋ ସଭଗ୍ର ଚନସଭୁଦୋଣଓୁ ଧ୍ୱଂସ ଓଯିୄ ଦଫୋ; 
 ବୂଭଓିବ୍ନ ମୋହୋ ଦୁଃଔ ଅଣିଥୋଏ;  

 ମୁଫଓ ମୁଫତୀଭୋୄନ ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସୄଯ ହଠ୍ୋତ୍ ଭଯମିିଫୋ; 

ଘତି୍ର 1: ଅଭ ଘାଯିୄଟ ଖଟୁଥିଫା ଖଟଣା 

 

ଏହ ିସଫୁ ଖଟଣୋ ଅଭଭୋନଙୁ୍କ ଓୋହିଁଓ ିଫବି୍ରତ  ବଣବୀତ ଓଯଦିଏି ? 

ଓୋଯଣ ସଯ ୄଟ ׀  

i. ପ୍ରଥଭତଃ ଏହ ି ଖଟଣୋକୁଡଓି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଟନ୍ତ ି ି ମଦ ׀  ଅୄଭ ଏଓ ଖଟଣୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ  
ବଫରି୍ୟତଫୋଣୀ ଓଯିୋଯୄନ୍ତ ୄତୄଫ ଅୄଭ ଏହୋୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଯହୄନ୍ତ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ, ୄସ ବ ିସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ/ୂଫପୋନୁୄଭଣ  ପ୍ରତଓୂି ଖଟଣୋସଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଥଓି 
ହୋନ ି ଦୁଃଔଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  



 

4 

 

ଏଓ ସଭଦୁୋଣ ସହବୋକୀତୋ  ଯସ୍ପଯ ସହୋଣତୋଯ ପ୍ରଣୋୀ ଅୄଣଆ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ସହୋଣତୋୄଯ ଅସିୋୄଯ 
ୄମଈଭଁୋୄନ ୄସବ ିଖଟଣୋସଫୁୄଯ ପ୍ରବୋଫତି ହୁନ୍ତ ି׀ 

ଫୀଭୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିୋଯ ହଚୋଯ ହଚୋଯ ଫର୍ପ ୂୄଫପ ଚନମ ୄନଆଥିରୋ ׀ ତଥୋି, ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ, ଅୄଭ ଅଚ ି
ୄଓଫ ଦୁଆ ଓଭିୋ ତନି ିର୍ତୋବ୍ଦୀ ଫୂପଯୁ ଚୋଣଙୁି ׀  

1. ଫୀଭାଯ ଆତହିାସ 

ଫୀଭୋ ୄଓୌଣସ ିନୋ ୄଓୌଣସ ିଯୂୄଯ ଖ୍ରୀ.ୂ.3000 ଠ୍ୋଯୁ ଫଦିୟଭୋନ ୄଫୋରି ଚଣୋଡଙି ି׀ ୄନଓ ସବୟତୋ, ଫର୍ପ ଫର୍ପ 
ଧଯ,ି ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ  ସହବୋକୀତୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣୋକୄଯ ଅଣିଙନ୍ତ,ି ସଭସ୍ଗ ହୋନଯି ବୁକ୍ତୄବୋକୀ 
ସଭଦୁୋଣଯ ୄଓୄତଓ ସଦସୟ ୄହୋଆଙନ୍ତ ି ି ଘୋରନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଈୋଣଓୁ ଫୄରୋଓନ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହ ׀
ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀  

2. ମୁକମୁକ ଭଧ୍ୟୄଦଆ ଫୀଭା 

ୄଫଫିୄ ରାନୀୟ ଫୟାାଯୀ  
 

ୄଫଫିୄ ରୋନୀଣ ଫୟୋୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନୋଭୋ ଥିରୋ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ 
ଊଣସଫୁଓୁ ନୋଓଘ ଓଯୋଆଫୋଯ ଭୂରୟ ଯୂୄ, ଊଣଦୋତୋଭୋନଙୁ୍କ ତଯିକି୍ତ ଯୋର୍ ି
ୄଦଈଥିୄର, ମଦ ିଏଓ ଚୋହୋଚ ୄଫୋୄଛଆ ନିୄ ଔୋଚ ୄହରୋ ଓଭିୋ ୄଘୋଯୀ ୄହରୋ ׀ 
ଏକୁଡଓୁି „ୄୋତଫନ୍ଧ ଊଣ‟ ଓୁହୋମୋଈଥିରୋ ׀ ଏହ ିଘୁକି୍ତନୋଭୋ ନ୍ତକପତ, ଚୋହୋଚ ଓଭିୋ 
ଏଥିୄଯ ୄଫୋୄଛଆ ଚନିରି୍ଯ ଚଭୋନତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଊଣ ଯିୄ ର୍ୋଧ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄଓଫ ମଦ ି ୄମୄତୄଫୄ ଚୋହୋଚଟ,ି ଚମୋତ୍ରୋ ୄଯ, ଏହୋଯ 
ରକ୍ଷୟସ୍ଙଓୁ ନଯିୋଦୄଯ ହଞ୍ଚଫି ׀  

ଫାଯୁଘ  ସଯୁତ ଠ୍ାଯୁ 
ଫୟାାଯୀ 

ବୋଯତୀଣ ୄୋତକୁଡଓିୄଯ ଶ୍ରୀରଙ୍କୋ, ଆଚିଟ  ଗ୍ରୀସ୍ ଓୁ ଚମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୋଯୁଘ 
 ସଯୁତ ଠ୍ୋଯୁ ଅସୁଥିଫୋ ଫୟୋୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫଫିୄ ରୋନୀଣ ଫୟୋୋଯୀଭୋନଙ୍କ 
ବଅି ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରଘତି ଥିରୋ ׀  

ଗ୍ରୀକ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଭୋୄନ ଭଯମିୋଆଥିଫୋ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୄନ୍ତୟଷ୍ଟିକ୍ରିଣୋ -  ଯଫିୋଯଭୋନଙ୍କ ମତ୍ନ 
ୄନଫୋ ୋଆଁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ 7ଭ ର୍ତୋବ୍ଦୀ AD ୄଯ ୄଯୋଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋକୁଡଓୁି ଅଯମ୍ଭ 
ଓଯଥିିୄର ׀ ଆଂରୋଣ୍ଡଯ ୄଭୈତ୍ରୀୂର୍ଣ୍ପ ସଭୋଚକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ୄସ ବ ିକଠ୍ତି ୄହୋଆ ଥିରୋ ׀ 

ୄଯାୄଡସଯ ନଫିାସୀ ୄଯୋୄଡସଯ ନଫିୋସୀଭୋୄନ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ଅୄଣଆ ଥିୄର ୄମଈଁଠ୍,ି ମଦ ିଫିର୍ତ୍ ି
ସଭଣୄଯ ୄଚଟସିନ1  ଓଯଫିୋ ଓୋଯଣଯୁ ଓଙି ି ଚନିରି୍ଯ ହୋନ ି ୄହରୋ, ଚନିରି୍ତ୍ରଯ 
ଭୋରିଓ ୂଏଯଓି ିୄସଭୋୄନ ୄମଈଭଁୋୄନ ଓଙି ିହଯୋଆ ନ ଥିୄଫ  ଓଙି ିନୁୋତୄଯ 
ହୋନଓୁି ଫହନ ଓଯୁଥିୄର ׀  

ଘୀନ ିଫୟାାଯୀ ୁଯୋତନ ଓୋୄଯ ଘୀନ ି ଫୟୋୋଯୀଭୋୄନ ଫଶି୍ୱୋସଖୋତଓ ନଦୀ ଈୄଯ ଚମୋତ୍ରୋ 
ଓଯୁଥିଫୋ ୄନୌଓୋ ଓଭିୋ ଚୋହୋଚକୁଡଓିୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଚନିରି୍ଓୁ ଯଔଥୁିୄର ׀ ୄସଭୋୄନ 
ଭୄନ ଓଯୁଥିୄର ୄମ ମଦି ୄନୌଓୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ି ୄସବ ି ଦୁବପୋକୟଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହରୋ, ଚନିରି୍ଯ ହୋନ ି ୄଓଫ ଅଂର୍ଓି ୄହଫ, ସଭଗ୍ର ନୁୄହଁ ׀ ହୋନଓୁି 
ଅଫଣ୍ଟତି  ତେୋଯୋ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆ ୋଯୁଥିରୋ ׀  
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3. ଫୀଭାଯ ଅଧୁନଓି ଧାଯଣା 

ବୋଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ବୋଯତୀଣ ୄମୌଥ-ଯଫିୋଯ ପ୍ରଣୋୀଯ ନୁଷ୍ଠୋନୄଯ ପ୍ରତପିତି ୄହଈଥିରୋ, ମୋହୋ 
ମୁକ ମୁକ ୄଦଆ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଓୋଯକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟଏି ଥିରୋ ׀ ଏଓ ସଦସୟଯ ଦୁବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣୋୄଯ ଦୁଃଔ  ହୋନସିଫୁ ଫବିିନ୍ନ ଯଫିୋଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫଣ୍ଟତି ୄହୋଆମୋଈଥିରୋ, ମୋହୋଯ ଯଣିୋଭ 
ସ୍ୱଯୂ ଯଫିୋଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ସୁଯକି୍ଷତ ନୁବଫ ଓଯୁଥିୄର ׀  

ଅଧୁନଓି ମୁକୄଯ ୄମୌଥ-ଯଫିୋଯ ପ୍ରଣୋୀଯ ବଗ୍ନ  ୄଓୈନ୍ଧଓି ଯଫିୋଯଯ ଈଦ୍ଭଫ, ତୋ‟ ସହତି ୄଦୈନନ୍ଦନି ଚୀଫନଯ 
ଭୋନସଓି ଈୄର୍ତ୍ଚନୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ପ୍ରଣୋୀସଫୁଯ ଫଓିୋର୍ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଅଣିୄ ଦଆଙ ି׀ ଏହୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଭହତ୍ୱ ଈୄଯ ଅୄରୋଓ ୋତ ଓଯୁଙ ି׀  

i. ରଏଡସ: ଅଚଓିୋରି ଫୟଫହୋଯୄଯ ଥିଫୋ ବ ି ଅଧୁନଓି ଫୟୋୋଯଓି ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଈଦ୍ଭଫ ରଣ୍ଡନଯ 
ରଏଡଷ ଓପି ହୋଈସୄଯ ୄହୋଆଥିରୋ ୄଫୋରି ଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄସଠ୍ ି ଏଓତ୍ର ୄହଈଥିଫୋ 
ଫୟୋୋଯୀଭୋୄନ, ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଦ ୄମୋକଁୁ, ଚୋହୋଚୄଯ ନଅିମୋଈଥିଫୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଚନିରି୍ଯ ହୋନସିଫୁଓୁ 
ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିୋୋଆଁ ଯୋଚ ିୄହଈଥିୄର ׀ ୄସହସିଫୁ ହୋନ ିସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଦ, ମଥୋ: ଈଙ୍ଙ ସଭଦୁ୍ରୄଯ ଚଦସୟୁ 
ରୁଟ ଓଯଫିୋ, ଓଭିୋ ପ୍ରତଓୂି ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ୋକ ଚନିରି୍ଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫିର୍ତ୍ ିୄମୋକଁୁ ଚୋହୋଚ 
ଫୁଡମିିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ଖଟୁଥିରୋ ׀  

ii. ଏଓ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଭୈତ୍ରୀୂର୍ଣ୍ପ ସଂସ୍ଙୋ, ମୋହୋ 1706 ୄଯ ରଣ୍ଡନୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହୋଆଥିରୋ, ତୋଓୁ 
ଥୃିଫୀଯ ପ୍ରଥଭ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଫୋରି ଫିୄ ଫଘନୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

4. ବାଯତୄଯ ଫୀଭାଯ ଆତହିାସ 

ଓ) ବାଯତ: ବୋଯତୄଯ ଅଧୁନଓି ଫୀଭୋ, 1800 ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓୋୄଯ ପ୍ରୋଣ ୄସହ ି ସଭଣୄଯ, ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋ 
ଫୟଫସୋଣ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଥିଫୋ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋନଙ୍କ ସହତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥିରୋ ׀  

ଦ ିଯିଏଣ୍ଟର ରାଆପ ଆନସୟୟଯାନସ ଓବ୍ନାନୀ 
ରିଭିୄଟଡ 

ବୋଯତୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ 
ଏଓ ଆଂଯୋଚୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଥିରୋ ׀  

ଟ୍ରାଆଟନ ଆନସୟୟଯାନସ ଓବ୍ନାନୀ ରିଭିୄଟଡ ବୋଯତୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଫୄଭେ ଭୁୟଘୁଅର ଏସୁୟଯାନସ ୄସାସାଆଟ ି
ରିଭିୄଟଡ 

ପ୍ରଥଭ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ׀ ଏହୋ 1870 ୄଯ ଭୁଭୋଆୄଯ 
କଠ୍ତି ୄହୋଆଥିରୋ  

ନୟାଶନର ଆନସୟୟଯାନସ ଓବ୍ନାନୀ ରିଭିୄ ଟଡ 

 

ବୋଯତଯ ସଫପଯୁୋତନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ׀ ଏହୋ 1906 ୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ 
ୄହୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଙ ି׀  

ର୍ତୋବ୍ଦୀଯ ୄର୍ର୍ ବୋକୄଯ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ଅୄନ୍ଦୋନଯ ଯଣିୋଭସ୍ୱଯୂ କ୍ରଭୋନୁସୋୄଯ ୄନଓ ନୟୋନୟ ବୋଯତୀଣ ଓବ୍ନୋନୀ 
ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହୋଆଥିରୋ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

1912 ୄଯ, ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଧିନଣିଭ  ବଫରି୍ୟତ ନଧିି ଧିନଣିଭ 
ପ୍ରଘତି ୄହରୋ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଧିନଣିଭ, 1912 ଏହୋ ନଫିୋମପୟ ଓୄର ୄମ ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ସୋଯଣୀ  
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ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସୋଭଣିଓ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହଫୋ ଈଘତି ׀ ଫର୍ୟ, ବୋଯତୀଣ  ଫିୄ ଦର୍ୀ 
ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୋନତୋ  ୄବଦବୋଫ ଘୋରୁ ଯହଥିିରୋ ׀  

ଫୀଭା ଧିନୟିଭ 1938 ୄହଉଙ ିପ୍ରଥଭ ଫନିୟିଭ, ମାହା ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଅଘାଯଓୁ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା 
ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଏହ ିଧିନୟିଭ, ସଭୟ ସଭୟୄଯ ସଂୄଶାଧିତ ଓଯାମାଆ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଙି ି  ଫୀଭା ׀
ଧିନୟିଭଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକପତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ନୟିନ୍ତ୍ରଓଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ଦଅିକରା ׀  
ଔ) ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଚାତୀୟଓଯଣ: ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ 1ଭ ୄସୄଟଭଯ 1956 ୄଯ ଚୋତୀଣଓଯଣ 

ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନକିଭ ୂଏର.ଅଆ.ସ ି କଠ୍ତି ୄହରୋ ׀ ୄସହ ିସଭଣୄଯ 170 ଓବ୍ନୋନୀ 
 75 ବଫରି୍ୟତ ନଧିି ସଂସ୍ଙୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓଯୁଥିୄର 1950 ׀ ଠ୍ୋଯୁ 1999 ମପୟନ୍ତ, ଏର.ଅଆ.ସ.ି 
ୋଔୄଯ ବୋଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓଯଫିୋଯ ଏଓଭୋତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧିଓୋଯ ଥିରୋ ׀  

କ) ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଚାତୀୟଓଯଣ: 1972 ୄଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଚୋତୀଣଓଯଣ ଧିନଣିଭ 
ୂGIBNA) ରୋକ ୁୄହଫୋ ସହତି, ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚୋତୀଣଓଯଣ ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ 
ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ନକିଭ ୂଚ.ି ଅଆ.ସ.ି   ଏହୋଯ ଘୋଯ ିୄକୌଣ ୂସହୋଣଓ  ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଓଯୋକରୋ ׀ 
ୄସହ ିସଭଣୄଯ, ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓଯୁଥିଫୋ ବୋଯତଯ 106 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଭିର୍ୋଆ ଦଅିକରୋ 
ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ବୋଯତୀଣ ଚ.ିଅଆ.ସ.ିଯ ଘୋଯ ିୄକୌଣ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ କଠ୍ତି ୄହୄର ׀   

ଖ) ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭତି ି ଅଆଅଯଡଏି: 1993 ୄଯ ପ୍ରତିୄ ମୋକୀତୋଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଯ ୁନଃପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ସହତି ଈୄଦୟୋକଯ 
ଫଓିୋର୍ ୋଆଁ ଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓୁି ଅଫଷି୍କୋଯ  ସୁୋଯରି୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭୋରୄହୋତ୍ରୋ ସଭିତ ିକଠ୍ତି ୄହରୋ ׀ ସଭିତ ି
1994 ୄଯ ତୋଙ୍କ ଯିୄ ୋଟପ ଈସ୍ଙୋନୋ ଓୄର 1997 ׀ ୄଯ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂଅଆ ଅଯ ଏ  
ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହରୋ ׀ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ଧିନଣିଭ, 1999 ୂଅଆ ଅଯ ଡଏି  ଯ ପ୍ରଘନ ସହତି ଏପି୍ରର 
2000 ୄଯ ଈବଣ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକ ୋଆଁ ଏଓ ସୋଂଫଧୋନଓି ଫନିଣିୋଭଓ ସଂସ୍ଙୋ ଯୂୄ 
ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂଅଆ ଅଯ ଡଏି  କଠ୍ତି ୄହରୋ ׀ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ.ଓୁ ୄଯ ୄଯ 
2014 ୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଅଆ. ହସିୋଫୄଯ ନୁଃନୋଭିତ ଓଯୋମୋଆଙ ିI 

ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭଓୁ 2015 ୄଯ ସଂୄର୍ୋଧିତ ଓଯ,ି ୄଓୄତଓ ନୁଫନ୍ଧ ୄମୋଡ ିଦଅିମୋଆଙ ିମୋହୋ ବୋଯତୄଯ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଯବିୋର୍ୋ  କଠ୍ନଓୁ ସଂଘୋତି ଓଯନ୍ତ ିI 
ଏଓ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସହ ି ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ „ୄମଉଁଥିୄଯ ୄାଟପୄ ପାରି 
ନିୄ ଫଶଓଭାନଙ୍କ ସୄଭତ, ଫିୄ ଦଶୀ ନିୄ ଫଶଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଆକ୍ୱିଟ ିଂଶଯ ୄଭାଟ ସବ୍ନରି୍ତ୍, ୄସବ ିବାଯତୀୟ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଡ୍ ପ୍ ଆକ୍ୱଟି ି ୁଞି୍ଜଯ ଣଞ୍ଚାଶ ପ୍ରତଶିତଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ, ମାହା ନଦି୍ଧପାଯତି 
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଓାୄଯ ବାଯତୀୟ ଧିଓୃତ ଏଫଂ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ୄହାଆଥିଫ‟ I 

     ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭଯ ସଂୄର୍ୋଧନ ବୋଯତୄଯ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫନିଣିଭ ରୋକୁ ଓୄଯ I ଏଓ 
ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ବୋଯତୄଯ  ସ୍ଙୋିତ ଏଓ ର୍ୋଔୋ ଚଯଅିୄଯ ୁନଃ-ଫୀଭୋୄଯ ନମୁିକ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ I 
“ୁନଃ - ଫୀଭୋ” ର୍ବ୍ଦଯ ଥପ ୄହଈଙ ି„ଏଓ ନୟ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟଏି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭୋ 
ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ  ଏଓ ୋଯସ୍ପୋଯଓି ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ପି୍ରଭଣିଭ ୋଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିୋଏ ‟ 
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5. ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ 

ଘତି ସଭଣୄଯ, ବୋଯତୄଯ ନଭିନୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ୄହୋଆଥିଫୋ  24 ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓୋମପୟ ଓଯୁଙନ୍ତ:ି 

ଓ   ବୋଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନକିଭ ୂଏର ଅଆ ସ ି ୄହଈଙ ିଏଓ ଯୋଷ୍ଟ୍ରୋଣତ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓବ୍ନୋନୀ 

ଔ   ଖୄଯୋଆ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 23 ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଙନ୍ତ ି 

କ  ବୋଯତ ସଯଓୋଯ ଧୀନୄଯ, ଡୋଓ ଫବିୋକ ଭଧ୍ୟ ଡୋଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୂୄୋଷ୍ଟୋର ରୋଆଫ୍ ଆନଷୟୟଯୋନଷ  
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓୋଯଫୋଯ ଓୄଯ, ଓନୁି୍ତ (ଫ)ିନଣିୋଭଓଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଠ୍ୋଯୁ ଫଭିୁକ୍ତ ୄଟ  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୋଯତୄଯ ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକ ୋଆଁ ୂଫ ିନଣିୋଭଓ ୄଟ ? 

I. ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 

II. ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 

III. ବୋଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନକିଭ 

IV. ବୋଯତୀଣ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ନକିଭ 

 

ଔ. ଫୀଭୋ ଓିଯ ିଓୋମପୟ ଓୄଯ 

ଅଧୁନଓି ଫୋଣିଚୟ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଈୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠତି ୄହୋଆଥିରୋ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସ ିଏଓ ଖଟଣୋ 
ୄମୋକଁ ୁଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଭରୂୟ ହଯୋଏ ୂହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ଦ୍ୱୋଯୋ , ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭୋରିଓ ଅଥଓି ହୋନଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ 
ମଦ ିଏଓ ସୋଧୋଯଣ ନଧିି ଚୋତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସଫୁଯ ୄସବ ିୄନଓ ଭୋରିଓଙ୍କ ୄଙୋଟ 
ୄଙୋଟ ଫଦୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ତି ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହ ି ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄଓୄତଓ ବୋକୟହୀନଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ହୋନଯି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଫିୋୄଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ସଯ ବୋର୍ୋୄଯ, ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଅଥଓି କ୍ଷତିୄ ଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ଫସଯ  ଏହୋଯ ଯଣିୋଭଓୁ ଫୀଭୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଏଓ ଫୟକି୍ତଠ୍ୋଯୁ ୄନଓଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଯିବାଷା 

ଫୀଭାଓୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ, ୄମଉଁଭାୄନ ୄସବ ି
ହାନଯି ଶୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫା ବାକୟହୀନ ଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ହାନ ିୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ହୁଏ ୄମଉଭଁାୄନ ୄସବଅି 
ନଶିି୍ଚତ ଖଟଣା/ଯିସି୍ଥତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଘତି୍ର.2: ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମପୟ ଓୄଯ 
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ଫର୍ୟ ଏଆଠ୍ ିଏଓ ୄଦୋର୍ ଯହଙି ି׀ 

i. ୄରୋଓଭୋୄନ ୄସ ବ ିଏଓ ସୋଧୋଯଣ ନଧିି ଚୋତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓଠ୍ନି ଯଶି୍ରଭୄଯ ଚତି ଧନଓୁ 
ତୟୋକ ଓଯୋଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିୄଁ ଫ ଓ ି? 

ii. ୄସଭୋୄନ ୄଓଭିତ ି ଫଶି୍ୱୋସ ଓଯିୄ ଫ ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ଂର୍ଦୋନଓୁ ଅଓୋଂକି୍ଷତ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ 
ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଙ ି? 

iii. ୄସଭୋୄନ ୄଓଭିତ ିଚୋଣିୄ ଫ ୄମ ୄସଭୋୄନ ତ ିୄଫର୍ୀ ଓଭିୋ ତ ିଓଭ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଙନ୍ତ ି? 

ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ୄଓହ ି ଚଣଓୁ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ଅଯମ୍ଭ  ସଂକଠ୍ତି ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଏହ ି ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ସଭଦୁୋଣଯ 
ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ଏଓୋଠ୍ ିଅଣଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ ୄସହ ି „ୄଓହ ି ଚଣ‟ ଓୁ „ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ‟ ଓୁହୋମୋଏ ମିଏ ୄସହ ିଂର୍ଦୋନଓୁ 
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓୄଯ ମୋହୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣ କଠ୍ନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ୄଦଫୋ ୋଆଁ 
ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓୄଯ ୄମଈଭଁୋୄନ ହୋନଯି ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀   

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ତଥୋ ସଭୁଦୋଣଯ ଫଶି୍ୱୋସ ଚତିଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

1. ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମପୟ ଓୄଯ 

ଓ   ପ୍ରଥଭତଃ, ୄସକୁଡଓି ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋଯ ଓଙି ି ଅଥଓି ଭରୂୟ ଥିଫ ׀ 
ଭୂରୟଫୋନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି: 

i. ୄବୌତଓି ୂୄମଯ ିଓ ିଏଓ ଓୋଯ ଓଭିୋ ଏଓ ଖଯ  ୄହୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ 
ii. ଣୄବୌତଓି ୂୄମଯଓି ିନୋଭ  ସଦ୍ଭୋଫ  ୄହୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ  
iii. ଫୟକି୍ତକତ ୂୄମଯଓି ିଚଣଓଯ ଅଖି, ଙ୍ଗ  ର୍ଯୀଯଯ ନୟୋନୟ ଂର୍  ୄହୋଆୋୄଯ 

ଔ   ଭୂରୟଫୋନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଏହୋଯ ଭୂରୟ ହଯୋଆୋୄଯ ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଏଓ ଖଟଣୋ ଖୄଟ ׀ ହୋନଯି ଏହ ିସମ୍ଭୋଫୟତୋଓୁ 
ସଙ୍କଟ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋଯ ଓୋଯଣଓୁ ଫିଦ ଓୁହୋମୋଏ ׀  
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କ  ଏଓ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଙ ିମୋହୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ଏଥିୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଂର୍ଦୋନ ୂପି୍ରଭିଣଭ ଯୂୄ ଯଘିତି  ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ׀ ଏହ ି ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ସଭୋନ 
ଯୂଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଥୋଏ ମୋହୋ ସଭୋନ ଯୂଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀  

ଖ   ନଧିିକୁଡଓିଯ ଏହ ିସଭୁଙ୍ଙଣଓୁ ୄସହ ିୄଓୄତଓଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଈୄମୋକୀ ହୁଏ ୄମଈଭଁୋୄନ ଏଓ 
ଫିଦ ଓୋଯଣଯୁ ହୋନଯି ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆ ୋଯନ୍ତ ି׀  

ଗ   ନଧିିକୁଡଓିଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଏଫଂ ଓଙି ି ବୋକୟହୀନଙୁ୍କ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ 
ଯଘିତି ଏଓ ନୁଷ୍ଠୋନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୋଦତି ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଘ   ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ସହତି ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତ ିମିଏ ଏହ ିୄମୋଚନୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ 
ଘୋୄହଁ ׀ ୄସହ ିବୋକୀଦୋଯଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁହୋମୋଏ ׀   

2. ଫୀଭା ବାଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ 

ସଙ୍କଟଯ ବୋଯଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ହୋନ ି ଯସିି୍ଙତ ି ଖଟଣୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋଯ ଯଣିୋଭୄଯ ଚଣଓୁ ଫହନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଡୁଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ, ହୋନ ି ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ׀  

ଘତି୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ବାଯ ମାହା ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ 

 

ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ବୋଯ ଙ ିମୋହୋ ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ – ଭୂଔୟ  ୄକୌଣ  

ଓ) ଭଔୂୟ ସଙ୍କଟ ବାଯ 

ଭୂଔୟ ସଙ୍କଟ ବାଯୄଯ ହୋନସିଫୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ,ି ୄମଈକଁୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ, ରୁ୍ଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଏଓ 
କୃହସ୍ଙ ୂ ଫୟଫସୋଣ ଏଓଓଭୋୄନ  ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ହୋନସିଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 
ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସହଚୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିୄହୋଆୋୄଯ  

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓୋଯଔୋନୋ ନଅଁିୄଯ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆମୋଏ, ନଷ୍ଟ ଓଭିୋ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆଥିଫୋ ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ଫୋସ୍ଗଫ 
ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ ୄସହ ିକ୍ଷତଯି ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥିଫ, ତୋଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ 
ଦଅି ମୋଆୋୄଯ ׀  

ମଦ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ହୃତିଣ୍ଡଯ ସଚପଯୀ ହୁଏ, ତାହାଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଔଙ୍ଙପ ଚଣାୄ଼େ  କ୍ଷତୂିଯଣ ଦଅିମାଏ ׀  

ଏହୋ ତଯିକି୍ତ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ୍ଷ ହୋନକିୁଡଓି ଥୋଆ ୋଯନ୍ତ ି׀  
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ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଗି୍ନଓାଣ୍ଡ ଫୟଫସାୟ ଓାମପୟୄଯ ଫାଧା ୄଦଆାୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା ରାବଯ ହାନ ିୄହାଆାୄଯ ମାହାଯ ଅଓନ 
ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ି ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ୄସହ ି କ୍ଷତଯି ଶୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫ, ତାଓୁ କ୍ଷତୂିଯଣ 
ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  
ଔ)  ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ 

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ୄସବ ିୄଓୌଣସ ିଖଟଣୋ ଖଟନିୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିକ୍ଷତ ିୄହୋଆନୋହିଁ ׀ ଏହୋଯ ଥପ ଓ’ଣ ଏଆଣୋ ୄମ 
ୄମଈଭଁୋୄନ ଏହ ି ଫିଦଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି ି ସଭୋୄନ ୄଓୌଣସୄ ׀ ୄଫୋଛ/ବୋଯ ଫହନ ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ? ଈର୍ତ୍ଯ 
ୄହଈଙ ିୄମ ଭଔୂୟ ବୋଯ ଫୟତୀତ, ଚୄଣ ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବୋଯ ଭଧ୍ୟ ଫହନ ଓଯଥିୋଏ ׀  

ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବୋଯୄଯ ୄସହ ିଔଙ୍ଙପ  ଘୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ିମୋହୋଓୁ ଚଣଓୁ ଫହନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଡ ୄଓଫ 
ଏହ ିଓୋଯଣଯୁ ୄମ ୄସ ଏଓ ହୋନ ିଯସିି୍ଙତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ମଦି ଓଥିତ ଖଟଣୋ ନ ଖୄଟ, ତଥୋି ଏହ ି
ବୋଯସଫୁଓୁ ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

ଅସନୁ୍ତ ଏହ ିବୋଯ/ୄଫୋଛକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଙୁ୍କ ଫୁଛଫିୋ : 

i. ପ୍ରଥଭତଃ ବଣ  ଫୟଗ୍ରତୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄବୌତଓି  ଭୋନସଓି ଘୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫୟଗ୍ରତୋ ଫୟକି୍ତ – ଫୟକି୍ତ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ଈସ୍ଙିତ ଥୋଏ ଏଫଂ ଘୋ ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ  ଏଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈୄଯ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆଥୋଏ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନଶିି୍ଚତ ୄମ ଏଓ ହୋନ ି ଖଟଫି ଓ ି ନୋହିଁ, ଫିୄ ଫଓର୍ୀତୋ ୄହଫ ୄମ 
ୄସବଅି ଅଓସି୍ମଓତୋଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଂଯକି୍ଷତ ନଧିି ରକୋ ଯୂୄ ଯଔୋମିଫ ׀ ୄସ ବଅି 
ନଧିି ଯଖିଫୋୄଯ ଏଓ ଭୂରୟ ଚଡତି ୄହଫ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସ ବ ିନଧିିସଫୁଓୁ ପ୍ରଫୋହୀ ହସିୋଫୄଯ 
ଯଔୋମୋଏ ମୋହୋଓ ିଳ୍ପ ପ୍ରତପି ୄଦଆଥୋଏ ׀  

ସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯିୄ ଦୄର, ଭୋନସଓି ର୍ୋନ୍ତ ିଈୄବୋକ ଓଯଫିୋ ସମ୍ଭଫ ହୁଏ, ନଧିିୄଯ ନିୄ ଫର୍ 
ଓଯଫିୋ ମୋହୋଓୁ ନୟଥୋ ଏଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ହସିୋଫୄଯ ଯଔୋ ମୋଆଥୋନ୍ତୋ, ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଫୟଫସୋଣଓୁ ଧିଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ 
ଯୂୄ ୄମୋଚନୋ ଓଯଫିୋ ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀ ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚଣୋଏ ଓ ିସଫୁ ଓୋଯଣ ୋଆଁ  ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବୋଯ ୄଟ ? 

I. ଫୟଫସୋଣ ଫୟୋଖୋତ ଭୂରୟ 
II. ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଚନିରି୍ଯ ଭରୂୟ 
III. ବଫରି୍ୟତଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ହୋନସିଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୂୄ ରକୋ ବୋୄଫ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯଖିଫୋ 
IV. ହୃଦ୍ ଖୋତ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିଔଙ୍ଙପ 
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କ. ସଙ୍କଟ ଯିଘୋନ ୄଓୌର୍ 

ଚୄଣ ଏଓ ନୟ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯିୋୄଯ ୄମ ଫୀଭୋ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ଯସି୍ଙିତ ିୋଆଁ ସଠ୍କି୍ ସଭୋଧୋନ ୄଟ ଓ ି  ׀
ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ି„ନୋ‟ ׀  

ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଘୋହିଁ ୋଯନ୍ତ ି ି ଏଆଠ୍ ିୄସଭୋୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙୁ୍କ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯନ୍ତ ׀  ׀
ଫର୍ୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯଫିୋଯ ନୟ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତ ି ଙ,ି ୄମଈଁକୁଡଓିଯ ଫୟୋଔୟୋ ତୄ 
ଓଯୋମୋଆଙ:ି 

1. ସଙ୍କଟ ଯିହାଯ 

ଏଓ ହୋନ ିଯସିି୍ଙତଓୁି ଯଫିଚତି ଓଯ ିସଙ୍କଟଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିୋଓୁ ସଙ୍କଟ ଯଫିଚପନ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୄଣ 
ଫୟକି୍ତ ୄଓୌଣସ ିସବ୍ନର୍ତ୍,ି ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ଓୋମପୟଓୋଓୁ ଯହିୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ସହତି ଏଓ ସଙ୍କଟ 
ସଂକୃ୍ତ ଥୋଆୋୄଯ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

i. ଚୄଣ ନଭିପୋଣ ଓୋମପୟଓୁ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଚଣଓୁ ଠ୍ଓିୋୄଯ ୄଦଆ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ନଭିପୋଣ ଓୋମପୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫହନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିୄ ଦଆୋୄଯ ׀  

ii. ଚୄଣ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ବଣୄଯ ଖଯୁ ଫୋହୋଯଫିୋଓୁ ସୋହସ ଓଯ ିନ ୋୄଯ ଓଭିୋ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଥିଫୋ 
ସଭଣୄଯ ସୁସ୍ଙତୋ/ୄଯୋକୄଯ ୀଡତି ୄହଫୋ ବଣୄଯ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିମୋତ୍ରୋ ଓଯ ିନ ୋୄଯ ׀  

 

ଓନୁି୍ତ ସଙ୍କଟ ଯଫିଚପନ ୄହଈଙ ି ସଙ୍କଟଯ ଭଓୁୋଫରିୋ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ନୋଓୋଯୋମକ ଓ ଦ୍ଧତ ି  ଫୈଣକି୍ତଓ  ସୋଭୋଚଓିୄ ׀
ଗ୍ରଣୀଣତୋ ୄସହ ିଓୋମପୟଓୋକଡୁଓିଠ୍ୋଯୁ ଅୄସ ୄମଈକଁୁଡଓି ଓଙି ିସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି  ׀
ୄସବ ି କ୍ରଣିୋଓୋକୁଡଓୁି ଯଫିଚପନ ଓୄର, ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ତଥୋ ସଭୋଚ ୄସହ ି ରୋବସଫୁଯୁ ଫଞ୍ଚତି ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି
ମୋହୋଓୁ ୄସହ ିସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଓଯଫିୋ କ୍ରିଣୋଓୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

2. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ 

ଚୄଣ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓୄଯ ଏଫଂ ନିୄ ଚ ସଙ୍କଟ  ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫ/ଯଣିୋଭଓୁ 
ଫହନ ଓଯଫିୋଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ׀ ଏହୋଓୁ ସ୍ୱଣଂ-ଫୀଭୋ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟଫସୋଣ କହୃ, ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ୄଙୋଟ ୄଙୋଟ କ୍ଷତଓୁି ସହୟ ଓଯଫିୋଯ ଏହୋଯ କ୍ଷଭତୋଯ ନୁବୂତ ି
ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି ନଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଆୋୄଯ ׀  
 

 
 
 



 

12 

 

3. ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଏଫଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ଏହୋ ସଙ୍କଟ ଯଫିଚପନଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଫୟଫହୋଯଓି  ମଥୋଥପ ଦ୍ଧତ ିୄଟ ׀   ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ହୋନ ିଖଟଫିୋଯ 
ଫସଯଓୁ ଓଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫଯ କମ୍ଭୀଯତୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋ 
ମଦ ିୄସବ ିହୋନ ିଖୄଟ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଖଟଫିୋ ଫସଯଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓୁି „ହାନ ିନଫିାଯଣ‟ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ହୋନଯି ତୀବ୍ରତୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋଯ 
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓୁି „ହାନ ିହ୍ରାସ‟ ଓୁହୋମୋଏ ׀  
 

ସଙ୍କଟ ହ୍ରୋସ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ କ୍ଷତକିୁଡଓିଯ ଫୋଯଭୋଯତୋ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଅଓୋଯଓୁ ହ୍ରୋସ 
ଓଯଫିୋୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥୋଏ: 

ଓ  ଶକି୍ଷା  ପ୍ରଶକି୍ଷଣ, ମଥୋ: ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନଣିଭିତ “ପୋଣୋଯ ଡ୍ରରି” ଯ ଅୄଣୋଚନ ଓଯଫିୋ, ଓଭିୋ 
ଡ୍ରୋଆବଯ, ପଓପରିପଟ ୄଯଟଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄହରୄଭଟ  ସଟି ୄଫରଟ ିନ୍ଧଫିୋଯ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ, ଆତୟୋଦ ି׀  

ଏହୋଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ସ୍କରୁ ମୋଈଥିଫୋ ିରୋଭୋନଙୁ୍କ ଚଙ୍୍କ ଔୋଦୟ ଯଫିଚପନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ର୍କି୍ଷୋ ୄଦଫୋ ׀  

ଔ  ଯିୄଫଶ/ଫାତାଫଯଣ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫା, ମଥୋ: “ୄବୌତଓି” ସି୍ଙତ ି ସଫୁଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋ, ଈ.ସ୍ୱ. 
ଓଫୋଟସଫୁୄଯ ଈର୍ତ୍ଭ ତୋରୋ, ଛଯଓୋସଫୁୄଯ ଫୋଯ ୂଙଡ  ଓଭିୋ ର୍ଟଯ, ୄଘୋଯ ଓଭିୋ ଗି୍ନ ୄଘତୋଫନୀ ଓଭିୋ 
ନଫିପୋଓ ପ୍ରତଷି୍ଠୋିତ ଓଯଫିୋ ׀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଚନସଭଦୁୋଣଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତଓୁି ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୂର୍ଣ  ଧ୍ୱନ ି
ସ୍ଗଯଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆ ୋଯିୄ ଫ ׀ ଭୟୋୄରଯଅି ର୍ଧଯ ନଣିଭିତ ଙଞି୍ଚଫିୋ ଏହ ି
ୄଯୋକଯ ପ୍ରସୋଯଯ ନଫିୋଯଣୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀  

କ  ଫିଦଚନଓ ଓଭିୋ ଅଦଚନଓ ଓାମପୟପ୍ରଣାୀୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯଫିର୍ତ୍ପନସଫୁ, ୄମୄତୄଫୄ ମନ୍ତ୍ରୋତ ି
ଓଭିୋ ଈଓଯଣକୁଡଓୁି ନୟୋନୟ ଓୋମପୟ ସଂୋଦନୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ନଫିପୋହ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଠ୍କି୍ ବୋୄଫ ଔୋଆଫୋ 
ୄଯୋକଯ ୀଡତି ୄହଫୋ ଖଟଣୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀  

ଖ  ୃଥଓୀଓଯଣ, ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫବିିନ୍ନ ସୋଭଗ୍ରୀଓୁ ୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନୄଯ ଚଭୋ ଓଯ ିଯଖିଫୋ ୄକ୍ଷୋ ୄସକୁଡଓୁି 
ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଙୋନୄଯ ପ୍ରସୋଯତି ଓଯ ିଯଖିଫୋ, ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି׀ ତୋତ୍ପମପୟ 
ୄହଈଙ,ି ମଦ ିଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନୄଯ ଖଟରିୋ, ସଫୁ ଚନିରି୍ଓୁ ୄସହ ିୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନୄଯ ନ ଯଖି, 
ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀  

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି ଫବିିନ୍ନ ୄେଯ ହୋଈସୄଯ କଙ୍ଚତି ଓଯ ିଯଖି ଚୄଣ ଏହୋଯ ହୋନଓୁି ହ୍ରୋସ ଓଯ ି
ୋଯଫି ׀ ମଦି ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ନଷ୍ଟ ୄହରୋ, ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ବୋୄଫ ଓମ୍ ଓଯୋମୋଆ 
ୋୄଯ ׀  
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4. ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଥପ ଫୟଫସ୍ଥା 

ଏହୋ ୄସହ ିହୋନସିଫୁ,ଓୁ ମୋହୋ ଖଟିୋୄଯ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଧିି ୂପଣ୍ଡ  ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ଓ  ସ୍ୱତଃ-ଥପ ୄମୋକୋଣ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ, ୄଓୌଣସ ିହୋନ ିୄହୄର ସ୍ୱତଃ-ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ 
ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ପୋଭପ, ହୁଏତ ନଚିଯ ଓଭିୋ ଧୋଯ ୄନଆଥିଫୋ ପଣ୍ଡ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ, ଏହୋଯ ନଚି ସଙ୍କଟଓୁ ସତ ୄଫୋରି 
ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ଥପ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓୄଯ, ଏହୋ ସ୍ୱତଃ-ଥପପ୍ରଫନ୍ଧ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ପୋଭପ ହୋନ ିପ୍ରବୋଫଓୁ ମୋହୋଓୁ ଧୋଯଣ 
ଓଯିୋଯଫିୋ ବ ିଓଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ହ୍ରୋସ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯିୋୄଯ ׀      

ଔ  ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟ ଧୋଯଣଯ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ׀ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ହୋନ ିୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ 
କ୍ଷଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ ଏଆଠ୍ ି ୄସହ ି ହୋନସିଫୁ, ମୋହୋ ଏଓ ଦୁବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋୂଥଫୋ 
ଫିଦ ଯ ଯଣିୋଭୄଯ ଚୋତ ୄହୋଆଥୋଏ, ତୋଓୁ ନୟ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯୋମୋଏ  

ଫୀଭା ୄହଉଙ ିଏଓ ଫ଼େ ଅଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ, ଏଫଂ ଏହା ଫୀଭା କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଚଯିଅୄଯ ନଶିି୍ଚତତା ସ୍ଥାନୄଯ 
ନଶିି୍ଚତତାଓୁ ପ୍ରତସି୍ଥାନ ଓଯିଫା ାଆ ଁସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

ଫୀଭା ଫନାଭ ପ୍ରତୟାବୂତ ି(ଫଶି୍ୱାସ) 

ଈବଣ ଫୀଭୋ  ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଥପ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପୋଦ ଟନ୍ତ ିମୋହୋ ଫୟୋୋଯଓି ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ ଈବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ ଫୃଦ୍ଧକିତ ଯୂୄ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହୋଆମୋଆଙ ିଏଫଂ ଈବଣଓୁ 
ପ୍ରୋଣ ସଦୃର୍ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଫର୍ୟ ଈବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୋଥପଓୟ ଯହଙି ି ମୋହୋ ନଭିନୄ ଯ 
ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଫୀଭୋ ୄସହ ି ଖଟଣୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ଖଟିୋୄଯ ଓନୁି୍ତ ପ୍ରତରୁି୍ତ ି ୄସହ ି ଖଟଣୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ସୂଘତି ଓୄଯ ମୋହୋ ଖଟଫି ׀ ଫୀଭୋ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ି
ଏଓ ଖଟଣୋଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ନଶିି୍ଚତ ୄଟ, ଈ.ସ୍ୱ. ଭୃତୁୟ, ମୋହୋ ନଶିି୍ଚତ ୄଟ, ୄଓଫ ଖଟଣୋଯ ସଭଣ 
ନଶିି୍ଚତ ୄଟ  ׀ ଫୀଭୋ ରିସୀକଡୁଓି ଚୀଫନ ସଯୁକ୍ଷୋ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀  
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ଘତି୍ର 4: ଫୀଭୋ ଓିଯ ିଫୀଭିତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ 

 

ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋଯ ନୟୋନୟ ଈୋଣସଫୁ ଙ ି  ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପୋଭପ ଏଓ ସଭହୂଯ ׀
ଂର୍ ହୁଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ଭୂ ସଭୂହଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ମିଏ ତୋୄଯ ହୋନ ିୋଆଁ ଥପପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିୋୄଯ ׀  
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ଏପ୍ରଓୋୄଯ, ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ନଭିନଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄଟ ? 

I. ଫୟୋଙ୍କ ଏଫ୍.ଡ.ି 
II. ଫୀଭୋ 
III. ଆଓୁୟଟ ିୄର୍ଣଯ 

IV. ଯଣିର ଆୄଷ୍ଟଟ 

 

ଖ. ସଙ୍କଟ ଯିଘୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭୋ 

ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫରି୍ଣୄଯ ଓହୁ, ଅୄଭ ୄସହ ିହୋନ ିଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନୋ ୄଦଈନୋହଁୁ  ମୋହୋ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ 
ଖଟଙି ିଓନୁି୍ତ ୄସହ ିହୋନ ିଫରି୍ଣୄଯ ଓହୁ ମୋହୋଯ ଖଟଫିୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀ ଏପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ହୋନ ି
  :ଏହ ିସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ହୋନଯି ଭରୂୟ ୂମୋହୋ ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟ ସହତି ସଭୋନ  ୄହଈଙ ିଦୁଆଟ ିଓୋଯଓଯ ଯଣିୋଭ ׀

i. ଏହ ିସମ୍ଭୋଫୟତୋ ୄମ ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଫିଦ ଖଟିୋୄଯ, ମୋହୋଯ ଯଣିୋଭ ହୋନ ିୄହୋଆୋୄଯ 

ii. ପ୍ରବୋଫ ଓଭିୋ ହୋନଯି ଯଭିୋଣ ମୋହୋ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହୋଆୋୄଯ 

ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ଈବଣ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ  ହୋନଯି ଯଭିୋଣ ସହତି ସଯ ସଭୋନୁୋତୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ମଦ ି
ହୋନଯି ଯଭିୋଣ ତ ିୄଫର୍ୀ ହୁଏ, ଏଫଂ ଏହୋଯ ଖଟଫିୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓଭ ହୁଏ, ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀   

ଘତି୍ର 5: ଫୀଭା ଘୟନ ଓଯଫିା ଫୂପଯୁ ଫଘିାଯ 

 

1. ଫୀଭା ଘୟନ ଓଯଫିା ଫୂପଯୁ ଫଘିାଯ 

ଫୀଭୋ ଓଯୋମିଫ ଓ ିନୋହିଁ ଏହ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄସହ ିହୋନ,ି ମୋହୋ ୄହୋଆୋୄଯ, ତୋଓୁ ନିୄ ଚ 
ଫହନ ଓଯଫିୋଯ ଭୂରୟ ଫିକ୍ଷୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋଯ ଭୂରୟଓୁ ତଈଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି 
ଓଯଫିୋଯ ଭରୂୟ ଫୀଭୋ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଟ - ଏହୋ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ନୁୄଙ୍ଚଦୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୁଆଟ ିଓୋଯଓ ଦ୍ୱୋଯୋ 
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ଦଅିମୋଆଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଫହୁତ ଓଭ ଥୋଏ ଓନୁି୍ତ ହୋନ ି
ପ୍ରବୋଫ ତ ିୄଫର୍ୀ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସବ ିଯସିି୍ଙତସିଫୁୄଯ, ଫୀଭୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋଯ ଭରୂୟ 
ୂପି୍ରଭିଣଭ  ଫହୁତ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ଏହୋଓୁ ନିୄ ଚ ନିୄ ଚ ଫହନ ଓଯଫିୋଯ ଭୂରୟ ତ ି ୄଫର୍ୀ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଓ) ଳ୍ପ ାଆଁ ଫହୁତ ଫଡ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନୁ୍ତ ନାହିଁ: ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋ ଭୂରୟ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଏଓ ମଧୋଥପ ସଭନ୍ଧ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଥିଫୋ ଈଘତି ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫର ୄନ ଓୁ ଫୀଭତି ଓଯଫିାୄଯ ଓଙି ିଥପ ଙ ିଓ ି?  
ଔ) ହଯାଆଫା ାଆଁ ୄମୄତ ସଭଥପ ୄହୄଫ, ତା‟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନୁ୍ତ ନାହିଁ: ମଦ ିଏଓ ଖଟଣୋଯ 

ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତ ିଏୄତ ଫଡ ୄମ ଏହୋ ପ୍ରୋଣ ୄଦଫୋଅି ଯସିି୍ଙତ ିଅଡଓୁ କତ ିଓଯୋଏ, 
ସଙ୍କଟଯ ଧୋଯଣ ଫୋସ୍ଗଫଓି  ମଥୋଥପ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଓ’ଣ ୄହଫ ମଦ ି ଏଓ ୄତୈ ଯଷି୍କଯଣ-ଶାା (ୟର ଯପିାଆୄନଯି) ଧ୍ୱଂସ ଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ୄହାଆମାଏ ? ଏଓ 
ଓବ୍ନାନୀ ଏହ ିହାନଓୁି ସହୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭଥପ ୄହାଆ ାଯଫି ଓ ି 
କ) ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଯଣିାଭଓୁ ମତ୍ନ ସହତି ଫଘିାଯ ଓଯନୁ୍ତ : ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ 

ମୋହୋ ୋଆଁ ହୋନ ିଖଟଫିୋ ୂଫୋଯଭୋଯତୋ  ଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓଭ ଥୋଏ ଓନୁି୍ତ ସମ୍ଭୋଫୟ ତୀବ୍ରତୋ ୂପ୍ରବୋଫ , ୄଫର୍ୀ 
ଯୄହ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

ଚୄଣ ଏଓ ୄେସ୍ ସ ସୟାୄଟରାଆଟଓୁ ଫୀଭିତ ନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭଥପ ୄହଫ ଓ ି? 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ନଭିନ ଯଦୃିର୍ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ନୟୋଣସଙ୍ଗତ ସଦି୍ଧ ୄହଫ ? 

I. ଏଓ ଯଫିୋଯଯ ଏଓଭୋତ୍ର ନ୍ନଦୋତୋ ସଭଣୄଯ ଭଯମିୋଆ ୋୄଯ 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ତୋ‟ େୋୄରଟ ହଚୋଆ ୋୄଯ 

III. ଷ୍ଟଓ ଭୂରୟଯ ତୀବ୍ର ତନ ୄହୋଆ ୋୄଯ 

IV. ସ୍ୱୋବୋଫଓି ଫୟଫହୋଯ  ଔଯୋ ୄହଫୋ ୄମୋକଁୁ ଏଓ ଖଯଯ ଭୂରୟ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ 
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ଗ. ସଭୋଚୄଯ ଫୀଭୋଯ ବୂଭିଓୋ 

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ଅଥଓି ଫଓିୋର୍ୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭଓିୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସଭୋନଙ୍କ ଏଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ଫଦୋନ ଯହଙି ି ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋୄଯ ୄମ ୄଦର୍ଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ସୁଯକି୍ଷତ  ସଂଯକି୍ଷତ ଯହୁଙ ି  ସଭୋନଙ୍କୄ ׀
ଫଦୋନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଙ ି׀  

ଓ  ୄସଭୋନଙ୍କ ନିୄ ଫର୍ ସୋଯୋ ସଭୋଚଓୁ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ର୍କି୍ତ ଏହ ିସତୟତୋ ଈୄଯ 
ଅଧୋଯତି ୄମ ପି୍ରଭଣିଭ ଅଓୋଯୄଯ ଫଡ ଯଭିୋଣଯ ଯୋର୍ ିସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଓୋଠ୍ ିସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ 
ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଔ  ଏହ ିନଧିିସଫୁଓୁ ଏଓତ୍ର ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ରୋବ ୋଆଁ ଯଔୋମୋଏ ׀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ 
ଏହ ିତତ୍ତ୍ୱଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ଏହ ିନଧିିସଫୁ ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନିନ୍ତ ି ୄସହ ି ପ୍ରଓୋୄଯ ମୋହୋ ଓ ି ଚନ ସଭୁଦୋଣଯ ହତିୄଯ ଅସଫି ׀ ଏହୋ ଏହୋଯ ନିୄ ଫର୍କଡୁଓି 
ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ରୋକୁ ହୁଏ ׀ ୄସହ ି ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ସପ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ନଶିି୍ଚତ/ଫୟଫହୋଯଓି 
ଓୋମପୟ, ୄମଯଓି ିଷ୍ଟଓ  ୄର୍ଣଯ ୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ ୄଦଔୋମୋଅନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀  

କ  ଫୀଭୋ ପ୍ରଣୋୀ ଫୟକି୍ତ, ତୋ’ ଯଫିୋଯ, ଈୄଦୟୋକ  ଫୋଣିଚୟ ଏଫଂ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିବୋୄଫ ସଭଦୁୋଣ  ୄଦର୍ଓୁ 
ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ୄଯୋକ୍ଷ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋଏ ׀ ଫୀଭିତ - ଈବଣ ଫୟକି୍ତ  ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚ -
ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ରୋବପ୍ରୋପ୍ତ ହୁନ୍ତ ିଓୋଯଣ ୄସଭୋୄନ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଓଭିୋ ଦୁବପୋକୟଚନଓ ଖଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ 
ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ହୋନଯି ଯଣିୋଭଠ୍ୋଯୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଥୋଅନ୍ତ ି  ଫୀଭୋ, ଏ ବ,ି ୄକୋଟଏି ପ୍ରଓୋୄଯ ଈୄଦୟୋକୄଯ ׀
ୁଞି୍ଜଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୟଫସୋଣ  ଈୄଦୟୋକଯ ଅହୁଯ ିପ୍ରସୋଯଣ  ଫଓିୋର୍ ୄଯ ଈୄମୋକ 
ଓୄଯ ׀  

ଖ  ଫୀଭୋ ଚଣଓଯ ବଫରି୍ୟତ ସହତି ଚଡତି ବଣ, ଘନି୍ତୋ  ଫୟଗ୍ରତୋଓୁ ଦୂଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୟଫସୋଣ 
ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚକୁଡଓି ୁଞି୍ଜଯ ଭୁକ୍ତ ନିୄ ଫର୍ ୋଆଁ ଦଏି  ଫଦିୟଭୋନ ସଂସୋଧନସଫୁଯ ଈମୁକ୍ତ ଈୄମୋକ 
ୋଆଁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଦଏି ׀ ଏହବି ିଫୀଭୋ ନମୁିକି୍ତ ସୁୄମୋକ ଚୋତ ଓଯଫିୋ ସହତି ଫୟୋୋଯଓି  ୄଦୟୋକିଓ 
ଫଓିୋର୍ଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓୄଯ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ଥପଫୟଫସ୍ଙୋ  ଫଦ୍ଧତି ଚୋତୀଣ ଈତ୍ପୋଦଓତୋୄଯ ଂର୍ଦୋନ 
ଓୄଯ ׀  

ଗ  ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଓଭିୋ ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠୋନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଈୄଯ ଗ୍ରୀଭ ଊଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଆ ନ ୋୄଯ ମଦ ି ଏହୋ 
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ଫିଦ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ׀ ୄସଭୋନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀଓୁ ସହଫର୍ତ୍ପୀ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ଈୄଯ ୄଚୋଯ ଦିନ୍ତ ି׀  

ଘ  ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫୂପଯୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଆଂଚନିଣିଯ  ନୟୋନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ମୋଈଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସୄଫପକ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣ ୋଆଁ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭୋୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ନୋୄ ׀
ୄଓଫ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଅଓନ ଓଯନ୍ତ ିିତୁ ଫୀଭିତଙୁ୍କ, ସଙ୍କଟୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଈନ୍ନତଓିଯଣ ୋଆଁ 
ଭଧ୍ୟ ସୁୋଯରି୍ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈଁଥିୄଯ ଓଭ ହୋଯଯ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକୁ ୄହଫ ׀  

ଙ  ଫୀଭୋ ୄଦର୍ ୋଆଁ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଭଦୁ୍ରୋଯ ଚପନଓୋଯୀ ଯୂୄ ଯତ୍ପୋନୀ ଫୟୋୋଯ, ଚୋହୋଚ ୄଫୋୄଛଆ  ଫୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ 
ୄସଫୋ ସହତି ସଭୋନ ସ୍ଙୋନ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ 30 ଯୁ ଧିଓ ୄଦର୍ୄଯ ଓୋମପୟ 
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ଓଯନ୍ତ ି ଏହ ିଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀକୁଡଓି ଫିୄ ׀ ଦର୍ୀ ଭଦୁ୍ରୋ ଚପନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଦୃର୍ୟ ଯତ୍ପୋନୀକୁଡଓୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଚ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄନଓ ଏୄଚନିଷ  ନୁଷ୍ଠୋନସଫୁ ସହତି ଖନଷି୍ଠ ଯୂୄ ଚଡତି ଥୋଅନ୍ତ,ି ୄମଈଁଭୋୄନ ନଅଁି 
ଚନତି ହୋନ ିନଫିୋଯଣ, ଓୋୄକପୋ ହୋନ ିନଫିୋଯଣ, ୄଦୟୋକିଓ ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଏଫଂ ସଡଓ ନଯିୋର୍ତ୍ୋୄଯ ନମୁିକି୍ତ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀   

ସୂଘନା 

ଫୀଭା ଏଫଂ ସାଭାଚଓି ସୁଯକ୍ଷା  

ଓ  ଏହୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚଣୋଡୁଙ ିୄମ ସୋଭୋଚଓି ସଯୁକ୍ଷୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯଫିୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ ׀ ଏହ ିଈୄେର୍ୟୄଯ 
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଦ୍ୱୋଯୋ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ଅଆନ ଫୀଭୋଯ ଈୄମୋକଓୁ, ନଫିୋମପୟ ଯୂୄ ଓଭିୋ ଐଙ୍ଚଓି ଯୂୄ 
ୄହଈ, ସୋଭୋଚଓି ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡତି ଓଯନ୍ତ ି  ଓନ୍ଧ  ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଭୋୄନ ୄଓୄତଓୄ ׀
ସୋଭୋଚଓି ସଯୁକ୍ଷୋଯ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡତି ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄଓନ୍ଧ  ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଭୋୄନ ୄଓୄତଓ ସୋଭୋଚଓି 
ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସୋଭୋଚଓି 
ଫଘନଫଦ୍ଧତୋଓୁ ଯୂଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଓଭପଘୋଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ , 1948 ୄଦୟୋକିଓ ଓଭପଘୋଯୀ  ୄସଭୋନଙ୍କ 
ଯଫିୋଯ, ୄମଈଭଁୋୄନ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଟନ୍ତ,ି ତୋଙ୍କ ୄଯୋକ, ଙ୍ଗତୋ, ଭୋତୃତ୍ୱ  ଭୃତୁୟଯ ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ଓଭପଘୋଯୀ 
ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ନକିଭଓୁ ଯୋର୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ୄମୋଚନୋ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂଘୀତ 
ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ୄଦୟୋକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀  

ଔ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଥତି ସୋଭୋଚଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓିୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭଓିୋ ଗ୍ରହଣ 
ଓଯନ୍ତ ି  ׀ ପସର ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ୂଅଯ.ୄଓ.ଫ.ିେୋଆ  ୄହଈଙ ିମଥୋଥପ ସୋଭୋଚଓି ଭହତ୍ୱ ଥିଫୋ ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ׀
ଏହ ିୄମୋଚନୋ ୄଓଫ ଫୀଭିତ ଓୃର୍ଓଭୋନଙୁ୍କ ନୁୄହଁ, ଓନୁି୍ତ ସଭୁଦୋଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିୋ ୄଯୋକ୍ଷ ଯୂୄ ରୋବ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀    ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋୄଣୋଚତି ନଭିନରିଖିତ ବ ି ସୋଭୋଚଓି ସୁଯକ୍ଷୋ 
ୄମୋଚନୋକୁଡଓିୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ବୂଭଓିୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି

1 .  RKBY – ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଓୃର୍ ିଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
2 . RSBY – ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
3 . PMJBY – ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚୀଫନୄଚୟୋତ ିଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
4 . PMSBY – ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
 

କ  ସଭସ୍ଗ ଗ୍ରୋଭୀଣ ୄମୋଚନୋ, ମୋହୋ ଫୟୋୋଯଓି ଅଧୋଯୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତ,ି କୁଡଓି ନ୍ତଭିୄଯ ଗ୍ରୋଭୀଣ ଯଫିୋଯଭୋନଙୁ୍କ 
ସୋଭୋଚଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଖ  ସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ଏହ ି ସହୋଣତୋ ଫୟତୀତ, ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକ ସ୍ୱତଃ ଫୟୋୋଯଓି ଅଧୋଯୄଯ ଫୀଭୋ 
ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋଯ ନ୍ତଭି ଈୄେର୍ୟ ସୋଭୋଚଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଟ ׀ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ:ି ଚନତୋ 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ, ଚନ ଅୄଯୋକୟ ଆତୟୋଦ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 
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ନଭିନ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ହୁଏ, ଏଫଂ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଥତି ନୁୄହଁ ? 

I. ଓଭପଘୋଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ନକିଭ 

II. ପସର ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
III. ଚନ ଅୄଯୋକୟ 
IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ 
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ସାଯାଂଶ 

 ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟ ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯଅିୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ׀  

 ଅଚଓିୋରି ଘୋରୁଥିଫୋ ବଅି ଫୟୋୋଯଓି ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ିରଣ୍ଡନ ସି୍ଙତ ରଏଡଷ ଓପି ହୋଈସୄଯ ୄହୋଆଙ ି
ୄଫୋରି ଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

 ଏଓ ଫୀଭୋ ଫୟଫସ୍ଙୋ ନଭିନରିଖିତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁଓୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମଯଓି ି:  

 ସବ୍ନର୍ତ୍,ି 
 ସଙ୍କଟ, 
 ଫିଦ, 
 ଘୁକି୍ତ, 
 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ 
 ଫୀଭିତ 

 ୄମୄତୄଫୄ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ 
ନଧିିକୁଡଓିଯ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ସଭଙୁ୍ଙଣୄଯ ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି ଏହୋଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

 ଫୀଭୋ ଫୟତୀତ, ନୟୋନୟ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍ୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି  

 ସଙ୍କଟ ଯଫିଚପନ, 
 ସଙ୍କଟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ, 
 ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ, 
 ସଙ୍କଟ ଥପପ୍ରଫନ୍ଧ ଏଫଂ 
 ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ 

 ଫୀଭୋଯ ଫୟଫହୋଯଓି ନଣିଭକୁଡଓି ୄହଈଙ:ି  

 ଅଣ ହଯୋଆଫୋଓୁ ୄମୄତ ସଭଥପ , ତୋ‟ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନୁ୍ତ ନୋହିଁ, 
 ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଯଣିୋଭଓୁ ମତ୍ନଯ ସହତି ଫଘିୋଯ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
 ଳ୍ପ ୋଆଁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନୁ୍ତ ନୋହିଁ 

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ସଙ୍କଟ 

2. ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ 

3. ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

4. ସଙ୍କଟଯ ବୋଯ/ୄଫୋଛ 

5. ସଙ୍କଟ ଯଫିଚପନ 

6. ସଙ୍କଟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ 
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7. ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ 

8. ସଙ୍କଟ ଥପପ୍ରଫନ୍ଧ 

9. ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ 

 

ସ୍ୱୟଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ବୋଯତଯ ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକ ୋଆଁ ୂଫ ିନଣିୋଭଓ/ନଣିନ୍ତ୍ରଓ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ବଫରି୍ୟତଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ହୋନସିଫୁ ୋଆଁ ସଂଯକ୍ଷଣଓୁ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୂୄ ରକୋ ଓଯ ିଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହଈଙ ି
ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବୋଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

ଉର୍ତ୍ଯ 4  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏଓ ଯଫିୋଯଯ ନ୍ନଦୋତୋ ସଭଗ୍ର ଯଫିୋଯଓୁ ନଚି ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଙୋଡ ିୄଦଆ ସଭଣୄଯ ଭଯମିୋଆୋୄଯ, 
ୄସବ ିଏଓ ଯଦୃିର୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ନଫିୋମପୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ ଏଫଂ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ନୁୄହଁ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯଅିୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଓୁ __________ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

I. ସଂଘଣ 

II. ନିୄ ଫର୍ 

III. ଫୀଭୋ 
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IV. ସଙ୍କଟ ପ୍ରର୍ଭନ 

ପ୍ରଶନ 2 

ସଙ୍କଟ ଖଟଫିୋଯ ଫସଯଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓି __________  ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

I. ସଙ୍କଟଧୋଯଣ 

II. ହୋନ ିନଫିୋଯଣ 

III. ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ 

IV. ସଙ୍କଟ ଯହିୋଯ 

ପ୍ରଶନ 3 

ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ, __________ ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀  

I. ଅଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ସୋଫଧୋନ ୄହଫୋ 
II. ଏଓ ହୋନ ିଖଟଣୋୄଯ ଫୀଭୋଠ୍ୋଯୁ ଧନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ 
III. ଅଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ଫଜ୍ଞୋ ଓଯଫିୋ 
IV. ଭୋନସଓି ର୍ୋନ୍ତ ିୄବୋକ ଓଯଫିୋ  ନଚି ଫୟଫସୋଣଓୁ ଧିଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯୂୄ ୄମୋଚନୋ ଓଯଫିୋ  

ପ୍ରଶନ 4 

ଅଧୁନଓି ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ି___________ ୄଯ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

I. ଫଟଭଯୀ 
II. ରଏଡଷ 
III. ୄଯୋଡଷ 
IV. ଭୋରୄହୋତ୍ରୋ ସଭିତ ି

ପ୍ରଶନ 5 

ଫୀଭୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ „ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ‟ ଏଓ ୄସହ ିସି୍ଙତଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ___________ ׀ 

I. ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ନ ଥୋଏ  
II. ହୋନ ିଚୋତ ଓଯଥିିଫୋ ଖଟଣୋଯ ଭୂରୟ ନ ଥୋଏ 

III. ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଯକି୍ଷତ ୄହୋଆଥୋଏ  
IV. ଚୄଣ ସଙ୍କଟ  ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ଫହନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଆଥୋଏ  

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ?  

I. ଫୀଭୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ସୁଯକ୍ଷୋ ଦଏି 

II. ଫୀଭୋ ଏହୋଯ ହୋନଯି ନଫିୋଯଣ ଦଏି 
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III. ଫୀଭୋ ହୋନଯି ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ 

IV. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହୋନ ିହୁଏ  

ପ୍ରଶନ 7 

ଟ. 20,000 ୄରଔୋଏଁ ଭରୂୟ ଥିଫୋ 400 ଖଯ ଭଧ୍ୟଯୁ, ପ୍ରତ ିଫର୍ପ ହୋଯୋହୋଯ ି 4 ଖଯ ଚମିୋଏ ମୋହୋ ପୄଯ ଟ 
80,000 ଯ ୄଭୋଟ କ୍ଷତ ିହୁଏ ׀ ଏହ ିକ୍ଷତଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଯ ଭୋରିଓଯ ଫୋର୍ଓି ଂର୍ଦୋନ ୄଓୄତ 
ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ? 

I. ଟ 100/- 

II. ଟ 200/-   

III. ଟ 80/-  

IV. ଟ 400/- 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ? 

I. ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ି„ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ହୋନଓୁି „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟତି ୄହଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି 

II. ଫୀଭୋ  ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

III. ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ି„ୄନଓ‟ ଙ୍କ ହୋନଓୁି „ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟତି ୄହଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

IV. ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ରୋବଓୁ ୄନଓଙୁ୍କ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫୂପଯୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓୋହିଁଓ ିସୄଫପକ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯନ୍ତ?ି  

I. ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଈୄେର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

II. ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄଓଭିତ ିକ୍ରଣ ଓରୋ, ଏହୋ ଚୋଣଫିୋ ୋଆଁ  

III. ନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଙିନ୍ତ ିଓ,ି ଏହୋ ଚୋଣଫିୋ ୋଆଁ 

IV. ୄଡୋର୍ୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ଓ,ି ଏହୋ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ  

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫୀଭୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓୄଯ ?  

I. ୄନଓଙ୍କ ହୋନଓୁି ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିୋ 
II. ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ହୋନଓୁି ୄନଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିୋ 
III. ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ହୋନଓୁି ଚଣଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିୋ 
IV. ଅଥଓି ସହୋଣତୋ ଚଯଅିୄଯ ହୋନଓୁି ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିୋ 
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ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟଓଯଣ ଚଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଓୁ ଫୀଭା ଓୁହାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ସଙ୍କଟ ଖଟଫିୋଯ ଫସଯଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓି ହୋନ ିନଫିୋଯଣ ଦୄକ୍ଷ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ଭାନସଓି ଶାନ୍ତ ି ୄବାକ ଓଯିଫା  ନଚି ଫୟଫସାୟଓୁ ଧିଓ 
ପ୍ରବାଫଶାୀଯୂୄ ୄମାଚନା ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଅଧୁନଓି ଫୀଭା ଫୟଫସାୟଯ ଉତ୍ପରି୍ତ୍ ରଏଡସୄଯ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ„ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ‟ ୄସହ ିସି୍ଥତଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ିଚୄଣ ସଙ୍କଟ  ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ଫହନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ୄନଆଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନରି୍ତ୍ଯ ହାନ ିହୁଏ ଫୀଭା ଯାଶ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି II ׀  

ଟ 200 ପ୍ରତ ିଖଯ ହାନଓୁି ଯୂଣ ଓଯିଫ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  
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ଫୀଭା ୄହଉଙ ି„ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ହାନଓୁି  „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ୄହଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫୂପଯୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଈୄେର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ସୄଫପକ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଫୀଭୋଓୁ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସହ ିଳ୍ପ ୄଓୄତଓ, ୄମଈଭଁୋୄନ ୄସବ ିହୋନିୄ ଯ 
ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋୋଆଁ ବୋକୟହୀନ ଟନ୍ତ,ି ତୋଙ୍କ ହୋନସିଫୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟତି ହୁଏ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄସବଅି 
ନଶିି୍ଚତ ଖଟଣୋ/ଯସି୍ଙିତଯି ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  
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ଧ୍ୟାୟ 2 

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା 
ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅଣ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣିୋଯିୄ ଫ ׀ ଅଣ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ବୂଭିଓୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫକତ ୄହୄଫ ׀ ଅଣ ଫୀଭୋ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ଫବିିନ୍ନ 
ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଫୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫକତ ୄହୄଫ ׀ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ଓିଯ ିଫୋର୍ତ୍ପୋ ଫନିଭିଣ  ସଭନ୍ଧ 
ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ, ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ର୍ଖିି ୋଯିୄ ଫ ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯଭିାଣ 

ଓ. ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ – ସୋଧୋଯଣ ଧୋଯଣୋ 

ଔ. ଭହୋନ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ବୂଭଓିୋ 

କ. ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ 

ଖ. ଫୋର୍ତ୍ପୋ -ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 

ଗ. ଣ –ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

ଘ. ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

1. ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ତ୍ୱଓୁ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଚଯଅିୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
2. ୄସଫୋଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
3. ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକୄଯ ୄସଫୋଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
4. ଈର୍ତ୍ଭ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ବୂଭିଓୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  
5. ଫୀଭୋୄଯ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ ନୁଯୋଫୄରୋଓନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
6. ଫୋର୍ତ୍ପୋ-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  
7. ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଈଦୋହଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  
8. ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ଫରି୍ଣୄଯ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋ ୋଆଁ 

ଓ. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା - ସାଧାଯଣ ଧାଯଣା 

1. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଓାହିଁଓ ି? 

ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଏଓ ଫୟଫସୋଣଯ ଭୂବୂତ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୂଚୀଫଓିୋ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଜ୍ 
ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଈଦୋସୀନ ଭୄନୋବୋଫ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯ ିୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ׀ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋଯ ବୂଭଓିୋ  ସଭନ୍ଧ ନୟୋନୟ ଈତ୍ପୋଦ 
ୄକ୍ଷୋ ଫୀଭୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଟ ׀  



  

27 

 

ଏହୋଯ ଓୋଯଣ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭୋ ଏଓ ୄସଫୋ ଏଫଂ ଫୋସ୍ଗଫ ଚନିରି୍ କଡୁଓିଠ୍ୋଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ଅସନୁ୍ତ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ଏଓ ଓୋଯ ଓଣିଫିୋଠ୍ୋଯୁ ଓିଯ ିବିନ୍ନ ୄଟ ׀ 

ଏଓ ଓାଯ ଓାଯ ଯ ଫୀଭା 
ଏହୋ ୄହଈଙ ିସ୍ପର୍ପୄ ମୋକୟ ଏଓ ଚନିରି୍, ମୋହୋଓୁ 
ୄଦଔୋ ମୋଆୋୄଯ, ଯୀକ୍ଷଣ ଘୋନ 
ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ  ନୁବୂତ  ଓଯୋମୋଆୋୄଯ 
 ׀

ଏହୋ ୄହଈଙ ି ବଫରି୍ୟତୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୋକଁ ୁ
ଓୋଯଓୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ି ଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ 
ୄଦଫୋଯ ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄସହ ିଦୁବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ 
ଖଟଫିୋ ମପୟନ୍ତ ଫୀଭୋଯ ୄଦଖି ୋୄଯ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ସ୍ପର୍ପ ଓଯ ି
ୋୄଯ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ନୁବଫ ଓଯ ିୋୄଯ ନୋହିଁ ׀ 

ଓୋଯଯ ୄକ୍ରତୋଯ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଓଙି ି ଅନନ୍ଦ 
ୋଆଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଥୋଏ ׀ ନୁବୂତ ି ଫୋସ୍ଗଫ 
ୄଟ ଏଫଂ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ ସହଚ ׀ 

ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣ ତୁଯନ୍ତ ଅନନ୍ଦଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ନୁୄହ,ଁ 
ଫଯଂ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଦୁଃଔଦ ଖଟଣୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ବଣ ୂଅର୍ଙ୍କୋ  
ଫୟିଗ୍ରତୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ׀ ଏହୋ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ ୄମ ୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭୋ ଗ୍ରୋହଓ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଙତି ିଅସଫିୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଖିଫ 
ୄମଈଁଠ୍ ିରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ଏଓ ଓୋଯ ଏଓ ଓୋଯଔୋନୋ ଏୄସଭିଳ ରୋଆନୄଯ 
ନଭିିତ ହୁଏ, ଏଓ ୄର୍ୋ ଯୁଭ ୄଯ ଏହୋଯ ଫକି୍ର ି
ହୁଏ ଏଫଂ ସଡଓୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀  
ନଭିପୋଣ ଓଯଫିୋ, ଫକି୍ରି ଓଯଫିୋ  ଫୟଫହୋଯ 
ଓଯଫିୋ - ଏହ ି ତିୄ ନୋଟ ି ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ତନି ି ବିନ୍ନ 
ସଭଣୄଯ  ତନି ିବିନ୍ନ ସ୍ଙୋନୄଯ ସବ୍ନୋଦତି ହୁଏ 
 ׀

ଫୀଭୋ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହୋ ୄଦଔୋମୋଏ ୄମ ଈତ୍ପୋଦନ  ଈୄବୋକ 
ଏଓୋ ସଭଣୄଯ ହୁଏ ׀ ଈତ୍ପୋଦନ  ଈୄବୋକୟତୋଯ ଏହ ି
ସଭଓୋୀନତୋ ସଭସ୍ଗ ୄସଫୋଯ ଏଓ ନନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ୄଟ ׀ 

ଗ୍ରୋହଓ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ୄସଫୋ ନୁବୂତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ׀ ମଦ ିଏହୋ ସନୁ୍ତଷ୍ଟତୋ ଠ୍ୋଯୁ ଓଭ ହୁଏ, ଏହୋ ସୄନ୍ତୋର୍ଯ ଓୋଯଣ 
ହୁଏ ׀ ମଦ ିୄସଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ହୁଏ ׀ ଗ୍ରୋହଓ ଅନନ୍ଦତି ହୁଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚଯ ରକ୍ଷୟ ଏହୋଯ 
ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଅନନ୍ଦ ୄଦଫୋ ୄହଫୋ ଈଘତି ׀ 

2. ୄସଫୋଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ 

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ, ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ  ଫ ିନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ, ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 
ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭୋୄନ ଈଙ୍ଙ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄ ଫ  ଗ୍ରୋହଓଙୁ୍କ ଅନନ୍ଦ ୄଦୄଫ ׀ 

ଓନୁି୍ତ ଉଙ୍ଙ କଣୁଫର୍ତ୍ା ୄସଫା ଓ’ଣ ୄଟ ?  ଏହାଯ ଫିୄ ଶଷତାକୁଡଓି ଓ’ଣ ? 

ୄସଫୋ କଣୁଫର୍ତ୍ୋ ଈୄଯ ଏଓ ସୁଯଘିତି ୄଭୋୄଡର [‚SERVQUAL’ ନୋଭଓ ] ଅଭଓୁ ଓଙି ି ନ୍ତଜ୍ଞପୋନ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହୋ ୄସଫୋ କଣୁଫର୍ତ୍ୋଯ ୋୄଞ୍ଚୋଟ ିଭୂଔୟ ସୂଘଓ ଈୄଯ ଅୄରୋଓୋତ ଓୄଯ: 

ଓ  ଫଶି୍ୱସନୀୟତା : ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଅିମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋଓୁ ବଯସୋ ସହତି  ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ସବ୍ନୋଦନ ଓଯଫିୋଯ 
କ୍ଷଭତୋ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ଗ୍ରୋହଓ ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋଓୁ ୄସଫୋ କୁଣଫର୍ତ୍ୋଯ ୋଞ୍ଚ ଦକି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 
ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ିଭୂଦୁଅ ମୋହୋ ଈୄଯ ଫଶି୍ୱୋସ ନଭିିତ ହୁଏ ׀  
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ଔ  ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀତା: ୄସଫୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ  ଗ୍ରୋହଓଯ 
ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ତତ୍ପଯ ଈତ୍ସୋହୂଯର୍ଣ୍ ପ୍ରତକି୍ରିଣୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଆଙ୍ଚୋ  କ୍ଷଭତୋଓୁ ସଘୂୀତ 
ଓୄଯ ׀ ଏହୋଓୁ ୄସଫୋ ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ ୄଫକ, ସଠ୍ଓିତୋ, ଏଫଂ ଭୄନୋଫୃର୍ତ୍ ିବ ିସୂଘଓ କୁଡଓି 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋ ମୋଆୋୄଯ ׀ 

କ  ଶ୍ୱାସନା : ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଜ୍ଞୋନ, ସୋଭଥପୟ/ ୄମୋକୟତୋ  ୄସୌଚନୟତୋ ଏଫଂ ଫଶି୍ୱୋସ  
ଅମକ ଫଶି୍ୱୋସ ୄଦଔୋଆଫୋଯ ୄସଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଭତୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ୄସଫୋ ଓଭପଘୋଯୀ ୄଓୄତ 
ବରବୋଫୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଫୁଛିୋଯଙି ି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ୂଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ 
ୄଓୄତଦୂଯ ସକ୍ଷଭ ୄଟ, ଏହୋ ଈୄଯ ଗ୍ରୋହଓଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ଦଅିମୋଏ ׀ 

ଖ  ସଭାନୁବୂତ ି : ଭୋନଫ ବୋଫନୋ/ସ୍ପର୍ପ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଏ ׀  ଏହୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄସଫୋ ଭୄନୋଫୃର୍ତ୍ ି ଫୟକି୍ତକତ ଧ୍ୟୋନୄଯ ପ୍ରତପିତି ହୁଏ ׀ 

ଗ  େଶପକଭୟ/ୄବୌତଓି:  ୄବୌତଓି ଯିୄ ଫର୍ ଚନତି ଓୋଯଓକୁଡଓୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ 
ୄଦଖିୋୄଯ, ରୁ୍ଣିୋୄଯ  ସ୍ପର୍ପ ଓଯିୋୄଯ ׀  ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସ୍ଙୋନ, ବିନୟୋସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ଏଫଂ 
ର୍ଙୃ୍ଖୋ ଓୋମପୟଫଧିି  ଫୟଫସୋଣିଓତୋଯ ୄଫୋଧ ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ 
ଓୋମପୟୋଣଓୁ ଯଦିର୍ପନ ଓୄର ୋଏ ଏଫଂ ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓ ଈୄଯ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଧୋଯଣୋ 
ଓୋଆୋୄଯ ׀  ୄବୌତଓି ଫୋତୋଫଯଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ହୁଏ ଓୋଯଣ ପ୍ରଓୃତ ୄସଫୋ 
ନୁବୂତ ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ  ୄଯ ଏହୋ ପ୍ରଥଭ  ୄର୍ର୍ ପ୍ରବୋଫ ସୃଷି୍ଟ ଓୄଯ ׀ 

3. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଏଫଂ ଫୀଭା 

ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଗ୍ରଣୀ ଫକି୍ରଣ ନଭିପୋତୋଭୋନଙୁ୍କ ଘୋଯନୁ୍ତ ୄମ ୄସଭୋୄନ ୄଓଭିତ ିର୍ୀର୍ପଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋଯ 
ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓୄର  ୄସଠ୍ ିଯହିୄ ର ׀ ଅଣ ଏଓ ସୋଭୋନୟ ଈର୍ତ୍ଯ ୋଆଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଙ,ି ତୋହୋ ୄହଈଙ ିୄମ ଏହୋ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ଫଦିୟଭୋନ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସଭଥପନ  ସହୋଣତୋ ମୋହୋ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସୋଣ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିୋୄଯ 
ସୋହୋମୟ ଓରୋ ׀ 

ଅଣ ଭଧ୍ୟ ଚୋଣଫିୋଓୁ ୋଆୄଫ ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଣଯ ଧିଓୋଂର୍ ଂର୍ ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄମୋକଁ ୁପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହଈଥିଫୋ ଓଭିର୍ନଠ୍ୋଯୁ ଅୄସ ׀ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ନୂଅଁ ଗ୍ରୋହଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ ଅଧୋଯ ଭଧ୍ୟ ׀ 

ୄସଭୋନଙ୍କ ସପତୋଯ ଯହସୟ ଓ’ଣ ? 

ସଫୁଠୁ୍ ସମ୍ଭୋଫୟ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଫଘନଫଦ୍ଧତା ׀ 

ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଔସୁ ିଓଯଫିୋୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଓବ୍ନୋନୀଙୁ୍କ ଓିଯ ିରୋବ ହୁଏ ? 

ଏହ ିପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯୄଯ, ଗ୍ରୋହଓଯ ଚୀଫନୋଫଧି ଭୂରୟ ୄଦଖିଫୋ ଈୄମୋକୀ ୄହଫ ׀ 

ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନୋଫଧି ଭୂରୟଓୁ ଅଥଓି ରୋବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି 
ଏଓ ଦୀଖପ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 
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ଘତି୍ର 1:  ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସହତି ଖନଷି୍ଠ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓୄଯ, ସୁସଭନ୍ଧ  ବ୍ରୋଣ୍ଡ 
ଭୂରୟ ନଭିପୋଣ ଓୄଯ, ମୋହୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ପ୍ରସୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନଓୋ ଭୂରୟଯ ଥପ ଓ’ଣ ? 

I. ଗ୍ରୋହଓଓୁ ତୋ’ ଚୀଫନଓୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ୄହଈଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ  

II. ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟଫସୋଣ ଅଧୋଯୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ 

III. ଅଥଓି ରୋବ ସଫୁଯ ସଭଷ୍ଟି ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖପ ଫଧି ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋସର 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  

IV. ସଫପୋଧିଓ ଫୀଭୋ ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓ ଈୄଯ ଅୄଯୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ 

 

 

 

 

 

 

ଏଥିୄଯ ତନି ିବାକ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 

ଐତହିାସଓି ଭୂରୟ ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଭୂରୟ 

ପି୍ରଭିୟଭ  ନୟାନୟ ଔଚଣା ମାହା 
ତୀତୄଯ ଗ୍ରାହଓଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ 

ୄହାଆଙ ି

ବଫଷିୟତ ପି୍ରଭିୟଭ ମାହା ାଆଫା ାଆଁ 
ଅଶା ଓଯାମାଏ ମଦ ିଫଦିୟଭାନ 

ଫୟଫସାୟ ଘାରୁ ଯହଥିିଫ 

ସମ୍ଭାଫୟତା ଭୂରୟ 
 

ପି୍ରଭିୟଭସଫୁଯ ଭୂରୟ ମାହା ଗ୍ରାହଓଓୁ 
ତଯିିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓିଣିଫା ାଆଁ 

ପ୍ରଫର୍ତ୍ପାଆଫା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ାୄଯ 
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क  ଭହାନ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ବୂଭିଓା 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ଓିଯ ିଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓଙୁ୍କ ଭହୋନ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ବୂଭିଓୋ ଫକି୍ରଣଯ 
ଘଯଣୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ନୁଫନ୍ଧଯ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୋରୁ ଯୄହ, ଏଫଂ ନଭିନରିଖିତ ଘଯଣକୁଡଓୁି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 
ଅସନୁ୍ତ ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫନୁି୍ଦ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୁଥିଫୋ ବୂଭଓିୋ ଓୁ 
ୄଦଖିଫୋ ׀ 

1. ଫକି୍ରୟଯ ସ୍ଥାନ - ସୄଫପାର୍ତ୍ଭ ଯାଭଶପ 

ୄସଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫନୁି୍ଦ ୄହଈଙ ିଫକି୍ରଣଯ ସ୍ଙୋନ ׀  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣୄଯ ଚଡତି ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ଫରି୍ଣ ୄହଈଙ ି
କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଥିଫୋ ଅଫଯଣଯ ଯୋର୍ ି[ଫୀଭୋ ଯୋର୍]ିଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ׀ 

ଏଆଠ୍ ିଭନୄଯ ଏଓ ଭୂ ଜ୍ଞୋନୄଫୋଧ ଯଖିଫୋ କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ - ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ଦିନୁ୍ତ ନୋହିଁ ମଦ ିସଙ୍କଟଓୁ 
ନୟ ହସିୋଫୄଯ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ׀ ଫୀଭିତ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ସଭନ୍ଧତି ପ୍ରତୟୋର୍ତି ହୋନ ି
ଫୀଭୋ ଭରୂୟଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ 

ମଦ ିସଭନ୍ଧତି ହୋନ ିୄକ୍ଷୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ ିୄଦଣ ଧିଓ ହୁଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ସହଚ ଯୂୄ ସହୟ ଓଯଫିୋଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦଅି 
ମୋଆୋୄଯ ׀ 

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦ ି ୄଓୌଣସ ି ଅଓସି୍ମଓତୋଯ ଖଟଣୋ ଅଥଓି ୄଫୋଛଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄସବ ି ଅଓସି୍ମଓତୋ 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ଫଜି୍ଞତୋଯ ଓୋମପୟ ୄହଫ׀ 

ଫୀଭୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ିଓ ିନୋହିଁ, ଯସି୍ଙିତ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ମଦ ିଏଓ ଫିଦ ୄମୋକଁୁ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହୋନ ିଓଭିୋ 
ନଷ୍ଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ନକଣୟ ଥୋଏ, ଚୄଣ ସଂଓଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍, ଏହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୄକ୍ଷୋ ׀ ୄସହବି,ି 
ମଦ ିଏଓ ସୋଭଗ୍ରୀଯ ତୁଙ୍ଚ/ଭହତ୍ତ୍ୱହୀନ ଭରୂୟ ଥୋଏ, ଚୄଣ ଏହୋଓୁ ଫୀଭତି ଓଯ ିନ ୋୄଯ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫନୟୋ ପ୍ରଫଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୋସ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ କହୃଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ, ଫନୟୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋ ଅଫଯଣ ଓଣିିଫୋ 
ସୋହୋମୟଓୋଯୀ ଯୂୄ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦ ିକୃହଓର୍ତ୍ପୋ ୄସହ ିସ୍ଙୋନୄଯ ଏଓ ସ୍ଙୋନୄଯ ଏଓ ଖଯ ନଏି ୄମଈଁଠ୍ ିଫନୟୋଯ ସଙ୍କଟ ନକଣୟ ୄଟ, 
ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ׀ 

ବୋଯତୄଯ, ଅଆନ ନ୍ତକପତ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଚୄଣ 
ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ଓ ିନୋହିଁ - ଏହ ିଫୋଦଫଫିୋଦ ୄମୌକି୍ତଓ ୄଟ ׀ 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ମଦ ିତୋଯ ଏଓ କୋଡ ିଙ ିଓୋଯଣ ଏହୋ ନଫିୋମପୟ 
ୄଟ ମଦ ିୄସ ସୋଫପଚନଓି ସଡଓୄଯ ଘୋଆଫୋଓୁ ଘୋୄହଁ ׀ ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ନଚି ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଈଥିଫୋ ଓୋଯଯ କ୍ଷତଯି 
ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ୄନଫୋ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ୄହଫ, ମୋହୋ ନଫିୋମପୟ ନୁୄହଁ ׀ 

ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ସମ୍ଭୋଫୟ ହୋନଯି ଏଓ ଂର୍ଓୁ ନଚି ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଫୀଭିତ ୋଆଁ ଏଓ 
ଓୋଟୄମୋକୟ ୋଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ୄନଫୋ ଭିତଫୟଣିତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ଗ୍ରୋହଓଯ ଓୋଯଔୋନୋ, ୄରୋଓ, ଓୋଯ, 
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ଦୋଣିତ୍ୱ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ, ଆତୟୋଦଠି୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ିଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଆୋୄଯ, ୄସ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଥିଫୋ 
ଅଫଯଣ  ରିସୀକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଈଘତି ଯୋଭର୍ପ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ 

ଧିଓୋଂର୍ ଣ-ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିଯୂୄ ଦୁଆ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି 

 ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ 

 ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ 

ଯଫର୍ତ୍ପୀକୁଡଓି ଧିଓଭୂରୟଯ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓି ସଭସ୍ଗ ହୋନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି ମୋହୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ଫଚତି ନୁହନ୍ତ ି׀ ୄତଣୁ ‘ସୂଘୀବୁକ୍ତ’ ଫିଦ ରିସୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯଫିୋ, ୄମଈଁଠ୍ ିହୋନଯି ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫୟ 
ଓୋଯଣକୁଡଓି ରିସୀୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫିଦକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ,ି ଧିଓ ରୋବଦୋଣଓ ୄହୋଆୋୄଯ, 
ୄମୄହତୁ ୄସବ ିଦୄକ୍ଷ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଅଧୋଯତି ଅଫଯଣ ୄଦଆୋୄଯ 
 ׀

ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ତୋ’ ଓଭିର୍ନ ଚପନ ଓଯଫିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫରି୍ଣ ଈୄଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ 
ଯୋଭର୍ପ ଦଏି ׀ ଏହୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଭୄନ ଯଖିଫୋ ୄମୋକୟ ୄହଫ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫୀଭୋଓୁ ସଙ୍କଟ 
ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯଫିୋଯ ଅଦର୍ପ ଦ୍ଧତ ି ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓୄଯ, ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଓଭିୋ ସଙ୍କଟ ନଫିୋଯଣ ବ ିନୟ 
ଈୋଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଙ ିୄମଈଁକୁଡଓି ଫୀଭୋଯ ଭରୂୟ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ׀ 

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ, ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଈଘତି ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ୄହୋଆୋୄଯ : 

 ଓୋଟୄମୋକୟକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯଓୁ ୄନୄର ୄଓୄତ ଯଭିୋଣଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଘତି ୄହଫ ? 

 ଏଓ ହୋନ ିନଫିୋଯଣ ଓୋମପୟଯ ପସ୍ୱଯୂ ପି୍ରଭିଣଭଯ ହ୍ରୋସ ୄଓୄତ ଯଭିୋଣଯ ୄହୋଆୋୄଯ ? 

ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫିୄ କ୍ରତୋ ଯୂୄ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନଚିଓୁ ତୋ’ ନଚି 
ବୂଭଓିୋ ତଥୋ ଗ୍ରୋହଓଯ ବୂଭିଓୋ ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି  ସ ୄସଠ୍ଓୁି ୄଓଫ ଏଓ ଫକି୍ରୀୄ ׀
ୋଆଫୋ ୋଆଁ ମୋଈଙ ିଓ ିଗ୍ରୋହଓ ସହତି ଏଓ ପ୍ରର୍କି୍ଷଓ  ଂର୍ୀଦୋଯ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମୋଈଙ,ି ମିଏ 
ତୋ’ ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଯୂୄ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯଫି ? 

ଗ୍ରୋହଓଯ ଦୃଷ୍ଟିୄଓୋଣ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ୄସ ସଫପୋଧିଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରତ ିଔଙ୍ଙପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଟଙ୍କୋ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଏୄତ ଫୟଗ୍ର 
ନୁୄହ,ଁ ଓନୁି୍ତ ସଙ୍କଟ ଓୁ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋଯ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଓଭ ଓଯଫିୋୄଯ ଈତ୍ସୋହତି ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଘନି୍ତୋଯ ଫରି୍ଣ ୄହଈଙ ିୄସହ ି
ସଙ୍କଟ କୁଡଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିୋ ମୋହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ ନୋହିଁ, ୄତଣୁ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭିତ ୄହଫୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ବୂଭିଓୋ ୄଓଫ ଏଓ ଫିୄ କ୍ରତୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ׀ ୄସ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟୋଙ୍କଓ, 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ, ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ, ଓଷ୍ଟଭୋଆଚଡ ସଭୋଧୋନକଡୁଓିଯ ୄମୋଚନୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଏଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରତଷି୍ଠୋତୋ 
ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମିଏ ଫଶି୍ୱୋସ  ଦୀଖପୋଫଧି ସଭନ୍ଧ ଈୄଯ ଚୀଫନ ଧୋଯଣ ଓୄଯ, ସଭସ୍ଗ କଣୁଯ ଅଧୋଯ ୄହୋଆ ׀ 
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2. ପ୍ରସ୍ତାଫ ଘଯଣ 

ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି ׀ ଫୀଭିତଓୁ ତୋ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄନଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଫିୄ ׀ ର୍ର୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି 
ଈୄଯ ଧ୍ୟୋଣ 5 ୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଏହୋ ତ ିଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ 
ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ଫୟୋଔୟୋ  ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ, ମଥୋଥପ  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘନୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫପିତୋ ଗ୍ରୋହଓଯ ଦୋଫୀଓୁ ଓୋଭୀ ଓଯ ିୄଦଆୋୄଯ ׀  

ୄଫୄ ୄଫୄ ତଯିକି୍ତ ସଘୂନୋ ଥୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ରିସୀଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସ ବ ି
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓବ୍ନୋନୀ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓଭିୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ଈୄଦଷ୍ଟୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିୋୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ଘୋଯଓିତୋକୁଡଓୁି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋୄଯ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋଓୁ ଏଫଂ ଏଯଓି ି
ଏସଫୁ ଓୋହିଁଓ ିଅଫର୍ୟଓ, ଏହୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁଏ ׀ 

3. ସ୍ୱୀଓୃତ ିଘଯଣ 

ଓ) ଓବଯ ୄନାଟ 

ଓବଯ ୄନୋଟ ଫରି୍ଣୄଯ ଧ୍ୟୋଣ ‘ 5’ ୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ׀
ଦୋଣିତ୍ୱ ୄଟ ୄମ ଓବଯ ୄନୋଟ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ, ୄମଈଁଠ୍ ି ପ୍ରମୁଚୟ, ଫୀଭିତଓୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ି
ସଭନ୍ଧୄଯ ତତ୍ପଯତୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ତୋଯ ହତି ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ ହୋତୄଯ ନଯିୋଦୄଯ 
ଙ ି׀ 

क  ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ପ୍ରଦାନ 

ରିସୀଯ ପ୍ରଦୋନ ୄହଈଙ ିନୟ ଏଓ ସୁୄମୋକ ମୋହୋ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ସଂଓପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ୋଏ ׀ ମଦ ିଓବ୍ନୋନୀ ନଣିଭ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଓୁ ଫୟକି୍ତକତ ଯୂୄ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ନୁଭତ ିଦିନ୍ତୋ, ଏହୋଓୁ 
ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ  ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄଦଫୋ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଧୋଯଣୋ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀  

ମଦ ିରିସୀଓୁ ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ଠ୍ୋମୋଈଙ,ି ଚୄଣ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ସଂଓପ ଓଯଫିୋ 
ଈଘତି୍ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଚଣୋୄଡ ୄମ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଓୁ ଠ୍ୋଆ ଦଅିମୋଆଙ ି  ଏହୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ׀
ଦର୍ପନ ଓଯଫିୋଯ ଏଫଂ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ମୋହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ 
ସୁୄମୋକ ୄଟ ׀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ, ଏଫଂ ରିସୀ ଧୋଯୀଯ ଧିଓୋଯ  ସଫୁଧିୋ ମୋହୋଯ 
ଗ୍ରୋହଓ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆ ୋୄଯ, ଏସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିୋଯ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ଏଓ ଫସଯ ୄଟ ׀ ଏହ ିଓୋମପୟ ଫକି୍ରଣ 
ଫୋହୋୄଯ ଏଓ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଆଙ୍ଚୋଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିୄଫୈଠ୍ଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ନଷି୍ଠୋ ପ୍ରଦର୍ପନ 
ୋଆଁ ଫଘନ ୄଦଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫସଯ ୄଟ ׀  

ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଘଯଣ ୄହଫ ଗ୍ରୋହଓ ଚୋଣିଥିଫୋ ନୟ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ନୋଭ  ଫଫିଯଣୀ ଚୋଣଫିୋଓୁ ଘୋହ ିଁଫୋ, 
ୄମଈଭଁୋୄନ ସମ୍ଭଫତଃ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄସଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋବ ୋଆ ୋଯୄନ୍ତ ׀ ମଦ ି ଗ୍ରୋହଓ ନିୄ ଚ ୄସହ ି
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ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସହତି ସଂଓପ ଓଯ ି ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସୋଙ୍ଗୄଯ ଯଘିତି ଓଯୋଆ ଦିନ୍ତୋ, ଏହୋଯ ତୋତ୍ପମପୟ 
ଫୟଫସୋଣୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସପତୋ ହୁନ୍ତୋ ׀ 

କ) ରିସୀ ନୂତନୀଓଯଣ 

ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରତ ିଫର୍ପ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ନୂତନୀଓଯଣ 
ସଭଣୄଯ, ୄସହ ିଓବ୍ନୋନୀ ସହତି ଫୀଭୋ ଓଯଫିୋ ଘୋରୁ ଯହଫି ଓ ିନୟ ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଫଦୋଆଫ, ଗ୍ରୋହଓଯ 
ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଯୄହ ׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ଫନୁି୍ଦ ୄମଈଠଁ୍ ି ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଓବ୍ନୋନୀଦ୍ୱୋଯୋ ସଷିୃ୍ଟ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଦ୍ଭୋଫ  ଫଶି୍ୱୋସଯ ଯୀକ୍ଷଣ ହୁଏ ׀  

ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ କ୍ଷୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋହିଁ ଫୀଭିତଓୁ ଏହୋ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋୋଆଁ ୄମ ତୋ’ 
ରିସୀ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ତୋଯଔିୄଯ ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋଓୁ ଙ,ି ତଥୋି ଏଓ ୄସୌଚନୟତୋ  ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମୋଆଥିଫୋ 
ଏଓ ଈର୍ତ୍ଯ ଫୟଫସୋଣ ଅଘୋଯଯ ଫରି୍ଣ ହସିୋଫୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ 
ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯ ିସଭୋପି୍ତ ତୋଯଔିଯ ଏଓ ଭୋସ ୂଫପଯୁ ଏଓ ‚ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନୋ‛ ଚୋଯୀ ଓଯନ୍ତ ି  ଗ୍ରୋହଓଓୁ ׀
ନୂତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭୄନ ଓୋଆଫୋ ୋଆଁ ନୂତନୀଓଯଣଯ ନେିଷି୍ଟ ତୋଯଔିଯ ୄନଓ ଫୂପଯୁ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 
ଗ୍ରୋହଓଯ ସବ୍ନଓପୄ ଯ ଯହଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସ ତୋହୋ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯ ିୋଯଫି ׀  

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ସବ୍ନଓପୄଯ ଯହଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ, ଏଓ ଫପ ଓଭିୋ ଯଫିୋଯ ଈତ୍ସଫ ବ ିୄଓୄତଓ 
ଫସଯୄଯ ତୋଓୁ ସୁୄବଙ୍ଚୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭନ୍ଧ ଦୃଢୀବୂତ ହୁଏ ׀ ୄସବ ିୄମୄତୄଫୄ ଓଷ୍ଟ ଓଭିୋ 
ଦୁଃଔଯ ସଭଣ ଅୄସ, ତୋଓୁ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ିସଭନ୍ଧଓୁ ଅହୁଯ ିଦୃଢ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

 

4. ଦାଫୀ ଘଯଣ 

ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏଓ ଚଟି ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ତୋ’ ଓୋମପୟ 
ୄଟ ୄମ ଦୋଫୀ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଖଟଣୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଗ୍ରୋହଓ ସଭସ୍ଗ 
ଘୋଯଓିତୋକୁଡଓି ମତ୍ନ ସହଓୋୄଯ ୋନ ଓୄଯ  ସଫୁ ପ୍ରଓୋଯଯ ସୄଫପକ୍ଷଣୄଯ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋଯ 
ହୋନଯି ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋଓୁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଡିୋୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ୄସହ ିଯଦୃିର୍ୟଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଈୄଯ ଏଓ ଫୋଦଫଫିୋଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀ 

I. ଧନ ଫୀଭୋ 

II. ଫୟଫସୋଣ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ 

III. ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ ୋଆଁ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ 

IV. ଗି୍ନ ଫୀଭୋ 
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କ. ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ 

1. ଫହିଙ୍ଗାଫୄରାଓନ 

ଈଙ୍ଙ ପ୍ରୋଥଭଓିତୋ ଓୋମପୟ ୋଆଁ ସଭଣ ୄହଈଙ ିୄମୄତୄଫୄ ଗ୍ରୋହଓଯ ଏଓ ବିୄମୋକ ଥୋଏ ׀ ଭୄନଯଔନୁ୍ତ ୄମ ଏଓ 
ବିୄମୋକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସଫୋ ଫପିତୋଯ ଫରି୍ଣ ୂଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄଯଓଡପସଫୁଓୁ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଯଫିୋୄଯ 
ଫିଭତୋ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନୄଯ ତତ୍ପଯତୋଯ ବୋଫ ମପୟନ୍ତ ଫସି୍ଗୋଯତି ୄହୋଆୋୄଯ  ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଦୁଃଔ 
ୄଦଆଙ,ି ଓୋହୋଣୀଯ  ଏଓ ଂର୍ ଭୋତ୍ର ୄଟ ׀  

ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄସବ ି ଫପିତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଥପ ଫୟୋଔୟୋ ଓୋଯଣଯୁ ଫଘିତି ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ୄକ୍ରୋଧିତ 
ୄହୋଆମୋଅନ୍ତ ି  ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ବୋଫନୋ  ସଭନ୍ଧୀଣ ଅୄଫକ ଥୋଏ ମୋହୋ ପ୍ରୄତୟଓ ୄସଫୋ ଫପିତୋ ୄମୋକଁୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ׀
ହୁଏ : 

 ପ୍ରଥଭତଃ ନୟୋଣ/କ୍ଷୋତତିୋଯ ନୁବୂତ,ି ଠ୍ଓ ିମୋଆଥିଫୋଯ ବୋଫନୋ  

 ଦ୍ୱତିୀଣ ବୋଫନୋ ୄହଈଙ ି ଅଖୋତପ୍ରୋପ୍ତ ହଂବୋଫ – ନୟଭୋନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ନଚିଓୁ ୄଙୋଟ ୄଫୋରି 
ନୁବଫ ଓଯୋଆଥିଫୋ 

ଏଓ ବିୄମୋକ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ପୋଣଓ ‚ସତୟଯ ଭୂହୁର୍ତ୍ପ‛ ୄଟ; ମଦ ି ଓବ୍ନୋନୀ ଏହୋଓୁ ଠ୍କି୍ ଓଯୋଏ, 
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ ଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋୄଯ ଏହୋଯ ର୍କି୍ତ ଙ ି ି ଏଆଠ୍ ׀ ଭୋନଫ ସ୍ପର୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ, 
ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଭୂରୟଫୋନ ୄଫୋରି ନୁବଫ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହୋନ୍ତ ି׀  

ମଦ ିଅଣ ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ଫୀଭୋ ଈୄଦଷ୍ଟୋ ଟନ୍ତ,ି ଅଣ ପ୍ରଥଭତଃ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଙିତ ିଅସଫିୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄଦୄଫ ନୋହିଁ ׀ ଅଣ ଏହ ିଫରି୍ଣ ଓବ୍ନୋନୀଯ ମଥୋଥପ ଧିଓୋଯୀ ନଓିଟଓୁ ୄନୄଫ ׀ ଭୄନଯଔନୁ୍ତ, ଓବ୍ନୋନୀଯ ନୟ 
ୄଓହ ିଫ ିଗ୍ରୋହଓଯ ସଭସୟୋଯ ଭୋରିଓତ୍ୱ ୄନୄଫ ନୋହିଁ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ଅଣ ଓଯିୋଯିୄ ଫ ׀  

ଅର୍ତ୍/ିବିୄମୋକକୁଡଓି ଅଭଓୁ ଏହୋ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିୋଯ ସୁୄମୋକ ଦିନ୍ତ ିୄମ ଅୄଭ ଗ୍ରୋହଓଯ ହତିଯ ୄଓୄତ ଧ୍ୟୋନ 
ୄଦଈଁ ׀ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄସଭୋୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ିନଦିୋ ସ୍ଗମ୍ଭ ମୋହୋ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଦ୍ଭୋଫ  ଫୟଫସୋଣ ନଭିିତ 
ହୁଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ, ମୋହୋଓୁ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓୁି ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ 
ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଧ୍ୟୋନଓୁ ଅଣିଫୋ ଈଘତି ׀  

ୄଭୌଖିଓ ଫଜି୍ଞୋନ ୂଈର୍ତ୍ଭ/ଔଯୋ  ଯ ଫକି୍ରଣ  ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଯହଙି ି  ଭୄନଯଔନୁ୍ତ ୄମ ׀
ଈର୍ତ୍ଭ ୄସଫୋ ସଘୂୀତ ୄହୋଆଥିଫୋ 5 ଚଣ ୄରୋଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୁଯସ୍କତୃ ହୁଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଔଯୋ ୄସଫୋ 20 ଚଣ 
ୄରୋଓଙ୍କ ୋଔଓୁ ମୋଏ׀ 

2. ସଙ୍କତି ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ (ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍ ସ.) 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଏଓ ସଙ୍କତି ବିୄମୋକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍  ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି ମୋହୋ ଫୀଭୋ 
ବିୄମୋକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଧୀଣ ବଣ୍ଡୋଯ ଏଫଂ ଈୄଦୟୋକୄଯ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ 
ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀  
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ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ଏହ ି ସଷି୍ଟଭୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀ ଫଫିଯଣୀ ସହତି ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଯିୋଯିୄ ଫ  ୄସଭୋନଙ୍କ 
ବିୄମୋକ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯିୋଯିୄ ଫ ׀ ବିୄମୋକକୁଡଓୁି ତୋ ୄଯ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔଓୁ ଗ୍ରସୋଯତି 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍ ବିୄମୋକକୁଡଓୁି  ନଫିୋଯଣ ୋଆଁ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ସଭଣଓୁ ୄଔୋଚ ିଫୋହୋଯ ଓୄଯ ׀ 
ବିୄମୋକକୁଡଓି ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ନଭିନରିଖିତୄଯ :  

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

 

3. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନୟିଭ, 1986 

ଏହ ିଧିନଣିଭଓୁ ‚ଈୄବୋକ୍ତୋଭୋନଙ୍କ ହତିଯ ଈର୍ତ୍ଭତଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଈୄବୋକ୍ତୋଭୋନଙ୍କ ଫଫିୋଦଯ ସଭୋଧୋନ 
ୋଆଁ ଈୄବୋକ୍ତୋ ଯରି୍ଦ  ନୟୋନୟ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ‛ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିକରୋ ׀ ଏହ ିଧିନଣିଭଓୁ 
ଈୄବୋକ୍ତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୂସଂୄର୍ୋଧନ  ଧିନଣିଭ, 2002 ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୄର୍ୋଧିତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

ଓ) ଧିନୟିଭ ନ୍ତକପତ ଯବିାଷା 

ଧିନଣିଭୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଯବିୋର୍ୋ ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଟନ୍ତ:ି 

ଯବିାଷା 

‚ୄସଫା‛ ଥପ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫଫିଯଣଯ ୄସଫୋ ମୋହୋଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଈୄମୋକଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ 
ଫୟୋଙି୍କଂ, ଥପ ସଭନ୍ଧୀଣ, ଫୀଭୋ, ଯଫିହନ, ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ୂସଂସୋଧନ , ୄଫୈଦୁୟତଓି ଓଭିୋ ନୟୋନୟ ର୍କି୍ତଯ ଅୂର୍ତ୍,ି 
ଅଫୋସ  ଔୋଦୟଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଭିୋ ଈବଣ, କୃହ ନଭିପୋଣ, ଭୄନୋଯଞ୍ଜନ, ୄଓୌତୁଓ ଓଭିୋ ସଭୋଘୋଯ ଓଭିୋ ନୟୋନୟ ସୂଘନୋଯ 
ଫୟଫସ୍ଙୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଫୁଧିୋସଫୁଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ସମି୍ମତି ହୁଏ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ଫନିୋ ରୁ୍ଳ୍କ ୂଭକୁ୍ତ  ୄଯ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ୄସଫୋ 
ଓଭିୋ ଫୟକି୍ତକତ ୄସଫୋଯ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ ୄସଫୋ ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ 

ଫୀଭାଓୁ ୄସଫା ଯୂୄ ସମି୍ମତି ଓଯାମାଏ 

‚ଉୄବାକ୍ତା‛ ଥପ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ: 

i. ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିଚନିରି୍ ଓିୄ ଣ  ୄସବ ିଚନିରି୍ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଈୄମୋକଓର୍ତ୍ପୋଓୁ 
ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ୄସବ ି ଚନିରି୍ଓୁ ୁନଃଫକି୍ରଣ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ି ଫୟୋୋଯଓି 
ଈୄେର୍ୟୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ତୋଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀  

ii. ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄସଫୋଓୁ ବଡୋୄଯ ଅୄଣ ଓଭିୋ ତୋଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଏ ଏଫଂ ୄସସଫୁ 
ୄସଫୋଯ ହତିୋଧିଓୋଯୀ/ରୋବୋଥପୀ ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ 

‚ତୁଟ‛ି ଥପ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ, ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃତ ି ଓୋମପୟ ସଂୋଦନଯ ୄର୍ୈୀୄଯ ୄଦୋର୍, ୂର୍ଣ୍ପତୋ, ତୁଟ,ି ମପୟୋପ୍ତତୋ ମୋହୋଓୁ 
ୄଓୌଣସ ିଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ନ୍ତକପତ ଚୋଯ ିଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ 
ଓଭିୋ ନୟଓଙିଯି ନୁସଯଣୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୋଦତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱ ନଅିମୋଆଙ ି׀ 

‘ବିୄମାକ’ ଥପ ଏଓ ବିୄମୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଅୄଯୋ ୄମ: 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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i. ଏଓ ନୁଘତି ଫୟୋୋଯ ପ୍ରଥୋ ପ୍ରତଫିନ୍ଧୋମକ ଓ ଫୟଫସୋଣ ଯବ୍ନଯୋଓୁ ଙ୍ଗୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି

ii. ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଣିୋମୋଆଥିଫୋ ଚନିରି୍ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ ତୁଟ ିଯହଙି ି 

iii. ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ବଡୋୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ରୋବ ଈଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋୄଯ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫରି୍ଣୄଯ 
ବୋଫ ଯହମିୋଆଙ ି 

iv. ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ୄଫୈଧିଓଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଭିୋ ୟୋୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯଥିିଫୋ ଭୂରୟ 
ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄଟ׀ 

ୄସହ ି ଚନିରି୍କୁଡଓି ମୋହୋଓୁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯଫିୋୄଯ ଚୀଫନ  ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ପ୍ରତ ି ଫିଦଚନଓ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓି ୄସହ ି
ଅଆନଯ ପ୍ରୋଫଧୋନଯ ଈରଖଂନ ଓଯ ିଚନତୋଓୁ ଫକି୍ରୀ ୋଆଁ ମୋଘନୋ ଓଯୋମୋଈଙ,ି ମୋହୋ ନୁସୋୄଯ ଫୟୋୋଯୀଓୁ ୄସବ ି
ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ସୋଭଗ୍ରୀ, ପ୍ରଓୋଯ  ଈୄମୋକଯ ପ୍ରବୋଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀   

‘ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ’ ଥପ ଏଓ ଫଫିୋଦ ୄମଈଁଠ୍ ିୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମୋହୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ବିୄମୋକୄଯ 
ଥିଫୋ ଅୄଯୋକୁଡଓୁି ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୄଯ  ୄସସଫୁଯ ପ୍ରତଫିୋଦ ଓୄଯ ׀ 

ଔ) ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ପଫୟ 

ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦ ନଫିୋଯଣ ବିଓର୍ତ୍ପଫୟକୁଡଓି ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳୋ  ଯୋଚୟ ଏଫଂ ଚୋତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙୋିତ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ 

i. ଚରିଳା ନୟାୟାଧିଓଯଣ(ୄପାଯଭ): ଏହ ି ନୟୋଣୋଧିଓଯଣଙ୍କ ବିୄମୋକସଫୁଯ ସୁଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋଯ 
ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙ ିୄମଈଁଠ୍ ିଚନିରି୍ ଓଭିୋ ୄସଫୋଯ ଭୂରୟ  ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ 20 
ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ୄଟ ׀  ଚରିଳୋ ୄପୋଯଭଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଅୄଦର୍/ନରି୍ଣ୍ପଣଯ ନଷି୍ପୋଦନ ୋଆଁ ଏହୋଓୁ ମଥୋଥପ 
ସବିିର ୄଓୋଟପ ୂଦଫିୋନୀ ନୟୋଣୋଣ  ଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋୋଆଁ ଧିଓୋଯ ଦଅିମୋଆଙ ି׀  

ii. ଯାଚୟ ଓଭିଶନ: ଏହ ିନଫିୋଯଣ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଙ୍କ ଭୂବୂତ, ୁନଫଘିୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ 
ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙ ି ଏହୋ ଚରିଳୋ ୄପୋଯଭଠ୍ୋଯୁ ଅସଥିିଫୋ ନିୄ  ׀ ଫଦନକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯ ଓଯନ୍ତ ି  ତୋଙ୍କ ׀
ୄସହ ି ବିୄମୋକକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋଯ ଫ ି ଭୂ ଧିଓୋଯ ଯହଙି ି ୄମଈଁ ଚନିରି୍/ୄସଫୋ  
କ୍ଷତିଯୂଣ ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ ଯ ଭୂରୟ ଟ 20 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁଏ  ଟ 100 ରକ୍ଷ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁଏ 
ନୋହିଁ ׀ ନୟୋନୟ ର୍କି୍ତ  ପ୍ରୋଧିଓୋଯକୁଡଓି ଚରିଳୋ ୄପୋଯଭ ସହତି ସଭୋନ ׀   

iii. ଚାତୀୟ ଓଭିଶନ: ଧିନଣିଭ ନ୍ତକପତ ସ୍ଙୋିତ ନ୍ତଭି ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୄହଈଙନ୍ତି ଚୋତୀଣ ଓଭିର୍ନ ׀ 
ଣୋଙ୍କ ୋଔୄଯ ଭୂବୂତ, ୁନଫଘିୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙ ି  ଏହୋ ׀
ଯୋଚୟ ଓଭିର୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଅୄଦର୍ଠ୍ୋଯୁ ଅସଥିିଫୋ ନିୄ ଫଦନକୁଡଓିଯ ରୁ୍ଣୋଣୀ ଓଯନ୍ତ ି
ଏଫଂ ୄଭୌଓି ନୟୋଣୋଧିଓୋଯୄଯ ଏହୋ ୄସହ ିଫଫିୋଦକୁଡଓିଯ ଫଘିୋଯ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଁଠ୍ ିଚନିରି୍/ୄସଫୋ 
 ଦୋଫୀଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିଯୂଣ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ׀  ଣୋଙ୍କ ଯୋଚୟ ଓଭିର୍ନ ଈୄଯ 
ନଯିୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଥୋଏ ׀ 

ସଭସ୍ଗ ତନି ିବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଏଓ ଦଫିୋନୀ ନୟୋଣୋଣଯ ଧିଓୋଯ ଥୋଏ ׀ 
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କ) ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଏଯ ଓଯଫିା ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଈୄଯୋକ୍ତ ତନି ିନଫିୋଯଣ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ବିୄମୋକ ଦୋଏଯ ଓଯଫିୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ତ ିସଯ ୄଟ ׀ 
ଯୋଚୟ ଓଭିର୍ନ ନଓିଟୄଯ ୄହଈ ଓଭିୋ ଚୋତୀଣ ଓଭିର୍ନ ନଓିଟୄଯ ୄହଈ, ଏଓ ବିୄମୋକ ଓଭିୋ ନିୄ ଫଦନ 
ପୋଆର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ ନୋହିଁ ׀  

ବିୄମୋକ ସ୍ୱଣଂ ବିୄମୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଥଫୋ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପୋଆର ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 
ଏହୋ ଫୟକି୍ତକତ ଯୂୄ ପୋଆର ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ ଠ୍ୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଧ୍ୟୋନୄଯ 
ଯଖିଫୋ ଈଘତି ୄମ ଏଓ ବିୄମୋକ ପୋଆର ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଓରିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀ 

ଖ) ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭ ଅୄଦଶ 

ମଦ ିୄପୋଯଭ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଟନ୍ତ ିୄମ ୄମଈଁ ଚନିରି୍ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ୄସଥିୄଯ ବିୄମୋକୄଯ 
ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୂଟ ିଥୋଏ ଓଭିୋ ବିୄମୋକୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଥିଫୋ ୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ି
ଫ ିଅୄଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ହୁଏ, ୄପୋଯଭ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓଓୁ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନିୄ େପର୍ ୄଦଆ 
ଫିୄ ଯୋଧୀ କ୍ଷଓୁ ଅୄଦର୍ ଚୋଯୀ ଓଯିୋଯନ୍ତ,ି ମଥୋ : 

i. ବିୄମୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭରୂୟ, (ଓଭିୋ ଫୀଭୋ ସନ୍ଦବପୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ , ଘୋଚପଓୁ 
ବିୄମୋକ୍ତୋଓୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଫୋ  

ii. ଫିୄ ଯୋଧୀ କ୍ଷଯ ଫୄହୋ ୄମୋକଁୁ ଈୄବୋକ୍ତୋ ୄବୋକିଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ହୋନ ି ଓଭିୋ କ୍ଷତ ି ୋଆଁ 
ଈୄବୋକ୍ତୋଓୁ ୄସହ ିଯଭିୋଣଯ ଯୋର୍ ିକ୍ଷତିଯୂଣ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ  

iii. ପ୍ରର୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋୄଯ ଥିଫୋ ତୂଟ ିଓଭିୋ ବୋଫଓୁ ହଟୋଆଫୋ  

iv. ନୁଘତି ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରଥୋ ଓଭିୋ ପ୍ରତଫିନ୍ଧୋମକ ଓ ଫୟଫସୋଣ ଯବ୍ନଯୋଓୁ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ 
ୄସକୁଡଓିଯ ନୁଯୋଫୃର୍ତ୍ ିନ ଓଯଫିୋ  

v. କ୍ଷଭୋନଙୁ୍କ ମୄଥଷ୍ଟ ଭରୂୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 

ଗ) ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ୄେଣୀ 

ତନି ିୄପୋଯଭୄଯ ଥିଫୋ ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ନଭିନରିଖିତ ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫବିୋଚତି 
ହୁନ୍ତ,ି ୄମୄତ ଦୂଯ ମପୟନ୍ତ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ସଂକୃ୍ତ ୄଟ : 

i. ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ଫିଭେତା 

ii. ଦାଫୀଯ ଣ-ସଭାଧାନ 

iii. ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓଯଣ 

iv. ହାନଯି ଭାତ୍ରା/ଯିଭାଣ 

v. ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ, ନୁଫନ୍ଧ ଆତୟାଦ ି

4. ଫୀଭା ୄରାଓା (ପ୍ରଶାସନଓି ବିୄମାକ ମାଞ୍ଚ ଧିଓାଯୀ) 
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ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ଧିଓୋଯ ନ୍ତକପତ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ଦନି ର୍ୋସଓୀଣ ୄକୄଚଟୄଯ 
ପ୍ରଓୋର୍ତି ଏଓ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚନତୋ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ନଣିଭୋଫୀ, 1998 ସ୍ଙୋିତ ଓୄର ׀ ଏହ ି ନଣିଭୋଫୀ 
ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତକତ ଙ୍କକି୍ତଯ ଫୀଭୋ, ଥପୋତ୍ ଫୟକି୍ତକତ ଦୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋସଫୁ ୋଆଁ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ପ୍ରତ ିରୋକୁ ହୁଏ ׀ 

ଏହ ିନଣିଭକୁଡଓିଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀକୁଡଓି ତଯପଯୁ ଳ୍ପ ଔଙ୍ଙପୄ ଯ ସକ୍ଷଭ  ନଯିୄକ୍ଷ ବୋୄଫ ଦୋଫୀଯ 
ସଭୋଧୋନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ବିୄମୋକକୁଡଓୁି ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋ ׀ 

ୄରାଓା, ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ଯେଯ ସମ୍ମତିୄ ଯ ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ  ଯାଭଶପଦାତା ଯୂୄ 
ଓାମପୟ ଓଯିାୄଯ ׀  

ୄରାଓାଙ୍କ ନରି୍ଣ୍ପୟ, ବିୄମାକଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା ଓଭିୋ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା ୄହଉ, ନ୍ତଭି ୄଟ ׀ 

ଓ) ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ 

ୄରୋଓୋଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିବିୄମୋକ, ଫୀଭତି ଓଭିୋ ତୋ’ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହୋଆ, ରିଖିତୄଯ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ମୋହୋ ୄରୋଓୋଙୁ୍କ ସୄଭୋଧିତ ୄହୋଆଥିଫ ମୋହୋଙ୍କ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୋଧିଓୋଯୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଏଓ ର୍ୋଔୋ/ଓୋମପୟୋଣ ଥିଫ ׀ ଏହୋ ସହତି ବିୄମୋକ୍ତୋଓୁ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ହୋନଯି ସ୍ୱଯୂ  ଫସି୍ଗୋଯଯ ଅଓନ ଏଫଂ ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ଯରିିପ ସହତି ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ, ସହୋଣଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି 
ଭଧ୍ୟ ସଂରଗ୍ନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ 

ୄରୋଓୋଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ି: 

i. ବିୄମୋକ୍ତୋ ଫୂପଯୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙୁ୍କ ଏଓ ରିଖିତ ବିୄଫଦନ ୄଦଆଥିୄଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ : 

 ବିୄମୋକଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଥିିୄଫ 

 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ ଏଓ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକ୍ତୋ ୄଓୌଣସ ିଈର୍ତ୍ଯ 
ୋଆ ନ ଥିୄଫ   

 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମୋକ୍ତୋ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହୋଆ ନ ଥିୄଫ ׀ 

ii. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୋହୟ ୄହୋଆଥିଫୋ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଥିଫ 
  ׀

iii. ବିୄମୋକଟ ିୄଓୌଣସ ିନୟୋଣୋଣ ଓଭିୋ ଈୄବୋକ୍ତୋ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ ଓଭିୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୄଯ ଫଘିୋଯୋଧୀନ 
ନ ଥିଫ ׀ 

ଔ) ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯିଶ/ଯାଭଶପ 

ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ/ୄପ୍ରୋୄଟୋଓର ୂର୍ଷି୍ଟୋଘୋଯ  କୁଡଓି ଯହଙି ି ମୋହୋଓୁ ୄରୋଓୋ ୋନ ଓଯଫିୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ 
ଓଯୋମୋଏ : 

i. ୄସବ ିଏଓ ବିୄମୋକଯ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ଏଓ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁୋଯରି୍ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍  
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ii. ପ୍ରତରିିିକୁଡଓି ଈବଣ ବିୄମୋକ୍ତୋ  ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋ ଈଘତି 

iii. ୄସବ ିସୁୋଯରି୍ ପ୍ରୋପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତୄଯ ସୁୋଯରି୍କୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ 

iv. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ଏଓ ପ୍ରତରିିି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋ ଈଘତି ଏଫଂ ୄସହ ି ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ତ୍ରଯ ପ୍ରୋପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଭକୋମିଫୋ ଈଘତି ׀ 

ମଦ ିଫଫିୋଦ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୋଧୋନ ନ ହୁଏ, ୄରୋଓୋ ଫୀଭିତଓୁ ୄସହ ିରୋବ/ନରି୍ଣ୍ପଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄ ଦଫ, 
ମୋହୋ ୄସ ନୟୋଣସଙ୍ଗତ ବୋଫିୄ ଫ, ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ କ୍ଷତଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ଯଭିୋଣ 
ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥିଫ ׀ 

କ) ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ଧିନରି୍ଣ୍ପୟ / ାଯିୄତାଷଓି 

ୄରୋଓୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଧିନରି୍ଣ୍ପଣ ନଭିନରିଖିତ ନଣିଭୋଫୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି: 

i. ୋଯିୄ ତୋର୍ଓି ଟ. 20 ରୋକ୍ଷ ୂନୁଗ୍ରହ ଫୂପଓ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଦଣ  ନୟୋନୟ ଔଙ୍ଙପ 
ସମି୍ମତି ଓଯ ି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫୋ ଈଘତି ׀  

ii. ୄସବ ି ଏଓ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପି୍ତ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ 3 ଭୋସଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦଅିମିଫୋ ଈଘତି, ଏଫଂ 
ଫୀଭିତ ୄସହ ିୋଯିୄ ତୋର୍ଓି ଯ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ଏଓ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଭି ସଭୋଧୋନ ଯୂୄ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ 
ୋଯିୄ ତୋର୍ଓି ଯ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ସ୍ୱୀଓୋୄଯୋକି୍ତ ୄଦଫୋ ଈଘତି׀  

iii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଧିନରି୍ଣ୍ପଣ ଯ ନୁୋନ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ ୄସହ ିସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର ପ୍ରୋପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄରୋଓୋଙୁ୍କ ଏଓ ରିଖିତ ସଘୂନୋ ଠ୍ୋଆୄଫ ׀  

iv. ମଦ ିଫୀଭିତ ୄସହ ିଧିନରି୍ଣ୍ପଣ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଧିନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୁ 
ରୋକ ୁଓଯ ିନ ୋଯନ୍ତ ି׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ଈୄବୋକ୍ତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନଣିଭ, 1986 ନୁସୋୄଯ, ଓଏି ଏଓ ଈୄବୋକ୍ତୋଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆୋଯଫି ନୋହିଁ ? 

I. ମିଏ ଫୟକି୍ତକତ ଈୄମୋକ ୋଆଁ ଚନିରି୍/ୄସଫୋ ବଡୋୄଯ ନଏି 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ନୁଃଫକି୍ରଣ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଚନିରି୍କୁଡଓୁି ଓିୄ ଣ 

III. ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ଚନିରି୍/ୄସଫୋ ଓିୄ ଣ  ୄସକୁଡଓିଯ ଈୄମୋକ ଓୄଯ  

IV. ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ନୟ ଚଣଓଯ ୄସଫୋଯ ଈୄମୋକ ଓୄଯ 

 

ଖ. ଫାର୍ତ୍ପା ଫନିଭିୟ/ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାୄଯ ସୄବ୍ଷଣ ୄଓୌଶ 
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ସଫପୋଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଭୂହଯ ୄକୋଟଏି, ମୋହୋ ଓୋମପୟ ସ୍ଙୄଯ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଓୋମପୟ ସବ୍ନୋଦନ ୋଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ 
ୄସଫୋ ଓଭପଘୋଯୀ ୋଔୄଯ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ, ୄହଈଙ ିଭଦୁୃ ୄଓୌର୍ ׀ 

ଓଠ୍ନି ୄଓୌର୍ – ମୋହୋ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରଓୋଯଯ ଓୋମପୟ ଓଭିୋ କ୍ରଣିୋ ସବ୍ନୋଦନ ଓଯଫିୋଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ କ୍ଷଭତୋ ସହତି 
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଭଦୁୃ ୄଓୌର୍ ଈବଣ ଓୋମପୟୄଯ  ଫୋହୋୄଯ ନୟ ଓଭପୀ  ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସହତି 
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯୂୄ ଫୋର୍ତ୍ପୋୋ ଓଯଫିୋଯ ଚଣଓଯ କ୍ଷଭତୋ ସହତି ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀ ଫୋର୍ତ୍ପୋ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍କୁଡଓି ଏହ ି
ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତ ି׀ 

1. ଫାର୍ତ୍ପା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ସଭେନ୍ଧ 

ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ୄହଈଙ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ  ନୁଯୋକୀ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ତତ୍ତ୍ୱ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁୄହ ଁ
 ׀ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଭନୁର୍ୟ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ସହତି ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ଦୃଢ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀

ଉବୟ ୄସଫା  ସଭେନ୍ଧ ନୁବୂତ ିହ ିଁ ଯିୄ ଶଷୄଯ ଅଓାଯ ଦିନ୍ତ ିଓ ିଗ୍ରାହଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଓଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଦଖିଫ ׀ 

ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ କଢଫିୋୄଯ ଓଏି ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ? 

ଏହୋଯ ହୃତିଣ୍ଡୄଯ, ଫର୍ୟ ଫଶି୍ୱୋସ/ନଷି୍ଠୋ ଥୋଏ ׀ ତୋ’ ସହତି ନୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଙନ୍ତ,ି ମୋହୋ ୄସହ ିଫଶି୍ୱୋସଓୁ 
ଦୃଢୀଓଯଣ  ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯନ୍ତ ି׀ ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓୁି ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ׀ 

ଘତି୍ର 2: ଫଶି୍ୱାସ/ନଷି୍ଠା ାଆଁ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

 

 

 

 

 

 

i. ପ୍ରୄତୟଓ ସଭନ୍ଧ ଅଓର୍ପଣ ସହତି ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ : 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ତୋଓୁ ନୟଭୋୄନ ସନ୍ଦ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ୄସ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ସଭନ୍ଧ କଢଫିୋ ୋଆଁ 
ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ଈଘତି  ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଓର୍ପଣ, ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ମୋହୋ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ 
ଏଓ ସଂକଠ୍ନ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ପ୍ରତନିଧିିକୁଡଓି ସଂଓପୄ ଯ ଅସଫିୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ଯ ଯଭିୋଣ ୄଟ ׀ 
ଅଓର୍ପଣ ୄହଈଙ ିପ୍ରୄତୟଓ ହୃଦଣଓୁ ୄଔୋରିଫୋଯ ପ୍ରଥଭ ଘୋଫଓିୋଠ୍ ି׀ ଏହୋ ଫନିୋ ଏଓ ସଭନ୍ଧ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହ ଁ׀ 
ଏଓ ଫିୄ କ୍ରତୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯନୁ୍ତ ମୋହୋଓୁ ୄରୋୄଓ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀ ଅଣ ବୋଫୁଙନ୍ତ ିଓ ି ୄସ 
ଫିୄ କ୍ରତୋଯ ଫୃର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫହୁତ ଅକଓୁ ମିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହୋଆ ୋଯଫି ଓ ି? 

ଅଓଷପଣ 

ଉସ୍ଥିତ ଯହଫିା ସଂୄପ୍ରଷଣ 

ଫଶି୍ୱାସ/ ନଷି୍ଠା 
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ii. ଏଓ ସଭନ୍ଧଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଈଙ ିଚଣଓଯ ଈସ୍ଙିତ –ଅଫର୍ୟଓ ସଭଣୄଯ ୄସଆଠ୍ ିଈସ୍ଙିତ ଥିଫୋ 
: 

ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଈଦୋହଯଣ ୄଫୋଧହୁଏ ୄହଈଙ ି ଫଫିୋହଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ସ୍ଘୀ ସ୍ୱୋଭୀଯ ଈସ୍ଙିତ ି ଅଫର୍ୟଓ 
ଓୄଯ, ସ୍ୱୋଭୀଯ ଈରବ୍ଧତୋ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄଟ ଓ ି? ୄସହିଯ ିଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଅୄରୋଘନୋଯ ଫରି୍ଣ 
ୄହଈଙ ି ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ, ଓବ୍ନୋନୀ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ପ୍ରତନିଧିି ୄହୄଫ ଓ ି ଏଫଂ ୄଓଭିତ ି  ସୄ ׀
ସଂରୂ୍ଣ୍ପଯୂୄ ଈସି୍ଙତ ଥିୄଫ ଓ ି ଗ୍ରୋହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫରି୍ଣୄଯ ରୁ୍ଣୁଥିୄଫ ଓ ି? 

ୄଓୄତଓ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଥୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସଂରୂ୍ଣ୍ପଯୂୄ ଈସି୍ଙତ ନ ଥୋଏ ଏଫଂ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କଯ ସଭସ୍ଗ 
ପ୍ରତୟୋର୍ୋଓୁ ନୟୋଣ ଦଏି ׀ ଚୄଣ ତଥୋି ଏଓ ଦୃଢ ସଭନ୍ଧ ଯଖିୋୄଯ ମଦ ିୄସ ଅଶ୍ୱୋସନୋ ୄଦଫୋ ହସିୋଫୄଯ, ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ପ 
ସୋଭୋନୁବୂତ ିଥୋଆ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି  ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄଫୋଧ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓୄଯ ׀ 

ଈୄଯୋକ୍ତ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ ୄମଯଓି ି: 

 ଏଓ ଧୋଯଣୋ ମୋହୋ ଚୄଣ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ ଓଭିୋ 

 ୄମଈଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୄଣ ଈସି୍ଙତ ଯୄହ  ରୁ୍ୄଣ ଓଭିୋ 

 ସୄନ୍ଦର୍ ମୋହୋ ଚୄଣ ନୟଚଣଓୁ ଠ୍ୋଏ 

ୄହଈଙନ୍ତ ିସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ଦକିସଫୁ ଏଫଂ ର୍ଙୃ୍ଖୋ  ୄଓୌର୍ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏଓ ଥପୄଯ ଚୄଣ ମୋହୋ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ଓୄଯ, ୄହଈଙ ିଏଓ ଓୋମପୟ ମୋହୋ ଚୄଣ ୄଓଭିତ ିବୋୄଫ  ୄଦୄଔ, ଯ ଯଣିୋଭ ׀  

ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଈୄଯ ଫହୁତ ୄଚୋଯ ଦିନ୍ତ ି ୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଯଖିଫୋଯ ଔଙ୍ଙପ ଏଓ 
ନୂତନ ଗ୍ରୋହଓ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୄକ୍ଷୋ ଫହୁତ ଓଭ ୄଟ ׀ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧ ୄନଓ ସ୍ପର୍ପ ଫନୁି୍ଦୄଯ ଖୄଟ ଈ.ସ୍ୱ. ଗ୍ରୋହଓଯ 
ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଫୁଛଫିୋ ସଭଣୄଯ, ଅଫଯଣକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ପଭପକୁଡଓି 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ୄତଣୁ, ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏହ ିଫନୁି୍ଦକଡୁଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓୄଯ ସଭନ୍ଧ ସଦୃୁଢ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ୄନଓ ସୁୄ ମୋକ ଙ ି׀ 

2. ଫାର୍ତ୍ପା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଫୋର୍ତ୍ପୋ-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓ’ଣ ? 

ସଭସ୍ଗ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଏଓ ୄପ୍ରଯଓ, ମିଏ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ୋଏ,  ୄସହ ିସୄନ୍ଦର୍ଯ ଏଓ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଏହ ି
ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ୄପ୍ରଯଓଯ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁଛିୋୄଯ ׀ 
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ଘତି୍ର 3 :  ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରଓାଯ 

 

 

 

 

 

 

ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଫବିିନ୍ନ ଯୂୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ 

 ୄଭୌଖିଓ 

 ରିଖିତ 

 ଣ-ୄଭୌଖିଓ 

 ର୍ଯୀଯ ବୋର୍ୋଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ି

ଏହୋ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆ, ୄପୋନ ୄଯ, ୄଭର ଓଭିୋ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଘୋଯଓି ଓଭିୋ 
ୄନୌଘୋଯଓି ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ସୄନ୍ଦର୍ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଓଭିୋ ଯୂ ଓଭିୋ ଭିଡଅି ଭୋଧ୍ୟଭ ଫୟଫହୃତ ୄହଈ, 
ସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ସୋଯ ୄହଈଙ ିମୋହୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓର୍ତ୍ପୋ ଫୁଛିୋୄଯ ୄମଭିତ ିସଂୄପ୍ରର୍ତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ଏହୋ ଘଣନ ଓଯଫିୋ କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ଓ ି ଓିଯ ି  ୄଓୄତୄଫୄ ଏହୋ ଈେଷି୍ଟ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ 
ୋଔଓୁ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ୋଆଫ ׀  

ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଫଷିୟୄଯ ନଭିନୄଯ ସଘତି୍ର ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

ଅସନୁ୍ତ ଘତି୍ରୄଯ ଦକୁଡଓୁି ଯବିୋର୍ତି ଓଯଫିୋ : 

ଘତି୍ର 4: ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

 

ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରଓାଯ 

ୄଭୌଖିଓ ରିଖିତ ଣ-ୄଭୌଖିଓ 
ଶଯୀଯ ବାଷାଯ 

ଉୄମାକ ଓଯିଫା 

ଉତ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ପା ଏନୄଓାଡଙି୍ଗ ଡିୄ ଓାଡଙି୍ଗ ଡିୄ ଓାଡଙି୍ଗ  

ପିଡଫୟାଓ  

ସନ୍ଦବପ/ପ୍ରଓଯଣ 

ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ 
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ଯବିାଷା  

i. ଈତ୍ସ: ସୄନ୍ଦର୍ଯ ଈତ୍ସ ଯୂୄ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ଓୋହିଁଓ ିଫୋର୍ତ୍ପୋ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓଯୁଙ,ି  
ୄସ ଓ’ଣ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋୄହଁ ଏଫଂ ନଃିସୄନ୍ଦହ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ସଂୄପ୍ରର୍ତି ଓଯୁଥିଫୋ ସଘୂନୋ 
ଈୄମୋକୀ  ସଠ୍ଓି ୄଟ ׀ 

ii. ସୄନ୍ଦହ ୄହଈଙ ିୄସହ ିସୂଘନୋ ମୋହୋଓୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ ׀ 

iii. ଏୄନକୋଡଙି୍ଗ ୂସୄଙ୍କତୀଓଯଣ  ୄହଈଙ ି ସୂଘନୋ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ସ୍ୱଯୂୄଯ 
ଫୟକ୍ତ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋୄହଁ ମୋହୋ ଠ୍ୋମୋଆ ୋଯଫି ଏଫଂ ନୟ ୋଶ୍ୱପୄ ଯ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଡିୄ ଓୋଡଙି୍ଗ 
ୂସୄଙ୍କତୋନୁଫୋଦ  ଓଯୋମୋଏ ׀ ସୄଙ୍କତୀଓଯଣଯ ସପତୋ ଏହୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ୄଓୄତ 
ବରବୋୄଫ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ  ଭ୍ରୋନ୍ତଯି ଅଧୋଯଓୁ ଦୂଯ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ׀ ଏଥି ୋଆଁ ତୋ’ ୄଶ୍ରୋତୋକଣ 
ଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହୋ ଓଯଫିୋୄଯ ଫପିତୋଯ ଯଣିୋଭ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୄହଫ 
ମୋହୋଓୁ ବୂର ଯୂୄ ୄଫୋଧ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

iv. ଏଓ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଏଓ ଘୟୋୄନର ୂଭୋଧ୍ୟଭ  ଚଯଅିୄଯ ଠ୍ୋମୋଏ, ମୋହୋଓୁ ୄସହ ି ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ଘଣନ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀  ଭୋଧ୍ୟଭ ୄଭୌଖିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୟକି୍ତକତ ସୋଭନୋ-ସୋଭନ ି ୄଫୈଠ୍ଓ, 
ୄଟରିୄପୋନ   ଓନଫୄ ଯନିଷଙ୍୍ଗ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁଏ, ଓଭିୋ ରିଖିତ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ତ୍ର, ଆ-ୄଭର, 
ୄଭୄଭୋ,  ଯିୄ ୋଟପ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀  

v. ଡିୄ ଓୋଡଙି୍ଗ ୂସୄଙ୍କତୋନୁଫୋଦ  ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ଘଯଣ ୄମଈଁଠ୍ ି ସୂଘନୋ ଏହୋଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ, 
ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଏ  ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରଓୋଯ ୄଫୋଧ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ୄଦଔୋମୋଏ ୄମ ସୄଙ୍କତୋନୁଫୋଦ ୂଓଭିୋ 
ଚୄଣ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଓିଯ ିଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ୄସୄତ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମୄତ ସୄଙ୍କତୀଓଯଣ ୂଚୄଣ ଏହୋଓୁ 
ୄଓଭିତ ିପ୍ରଓୋର୍ ଓୄଯ  ୄଟ ׀  

vi. ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ: ନ୍ତଭିୄଯ ଏଓ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ଥୋଏ, ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୂୄଶ୍ରୋତୋକଣ  ମୋହୋଓୁ ସୄନ୍ଦର୍ 
ଠ୍ୋମୋଏ ׀ ଏହ ି ୄଶ୍ରୋତୋକଣଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଯ ନଚିଯ ଧୋଯଣୋ/ଭତ, ଫଶି୍ୱୋସ  ବୋଫନୋ ଥୋଏ ଏଫଂ 
ଏହସିଫୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ଓିଯ ିସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ି ତୋ’ ଈୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ପ୍ରଯଓଓୁୄ ׀
ଓ’ଣ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ଡଫି ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ୄଫୄ ଏହ ିସଫୁ ଓୋଯଓକୁଡଓୁି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଫଘିୋଯଓୁ 
ୄନଫୋଓୁ ୄଡ ׀ 

vii. ପିଡଫୟୋଓ ୂପ୍ରତିୁଷି୍ଟ : ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ୋମୋଏ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଏ, ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄଭୌଖିଓ  
ଣ-ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ୄପ୍ରଯଓଓୁ ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ଠ୍ୋଆଫୋ ଈଘତି ׀ ୄପ୍ରଯଓ ୄସବ ିପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ୋଆଫୋ ଅଫର୍ୟଓ 
 ଏସଫୁ ପ୍ରତକି୍ରିଣୋଓୁ ଧ୍ୟୋନଯ ସହତି ଫୁଛଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ ଏହୋ ସୋହୋମୟ 
ଓଯଫି ଓ ିସୄନ୍ଦର୍ଟ ିଓିଯ ିପ୍ରୋପ୍ତ ୄହରୋ  ତୋ ଈୄଯ ଓିଯ ିଓୋମପୟ ଓଯୋକରୋ ׀ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ, ସୄନ୍ଦର୍ 
ଫଦୋ ମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ରକୋ ଯୂୄ ଫୟକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 
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3. ପ୍ରବାଫଶାୀ ସଂୄପ୍ରଷଣୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ଈୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ/ଫୋଧୋ ଈୁଚିୋୄଯ ׀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ଫଓୃିତ ୄହୋଆୋୄଯ ୄପ୍ରଯଓ ଫରି୍ଣୄଯ ସୃଷି୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଧୋଯଣୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଓଭିୋ ସୄନ୍ଦର୍ ଦୁଫପ ବୋୄଫ ଯୂୋଙି୍କତ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଓଭିୋ ତ ିୄଫର୍ୀ ଓଭିୋ ତ ିଓଭ ଫୟକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ୄପ୍ରଯଓଯ 
ସଂସ୍କତୃଓୁି ଫୁଛ ିନ ଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ׀ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄହଈଙ ିଏହ ିସଫୁ ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ହଟୋଆଫୋ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଓ’ଣ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ନୋହିଁ ? 

I. ଅଓର୍ପଣ 

II. ଫଶି୍ୱୋସ 

III. ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

IV. ସଂର୍ଣଫୋଦ/ଫଶି୍ୱୋସ 

 

ଗ. ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ଫଧୋଯଣୋକୁଡଓୁି ୄଦଖିଫୋ ମୋହୋଓୁ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଏଓ ଭହାନ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫା 

ଅୄଭ ଫୂପଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଅଓର୍ପଣ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିସଭନ୍ଧଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ଗମ୍ଭ ׀ ଅଣ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ, ମିଏ ଅଣଙୁ୍କ 
ସନ୍ଦ ଓୄଯ ନୋହିଁ, ଠ୍ୋଯୁ ଫୟଫସୋଣ କ୍ୱଘତି୍ ୋଆ ୋଯିୄ ଫ ׀ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄନଓ ଫୟକି୍ତ ଅଣଙ୍କ ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଭିୋ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭୋତ୍ର ଏଓ ତୁଯନ୍ତ ନଚଯ, ଓଭିୋ ଓଙି ି ୄସୄଓଣ୍ଡ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯିୄ ଫ ׀ ଅଣ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭତ, ଅଣଙ୍କ ଯୂ, ଅଣଙ୍କ 
ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ , ଅଣଙ୍କ ଅଘୋଯ/ଫୟଫହୋଯ ଏଫଂ ଅଣ ଓିଯ ି ନ୍ଧଙିନ୍ତ ି  ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯନ୍ତ ି  ଏସଫୁ ଈୄଯ ׀
ଅଧୋଯତି ׀ ଭୄନ ଯଔନୁ୍ତ ୄମ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ଦୀଖପସ୍ଙୋଣୀ ହୁଏ ׀ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ସୃଷ୍ଟି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ୄଓୄତଓ ଈୄମୋକୀ ଯୋଭର୍ପ ୄହଈଙ:ି 

i. ସଫପଦା ଠ୍କି୍ ସଭୟୄଯ ଯହନୁ୍ତ ׀ ଓଙି ିସଭଣ ଫୂପଯୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯନୁ୍ତ ସଫୁ 
ପ୍ରଓୋଯଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଫିଭତୋ ୋଆଁ ସି୍ଙତ ିନୁଯୂ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ׀ 

ii. ନଚିଯ ଈସ୍ଙୋନୋ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଅଣ ପ୍ରତୟୋର୍ତି, ମୋହୋ ସହତି ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ 
ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯୁଙନ୍ତ,ି ଅଣଙୁ୍କ ଚୋୄଣ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଯୂ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରଥଭ ସୄଙ୍କତ ୄଟ 
ମୋହୋ ସହତି ତୋଓୁ ଅକଓୁ ଫଢଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ 

 ଅଣଙ୍କ ଯୂଯଙ୍ଗ ସଠ୍କି୍ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯୁଙ ିଓ ି? 
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 ଅଣଙ୍କ ିନ୍ଧଥିିଫୋ ୄୋର୍ୋଓ ୄଫୈଠ୍ଓ ଓଭିୋ ଫସଯ ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଓ ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଫୋହୟ ଯୂ ଯଙ୍ଗ ସପୋ  ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଈର୍ତ୍ଭ ଫୋଓଟୋ  ଖିଯ, ସପୋ  
ଫୟଫସ୍ଙିତ ୄୋର୍ୋଓ, ସପୋ  ଫୟଫସ୍ଙିତ ୄଭକ୍ ପ୍ ସହତି ? 

iii. ଏଓ ଉର୍ମ, ଅମକ ଫଶି୍ୱୋସୀ  ଫଚିଣୀ ଭୁଯୁଓ ିହସ ଅଣଙୁ୍କ  ଅଣଙ୍କ ୄଶ୍ରୋତୋଓୁ ତଶି୍ରୀଘ୍ର ଯସ୍ପଯ 
ସହତି ସହଚ ସି୍ଙତଓୁି ଅଣଫି ׀ 

iv. ୄଔାରା, ଅତ୍ମ ଫଶି୍ୱାସୀ  ସଓାଯାତ୍ମଓ ୄହଫା 

 ଅଣଙ୍କ ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀ ଅମକ  ଫଶି୍ୱୋସ  ଅମକ -ଅଶ୍ୱୋସନଓୁ ଫୟକ୍ତ ଓୄଯ ଓ ି? 

 ଅଣ ସଧିୋ ଙଡିୋ ହୁନ୍ତ ିଓ,ି ଭୁଯୁଓ ିହସ ଦିନ୍ତ ିଓ,ି ୄନତ୍ର ସଂଓପ ଓଯନ୍ତ ିଓ,ି ଏଓ ଦୃଢ 
ହସ୍ଗଭିନ ଦ୍ୱୋଯୋ ବୟଥପନୋ ଓଯନ୍ତ ିଓ ି? 

 ଓଙି ି ସଭୋୄରୋଘନୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୄର ଫ ି ଓଭିୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ହସିୋଫୄଯ ୄଫୈଠ୍ଓ ଠ୍କି୍ 
ହସିୋଫୄଯ ମୋଈ ନ ଥିୄର ଫ ିଅଣ ସଓୋଯୋମକ ଓ ଯହନ୍ତ ିଓ ି? 

v. ନୟ ଫୟକି୍ତ ଉୄଯ ଅଗ୍ରହ – ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଚନିରି୍ ୄହଈଙ ିନୟ ଫୟକି୍ତଠ୍ୋୄଯ ଫୋସ୍ଗଫଓି ଯୂୄ 
ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯଫିୋ ׀ 

 ଅଣ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯୂୄ ଗ୍ରୋହଓ ଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ଓଙି ିସଭଣ ନିନ୍ତ ିଓ ି? 

 ୄସ ମୋହୋ ଓହୁଙ,ି ତୋଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଆ  ସୋଫଧୋନ ସହତି ରୁ୍ଣୁଙନ୍ତ ିଓ ି? 

 ଅଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓ ୋଔୄଯ ଈସି୍ଙତ  ଈରବ୍ଧ ଙନ୍ତ ି ଓ ି ଓଭିୋ 
ଅଣଙ୍କ ସୋକ୍ଷୋତଓୋଯଯ ଧୋ ସଭଣୄଯ ଅଣ ୄଭୋଫୋଆର ୄପୋନୄଯ ଫୟସ୍ଗ ଯହୁଙନ୍ତ ି׀ 

1. ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବାଷା (ଶାଯୀଯିଓ ବାଷା) 

ର୍ୋଯୀଯଓି ବୋର୍ୋ ଘନ, ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ, ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ଫୟକ୍ତ ସଫୁଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ଅଣ ୄମଈ ଁପ୍ରଓୋୄଯ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ 
ଓଯନ୍ତ,ି ଘୋରନ୍ତ,ି ଫସନ୍ତ ି ଙଡିୋ ହୁନ୍ତ,ି ସଫୁ ଅଭ ଫରି୍ଣୄଯ, ଏଫଂ ଅଭ ବିତୄଯ ଓ’ଣ ଖଟୁଙ,ି ତୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଓଙି ିଓଙି ି
ଓହନ୍ତ ି׀ 

ୄନଓଥଯ ଏହୋ ଓୁହୋମୋଏ ୄମ ପ୍ରଓୃତୄଯ ୄମତଓି ିଓୁହୋମୋଆଥୋଏ, ୄରୋୄଓ ତୋହୋଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୄଓଫ ରୁ୍ଣନ୍ତ ି  ׀
ମୋହୋ ଅୄଭ ନ ଓହଁୁ  ଫହୁତ ଓଙି ି ଫହୁତ ୄଚୋଯୄଯ ଓୄହ ׀ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ତୋହୋଯ ର୍ୋଯୀଯଓି ୂଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ  
ବୋର୍ୋ ଫରି୍ଣୄଯ ତ ିସତଓପ ଯହଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଓ) ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସ 

ଏଆଠ୍ ିୄଓୄତଓ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଆଙ ିଓ ିଚୄଣ ଓିଯ ିଅମକ ଫଶି୍ୱୋସୀ  ଅମକ –ପ୍ରତରି୍ତୃ ୄଦଔୋମିଫ, ନୟଓୁ 
ଏହ ିଧୋଯଣୋ ସୃଷି୍ଟ ଓଯ ିଓ ିତୋଓୁ ଧ୍ୟୋନଯ ସହତି ରୁ୍ଣୋମୋଈଙ ି: 

 ଙ୍ଗ-ଫନିୟୋସ – ଓୋନ୍ଧକୁଡଓି ଙଓୁ ଯଖି ସଧିୋ ଙଡିୋ ୄହଫୋ 

 ଦୃଢ ୄନତ୍ର ସଂଓପ – ଏଓ ‚ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଈଥିଫୋ‛ ଭୁଔ ସହତି 
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 ଈୄେର୍ୟରୂ୍ଣ୍ପ  ଚୋଣି ରୁ୍ଣି ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯୁଥିଫୋ ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ 

क  ଫଶି୍ୱାସ / ନଷି୍ଠା 

ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫିୄ କ୍ରତୋଯ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ଫଧିଯଯ ଓୋନଓୁ ମୋଏ ଓୋଯଣ ୄଶ୍ରୋତୋକଣଙ୍କ ତୋ’ ଈୄଯ 
ଫଶି୍ୱୋସ ନ ଥୋଏ – ତୋ’ ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବୋର୍ୋ ୄସ ଓହୁଥିଫୋ ଓଥୋୄଯ ନଷି୍ଠୋ ଙ ିୄଫୋରି ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଏି ନୋହିଁ ׀ 
ୄଓୄତଓ ୋଯବ୍ନଯଓି ସୄଙ୍କତ ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫୋ ତ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ମୋହୋ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ 
ୄଓୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସୄଙ୍ଙୋଟ  ଫଶି୍ୱସନୀଣ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୄଘତନ ଯହଫିୋଓୁ 
ୄଡ ୄମଭିତ ିଓ ିନଭିନୄ ଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙ ି: 

 ଅଖିକୁଡଓି ଫହୁତ ଓଭ ଓଭିୋ ନୋସି୍ଗ ବ ିସଂଓପ ଓଯଫିୋ, ଓଭିୋ ର୍ୀଘ୍ର ର୍ୀଘ୍ର ଘକ୍ଷୁ ଘନ 

 ଓହଫିୋ ସଭଣୄଯ ହୋତ ଓଭିୋ ଙୁ୍ଗକିୁଡଓି ଚଣଓଯ ଭହୁଁ ସମ୍ମଔୁୄଯ ଥିଫ 

 ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯ ୄବୌତଓିଯୂୄ ନୟ ଚଣଓଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଅୄଡ ଫୁରିଥିଫ 

 ଚଣଓଯ ଶ୍ୱୋସ ପ୍ରଶ୍ୱୋସ ୄଫକ ଫଢମିୋଏ  

 ୄଘୄହଯୋଯ ଯଙ୍ଗ ଫଦ ିମୋଏ; ଭୁଔଭଣ୍ଡ ଓଭିୋ ୄଫଓ ରୋର ୄହୋଆମୋଏ  

 ଛୋ ୄଫୋହଫିୋ ଫଢମିୋଏ  

 ସ୍ୱଯ ଫଦମିୋଏ ମଥୋ: ସ୍ୱଯଯ କୋଢତୋ, ଔନୋଆଫୋ, କୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିୋ 

 ଫଘନ - ସ୍ୱଯ ଧ୍ୱନ ିଭଧ୍ୟଭଯୁ ଓଭୄଯ ଯଖି ଧୀଯ  ସ୍ପଷ୍ଟ 

ୄଓୄତଓ ର୍ୋଯୀଯଓି ଘନ, ମୋହୋ ଅମକ ଯକ୍ଷୋଓୋଯତିୋ  ଣ-ପ୍ରୋପ୍ତଓୋଯତିୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ହୁଏ: 

 ହୋତ /ଫୋହୁଯ ବୋଫବଙ୍ଗୀ/ସୄଙ୍କତକଡୁଓି କ୍ଷଦୁ୍ର  ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯଯ ନଓିଟୄଯ ଥୋଏ  

 ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ବୋଫବିଫୟକି୍ତ ତ ିଓଭ ଥୋଏ 

 ର୍ଯୀଯ ୄବୌତଓିଯୂୄ ଅଣଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଅଡଓୁ ୄଭୋଡମିୋଏ  

 ଫୋହୁ ଦୁଆଟ ିର୍ଯୀଯ ସମ୍ମଔୁୄଯ ଙଓ ଅଓୋଯୄଯ ଯଔୋମୋଏ  

 ଅଖିକୁଡଓି ଳ୍ପ ସଂଓପ ଯଔନ୍ତ,ି ଓଭିୋ ତ ଅୄଡ ୄଦଔନ୍ତ ି

ମଦ ି ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ି ବ ି ଫ ି ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ ୄଦଔାଏ, ୄଫାଧହୁଏ ସଭୟ ଅସମିାଆଙ ି ୄମ 
ଅଣ ନଚିଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓଯ ଭନୄଯ ଓ’ଣ ଘାରୁଙ ିଚାଣିଫା ାଆଁ ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତ ି׀ 

2. େଫଣ ୄଓୌଶ  

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ  ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍ କୁଡଓିଯ ତୃତୀଣ ସଭହୂ 
ୄହଈଙ ି ଶ୍ରଫଣ ୄଓୌର୍ ׀ ଏକୁଡଓି ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରବୋଫର୍ୀତୋଯ ଏଓ ସୁଯଘିତି ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯନ୍ତ ି - 
‘ଫୁଛୋମିଫୋ ୂଫପଯୁ ପ୍ରଥୄଭ ଫୁଛଫିୋ’ ׀ 
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ୄଓୄତଓ ବବୋୄଫ ଅଣ ରୁ୍ଣନ୍ତ,ି ଅଣଙ୍କ ୄଯୋଚକୋଯ ଓୋମପୟଓୁର୍ତୋ,  ନୟଭୋନଙ୍କ ସହତି ଅଣଙ୍କ ସଭନ୍ଧଯ 
କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଈୄଯ ଏହୋଯ ଫଡ ପ୍ରବୋଫ ଯହଙି ି׀ ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଶ୍ରଫଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଯୋଭର୍ପ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓୁି ୄଦଖିଫୋ ׀ 

ଓ) ସକ୍ରୟି େଫଣ: 

ଏଆଠ୍ ିଅୄଭ ନୋ ୄଓଫ ସୄଘତନତୋଯ ସହତି ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ରୁ୍ଣିଫୋଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୁ, ଫଯଂ, ଧିଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ବୋୄଫ, ନୟ ଚଣଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପ୍ରର୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୂୋ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁଛଫିୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୁ ׀   

ଅସନୁ୍ତ ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ୄଓୄତକୁଡଏି ତତ୍ତ୍ୱ ଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଓୋଆଫୋ ׀ ୄସକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:- 

i. ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 

ଅୄଭ ଫକ୍ତୋ ଈୄଯ ଅଭଯ ଫବିୋଚତି ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ, ଏଫଂ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଧ୍ୟୋନ 
ଦିନୁ୍ତ, ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଭଧ୍ୟ ‚ଈଙ୍ଙ ସ୍ୱଯୄଯ‛ ଓୁୄହ ׀ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଯ ୄଓୄତଓ ଦକିକୁଡଓି ନଭିନ 
ପ୍ରଓୋୄଯ ଟନ୍ତ ି׀ 

 ଫକ୍ତୋ ଅୄଡ ସଧିୋ ସରଔ ୄଦଔନୁ୍ତ 

 ଧ୍ୟୋନ ହଟୋଈଥିଫୋ ଘନି୍ତୋଧୋଯୋକୁଡଓୁି ନୟ ଅୄଡ ଯଔନୁ୍ତ 

 ଭୋନସଓି ଯୂୄ ଏଓ ଔଣ୍ଡନ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯନୁ୍ତ ନୋହିଁ 

 ସଭସ୍ଗ ଫୋହୟ ଫଓିର୍ପଣଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯନୁ୍ତ ୂଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଅଣଙ୍କ ୄଭୋଫୋଆରଓୁ 
ନଃିର୍ବ୍ଦ ଯୂୄଯ ଯଔନୁ୍ତ    

 ଫକ୍ତୋଙ୍କ ର୍ୋଯୀଯଓି ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀଓୁ ‚ଧ୍ୟୋନ ୄଦଆ ରୁ୍ଣନୁ୍ତ‛ 

ii. ଅଣ ଶୁଣୁଙନ୍ତ ିୄଫାରି ପ୍ରଦଶତି ଓଯିଫା: 

ଏଆଠ୍ ିର୍ୋଯୀଯଓି ବୋର୍ୋ ୂଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ ଯ ଈୄମୋକ ଏଓ କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭଓିୋ ନଫିପୋହ ଓୄଯ ׀ ଈଦୋହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ: 

 ୄଫୄୄଫୄ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୋଯ ିୋୄଯ  ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଆ ୋୄଯ   

 ଏଓ ୄଔୋରୋ ଭଦୁ୍ରୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ନୟଓୁ ୄଔୋରୋୄଔୋରି ଫୟକ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓୄଯ   

 କ୍ଷୁଦ୍ର ୄଭୌଖିଓ ଟପି୍ପଣୀ ମଥୋ ‘ହଁୁ ’ ଏଫଂ ‘ଈଁ ହଁୁ ’ ୄଦଆୋୄଯ ׀ 

iii. ପିଡଫୟାଓ (ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ) ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା: 

ଅୄଭ ମୋହୋ ରୁ୍ଣଁ,ୁ ତୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ଅଭଯ ଫୟକି୍ତକତ ପିରଟଯ, ମଥୋ: ଅୄଭ ଧୋଯଣ ଓଯଥିିଫୋ 
ୂଫପୋନୁଭୋନ, ନରି୍ଣ୍ପଣ,  ଫଶି୍ୱୋସ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫଓୃିତ ୄହୋଆମୋଏ ׀  ଏଓ ୄଶ୍ରୋତୋ ହସିୋଫୄଯ ଅୄଭ ଏହ ି
ପିରଟଯକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ମୋହୋ ପ୍ରଓୃତୄଯ ଓୁହୋମୋଆଥୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫୁଛଫିୋ 
ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 
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 ଏଥିୋଆଁ ଅଣଙୁ୍କ ସୄନ୍ଦର୍ ଈୄଯ ନୁଃଘନି୍ତନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ 
ମୋହୋ ଓୁହୋମୋଆଥିଫ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯଫିୋଓୁ ଡିୋୄଯ ׀   

 ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ନୟଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଈୋଣ ୄହଈଙ ି ଫକ୍ତୋଯ 
ଫକ୍ତଫୟଓୁ/ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ସଯ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ  

 ତଥୋି ଏଓ ତୃତୀଣ ଈୋଣ ୄହଈଙ ିସଭଣ ସଭଣୄଯ ଫକ୍ତୋଓୁ ଟଓୋଆଫୋ  ୄସ ମୋହୋ 
ଓହଙି,ି ତୋଯ ସୋଯୋଂର୍ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ତୋଓୁ ୁଣି ରଟୋଆ ଓହଫିୋ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

େଷ୍ଟତା ାଆ ଁ ଘାଯଫିା – ଭଁୁ ମୋହୋ ରୁ୍ଣିଙ,ି ତୋ’ ଠ୍ୋଯୁ ଭଁୁ ମୋହୋଭୄନ ଓଯୁଙ ି ଠ୍କି୍ ତ, ଓ ିଅଭଯ ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ୄମୋଚନୋଯ ରୋବକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଣଙ୍କ ସଭସୟୋ ଙ,ି ଅଣ ଧିଓ ନେିଷି୍ଟ ୄହୋଆୋଯୄନ୍ତ ଓ ି? 

ଫକ୍ତାଙ୍କ ସରି ଶବ୍ଦକଡୁଓୁି ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ ଓହଫିା - ଭୋୄନ ଅଣ ଓହୁଙନ୍ତ ିଓ ି ‘ଅଭଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄମୋଚନୋକଡୁଓି ୄସୄତ 
ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁନୋହିଁ ମୋହୋ ତ ିଅଓର୍ପଣୀଣ’ - ଭଁୁ ଅଣଙୁ୍କ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଫୁଛଙି ିତ ? 

iv. ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ନ ୄହଫା : 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ସଫପଫୃହତ୍ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ୄହଈଙ ିଫକ୍ତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋମକ ଓ  କ୍ଷୋତ ିୄହଫୋଯ 
ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି  ଯଣିୋଭ ହୁଏ ୄମ ୄଶ୍ରୋତୋ ରୁ୍ଣି ୋୄଯ ମୋହୋ ଫକ୍ତୋ ଓୄହ ଓନୁି୍ତ ତୋ’ ନଚି କ୍ଷୋତ ିଥପଫୟୋଔୟୋ ׀
ନୁସୋୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଆ ତୋହୋ ରୁ୍ୄଣ ଓ ିଫକ୍ତୋ ଓ’ଣ ଓହୁଥୋଆୋୄଯ ׀ 

ୄସବ ିଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯ ଯଣିାଭ ୄୋତା ଫକ୍ତାଓୁ ଫକ୍ତଫୟ ଘାରୁ ଯଖିଫାୄଯ ନଙୁି୍ଚଓ ୄହଫ 
ଏହାଓୁ ସଭୟ ନଷ୍ଟ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯ ି  ଏହାଯ ଯିଣାଭ ଫକ୍ତାଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫୟାଖାତ ଅଣଫିା  ୄସ ׀
ସଂୄଦଶଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ସଂୄପ୍ରଷତି ଓଯଥିିଫା ୂଫପଯୁ ତାଓୁ ଫିଯୀତ ତଓପ ଦ୍ୱାଯା ଔଣ୍ଡନ ଓଯଫିା ଭଧ୍ୟ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଏହୋ ଫକ୍ତୋଓୁ ୄଓଫ ନଯିୋର୍ ଓଯଫି ଏଫଂ ସଂୄନ୍ଦର୍ଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ପଯୂୄ ଫୁଛଫିୋୄଯ ସୀଭୋ ଟୋଣିୄ ଦଫ ׀ ସକ୍ରିଣ 
ଶ୍ରଫଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ : 

 ଫକ୍ତୋଓୁ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯଫିୋ ୂଫପଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫନୁି୍ଦଓୁ ୂଯୋ ଓଯଫିୋଓୁ ନୁଭତ ିୄଦଫୋ 
 ୄଓୌଣସ ିଫିଯୀତ ତଓପ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫକ୍ତୋଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫୋଧୋ ନ ୄଦଫୋ 

v. ମଥାଥପ ଯୂୄ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫା/ପ୍ରତକି୍ରୟିା ୄଦଔାଆଫା 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ ମୋହୋ ଫକ୍ତୋ ଓୄହ, ତୋହୋଓୁ ଭୋତ୍ର ରୁ୍ଣିଫୋଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଫହୁତ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ୄହୋଆୋୄଯ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄଶ୍ରୋତୋ ୄଓୌଣସ ି ଯୂୄ ଫ ି ୄହଈ, ଓହଫିୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ବୋଫ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତକି୍ରଣିୋ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ନଣିଭଯ ୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏହୋ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ଫକ୍ତୋଓୁ ନୀଙ୍ଙ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ୄଦଔୋ ମୋଈ ନୋହିଁ ଫଯଂ ସମ୍ମୋନ  ଭମପୟୋଦୋ ସହତି 
ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀ ଏକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି: 

 ଅଣଙ୍କ ପ୍ରତକି୍ରିଣୋୄଯ ନଷି୍କଟ/ସସୁ୍ପଷ୍ଟ, ୄଔୋରୋୄଔୋରି,  ସୄଙ୍ଙୋଟ ୄହଫୋ 



  

49 

 

 ଚଣଓଯ ଭତକୁଡଓୁି ସମ୍ମନଚନଓ ଯୂୄ ଦୃଢତୋ ଫୂପଓ ଓହଫିୋ 
 ନୟଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ୄସହ ି ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୟଫହୋଯ ୄଦଫୋ ୄମଈଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଅଣ ନିୄ ଚ 

ଫୟଫହୋଯ ୋଆଫୋଓୁ ଘୋହୋନ୍ତ ି

vi. ସଭାନୁବୂତଓି େଫଣ:  

ସଭୋନୁବୂତଓି ୄହଫୋଯ ଫସୁ୍ଗତଃ ଥପ ୄହଈଙ ି ନଚିଓୁ ନୟ ଫୟକି୍ତଯ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଯଖିଫୋ ଏଫଂ ନୟ ଫୟକି୍ତଯ 
ବୋଫନୋ ନିୄ ଚ ନୁବଫ ଓଯଫିୋ ୄମଭିତ ିୄସହ ିଫୟକି୍ତ ନୁବଫ ଓଯଥିୋନ୍ତୋ ׀ 

ସଭୋନୁବୂତ ିଯୂୄ ଶ୍ରଫଣ ଓଯଫିୋ ସଭସ୍ଗ ଈର୍ତ୍ଭ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଙ୍ଗ ׀ ଏହୋ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ 
ସୂକ୍ଷ୍ମ /ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ନୟ ଫୟକି୍ତ ବିୄମୋକ ଥିଫୋ  ଫହୁତ ଓଷ୍ଟୄଯ ଥିଫୋ ଏଓ 
ଗ୍ରୋହଓ ହୁଏ ׀  

ସଭୋନୁବୂତ ି ୄଧୈମପୟ ସହତି,  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଧ୍ୟୋନ ସହତି ରୁ୍ଣିଫୋ ମୋହୋ ନୟ ଫୟକି୍ତଯ ଓହଫିୋଓୁ ଥିଫ, ମଦି 
ଅଣ ତୋ’ ସହତି ସମ୍ମତ ନୁହନ୍ତ ି׀ ୄଶ୍ରୋତୋ ସ୍ୱୀଓୃତଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୂୄ 
ସମ୍ମତ ି ନୁୄହଁ ׀ ୄଓଫ ଭୁଣ୍ଡ ହରୋଆ ଓଭିୋ ‚(ଭଁୁ  ଫୁଛଙି‛ି ଓଭିୋ ‚(ଭଁୁ  ୄଦଔଙୁ‛ି ବ ି ର୍ବ୍ଦକୁଙ୍ଚକୁଡଓି 
ଫୟଫହୋଯ ଓଯ ିଓଯ ିଚୄଣ ତୋହୋ ଓଯିୋୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ ? 

I. ଈର୍ତ୍ଭ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ 
II. ତୟନ୍ତ ଅୄରୋଘନୋମକ ଓ ୄହଫୋ 
III. ସଭୋନୁବୂତଓି ଶ୍ରଫଣ 
IV. ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିୋ ୄଦଔୋଆଫୋ 

 
ଘ. ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ 

1. ଫହିଙ୍ଗାଫୄରାଓନ 

ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଭଣୄଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଭୋରିଓୋନୋ ସଭନ୍ଧୀଣ କମ୍ଭୀଯ ଘନି୍ତୋ ଫୟକ୍ତ ଓଯୋମୋଈଙ,ି ଓୋଯଣ ନୁଘତି ଫୟଫହୋଯ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି ଫଢଫିୋୄଯ ରୋକିଙ ି  ଫଶି୍ୱଯ ୄଓୄତଓ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଭିଥୟୋ ଅଓୋଈଣ୍ଟ  ସୋଧୁ ׀
ୄରଔୋ ୂଡଟି  ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସୋହୋମୟୄଯ ଠ୍ଓଥିିଫୋଯ ଭିଙି ି  ଓୄତଓ ଫନୁ୍ଧଭୋନଙ୍କ ୄରୋବଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁୄ ׀
ୄସଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଫନ୍ଧଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟୋଙ୍କକୁଡଓିଯ ପଣ୍ଡସଫୁଯ ଦୁଯୁୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୟକି୍ତକତ ׀
ରୋବଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ୄଦଫୋୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଧିଓୋଯଯ ଈୄମୋକ ଓଯଙିନ୍ତ ି ି ଫଦ୍ଧତି ଯୂୄ, ୄସହ ׀ ୄରୋଓଭୋୄନ 
ୄମଈଭଁୋନଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓୋମପୟ ସବ୍ନୋଦନ ୋଆଁ ଚନ ସଭୁଦୋଣ ଫଶି୍ୱୋସ ଓଯନ୍ତ,ି ଫଶି୍ୱୋସଓୁ ପ୍ରତୋଯତି ଓଯଥିିଫୋ 
ୄଦଔୋମୋଆଙ ି׀ ଫୟକି୍ତକତ ର୍କି୍ତ ଫଦ୍ଧପନ  ୄରୋବ ପ୍ରଘତି ଙ ି׀    

ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ, ଦୋଣିତ୍ୱ  ଓୄପୋୄଯଟ ର୍ୋସନ ପ୍ରଣୋୀ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଫଢ ିଘୋରିଙ,ି ୄମଈକଁଡୁଓୁି ଏଓତ୍ର 
ଯୂୄ ଫୟଫସୋଣୄଯ ‚ୄନୈତଓିତୋ‛ ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ׀ ‘ସୂଘନୋଯ ଧିଓୋଯ ନଣିଭ’ ବ ିଧିନଣିଭକୁଡଓି  ‘ଚନ ସ୍ୱୋଥପ 
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ବିୄମୋକ’ ବ ିଫଓିୋର୍ସଫୁ ଈର୍ତ୍ଭ ଦୋଣିତ୍ୱ  ର୍ୋସନ ପ୍ରଣୋୀ ହୋସର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭୋଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ମୄଥଷ୍ଟ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ଟନ୍ତ ି׀  

ୄନୈତଓି ଅଘୋଯଯ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱତଃ ଈର୍ତ୍ଭ ର୍ୋସନ ପ୍ରଣୋୀ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ 
ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ନଷି୍ଠୋଫୂପଓ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ଈର୍ତ୍ଭ ର୍ୋସନ ପ୍ରଣୋୀ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ନୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 
ଓଭ ସହୋନୁବୂତ ିପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ  ନଚି ୋଆଁ ଧିଓ ସ୍ୱୋଥପ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନଚିଯ ସଯଓୋଯୀ ଦଫୀ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ 
ନଚି-ସ୍ୱୋଥପ ସୋଧନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରଣୋସ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ନଚିଯ ସ୍ୱୋଥପ ପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ଟି ୄଦଫୋୄଯ 
ଓଙି ିୄଦୋର୍ ନୋହିଁ ׀ ଓନୁି୍ତ ନୟଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପଯ ଭୂରୟ ଫଦୄଯ ଏହୋ ଓଯଫିୋ ନୟୋଣ ୄଟ ׀  

ଫୀଭୋ ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋଯ ଫୟଫସୋଣ ୄଟ ׀ ଫୀଭୋଯ ଏହ ିଫୟଫସୋଣୄଯ ଭୋରିଓୋନୋ  ୄନୈତଓିତୋଯ ଫରି୍ଣ ତୟନ୍ତ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ଫଶି୍ୱୋସଯ ଈରଖଂନ ଠ୍ଓୋଭଓୁି ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ ମୋହୋ ବୂର ୄଟ ׀ ସଫୁଓଙି ିବୂର ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ 
ପ୍ରତୟୋର୍ତିଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଓୁ ପ୍ରୄରୋବନ ୄଦଔୋଆ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ବୂର ସୂଘନୋ ଦଅିମୋଏ ଓଭିୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି 
ଫୀଭୋଯ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତିଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଯୂଣ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀   

ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ଖୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ନଚିଯ ସ୍ୱୋଥପ ରୋବଓୁ ନୟଯ ସ୍ୱୋଥପ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଫବିିନ୍ନ ଫନିଣିୋଭଓୄଯ ଅଆ.ଅଆ. ଡ.ିଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈରିଳଖିତ ୄନୈତଓି ସଂହତିୋ ୂଧ୍ୟୋଣ 4 ୄଯ ଅୄରୋଘତି 
ୄହୋଆଥିଫୋ  ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ଅୄଡ ନିୄ େପର୍ତି ହୁଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଅଘୋଯ ସଂହତିୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଧୋଯୋଓୁ ଚୋଣଫିୋ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ 
ସଂହତିୋଯ ଈରଖଂନ ନ ୄହଈ ׀ ନୁୋନ ସ୍ୱତଃ ହୁନ୍ତୋ ମଦ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ତୋଙ୍କଯ ପ୍ରତନିଧିିଭୋୄନ ସଫପଦୋ 
ପ୍ରତୟୋର୍ତିଯ ସ୍ୱୋଥପଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଔୄନ୍ତ ׀ ଚନିରି୍ସଫୁ ୄନୈତଓି ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଧିଓୋଯୀଭୋୄନ 
ପ୍ରତୟୋର୍ତିଯ ରୋବ ୄକ୍ଷୋ ଫୟଫସୋଣଯ ରକ୍ଷୟ ଈୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟୋନ ଦିନ୍ତ ି׀ 

2. ଫିୄ ଶଷତା 

ୄନୈତଓି ଅଘଯଣଯ ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ୄହଈଙ:ି 

ଓ  ଗ୍ରୋହଓଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋଥପ/ହତିଓୁ ଚଣଓଯ ନଚି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରୋବକୁଡଓିଯ ଈୄଯ 
ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ  

ଔ  ଗ୍ରୋହଓଯ ଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଫୟଫସୋଣିଓ  ଫୟକି୍ତକତ ସଘୂନୋଓୁ ତୟନ୍ତ ୄକୋନୀଣତୋ ସହତି 
ଯଖିଫୋ  ୄକୌଯଫୋନିତ ଭୄନ ଓଯଫିୋ  

କ  ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ନରି୍ଣ୍ପଣକୁଡଓୁି ୄନଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ  
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ 

ନଭିନ ଯସିି୍ଙତସିଫୁୄଯ ୄନୈତଓିତୋ ସହତି ଭଧ୍ୟଭୋକପ ଘଣନ ଓଯଫିୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଯହ ିୋୄଯ: 

ଓ  ୄକୋଟଏି ୄମୋଚନୋ ନୟ ୄକ୍ଷୋ ଫହୁତ ଓଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଓଭିୋ ଓଭିର୍ନ ୄଦଈଥିଫୋ ଦୁଆ ୄମୋଚନୋ 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ଓୁ ଘଣନ ଓଯଫିୋ  

ଔ  ଏଓ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ରିସୀଓୁ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଓଯ ିଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ୄନଫୋୋଆଁ ପ୍ରୄରୋବନ ୄଦଔୋଆଫୋ 
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କ  ୄସହ ିଯସିି୍ଙତକିୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫୋ ମୋହୋ, ମଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଚଣୋୄଡ, ଗ୍ରୋହଓ ଓଭିୋ 
ଦୋଫୀଯ ରୋବଗ୍ରୋହୀଯ ହତି ଈୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆୋୄଯ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 6 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ୄନୈତଓି ଅଘୋଯଯ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ନୁୄହଁ ? 

I  ସୂଘନୋପ୍ରୋପ୍ତ ନରି୍ଣ୍ପଣକୁଡଓୁି ୄନଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ 
II. ଗ୍ରୋହଓଯ ଫୟଫସୋଣ  ଫୟକି୍ତକତ ସଘୂନୋଯ ୄକୋନୀଣତୋ ଯକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ 
III. ଅମକ -ସ୍ୱୋଥପଓୁ ଗ୍ରୋହଓଯ ସ୍ୱୋଥପଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ 
IV. ଗ୍ରୋହଓଯ ସ୍ୱୋଥପଓୁ ଅମକ -ସ୍ୱୋଥପଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ 

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ  ସଭନ୍ଧଯ ବୂଭିଓୋ ନୟ ଈତ୍ପୋଦ ୄକ୍ଷୋ ଫୀଭୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତ ିୄଫର୍ୀ-ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀  
ଔ  ୄସଫୋ କଣୁଫର୍ତ୍ୋଯ ୋଞ୍ଚ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଘୂଓଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ, ଅଶ୍ୱୋସନୋ ୂପ୍ରତରୁି୍ତ ି, 

ପ୍ରତକି୍ରିଣୋର୍ୀତୋ, ସଭୋନୁବୂତ ିଏଫଂ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ୂୄବୌତଓି   
କ  ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନଓୋ ଭୂରୟଓୁ ୄସହ ିଅଥଓି ରୋବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଏଓ 

ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖପ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୁସ୍ଙ/ଈର୍ତ୍ଭ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 
ଖ  ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ବୂଭିଓୋ ତୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀ 
ଗ  ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଏଓ ସଙ୍କତି ବିୄମୋକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଆ.ଚ.ିଏମ୍. ଏସ୍  ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ିମୋହୋଯ 

ଫୀଭୋ ବିୄମୋକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଧୀଣ ବଣ୍ଡୋଯ ଏଫଂ ଈୄଦୟୋକୄଯ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀  

ଘ  ୄରୋଓୋ, ଫୀଭତି  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଯସ୍ପଯ ସମ୍ମତିୄ ଯ, ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ  ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ 
ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଙ  ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ, ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିୋ ୄଦଔୋଆଫୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ 
  ׀

ଚ  ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ନଚି ସ୍ୱୋଥପ ୄକ୍ଷୋ ଗ୍ରୋହଓଯ ସ୍ୱୋଥପଓୁ ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଓ  ୄସଫୋଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ 
ଔ  ସଭୋନୁବୂତ ି
କ  ସଙ୍କତି ବିୄମୋକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣୋୀ ୂ ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍.  
ଖ  ଗ୍ରୋହଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନଣିଭ, 1986 
ଗ  ଚଲି୍ଲୋ ଈୄବୋକ୍ତୋ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ 
ଘ  ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ/ଫୀଭୋ ପ୍ରର୍ୋସନଓି ବିୄମୋକ ମୋଞ୍ଚ ଧିଓୋଯୀ 
ଙ  ର୍ୋଯୀଯଓି ବୋର୍ୋ/ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ 
ଚ  ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ 
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ଛ  ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ  

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନ ଓୋ ଭୂରୟଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଅଥଓି ରୋବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖପୋଫଧି ସଭନ୍ଧ 
ସ୍ଙୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋସର ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ ୋଆଁ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଅଆନ ନୁସୋୄଯ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଈୄଯ ଫୋଦ ଫଫିୋଦଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁୄହଁ  ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଈୄବୋକ୍ତୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଧିନଣିଭ, 1986 ନୁସୋୄଯ, ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ୁନଃଫକି୍ରଣ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଚନିରି୍କଡୁଓୁି ଓିୄ ଣ, 
ଏଓ ଈୄବୋକ୍ତୋଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସଂର୍ଣଫୋଦ/ଫଶି୍ୱୋସ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ତୟନ୍ତ ଅୄରୋଘନୋମକ ଓ ୄହଫୋ ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ  ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଅମକ -ସ୍ୱୋଥପଓୁ ଗ୍ରୋହଓଯ ସ୍ୱୋଥପଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ନୁୄହଁ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ପ୍ରଶନ 1 

____________ଏଓ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ଚନିରି୍ ନୁୄହଁ ׀ 

I. ଖଯ 
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II. ଫୀଭୋ 
III. ୄଭୋଫୋଆର ୄପୋନ 
IV. ଚନିଷଯ ଏଓ ୄମୋଡ ି

ପ୍ରଶନ 2 

_______________ୄସଫୋ କଣୁଫର୍ତ୍ୋଯ ଏଓ ସୂଘଓ ନୁୄହଁ ׀ 

I. ଘତୁଯତୋ 
II. ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ 
III. ସଭୋନୁବୂତ ି
IV. ପ୍ରତକି୍ରିଣୋର୍ୀତୋ 

ପ୍ରଶନ 3 

ବୋଯତୄଯ _____________ ଫୀଭୋ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀ 

I. ୄଭୋଟଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ 
II. ଖଯ ୋଆଁ ଗି୍ନ ଫୀଭୋ 
III. ଖୄଯୋଆ ମୋତ୍ରୋ ୋଆଁ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ 
IV. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ 

ପ୍ରଶନ 4 

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭୋ ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ି_______________ ׀ 

I. ୁନଃଫୀଭୋ 
II. ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ 
III. ସହ ଫୀଭୋ 
IV. ଯିୄ ଫଟ/ଙୋଡ 

ପ୍ରଶନ 5 

ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମୋକଥିଫୋ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ନଭିନ ଚଯଅିୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ମପୟନ୍ତ ହଞ୍ଚିୋୄଯ ׀ 

I. ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍ 
II. ଚଲି୍ଲୋ ଗ୍ରୋହଓ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ 
III. ୄରୋଓୋ 
IV. ଅଆ.ଚ.ିଏଭ.ଏସ୍ ଓଭିୋ ଚଲି୍ଲୋ ଗ୍ରୋହଓ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ ଓଭିୋ ୄରୋଓୋ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଗ୍ରୋହଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନଣିଭ ଓୋଯଫୋଯ ଓୄଯ: 
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I. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହତି 
II. ୄଦୋଓୋନୀଭୋନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହତି 
III. ବ୍ରୋଣ୍ଡ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହତି 
IV. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ବ୍ରୋଣ୍ଡ  ୄଦୋଓୋନୀଭୋନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହତି 

ପ୍ରଶନ 7 

_______________ ଙ୍କ ୄସହ ି ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ ସୁଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋଯ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହଙି ି ୄମଈଁଠ୍ ି ଚନିରି୍ 
ଓଭିୋ ୄସଫୋଯ ଭରୂୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦୋଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ଥୋଏ׀ 

I. ଈଙ୍ଙ ନୟୋଣୋଣ 
II. ଚଲି୍ଲୋ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ 
III. ଯୋଚୟ ଓଭିର୍ନ 
IV. ଚୋତୀଣ ଓଭିର୍ନ 

ପ୍ରଶନ 8 

ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ : 

I. ଅମକ ଫଶି୍ୱୋସୀ ୄହୋଆ 
II. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଈସ୍ଙିତ ଯହ ି
III. ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯ ି
IV. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଈସ୍ଙିତ ଯହ ିଅଗ୍ରହ ୄଦଔୋଆ  ଅମକ ଫଶି୍ୱୋସୀ ୄହୋଆ 

ପ୍ରଶନ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫକ୍ତଫୟଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ : 

I. ଫୀଭୋ ଫକି୍ରି ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ସମ୍ଭଫ ୄଟ 
II. ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ  
III. ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଶି୍ୱୋସ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ  
IV. ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ୄଓଫ ର୍ୀର୍ପ ପ୍ରଫନ୍ଧଠ୍ୋଯୁ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ 

 

ପ୍ରଶନ 10 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଥୋଏ : 

I. ଫକ୍ତୋ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ 
II. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୋଯଫିୋ  ଭୁଯୁଓ ିହସ ୄଦଫୋ 
III. ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 
IV. ଫକ୍ତୋ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୋଯଫିୋ  ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଫୋ ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 
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ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫୀଭୋ ଏଓ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ଚନିରି୍ ନୁୄହଁ  ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଘତୁଯତୋ ୄସଫୋ କଣୁଫର୍ତ୍ୋଯ ଏଓ ସଘୂଓ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ବୋଯତୄଯ ୄଭୋଟଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀   

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭୋ ଭରୂୟ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ ଧୋଯୋ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ  5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମୋକ ଥିଫୋ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍. ଏସ୍. ଚଯଅିୄଯ ଅଆ. ଅଯ.ଡ.ିଏ ମପୟନ୍ତ 
ହଞ୍ଚିୋୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଗ୍ରୋହଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନଣିଭ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ୄଦୋଓୋନୀ,  ବ୍ରୋଣ୍ଡ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହତି ଓୋଯଫୋଯ 
ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚଲି୍ଲୋ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣଙ୍କ ୄସହ ିଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ ସୁଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋଯ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହଙି ି ୄମଈଁଠ୍ ିଚନିରି୍ ଓଭିୋ 
ୄସଫୋଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦୋଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ଥୋଏ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  
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ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ଅମକ ଫଶି୍ୱୋସୀ ୄହୋଆ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଈସି୍ଙତ ଯହ ି ଅଗ୍ରହ ୄଦଔୋଆ ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ୄନୈତଓି ଅଘୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଶି୍ୱୋସ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣୄଯ ଫକ୍ତୋ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭଣୁ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୋଯଫିୋ  ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଫୋ ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ସଂକୃ୍ତ ଥୋଏ ׀ 
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ଧ୍ୟାୟ 3 

ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକ ଭଔୂୟତଃ ଏଓ ୄସଫୋ ଈୄଦୟୋକ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍,ି ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଗ୍ରୋହଓ ପ୍ରତୟୋର୍ୋକୁଡଓି 
ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଯୂୄ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଈଙ ିଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄସଫୋକୁଡଓିଯ ଭୋନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତ ିସୄନ୍ତୋର୍ ସଫପଦୋ ଯହୁଙ ି  ׀
ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଈତ୍ପୋଦ ନଫୀନତୋ  ଅଧୁନଓି ୄଦୟୋକିଓୀଯ ଈୄମୋକଯ ସହୋଣତୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋଯ ସ୍ଗଯୄଯ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଈନ୍ନତ ିସୄତ୍ତ୍ୱ, ଈୄଦୟୋକ ଗ୍ରୋହଓ ସୄନ୍ତୋର୍  ନଓୃିଷ୍ଟ ଙଫ ିହସିୋଫୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ ି  ׀
ଏହ ିଯସିି୍ଙତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋୋଆଁ ସଯଓୋଯ  ଫନିଣିୋଭଓ ୄନଓ କୁଡଏି ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଙନ୍ତ ି׀ 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଙ୍କ ନଣିଭୋଫୀ ଫବିିନ୍ନ ୄସଫୋକୁଡଓି ୋଆଁ, ଟର୍ଣ୍ପଏଯୋଈଣତ ଟୋଆମ୍ ୂଟ.ିଏ.ଟ ି କୁଡଓୁି ନୁଫନ୍ଧତି 
ଓଯଙିନ୍ତ,ି ମୋହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ ଏକୁଡଓି ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ 
ୂରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପ ସଯୁକ୍ଷୋ ନଣିଭୋଫୀ , 2002 ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତ ି  ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଏଓ ׀
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଭଧ୍ୟ ଯହଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ତୋ’ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄ େପର୍ଓିୋ 
ସୃଷ୍ଟି ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 
 

A. ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ –ଈୄବୋକ୍ତୋ ନୟୋଣୋଣ, ୄରୋଓୋ 
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A. ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା – ଉୄବାକ୍ତା ନୟାୟାୟ, ୄରାଓା 
1. ସଭନିେତ ବିୄମାକ ଯଘିାନା ପ୍ରଣାୀ (ଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍ ସ) 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମୋକ ଯଘିୋନୋ ପ୍ରଣୋୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯଙିନ୍ତ ିମୋହୋ ଫୀଭୋ ବିୄମୋକ ତଥୟଯ 
ଏଓ ୄଓନ୍ଧୀଣ ବଣ୍ଡୋଯ ଏଫଂ ଈୄଦୟୋକୄଯ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ 
ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀ 

ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ସହତି ଏହ ି ପ୍ରଣୋୀୄଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଯିୋଯିୄ ଫ ଏଫଂ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ବିୄମୋକକୁଡଓୁି ସ୍ଙୋିତ ଓଯ ି ୋଯିୄ ଫ ׀ ତୋ ୄଯ ବିୄମୋକକୁଡଓୁି ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ 
ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆ ଦଅିମୋଏ ׀  

ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରଣାୀ  

ଅଆଚଏିମ୍ଏସ୍ ବିୄମୋକକୁଡଓୁି  ୄସଭୋନଙ୍କ ଦୂଯୀଓଯଣ ୋଆଁ ରୋକୁଥିଫୋ ସଭଣଓୁ ୄନର୍ଣ ଓୄଯ ׀ 
ବିୄମୋକସଫୁଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଣୁ ଅର୍ ଏଲ୍ ୄଯ ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋଯଫି: 

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

2. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଅଆନ, 1986 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଏହ ି ଅଆନଓୁ ‚ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥପଯ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାକାଆଫାଓୁ ଏଫଂ ଉୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଫଫିାଦକୁଡଓିଯ 
ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ାଆ ଁ ଉୄବାକ୍ତା ଯିଷଦ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ପ୍ରତଷି୍ଠା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯିଫା ାଆ‛ଁ ଫଧିିଫଦ୍ଧ 
ଓଯାକରା ׀ ଏହ ିଅଆନଓୁ ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା (ସଂୄଶାଧନ) ଅଆନ, 2002 ଦ୍ୱାଯା ସଂୄଶାଧିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 
ଅଆନୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଯବିୋର୍ୋକୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମୋଆଙ ି: 

ଯିବାଷା 

“ୄସଫା” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିଫଫିଯଣଯ ୄସଫୋ ମୋହୋଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଈୄବୋକ୍ତୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଏ 
ଏଫଂ ୄମଈଥଁିୄଯ ଫୟୋଙି୍କଂ, ଥପ ୄମୋକୋଣ, ଫୀଭୋ, ଯଫିହନ, ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ, ଫଦୁିୟତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭିୋ ନୟୋନୟ ର୍କି୍ତ 
ୄମୋକୋଣ, ଔୋଦୟ ଓଭିୋ ଅଫୋସ ଓଭିୋ ଈବଣ, କହୃ ନଭିପୋଣ, ଭୄନୋଯଞ୍ଜନ, ଅୄଭୋଦ ପ୍ରୄଭୋଦ ଓଭିୋ ସଭୋଦ ଓଭିୋ 
ନୟୋନୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀ ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ରୁ୍ଳ୍କ ଭୁକ୍ତ ଓଭିୋ ଫୟକି୍ତକତ ୄସଫୋଯ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସ ି
ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ ଫୀଭୋଓୁ ଏଓ ୄସଫୋ ଯୂୄ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

“ଉୄବାକ୍ତା” ଯ ଥପ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ 

 ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ି କୃୄହୋଓଯଣଓୁ ଓିୄ ଣ ଏଫଂ ୄସବ ି କୃୄ ହୋଓଯଣଯ ୄଓୌଣସ ି
ଈୄମୋକଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ମିଏ ୄସବ ି
କୃୄହୋଓଯଣ ୂସୋଭଗ୍ରୀ  ଓୁ ନୁଃଫକି୍ରଣ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିଫୋଣିଚୟିଓ ଈୄେର୍ୟୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିୋ  
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 ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄସଫୋଓୁ ବଡୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଏ ଏଫଂ ୄସବ ି
ୄସଫୋକୁଡଓିଯ ରୋବଗ୍ରୋହୀଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  

“ତୁଟ”ି ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିୄଦୋର୍, ୂର୍ଣ୍ପତୋ, ପ୍ରଦର୍ପନଯ କଣୁଫର୍ତ୍ୋ, ପ୍ରଓୃତ ି ଯୀତିୄ ଯ ରଖ ୁପ୍ରୋଘୁମପୟ ମୋହୋଓୁ 
ୄଓୌଣସ ିଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ତୋ’ ନ୍ତକପତ ଫଚୋଣ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଘୁକି୍ତ 
ଓଭିୋ ନୟଥୋ ନୁମୋଣୀ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୋଦତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଅିମୋଆଥିଫ ׀   

“ବିୄମାକ”ଯ ଥପ ଏଓ ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଅୄଯୋ ୄମ : 

 ଏଓ ନୁଘତି ଫୟୋୋଯ ଅଘଯଣ ଓଭିୋ ନରି୍ଦି୍ଧ ଫୟୋୋଯ ଅଘଯଣ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି 
 ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଣିୋମୋଆଥିଫୋ କୃୄ ହୋଓଯଣ ସୋଭଗ୍ରୀ ୄକୋଟଏି ଓଭିୋ ଧିଓ ତୁଟ ିଦ୍ୱୋଯୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ ି 
 ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ବଡୋୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ରୋବ ଈଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋକୁଡଓି ୄଓୌଣସ ି ଦୃଷି୍ଟଯୁ ନୁୟନତୋୄଯ 

ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙନ୍ତ ି 
 ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଭିୋ ୟୋୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ 

ଫହୁତ ଧିଓ ୄଟ  
 କୃୄହୋଓଯଣ ସୋଭଗ୍ରୀ ୄମଈଁକଡୁଓି ଫୟଫହୋଯ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଏଫଂ ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ୋଆଁ 

ଫିଦସଂଓୁ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓି ଚନସୋଧୋଯଣଓୁ ଫକି୍ରଣ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ୄସହ ିଅଆନଯ 
ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓିଯ ଈରଖଂନ ୄଟ ମୋହୋ ୄସବ ିକୃୄ ହୋଓଯଣ ସୋଭଗ୍ରୋକୁଡଓିଯ ଈୄମୋକଯ ଫରି୍ଣ, 
ଯୀତ ି ପ୍ରବୋଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନୋ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯଫିୋ ଫୟଫସୋଣୀ ୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ 

“ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦ”ଯ ଥପ ୄହଉଙ ି ଏଓ ଫଫିାଦ ୄମଉଁଠ୍ ି ୄସହ ି ଫୟକି୍ତ ମାହା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଏଓ ବିୄମାକ 
ଓଯାମାଆଥିଫ, ବିୄମାକୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଅୄଯାକୁଡଓୁି ସ୍ୱୀଓାଯ  ଔଣ୍ଡନ ଓୄଯ ׀ 
a) ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭ/ଶାଔା 

‚ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦ ନଫିୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓି‛ ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳୋ  ଯୋଚୟ ଏଫଂ ଚୋତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

i. ଚଲି୍ଲା ୄପାଯମ୍ 

 ଏହ ି ୄପୋଯଭଯ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ସୀଭୋ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ବିୄମୋକକଡୁଓୁି ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ୄମଈଁଠ୍ ି
କୃୄହୋଓଯଣ ଓଭିୋ ୄସଫୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିଯୂଣଯ ଭରୂୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ 
ୄଟ ׀ 

 ଚଲି୍ଲୋ ୄପୋଯମ୍ ଏହୋଯ ଅୄଦର୍/ନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ନଷି୍ପୋଦନ ୋଆଁ ଏହୋଓୁ ଈମୁକ୍ତ ସବିିର ନୟୋଣୋଣଓୁ 
ଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ କ୍ଷଭତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଟ ׀ 

ii. ଯାଚୟ ଅୄୟାକ 

 ଏହ ିନଫିୋଯଣ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୋଔୄଯ ଭୂ, ିର ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହଙି ି
  ׀

 ଏହୋ ଚରିଳୋ ୄପୋଯମ୍ ୋଔଯୁ ିରକୁଡଓିଯ ଫଘିୋଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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 ଏହୋ ନଓିଟୄଯ ୄସହସିଫୁ ବିୄମୋକଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋଯ ଭଧ୍ୟ ଭୂ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହଙି ି ୄମଈଁଠ୍ ି
କୃୄହୋଓଯଣ/ୄସଫୋଯ ଭରୂୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯୂଣ, ମଦ ିଓଙି ିଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଟ. 20 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ 
ଧିଓ ହୁଏ ଓନୁି୍ତ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ ׀  

 ନୟୋନୟ କ୍ଷଭତୋ  ୄଫୈଧୋନଓି ଧିଓୋଯ ଚରିଳୋ ୄପୋଯମ୍ ସଦୃର୍ ୄଟ ׀ 

iii. ଚାତୀୟ ଅୄୟାକ                  

 ଏହ ିଅଆନ ନ୍ତକପତ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନ୍ତଭି ୄଫୈଧୋନଓି ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀ ଚୋତୀଣ ଅୄଣୋକ ଟନ୍ତ ି׀  
 ଏହୋ ନଓିଟୄଯ ଭୂ, ିର ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହଙି ି׀  
 ଏହୋ ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଅୄଦର୍ଠ୍ୋଯୁ ିରସଫୁଯ ରୁ୍ଣୋଣୀ ଓଯିୋଯନ୍ତ ିଏଫଂ 

ଏହୋଙ୍କ ଭୂ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯୄଯ ୄସହ ି ଫଫିୋଦ, ୄମଈଁଠ୍ ି କୃୄହୋଓଯଣ/ୄସଫୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ. 100 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଥୋଏ  

 ଏହୋ ନଓିଟୄଯ ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକଙ୍କ ଈୄଯ ନଯିୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହଙି ି׀ 

ସଭସ୍ଗ ତନି ିଭୋଧ୍ୟଭଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଏଓ ସବିିର ନୟୋଣୋଣଯ କ୍ଷଭତୋସଫୁ ଯହଙି ି׀ 

ଘତି୍ର 1: ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ାଆଁ ପ୍ରଣାୀ/ଭାଧ୍ୟଭ 

 

b) ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା/ପ୍ରଣାୀ 

ଈୄଯୋକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ତନି ିନଫିୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଫହୁତ ସଯ ୄଟ ׀ 
ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ ୋଔୄଯ ୄହଈ ଥଫୋ ଚୋତୀଣ ଅୄଣୋକ ୋଔୄଯ ୄହଈ, ଏଓ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ 
ଏଓ ିର ୂନୁଫଘିୋଯ ୋଆଁ ପ୍ରୋଥପନୋ  ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ି ରୁ୍ଳ୍କ ନୋହିଁ ׀ ବିୄମୋକଓୁ ନିୄ ଚ 
ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ତୋଙ୍କ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରତନିଧିି ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ׀ ଏହୋଓୁ ଫୟକି୍ତକତ 
ଯୂୄ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ଓଭିୋ ଏଯଓି ିଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଠ୍ୋମୋଆୋଯଫି ׀ ଏହୋ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଔୋମୋଆ ୋୄଯ 
ୄମ ଏଓ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଓରିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀    
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c) ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭଯ ଅୄଦଶକଡୁଓି 

ମଦ ି ୄପୋଯମ୍ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁନ୍ତ ି ୄମ ମଦ ି ବିମୁକ୍ତ କୃୄ ହୋଓଯଣ/ସୋଭଗ୍ରୀ ବିୄମୋକୄଯ ଈୄରଳଔ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୁଟ ିଦ୍ୱୋଯୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ଓଭିୋ ୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ବିୄମୋକୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି
ଫ ିଅୄଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହୋଆମୋଏ, ୄପୋଯମ୍ ଫିୄ ଯୋଧୀ କ୍ଷଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ଓଭିୋ ଧିଓ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ନିୄ େପର୍ତି ଓଯ ିଅୄଦର୍ ଚୋଯୀ ଓଯିୋଯନ୍ତ,ି ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 

i. ବିୄମୋକଓୋଯୀଙୁ୍କ ଭୂରୟ, ୂଓଭିୋ ଫୀଭୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ , ବିୄମୋକଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ      
ରୁ୍ଳ୍କଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫୋଓୁ 

ii. ଫିୄ ଯୋଧୀ କ୍ଷଯ ଫୄହୋ ୄମୋକଁୁ ଈୄବୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିହୋନ ିଓଭିୋ କ୍ଷତ ିୋଆଁ       
ଈୄବୋକ୍ତୋଭୋନଙୁ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ଅଓୋଯୄଯ ଏବ ିଯୋର୍ଓୁି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ 

iii. ପ୍ରର୍ନ ଈଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋୄଯ ଥିଫୋ ତୁଟ ିଓଭିୋ ବୋଫକୁଡଓୁି ଦୂଯ ଓଯଫିୋଓୁ 
iv. ନୁଘତି ଫୟୋୋଯ ଅଘଯଣ ଓଭିୋ ନରି୍ଦି୍ଧ ଫୟୋୋଯ ଅଘଯଣ ନଫୃିର୍ତ୍ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଭିୋ ୄସକୁଡଓୁି ନୁଫପୋଯ ନ      

ଓଯଫିୋଓୁ 
v. କ୍ଷଭୋନଙୁ୍କ ମପୟୋପ୍ତ ଭରୂୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ 

d) ବିୄମାକକୁଡଓିଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତନି ିୄପୋଯମ୍ ନ୍ତକପତ ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ନଭିନରିଖିତ 
ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି  

i. ଦୋଫୀ କୁଡଓିଯ ନଷି୍ପତିୄ ଯ ଫିଭ 
ii. ଦୋଫୀ କୁଡଓିଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ/ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
iii. ଦୋଫୀ କୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ 
iv. କ୍ଷତଯି ଯଭିୋଣ/ଭୋତ୍ରୋ 
v. ରିସୀ ଫଧି/ସର୍ତ୍ପୋଫୀ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଆତୟୋଦ ି׀ 

3. ଫୀଭା ୄରାଓା 

ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ , 1938 ଯ କ୍ଷଭତୋ ନ୍ତକପତ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ୄଯ ଯୋଚଓୀଣ କୟୋୄଚୄେ 
ପ୍ରଓୋର୍ତି ଏଓ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୋଫପଚନୀନ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ନଣିଭୋଫୀ, 1998 ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓୄର ׀ ଏହ ିନଣିଭକୁଡଓି 
ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ, ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋକୁଡଓି ୋଆଁ, ଥପୋତ୍, ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷଭତୋୄଯ 
ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ׀ 

ୄରାଓା, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ାଯେଯିଓ ସମ୍ମତ ିଦ୍ୱାଯା, ଓାମପୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଏଫଂ ଉୄଦଷ୍ଟା 
ଯୂୄ ଓାମପୟ ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀ 

ୄରାଓାଙ୍କ ନଷି୍ପରି୍ତ୍, ବିୄମାକଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମିଫ ଓ ିସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ, ନ୍ତଭି ୄଟ ׀ 

a) ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ 
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ୄରୋଓୋଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିବିୄମୋକ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ଥିଫୋ ଈଘତି୍, ମୋହୋ ଫୀଭିତ 
ଓଭିୋ ତୋଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହୋଆ, ଏଓ ୄରୋଓୋଙୁ୍କ ସୄଭୋଧିତ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଙ୍କ 
ଧିଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ର୍ୋଔୋ/ଓୋମପୟୋଣ ଥୋଏ, ମୋହୋ ବିୄମୋକଓୋଯୀଓୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନଯି 
ସ୍ୱଯୂ  ଭୋତ୍ରୋ ଏଫଂ ଭୋକୁଥିଫୋ ସହୋଣତୋ ସହତି, ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଥତି ୄହୋଆଥୋଏ, ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ ׀ 

ୄରୋଓୋଙୁ୍କ ବିୄମୋକସଫୁ ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ମଦ:ି    

i. ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙୁ୍କ ୂଫପଯୁ ଏଓ ରିଖିତ ବିୄମୋକତ୍ର ୄଦଆଥିୄର ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ: 

 ବିୄମୋକଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଥିିୄର ଓଭିୋ  
 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ୄକୋଟଏି ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକଓୋଯୀ ୄଓୌଣସ ିଈର୍ତ୍ଯ ପ୍ରୋପି୍ତ 

ଓଯ ିନ ଥିୄର 

ii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମୋକଓୋଯୀ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତ ି 

iii. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୀଓୋଯଯ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ  

iv. ବିୄମୋକଟ ିୄଓୌଣସ ିନୟୋଣୋଣ ଓଭିୋ ଈୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯମ୍ ଓଭିୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋୄଯ ଭୀଭୋଂସତି ୄହୋଆ ଯହ  ି

ନୋହିଁ 

b) ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯିଶ 

ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ/ଫଧିି ଯହଙି ିମୋହୋଓୁ ୄରୋଓୋ ନୁସଯଣ ଓଯଫିୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ: 

i. ୄସବ ିଏଓ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ୄକୋଟଏି ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁୋଯରି୍ କୁଡଓି ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ 
ii. ପ୍ରତରିିିକୁଡଓି ଈବଣ ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙୁ୍କ ଠ୍ୋମିଫୋ ଈଘତି୍ 
iii. ୄସବ ିସୁୋଯରି୍ ପ୍ରୋପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁୋଯରି୍କୁଡଓି ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତୄଯ ଗ୍ରହଣ ଓଯ ି

ଫୋଓୁ ଡଫି 
iv. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ରଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ୄସହ ିସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର 

ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଭକୋମିଫୋ ଈଘତି୍ 

c)  ନଷି୍ପରି୍ତ୍ 

ମଦ ିଫଫିୋଦଯ ସଭୋଧୋନ ଭଧ୍ୟସି୍ଙ ଦ୍ୱୋଯୋ ନ ହୁଏ, ୄରୋଓୋ ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄ ଫ ମୋହୋ ୄସ 
ନୟୋୄଣୋଘତି ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯିୄ ଫ, ଏଫଂ ମୋହୋ ଫୀଭିତଯ ହୋନଯି ପ୍ରତ ି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମତଓି ି
ଅଫର୍ୟଓ, ତୋ’ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀   

ୄରୋଓୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ନଷି୍ପର୍ତ୍କିୁଡଓି ନଭିନ ନଣିଭକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ହୁନ୍ତ:ି 

i. ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଟ. 20 ରକ୍ଷ ୂନୁଗ୍ରହ ଯୋର୍ ି ୄଦଣ  ନୟୋନୟ ଔଙ୍ଙପ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯ ି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ 
ନୁୄହ ଁ

ii. ଏବ ିଏଓ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପି୍ତ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ 3 ଭୋସଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଦଅି ମିଫୋ ଈଘତି, ଏଫଂ ଫୀଭତି 
ଏବ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିପ୍ରୋପି୍ତଯ ୄକୋଟଏି ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଭି ସଭୋଧୋନ ହସିୋଫୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିପ୍ରୋପି୍ତଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ ଈଘତି୍ 
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iii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ନୁୋନ ଓଯଫି ଏଫଂ ୄସବ ି ସ୍ୱୀଓୃତ ି ତ୍ରଯ ପ୍ରୋପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄରୋଓୋଙ୍କ ୋଔଓୁ ଏଓ ରିଖିତ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆୄଫ 

iv. ମଦ ିଫୀଭିତ ୄସବ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ସଘୂୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନଷି୍ପର୍ତ୍ଓୁି ରୋକୁ ନ 
ଓଯ ିୋଯନ୍ତ ି

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯନୁ୍ତ 1 

___________ୋଔୄଯ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ସୀଭୋ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ବିୄମୋକକୁଡଓିଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ, ୄମଈଁଠ୍ ି
କୃୄହୋଓଯଣ ଓଭିୋ ୄସଫୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିୂଯଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ୄଟ ׀ 

I. ଚରିଳୋ ୄପୋଯମ୍  
II. ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ  
III. ଚରିଳୋ ଯରି୍ଦ  
IV. ଚାତୀୟ ଅୄୟାକ  

ସାଯାଂଶ 

 ଅଆ ଅଯ ଡ ିଏ ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମୋକ ଯଘିୋନୋ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍  ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯଙିନ୍ତ ିମୋହୋ 
ଫୀଭୋ ବିୄମୋକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଧୀଣ ବଣ୍ଡୋଯ ଏଫଂ ଈୄଦୟୋକୄଯ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀  

 ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦ ନଫିୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓି ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳୋ  ଯୋଚୟ ଏଫଂ ଚୋତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

 ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ଏହ ି ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ହୁନ୍ତ ି ମଥୋ: ଦୋଫୀସଫୁଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫିଭ, ଦୋଫୀସଫୁଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍,ି ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ, କ୍ଷତଯି ଭୋତ୍ରୋ 
ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି/ସର୍ତ୍ପୋଫୀ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଆତୟୋଦ ି׀  

 ୄରୋଓୋ, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ୋଯସ୍ପଯଓି ସମ୍ମତ ି ଦ୍ୱୋଯୋ, ଓୋମପୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଏଫଂ 
ଈୄଦଷ୍ଟୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିୋଯିୄ ଫ ׀  

 ମଦ ିଫଫିାଦଯ ସଭାଧାନ ଭଧ୍ୟସି୍ଥ ଦ୍ୱାଯା ନ ହୁଏ, ୄରାଓା ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄଫ ମାହା ୄସ 
ନୟାୄୟାଘତି ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯିୄ ଫ, ଏଫଂ ମାହା ଫୀଭିତଯ ହାନଯି ପ୍ରତୂିରି୍ତ୍ ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମତଓି ିଅଫଶୟଓ, 
ତା’ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନାହିଁ ׀  

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ସଭନିତ ବିୄମୋକ ଯଘିୋନୋ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍  
2. ଈୄବୋକ୍ତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଅଆନ, 1986 
3. ଚରିଳୋ ୄପୋଯମ୍ 
4. ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ 
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5. ଚୋତୀଣ ଅୄଣୋକ 
6. ଫୀଭା ୄରାଓା 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଚରିଳା ୄପାଯମ୍ ାଔୄଯ ନୟାୟାଧିଓାଯ ସୀଭା ୄହଉଙ ି ୄସହ ି ବିୄମାକକୁଡଓିଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା,.ୄମଉଠଁ୍ ି
କୃୄହାଓଯଣ ଓଭିୋ ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତୂିଯଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ୄଟ ׀ 

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

‘ଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍’ ଦ ଯ ସବ୍ସୋଯଣ ଓଯନୁ୍ତ ׀ 

I. ଆନଷୟଯୋନଷ ୄଚୄନଯୋଲ୍ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟମ୍ 
II. ଆଣି୍ଡଅନ୍ ୄଚୄନଯୋଲ୍ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟଭ 
III. ଆଣ୍ଟିୄ ଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗି୍ରେୋନଷ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟଭ 
IV. ଆୄଣ୍ଟରିୄଚଣ୍ଟ ଗି୍ରେୋନଷ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟଭ 

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ରିଖିତ ଈୄବୋକ୍ତୋ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଏଫଂ ଟ. 100 ରକ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଥିଫୋ ଭରୂୟଯ ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦଓୁ ସମ୍ଭୋ ିୋଯିୄ ଫ ? 

I. ଚଲି୍ଲୋ ୄପୋଯମ୍ 
II. ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ 
III. ଚୋତୀଣ ଅୄଣୋକ 
IV. ଚଲି୍ଲୋଯରି୍ଦ 

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଟଁୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଈୄବୋକ୍ତୋ ବିୄମୋକ ୋଆଁ ଅଧୋଯ ୄହୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ? 

I. I.ୄଦୋଓୋନୀ ୄକୋଟଏି ଈତ୍ପୋଦ ୋଆଁ ଏଭଅଯି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଭୂରୟ ରୋକ ୁଓଯଫିୋ 
II. ୄଦୋଓୋନୀ ୄକୋଟଏି ଫକପୄଯ ଥିଫୋ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଈତ୍ପୋଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଈୄଦର୍ ନ ୄଦଫୋ  
III. ୄକୋଟଏି ର୍ଧ ୄଫୋତର ଈୄଯ ପ୍ରତୁୟଚପତୋ ୄଘତୋଫନୀ ଦଅି ମୋଆ ନ ଥିଫୋ  
IV. ତୁଟମୁିକ୍ତ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି 

ପ୍ରଶନ 4 
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ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ୄକୋଟଏି ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ସଫୁଠ୍ୋଯୁ ଈମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଫ ?  

I. ୄୋରିସ 
II. ଈଙ୍ଙତଭ ନୟୋଣୋଣ 
III. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ 
IV. ଚରିଳୋ ନୟୋଣୋଣ 

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈ ଁଈକି୍ତ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଯ ପ୍ରୋୄଦର୍ଓି ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ଓି ୄଟ ? 

I. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଙ୍କ ଚୋତୀଣ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙ ି
II. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଙ୍କ ଯୋଚୟ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙ ି
III. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଙ୍କ ଚରିଳୋ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙ ି
IV. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ୄଓଫ ନେିଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରଣି ସୀଭୋ ବିତୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତ ି

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ନଓିଟୄଯ ଓିଯ ିବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଏ ? 

I. ବିୄମୋକ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ 
II. ବିୄମୋକ ୄପୋନ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ 
III. ବିୄମୋକ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ସୋଭନୋ ସୋଭନ ିଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ 
IV. ବିୄମୋକ ଔଫଯଓୋକଚ ଫଜି୍ଞୋନ ଚଯଅିୄଯ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ  

ପ୍ରଶନ 7 

ଏଓ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ସଭଣ ସୀଭୋ ଓଣ ୄଟ ?  

I. ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ଦୁଆ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ 
II. ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ତନି ିଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ 
III. ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ୄକୋଟଏି ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ 
IV. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ୄକୋଟଏି ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ୄରୋଓୋ ନଓିଟୄଯ ୄକୋଟଏି ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୂଫପ-ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁୄହ ଁ
? 

I. ବିୄମୋକ ଏଓ ‘ଫୟକି୍ତକତ ଙି୍କ୍ତ’ ଫୀଭୋ ଈୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄହଫୋ ଈଘତି 
II. ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ବିୄମୋକ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋଯ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପ ବିତୄଯ ବିୄମୋକ ନଶି୍ଚଣ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ଈଘତି 
III. ବିୄମୋକଓୋଯୀଓୁ ୄରୋଓୋ ୂଫପଯୁ ଏଓ ଈୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯମ୍ ନଓିଟଓୁ ମିଫୋଓୁ ଡଫି 
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IV. ଭୋକୁଥିଫୋ ୄଭୋଟ ସହୋଣତୋ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଭୂରୟ ବିତୄଯ ନଶି୍ଚଣ ଯହଫିୋ ଈଘତି 

ପ୍ରଶନ 9 

ୄରୋଓୋ ନଓିଟୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ/ଘୋଚପ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଙ ିଓ ି?  

I. ଟ. 100 ଯ ରୁ୍ଳ୍କ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ 
II. ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ/ଘୋଚପ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହ ଁ
III. ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ସହୋଣତୋ ଯୋର୍ଯି 20% ରୁ୍ଳ୍କ ଅଓୋଯୄଯ ନଶି୍ଚଣ ୄଦଫୋ ଈଘତି 
IV. ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ସହୋଣତୋ ଯୋର୍ଯି 10% ରୁ୍ଳ୍କ ଅଓୋଯୄଯ ନଶି୍ଚଣ ୄଦଫୋ ଈଘତି 

ପ୍ରଶନ 10 

ଏଓ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ଓ ି? 

I. ବିୄମୋକ କୁଡଓି ୄଓଫ ସୋଫପଚନୀନ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି 
II. ହଁ, ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି 
III. ଚୀଫନ ଫବିୋକୄଯ ୄଓଫ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯଫି  
IV. ଣ-ଚୀଫନ ଫବିୋକୄଯ ୄଓଫ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି 
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନକୁଡଓିଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଅଆଚଏିମ୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଟିୄ ଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗି୍ରେୋନଷ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟମ୍ ଫଦୄଯ ଈୄମୋକ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଏଫଂ ଟ.100 ରକ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଭରୂୟଯ ଈୄବୋକ୍ତୋ ଫଫିୋଦଓୁ ସମ୍ଭୋ ିୋଯିୄ ଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄଦୋଓୋନୀ ୄକୋଟଏି ଫକପୄ ଯ ଥିଫୋ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଈତ୍ପୋଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଈୄଦର୍ ନ ୄଦଫୋ ୄକୋଟଏି ୄଫୈଧ ଈୄବୋକ୍ତୋ 
ବିୄମୋକ ୋଆଁ ଅଧୋଯ ୄହୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  
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ବିୄମୋକ ୄସହ ି ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ନଓିଟୄଯ ଦୋଔର ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭୋ ନ୍ତକପତ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଓୋମପୟୋଣ ଥୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ୄଓଫ ନେିଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭୋ ବିତୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ୄରୋଓୋ ନଓିଟୄଯ ବିୄମୋକ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ବିୄମୋକଓୋଯୀ ୄରୋଓୋ ନଓିଟଓୁ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ୄକୋଟଏି ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଶି୍ଚଣ 
ହଞ୍ଚଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ବିୄମୋକଓୋଯୀଓୁ ୄରୋଓୋ ୂଫପଯୁ ଏଓ ଈୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯମ୍ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄରୋଓୋ ନଓିଟୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ/ ଘୋଚପ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ହଁ, ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 4 

ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା 
 

A. ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 
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ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 
 
 

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫନିଣିଭୋଫୀ କଷ୍ଟ, 2015 ୄଯ ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହରୋ ଏଫଂ 1 ଏପି୍ରର, 2016 ଠ୍ୋଯୁ ରୋକ ୁ
ୄହଫ I 
ନଭିନ ଯବିୋର୍ୋକୁଡଓି ପ୍ରୋସଙି୍ଗଓ ଟନ୍ତ ିI  
1.    ଯବିାଷା : 
(a) “ଧିନଣିଭ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିସଭଣ ସଭଣୄଯ ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହଈଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ୂ1938 ଯ 

4  
(b) “ଅୄଫଦଓ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ି-  

(i) ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀ ମୋହୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଅଆନ, 2013 ୂ2013 ଯ 18  ଓଭିୋ ୄସଥିୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଧିନଣିଭ 
ନ୍ତକପତ ଓଭିୋ 

          ୄଓୌଣସ ିଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଅଆନ ମୋହୋ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଥିରୋ; ତୋ‟ ନ୍ତକପତ କଠ୍ତି ୄହୋଆଥିରୋ; ଓଭିୋ 
(ii) ସୀଭିତ ଦୋଣିତ୍ୱ ବୋକିଦୋଯୀ ଅଆନ, 2008 ନ୍ତକପତ କଠ୍ତି ଏଫଂ ଞି୍ଜଓୃତ ଏଓ ସୀଭିତ ଦୋଣିତ୍ୱ 

ବୋକିଦୋଯୀ; ଓଭିୋ 
(iii) ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋ ଅଆନ, 1912 ନ୍ତକପତ ଓଭିୋ ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋକୁଡଓିଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ୋଆଁ ଥିଫୋ 

ୄଓୌଣସ ିଅଆନ  
         ନ୍ତକପତ ଞି୍ଜଓୃତ ଏଓ ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋ, ଓଭିୋ 
(iv)   ଧିନଣିଭଯ ନୁବୋକ 2 ଯ ଧୋଯୋ ୂ4A) ୄଯ ଯବିୋର୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ଏଓ ଫୟୋଙି୍କଂ ଓବ୍ନୋନୀ 
ୂV)    ଫୟୋଙି୍କଂ ଓବ୍ନୋନୀ ଅଆନ, 1949 ୂ1949 ଯ 10  ନୁବୋକ 5 ଯ ଈ-ନୁବୋକୂ1  ଯ ଧୋଯୋ ୂda) 
ନ୍ତକପତ  
         ଯବିୋର୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ଏଓ ନୁଯୂ ନୂତନ ଫୟୋଙ୍କ 

ୂvi)   ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଗ୍ରୋଭୀଣ ଫୟୋଙ୍କ ଅଆନ, 1976 ୂ1976 ଯ 21  ଯ ନୁବୋକ 3 ନ୍ତକପତ ସ୍ଙୋିତ ଏଓ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଗ୍ରୋଭୀଣ  
         ଫୟୋଙ୍କ : ଓଭିୋ 
ୂvii)  ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋ ଅଆନ, 1912 ଓଭିୋ ବୋଯତୀଣ ଯଚିବପ ଫୟୋଙ୍କ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ଏଓ ଣ-ଫୟୋଙି୍କଂ 
ଫରି୍ତ୍ୀଣ ଓବ୍ନୋନୀ  
         ନ୍ତକପତ ସମି୍ମତି ଏଓ ଣ-ସଯଓୋଯୀ ସଂକଠ୍ନ ଓଭିୋ ଏଓ ସକୂ୍ଷ୍ମ ଊଣଦୋତୋ ଅଥଓି ସଂକଠ୍ନ : ଓଭିୋ 
ୂviii) ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଓୌଣସ ିନୟ 
ଫୟକି୍ତ I 

(c) “ସ୍ୱୀଓୃତ ସଂସ୍ଙୋନ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ  ଧିସଘୂୀତ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୀଭୋ  

      ଫକି୍ରଣ, ୄସଫୋ  ଫିଣନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ର୍କି୍ଷୋ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄଓୌଣସ ିସଂସ୍ଙୋନ/ନୁଷ୍ଠୋନ, ଏଫଂ 
ଏଥିୄଯ  
      ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଂସ୍ଙୋନ, ଭୁଭୋଆ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ୄଟ I  
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(d)  “ପ୍ରୋଧିଓୃତ ସତୟୋଓ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଦୂଯବୋର୍ୀ ୄଭୋଡୄଯ ମୋଘନୋ ଓଭିୋ ଫକି୍ରଣ ଈୄେର୍ୟ 
ୄନଆ ଏଓ ୄଟରି 

       ଭୋୄଓପଟଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ନମୁିକ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀଯ ଫନିଣିଭ 7ୂ3  
ନ୍ତକପତ ଫନିେିଷି୍ଟ  
       ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫି; 

(e) “ପ୍ରୋଧିଓଯଣ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଧିନଣିଭ, 1999 ୂ1999 ଯ 41  ଯ 
ନୁବୋକ 3  

      ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ସଂସ୍ଙୋିତ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ I  
(f) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଈୄଯୋକ୍ତ ଧୋଯୋ ୂଔ  ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଚୀଫନ, 

ସୋଧୋଯଣ   
      ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫନିେିଷି୍ଟ ଫକପ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ୄସଫୋ ସଓୋୄର୍ ଏହ ିଫନିଣିୋଭୋଫୀ 
ନ୍ତକପତ  
       ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ ଓଯଥିୋଏ I  
(g) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋୂଚୀଫନ ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀୄଯ 

ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆ 

     ଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ୄସଫୋ ସଓୋୄର୍, ୄସବ ି
ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋୋଆଁ,   
      ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ 
ଓଯଥିୋଏ I  
(h) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସୋଧୋଯଣ ”ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀୄଯ 

ଫନିେିଷି୍ଟ  
      ଓଯୋମୋଆ ଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ୄସଫୋ ସଓୋୄର୍, 
ୄସବ ିଓୋମପୟ  
       ଓଯଫିୋୋଆଁ, ଏହ ି ଫନିଣିୋଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ 
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ  
       ଓଯଥିୋଏ I 
(i) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋୂସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀୄଯ 

ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆ 

     ଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ୄସଫୋ ସଓୋୄର୍, ୄସବ ିଓୋମପୟ 
ଓଯଫିୋୋଆଁ,   
      ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ 
ଓଯଥିୋଏ I  
 

(j) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସଂମୁକ୍ତ ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଈୄଯୋକ୍ତ ଧୋଯୋ ୂf) ୄଯ 
ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋ 
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       ମୋଆଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓଭିୋ 
ୄଓୌଣସ ିଦୁଆ ଓଭିୋ 
       ସଭସ୍ଗ ତିୄ ନୋଟଯି ସଂମୁକ୍ତ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ପ୍ରୋପି୍ତ ସଓୋୄର୍, ୄସ ବ ିଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଏହ ି 
       ଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ 
ଓଯଥିୋଏ I 
(k) ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀଯ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ “ଯୀକ୍ଷୋ ସଭିତ”ି ୄହଈଙ ି ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଂସ୍ଙୋନ, ଭୁଭୋଆ ଓଭିୋ 

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 
      ଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ  ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଯୀକ୍ଷୋ ଅୄଣୋଚତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ  
       ଏଫଂ ଧିସୂଘୀତ ୄଓୌଣସ ିନୟ ସଭିତ ିI  
(l) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତୋହୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ, ନିୄ େପର୍ଓ ଓଭିୋ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓଭିୋ 

ୄଓୌଣସ ିନୟ 
      ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୄଭତ ଏଓ ଅୄଫଦଓଓୁ ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତତୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ସଓୋୄର୍ 
“ୄମୋକୟ ଏଫଂ  
      ସଭଘୁତି” ୄହଈଙ ିଭୋଦଣ୍ଡ I  
(m) ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ “ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓୁି 

ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯ ି

       ଫୋଓୁ ୄଓଫ ନମୁିକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ, ଏଓ ନିୄ େପର୍ଓ ଓଭିୋ ଏଓ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓଭିୋ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତ, ଏଫଂ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ 
       ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଓୌଣସ ିଧିଓୋଯୀ ଓଭିୋ ଓଭପଘୋଯୀ ଏଫଂ ମିଏ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄମୋକୟତୋ  ଫୟଫସୋଣିଓ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହୋଆଥିଫ ତଥୋ 
       ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥିଫ I  
(n) “ଞି୍ଜଓଯଣ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋଓୁ ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ 

ଚୋଯୀ ଓଯୋ 
      ମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର I 
(o) “ଫନିଣିଭୋଫୀ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 

ଞି୍ଜଓଯଣ   
        ଫନିଣିଭୋଫୀ, 2015 I  
(p) “ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଚୄଣ ଓଭପଘୋଯୀ ମିଏ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 

ତଯପଯୁ ଫୀଭୋ  
      ଫୟଫସୋଣ ମୋଘଫିୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ୄହୋଆଥିଫୋ 
ନୁମୋଣୀ  
      ୄମୋକୟତୋ, ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ  ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଥିିଫ;  
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(q) “ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ” ଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ଫୋଣିଚୟିଓ ସଘୂନୋ ୄପ୍ରଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ସବ୍ନୋଦନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ୄଟରିଓମ୍ ଓଭସଅିର 

       ଓଭୁୟନିୄ ଓର୍ନଷ ଓଷ୍ଟଭଯ ପି୍ରପୄଯନଷ ୄଯକୁୄରର୍ନଷ, 2010 ୂୄଟରିଓମ୍ ଫୋଣିଚୟିଓ ସଂଘୋଯ ଗ୍ରୋହଓ ସନ୍ଦ 
ଫନିଣିଭୋଫୀ,  
       2010  ଯ ଧ୍ୟୋଣ III ନ୍ତକପତ ବୋଯତୀଣ ୄଟରିଓମ୍ ଫନିଣିୋଭଓ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ଏଓ ସର୍ତ୍ୋ I  
(r) ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଫଂ ଯବିୋର୍ତି ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ଓନୁି୍ତ ସଭଣ ସଭଣୄଯ 

ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହୋଆଥିଫୋ  ନୁଯୂ, ଧିନଣିଭ, ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଧିନଣିଭ, 1999 ଓଭିୋ 
ତୋ‟ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସ ି ଫନିଣିଭୋଫୀ/ ଭୋକପଦର୍ଓିୋୄଯ ଯବିୋର୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ତଥୋ ଈକି୍ତକଡୁଓିଯ 
ଥପ ମଥୋକ୍ରୄଭ ୄସହ ିଧିନଣିଭ/ ଫନିଣିଭୋଫୀ / ଭୋକପଦର୍ଓିୋୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୂୄ ୄହଫ I  

 

2.  ଏହ ିଫନିୟିଭାଫୀଯ ଯସିଯ ଏଫଂ ପ୍ରମୁଚୟତା : 
(1) ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀ ନଭିନ ଯୂୄ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ୄଫୈଧତୋ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, 

ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  
            ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ, ପ୍ରୋପି୍ତ ଏଫଂ ୄସଫୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଓୄପୋୄଯଟ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଞି୍ଜ 

           ଓଯଣଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ I  
(a) ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ମୋଘଫିୋ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ  ୄସଫୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ 

ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂଚୀଫନ  ଯ 

      ସଫପୋଧିଓ ତିୄ ନୋଟ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଫୟଫସ୍ଙୋ ୄହୋଆୋୄଯ I  
(b) ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ମୋଘଫିୋ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ  ୄସଫୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ 

ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସୋଧୋଯଣ   
      ଯ ସଫପୋଧିଓ ତିୄ ନୋଟ ି ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଫୟଫସ୍ଙୋ ୄହୋଆୋୄଯ I ଅହୁଯ ି ଓୄପୋୄଯଟ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସୋଧୋଯଣ   
      ଏଓତ୍ର ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରତ ିସଙ୍କଟ ସଓୋୄର୍ ୋଞ୍ଚ ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋଯୁ ଧିଓ ୄହଈ ନ ଥିଫୋ ୄଭୋଟ 
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଥିଫୋ 
       ୄସବ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଔଘୁୁଯୋ ପ୍ରଓୋଯଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ  ଫୋଣିଚୟିଓ ପ୍ରଓୋଯଯ 
ଈତ୍ପୋଦସଫୁଓୁ ମୋଘଫି, 
       ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫି  ଏସଫୁଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି I  
        
(c) ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ମୋଘଫିୋ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ  ୄସଫୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ 

ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଯ  
      ସଫପୋଧିଓ ତିୄ ନୋଟ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଫୟଫସ୍ଙୋ ୄହୋଆୋୄଯ I               
(d) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସଂମୁକ୍ତ  ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଧୋଯୋ ୂa) ଠ୍ୋଯୁ ୂc) ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ରୋକ ୁ

ୄହଫ I  
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(e) ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସହତି ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄଓଫ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ଫୂପ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଫଂ  

      ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈଘତି୍ ଫୟଫସ୍ଙୋ ସହତି ହିଁ ଓଯୋମିଫ I  
 

3. ଅୄଫଦନଯ ଫଘିୋଯ - 

(1)ଞି୍ଜଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ଏଓ ଅୄଫଦନଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ 
ଓୋମପୟଓୋ 

       ଓୁ ସଂୋଦନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଫରି୍ଣଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ୄନଫ I  
ୂ2  ଈୄଯୋକ୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ କ୍ଷୋତ ଓଯିଫୋ ଫନିୋ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ, ନଭିନସଫୁଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ୄନଫ, ୄମଯଓି ି

- 

(a) ଅୄଫଦଓ ଧିନଣିଭଯ ନୁବୋକ 42D ଯ ଈ-ନୁବୋକ ୂ5  ନ୍ତକପତ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄମୋକୟତୋକୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ି

      ୄକୋଟଓିଯ ଫ ିର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଙ ିଓ ି; 
(b) ଅୄଫଦଓ ୋଔୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଆନଫ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରଓଘଯ, ମଥୋ; ଅଫର୍ୟଓ ଓୋମପୟୋଣ ଔୋରି ସ୍ଙୋନ, ଈଓଯଣ 

ଏଫଂ ଏହୋଯ  
      ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓୁି ସପତୋୂଫପଓ ସଂୋଦନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଈସି୍ଙତ ିଞି୍ଜଓୋୄଯ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ 
ଫୟକି୍ତ ଙନ୍ତ ିଓ ି; 

(c) ଅୄଫଦଓ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତି ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫୟକି୍ତଓୁ ତୀତୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 
ରୋଆୄସନଷ/ 

      ଞି୍ଜଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ଭନୋ ଓଯଥିିରୋ ଓ ି?  
a.ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ – ଏହ ିଈ-ଧୋଯୋଯ ଈୄେର୍ୟୄଯ, ଈକି୍ତ “ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତି”ଯ ଥପ 

ଏଓ ପୋଭପ ଓଭିୋ  
ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ ଓଭିୋ ଏଓ ସଂସ୍ଥା ଓୄପାୄଯଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄହଉଙ ିଏଓ ସହୄମାକୀ, ଏଓ ସହାୟଓ ଓବ୍ନାନୀ, ଏଓ 

ଯେଯ ସଭେନ୍ଧତି ସଂସ୍ଥାନ ଓଭିୋ ଅୄଫଦଓଯ ଏଓ ସଭୂହ ଓବ୍ନାନୀ I ଏତଦ୍ଦ୍ୋଯା ଏହା େଷ୍ଟ ଓଯାମାଉଙ ିୄମ 
ଏହ ିଦକୁଡଓି ୄସହ ିସଭାନ ଥପ ଯହଫି ମାହା ୄସଭାନଙୁ୍କ ଓବ୍ନାନୀ ଅଆନ, 2013 ଓଭିୋ ପ୍ରତିୄ ମାକିତା 
ଅଆନ, 2002, ପ୍ରଓଯଣ ମାହା ଫ ିୄହଉ, ୄସଥିୄଯ ଦଅିମାଆଙ ିI 

 (d) ଅୄଫଦଓଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଓ ସ୍ନୋତଓ ୄଟ ଓ ିଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୋଠ୍ୟକ୍ରଭ ନୁସୋୄଯ 
ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ .ସଂସ୍ଙୋନଯୁ ନୂୟନ 50 ଖଣ୍ଟୋଯ ୄସୈଦ୍ଧୋନ୍ତଓି  ଫୟଫହୋଯଓି ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ,ି ଏଫଂ 
ଯୀକ୍ଷୋ ସଭିତ ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅୄଣୋଚତି . ଈୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ଫଧି ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ 
ୄହୋଆଙ ି ଓ ି ? ସର୍ତ୍ପ ଏହ ି ଓ ି ୄମ ୄମଈଁଠ୍ ି ଅୄଫଦଓଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଂସ୍ଙୋନ, 
ଭୁଭୋଆଯ ଏଓ ସହୄମୋକୀ/ସଦସୟ; ଓଭିୋ ସ.ିଅଆ.ଅଆ., ରଣ୍ଡନଯ ସହୄମୋକୀ/ସଦସୟ; ଓଭିୋ 
ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ସଂସ୍ଙୋନ ଯ ସହୄମୋକୀ/ସଦସୟ. ୄହୋଆଥୋଏ; ଓଭିୋ ଫୀଭୋ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ 
ସଂସ୍ଙୋନ, ହୋଆଦ୍ରୋଫୋଦ ୂଆନିଶିଘୁୟଟ ଫ୍ ଆନଷସୁୟଯୋନଷ ଏଣ୍ଡ ଯସି୍କ .ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ, ହୋଆଦ୍ରୋଫୋଦ  ଯ 
ୄଓୌଣସ ିସ୍ନୋତୄଓୋର୍ତ୍ଯ ୄମୋକୟତୋ ଧୋଯଣ ଓଯଥିୋଏ, ୄସଆଠ୍ ିୄସୈଦ୍ଧୋନ୍ତଓି  ଫୟଫହୋଯଓି 

   ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ଘରି୍ ଖଣ୍ଟୋ ୄହଫ I  
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(e) ଅୄଫଦଓଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ, ନିୄ େପର୍ଓ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଓଭପଘୋଯୀଭୋୄନ କତ ତନି ିଫର୍ପଯ ଫଧିୄଯ ଏହ ି
ଫନିଣିଭୋଫୀ 

      ସି୍ଙତ ନୁସଘୂୀ III ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଅଘୋଯ ସଂହତିୋଯ ଈରଳଖଂନ ଓଯ ିନୋହୋନ୍ତ ିଓ ି; 
 

(f) ଅୄଫଦଓ, ମଦ ି ଅୄଫଦଓଯ ଭୂଔୟ ଫୟଫସୋଣ ଫୀଭୋଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଓଙି ି ୄହୋଆଥୋଏ, ଓୄପୋୄଯଟ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଯୂୄ ଏହୋଯ  

      ଓୋମପୟଓୋ  ନୟୋନୟ ଓୋମପୟଓୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଥଓି ଭୋଭରୋୄଯ ଏଓ ହୋତ-ଦୂଯୀ ସଭନ୍ଧ ଯକ୍ଷୋ ଓୄଯ 
ଓ;ି  

 

(g) ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ/ନିୄ େପର୍ଓୂଭୋୄନ /ଂର୍ୀଦୋଯୂଭୋୄନ /ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀଯ 
ସଂରଗ୍ନ I ୄଯ ଦଅି 

      ମୋଆଥିଫୋ ଫଫିଯଣ ଅଧୋଯୄଯ ୄମୋକୟ/ମୄଥୋଘତି ୄଟ/ଟନ୍ତ ିଓ ି; ଏଫଂ 
(h) ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ଏହ ିଭତ ୄଟ ୄମ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ହତିୄଯ ଥିଫ I 

 

(3) ଅୄଫଦଓଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ନଭିନରିଖିତ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯିୄ ଫ - 
a. ଏଓ ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଫୋଡପ/ନୁଷ୍ଠୋନ ୂସଂସ୍ଙୋନ  ଯୁ ନୂୟନ 12ର୍ ୄଶ୍ରଣୀ ଓଭିୋ ତତ୍ସଭ ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ 

ୄହୋଆଥିୄଫ 

 

b. (i) ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫକପଯ ଚୀଫନ, ସୋଧୋଯଣ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ମୋହୋ ୋଆଁ ଞି୍ଜଓଯଣ ଘୋୄହଁ, ୄସଥିୋଆଁ ଏଓ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ସଂସ୍ଙୋନଯୁ ନୂୟନ ଘୋର୍ ଖଣ୍ଟୋଯ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷୋ ସଭିତ ିଦ୍ୱୋଯୋ ଅୄଣୋଚତି 
ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥିଫ; 

 

(ii) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସଂମୁକ୍ତ ଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ସଂସ୍ଙୋନଠ୍ୋଯୁ ନୂୟନ ଞ୍ଚସ୍ଗଯୀ ଖଣ୍ଟୋଯ 
ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷୋ ସଭିତଦି୍ୱୋଯୋ ଅୄଣୋଚତି ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥିଫ; 

 

c.  ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ମୋଘଫିୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ନିୄ ଣୋଚତି ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ 
ୋଔୄଯ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୂୄ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଫୈଧ 
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଯହଥିିଫ I ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ତନି ି
ଫର୍ପଯ ସଭଣୋଫଧି ମପୟନ୍ତ ଭୋନୟ ଯହଫି; 

 

ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ଚୋଯୀ ୋଆଁ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀଯ ସଂରଗ୍ନ 3 ୄଯ ଥିଫୋ ଫନିେିଷି୍ଟ ପ୍ରୋଯୂୄଯ 
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫି I  
 

d. ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ୄହଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁଫ, ୄସ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଣ ଅର୍ତ୍ ି
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସହତି ନୂତନ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯ ିତୋହୋ ଓଯ ିୋଯଫି I 
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ମଦ,ି ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଣ ଅର୍ତ୍ ିପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ନ ଓୄଯ, ଏହୋ 
ଭୋନ ିୄନଫୋଓୁ ୄହଫ ୄମ ତୋଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋୄଯ ଓଥିତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄଓୌଣସ ିଅର୍ତ୍ ିନୋହିଁ I 
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ନୁୄଯୋଧଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଯଫିର୍ତ୍ପନଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯ ି ଓୄପୋୄଯଟ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ନୋଭ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯ ିଏଓ ସଂୄର୍ୋଧିତ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ଓଯଫି I 

e.     ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଭୂଔୟ ଫୀଭୋ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଧିଓୋଯୀ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭୋ 
ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ରୋଆୄସନିଷଂ  ଫନିଣିଭ, 2002 ନ୍ତକପତ 
ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଫୂପଯୁ ଓୋମପୟଯତ ଟନ୍ତ ି I ୄସଭୋୄନ ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ 
ନ୍ତକପତ ଞି୍ଜଓୃତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସହତି ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ଘୋରୁ ଯଖିୋଯନ୍ତ ି I ଫର୍ୟ, ୄସବ ି
ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଭଔୂୟ ଫୀଭୋ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ଞି୍ଜଓଯଣ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୋଆଁ 
ଅୄଫଦନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହସିୋଫୄଯ ଓଭିୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଞି୍ଜଓଯଣ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଙ 
ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ I ଫଫିଯଣୀସଫୁଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଈୄଯୋକ୍ତ ଈ-

ଫନିଣିଭ ୂc) ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହସିୋଫୄଯ ୄସହ ି ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଭୂଔୟ ଫୀଭୋ 
ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଧିଓୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ଓଯଫି I 

 

4.  ଞି୍ଜଓଯଣଯ ନୂତନୀଓଯଣ –(1) ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ଞି୍ଜଓଯଣ ସଭୋପି୍ତ ଫୂପଯୁ ତଯିରି୍ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ, 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଠ୍ୋୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ରୁ୍ଳ୍କ ସହତି ପଭପ A ୄଯ ଏଓ ଅୄଫଦନ ଓଯିୋୄଯ I 

 

ଫର୍ୟ ସର୍ତ୍ପ ଏହ ିଓ ି ୄମ ମଦ ିଅୄଫଦନ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୋଔଓୁ ୄସହ ିଫଧି ୄଯ ଓନୁି୍ତ ଘତି ଞି୍ଜଓଯଣଯ 
ଫୋସ୍ଗଫ ସଭୋପି୍ତଯ ୂଫପଯୁ ହଞ୍ଚ ିଥୋଏ, ଏଓ ର୍ହ ଟଙ୍କୋଯ ତଯିକି୍ତ ରୁ୍ଳ୍କ ସହତି ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ୄଦଣ 
ୄହଫ I  

 

ଅହୁଯ ିସର୍ତ୍ପ ଏହ ିଓ ିୄମ ୂଫପ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ସମି୍ମତି ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫିଭ ସଓୋୄର୍ ଅୄଫଦଓ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ମୄଥଷ୍ଟ ଓୋଯଣ ୋଆଁ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଅୄଫଦଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୋତ ର୍ହ ଘୋର୍ 
ଟଙ୍କୋଯ ତଯିକି୍ତ ରୁ୍ଳ୍କ ସହତି ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯ ସଫୁଯ ପ୍ରଦୋନ ୄଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ସଭୋପି୍ତ ତୋଯଔି ୄଯ ନୂତନୀଓଯଣ 
ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିୋୄଯ I 

 

ଧ୍ୟୋନ ଦିନୁ୍ତ : ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଞି୍ଜଓଯଣ ସଭୋପି୍ତଯ ନୄଫ ଦନି ୂଫପଯୁ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ନୂତନୀଓଯଣ 
ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମୋଏ  I  

 

ୂ2  ଞି୍ଜଓଯଣଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଘୋହିଁଫୋ ଫୂପଯୁ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ, ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ 
ସଂସ୍ଙୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ, ନୂୟନ ଘରି୍ ଖଣ୍ଟୋଯ ୄସୈଦ୍ଧୋନ୍ତଓି  ଫୟଫହୋଯଓି ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଥିିୄଫ I 
 

ୂ3  ଈ-ଫନିଣିଭ ୂI) ନ୍ତକପତ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଏଓ ଅୄଫଦନଓୁ ଫନିଣିଭ 7 ନ୍ତକପତ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ବ ିସଭୋନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ I  
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ୂ4  ଅୄଫଦଓ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଫନିେିଷି୍ଟ ସଭସ୍ଗ ସର୍ତ୍ପଓୁ ୂଯଣ ଓଯଙି ିୄଫୋରି ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ 
ୄହଫୋ ୄଯ, ତନି ିଫର୍ପଯ ଫଧି ୋଆଁ ପଭପ C ୄଯ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫି ଏଫଂ ଅୄଫଦଓ ୋଔଓୁ 
ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆଫ I 

 

5.  ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄମଉଁଠ୍ ିଏଓ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ନାହିଁ - 
 

(1) ୄମଈଁଠ୍ ିଫନିଣିଭ 4 ନ୍ତକପତ ଏଓ ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଭିୋ ଫନିଣିଭ 11 ନ୍ତକପତ ନୂତନୀଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ 
ଏଓ ଅୄଫଦନ ଫନିଣିଭ 7 ୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ନୋହିଁ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଞି୍ଜଓଯଣ 
ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋୋଆଁ ଓଭିୋ ତୋଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭନୋ ଓଯିୄ ଦଆୋୄଯ I  
 

ସର୍ତ୍ପ ଏହ ିଓ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଅୄଫଦନଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ମଦ ିଅୄଫଦଓଓୁ ରୁ୍ଣଫିୋ ୋଆଁ ତୋଓୁ ଈମୁକ୍ତ 
ସୁୄମୋକ ଦଅିମୋଆ ନୋହିଁ I  
 

ୂ2  ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋୄଯ ଓଭିୋ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଗ୍ରୋହୟତୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ 
ୄସବ ିଗ୍ରୋହୟତୋଯ ତଯିରି୍ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଓଈଁ ଓୋଯଣଯୁ ଅୄଫଦନଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ତୋହୋ ଈୄରଳଔ 
ଓଯ ିଅୄଫଦଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମିଫ I 
 

ୂ3  ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ନରି୍ଣ୍ପଣୄଯ ୀଡତି ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଅୄଫଦଓ, ଈୄଯୋକ୍ତ ଈ-ଫନିଣିଭ ୂ2  ନ୍ତକପତ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଅୄଦର୍ଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି ପ୍ରୋପି୍ତଯ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଆଁଘୋରି୍ ଦନିଯ ସଭଣୋଫଧି 
ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄସବ ିଏଓ ିର ୋଆଁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନୁସୋୄଯ, ସୁଯକ୍ଷୋ ିରୀଣ େଫୁିୟନୋରୄଯ ଏଓ ିର 
ଓଯିୋୄଯ I  

 

6.  ଞି୍ଜଓଯଣ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହୟତୋଯ ପ୍ରବୋଫ – ଏଓ ଅୄଫଦଓ, ମୋହୋଯ ଫନିଣିଭ 4 ନ୍ତକପତ ଞି୍ଜଓଯଣଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ଓଭିୋ ଫନିଣିଭ 11 ନ୍ତକପତ ତୋହୋଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଅୄଫଦନଓୁ ଭନୋ ଓଭିୋ 
ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଆଥିଫ, ୄସ ଫନିଣିଭ 12 ୂ2  ନ୍ତକପତ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ତୋଯଔିୄଯ ଓଭିୋ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଏଓ 
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ଫନ୍ଦ ଓଯଫି I ୄସ, ଫର୍ୟ, ତୋ‟ ଚଯଅିୄଯ ଫୂପଯୁ ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଦୋଣୀ ଯହଫିୋ ଘୋରୁ ଯଖିଫ I ୄସବ ି ୄସଫୋ ୄସହ ିଫଦିୟଭୋନ 
ଘୁକି୍ତକୁଡଓିଯ ସଭୋପି୍ତ ଫଧି ମପୟନ୍ତ ଘୋରୁ ଯହଫି, ୄମଈଁକୁଡଓି ଫୂପଯୁ ଫନ୍ଦ ୄହୋଆମୋଆଥିଫ, ଓଭିୋ ଙ ଭୋସଯ 
ଫଧି ୋଆଁ, ୄମଈଁଟୋ ଫ ିପ୍ରଥୄଭ ଅସଫି ୄମଈଁ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭୋୄନ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଈମୁକ୍ତ 
ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିୄ ଫ I  

 

7.  ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା ାଆଁ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ସର୍ତ୍ପାଫୀ : 
 

ଫନିଣିଭ 9 ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଞି୍ଜଓଯଣ ଓଭିୋ ଫନିଣିଭ 11 ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃତ ନୂତନୀଓଯଣ, ଫସୁ୍ଗତଃ, ନଭିନରିଖିତ 
ସର୍ତ୍ପୋଫୀଯ ଧୀନ ୄହଫ:- 
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ୂi)   ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଞି୍ଜଓୃତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଈୄଯୋକ୍ତ ଫନିଣିଭ ୂ3  ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ବ ି ୄଓଫ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ମୋଘନୋ  ୄସଫୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମିଫ; 

 

(ii    ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଧିନଣିଭଯ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁଯ, ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଧିନଣିଭ, 
1999 ଏଫଂ  ଫନିଣିଭୋଫୀ, ଯିତ୍ର, ଭୋକପଦର୍ଓିୋ  ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ତୋ‟ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଚୋଯୀଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିନିୄ େପର୍କୁଡଓିଯ ନୁୋନ ଓଯଫି;  

 
(iii  ମଦ ି ତୋଙ୍କ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ୄସଭୋୄନ ୂଫପଯୁ ଦୋଔର ଓଯଥିିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ତଥୟ ଓଭିୋ 

ଫଫିଯଣୀକୁଡଓିୄଯ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭିଥୟୋ ଓଭିୋ ଫିଥକୋଭୀ ଭିୄ ଓଭିୋ ଫୂପଯୁ 
ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟୄଯ ୄଓୌଣସ ି 

 

         ଅଫର୍ୟଓ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ତୋ ୄହୄର ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫି ; 
(iv    ଏହୋଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ବିୄମୋକସଫୁଯ ନଫିୋଯଣ ୋଆଁ ୄସବ ିବିୄମୋକ ପ୍ରୋପି୍ତଯ 14 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ 

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଅଫର୍ୟଓ ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫି ଏଫଂ ୄସବ ି ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକକୁଡଓିଯ ସଂଔୟୋ, ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ 
ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଯୂୄଯ  ପ୍ରଓୋୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯ ିଯଖିଫ; 

 

ୂv)   ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଂସୋଧନ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଥିିଫୋ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ସଂଔୟୋ 
ନୁଯୂ ଈଘତି୍ ସଂଔୟଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ମୋଘନୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫି I  

ୂvi)  ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ପ୍ରୋଯୂୄଯ ୄଯଓଡପସଫୁ ଯଖିଫ ମୋହୋ ରିସୀ 
ନୁମୋଣୀ  ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ନୁମୋଣୀ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଧଯ ିଯଖିଫ ୄମଈଥଁିୄଯ ୄସହ ିଈତ୍ପୋଦ ୄମଈଁକୁଡଓି 
ସଯ ଟନ୍ତ,ି ଓୋଈଣ୍ଟଯୄଯ ଫକି୍ରଣ  ୄହୋଆ ସୋଯଙିନ୍ତ ି ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତ 
ୄହୋଆଙନ୍ତ ି ; ୄସକୁଡଓି ଫୟତୀତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ମୋଘତି ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଓୁ 
ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋହୁଏ I ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସଷି୍ଟଭକୁଡଓି ଠ୍କି୍ ହସିୋଫୄଯ ଯଖିଫ 
ମୋହୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ୄସହ ିୄଯଓଡପ  ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ନଣିଭିତଯୂୄ ୄଦଖିଫୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫ I  

 

ୂvii) ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକଡୁଓିଯ ମୋଘନୋ ୋଆଁ ଫହୁ-ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ 
ଓଯଫି ନୋହିଁ; 

 

(viii)  ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ନିୄ େପର୍ଓ, ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ  ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ   
ଅଘୋଯ ସଂହତିୋଯ ନୁୋନ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି; 

 

ୂix)  ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫନିଣିଭ 31 ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁଯୂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓୄପୋୄଯଟ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
ଓୋମପୟ ୋଆଁ  ରକୋ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଔୋତୋ ଯଖିଫ I  
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8.  ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଏଫଂ ଶୁଳ୍କପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ୄହଫାଯ ଯଣିାଭ- 

 

(1) ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ଅୄଫଦନ ତଥୋ ତୋହୋଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଟ. 
10,000/-ଯ ଣ ୄପଯସ୍ଗୄମୋକୟ ରୁ୍ଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି I ରୁ୍ଳ୍କଓୁ “ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ 
ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ” କ୍ଷୄଯ, ୄଦଣ ହୋଆଦ୍ରୋଫୋଦୄଯ, ଏହ ିନୋଭ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ୄଣୀ ଡ୍ରୋପଟ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଓଭିୋ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଆୄରୄଓଟରୋନକି୍ ପଣ୍ଡଷ େୋନଷପଯ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ୄଦଣ ୄହଫ I ଅୄଫଦଓ ରୁ୍ଳ୍କ ଫନିୋ ୄଓୌଣସ ିଅୄଫଦନଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ I  
 

ୂ2  ପ୍ରୋଧିଓଯଣଠ୍ୋଯୁ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ୋଆଁ ସଘୂନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋୄଯ, ଅୄଫଦଓ ୄସବ ିସଘୂନୋ ପ୍ରୋପି୍ତଯ 
15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଟ.25,000 ଯ ରୁ୍ଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି I ରୁ୍ଳ୍କଯ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ଏଫଂ ଞି୍ଜଓଯଣଯ 
ଭଞ୍ଜଯୁୀ ୋଆଁ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧଯ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ନୁୋନ ୄଯ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୄସହ ି ଫକପ ୄମଈଁଥିୋଆଁ 
ଅୄଫଦନ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ତୋ‟ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଞି୍ଜଓଯଣ ଭଞ୍ଜଯୁ 
ଓଯଫି I    
 

ୂ3  ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ପ୍ରୋଯୂୄଯ 
ଟ.25,000/-ଯ ରୁ୍ଳ୍କ ମୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯ ସହତି ଅୄଫଦନ ଓଯଫି I  

 

9. ାଯିେଭିଓ - 
 

ୂ1  ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୋଯଶି୍ରଭିଓ ପ୍ରଦୋନ ଓଭିୋ ତୋ‟ ଦ୍ୱୋଯୋ ୋଯଶି୍ରଭିଓ ପ୍ରୋପି୍ତ ସଭଣ ସଭଣୄଯ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋ ତଯପଯୁ ନୁସଘୂୀତ ଫନିଣିଭୋଫୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ୄହଫ I  
 

ୂ2  ୄସହ ି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄମଈଭଁୋୄନ ଅଆଅଯଡଏି ୂଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ରୋଆୄସନିଷଂ  
ଫନିଣିଭୋଫୀ, 2002 ନ୍ତକପତ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିୄର, ୄସଭୋନଙୁ୍କ ୄସହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ 
ୄସଭୋୄନ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ି ଓଯଥିିଫୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଥିିଫୋ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ୋଯଶି୍ରଭିଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମୋଆୋୄଯ ଏହ ିସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ ୄସଭୋୄନ ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀଯ ଫନିଣିଭ 24ୂ2  ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ନୁଯୂ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଘୋରୁ ଯଖିୄଫ I ମଦ ିୄସବ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏହ ି
ଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଞି୍ଜଓୃତ ୄହଫୋୋଆଁ ଘୋହୋଁନ୍ତ,ି ୄସଭୋୄନ ଫନିଣିଭ 31 ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁଯୂ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଔୋତୋୄଯ ଯୁୁଣୋ ଘୁକି୍ତ  ନୂତନ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ ୋଯଶି୍ରଭିଓଓୁ ରକୋ 
ରକୋ ପ୍ରଓଟ ଓଯିୄ ଫ I  

 

10.  ରାବଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ -     
 

     ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ମୋଘଫିୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନଭିନରିଖିତଯ ନୁୋନ ଓଯଫି: 
 

 ୂi)ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଏଓୋଧିଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଭନ୍ଧ ଥିୄର, 
ୄସ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄସହ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ତୋରିଓୋଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫି, ମୋହୋ ସହତି ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି 
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ଫତିଯଣ ଓଯଫିୋୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଙ ିଏଫଂ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ୄସହସିଫୁ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ୄମଯଓି ି
ଫୀଭୋଯ ଯସିଯ, ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ, ୄଦଣୄମୋକୟ ପି୍ରଭଣିଭ, ପି୍ରଭଣିଭ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିତଥୟ ମୋହୋ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଈରବ୍ଧ ସଭସ୍ଗ ଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଚୋଣଫିୋଓୁ ଘୋୄହ ଁ I ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ୄସ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧତି ଓଭିର୍ନଯ ୄସ୍କରଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି, ମଦ ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଘଯୋମୋଏ; 

 

 ୂii) ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋଓୁ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫୟଫସୋଣ ଈତ୍ପୋଦ ସହତି ଏଓ ଅନୁର୍ଙି୍ଗଓ ଈତ୍ପୋଦ ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଏ, 
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓଭିୋ ଏହୋ ସହୄମୋକୀଭୋୄନ ଭଔୂୟ ଫୟଫସୋଣ ଈତ୍ପୋଦଯ 
ୄକ୍ରତୋଓୁ ଏହୋ ଚଯଅିୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଓୁ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯିୄ ଫ ନୋହିଁ I ଓୄପୋୄଯଟ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ ସ.ିଏଫ୍. ୂଓଭିୋ ଏହୋଯ ସଭତୁରୟ  ଦ୍ଧପ-ଫୋର୍ଓି ଅଧୋଯୄଯ ନୁସଘୂୀ VIII 

ୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଯୂୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଦୋଔର ଓଯିୄ ଫ, ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯ ିୄମ 
ୄଓୌଣସ ିଫ ିସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ଫୋଧ୍ୟତୋଭୂଓ ଫକି୍ରଣ ନୋହିଁ I  
 

ୂiii) ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ନୋହିଁ ୄମ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ତୋହୋ ସହତି ପ୍ରୄତୟଓ 
ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯୁ I 

 

11. ପ୍ରାଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ - 

 

(1) ଏଓ ଅୄଫଦଓ ମିଏ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄହଫୋୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ୄସ ଅୄଫଦନ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ 
ସଭଣୄଯ ନିୄ ଚ, ଅୄଫଦନଯ ଫଘିୋଯ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ 
ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି I ମଦ ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଅୄଫଦନଯ ଫଘିୋଯ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟୄଯ ୄଓୌଣସ ି
ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଥୋଏ, ଅୄଫଦନ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ୄଯ ଓଭିୋ ଅୄଫଦଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃତ ଯୂୄ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 
ନଓିଟୄଯ ୄସହ ିଯଫିର୍ତ୍ପନଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି I  

ୂ2  ଠ୍କି୍ ୄସବ,ି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ 
ଞି୍ଜଓଯଣ ଧୋଯଣ ଓୄଯ, ଞି୍ଜଓଯଣଯ ଚୋଯୀ ୄଯ, ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃତ ଯୂୄ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ, ୄସହ ି
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ, ମୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଯୋ ୄହୋଆଥିରୋ, ତୋହୋଓୁ 
ଈଘତି୍ ସଭଣ ଓନୁି୍ତ ୄସହ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ଖଟଫିୋଯ 30 ଦନିଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥିଫ, ତୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି 
I ୄସହ ିସୂଘନୋ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ, ୄଓୌଣସ ିସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ ଭୋକି ୋୄଯ ଓଭିୋ ୄସବ ିନିୄ େପର୍ୋଫୀ 
ଚୋଯୀ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ୄସ ଈମୁକ୍ତ ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯଫି I  

ୂ3   ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ନୟ ଫନିଣିୋଭଓ ଓଭିୋ ସଯଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋନୁନୀ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଫରି୍ଣୄଯ, ଈଘତି୍ ସଭଣ ଓନୁି୍ତ ୄସବ ିପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଅଯମ୍ଭ 
ଓଯୋମିଫୋଯ 30 ଦନିଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥିଫ, ତୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି I ୄସହ ିନୟୋନୟ ସଂସ୍ଙୋଦ୍ୱୋଯୋ 
ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ଦୄକ୍ଷ ଓଭିୋ ନିୄ େପର୍ସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ଈୄଯୋକ୍ତ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଭଣ ସୀଭୋ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମିଫ I  

ୂ4   ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄସବ ିତଥୟ ଓଭିୋ ଯଟିର୍ଣ୍ପ, ମୋହୋଓୁ ମଥୋଥପ ୄଫୋରି ଭୄନଓଯଫି, ତୋହୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋୄଯ I 
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ୂ5   ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ତୋହୋଯ ଓୋମପୟୋଣକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଫତିଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଯଖିଙନ୍ତ ିଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙୁ୍କ 
ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସଂଔୟୋ ସହତି ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି I ଅହୁଯ,ି 
ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଓୋମପୟଣ ୄଔୋରିଫୋ ଓଭିୋ ଫନ୍ଦଓଯଫିୋଯ ସଘୂନୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ 
ଦଅିମିଫ I ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଅହୁଯ ିସଘୂନୋ ଭଧ୍ୟ ଭୋକିୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ୄସ ମଥୋଥପ ୄଫୋରି ଭୄନଓଯଫି I  

ୂ6   ଈୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଯ ନୁୋନୄଯ ଫପିତୋ ଓୋନୁନୀ ଦୄକ୍ଷଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ୄଦଫ 
ୄମଯଓି ିଞି୍ଜଓଯଣଯ ନରିଭନ ଓଭିୋ ଯେଓଯଣ, ଅଥଓି ଦଣ୍ଡ ରୋକୁଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ଦଣ୍ଡ 
ମୋହୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୄମୋକୟ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯିୋୄଯ I 

 

12.   ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଭାନଙ୍କ ସହତି ଫୟଫସ୍ଥା 
 

a)  ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ 
ସହତି ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି I ଏହ ିଫୟଫସ୍ଙୋକୁଡଓୁି ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୋଔୄଯ ୄସବ ିଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ 
ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋଯ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି I ୄସବ ିଫୟଫସ୍ଙୋଯ ସଫପନଭିନ ସଭଣୋଫଧି ଏଓ 
ଫର୍ପ ୋଆଁ ୄହଫ ; 

(b) ୄସବ ିଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ଫତିଯଣ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରତରୁି୍ତ ି ୄଦଫ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୄପୋୄଯଟ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯିୄ ଫ ନୋହିଁ;  

(c) ଫୟଫସ୍ଙୋସଫୁୄଯ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟ  ଦୋଣିତ୍ୱ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟ  ଦୋଣିତ୍ୱ, ଫୟଫସ୍ଙୋକୁଡଓିଯ ସଭୋପି୍ତ ୋଆଁ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ସମି୍ମତି 
ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହଫି;  

(d) ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ହତି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ; 
(e) ମଦ ିଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଥିଫୋ ଫୟଫସ୍ଙୋଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, 

ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯ ି ତୋହୋ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି I ୄସବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭୋୄନ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯିୄ ଫ ୄମ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ମୋଘତି  ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀକୁଡଓୁି ୄସକୁଡଓିଯ ସଭୋପି୍ତ ଓଭିୋ 
ଙ ଭୋସଯ ଫଧି, ୄମଈଁଟୋ ଫ ିପ୍ରଥୄଭ ଅସଫି, ୄସ ମପୟନ୍ତ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଙ ିୄମଈ ଁସଭଣ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭୋୄନ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଈଘତି୍ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିୄ ଫ; 

(f) ମଦ ିଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଥିଫୋ ଫୟଫସ୍ଙୋଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋୄହ,ଁ 
ୄସଭୋୄନ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯ ି ତୋହୋ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି I ୄସବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, 
ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀକୁଡଓିଯ ୄସଫୋପ୍ରଦୋନଯ 
ଦୋଣିତ୍ୱ ୄନୄଫ I ଏବ ି ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଭନ୍ଧତି ରିସୀଧୋଯଓଓୁ ୄସଫୋ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯିୄ ଫ; 

(g) ଏହୋଯ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄହଫୋୋଆଁ, ଅଫର୍ୟଓ ଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ରୁ୍ଳ୍କ 
ଓଭିୋ ଘୋଚପ ଫୟତୀତ, ୄଓୌଣସ ିଦସ୍ଗଔତ ଓଯଫିୋ ରୁ୍ଳ୍କ ଓଭିୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଘୋଚପ ୄମଈଁ ନୋଭୄଯ ଫ ିଯଘିତି 
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ୄହୋଆଥୋଈ, ଏହୋଓୁ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ଓଯଫି ନୋହିଁ ; 

(h)  ୄ ଓୌଣସ ିଫ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ, ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ନୟୋନୟ 
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ୂନକଦ ଓଭିୋ ଣ-ନକଦ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ନୋହିଁ;  

(i) ପ୍ରୋଧିଓଯଣ, ୄଓୌଣସ ି ସଭଣୄଯ ଫ,ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଓୋଯଣ ଈୄରଳଔ ଓଯ ି
ଫତିଯଣ ଫୟଫସ୍ଙୋଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ନିୄ େପର୍ ୄଦଆୋୄଯ I  

 

13. ରିସୀଧାଯଓଭାନଙୁ୍କ ୄସଫାପ୍ରଦାନ - 
 

ୂ1  ଏହ ିନଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଘୁକି୍ତ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହୋଯ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ୄସଫୋପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଯହଫି I ୄସଫୋପ୍ରଦୋନ ସମି୍ମତି ଓୄଯ 
ଧିନଣିଭଯ ନୁବୋକ 64VB ନ୍ତକପତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପି୍ରଭଣିଭଯ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ, 
ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ସହୋଣତୋ  ଭୋକପଦର୍ପନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ, ୄସହ ିଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ 
ନୟସଫୁ ୄସଫୋ  ଭୋକପଦର୍ପନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ିI 

 

ୂ2   ଅଆଅଯଡଏି ୂଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ରୋଆୄସନିଷଂ  ଫନିଣିଭୋଫୀ, 2002 ନ୍ତକପତ 
ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭୋୄନ ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀଯ ଫନିଣିଭ 1ୂ3  ଯ 
ନୁୋନ ଓଯିୄ ଫ I ଫର୍ୟ, ୄସଭୋୄନ ଏହ ିଫନିଣିଭଯ ଈ-ଧୋଯୋ ୂ1  ନ୍ତକପତ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ 
ନୁମୋଣୀ, ୄସସଫୁ ରିସୀଯ ଫଧିଯ ସଭୋପି୍ତ ଓଭିୋ ଙ ଭୋସଯ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ, ୄମଈଁଟୋ ଫ ିପ୍ରଥୄଭ 
ଅସଫି, ୄସ ମପୟନ୍ତ ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙୁ୍କ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଘୋରୁ ଯଖିୄଫ, ୄମଈଁ ସଭଣ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକି୍ତକୁଡଓୁି ୄସଫୋପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୋଆଁ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଈଘତି୍ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିୄ ଫ I 
ଫୟଫସ୍ଙୋକୁଡଓି ସହତି ୄସବ ିଘୁକି୍ତକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ୄସବ ିଫୟଫସ୍ଙୋକୁଡଓିଯ ତଯିରି୍ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମିଫ I  

 

14.  ଏଓ ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପାଯ ୄଟରି-ଭାୄଓପଟଙ୍ି୍ଗ ୄଭାଡ ଏଫଂ ଦୂଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫିଣନ ଓାମପୟଓାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା 
ଫକି୍ରୟ - 

 

ୂ1  ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଯ 
ୄସଫୋଯ ଈୄମୋକ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଭିୋ ଦୂଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫିଣନ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଯହଫିୋ ୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, 
ତୋଓୁ ନୁସଘୂୀ VII ୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁମୋଣୀ ନିୄ େପର୍କୁଡଓୁି ନୁୋନ ଓଯଫି I  
 

ୂ2  ଈୄଯୋକ୍ତ ଈ-ଫନିଣିଭ ୂ1  ଯ କ୍ଷୋତତିୋ ନ ଓଯ,ି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ  ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଯଯ 
ୄସଫୋଯ ଈୄମୋକ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଭିନରିଖିତ ତଯିକି୍ତ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି :  

 

a. ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନମୁିକ୍ତ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଈକ୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ ବୋଯତୀଣ ୄଟରିଓଭ ଫନିଣିୋଭଓ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ 
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     ଚୋଯୀଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ଯିତ୍ର ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିନୟ ନିୄ େପର୍ଯ ନୁୋନ 
ଓଯଫି; 

b. ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ୋଆଁ ଦୂଯଫିଣନ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓୁି ସଂୋଦନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ,  ୄସ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀଯ ସଂରଗ୍ନ 4 ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଫନିେିଷି୍ଟ ପଭପୄ ଯ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ଫୂପ ସ୍ୱୀଓୃତ ଭୋକିଫ I ଏହୋଯ ସତୟୋନ ଓଯଫିୋ ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଓୁ ଏଓ 
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି; 

c. ଅହୁଯ,ି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ସତୟୋଓଭୋନଙ୍କ 
ନୋଭ/ 

d. ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫିୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ନୋଭ ମୋହୋଓୁ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀଯ ସଂରଗ୍ନ 5 ୄଯ 
ଫନିେିଷି୍ଟ ପଭପୄ ଯ  ଦୋଔର ଓଯଫି I ଏହୋଯ ସତୟୋନ ଓଯଫିୋ ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ସତୟୋଓଓୁ ଏଓ 
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି I  

e. ମଦ ିଏଓ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ସତୟୋଓ ନୟ ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ୋଔଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋଓୁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ ମିଏ 
ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ   ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୁଙ,ି ୄସଭୋୄନ ୄସ ସଭଣଯ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଠ୍ୋଯୁ ଏଓ 
ଣ-ଅର୍ତ୍ ିପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଏଓ ନୂତନ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ଚୋଯୀ ୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ 
ତୋଓୁ ଚଭୋ ଓଯିୄ ଫ I ମଦ ିଏଥିୋଆଁ ଓଯୋମୋଆ ଥିଫୋ ଅୄଫଦନ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ 
ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଏଓ ଣ-ଅର୍ତ୍ ି ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ନ ଓୄଯ,ଏହୋ ଭୄନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄହଫ ୄମ ତୋଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋୄଯ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଯ ୄଓୌଣସ ିଅର୍ତ୍ ିନୋହିଁ; 

f. ପ୍ରୋଧିଓୃତ ସତୟୋଓଭୋନଙ୍କ ନଷି୍କୋସନ ଓଭିୋ ସଂୄମୋଚନ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ 
ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ  ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମିଫ; 

g. ମଦ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ TRAI ସହତି ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଯୂୄ ଞି୍ଜଓଯଣ ଓୄଯ, ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 
ୄଓଫ  ୄସହ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓୋମପୟ ଓଯଫି ମୋହୋ ସହତି ତୋହୋଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଯହଙି;ି 

h. ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତଓୁ ଫିୄ ଦର୍ଓୁ ମୋଈଥିଫୋ 
ଓଲ୍ ଓଯଫି ନୋହିଁ  ମଦ ିୄସ ପ୍ରବୋଫୀ ଯୂୄ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯ ିଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଅଗ୍ରହ 
ୄଦଔୋଆ ନ ଥିଫ I ୄସଭୋୄନ  ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଓଭିୋ ଏହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସତୟୋନ  
ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସବ ିଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ  ଡୋଟୋୄଫସ୍ ଯଖିୄଫ ଏଫଂ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯଥିିୄଫ I   

i. ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ନଭିନରିଖିତ ତଥୟସଫୁଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି 

(a) ୄସଭୋୄନ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ନୋଭ; 

(b) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ସଂଔୟୋ; 
(c) ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଂଓପ ସଂଔୟୋ ୂୄଟରିୄପୋନ ନଭଯ  ମଦ ି

ଗ୍ରୋହଓ ତୋଓୁ ୄପୋନ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଓଭିୋ ଦୂଯ ଫକି୍ରଣ ତଥୟଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ; 
(d) ୄଟରି-ଓଲ୍ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ୂପ୍ରୋଧିଓୃତ ସତୟୋଓ  ଯ ନୋଭ ଏଫଂ ଯଘିଣ ସଂଔୟୋ ; 

j. ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ନମୁିକ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ସହତି ଏଓ ଘୁକି୍ତନୋଭୋୄଯ 
ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫି ଏଫଂ ଘୁକି୍ତନୋଭୋ ସଭସ୍ଗ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ମଥୋ: ଡୋଟୋୄଫସଯ ଈତ୍ସ, ଓର୍ତ୍ପଫୟ  
ଦୋଣିତ୍ୱ, ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ଫଫିଯଣୀ, ଘୁକି୍ତ 
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      ନୋଭୋଯ ଫଧି, ଧିନଣିଭଯ ଈରଳଖଂନ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄନଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଦୄକ୍ଷ, ଫନିଣିଭୋଫୀ, 
ଭୋକପଦର୍ଓିୋ, ଯିତ୍ର, 

      ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନିୄ େପର୍ୋଫୀ, ପ୍ରୋଧିଓୃତ ସତୟୋଓଭୋନଙ୍କ ଅଘୋଯ ସଂହତିୋ I 
ୄମୄତୄଫୄ ଫ ି

       ଅଫର୍ୟଓ ସତୟୋନ ୋଆଁ ଘୁକି୍ତନୋଭୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଓଭିୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତଓୁ 
ଈରବ୍ଧ ଓଯୋମିଫ; 

k. ପ୍ରୄତୟଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ସତୟୋଓ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀଯ ନୁସୂଘୀ III ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁଯୂ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ଅଘୋଯ ସଂହତିୋଯ ନୁୋନ ଓଯଫି I 

l. ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଯ ଯସିଯ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ି ନୟ ଯସିଯସଫୁ, ମୋହୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 
ୄଯଓଡପ/ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ସତୟୋନ 

      ୋଆଁ, ଅଫର୍ୟଓ ୄଫୋରି ନୁବଫ ଓଯଫି, ୄସସଫୁଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋୋଆଁ,ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି
ଦସ୍ଗୋଫଚି/ୄଯଓଡପ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ 

      ୋଆଁ, ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଯ ୄଓୌଣସ ି ଓଭପଘୋଯୀଯ ଫକ୍ତଫୟଓୁ ୄଯଓଡପ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଓଭିୋ ତୋହୋଯ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄଯ 
ୄଓୌଣସ ିଦସ୍ଗୋଫଚି  

     /ୄଯଓଡପଯ ପ୍ରତରିିି ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ କ୍ଷଭତୋ ଯହଫି: 

m. ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଓୁ ଏହ ିଫରି୍ଣୄଯ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି
ନୟ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତ ିଫନ୍ଧକୁଡଓିଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି I  
 

ୂ3  ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଓୁ ତିୄ ନୋଟ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧତି ସର୍ତ୍ୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ସହତି ନମୁିକ୍ତ ଓଯୋମିଫ 
ନୋହିଁ I 
 
 
 

15. ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଘାଯ ସଂହତିା - 
 

(1) ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀଯ ନୁସଘୂୀ III ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁଯୂ 
ଅଘୋଯ ସଂହତିୋଯ ନୁୋନ ଓଯଫି, 
 

ୂ2  ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ, ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ଓୋମପୟ 
ତଥୋ ୄରୋୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯହଫି ମୋହୀ ଏହ ି ଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଫନିେିଷି୍ଟ ଅଘୋଯ ସଂହତିୋଯ ଈଲ୍ଲଖଂନଓୁ 
ସମି୍ମତି ଓୄଯ ଏଫଂ ଧିନଣିଭଯ ନୁବୋକ 102 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦଣ୍ଡଯ ୋତ୍ର ୄହଫ ମୋହୋ ଏଓ 
ୄଓୋଟ ିଟଙ୍କୋ ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ I 
 

16. ୄଯଓଡପକୁଡଓିଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ 

 

ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନଭିନରିଖିତ ୄଯଓଡପକୁଡଓିଯ ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ଯୂ ସହତି ୄସସଫୁଓୁ ଯଖିଫ ଏଫଂ 
ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ଏସଫୁଓୁ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋଆଫ - 
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ୂi)  „ଗ୍ରୋହଓଯ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନୁ୍ତ’ (KYC) ୄଯଓଡପ, ମୋହୋଓୁ ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ନଫିୋଯଣ ଅଆନଯ ଈଘତି୍ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ  

      ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଏଫଂ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ; 
ୂii) ଗ୍ରୋହଓଦ୍ୱୋଯୋ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯତି  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ପ୍ରତରିିି ଏଫଂ ଏହୋ 

ସହତି  
      ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଦ୍ୱୋଯୋ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯତି ACR ; 

(iii) ଏଓ ଞି୍ଜଓୋ ୄମଈଁଥିୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ସୂଘୀ, ରିସୀଯ ଫଫିଯଣୀ ୄମଯଓି ିରିସୀପ୍ରଓୋଯ, ପି୍ରଭିଣଭ ଯୋର୍,ି 
ରିସୀ ଚୋଯୀ  

       ତୋଯଔି, ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୋଚପ ଓଭିୋ ରୁ୍ଳ୍କ ସମି୍ମତି ଥୋଏ; 

(iv) ଏଓ ଞି୍ଜଓୋ, ୄମଈଁଥିୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ, ମୋହୋ ବିୄମୋକଓୋଯୀଯ ନୋଭ, 
ବିୄମୋକଯ  

      ସ୍ୱଯୂ, ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ/ମୋଘତି ରିସୀଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ତୋ’ ୋଆଁ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଦୄକ୍ଷ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଥୋଏ,  

      ଏସଫୁ ସମି୍ମତି ଥୋଏ ; 
(v) ଏଓ ଞି୍ଜଓୋ, ୄମଈଥଁିୄଯ ନୋଭ, ଠ୍ଓିଣୋ, ୄଟରିୄପୋନ ନଭଯ, ପୄଟୋଗ୍ରୋପ, ନମୁିକି୍ତଯ ଅଯମ୍ଭ ତୋଯଔି, ୄସଫୋ 

ତୟୋକ 

      ଓଯଫିୋଯ ତୋଯଔି, ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ, ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଭୋସଓି ୋଯଶି୍ରଭଓି, ସମି୍ମତି 
ଥୋଏ; 

(vi) ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହତି ଫନିଭିଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ତ୍ରୋଘୋଯଯ ପ୍ରତରିିି 
(vii) ନୟ ୄଓୌଣସ ିୄଯଓଡପ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥୋଆ ୋୄଯ I  

 

17.  ଅଓାଉଣ୍ଟ ଔାତା, ୄଯଓଡପ, ଆତୟାଦଯି ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ - 
 

(1) ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋଯ ଈୄେର୍ୟୄଯ ହିଁ ୄଓଫ ସମି୍ମତି ଓଯୋୄହୋଆଥୋଏ, 
ପ୍ରୄତୟଓ ଅଥଓି ଫର୍ପ ୋଆଁ ନଭିନରିଖିତ ଅଓୋଈଣ୍ଟସଫୁଯ ଔୋତୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯ ିଯଖିଫ - 

 

(i) ପ୍ରୄତୟଓ ଅଓୋଈଣ୍ଟଂି ସଭଣୋଫଧିଯ ସଭୋପି୍ତ ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୋଭରୋକୁଡଓିଯ ଏଓ ଫୋରୋନଷ ର୍ୀଟ୍ ଓଭିୋ 
ଏଓ ଫଫିଯଣ; 
(ii) ୄସହ ିସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ରୋବ ଏଫଂ କ୍ଷତ ିଔୋତୋ 
(iii) ନକଦ/ନଧିି କଭନ-ଅକଭନଯ ଏଓ ଫଫିଯଣ 
(iv) ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ତଯିକି୍ତ ଫଫିଯଣସଫୁ I 
 

ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ.1: ଏହ ିଫନିଣିଭ ଈୄେର୍ୟୄଯ, ଅଥଓି ଫର୍ପ 12 ଭୋସ ୂଓଭିୋ ଓମ୍ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଫୟଫସୋଣଓୁ 1 ଏପି୍ରର 
ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଏ  ସଭଣୋଫଧିଯ ୄହଫ ମୋହୋ ଫର୍ପଯ ଏପି୍ରରଯ ପ୍ରଥଭ ଦନି ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପଯ 
ଭୋଙ୍ଙପଯ 31ର୍ ଦନି ସଭୋପ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ ଔୋତୋକୁଡଓି ଧିଫୃଦ୍ଧ ିଅଧୋଯୄଯ ଯଔୋମିଫ I  
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ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ 2 :ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଥଓି ଫଫିଯଣସଫୁ ୋଆଁ ଓଭିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଭୂହ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ, 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ-ଅଧୋଯୄଯ, ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଅଣଯ ଫଫିଯଣୀ, ଏଫଂ ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ 
ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଭୂହ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ସହୄମୋକୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ନୁସୂଘୀ ଯହଫି I 
(a) ଡଟିଯଯ ଯିୄ ୋଟପ ସହତି ଈ-ଫନିଣିଭ ୂ1  ୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁଯୂ ଡଟି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 

ଅଥଓି ଫଫିଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିିଓୁ, ପ୍ରତଫିର୍ପ 30 ୄସୄଟଭଯ ୂଫପଯୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୋଔୄଯ ଦୋଔର 
ଓଯୋମିଫ ମୋହୋ ସହତି ମଦ ି ଓଙି ି ଥୋଏ, ଫୟଫସୋଣ ଯଘିୋନୋ, ଅଓୋଈଣ୍ଟସ୍ ଯ ସ୍ଙିତ,ି ଆତୟୋଦ ି ଈୄଯ 
ଡଟିଯଭୋନଙ୍କ ଟପି୍ପଣୀ ଓଭିୋ ଫୄରୋଓନ/ଫଘିୋଯ, ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୋଔୄଯ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସବ ି
ଅଓୋଈଣ୍ଟସୄଯ ୄସବ ିଫୄରୋଓନ ଈୄଯ ଏଓ ଈଘତି୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣଓୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମିଫ I  

(b)  ଡଟିଯଯ ଯିୄ ୋଟପଯ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ନୄଫ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଡଟିଯଯ ଯିୄ ୋଟପୄଯ ଦର୍ପୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି
ନୂୟନତୋ/ୂର୍ଣ୍ପତୋଓୁ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଦୄକ୍ଷ ନଅିମିଫ ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ 
ଓଯୋମିଫ I  

(c) ସଭସ୍ଗ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଔୋତୋ, ଫଫିଯଣ, ଦସ୍ଗୋଫଚି, ଆତୟୋଦଓୁି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଭଔୂୟ ଓୋମପୟୋଣ ଓଭିୋ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ନୋଭୋଙି୍କତ  ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସବ ି ନୟ ର୍ୋଔୋ ଓୋମପୟୋଣୄଯ ସମ୍ଭୋ ି
ଯଔୋମିଫ, ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣ ସଓୋୄର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ  ଏହୋ ତଯପଯୁ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ୄସବ ିଧିଓୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ସଭସ୍ଗ 
ଓୋମପୟ ଦଫିସୄଯ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋମିଫ I  

(d) ଏହ ି ଫନିଣିଭୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଫଂ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଔୋତୋ, 
ଦସ୍ଗୋଫଚି, ଫଫିଯଣ, ଘୁକି୍ତ ୄନୋଟ୍ ଆତୟୋଦଓୁି ୄସଭୋୄନ ସଭନ୍ଧ ଯଔଥୁିଫୋ ଫର୍ପଯ ସଭୋପି୍ତଠ୍ୋଯୁ ନୂୟନ ଦର୍ ଫର୍ପଯ 
ସଭଣୋଫଧି ମପୟନ୍ତ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯୋମିଫ I ଫର୍ୟ, ୄସହ ିପ୍ରଓଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄମଈଁଠ୍ ିଦୋଫୀଯ ଯିୄ ୋଟପ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି ଏଫଂ ସଭୋଧୋନ ନୟୋଣୋଣଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ୋଆଁ ଫଘିୋଯଧୀନ ଙ,ି ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓସକୁଡଓିଯ 
ସଭୋଧୋନ ମପୟନ୍ତ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ସଂଯକି୍ଷତ ଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆଥୋଏ I  

ୂ2  ୄସହ ି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ଭୂଔୟ ଫୟଫସୋଣ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ବିନ୍ନ ନୟ ଓଙି ି
ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୋଚସ୍ୱ ଓୁ ଧଯଯିଖି 
ଂର୍ ଅଓୋଯୄଯ ଯିୄ ୋଟପ ଓଯ ିଯଖିୄଫ I  

ୂ3  ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄସଫୋଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯୁଙ ି I ୄସ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ 
CEO ଏଫଂ CFO ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ଓଯଫିୋୋଆଁ, ନୁସଘୂୀ VIA ୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଯୂୄଯ, ୄସବ ି
ସଭସ୍ଗ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ରକୋ ରକୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଦୋଔର ଓଯିୄ ଫ I ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହଈଥିଫୋ ଓଭିର୍ନ/ୋଯଶ୍ରଭିଓଓୁ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ CFOୂଓଭିୋ 
ଏହୋଯ ସଭତୁରୟ  ଠ୍ୋଯୁ ୄସ ସଦୃର୍ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ନୁସଘୂୀ VIB ୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ନୁଯୂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 
ନଓିଟୄଯ ଦୋଔର ଓଯୋମିଫ I 

 

18. ସାଧାଯଣ: 
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(1) ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀଯ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ, ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀଯ ଫନିଣିଭ 1 ୂ3  ୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ନୁଯୂ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓି ଫୟତୀତ, ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିୋଯଫି ନୋହିଁ, 
ମଦ ିଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ତୋହୋଓୁ ଏଓ ଞି୍ଜଓଯଣଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ଦଅିମୋଆ ନ ଥିଫ I  

 

ୂ2  ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ତୋଯ ନମୁିକି୍ତଯ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଓଭିୋ ନୟଥୋ, ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ 
ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈୁଚଥିିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ଫଫିୋଦଓୁ, ୄସଥିୄଯ ପ୍ରବୋଫତି 
ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ; ଏଫଂ ବିୄମୋକ ଓଭିୋ ଫିୄ ଯୋଧ ତ୍ରଯ ପ୍ରୋପି୍ତ 
ୄଯ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ବିୄମୋକଯ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ଏହ ିଫନିଣିଭୋଫୀ ହସିୋଫୄଯ ଏଓ 
ମୋଞ୍ଚ ଓଭିୋ ଏଓ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଭିୋ ଏଓ ନୁସନ୍ଧୋନ ଅୄଣୋଚନ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୋୄଯ I 

ଅଘାଯ ସଂହତିା 
I.    ସାଧାଯଣ ଅଘାଯ ସଂହତିା 
1.   ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଭୋନଦଣ୍ଡଯ ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଘୋଯଯ ନୁୋନ ଓଯଫି ଏଫଂ 
ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ  
      ହତିୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟଯ ୋନ ଓଯିୄ ଫ I ତୋହୋ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ୄସଭୋୄନ - 

 

a) ସଫୁ ସଭଣୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ  ସତୟନଷି୍ଠୋ ସହତି ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିୄ ଫ ; 

b) ମତ୍ନ  ଧ୍ୟଫସୋଣ ସହତି ଓୋମପୟ ଓଯିୄ ଫ ; 
c) ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯିୄ ଫ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ମୋହୋ ତଯପଯୁ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 

ଓୋମପୟ ଓଯୁଙ,ି ତୋ‟ 
      ସହତି ତୋହୋଯ ସଭନ୍ଧଓୁ ଫୁଛଙି ି; 
d) ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ନଚି  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋୂଭୋନଙ୍କ , ମୋହୋଓୁ  
      ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ୄକୋନୀଣ ଯଖିୄଫ ;  
e) ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଥିଫୋ ୄକୋନୀଣ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଦୄକ୍ଷ 

ଗ୍ରହଣ ଓଯିୄ ଫ ; 
f) ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଓୌଣସ ିନିୄ େପର୍ଓ ଓଭିୋ ଏଓ ପୋଭପଯ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓଭିୋ ଭଔୂୟ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଧିଓୋଯୀ ଓଭିୋ 
ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଓଭିୋ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ନୟ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋୄଯ ୄସହ ିସଭୋନ ଦଫୀ ଧୋଯଣ 
ଓଯିୄ ଫ ନୋହିଁ I  

 

2.   ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା 
 

a) ଏହୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ତଥୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଯ ସଭସ୍ଗ ରୁପ୍ତ  ଓୃତୟଯ ଓୋମପୟ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯହଫି 
; 

b) ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୄସଭୋୄନ ଫିଣନ 
ଓଯୁଥିଫୋ ଫୀଭୋ  

      ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଈଘତି୍ ଯୂୄ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ, ଓୁର୍ୀ ଏଫଂ ଜ୍ଞୋନୀ ୄହୋଆଙନ୍ତ ି;  
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c) ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ନଓିଟୄଯ ରିସୀ 
ରୋବସଫୁ ଈୄଯ  

      ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଈରବ୍ଧ ଥିଫୋ ପ୍ରତରିୋବ ଈୄଯ ବୁର ଈସ୍ଙୋନୋ ଓଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ; 
d) ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଓଣିଫିୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଈ ନୋହିଁ 

; 

e) ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଫକି୍ରଣ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ  ଫକି୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫ ; 

f) ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ସଭସ୍ଗ ଘୋଯଓିତୋ  ଦରିରୀଓଯଣଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭିତଓୁ ସଫୁ 
ପ୍ରଓୋଯଯ  

      ସମ୍ଭଫ ସହୋଣତୋ  ସହୄମୋକ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ; 
g) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟଯ ଫୀଭୋ ଓଯୁ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯୁନୋହିଁ, ଏହ ିତଥୟଯ 

ଈଘତି୍ ପ୍ରଘୋଯ  
       ଓଯଫି ;  

h) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସହତି ୄସହ ି ଘୁକି୍ତନୋଭୋସଫୁୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫି ୄମଈଁଥିୄଯ ଈବଣଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଏଫଂ 
ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଓୁ     ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ I 

 

II.   ଫକି୍ରୟ-ୂଫପ ଅଘାଯ ସଂହତିା 
 

3. ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଓଭିୋ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ନଭିନୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଅଘୋଯ ସଂହତିୋଯ ନୁୋନ ଓଯଫି:  

 

i) ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ/ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ - 

 

a) ଦୋଫୀ ଓଯୋକୄର ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ନଓିଟୄଯ ନଚିଯ ଯଘିଣ ୄଦଫ ଏଫଂ ତୋହୋଯ ଞି୍ଜଓଯଣ/ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ 
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ  

      ଓଯଫି ; 
b) ୄସହ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମୋହୋ ସହତି ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଙ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫକି୍ରଣ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ 

ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ  
      ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଘୂନୋ ପ୍ରସୋଯ ଓଯଫି ଏଫଂ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଓୁ 

ସୁୋଯରି୍ ଓଯଫିୋ  
      ସଭଣୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ୄନଫ ; 
c) ମଦ ିସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଦ୍ୱୋଯୋ ଘଯୋମୋଏ, ଫକି୍ରଣ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ 

ଓଭିର୍ନଯ  
      ୄସ୍କରଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି ; 
d) ଫକି୍ରଣ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ 

ସୂଘୀତ 

       ଓଯଫି ; 
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e) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ତଥୟଯ ସ୍ୱଯୂ, ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ କ୍ରଣୄଯ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ 

      ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଭହତ୍ୱ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫି;  

f) ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ସଭସ୍ଗ ମଥୋଥପ ମୋଞ୍ଚ ଓଯ,ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନଓିଟୄଯ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସହତି 

      ଥିଫୋ ଏଓ ୄକୋନୀଣ ଯିୄ ୋଟପ ଯୂୄ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ୄଓୌଣସ ିଔଯୋ ବୟୋସ ଓଭିୋ ଅଣ ଫସିଙ୍ଗତ,ି 
ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି 

      ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ମୋହୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନଷି୍ପର୍ତ୍ଓୁି 
ପ୍ରତଓୂିବୋୄଫ ପ୍ରବୋଫତି  

      ଓଯିୋୄଯ, ଏ ସଫୁଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୃଷି୍ଟଓୁ ଅଣିଫ ; 
g) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓଭିୋ ଗ୍ରୋହୟତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂୀତ ଓଯଫି; 

h) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଓୁ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗୋଫଚି, ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ 
ୂର୍ଣ୍ପତୋ ୋଆଁ  

      ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄଯ ୄଯ ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଦସ୍ଗୋଫଚିକଡୁଓୁି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫି I  
 

ii)   ୄଓୌଣସ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ/ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ, ----- 
 

a) ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ/ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ ଓଯଫିୋ ଫନିୋ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଓଭିୋ ପ୍ରୋପି୍ତ ଓଯଫି 
ନୋହିଁ ; 

b) ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ୄଓୌଣସ ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋଓୁ ୄରୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଈତ୍ 
ୄପ୍ରଯତି ଓଯଫି ନୋହିଁ; 

c) ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଓଭିୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିୄଯ 
ବୁର ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ  

      ଓଯଫିୋଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଈତ୍ ୄପ୍ରଯତି ଓଯଫି ନୋହିଁ ; 
d) ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ବଦ୍ର ଫୟଫହୋଯ ଓଯଫି ନୋହିଁ ;  
e) ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ୄଓୌଣସ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ହସ୍ଗୄକ୍ଷ 

ଓଯଫି ନୋହିଁ; 
f) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ହୋଯ, ସଫୁଧିୋ, ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଓଙିଯି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫ ନୋହିଁ; 
g) ଏଓ ରିସୀଧୋଯଓଓୁ ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଏଫଂ ୄସବ ିସଭୋପି୍ତ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ତନି ିଫର୍ପ 

ଭଧ୍ୟୄଯ 

       ତୋ‟ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ରୋକୁ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯଫି ନୋହିଁ; 
h) ୄଓୌଣସ ିଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ୄକୋଟଏି ସଂକଠ୍ନ ଓଭିୋ ୄକୋଟଏି ସଂକଠ୍ନ 

ସଭହୂଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭୋ  
      ଫୟଫସୋଣଯ ୄୋଟପୄ ପୋରି ଯହଫି ନୋହିଁ ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ୄଭୋଟ 
ପି୍ରଭଣିଭଯ  
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      ଘୋର୍ ପ୍ରତରି୍ତଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆଥିଫ;  
i) ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ଫୂପ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫନିୋ, ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନିୄ େପର୍ଓ ୄହଫ ଓଭିୋ ଯହଫି ନୋହିଁ;  
j) ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଟଙ୍କୋ ୄହଯୄପଯ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ଚଡତି ୄହଫ ନୋହିଁ; 
k) ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ଚଯଅିୄଯ ଫିଥକୋଭୀ ଓଲ୍ ଓଭିୋ ନଓରି ଓଲ୍ ସୋହୋମୟୄଯ 

ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରୋପ୍ତ  
      ୄହଫୋୄଯ ଚଡତି ୄହଫ ନୋହିଁ; 
l) ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫହୁ ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ ଓଯଫି ନୋହିଁ ;  
m) ଫୟଫସୋଣ ଅଣଫିୋ ୋଆଁ ଣପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ଏଫଂ ଣପ୍ରୋଧିଓୃତ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫି ନୋହିଁ ; 
n) ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ନୁସୋୄଯ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ମୋଘନୋ  ୄସଫୋପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଫୟତୀତ ଫୀଭୋ 

ଯୋଭର୍ପ ଓୋମପୟ ଓଭିୋ ଦୋଫୀ ଯୋଭର୍ପ ଓୋମପୟ ଓଭିୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି 
ନୋହିଁ; ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ଫତିଯଣଓୁ ଅକଓୁ ଫଢୋଆଫୋୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ସଂଓପ 
ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ସୂଘୀତ, ମୋଘନୋ, ୄନତୃତ୍ୱ ଚୋତ, ଯୋଭର୍ପ, ଅଯମ୍ଭ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ 
ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଫୟତୀତ ନୟ ଫୟକି୍ତଓୁ   ନମୁିକ୍ତ,   ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯଫି ନୋହିଁ, ତୋ‟ ସହତି ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଅଫଦ୍ଧ 
ୄହଫ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଯହଫି ନୋହିଁ;  

o) ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ଫତିଯଣଓୁ ଅକଓୁ ଫଢୋଆଫୋୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ସଂଓପ ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ 
ସୂଘୀତ, ମୋଘନୋ,ୄନତୃତ୍ୱ ଚୋତ, ଯୋଭର୍ପ, ଅଯମ୍ଭ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ 
ଫୟତୀତ ନୟ ଫୟକି୍ତଓୁ ନମୁିକ୍ତ, ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯଫି ନୋହିଁ, ତୋ‟ ସହତି ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଅଫଦ୍ଧ ୄହଫ ନୋହିଁ ଓଭିୋ 
ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଯହଫି ନୋହିଁ;  

p) ଫକି୍ରଣ, ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ, ୄନତୃତ୍ୱ ଚୋତ, ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ସର୍ତ୍ୋଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ୋଆଫୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ 
ୄଓୌଣସ ି ରୁ୍ଳ୍କ, ଓଭିର୍ନ, ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ନୋଭୄଯ ୄହଈ ତୋ‟ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ନୋହିଁ ଓଭିୋ 
ପ୍ରଦୋନଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫ ନୋହିଁ I  

 
III. ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଅଘୋଯ ସଂହତିୋ 4 

ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ- 
a) ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀଧୋଯଓଓୁ ନୋଭିତୀଓଯଣ ଓଭିୋ ସଭନୁୄଦର୍ନ ଓଭିୋ ଠ୍ଓିଣୋୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଭିୋ 

ଫଓିଳ୍ପଯ ଘଣନ, ୄମଈ ଁ ପ୍ରଓଯଣ ଫ ି ୄହୋଆଥୋଈ, ତୋହୋଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ 
ଅଫର୍ୟଓ, ଏହୋ ତଯପଯୁ ଅଫର୍ୟଓ 

      ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି; 
b) ତୋ‟ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫୂପଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟ ୄନଆ, 

ରିସୀଧୋଯଓଓୁ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓଭିୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘନୋ ୄଦଆ, ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ 

      ଓଯଫିୋଯ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଣୋସ ଓଯଫି; 

c) ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ତୋହୋଯ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋଯ ସଭୋପି୍ତ ତୋଯଔି ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ଙ ି ମଦି ଗ୍ରୋହଓଓୁ 
ଅହୁଯ ିଧିଓ ଫୀଭୋ  ପ୍ରଦୋନ ନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସ ଘଣନ ଓଯଙି;ି  
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d) ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନୋକୁଡଓି ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଘତୋଫନୀ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ଓଯନ୍ତ ି ମୋହୋ  ରିସୀଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯୁଥିଫୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନସଫୁ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ 
ସମି୍ମତି ଓୄଯ, ମୋହୋ ରିସୀ  

      ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଓଭିୋ ୄର୍ର୍ ନୂତନୀଓଯଣ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ୄହୋଆଥିୄଫ; 

e) ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋକୁଡଓି ଘୁକି୍ତଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ୂତ୍ରକୁଡଓିଯ ପ୍ରତରିିି ସୄଭତ  ଯ ୄଯଓଡପ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ 
ସମି୍ମତି ଓଯନ୍ତ;ି 

f) ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ସଭୋପି୍ତ ତୋଯଔି ୂଫପଯୁ ଠ୍କି୍ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନୂତନୀଓଯଣ 
ନଭିନ୍ତ୍ରଣଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ   ଓଯୁଙ;ି  

g) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀସଫୁଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓିଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ରିସୀଧୋଯଓ 
ଓଭିୋ ଦୋଫୀଦୋଯ ଓଭିୋ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙୁ୍କ ଅଫର୍ୟଓ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି; 

h) ତୋଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ଦୋଫୀକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ତୁଯନ୍ତ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ 
ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ  ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫଓିୋର୍ଯ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟଓୁ ଫୟୋଔୟୋ 
ଓଯଫି; 

i) ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସତୟ, ନଯିୄକ୍ଷ  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫ ୄମଈଁଠ୍ ି ଏହୋ ଫଶି୍ୱୋସ 
ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ  ତୋହୋ ଓଯ ିନୋହିଁ I ମଦ ିଅହୁଯ ିଧିଓ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୄହଈନୋହିଁ ଏହୋ ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ 
ଧିଓ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋ   ୋଆଁ ଫଘିୋଯ ଓଯଫି; 

j) ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ତୁଯନ୍ତ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫ; 
k) ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଭିୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଖଟଣୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫନିୋ ଫିଭୄଯ, ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି

ଖଟଣୋୄଯ ତନି ି ଓୋମପୟ ଦଫିସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଗ୍ରୋହଓଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିସୂଘନୋଓୁ ଗ୍ରସଯତି ଓଯଫି; 

l) ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଓଭିୋ ନୟ ଓଙି ିଈୄଯ ଫନିୋ ଫରିଭୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଯୋଭର୍ପ 
ୄଦଫ ଏଫଂ ତୋଯ  ଦୋଫୀଯ ଙୄଯ ରୋକିଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋୄଯ ମଥୋଥପ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି; 

m) ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଠ୍ୋଯୁ ରୋବଯ ୄଓୌଣସ ିଂର୍ ଦୋଫୀ ଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫି ନୋହିଁ; 
n) ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ନିୄ େପର୍ଯ ତ୍ର, ରିସୀ ଏଫଂ ନୂତନୀଓଯଣ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିୄଯ ବିୄମୋକ ସମ୍ଭୋଫିୋ 

ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଙ;ି  

o) ୄପୋନୄଯ ଓଭିୋ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ବିୄମୋକକୁଡଓୁି ଗ୍ରହଣ ଓଯଫି: 
p) ତ୍ରୋଘୋଯଯ ପ୍ରୋପି୍ତଠ୍ୋଯୁ ଘଈଦ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫି, ଷ୍ଟୋଫ୍ ଯ ସଦସୟ ମିଏ ବିୄମୋକ 

ଈୄଯ ଓୋମପୟଓଯଫି, ତୋହୋଓୁ ଏଫଂ ଏହୋ ଈୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋଯ ସଭଣ ସୋଯଣୀ ଫରି୍ଣୄଯ ଯୋଭର୍ପ 
ୄଦଫ; 

q) ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍ଯ ତ୍ରକୁଡଓି ଠ୍ୋମୋଈଙ ିଏଫଂ ମଦ ିୄସ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ୄସ ଓ‟ଣ ଓଯିୋୄଯ 
ଏ ଫରି୍ଣୄଯ ବିୄମୋକଓୋଯୀଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫି;  

r) ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ବିୄମୋକକୁଡଓି ଈୄଯ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ଫଯଷି୍ଠ ସ୍ଗଯୄଯ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୋମୋଈଙ;ି 

s) ବିୄମୋକକୁଡଓୁି ୄଯଓଡପ ଓଯଫିୋ  ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଷି୍ଟଭ ଯଖିଫ I  
 



  

91 

 

ଧ୍ୟାୟ 5 

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଫୈଧିଓ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ି ଧ୍ୟୋଣୄଯ, ଅୄଭ ୄସହ ି ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୁଙୁ ୄମଈଁକୁଡଓି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ 
ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀଓୁ ଯଘିୋତି ଓଯନ୍ତ ି ׀ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ଅୄରୋଘନୋ ଓୄଯ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ –ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷ୍ଟିୄଓୋଣ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ 
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ଓ. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ – ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣ ଏଫଂ ଫିୄ ଶଷ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈଶିଷ୍ଟୟ 

1. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ - ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷ୍ଟିୄଓାଣ 

ଓ)  ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ 

ଫୀଭୋ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଚନିୋଭୋ ସହତି ଚଡତି ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଭରୂୟ ଓଭିୋ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀ ଏହ ିଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଚନିୋଭୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଯୂ ନଏି ׀  

ଔ   ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣ 

ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ୄଓୄତଓ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ ଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟୋତ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ତୋ ୄଯ ୄସହ ିୄଫୈଧିଓ 
ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ସଫୁ ଈୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତସଫୁଓୁ ଯଘିୋତି/ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄହଈଙ ିକ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯୋଚନିୋଭୋ, ମୋହୋ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ୄଟ ׀ ବୋଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ 
ଧିନଣିଭ, 1872 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ସହତି ବୋଯତଯ ସଭସ୍ଗ ଘୁକି୍ତଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓୄଯ ׀  
 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘୁକି୍ତ, ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୁଆ କ୍ଷ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତ,ି ଥପୋତ୍, ଓବ୍ନୋନୀ, ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଓୁହୋମୋଏ,  ରିସୀଧୋଯୀ, ମୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁହୋମୋଏ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠୋିତ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ׀  

ଘତି୍ର 1 : ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ  
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କ) ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

ଘତି୍ର 2 : ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

i. ପ୍ରସ୍ତାଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ନୟ ଚଣଓୁ ୄଓୌଣସ ିଓୋମପୟ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଭିୋ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋଯୁ ନଫୃିତ ଯହଫିୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ମୋହୋଯ ଈୄେର୍ୟ ୄସହ ିଓୋମପୟ ୋଆଁ ନୟଠ୍ୋଯୁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ, ୄସ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଈଙ ି
ୄଫୋରି ଓୁହୋମିଫ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟ ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଏ, ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଦଅିମୋଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦଅିମୋଏ, ତୋ‟ ୋଆଁ ସମ୍ମତ ି ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ତୋ‟ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄଫୋରି ଭୋନ ି ନଅିମୋଏ ׀ ଏଣୁଓଯ,ି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରତରୁି୍ତ ି
ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫରି୍ଣୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋଯ ଯଣିୋଭୄଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତଯ କଠ୍ନ ହୁଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ସର୍ତ୍ପସଫୁଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଚଭୋ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ି ତୋ‟ ସମ୍ମତ ି ବିଫୟକ୍ତ ଓୄଯ, ମୋହୋ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଯ, ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ୄହୋଆମୋଏ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଏଓ ରିସୀ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ମଦ ିୄଓୌଣସ ିସର୍ତ୍ପ ଯଔୋମୋଏ, ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରତଓୂି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ରିସୀ ଫଣ୍ଡ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄହୋଆମୋଏ ׀  
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ii. ପ୍ରତପି 

ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଘୁକି୍ତୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓଙି ିୋଯସ୍ପଯଓି ରୋବ ଥିଫୋ ଈଘତି ׀ ପି୍ରଭିଣଭ  
ୄହଈଙ ି ଫୀଭତି ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତପି ୄଟ, ଏଫଂ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ୄଦଫୋଯ ପ୍ରତରୁ୍ତ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଔଯୁ ପ୍ରତପି 
ୄଟ ׀  

iii. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚନିାଭା 

ଈବଣ କ୍ଷ ୄସହ ିସଭୋନ ଚନିରି୍ଓୁ ୄସହ ିସଭୋନ ଥପୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଈବଣ 
କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ “ସଫପସମ୍ମତ ି” ୄହଫୋ ଈଘତି ׀ ଈବଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ରିସୀଧୋଯୀ ୄସହ ିସଭୋନ ଚନିରି୍ ଈୄଯ 
ୄସହ ିସଭୋନ ଥପୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସମ୍ମତ ିୄଦଫୋ ଈଘତି ׀  

iv. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ି/ ସମ୍ମତ ି

ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତ ିଥିଫୋ ଈଘତି ׀  

ସମ୍ମତଓୁି ଭକୁ୍ତ ୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ନଭିନ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ  

 ଚଫଯଦସି୍ଗ/ଈତ୍ପୀଡନ 

 ନୁଘତି ପ୍ରବୋଫ 

 ଓଟ 

 ବୁର ଈସ୍ଙୋନୋ 
 ବୁର 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଯୋଚନିୋଭୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତ ି ଚଫଯଦସି୍ଗ ଈତ୍ପୀଡନ, ଓଟ ଓଭିୋ ବୁରଈସ୍ଙୋନୋ ଓୋଯଣଯୁ 
ୄହୋଆଥୋଏ, ଯୋଚନିୋଭୋ ରୂ୍ନୟ /ଓୋଭୀ/ଫୟଥପ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

v. କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା  

ଘୁକି୍ତଯ ଈବଣ କ୍ଷ ନଶିି୍ଚତ ବୋୄଫ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ସୁୄ ମୋକୟ /ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ଈଘତି 
 ରିସୀଧୋଯୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫଣସ୍କ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ׀
ସୁସ୍ଙ ଭନଯ ୄହଫୋ ଈଘତି  ଅଆନ ନ୍ତକପତ ୄମୋକୟ ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ଈଘତି ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 
ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କଭୋୄନ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ׀  

vi. ୄଫୈଧିଓତା 

ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ୄଫୈଧିଓ ୄହଫୋ ଈଘତି୍, ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫୈଧିଓ ଓୋମପୟ ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ 
ୄହୋଆୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଯୋଚନିୋଭୋ ମୋହୋଯ ଫରି୍ଣ ଓଭିୋ ପ୍ରତପି ୄଫଅଆନ ୄଟ, ତୋହୋ ଫୟଥପ /ଭୋନୟ 
ୄହଫ ׀ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଫରି୍ଣ ୄଟ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

i. ଚଫଯଦସି୍ଗ/ଈତ୍ପୀଡନ – ଯୋଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଘୋଓୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀  
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ii. ନୁଘତି ପ୍ରବୋଫ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ନୟ ଚଣଓଯ ଆଙ୍ଚୋ ଈୄଯ ର୍ୋସନ ଓଯିୋୄଯ, ତୋ‟ 
ଦଫୀଓୁ, ନୁଘତି ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ, ନୟ ଈୄଯ ଈୄମୋକ ଓୄଯ ׀   

iii. ଓଟ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଭଥିୟୋ ଫଶି୍ୱୋସ ଈୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନୟଚଣଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପୋଏ, ମୋହୋ 
ଏଓ ଈସ୍ଙୋନୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ୄସ ସତ ୄଫୋରି ଫଶି୍ୱୋସ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ ଏହୋ ହୁଏତ ଚୋଣିରୁ୍ଣ ି
ତଥୟଓୁ ରୁଘୋଆଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ୄସକଡୁଓୁି ବୁର ଯୂୄ ଈସ୍ଙୋନୋ ଓଯଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

iv. ବୁର – ଏଓ ଚନିରି୍ ଓଭିୋ ଖଟଣୋ ଈୄଯ ଚଣଓଯ ଜ୍ଞୋନ ଓଭିୋ ଫଶି୍ୱୋସ ଓଭିୋ ଥପଫୟୋଔୟୋ ୄଯ ତୁଟ ି׀ ଏହୋ ଘୁକି୍ତଯ 
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୁଛଫିୋୄଯ ଓଭିୋ ସମ୍ମତ ିୄହଫୋୄଯ ତୂଟ ିଅଡଓୁ କତ ିଓଯୋଆୋୄଯ ׀  

3 

2. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ - ଫିୄ ଶଷ ରକ୍ଷଣ 

ଓ) ୟୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ଓଭିୋ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ 

ଏହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ୄଟ ׀ ଏହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଣୁୄଫଯଭିୋ ପୋଆଡଷ ଓୁହୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ି
ୄମ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରୄତୟଓ କ୍ଷ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ׀  

ସଦ୍ଭୋଫ  ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ ସଭସ୍ଗ ଫୟୋୋଯଓି ଘୁକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓୋଯଫୋଯୄଯ ସଦ୍ଭୋଫଯ ନୁୋନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସୂଘନୋ / ତଥୟ ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସ ି
ଓଟ ଓଭିୋ ପ୍ରତୋଯଣୋ ନ ଥିଫ ׀ ସଦ୍ଭୋଫ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଯ ଏହ ିୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୟତୀତ, ଫିୄ କ୍ରତୋ ୄକ୍ରତୋଓୁ ଘୁକି୍ତଯ 
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିତଥୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ନୁୄହଁ ׀  

ଏଆଠ୍ ିନୁୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନଣିଭ ୄହଈଙ ି“ୄଓବିଟ ଏବ୍ନଟଯ ” ଯ ନୟିଭ ମାହାଯ ଥପ ୄହଉଙ ି ୄକ୍ରତା 
ସାଫଧାନ ׀ ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭୋୄନ ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିୄ ଫ ୄଫୋରି ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄମ ମପୟନ୍ତ 
ୄକୋଟଏି କ୍ଷ ନୟଓୁ ବୁର ଭୋକପଦର୍ପନ ନ ଓୄଯ  ଈର୍ତ୍ଯସଫୁ ସତୟତୋୂର୍ଣ୍ପ ବୋୄଫ ଦଅିମୋଏ, ନୟ କ୍ଷ ଘୁକି୍ତଓୁ  
ଫଜ୍ଞୋ ଓଯଫିୋଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରର୍ନ ନୋହିଁ ׀  

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ : ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ଏଓ ନୟ ଅଧୋଯୄଯ ଙଡିୋ ହୁଏ ׀ ପ୍ରଥଭତଃ, ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ୄଟ ଏଫଂ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଭିୋ ନୁବୂତ ିଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସହଚୄଯ ଚଣୋମିଫ ନୋହିଁ ׀ ୁନଃ ୄନଓ କୁଡଏି ତଥୟ 
ଙ,ି ୄମଈଁକୁଡଓି ୄସଭୋନଙ୍କ ନଚି ସ୍ୱଯୂ ଦ୍ୱୋଯୋ, ୄଓଫ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଣୋ ଡିୋୄଯ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ 
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ସଘୂନୋ ୋଆଁ ଯୂୋୂଯ ିଯଫର୍ତ୍ପୀ ଈୄଯ ଫଶି୍ୱୋସ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀  

ୄତଣୁଓଯ ିଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସଘୂନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମୋହୋ ୋଔୄଯ ଏହ ିତଥୟ ନ ଥୋଏ, ତୋଙୁ୍କ 
ୄଦଫୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଙ୍କ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ  

ୄଡବିଡ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦରୋ ׀ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ୄଡବିଡ 
ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ  ଘଓିତି୍ସୋଧୀନ ଥିରୋ ׀ ଓନୁି୍ତ ୄଡବିଡ ଏହ ିତଥୟଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯ ିନ 
ଥିରୋ ׀ ୄଡବିଡ ତନି ିଦର୍ନ୍ଧିୄ ଯ ଥିରୋ, ୄତଣୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଡବିଡଓୁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ 
ନ ଓହ ିରିସୀ ଚୋଯୀ ଓରୋ ׀ ତୋ ୄଯ ଓଙି ିଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଡବିଡ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଔଯୋ ଅଡଓୁ କତ ିଓରୋ ଏଫଂ ତୋଓୁ 
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ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଓଯଫିୋଓୁ ଡରିୋ ׀ ୄଡବିଡ ଅୄଯୋକୟ ରୋବ ଓଯ ି ୋଯରିୋ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଓଙି ି ଦନି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓରୋ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋନୋ ଓଯୋକରୋ ׀  

ୄଡବିଡଯ ନୋଭିତ ଅଶ୍ଚମପୟ ୄହରୋ ୄମ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିୄ ଦଆଙ ି  ,ତୋ‟ ନୁସନ୍ଧୋନୄଯ ׀
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଚୋଣି ୋଯରିୋ ୄମ ୄଡବିଡ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିୋ ସଭଣଯ ୂଫପଯୁ ହ ିଁ ଭଧୁୄଭହୄଯ ଗ୍ରସତି 
ଥିରୋ ଏଫଂ ଏହ ି ତଥୟଟ ି ୄଡବିଡ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଣିରୁ୍ଣି ରୁଘୋ ମୋଆଥିରୋ ׀ ଏଣୁ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଓୁ ରୂ୍ନୟ  ନଯିଥପଓ ୄଫୋରି 
ୄଖୋର୍ତି ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋକରୋ ׀  
 

ତଥୟ ସଘୂନୋ ୄହଈଙ ିୄସହ ିସଘୂନୋ ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ନଭିନରିଖିତ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ :  

 ୄସଭୋୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିୄ ଫ ଓ?ି 

 ମଦ ିହଁ, ୄଓଈଁ ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯୄଯ ଏଫଂ ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକପତ? 

ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ୄନୈତଓି ଓର୍ତ୍ପଫୟ ସୋଧୋଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକପତ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋ ୄଓଫ ତଥୟ ସଘୂନୋ ଈୄଯ 
ରୋକହୁୁଏ, ଓନୁି୍ତ ୄସହ ିତଥୟ ସୂଘନୋ ମପୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସୋଯତି ହୁଏ ମୋହୋ ୄସ ଚୋଣଫିୋ ଈଘତି ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ନଭିନକୁଡଓି ତଥୟ ସୂଘନୋଯ ୄଓୄତଓ ଈଦୋହଯଣ ମୋହୋ ଫରି୍ଣୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ 
ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଈଘତି : 

i. ଚୀଫନ ଫୀଭା: ନଚିଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଆତହିୋସ, ଫଂର୍କତ ୄଯୋକଯ ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସ, ଧୂମ୍ରୋନ ତଥୋ ଭଦୟୋନ 
ବ ି ବୟୋସ, ଓୋମପୟୄଯ ନୁସି୍ଙତ,ି ଫଣସ, ସଈଓ, ଅଥଓି ସଘୂନୋ ୄମଯଓି ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ଅଣ 
ଫଫିଯଣୀ, ଫୂପଯୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ ରିସୀ, ଫୟଫସୋଣ ଆତୟୋଦ ି׀  

ii. ଗି୍ନ ଫୀଭା : କୃହଯ ନଭିପୋଣ  ଫୟଫହୋଯ, କୃହଯ ଅଣୁ, ଯସିଯୄଯ ଥିଫୋ ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃତ ି
ଆତୟୋଦ ି׀  

iii. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭା: ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଫଫିଯଣ, ୟୋଓଙ୍ି୍ଗ ଦ୍ଧତ ିଆତୟୋଦ ି׀  

iv. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା: ଫୋହନଯ ଫଫିଯଣ, କ୍ରଣ ତୋଯଔି, ଡ୍ରୋଆବଯଯ ଫଫିଯଣୀ ଆତୟୋଦ ି׀  
 

ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତସଫୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙତଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ନ୍ତକପତ ଅସନ୍ତ ି ଫୀଭୋ ଯିୄ ׀ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଦ୍ଭୋଫ ଘୁକି୍ତସଫୁ ଯଭ 
ସଦ୍ଭୋଫ ଘୁକି୍ତ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତ ି׀ 

ଯିବାଷା  

“ଣୁୄଫଯଭିୋ ପୋଆଡଷ” ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ “ନୁୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଆଥୋଈ ଥଫୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥୋଈ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ 
ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ, ସଠ୍ଓି ଯୂୄ  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ସଓୋଯୋମକ ଓ 
ଓର୍ତ୍ପଫୟ” ଚଡତି ଥିଫୋ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଏ ׀   
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ମଦ ି ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ନୁାନ ଏଓ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ନ ହୁଏ, ଘୁକି୍ତଟ ି ନୟ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ଏୄଡଆ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀ 
ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଓୋହୋଓୁ ଫ ିତୋ‟ ନଚିଯ ବୂରଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫୋ ଈଘତି ନୁୄହ,ଁ 
ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ׀  

ଏହୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିତଥୟ, ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ, ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିବୂର 
ଈସ୍ଙୋନୋ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ନୁୄହ ଁ׀ ଫୀଭିତ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ׀ 
ମଦ ି ଏହ ି ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନ ଥୋଅନ୍ତୋ, ଫୀଭୋ ୄନଈଥିଫୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ପ୍ରବୋଫ 
ଓୋଈଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ତଥୟଓୁ ରୁଘୋଆ ଯଔନ୍ତୋ, ଏଫଂ ନୁଘତି ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯନ୍ତୋ ׀  
 

ଫୀଭୋଧୋଯୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ଫନିୋ ରୁଘୋଆ ସତୟତୋୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ତୋ‟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ସ୍ଙତି,ି ଯଫିୋଯ 
ଆତହିୋସ, ଅଣ, ଫୟଫସୋଣ ଆତୟୋଦଓୁି ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍କି୍ ବୋୄଫ 
ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିୋ ବୂର ଈସ୍ଙୋନୋୄଯ, ମୋହୋ 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ପଣଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଥିୋନ୍ତୋ ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଘୁକି୍ତଓୁ ଯେ ଓଯଫିୋଯ ଧିଓୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ 
ୋଔୄଯ ଯହଙି ି׀  

ଅଆନ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟସଘୂନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟଓୁ ଧୋମପୟ ଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚୄଣ ଏଓିଓୁିୟଟବି ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ଭୃଦୁ ହୃଦଖୋତଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିୄର 
ମୋହୋ ୄଯ ୄସ ଏଓ ୄଭଡଓିୋର ରିସୀ ୄନଫୋଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନୄର ଓନୁି୍ତ ଏହ ିଫରି୍ଣ ପ୍ରଓଟ ଓୄର ନୋହିଁ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, 
ଫୀଭିତଦ୍ୱୋଯୋ ତଥୟଯ ବୂର ଈସ୍ଙୋନୋ ୄମୋକଁୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଫଞ୍ଚତି ୄହୋଆ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ହୃତିଣ୍ଡୄଯ ଏଓ ଚନମକତ ଓଣା ଙ ିଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା 
ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ  ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ୄମ ୂଫପଯୁ ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓି ତ ିଓଭୄଯ 4 ଫଷପ 
ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ବୂର ଭାକପଦଶପନ ୄଟ ׀  

ଔ)   ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସଘୂନା 

ଯିବାଷା  

ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ଓ ିନୋହିଁ 
ଏଫଂ ମଦ ିହଁ, ୄଓଈଁ ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ  ସର୍ତ୍ପ  ଘୁକି୍ତୄଯ, ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ଫଘିୋଯଓୁ 
ପ୍ରବୋଫତି ଓଯିୋୄଯ ׀  
 

ଏଓ ଣପ୍ରଓଟତି ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓ ିନୋହିଁ, ଏହୋ ଫୟକି୍ତକତ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଯିୄ ଫର୍ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯିୋୄଯ 
ଏଫଂ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ନୟୋଣୋଣୄଯ ହିଁ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ׀ ଫୀଭିତଓୁ ୄସହ ିତଥୟସଫୁଓୁ ପ୍ରଓଟନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଥିୋଏ ׀  
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ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟୋତ ଓଯଫିୋ ମୋହୋଓୁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ 
ଅଫର୍ୟଓ:   

i. ୄସହ ି ତଥୟ ସଫୁ ମୋହୋ ସଘୂୀତ ଓଯନ୍ତ ି ୄମ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଙ୍କଟ ସୋଧୋଯଣ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ପ୍ରଓଟନ 
ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ  

ସଭୁଦ୍ରୄଯ ନଅିମାଉଥିଫା ଓାୄକପାଯ ଅଦଚନଓ ପ୍ରଓୃତ,ି ୄଯାକଯ ତୀତ ଆତହିାସ 

ii. ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ତୀତ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫଦିୟଭୋନତୋ  ୄସକୁଡଓିଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ 
ସ୍ଙିତ ି

iii. ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଓଭିୋ ଅୄଫଦନୄଯ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ, 
ୄମୄହତୁ ଏସଫୁଯ ସଭନ୍ଧ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଫବିିନ୍ନ ଦକି ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଓଟନ ସହତି ଥୋଏ ׀ 
ୄସକୁଡଓିଯ ଈର୍ତ୍ଯ ସତୟତୋୂର୍ଣ୍ପ ବୋୄଫ ୄଦଫୋ  ସଫୁ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ନଭିନୄ ଯ ୄଓୄତଓ ଯଦୃିର୍ୟଯ ଫତୋଯଣୋ ଓଯୋକରୋ ୄମଈଁଠ୍ ିତଥୟ ସଘୂନୋସଫୁଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ସୂଘନା 

ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସଘୂନା ମାହାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଅଫଶୟଓ ନୁୄହଁ  

ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ମଦ ି ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରର୍ନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ 
ନଭିନରିଖିତ ତଥୟକୁଡଓୁି ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ନୁୄହ:ଁ  

i. ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ଉାୟ  

ଉଦାହଯଣ: ଏଓ ଗି୍ନ ନଫିପୋଓଯ ଈସ୍ଙିତ ି

ii. ତଥୟ ମାହା ଫୀଭିତ ଚାୄଣ ନାହିଁ ଓଭିୋ ମାହା ଫଷିୟୄଯ ୄସ ଜ୍ଞ ୄଟ 

ଉଦାହଯଣ : ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଓନୁି୍ତ ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ତୋ‟ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସ 
ଜ୍ଞୋତ ଥିରୋ, ଈୄଯ ଏହ ିତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟନଯ ଅୄଯୋ ରକୋ ମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  

iii. ମଥାଥପ ଉଦୟଭ ଦ୍ୱାଯା ମାହାଯ ଅଫଷି୍କାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ?  

ପ୍ରୄତୟଓ ୄଙୋଟ ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ମଦ ି ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ଧିଓ ସୂଘନୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭୋୄନ ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଘୋଯଫିୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ସଚୋକ ଯହଫିୋ ଈଘତି ׀  

iv. ଅଆନ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଷିୟ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ୄଦର୍ଯ ନଣିଭ/ଅଆନ ଚୋଣିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ: ଫିୄ ଫୋଯଓକୁଡଓିଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନକଯୋଓିୋଯ ଅଆନ 



  

99 

 

v. ମାହା ଫଷିୟୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଉଦାସୀନ ୄଦଔାମାଏ (ଓଭିୋ ଧିଓ ସୂଘନା ାଆଁ ଅଫଶୟଓତାଓୁ ତୟାକ 
ଓଯିଙ)ି  

ଉର୍ତ୍ଯକୁଡଓି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଥିରା, ଏହ ିଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭୟୄଯ ଦାୟିତ୍ୱଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାଯଫି ନାହିଁ 
  ׀
ୄଓୄତୄଫୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଥୋଏ ?  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଈସି୍ଙତ ଥୋଏ 
ୄମମପୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟ ିସ୍ୱୀଓୃତ ନ ୄହୋଆଙ ି ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯୋ ନ ମୋଆଙ ି׀ ଥୄଯ ରିସୀ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆ ମିଫୋୄଯ, 
ନୟ ତଥୟ ସୂଘନୋକୁଡଓୁି ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋଯ ଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନ ଥୋଏ, ମୋହୋସଫୁ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦଔୋମୋଆ 
ୋଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

େୀ ଯାଚନ ନ୍ଦଯ ଫଷପଯ ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆଙନ୍ତ ି׀ ରିସୀ ୄନଫାଯ ଙ ଫଷପ ୄଯ, େୀ 
ଯାଚନଙ୍କ ଓଙି ିହୃତିଣ୍ଡ ସଭସୟା ୄଦଔାଦଏି ଏଫଂ ତାଓୁ ଓଙି ିଶରୟକ୍ରୟିା ୄଦଆ କତ ିଓଯିଫାଓୁ ୄ଼େ ׀ େୀ ଯାଚନଙୁ୍କ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ନଓିଟୄଯ ଏହ ିତଥୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ ׀  

ଫର୍ୟ ମଦ ିନଦି୍ଧପୋଯତି ସଭଣୄଯ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫପିତୋ ୄମୋକଁୁ ରିସୀଟ ିଫୟକତ ଫସ୍ଙୋୄଯ 
ଥୋଏ ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ଘୁକି୍ତଓୁ ୁନଃପ୍ରଘତି ଓଯଫିୋୋଆଁ  ୁନଃ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, ୄସବ ି
ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ,  ତୋ‟ ୋଔୄଯ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଥୋଆୋୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି 
ତୟୋଫର୍ୟଓ  ମଥୋଥପ ୄଟ, ୄମଯ ିଓ ିଏହୋ ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ୄଟ ׀  

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଉରଙ୍ଘନ 

ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସହ ିଯସିି୍ଙତକିଡୁଓି ଈୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ସହତି ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ଈରଙ୍ଘନ ଚଡତି ׀ ୄସ 
ବ ିଈରଙ୍ଘନ ହୁଏତ ଣ –ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିୋ ବୂର ଈସ୍ଙୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ: ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ଘୁପ୍ ଯୄହ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯ ିନୋହିଁ ׀ ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ 
ଓୁଟୀ ଈର୍ତ୍ଯ ଚଯଅିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆ ୋୄଯ ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ନବିୄପ୍ରତ ୄହୋଆୋୄଯ 
ୂମୋହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏହୋ ଚଣଓଯ ଜ୍ଞୋନ ଓଭିୋ ଈୄେର୍ୟ ଫନିୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଆୋୄଯ  ଓଭିୋ ଓୋଯଣ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ 
ବୋଫରିୋ ୄମ ତଥୟଟଯି ଅଫର୍ୟଓତୋ ନ ଥିରୋ ׀  

ୄସହ ିବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହୋ ନିୄ େପୋର୍ ୄଟ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ତଥୟଓୁ ଚୋଣିରୁ୍ଣି ଘୋି ଯଔୋମୋଏ ଏହୋଓୁ ରୁଘୋମିଫୋ 
ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତୋଯଣୋ ଓଯଫିୋଯ ଈୄେର୍ୟ ଯହଙି ି׀  

ବୂର ଉସ୍ଥାନା/ବୂରଘତି୍ରଣ/ବୂର ଯିୄାଟପ: ୄଓୌଣସ ିଈକି୍ତ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଏଓୁହୋ, 
ତୋହୋଓୁ ଯିୄ ୋଟପ/ଘତି୍ରଣ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଯିୄ ୋଟପ ତଥୟଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଈକି୍ତ ଓଭିୋ ଫଶି୍ୱୋସ, ଈୄେର୍ୟ ଓଭିୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋଯ ଏଓ 
ଈକି୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ ତଥୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଈକି୍ତ ଫୋସ୍ଗଫଓିଯୂୄ ସଠ୍କି୍ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 
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ୄମୄତୄଫୄ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି, ମୋହୋ ଫଶି୍ୱୋସ ଓଭିୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଥୋଏ, ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋ 
ଓୁହୋମୋଏ ୄମ ଏସଫୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସଦ୍ଭୋଫୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ବୂରଘତି୍ରଣ ଦୁଆପ୍ରଓୋଯଯ ୄଟ: 

i. ନିୄ ଦପୋର୍ ବୂର ଘତି୍ରଣ ମଥୋଥପ ଈକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ମୋହୋ ୄଓୌଣସ ି ଓଟରୂ୍ଣ୍ପ ଈୄେର୍ୟ ଫନିୋ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ii. ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ବୂରଘତି୍ରଣ, ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଭିଥୟୋ ଈକି୍ତକୁଡଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମଈକଁୁଡଓି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରତୋଯତି 
ଓଯଫିୋଓୁ ଚୋଣିରୁ୍ଣ ି ଓୁହୋମୋଆଥୋଏ ଓଭିୋ ସତୟ ପ୍ରତ ି ଈଘତି ଧ୍ୟୋନ ନୄଦଆ ଫିୄ ଫଓ ହୀନ ବୋୄଫ 
ଓୁହୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ସୋଧୋଯଣତଃ ନଷିି୍କ୍ରଣ/ରୂ୍ନୟ ୄହୋଆମୋଏ .ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରତୋଯଣୋ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ରୁଘୋଆଫୋଯ 
ଏଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଓଯଣ ଥୋଏ, ଓଭିୋ ୄମୄତୄଫୄ ଓଟରୂ୍ଣ୍ପ ବୂରଘତି୍ରଣ ଥୋଏ ׀  

ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ବିନଫ ସଂୄର୍ୋଧନ ୂଭୋଙ୍ଙପ, 2015  ୄସହ ିସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୄତଓ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ 
ୂନିୄ େପର୍ଓିୋ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙି ି ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ୂଚୋରିଅତ ି ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀ ଈୄଯ ଅର୍ତ୍ ି ଈଠ୍ୋ 
ମୋଆୋୄଯ I  ନୂତନ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଓୋୄଯ ଟନ୍ତ ି 
 

ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ୂଚୋରିଅତ ି 

ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ଅଧୋଯୄଯ, ରିସୀଯ ଚୋଯୀ ତୋଯଔି ଓଭିୋ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯଔି ଓଭିୋ ରିସୀଯ ନୁଃ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ତୋଯଔି 
ଓଭିୋ ରିସୀଯ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିତୋଯଔି, ୄମଈଁଟୋ ଫ ିଙୄଯ ୄହୋଆଥିଫ, ୄସହ ିତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ତନି ିଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଈୄଯ ଅର୍ତ୍ ିଈଠ୍ୋ ମୋଆୋୄଯ : 

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ, ୄସହ ିଓୋଯଣ ଓଭିୋ ତଥୟ ମୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ୄସହ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମୋଆଙ,ି ତୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଭିୋ ଫୀଭିତଯ 
ଓୋନୁନୀ ପ୍ରତନିଧିି ଓଭିୋ ନୋଭୀତ ିଓଭିୋ ନୁୄଦର୍ତିଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି I 

“ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ୂଚୋରିଅତ ି” ର୍ବ୍ଦଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି  ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଙ:ି 

“ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ୂଚୋରିଅତ ି” ଦଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରତୋଯତି ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋଓୁ 
ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଈତୄପ୍ରଯତି ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଫୀଭିତ ଓଭିୋ ତୋହୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସବ୍ନୋଦତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋମପୟ:   

 ୂଓ  ୄସହ ିଯୋଭର୍ପ, ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ମୋହୋ ସତୟ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ମୋହୋ ଫୀଭିତ ସତୟ ୄଫୋରି ଫଶି୍ୱୋସ ଓୄଯ 
ନୋହିଁ; 

ୂଔ  ତଥୟ ଈୄଯ ଜ୍ଞୋନ ଓଭିୋ ଫଶି୍ୱୋସ ଥୋଆ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ତଥୟଯ ସକ୍ରଣି ପ୍ରଙ୍ଚନ୍ନତୋ; 

ୂକ  ପ୍ରତୋଯତି ଓଯଫିୋୄମୋକୟ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓୋମପୟ; ଏଫଂ 

ୂଖ  ୄସବ ିୄଓୌଣସ ିଓୋମପୟ ଓଭିୋ ରୁପି୍ତ ମୋହୋଓୁ ଅଆନ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି ୄଖୋର୍ଣୋ ଓୄଯ I  
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ୄସହ ିତଥୟସଫୁ ମୋହୋ ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯ ିୋଯନ୍ତ ିୄସସଫୁ ପ୍ରତ ିଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଯ ନୀଯଫତୋ ୄଓଫ 
ଓଟ ନୁୄହଁ, ମଦ ିପ୍ରଓଯଣଯ ଯସିି୍ଙତ ିୄସବ ିୄହୋଆ ନ ଥୋଏ, ଏହୋ ଫୀଭିତ ଓଭିୋ ତୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ 
ୄମ, ଓହଫିୋୄଯ ୄଭୌନ ଯହଫିୋ, ସ୍ୱତଃ ହିଁ, ଓହଫିୋ ସହତି ସଭୋନ ୄଟ I  

ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓଟ ଅଧୋଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ଓଯଫି ନୋହିଁ ମଦ ି ଫୀଭତି ପ୍ରଭୋଣିତ 
ଓଯିୋୄଯ ୄମ ତୋହୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞୋନ  ଫଶି୍ୱୋସ ହସିୋଫୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟ/ସଘୂନୋଯ ଭିଥୟୋ-ଓଥନ ଓଭିୋ 
ୄକୋନ ସତୟ ୄଟ ଓଭିୋ ତଥୟଓୁ ରୁଘୋଆଫୋୄଯ ୄଓୌଣସ ି ସଘୁନି୍ତତି ବିପ୍ରୋଣ ନ ଥିରୋ ଓଭିୋ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ ୄସବ ିଭଥିୟୋ-ଓଥନ ଓଭିୋ ୄକୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଜ୍ଞୋତସୋଯୄଯ ଥିରୋ: 

ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଦଅିମୋଆଙ ି ୄମ ଓଟ/ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋଯ ପ୍ରଓଯଣୄଯ, ମଦ ି ରିସୀଧୋଯୀ ଚୀଫତି ନ ଥିଫ, ସତୟଓୁ ଔଣ୍ଡନ 
ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଥୋଏ I 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ମୋଘନୋ ଓୄଯ ଓଭିୋ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ଫକି୍ର ି ଓୄଯ, ୄସ ଘୁକି୍ତଯ ଯଘନୋ 
ଈୄେର୍ୟୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄଟ ୄଫୋରି ଭୋନ ିୄନଫୋଓୁ ୄହଫ I  
 

କ) ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 

„ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି‟ ଯ ଈସ୍ଙିତ ିପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ତୟୋଫର୍ୟଓୀଣ ଈୋଦୋନ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୋଆଁ 
ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରୋକ୍-ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ହୁଏ ׀ ଅସନୁ୍ତ ୄଦଖିଫୋ ଫୀଭୋ ଚୁଅ ୄଔ ଓଭିୋ ସର୍ତ୍ପ ଯୋଚନିୋଭୋଠ୍ୋଯୁ 
ଓିଯ ିବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

i. ଚୁଅୄଔ ଏଫଂ ଫୀଭା 

ଏଓ ତୋସ ୄଔଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ନିନୁ୍ତ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ହୁଏତ ହୋୄଯ ଓଭିୋ ଚିୄ ତ ׀ ହୋନ ିଓଭିୋ ରୋବ ଖୄଟ 
ୄଓଫ ଏହ ିଓୋଯଣଯୁ ୄମ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ସର୍ତ୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଏହ ିୄଔ ୄଔୄ, ଯ 
ଏହ ିୄଔ ଚତିଫିୋ ଫୟତୀତ ଏହୋ ପ୍ରତ ିନୟ ୄଓୌଣସ ିଅଗ୍ରହ ଓଭିୋ ସଭନ୍ଧ ନ ଥୋଏ ׀ ଣ ଯଖିଫୋ ଓଭିୋ ସର୍ତ୍ପ 
ଯଖିଫୋ ଏଓ ଅଆନ ନୟୋଣୋଣୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ହୁଏ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋଯ 
ନୁୋନୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଘୁକି୍ତଓୁ ୄଫୈଧ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀ ମଦ ିଚୄଣ ତୋ‟ ଖଯଓୁ ଣୄଯ ଯୄଔ 
ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ତୋସ ୄଔୄଯ ହୋଯମିୋଏ, ନୟ କ୍ଷ ଏହୋଯ ଯୂଣଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନୟୋଣୋଣଓୁ 
ମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  

ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଏଓ ଖଯ ଏହୋ ଚମିୋଈଥିଫୋ ଖଟଣୋଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ନିନୁ୍ତ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ତୋ‟ ଖଯଓୁ ଫୀଭିତ ଓୄଯ, 
ଯ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ – ଖଯ ସହତି ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ସଭନ୍ଧ ଥୋଏ ׀ ୄସ ଏହୋଯ ଭୋରିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଅଥଓି 
ହୋନିୄ ଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ, ମଦ ିଏହୋ ନଷ୍ଟ ଓଭିୋ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆମୋଏ ׀ ଭୋରିଓତ୍ୱଯ ଏହ ିସଭନ୍ଧ 
ଫଦିୟଭୋନ ଯୄହ, ନଅଁି ରୋକ ୁଫୋ ନ ରୋକୁ, ଏଫଂ ଏହୋ ୄହଈଙ ିୄସହ ିସଭନ୍ଧ ମୋହୋ ହୋନ ିଅୄଡ କତ ିଓଯୋଏ ׀ 
ଏହ ିଖଟଣୋ ୂନଅଁି ଓଭିୋ ୄଘୋଯୀ  ଏଓ ହୋନ ିଅଡଓୁ କତ ିଓୄଯ ଏହୋଯ ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଫୀଭୋ ୄନଈ ଫୋ 
ନ ୄନଈ ׀  
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ଏଓ ତୋସ ୄଔ, ୄମଈଁଠ୍ ିଚୄଣ ଚତି ିୋୄଯ ଓଭିୋ ହୋଯ ିୋୄଯ, ଏହୋଠୁ୍ ବିନ୍ନ ଏଓ ନଅଁି ଓୋଣ୍ଡଯ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି 
ଯଣିୋଭ ୄହୋଆୋୄଯ – ଖଯଯ ଭୋରିଓଯ ହୋନ ି׀  

ଭୋରିଓ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ନଏି ୄମ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନଯି କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋୄଯ ଫ ି
ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ୄସହ ି ହତି/ସ୍ୱୋଥପ ମୋହୋ ଫୀଭିତଯ ତୋ‟ ଖଯ ଓଭିୋ ତୋ‟ ଧନୄଯ ଥୋଏ, ତୋଓୁ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଓୁହୋମୋଏ ׀ 
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତିଯ ଈସି୍ଙତ ିଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଓୁ ୄଫୈଧ ଏଫଂ ଅଆନ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଓଯଥିୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଶ୍ରୀ ଘନ୍ଧୄର୍ଔଯ ଏଓ ଖଯଯ ଭୋରିଓ ଟନ୍ତ ିମୋହୋ ୋଆଁ ୄସ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଟ. 15 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଊଣ 
ୄନଆଙନ୍ତ ି׀ ନଭିନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ଈୄଯ ଘନି୍ତୋ ଓଯନୁ୍ତ:  

 ତୋଙ୍କଯ ଖଯ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି?  
 ଫୟୋଙ୍କଯ ଖଯ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି ? 

 ତୋଙ୍କ ୄଡୋର୍ୀଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ? 

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନଫିୋସନଙ୍କ ଯଫିୋଯୄଯ ତୋଙ୍କ ତ୍ନୀ, ଦୁଆ ିରୋ  ଫୃଦ୍ଧ ିତୋଭୋତୋ ଙନ୍ତ ି׀ ନଭିନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ଈୄଯ ଘନି୍ତୋ 
ଓଯନୁ୍ତ :  

 ୄସଭୋନଙ୍କ ଓରୟୋଣୄଯ ତୋଙ୍କଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି? 

 ଅଥଓି ଯୂୄ ତୋଙ୍କଯ ଓଙି ିକ୍ଷତ ିୄହଫ ଓ ିମଦ ିୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓହ ିଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିହୁନ୍ତ ି?  

 ତୋଙ୍କ ୄଡୋର୍ୀଙ୍କ ିରୋଭୋନଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ? ୄସଭୋନଙ୍କଠ୍ୋୄଯ ତୋଙ୍କଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି?  

 

ଏଆଠ୍ ିଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ  ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ୋଥପଓୟଓୁ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହଫ ׀  

ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଯ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିସହତି ସଭନ୍ଧ ଙ,ି ମୋହୋଯ ନଚିଯ ନ୍ତନହିତି ଭୂରୟ ଥୋଏ ׀  

ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ, ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଥିଫୋ ଫୀଭତିଯ ଅଥଓି ହତି ୄଟ ׀ ଏହୋ ୄଓଫ 
ୄସୄତୄଫୄ ଥୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଯ ୄସବ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ତୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଧିଓୋଯ ଥୋଏ ׀ ସଠ୍କି୍ ଥପୄ ଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ସଯୁକି୍ଷତ ଓୄଯ ନୋହିଁ, ଓନୁି୍ତ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଥିଫୋ ଫୀଭିତଯ ଅଥଓି ହତିଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓୄଯ ׀  

ଘତି୍ର 3: ସୋଧୋଯଣ ନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି 
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ii. ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ୄଓଉଁ ସଭୟୄଯ ଯହଫିା ଉଘତି 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ, ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଯହଫିୋ ଈଘତି ׀ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋୄଯ, ସୋଭଦିୁ୍ରଓ 
ରିସୀ ବ ିୄଓୄତଓ ଫୟତକି୍ରଭ ଫୟତୀତ, ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଈବଣ ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ  ଦୋଫୀ ଓଯଫିୋ 
ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଥିଫୋ ଈଘତି ׀  

ଖ) ଅସନ୍ନ (ନଓିଟସ୍ଥ) ଓାଯଣ 

ୄଫୈଧିଓ ସଦି୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫପୄର୍ର୍ ୄହଈଙ ିଅସନ୍ନ/ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ׀  

ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣ ୄହଈଙ ି ଫୀଭୋଯ ଏଓ ଭଔୂୟ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ହୋନ ି ଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଓିଯ ି ଖଟରିୋ  ଏହୋ 
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ଫୀଭତି ଫିଦଯ ଯଣିୋଭୄଯ ୄହୋଆଙ ିଓ ିନୋହିଁ, ଏହୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ ׀ ମଦ ିହୋନ ିଫୀଭିତ ଫିଦ 
ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭିତ ଦୋଣୀ ୄଟ ׀ ମଦ ିନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ହୋନଯି 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ, ନୄଘତ୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଏହ ିନଣିଭ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭିତ ପ୍ରଧୋନ ଓୋଯଣଓୁ ୄଔୋଚ ିଫୋହୋଯ ଓୄଯ ମୋହୋ ଖଟଣୋକ୍ରଭଓୁ ୄଦଔୋଏ ୄମଈକଁୁଡଓି ହୋନ ି
ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି  ଏହୋ ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ୄର୍ର୍ ଖଟଣୋ ମୋହୋ ହୋନଯି ନଓିଟସ୍ଙ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ୄହୋଆଥିଫ, ଥପୋତ୍ ଏହୋ ׀
ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ଏଓ ଖଟଣୋ ମୋହୋ ହୋନଯି ଓୋଯଣ ୋଆଁ ନଓିଟତଭ, ଓଭିୋ ଫୟଫହତି ଯୂୄ ଦୋଣୀ ୄହୋଆଥିଫ ׀  

ନୟ ଓୋଯଣକୁଡଓୁି ଦୂଯସ୍ଙ ଓୋଯଣ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ୄମଈଁକୁଡଓି ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ 
ଟନ୍ତ ି׀ ଦୂଯସ୍ଙ ଓୋଯଣକୁଡଓି ଈସି୍ଙତ ଥୋଆ ୋଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ଖଟଣୋ ଖଟୋଆଫୋୄଯ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହୋଆ ନ ୋଯନ୍ତ ି׀  
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ଯିବାଷା 

ନଓିଟସ୍ଥ (ଅସନ୍ନ) ଓାଯଣଓୁ ସକ୍ରୟି  ଓାମୟକ୍ଷଭ ଓାଯଣ ଯୂୄ ଯବିାଷତି ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଅଯମ୍ଭ 
ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ ଫନିା ଏଫଂ ଏ ନୂତନ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସଯୁ ସକ୍ରୟି ଯୂୄ ଓାମପୟ ଓଯ,ି ଖଟଣାକ୍ରଭଓୁ 
ଏଓ କତିୄ ଯ ଅୄଣ ମାହା ଏଓ ଯିଣାଭ ଅଣିଥାଏ ׀  

ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଓିଯ ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ରୋକୁ ହୁଏ ? ସୋଧୋଯଣତଃ, ୄମୄହତୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ 
ଭୃତୁୟଯ ଓୋଯଣ ଫଘିୋଯଓୁ ନ ୄନଆ, ଭୃତୁୟ ରୋବଯ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଥୋଏ, ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ରୋକ ୁ
ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ, ଫର୍ୟ ୄନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ରୋବ ଯୋଆଡଯ ଥୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ି
ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ, 
ଓୋଯଣଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆମୋଏ – ଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଈ ଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଈ ׀ 
ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ୄସବ ିସି୍ଙତକିୁଡଓିୄଯ ରୋକୁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ନଷି୍ଠାଯ ଘୁକି୍ତ 

ନଷି୍ଠୋ ଘୁକି୍ତସଫୁ ୄହଈଙନ୍ତ ିୄସକୁଡଓି ୄମଈକଁୁଡଓି ଧିଓ ୄସୌଦୋଓଯଫିୋଯ ରୋବଥିଫୋ କ୍ଷ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥୋନ୍ତ,ି 
ନୟ କ୍ଷଓୁ ୄଓଫ ଏହୋ ସହତି ନଷି୍ଠୋ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯଫିୋଯ, ଥପୋତ୍ ଘୁକି୍ତଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋଯ 
ଫସଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏଠ୍ ିଘୁକି୍ତଯ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସୌଦୋ ଓଯଫିୋଯ ସଫୁ କ୍ଷଭତୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ 
ଥୋଏ ׀  

ଏହୋଓୁ ନଷି୍ପ୍ରବୋଫ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଏଓ ଭକୁ୍ତ-ଫୄରୋଓନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଘନ ଓଯୋମୋଆଙ ି ୄମଈଁଠ୍ ି ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ 
ରିସୀଧୋଯୀ ୋଔୄଯ ଏଓ ରିସୀ ୄନଫୋ ୄଯ, ସମ୍ମତଯି ଫସଯୄଯ, ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ 15 ଦନି 
ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହୋଓୁ ଯେ ଓଯଫିୋଯ ଫଓିଳ୍ପ ଥୋଏ ׀ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ  
ଘୋଚପସଫୁଓୁ ଓୋଟ ିପି୍ରଭିଣଭଓୁ ୄପଯୋଆ ଦଅିମୋଏ ׀  
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ୁନଃସ୍ଥାନ 

ପ୍ରତସି୍ଥାନା 

ଭଯାଭତ ି

ନକଦ ଯାଶ ି
ପ୍ରଦାନ 

କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ 
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ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ଈତ୍ପୀଡନ ୂଚଫଯଦସି୍ଗ  ଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଈର୍ତ୍ଭ ପି୍ରଣ୍ଟଯ ଜ୍ଞୋନ ନ ଥୋଆ ଯୄଭର୍ ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓୄଯ 

II. ଯୄଭର୍ ଭୄହର୍ଓୁ ଭୋଯଫିୋ ୋଆଁ ବଣ ୄଦଔୋଏ ମଦ ିୄସ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ନ ଓୄଯ 

III. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ ଯୄଭର୍ ତୋ‟ ଫୟଫସୋଣିଓ ୄଓୌର୍ଯ ଈୄମୋକ ଓୄଯ 

IV. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ ଯୄଭର୍ ଭିଥୟୋ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  
 

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଯୄଭର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ନୋହିଁ ?  

I. ଯୄଭର୍ଯ ଖଯ 

II. ଯୄଭର୍ଯ ତ୍ନୀ 
III. ଯୄଭର୍ଯ ଫନୁ୍ଧ 

IV. ଯୄଭର୍ଯ ିତୋଭୋତୋ 
 

ସାଯାଂଶ 

 ଫୀଭୋୄଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଚନିୋଭୋ ସଂକୃ୍ତ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନେିଷି୍ଟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭ ଯୂୄ ଯଘିତି ଏଓ ଭୂରୟ ଓଭିୋ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତ ହୁଏ ׀  

 ଏଓ ଘୁକି୍ତ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯୋଚନିୋଭୋ ୄଟ, ମୋହୋ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତ ନଭିନକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓୄଯ:  

i. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ii. ପ୍ରତପି 

iii. କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯୋଚନିୋଭୋ 
iv. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତ/ିସ୍ୱୀଓୃତ ି
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v. କ୍ଷଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଭତୋ ଏଫଂ 
vi. ଫରି୍ଣଯ ୄଫୈଧିଓତୋ 

 ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି  

i. ଣୁୄଫଯଭିୋ ପୋଆଡଷ ୂଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ  
ii. ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି 

iii. ନଓିଟସ୍ଙ/ଅସନ୍ନ ଓୋଯଣ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

2. ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରତପି 

3. କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯୋଚନିୋଭୋ/ସମ୍ମତ ି

4. ଣୁୄଫଯଭିୋ ପୋଆଡଷ ୂଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ  
5. ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନୋ 
6. ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି 

7. ନଓିଟସ୍ଙ/ଅସନ୍ନ ଓୋଯଣ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଯୄଭର୍ ଭୄହର୍ଓୁ ଭୋଯଫିୋ ୋଆଁ ବଣ ୄଦଔୋଆଫୋ ମଦ ିୄସ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ନ ଓୄଯ, ଈତ୍ପୀଡନ/ଚଫଯଦସି୍ଗଯ ଏଓ 
ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଯୄଭଶ ନଓିଟୄଯ ତା’ ଫନୁ୍ଧଯ ଚୀଫନୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ତାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ସ୍ୱ- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ୄଓଈ ଁତତ୍ତ୍ୱ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ?  

I. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

II. ପ୍ରତପି 

III. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତ ି
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IV. ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଭତୋ 

ପ୍ରଶନ 2  

_______________ ସତୟ ଈକି୍ତ, ୄମଈକଁୁଡଓି ୄଓୌଣସ ି ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଈୄେର୍ୟ ଫନିୋ ଓୁହୋମୋଆଥୋଏ, ସହତି 
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀  

I. ବୂର ଘତି୍ରଣ ୂବୂର ଯିୄ ୋଟପ  
II. ଂର୍ଦୋନ 

III. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 

IV. ଯିୄ ୋଟପ 

ପ୍ରଶନ 3 

_______________ ୄଯ ଯୋଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଘୋ ଚଡତି ׀  

I. ଓଟ 

II. ନୁଘତି ପ୍ରବୋଫ 

III. ଈତ୍ପୀଡନ/ଚଫଯଦସି୍ଗ 

IV. ବୂର 

ପ୍ରଶନ 4  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ୄଟ ?  

I. ୄସକୁଡଓି ୄଭୌଖିଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ ମୋହୋ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ନୁୄହଁ ׀  
II. ୄସକୁଡଓି ୄଭୌଖିଓ ୄମଈଁକୁଡଓି ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ୄଟ ׀ 
III. ବୋଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ନୁସୋୄଯ ୄସକୁଡଓି ଦୁଆ କ୍ଷ ୂଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ  ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକି୍ତ ୄଟ 

  ׀
IV. ୄସକୁଡଓି ସର୍ତ୍ପ ଘୁକି୍ତ ସଦୃର୍ ୄଟ ׀  

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଘୁକି୍ତ ୋଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତପି ନୁୄହଁ ?  

I. ଟଙ୍କୋ 
II. ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

III. ରୋଞ୍ଚ 

IV. ଙ୍କୋଯ 

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ନୁୄହଁ ?  

I. ଫୟଫସୋଣ ଭୋରିଓ 
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II. ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କ 

III. କୃହଣିୀ 
IV. ସଯଓୋଯୀ ଓଭପଘୋଯୀ 

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଓୋମପୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ି“ଣୁୄଫଯଭିୋ ପୋଆଡଷ ୂଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ” ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ?  

I. ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଜ୍ଞୋତ ଡୋକ୍ତଯୀ ସ୍ଙିତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଭିଥୟୋ ଓହଫିୋ 
II. ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଜ୍ଞୋତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ନଓଯଫିୋ 
III. ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଜ୍ଞୋତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ 
IV. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ  

ପ୍ରଶନ 8 

ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ନୁୄହଁ ?  

I. ିତୋ ତୋଙ୍କ ୁତ୍ର ଈୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ 
II. ତିତ୍ନୀ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଈୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ 
III. ଫନୁ୍ଧଭୋୄନ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଈୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ  
IV. ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ  

ପ୍ରଶନ 9 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତିଯ ଈସି୍ଙତ ିୄଓୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ?   

I. ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ 

II. ଦୋଫୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ 

III. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନ ଥୋଏ  
IV. ରିସୀ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଥଫୋ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଯଦୃିର୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଯ ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯନୁ୍ତ ? 

ଚଣ ଏଓ ୄଖୋଡୋ ଈଯୁ ଡମିୋଏ ଏଫଂ ତୋ ିଠ୍ ିବୋଙି୍ଗମୋଏ ׀ ୄସ ୄସଆଠ୍ ିଏଓ ୋଣ ିୄୋଔଯୀୄଯ ଡଯିୄହ  
ନିୄ ଭୋନଅିୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁଏ ׀ ତୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯୋମୋଏ  ନିୄ ଭୋନଅି ଓୋଯଣଯୁ ତୋ‟ ଭୃତୁୟ ହୁଏ ׀  

I. ନିୄ ଭୋନଅି 

II. ବୋଙି୍ଗମୋଆଥିଫୋ ିଠ୍ ି

III. ୄଖୋଡୋ ଈଯୁ ଡମିିଫୋ 
IV. ସଚପଯୀ ୂର୍ରୟକ୍ରିଣୋ  
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋହୋଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଭନ୍ଧ ଥୋଏ, ୄହଈଙ ିପ୍ରତପି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ବୂର ଘତି୍ରଣ ୂବୂର ଯିୄ ୋଟପ  ସତୟ, ୄମଈକଁୁଡଓି ୄଓୌଣସ ିଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଈୄେର୍ୟ ଫନିୋ ଓୁହୋମୋଆଥୋଏ, ସହତି ସଭନ୍ଧ 
ଯୄଔ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଈତ୍ପୀଡନ/ ଚଫଯଦସି୍ଗ ୄଯ ଯୋଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଘୋ ଚଡତି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ବୋଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ନୁସୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ୄହଈଙ ିଦୁଆକ୍ଷ ୂଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭତି  ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଘୁକି୍ତ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ରୋଞ୍ଚ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୋଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତପି ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କଭୋୄନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ନୁହଁନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଜ୍ଞୋତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ “ଣୁୄଫଯଭିୋ ପୋଆଡଷ ୂଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ”  
ସଦି୍ଧୋନ୍ତଯ ନୁଓୂ ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଫନୁ୍ଧଭୋୄନ ଚୄଣ ନୟ ଚଣଓ ଈୄଯ ଫୀଭୋ ୄନଆ ୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଠ୍ୋୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ନ ଥୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋ ୄମୋକୟ ହତିଯ ଈସି୍ଙତଯି ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୄଖାଡା ଉଯୁ ଡମିିଫା ଚୟଯ ଭୃତୁୟଯ ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣ ୄଟ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 6 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓ‟ଣ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଫୀଭୋ ଘୋଯ ିତତ୍ତ୍ୱ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ 

 ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

 ଫଭିିତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଙ୍କଟ 

 ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ 

 ଘୁକି୍ତ 

ଘୋରନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟକୁଡଓୁି ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଈୄଯ ଈରିଳଖିତ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋଯ ଫବିିନ୍ନ ଖଟଓ ଅୄଡ କ୍ଷଦୁ୍ର ଦୃଷି୍ଟ ଓୋଆଫୋ ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ -ଖଟଓ, ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ, ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ 

 

 



  

115 

 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ - ଖଟଓ, ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ, ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ 

1. ଭୂରୟଫାନ ସବ୍ନରି୍ତ୍-ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ (ଏଘ.ଏର. ବି) 

ଅୄଭ ୂଫପଯୁ ୄଦଖିସୋଯରୁି ୄମ ଏଓ ଭରୂୟଫୋନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିମୋହୋ ଭୂରୟ ଓଭିୋ ପ୍ରତପି ଦଏି 
 ସହି ିଭରୂୟ ହୋନଯି ଯଭିୋଣଓୁ ଭଧ୍ୟୄ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୋଆଁ ଭୂରୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଭୌଦି୍ରଓ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଭୋମୋଏ ׀
ଭୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓୋଯ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ, କ୍ଷତଯି ଯଭିୋଣଓୁ ଟ 50,000 ୄଫୋରି ଅଓନ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହ ିକ୍ଷତ ିୋଆଁ ଭୋରିଓଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଫ ׀ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଭଯମିୋଏ, ଅୄଭ ହୋନଓୁି ୄଓଭିତ ିଅଓନ ଓଯଫିୋ ? 

ୄସ ଟ 50,000 ଥଫା ଟ 50,00,000 ଭୂରୟଯ ୄଟ ? 

ଈୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିୄସ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯଫି ׀ 
ଏହୋ ଅଧୋଯୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯିୋଯଫି ୄଓୄତ ଯଭିୋଣଯ ଫୀଭୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୁୋଯରି୍ ଓଯଫିୋଓୁ ୄହଫ ׀   ଏହୋ 
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧ୍ୟୋଣ ମୋହୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ର୍ଖିିଫୋଓୁ ଡଫି ׀ 

ୄସୌବୋକୟଫର୍ତଃ ଅଭଯ ଏଓ ଭୋ ଙ,ି ମୋହୋ ପ୍ରୋଣ ସତୁଯୀ ଫର୍ପ ୂୄ ଫପ ୄପ୍ରୋ. ହୁୄଫନଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫଓିର୍ତି ୄହୋଆଥିରୋ 
 ׀ ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ (ଏଘ ଏର ବି) ଯୂୄ ଯଘିତି ଏହ ିଭୋ ସୋଯୋ ଥୃିଫୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀

ଏଘ ଏର ବି ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଭୋନଫ ଚୀଫନଓୁ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓୄଯ ମିଏ ଏଓ ଅଣ ଚପନ ଓୄଯ ׀ ଏ 
ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରୁ୍ଦ୍ଧ ୂୄନଟ  ବଫରି୍ୟତ ଅଣ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଭୋନଫ ଚୀଫନଯ 
ଭୂରୟଓୁ ଭୋ ଓୄଯ ׀ ୄନଟ ଅଣ ଥପ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ବଫରି୍ୟତୄଯ ପ୍ରତ ିଫର୍ପ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଅଣ ଫମୁିକ୍ତ ୄସ ନଚି 
ଈୄଯ ଔଙ୍ଙପ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ ି׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ଯିଫାଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଅଥଓି ହାନଓୁି ସଘୂୀତ 
ଓୄଯ ମଦ ିଅୟଓର୍ତ୍ପାଯ ପ୍ରାପ୍ତଫୟସୄଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ ׀ ଏହ ିଅୟସଫୁୄଯ ଡସିଓାଉଣ୍ଟ ୄଦଫାାଆଁ ଏଓ ସଭୁଘତି ସଧୁ 
ହାଯ ଉୄମାକ ଓଯି, ଏକୁଡଓୁି ଞିୁ୍ଜବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଏଘ ଏର ବି ଓୁ ଭୋିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଯ ଫୟଫହୋଯଓି ନଣିଭ ଓଭିୋ ଈୋଣ ଙ ି׀ ଏହା ୄହଉଙ ିଫାଷଓି ଅୟ ମାହା 
ଏଓ ଯଫିାଯ ୄହଫା ାଆଁ ଘାହ ିଁଫ, ମଦି ନ୍ନଦାତା ଚୀଫତି ନ ଥାଏ, ତାଓୁ ସଧୁ ହାଯ ମାହା ଉାଚତି ଓଯାମାଆାୄଯ 
ଦ୍ୱାଯା ଫବିକ୍ତ ଓଯିଫା ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଯଞ୍ଜନ ଫୋଫୁ ଫର୍ପଓୁ ଟ 1,20,000 ଈୋଚପନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ନଚି ଈୄଯ ଟ 24,000 ଔଙ୍ଙପ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ମଦ ିୄସ ସଭଣୄଯ ଭଯମିୋଅନ୍ତ,ି ୄନଟ ଅଣ ମୋହୋ ତୋଙ୍କ ଯଫିୋଯ ହଯୋଆଫ, ଟ 96,000 ପ୍ରତ ିଫର୍ପ ୄହଫ ׀ 

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ସଧୁ ହୋଯ 8% ୂ0. 08 ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ  ୄଟ ׀ 
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ଏଘ ଏର ବି (HLV) = 96000/0.08 = ଟ. 12,00,000 

ଏଘ ଏର ବି ଏହୋ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ୄମ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଚଣଓଯ ୋଔୄଯ ୄଓୄତ 
ଯଭିୋଣଯ ଫୀଭୋ ଥିଫୋ ଈଘତି ׀ ଏହୋ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପସୀଭୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁୄହ ମୋହୋ ଫୋହୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓଳ୍ପତି 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ, ଅୄଭ ଓହ ିୋଯଫିୋ ୄମ ଫୀଭୋଯ ଯଭିୋଣ ଚଣଓଯ ଫୋର୍ଓି ଅଣଯ ପ୍ରୋଣ 10 ଯୁ 15 କୁଣ ୄହଫୋ 
ଈଘତି ׀ ଈୄଯୋକ୍ତ ଈଦୋହଯଣୄଯ, ଚୄଣ ସୄନ୍ଦହ ଓଯଫି ମଦ ିଯଞ୍ଜନ ଫୋଫୁ ଟ 2 ୄଓୋଟଯି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଓହଥିୋୄନ୍ତ 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିତୋଙ୍କ ଅଣ ଫର୍ପଓୁ ୄଓଫ ଟ.1- 2 ରକ୍ଷ ୄଟ ׀ କ୍ରୟ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୀଭାଯ ପ୍ରଓୃତ ଯିଭାଣ 
ଫଶୟ ଓାଯଓ, ୄମଯଓି ିଚୄଣ ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ଫୀଭା ାଆଁ ସଭଥପ ୄହାଆାଯିଫ  ୄଓୄତ ଯଭିାଣ କ୍ରୟ 
ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହ,ଁ ଉୄଯ ନବିପଯ ଓଯିଫ ׀ 

2. ସଙ୍କଟ 

ୄମଯଓି ିଅୄଭ ଈୄଯ ୄଦଖିଙୁ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄସହସିଫୁ ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ଏଓ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଯୂୄ ଭୋନଫ ଚୀଫନଯ ଭରୂୟଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଭିୋ ହ୍ରୋସ ଓଯଦିଏି ׀ ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ଥିତ ିଙ ିୄମଉଁଠ୍ ିୄସବ ିହାନ ି
ଖଟିାୄଯ ׀ ୄସକୁଡଓି ୄହଉଙ ିଫିୄ ଶଷ ଉଦଫଗି୍ନତା ମାହା ସହତି ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

ଘତି୍ର 1 : ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଓ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଈଦଫଗି୍ନତୋ  

 

ନୟ କ୍ଷୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସହ ିସଙ୍କଟକୁଡଓି ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ପ୍ରବୋଫତି ଓଯନ୍ତ ି
ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି - ୄମଯ ି ଓ ି ନଅଁି, ସଭଦୁ୍ରୄଯ ଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ଓୋୄକପୋଯ ହୋନ,ି ସୋଧୋଯଣ ୄଘୋଯୀ, ୄଘୋଯୀ  ୄଭୋଟଯ 
ଦୁଖପଟଣୋ ׀ ୄସଭୋୄନ ୄସହ ି ଖଟଣୋକୁଡଓୁି ଫ ି ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯନ୍ତ ି ୄମଈଁକୁଡଓିଯ ଯଣିୋଭ ନୋଭ  ସଦ୍ଭୋଫଯ ହୋନ ି
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏସଫୁ ୄକାଟଏି ୄେଣୀଯ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଫୀଭା ଓୁହାମାଏ ׀ 

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄସବ ି ସଙ୍କଟସଫୁ ଙନ୍ତ ି ମିଏ ଫୟକି୍ତ ଈୄଯ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆ ୋଯନ୍ତ ି  ଫୟକି୍ତକତ ସଙ୍କଟ ׀
ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏହ ିସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଦୁଖପଟଣା ଫୀଭା ମାହା ଏଓ ଦୁଖପଟଣା ଚନତି ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

ଓ)  ଚୀଫନ ଫୀଭା  ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ସଠ୍କି୍ ୄଯ ୄଓୄତ ାଥପଓୟ ଯହଙି ି? 

ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଚୀଫନ ଫୀଭା 
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କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ : ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ, ଫୟକି୍ତକତ 
ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ଫୟତୀତ, ୄହଈଙନ୍ତ ି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍/ି 
ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଘୁକି୍ତ ׀ 
  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ପ୍ରତୟୋବୂତ/ିଅଶ୍ୱୋସନଯ ଘୁକି୍ତ 
 ׀
 

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ ଗି୍ନଓୋଣ୍ଡ ବ ି ଏଓ 
ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋ ୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଖଟଥିିଫୋ ହୋନଯି 
ସଠ୍କି୍ ଯଭିୋଣଓୁ ଅଓନ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫଯ 
ହୋନଯି ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦଏି – ୄଫର୍ୀ ନୁହଁ ଓ ି
ଓମ୍ ନୁହଁ ׀ 
 

ଏହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ ׀ ଏଓ ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ରୋବ ଯୋର୍ଓୁି 
ଅଯମ୍ଭଯୁ ଘୁକି୍ତ ୄରଖିଫୋ ସଭଣୄଯ ହିଁ ନଦି୍ଧପୋଯତି 
ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଏ 
ପ୍ରଓୋୄଯ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଅଶ୍ୱୋସନ ଘୁକି୍ତ 
ଯୂୄ ଯଘିତି ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି  ମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତୄ ׀
ଭଯମିୋଏ, ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ତୋହୋଯ ନୋଭିତ ଓଭିୋ 
ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙୁ୍କ ଦଅିମୋଏ ׀ 

 

ନଶିି୍ଚତତା: ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ କୁଡଓିୄଯ, 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋ 
ନଶିି୍ଚତ ଥୋଏ ׀ ୄଓହ ି ଚୄଣ ଫ ି ନଶିି୍ଚତତୋ ସହତି 
ଓହିୋଯଫି ନୋହିଁ ୄମ ଏଓ ଖଯ ନଅଁିୄଯ ଗ୍ରସତି 
ୄହଫ ଓଭିୋ ଏଓ ଓୋଯ ଦୁଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫ 
 ׀

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋ ୄହଫ ଓ ି
ନୋହିଁ, ଏହୋଯ ପ୍ରର୍ନ ହ ିଁ ନ ଥୋଏ ׀ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚନମ ୄହୄର 
ଭୃତୁୟ ୄହଫୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ׀ ମାହା ନଶିି୍ଚତ ଥାଏ, ତାହା 
ୄହଉଙ ି ଭୃତୁୟଯ ସଭୟ  ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
ସୋଭଣିଓ/ଓୋ ଭୃତୁୟଯ ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ  
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 

 

ସମ୍ଭାଫୟତାୄଯ ଫୃଦ୍ଧ:ି ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋୄଯ, ନଅଁି 
ଓଭିୋ ବୂଭିଓବ୍ନ ବ ି ଫିଦ ସି୍ଙତିୄ ଯ, ଖଟଣୋ 
ଖଟଫିୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ସଭଣ ସହତି ଫୄଢ ନୋହିଁ ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଫଣସଯ 
ଫୃଦ୍ଧ ିସହତି ଫଢଥିୋଏ ׀ 

ଔ) ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱଯୂ 

ୄମୄହତୁ ଭୃତୁୟଯ ଫଣସ ସହତି ସଭନ୍ଧ ଥୋଏ, ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିମୁଫୋଫସ୍ଙୋଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓଭ ପି୍ରଭଣିଭ 
ଏଫଂ ଧିଓ ଫଣସଯ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄକୋଟଏି ଯଣିୋଭ ଏଭିତ ିଥିରୋ ୄମ 
ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୄମଈଁଭୋୄନ ୄଫର୍ୀ ଫଣସଯ, ଓନୁି୍ତ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଥିୄର, ପ୍ରତୟୋହୋଯ ଓୄର ୄମୄତୄଫୄ 
ଓ ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ ସଦସୟଭୋୄନ ୄମୋଚନୋୄଯ ଟଓ ି ଯହିୄ ର ׀ ପସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ କମ୍ଭୀଯ 
ସଭସୟାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୄର ׀ ୄସଭୋୄନ ୄସହ ିଘୁକି୍ତସଫୁ ଫଓିୋର୍ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହିୄଁ ର ୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି 
ଦଅିମିଫୋୋଆଁ ସଭଥପ ୄହୋଆୋଯିୄ ଫ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଚୀଫନ ସୋଯୋ ୄଦଆ ୋଯିୄ ଫ ׀ 
ଏହାଯ ଯିଣାଭୄଯ ସଭତ ପି୍ରଭୟିଭଯ ଫଓିାଶ ୄହରା ׀ 
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3. ସଭତ ପି୍ରଭୟିଭ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପି୍ରଭିଣଭ ମୋହୋଓୁ ୄସ ବଅି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏହୋ ଫଣସ ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ 
ନୋହିଁ ଓନୁି୍ତ ଘୁକି୍ତ ସଭଣୋଫଧି ସୋଯୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନୀଣ ଯୄହ ׀  
 

ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ, ଏହ ି ଫଣସୄଯ ଭଯୁଥିଫୋ 
ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀକୁଡଓି ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ, ଧିଓ ୄହଫ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ, ଧିଓ ଫଣସୄଯ ଭଯୁଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ଦୋଫୀ ୂଯଣ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଓଭ ୄହଫ ׀ ସଭତ ପି୍ରଭିଣଭ  ୄହଈଙ ିଈବଣଯ ହୋଯୋହୋଯ ିଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ׀ 
ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓିଯ  ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓିଯ ପି୍ରଭିଣଭଯ ନିଣ୍ଟ ଓୁ 
ୂଯଣ ଓୄଯ ׀  

ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟଯ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଙ ି׀  

ଘତି୍ର 2 : ସଭତ ପି୍ରଭିୟଭ 

 

ସଭତ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଥପ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତସଫୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଦୀଖପୋଫଧି ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ମୋହୋ 
10, 20 ଓଭିୋ ଅହୁଯ ିଧିଓ ଫର୍ପ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯୄହ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଳ୍ପୋଫଧି ୄଟ 
ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ପ ସଭୋପ୍ତ ହୁଏ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ଏହୋଯ ରିସୀଧୋଯୀ ଭୋନଙ୍କ ରୋବ ୋଆଁ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ େଷ୍ଟୄଯ ଯଔୋମୋଏ ׀ ୄସବଅି ସଂକହୃୀତ ଯୋର୍ଓୁି “ସଂଯକ୍ଷଣ ୂଯଚିବପ ” ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ଏହ ିଯଚିବପଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ବଫରି୍ୟତ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଯଖିଥୋନ୍ତ ି׀ ତଯିକି୍ତ ଯୋର୍ ିଭଧ୍ୟ ଏଓ 
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ନଧିି ଚୋତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ “ଚୀଫନ ନଧିି” ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏହ ିନଧିିଓୁ ନିୄ ଫର୍ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ସଧୁ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀   
 

ଓ) ସଭତ ପି୍ରଭିୟଭଯ ଖଟଓ 

ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଦୁଆଟ ିଖଟଓ ଙନ୍ତ ି:  

i. ପ୍ରଥଭଟ ିଫଧି ଓଭିୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଖଟଓ ଯୂୄ ଯଘିତି, ୄମଈଁଥିୄଯ ପ୍ରଭିଣଭଯ ୄସୄତ ଂର୍ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ମୋହୋ 
ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରଓୃତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣଟ ିନକଦ ଭରୂୟ ଖଟଓ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ଏହୋ ରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ତଯିକି୍ତ ୄଦଣଯ ସଂଘଣ ୄଯ କଠ୍ତି 
  ׀ ଏହୋ ସଂଘଣ ଖଟଓ ୄଟ ׀

ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ସଭସ୍ଗ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ  ସଂଘଣଯ ଭିଶ୍ରଣ ଥୋଏ ׀ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ 
ନକଦ ଭୂରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ଥୋଏ, ଏହୋଓୁ ଏଓ ସଂଘଣ ନୁଓୂ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଫୋରି ୄସୄତ ୄଫର୍ୀ ଫଘିୋଯ 
ଓଯୋମୋଏ ׀   

4. ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟଓଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙୁ୍କ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠୋନ୍ ୄଫୋରି ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି ି ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ׀
ୄମ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ୄଦଣ ଥିଫୋ ରୋବସଫୁଓୁ ୄନଓ ଥଯ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଅଓୋଯୄଯ ନଅିମୋଆଙ ି  ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ  ୄନର୍ନଓୁ ୋଯବ୍ନଯଓି ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙ,ି  ସୄଫପୋଯ,ି ୄସଭୋୄନ ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ଅଥଓି 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଥପୄ ଯ ׀ ଏହ ି ସଯୁକ୍ଷୋ ୄମଈଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଘୁକି୍ତକୁଡଓୁି ସଂଯଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ତୋ‟ 
ଯଭିୋଣସ୍ୱଯୂ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଯହିୄ ଫ ׀ ଏହ ିସଂଯଘନୋ ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ ଓଭିୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଯ 
ପ୍ରୄଣୋକ ଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀  

ାଯେଯିଓତା (ସୄହାଓାଯିତା) ୄହଈଙ ିଅଥଓି ଫଚୋଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଈୋଣ 
ନୟଟ ିୄହଈଙ ିଫଫିଧିତାଓଯଣ ׀ ଈବଣ ଭୂତଃ ରକୋ ଟନ୍ତ ି׀  

ଫଫିଧିତାଓଯଣ ାଯେଯିଓତା/ସୄହାଓାଯିତା 
ଫଫିଧିତୋଓଯଣ ନ୍ତକପତ ନଧିିସଫୁଓୁ ଫବିିନ୍ନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ୂଣ୍ଡୋସଫୁଓୁ ଫବିିନ୍ନ 
ଫୋୄସ୍କଟୄଯ ଯଖିଫୋ  

ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ ଓଭିୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ଫବିିନ୍ନ 
ଫୟକି୍ତଙ୍କ ନଧିିସଫୁଓୁ ଭିର୍ୋଆ ଦଅିମୋଏ ୂସଭସ୍ଗ ଣ୍ଡୋଓୁ 
ୄକୋଟଏି ଫୋୄସ୍କଟୄଯ ଯଖିଫୋ  

ଫଫିଧିତୋଓଯଣ ନ୍ତକପତ ଅଭ ୋଔୄଯ ନଧିିସଫୁ ଯହଙି ି
ମୋହୋ ୄକୋଟଏି ଅଧୋଯଯୁ ୄନଓ ରକ୍ଷୟସ୍ଙଓୁ ପ୍ରଫୋହତି 
ହୁଏ  

ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ ନ୍ତକପତ ଅଭ ୋଔୄଯ ନଧିିସଫୁ ଯହଙି ି
ମୋହୋ ଫବିିନ୍ନ ଅଧୋଯଯୁ ୄକୋଟଏିଓୁ ପ୍ରଫୋହତି ହୁଏ  

ଘତି୍ର 3 : ାଯେଯଓିତା/ସୄହାଓାଯିତା 

ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ ୂନଧିିସଫୁ ୄନଓ ଅଧୋଯଯୁ ୄକୋଟଏି ଓୁ ପ୍ରଫୋହ ହୁନ୍ତ ି 
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ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ ଓଭିୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଦୁଆ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀  

i. ପ୍ରଥଭଟ ିୄହଈଙ ିଚଣଓଯ ଓୋ ଭୃତୁୟ ପୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋୄଯ ଏହୋଯ ବୂଭିଓୋ ׀ ଏହ ିହୋନଓୁି ଏଓ ନଧିି ଯଖିଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫହନ  ୂଯଣ ଓଯୋମୋଏ, ୄମଈ ଁ
ନଧିି ୄନଓଙ୍କ ଂର୍ଦୋନଓୁ ସଭଙୁ୍ଙଣ ଓୄଯ ୄମଈଭଁୋୄନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

ii. ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଫର୍ୟ ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ ଫୋହୋଯଓୁ ମୋଏ ׀ ଏହୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଏଫଂ 
ଅଥଓି ସଙ୍କଟଓୁ ହଟୋଆଫୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚଡତି ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ପି୍ରଭଣିଭ, ନଧିି  ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫବିିନ୍ନ ସଭଣୄଯ 
ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୄନଆଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଘୁକି୍ତଯ ଅନୁସଙି୍ଗଓ ସଙ୍କଟକଡୁଓିଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋସର 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଫବିିନ୍ନ ିଢୀଯ ରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ଏଓ ଯଦୃିର୍ୟ ׀ 
ଏହ ିସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ଯଭିୋଣ ୄହଈଙ ିପ୍ରଣୋସ ଓଯଫିୋ  ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୄମ ଈର୍ତ୍ଭ ତଥୋ ଫିଯୀତ 
ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଭଣ ଅଯୋଯୄଯ ପ୍ରତପିଓୁ ସଭୋନ ଓଯ ିଏଓ ସଭୋନ ହୋଯଯ ପ୍ରତପି 
ୂଏଓ ସଭୋନ ୄଫୋନସ  ୄଦଫୋୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ׀  
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5. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ 

ଘତି୍ର 4 : ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ 

 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ନ୍ତଭି ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଈଙ ି ଘୁକି୍ତ ׀ ଏହୋଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିର୍ବ୍ଦଯୁ ଅୄସ ׀ ଏହ ିଯୋର୍ ି ଘୁକ୍ତୀଣ ଯୂୄ 
କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିପ୍ରୋପ୍ତ, ମୋହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ସୋଧନ ଓଯଥିୋଏ ׀ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିତତ୍ତ୍ୱଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓୄଠ୍ୋଯ ଫନିଣିଭ  ଓଡ ׀ ମପୟୄଫକ୍ଷଣଯ ନ୍ତକପତ ୄଟ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଫୟଫସୋଣଓୁ ୄରଖିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ଯୂୄ ସୋଭଧୋନଓି ସଂଯକ୍ଷଣ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ 
ସଭୋନଙ୍କ ପଣ୍ଡସଫୁଯ ନିୄୄ ׀ ଫର୍ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଘୁକି୍ତ ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଥୋଆୋୄଯ, ୄସଭୋନଙୁ୍କ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ପି୍ରଭଣିଭ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଧନଓୁ ଓିଯ ିଔଙ୍ଙପ 
ଓଯ ିୋଯିୄ ଫ, ଏହୋଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯୁଥିଫୋ ନଣିଭସଫୁଯ ଅଧୀନୄଯ ଥୋଆ ୋଯନ୍ତ ି׀  

ଫହୁ ସଭୟୄଯ ତଓପଫତିଓପ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଭଔୂୟ ପ୍ରଶନ ୄହଉଙ ି ୄମ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଦଅିମାଉଥିଫା ରାବ, 
ନୟାନୟ ଅଥଓି ସାଧନ ତୁନାୄଯ, ମୄଥଷ୍ଟ ଓ ି׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ, ଅୄଭ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫୋ, ଈବଣ 
ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷୋ  ଏଓ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ଅଥଓି ଫଚୋଯୄଯ ଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଈତ୍ପୋଦ ବଅି, ଏହୋଓୁ 
ଏଓ ଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦୄଯ ଯଣିତ ଓୄଯ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୋସ୍ଗଫତଃ ଓଭ ହସିୋଫୄଯ ଏଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଈତ୍ପୋଦ  ଧିଓ 
ଯୂୄ ଧନ ଯଖିଫୋ ଏଓ ସୋଧନ ୄହୋଆମୋଆଙ ି׀  

ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫଧି ଫୀଭୋ, ମୋହୋ ୄଓଫ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋ ମୋହୋଯ ଏଓ ଫଡ ନକଦ 
ଭୂରୟ ଓଭିୋ ସଂଘଣ ଖଟଓ ଙ ି -ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ଏଆଠ୍ ି ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ 
ୄମୄତୄଫୄ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀଯ ଏଓ ଓଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଥୋଏ, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫହୁତ ଫଡ ୄହୋଆୋୄଯ  ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସଂଘଣଯ 
ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋଯ ଥପ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଏଓ ଫୃହତ ସୁୄ ମୋକ ଭରୂୟ 
ଯହଙି ି ି ସୁୄମୋକ ଭୂରୟ‟ ଦ ୄସହ ିଭରୂୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄସହ„ ׀
ସୁୄମୋକ ଯୂୄ ମୋହୋଓୁ ୄସ ଙୋଡଦିଏି ନଚିଯ ଧନଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙୋନୄଯ ନ ଯଖି ׀  

ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, “ଫଧି କ୍ରଣ ଓଯ  ନ୍ତଯଓୁ ନୟ ୄଓଈଁଠ୍ ିନିୄ ଫର୍ ଓଯ” ୄଫୋରୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ମୁକି୍ତତଓପଯ ଯଣିୋଭ 
ସ୍ୱଯୂ ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଂଘଣ ଘୁକି୍ତଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ଏଓ ଫଡ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଅସରିୋ ׀ ୄଭୌଓିଯୂୄ 
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ଏହୋ ମୁକି୍ତ ଓଯୋକରୋ ୄମ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ୄଓଫ ଫଧି ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯ ି ଫର୍ଷି୍ଟ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ 
ଈଙ୍ଙ ପ୍ରତପି ୄଦଈଥିଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭ କଡୁଓିୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯ ିଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯହ ିୋଯଫି ׀  

ଏଠ୍ ିୄସହ ିମୁକି୍ତକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ମଥୋଥପ ୄହଫ, ୄମଈଁକୁଡଓି ୋଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଭରୂୟ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ସଭଥପନୄଯ 
 ଫିକ୍ଷୄଯ ଗ୍ରସଯତି ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଓ)  ରାବ 

i. ଏହୋଓୁ ଐତହିୋସଓି ଯୂୄ ଏଓ ନଯିୋଦ  ସଯୁକି୍ଷତ ନିୄ ଫର୍ ୄଫୋରି ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ ଏହୋଯ ନକଦ 
ଭୂରୟ ଏଓ ନଭିନତଭ ହୋଯଯ ପ୍ରତପିଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଦଏି, ମୋହୋ ଘୁକି୍ତ ସଭଣୋଫଧି ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ii. ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନୄଯ ନଣିଭତିତୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଚଣଓଯ ସଂଘଣଯ ନଫିୋମପୟ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ 
ସଂଘଣଓୋଯୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫୋ ର୍ଙୃ୍ଖୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

iii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଈୄଯ ଧ୍ୟୋନ ଦିନ୍ତ ି ଫୟକି୍ତଓୁ ଏହ ିଦୋଣିତ୍ୱଯୁ ଭକୁ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

iv. ଏହୋ ଦ୍ରଫତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଫୀଭିତ ଏଓ ଊଣ ୄନଆୋୄଯ ଓଭିୋ ରିସୀଓୁ ସଭପଣ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଏ 
ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋଓୁ ନକଦୄଯ ଯଣିତ ଓଯିୋୄଯ ׀  

v. ଈବଣ ନକଦ ଭୂରୟ ପ୍ରଓୋଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଫଂ ଫୋର୍ଓିୀ ୂଏନୁଆଟ ି ଅଣଓଯ ସୁଫଧିୋ ଈୄବୋକ ଓଯନ୍ତ ି
  ׀

vi. ଏହୋ ଊଣଦୋତୋଙ୍କ ଦୋଫୀଠ୍ୋଯୁ ନଯିୋଦ ଯହିୋୄଯ, ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭିତଯ ୄଦଫୋଅିଣ ଓଭିୋ ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣୋୄଯ ׀  

ଔ) ହାନ ି

i. ୄକ୍ଷୋଓୃତ ସି୍ଙଯ ପ୍ରତପି ଥିଫୋ ଏଓ ସୋଧନ ଯୂୄ, ଏହୋ ସଭସ୍ଗ ସି୍ଙଯ ଅଣ ନିୄ ଫର୍ ଈୄଯ ଭଦୁ୍ରୋଫୀତଯି 
କ୍ଷଣଓୋଯୀ ପ୍ରବୋଫଯ ଧୀନ ୄଟ ׀  

ii. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଈଙ୍ଙ ଫିଣନ  ନୟୋନୟ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଔଙ୍ଙପ, ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ଏଓତ୍ରତି 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭଦୁ୍ରୋ/ ଧନଯ ଯଭିୋଣଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ ׀ 

iii. ରୋବ ୂପ୍ରତପି  କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ସଭଣୄଯ, ନୟୋନୟ ଅଥଓି ଫଚୋଯ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓି ୄକ୍ଷୋ ଓଭ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଓଭ ପ୍ରତପି ଫୟୋୋଯ / ଫନ୍ଦଯ ଯଣିୋଭ ୄଟ, ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଫଫିଧିତୋଓଯଣ ଓିଯ ିଅଥଓି ଫଚୋଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ ?   

I. ଫହୁଫଧି ଅଧୋଯଯୁ ନଧିି ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ  ୄସସଫୁଓୁ ୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ 
II. ଫବିିନ୍ନ ଯ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫକପ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଧିି ସଫୁଓୁ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ 
III. ନିୄ ଫର୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭଣ ନ୍ତଯୋ ଯଖିଫୋ 
IV. ନଯିୋଦ ଯ ିସବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ 
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ସାଯାଂଶ 

ଓ   ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିମୋହୋ ଏଓ ଭୂରୟ ଓଭିୋ ଏଓ ପ୍ରତପି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଔ   ଏଘ ଏର ବି ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଭୋନଫ ଚୀଫନଓୁ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଭିୋ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓୄଯ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ 
ଏଓ ଅଣ ଈୋଚପନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ୄନଟ ବଫରି୍ୟତ ଈୋଚପନ 
ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଭୋନଫ ଚୀଫନଯ ଭରୂୟଓୁ ଭୋ ଓୄଯ ׀  

କ   ସଭତ ପି୍ରଭିଣଭ ୄହଈଙ ିଏଓ ସି୍ଙଯ ପି୍ରଭିଣଭ ମୋହୋଓୁ ଏ ବ ିନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏହୋ ଫଣସ ସହତି ଫୄଢ 
ନୋହିଁ ଓନୁି୍ତ ସୋଯୋ ଘୁକି୍ତ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ଯଫିର୍ତ୍ପନୀଣ ଯୄହ ׀  

ଖ   ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ/ସୄହୋଓୋଯତିୋ ୄହଈଙ ିଅଥଓି ଫଚୋଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଈୋଣ, 
ନୟଟ ିୄହଈଙ ିଫଫିଧିତୋଓଯଣ ׀  

ଗ  ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟଯି ତତ୍ତ୍ୱ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓୄଠ୍ୋଯ ଫନିଣିଭ  ଓଡୋ 
ମପୟୄଫକ୍ଷଣ /ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଧୀନୄଯ ଥୋଏ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି

2. ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ 
3. ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭ 

4. ୋଯସ୍ପଯଓିତୋ / ସୄହୋଓୋଯତିୋ 
5. ଫଫିଧିତୋଓଯଣ 

 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫଫିଧିତାଓଯଣ ଫବିିନ୍ନ ଯସିବ୍ନରି୍ତ୍ ଫକପ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄ ଫଶସଫୁଓୁ ପ୍ରସାଯତି ଓଯି ଅଥଓି ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ହ୍ରାସ 
ଓଯଫିାଯ ରକ୍ଷୟ ଯୄଔ ׀  

ସ୍ୱ- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1  

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ ? 

I. ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି

II. ସଙ୍କଟ 
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III. ୋଯସ୍ପଯଓିତୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ 

IV. ଅଥଓି ସହୋଣତୋ  

ପ୍ରଶନ 2  

ଓଏି HLV ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଓଯଥିିୄର ? 

I. ଡ. ଭୋଟନି ରୁଥଯ ଓଙି୍ଗ 

II. େୋୄଯନ ଫୄପଟ 

III. ୄପ୍ରୋ. ହୁୄଫନଯ 

IV. ଚଚପ ୄସୋୄଯୋସ 

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ଈରିଳଖିତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ୋଔୄଯ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ିଓଭ ଯଭିୋଣଯ ଙ ିଓଭିୋ ୄଭୋଟୋ 
ୄଭୋଟ ିନୋହିଁ ?  

I. ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
II. ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ ୄମୋଚନୋ 
III. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ୄମୋଚନୋ  
IV. ଭନ ିଫୟୋକ୍ ୄମୋଚନୋ 

ପ୍ରଶନ 4  

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଏଓ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଓୁହୋମୋଆୋଯଫି ନୋହିଁ ? 

I. ଓୋଯ 

II. ଭୋନଫ ଚୀଫନ 

III. ଫୋଣୁ 

IV. ଖଯ 

ପ୍ରଶନ 5  

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ସଙ୍କଟ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ?  

I. ତ ିମୁଫୋଫସ୍ଙୋୄଯ ଭଯମିିଫୋ 
II. ତ ିର୍ୀଘ୍ର ଭଯମିିଫୋ 
III. ସ୍ୱୋବୋଫଓି ଫୟଫହୋଯୄଯ ଔଯୋ ୄହଫୋ  
IV. ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ସହତି ଫଞ୍ଚ ିଯହଫିୋ  

ପ୍ରଶନ 6  

ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ସତୟ ୄଟ ?  
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I. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱୋସନଯ 
ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ି 

II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱୋସନଯ ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି 
ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ି

III. ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋ ନଶିି୍ଚତ ୄଟ 

IV. ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋଯ ନଶିି୍ଚତତୋ ସଭଣ ସହତି ଫଢମିୋଏ  

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଦ୍ଧତ ିକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ଏଓ ୋଯବ୍ନଯଓି ଦ୍ଧତ ିୄଟ ମୋହୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୀଭୋଓୁ 
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓୄଯ ?  

I. ଭୋନଫ ଅଥଓି ଭୂରୟ 
II. ଚୀଫନୋଫଧି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 

III. ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ 
IV. ବଫରି୍ୟତ ଚୀଫନ ଭୂରୟ 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ଏହ ି ତଥୟ ୋଆଁ ସଫପୋଧିଓ ମଥୋଥପ ଫୟୋଔୟୋ ୄଟ ୄମ ଫୃଦ୍ଧ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ତୁନୋୄଯ ମୁଫୋ 
ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ଯଭିୋଣଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପି୍ରଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯମିୋଏ ? 

I. ମୁଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଧିଓୋଂର୍ ଯୂୄ ଅଶି୍ରତ ଥୋଅନ୍ତ ି

II. ଫୃଦ୍ଧ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଧିଓ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଭଥପ 
III. ଭୃତୁୟଯ ସଭନ୍ଧ ଫଣସ ସହତି ଥୋଏ 

IV. ଫଣସ ସହତି ଭୃତୁୟଯ ଫିଯୀତ ସଭନ୍ଧ ଥୋଏ  

ପ୍ରଶନ 9 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ନକଦ ଭରୂୟ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ରୋବ ନୁୄହ ଁ? 

I. ନଯିୋଦ  ସଯୁକି୍ଷତ ନିୄ ଫର୍ 

II. ସଂଘଣ ନୁର୍ୋସନ ନ୍ତନିୄ ଫର୍ ଓୄଯ 

III. ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ 

IV. ଅଣ ଓଯ ରୋବ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ନକଦ ଭରୂୟ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଓୁ ଏଓ ରୋବ ୄଟ ?  

I. ଭୁଦ୍ରୋଫୀତଯି କ୍ଷଣଓୋଯୀ ପ୍ରବୋଫଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫୋ ପ୍ରତପି 

II. ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ଓଭ ଚଭୋ 
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III. ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ 

IV. ସୁଯକି୍ଷତ ନିୄ ଫର୍ 

 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ତତ୍ତ୍ୱକଡୁଓିୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍,ି ସଙ୍କଟ, ୋଯସ୍ପଯଓିତୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ׀  

ଅଥଓି ସହୋଣତୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୄପ୍ରୋ. ହୁୄଫନଯ ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ ୂHLV  ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଓଯଥିିୄର ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫଧି ଫୀଭୋ ସହତି ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂକୃ୍ତ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଫୋଣୁଓୁ ଏଓ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଯୂୄ ଓୁହୋମୋଆ / ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ସ୍ୱୋବୋଫଓି ଫୟଫହୋଯୄଯ ଔଯୋ ୄହଫୋ ଏଓ ତଥୟ / ଯୂ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ସଙ୍କଟ ନୁୄହଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱୋସନଯ ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ଘୁକି୍ତ 
ଟନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୀଭୋଯ ଯଭିୋଣଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଭୃତୁୟଯ ସଭନ୍ଧ ଫଣସ ସହତି ଥୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯ ିଫୃଦ୍ଧ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ତୁନୋୄଯ ମୁଫୋ ଫୟକି୍ତ, ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ଭଯଫିୋ 
ସମ୍ଭୋଫନୋ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ, ୄସଭୋନଙୁ୍କ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ଯଭିୋଣଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ରୋବ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ହୋନ ିୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସୁଯକି୍ଷତ ନିୄ ଫର୍ ନକଦ ଭରୂୟ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ରୋବ ୄଟ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 7 

ଅଥଓି ୄମାଚନା 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣକୁଡଓିୄଯ ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଙୁି ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସହତି ଓ‟ଣ ଚଡତି ଏଫଂ ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଏହୋଯ ବୂଭିଓୋ ଓ‟ଣ ୄଟ ׀ ୄସହ ି ଫୟକି୍ତ ୄମଈଁଭୋୄନ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ  ବଫରି୍ୟତଯ ଫବିିନ୍ନ 

ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଣ  ଧନଓୁ ଫନିିୄ ଣୋଚତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ 

ୄନଓ ଘନି୍ତୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄକୋଟଏି ୄଟ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ “ ଫୟକି୍ତକତ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ” ଯ 

ଫୟୋଓ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୁଛଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିଅଥଓି ୄମୋଚନୋଯ ଫରି୍ଣ ସହତି ଯଘିତି 

ଓଯୋଆଫୋ ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 
 

ଓ. ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର 

ଔ. ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଯ ବୂଭଓିୋ 
କ. ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଯ ପ୍ରଓୋଯ 
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ଓ. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର 

1. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

ଅଭଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ୄରୋଓ ଅଭ ଚୀଫନଯ ଧିଓୋଂର୍ ବୋକ ଧନ ଚପନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫତିୋଈ ׀ ଏହୋ ଫଘିୋଯ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଈଘତି ସଭଣ ନୁୄହଁ ଓ ିୄମ ଅୄଭ ଧନଓୁ ଅଭ ଯ ଓୋମପୟୄଯ ରକୋଆ ୋଯଫିୋ ? 

ଏହ ିଈୄେର୍ୟଓୁ ହୋସର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ତୀକ୍ଷଣ ଈୋଣ  ׀  ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଯବିୋର୍ୋଓୁ 
ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ׀  

ଯିବାଷା  

i. ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ୄହଈଙ ିଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିୋ, ଏହ ିଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି 
ଅଥଓି ରକ୍ଷୟୄଯ ଯୂୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଥପଓୁ ୄସହ ି ଈୋଣୄଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ୄସହ ି
ରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି ହୋସର ଓଯଫିୋୄଯ ଚଣଓୁ ସୋହୋମୟ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ׀  

ii. ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଚୄଣ ତୋ‟ଚୀଫନଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ  ସମ୍ଭୋଫୟ 
ଗ୍ରୋହଓ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଯୋସ୍ଗୋଭୟୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯିୋଯଫି ׀ ଏଥିୄଯ ଚଣଓଯ ରୁ୍ଦ୍ଧ 
ୄମୋକୟତୋଓୁ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ, ବଫରି୍ୟତ ଅଥଓି ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଯ ଅଓନ ଓଯଫିୋ, ଏଫଂ ଥପଯ ମଥୋଥପ 
ପ୍ରଫନ୍ଧ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସହ ିଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋଯ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ଚଡତି ଥୋଏ ׀  

iii. ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ୄହଈଙ ିଚଣଓଯ ରକ୍ଷୟ  ବିୋର୍ଓୁ ଫୋସ୍ଗଫତୋୄଯ ଯଣିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋ ׀  

iv. ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଘତି  ବଫରି୍ୟତ ଅଫର୍ୟଓତୋ, ତୋ‟ ଫୟକି୍ତକତ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଏଫଂ ଏହ ି
ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଯୋସ୍ଗୋଭୟୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତୋ‟ ଅଣଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯୄଔ ׀  

 

ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଏଓ ଚୀଫନଓୁ ଓଭ ଘନି୍ତୋ ସହତି ନଭିିତ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ପୋଣଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ଧ୍ୟୋନୂଫପଓ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄମୋଚନୋ ଅଣଙୁ୍କ ଅଣଙ୍କ ପ୍ରୋଥଭିଓତୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ ରକ୍ଷୟଓୁ ହୋସର 
ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଘତି୍ର 1 : ରକ୍ଷୟକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯ 
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i. ଏହ ିରକ୍ଷୟ ସଫୁ ଳ୍ପୋଫଧି ୄହୋଆୋୄଯ : ଏଓ LCD ଟବିି ୄସଟ ଓଣିଫିୋ ଓଭିୋ ଏଓ ଯଫିୋଯ ଦୀଖପଓୋୀନ 
ଙୁଟିୄ ଯ ମିଫୋ   

ii. ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଭୋଫଧି ୄହୋଆୋୄଯ : ଏଓ ଖଯ ଓଣିଫିୋ ଓଭିୋ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଏଓ ଦୀଖପଓୋୀନ ଙୁଟ ି 
iii. ଦୀଖପୋଫଧି ରକ୍ଷୟସଫୁ ସମି୍ମତି ଓଯିୋୄଯ : ଚଣଓଯ ସନ୍ତୋନଯ ର୍କି୍ଷୋ ଓଭିୋ ଫଫିୋହ ଓଭିୋ ଫସଯଗ୍ରହଣ 

ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ  

2. ଫୟକି୍ତଯ ଚୀଫନ ଘକ୍ର 

ୄସ ୄହଈଙନ୍ତ ିେିରିଣଭ ୄସସ, ିଯ ମିଏ ଓହଥିିୄର ୄମ ସଂସୋଯ ଏଓ ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ ୄଟ ׀ ୄମଈଁଦନି ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚନମ 
ନଏି, ୄସହ ିଦନି ଠ୍ୋଯୁ ତୋଯ ଭୃତୁୟ ମପୟନ୍ତ, ୄସ ଚୀଫନଯ ଫବିିନ୍ନ ୄସୋୋନ ୄଦଆ କତ ିଓୄଯ, ୄମଈଁ ସଭଣୋଫଧି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଓୁ ବୂଭିଓୋଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଔୋମୋଏ – ଫଦିୟୋଥପୀ, ଈୋଚପନଓର୍ତ୍ପୋ, ଚୀଫନସୋଥୀ, 
ିତୋ/ଭୋତୋ ଯୂୄ, ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ, ଯକି୍ତ ଅଫୋସୀ ଯୂୄ ଏଫଂ ନ୍ତଭି ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫର୍ପସଫୁ ׀  

ଏହ ିୄସୋୋନକୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଘତି୍ରଦ୍ୱୋଯୋ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦଅିମୋଆଙ ି׀  

ଘତି୍ର 2 :  ଅଥଓି ଚୀଫନ ଘକ୍ର  

 

 

ଚୀଫନ ୄସାାନ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭଓିତାସଫୁ 

ଓ)  ଫଦିୟାଥପୀ (ଧଯନୁ୍ତ ଫୟସ 20-25 ମପୟନ୍ତ ) : ଏଓ ୄସୋୋନ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତୋଯ ଜ୍ଞୋନ  
ୄଓୌର୍ଓୁ ଫୃଦ୍ଧଓିଯ ିଏଓ ଈତ୍ପୋଦନକ୍ଷଭ ନୋକଯଓି ୄହଫୋୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ହୁଏ ׀ ଓଯିଣ ୄଓନ୍ଧ ୄହଈଙ ିତୋହୋଯ 
ଭୋନଫୀଣ ୁଞି୍ଜଯ ଭରୂୟ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିୋ ׀ ତୋ‟ ର୍କି୍ଷୋ ରୋକି ଥପ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ନଧିି ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଈଦୋହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ୄକୌଯଫର୍ୋୀ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ନୁଷ୍ଠୋନୄଯ ଏମ୍.ଫ.ିଏ. ୋଆଁ ଧିଓ ଭରୂୟଯ ରୁ୍ଳ୍କଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ׀  

ଔ)  ଉାଚପନଓର୍ତ୍ପା (25 ଫଷପଠ୍ାଯୁ ଅକଓୁ): ୄସୋୋନ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ି 
ହୁଏତ ତୋ‟ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଈୋଚପନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ଓଯଫିୋଓୁ ତୋ‟ୋଔୄଯ 
ତଯିକି୍ତ ଥପ ଭଧ୍ୟ ଙ ି ି ଏହ ׀ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଫୟକି୍ତଯ ଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଥୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନଓିଟସ୍ଙ 
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ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି
ସୃଷ୍ଟି ୋଆଁ ସଂଘଣ  ନିୄ ଫର୍ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫୟସ୍ଗ ଯହିୋୄଯ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଫହୁଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଘୋଓଯିୀୄଯ 
ଥିଫୋ ଏଓ ମୁଫଓ ଏଓ କୃହ ଊଣ ନଏି ଏଫଂ ଏଓ କୃହୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓୄଯ ׀  

କ)  ଚୀଫନସାଥୀ (ଧଯନୁ୍ତ 28–30 ୄଯ ଫଫିାହ ୄହଫା ୄଯ) : ଏହୋ ୄସହ ିୄସୋୋନ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫଫିୋହ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ତୋ‟ ନଚିଯ ଏଓ ଯଫିୋଯ ଙ ି  ଏହ ିୄସୋୋନ ଏଓ ଯଫିୋଯ ׀
ନଭିପୋଣ ଓଯଫିୋ  ଏହୋଯ ଚୋକଯଣୄଯ ଅସଥୁିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଫରି୍ଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହଓୁ 
ନଓିଟତଭ ୄଓନ୍ଧଫନୁି୍ଦଓୁ ଅୄଣ – ୄମଯଓି ି ନଚିଯ ଏଓ ଖଯ ୄହଫୋ, ହୁଏତ ଏଓ ଓୋଯ, ଈୄବୋକ୍ତୋ 
ସ୍ଙୋଣୀଫସୁ୍ଗ ୄହଫୋ, ିରୋଭୋନଙ୍କ ବଫରି୍ୟତ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ ଓଯଫିୋ ଆତୟୋଦ ି׀  

ଖ)  ିତା/ଭାତା (ଧଯନୁ୍ତ 28 – 35) : ଏକୁଡଓି ୄସହ ିଫର୍ପ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ 
ସନ୍ତୋନଯ ୄକୌଯଫର୍ୋୀ ିତୋ/ଭୋତୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏକୁଡଓି ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫର୍ପ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଫୟକି୍ତଓୁ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ର୍କି୍ଷୋ- ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍କରୁୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯଫିୋ ଆତୟୋଦ ିସଭନ୍ଧୄଯ ଘନି୍ତତି ୄହଫୋଓୁ 
ୄଡ ׀  

ଗ) ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ପା (ଧଯନୁ୍ତ ଫୟସ 35 ଯୁ 55) : ଏହୋ ୄସହ ି ଫଣସ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ିରୋଭୋୄନ 
ଓିୄ ର୍ୋଯୋଫସ୍ଙୋୄଯ ଈନୀତ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତ,ି ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଈଙ୍ଙ ଫଦିୟୋଣ  ଓୄରଚ 
ସଭଣଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଚୀଫନଯ ଯୀକ୍ଷୋକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋୋଆଁ ିରୋଓୁ ୄଫୈର୍ଣିଓ  
ଫୟଫସୋଣିଓଯୂୄ ୄମୋକୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଚଓିୋରି ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ର୍କି୍ଷୋଯ ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙପ ଫରି୍ଣୄଯ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତୟଧିଓ ଘନ୍ତତି ୄହୋଆମୋଏ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସହ ିଯୋର୍ଓୁି ଫଘିୋଯ ଓଯନୁ୍ତ ମୋହୋଓୁ ୋଞ୍ଚ 
ଫର୍ପ ଧଯ ିଘୋରୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ୋଠ୍ୟକ୍ରଭ ୋଆଁ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ୄନଓ ବୋଯତୀଣ 
ଖୄଯ, ଛିଭୋୄନ ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କୋ ୄହଈ ୄହଈ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଫଫିୋହ ଭଧ୍ୟ ଓଯଦିଅିମୋଏ ׀ ଛିଭୋନଙ୍କ ଫଫିୋହ  
ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ବୋଯତୀଣ ଯଫିୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଘନି୍ତୋଯ ସଫପୋଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ 
ୄକୋଟଏି ୄଟ ׀ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, ଅଚଓିୋରି ିରୋଭୋନଙ୍କ ଫଫିୋହ  ର୍କି୍ଷୋ ଧିଓୋଂର୍ ବୋଯତୀଣ ଯଫିୋଯଭୋନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଘଣଯ ନଭଯ ଏଓ ଈୄେର୍ୟ ୄଟ ׀   

ଘ) ଯକି୍ତ ଅଫାସୀ (ଫୟସ 55 ଯୁ 65): ଯକି୍ତ ଅଫୋସୀଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ିରୋଭୋୄନ ଫସୋ ୂଖଯଦ୍ୱୋଯ  ଓୁ 
ରୂ୍ନୟ ଓଯ ିଈଡମିୋଈଙନ୍ତ ି׀ ଏହୋ ୄସହ ିସଭଣ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ିରୋଭୋୄନ ଫଫିୋହ ଓଯସିୋଯଙିନ୍ତ ିଏଫଂ 
ୄଫୄ ୄଫୄ ିତୋଭୋତୋଙୁ୍କ ଙୋଡ,ି ଓୋଭ ୋଆଁ ନୟ ସ୍ଙୋନଓୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯତି ହୁନ୍ତ ି׀ ଅର୍ୋଚନଓ ବୋୄଫ ଏହ ି
ଫସ୍ଙୋ ମପୟନ୍ତ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ୂୄମଯଓି ିକହୃ ଊଣ  ନୟୋନୟ ଫନ୍ଧଓ  ଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯ ି
ସୋଯଥିିଫ ଏଫଂ ଫସଯଗ୍ରହଣ ୋଆଁ ଏଓ ନଧିି ସୃଷ୍ଟ ି ଓଯଥିିଫ ׀ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄସହ ିସଭଣ ୄମୄତୄଫୄ 
ଯକ୍ତଘୋ  ଡୋଆୄଫଟସି ୂଭଧୁୄଭହ  ବ ିଓର୍ପଓ ୄଯୋକସଫୁ ଅଫବିପୁ ତ ୄହଫୋ  ଫୟକି୍ତଯ ଚୀଫନଓୁ 
ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଓଯଫିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଦିିନ୍ତ ି׀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସଫପୋୄକ୍ଷୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆମୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ 
ଅଥଓି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ  ଅଣଯ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁଏ ׀  

ଙ)  ଫସଯଗ୍ରହଣ – କ୍ଷୟ ଫଷପସଫୁ (ଫୟସ 60 ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ): ଏହୋ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଫଣସ ୄମୄତୄଫୄ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ସକ୍ରିଣ ଓୋମପୟଯୁ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚୀଫନଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଯୂଣ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଧିଓତଯ ଯୂୄ ତୋ‟ ସଂଘଣଠ୍ୋଯୁ ଔଙ୍ଙପ ଓୄଯ ׀ ଏଆଠ୍ ିୄଓନ୍ଧଫନୁି୍ଦ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ  ତୋ‟ 
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ତ୍ନୀ/ ତଯି ୄର୍ର୍ ମପୟନ୍ତ ଚୀଫନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓି ଈୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ׀ କମ୍ଭୀଯ 
ସଭସୟୋକୁଡଓି ୄହଈଙ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ, ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଶିି୍ଚତତୋ  ଏଓୋନ୍ତତୋ ׀ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄସହ ିସଭଣ 
ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫନଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁ ୋୄଯ ଏଫଂ ୄସହସିଫୁ ଚନିରି୍ 
ଈୄବୋକ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁୋୄଯ ମୋହୋଯୄସ ସ୍ୱନ ୄଦଖିଥିରୋ ଓନୁି୍ତ ୄଓୄଫ ଫ ିହୋସର ଓଯ ିୋଯରିୋ ନୋହିଁ 
– ୄମଭିତଓି ିଏଓ ସଈଓଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ଏଓ ଦୀଖପଙୁଟିୄ ଯ ଓଭିୋ ତୀଥପ ମୋତ୍ରୋୄଯ ମିଫୋ ׀ ଚୄଣ 
ଈର୍ତ୍ଭଯୂୄ ଓଭିୋ ଫଞ୍ଚତି ୄହୋଆ ଫଣସଓୁ ଫତିୋଆ ୋଯଫି ׀ ଏହ ିସଭସୟୋଯ ସଭୋଧୋନ ଏହୋ ଈୄଯ ନବିପଯ 
ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଏହ ିଫର୍ପସଫୁ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙ ିଓ ିନୋହିଁ ׀  

ୄମଭିତଓି ିଅୄଭ ଈୄଯ ୄଦଖିୋଯିୄ ର, ଅଥଓି ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ତିୄ ନୋଟ ିଫସ୍ଙୋ ଙ ି׀  

ଙାତ୍ର ଫସ୍ଥା ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ୄହଈଙ ିପ୍ରୋକ୍-ଘୋଓଯିୀ ଫସ୍ଙୋ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଷି୍ଟଯୂୄ 
ଏଓ ଙୋତ୍ର ଥୋଏ ׀ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦନକ୍ଷଭ ନୋକଯଓି ଯୂୄ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଓୁ ଫହନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଏହୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତଓିଯଣ ଫସ୍ଙୋ ୄଟ ׀ ପ୍ରୋଥଭଓିତୋ ୄହଈଙ ି ଚଣଓଯ ୄଓୌର୍ ସଭହୂଓୁ 
ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିୋ  ତୋ‟ଭୋନଫୀଣ ଞିୁ୍ଜ ଭୂରୟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିୋ ׀  

ଓାମପୟଶୀ ଫସ୍ଥା ଓୋମପୟଯ ଫସ୍ଙୋ ପ୍ରୋଣ 18 ଯୁ 25 ଫର୍ପ ଫଣସ ଓଭିୋ ତୋ‟ୂଫପଯୁ ଭଧ୍ୟ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ଏଫଂ 
35 ଯୁ 40 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଘୋରୁ ଯହ ି ୋୄଯ ׀ ଏହ ି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୟକି୍ତ ୄମୄତ 
ୄବୋକ ଓୄଯ, ତୋ‟ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଈୋଚପନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସଂଘଣ ଓଯଫିୋ  
ନଧିିସଫୁୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ׀  

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫସ୍ଥା ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ୄସ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଓୄଯ  ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ନଭିତି ଓୄଯ ମୋହୋ 
ବଫରି୍ୟତୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୋଆଁ ନଧିି ୄମୋକୋଆ ୋୄଯ, ୄମଈଥଁିୄଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ 
ଫର୍ପସଫୁଯ ଅଣ ଫ ି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ, ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଓଯଥିୋଏ ଏଫଂ 
ଓୋଭ ଓଯଫିୋ ଫନ୍ଦ ଓଯଦିଏି ׀  

3. ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଓାହିଁଓ ିସଂଘୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ଅଥଓି ଯିସବ୍ନରି୍ତ୍ ଓଣିଫିା ାଆଁ ଅଫଶୟଓ ଓୄଯ ?  

ଓୋଯଣ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଚୀଫନୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄସୋୋନ, ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ବୂଭିଓୋଯ ନଷି୍ପୋଦନ 
ଓୄଯ ׀ ତୋ‟ସହତି ୄନଓକୁଡଏି ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଅଣିଥୋଏ ମୋହୋ ୋଆଁ ନଧିି ୄମୋକୋଆଫୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫଫିାହ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା’ ନଚିଯ ଏଓ ଯଫିାଯ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ׀ ତା’ ନଚିଯ ଖଯ ୄହଫା 
ଅଫଶୟଓ ଡିାୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାନଙ୍କ ଫୟସ ଫୃଦ୍ଧ ି ହୁଏ, ୄସଭାନଙ୍କ ଉଙ୍ଙତଯ ଶକି୍ଷା ାଆଁ ନଧିିଯ 
ଅଫଶୟଓତା ହୁଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଫୟସ ାଯ ୄହାଆମାଏ, ଘନି୍ତା ଯୄହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଔଙ୍ଙପ 
ସଫୁଓୁ ତୁାଆଫା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା  ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଂଘୟ ଯଖିଫା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଚଣଓୁ ତା’ 
ିରାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ନବିପଯ ଓଯଫିା  ଏଓ ୄଫାଛ ୄହଫା ଦଯଓାଯ ୄ଼େ ନାହିଁ ׀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଯୂୄ  ଭାନ-ଭମପୟାଦା 
ସହତି ଫଞ୍ଚ ିଯହଫିା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହାଆମାଏ ׀  

ସଂଘଣଓୁ ଦୁଆଟ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ସମି୍ମଶ୍ରଣ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 
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i. ଉୄବାକଯ ସ୍ଥକିତଓଯଣ/ଫିଭେନ : ଫର୍ତ୍ପଭୋନ  ବଫରି୍ୟତ ଈୄବୋକ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂସୋଧନକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ 

ii. ଦ୍ରଫତାଓୁ ତୟାକ ଓଯଫିା ୂଓଭିୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ କ୍ରଣ କ୍ଷଭତୋ  ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ପ୍ରଫୋହୀ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି ଫଦୄଯ ׀ 
ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ କ୍ରଣଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘୁକି୍ତ, ମୋହୋ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ପ୍ରଫୋହୀ 
ୄଟ, ତୋଯ ଫଦୄଯ ଟଙ୍କୋ ୄଦଫୋ ׀  

ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଈବଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ଓୁି ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ବଫରି୍ୟତ ୋଆଁ ସଂଘଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ୄମୋଚନୋ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ଏଫଂ ଫଜି୍ଞତୋ ସହଓୋୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ ଈଘତି 
ୄମଈଁକୁଡଓି ଫବିିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ମୋହୋ ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଈମୁକ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓୁି ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ, ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ଫସ୍ଙୋକୁଡଓୁି ଧିଓ ନଓିଟଯୁ ୄଦଖିଫୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ନଭିନୄଯ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଚୀଫନ ଫସ୍ଥା 

ଫାରୟଫସ୍ଥା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଏଓ ଙୋତ୍ର ଓଭିୋ ଫଦିୟୋଥପୀ ୄହୋଆଥୋଏ 

ମୁଫା ଫଫିାହତି ଫସ୍ଥା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫିୄ ଓୋୋଚପନ ଓଯଫିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଦିଏି ଓନୁି୍ତ ଏଓୁଟଅି 
ୂଫଫିୋହତି  ଥୋଏ  

ମୁଫା ଫଫିାହତି ଫସ୍ଥା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫନସୋଥୀ ଓଭିୋ ତ/ିତ୍ନୀ ୄହୋଆମୋଏ 
ମୁଫା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି ଥିଫା 
ଫଫିାହତି ଫସ୍ଥା 

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ିତୋ/ଭୋତୋ ୄହୋଆମୋଏ 

ଧିଓ ଫୟସ୍କଯ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି
ଥିଫା ଫଫିାହତି ଫସ୍ଥା 

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄହୋଆମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଫଣସ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄହଈଥିଫୋ 
ିରୋଭୋନଙ୍କ ର୍କି୍ଷୋ  ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓି ଈୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଓୁ 
ଡଥିୋଏ  

ଯଫିାଯ 
ଯଫର୍ତ୍ପୀ/ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫୂପ 
ଫସ୍ଥା 

ୄମୄତୄଫୄ ିରୋଭୋୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନୋଶି୍ରତ ୄହୋଆମୋଆୋଯଥିୋନ୍ତ ି ଖଯଓୁ ଙୋଡ ି
ମୋଅନ୍ତ,ି ୄମଭିତଓି ିକ୍ଷୀଭୋୄନ ରୂ୍ନୟଫସୋଓୁ ଙୄଯ ଙୋଡ ିଘୋରିମୋଅନ୍ତ ି

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫସ୍ଥା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ତୋ‟ ଚୀଫନଯ ସନ୍ଧୟୋଓୋ ୄଦଆ କତ ି ଓୄଯ ׀ ୄସ ଭୋନ- 
ଭମପୟୋଦୋ ସହତି ଚୀଫନ ମୋନ ଓଯିୋଯଫି ମଦ ି ୄସ ସଂଘଣ ଓଯଥିୋଏ  ଏହ ି
ଫସ୍ଙୋୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯ ି
ଯଖିଥିଫ ଥଫୋ ୄସ ନଃିସହୋଣ  ନୟଚଣଓଯ ଦଣୋ ଈୄଯ ଅଶି୍ରତ 
ୄହୋଆୋୄଯ ମଦ ିୄସ ୄସବ ିପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯ ିନ ଥିଫ ׀  

 

4. ଫୟକି୍ତକତ ଅଫଶୟଓତା 

ମଦ ିଅୄଭ ଈୄଯୋକ୍ତ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଓୁ ୄଦଖିଫୋ, ଅୄଭ ୄଦଖି ୋଯଫିୋ ୄମ ତନି ିପ୍ରଓୋଯଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଈୁଚିୋୄଯ ׀ 
ଏକୁଡଓି ୋଆଁ 3 ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 
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ଓ)  ବଫଷିୟତ ଓାଯଫାଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା  

ପ୍ରଥଭ ସଭହୂଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ୄସହ ିନଧିିକୁଡଓିଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓି ୄସବ ିଏଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ 
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ତୁୋଆଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ୄମଈସଁଫୁ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫବିିନ୍ନ ଫସ୍ଙୋୄଯ 
ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଯ ଅର୍ଙ୍କୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄସବ ିଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ି׀  

i. ଫିୄ ଶଷ ଓାଯଫାଯ ଅଫଶୟଓତା: ଫିୄ ର୍ର୍ ଚୀଫନ ଖଟଣୋକୁଡଓି ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄମଈଁକୁଡଓି 
ସଂସୋଧନସଫୁଯ ଏଓ ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି  ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଅଶି୍ରତଭୋନଙ୍କ ଈଙ୍ଙତଯ ׀
ର୍କି୍ଷୋ/ଫଫିୋହ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯଫିୋ; ଏଓ ଖଯ ଓଭିୋ ଈୄବୋକ୍ତୋ ସ୍ଙୋଣୀଫସୁ୍ଗକୁଡଓିଯ କ୍ରଣ  

ii. ସାଧାଯଣ ଓାଯଫାଯ ଅଫଶୟଓତା : ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ଘହି୍ନତି ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫୋ ଘତି 
ଈୄବୋକଠ୍ୋଯୁ ରକୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍-ି ଏକୁଡଓୁି ସୋଧୋଯଣଯୂୄ “ବଫରି୍ୟତ ପ୍ରୋଫଧୋନ” 
ଓୁହୋମୋଏ  

ଔ) ଅଓସି୍ମଓତାକୁଡଓିଯ ଯୂଣ ଓଯଫିା  

ଅଓସି୍ମଓତୋକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନ ଖଟଣୋସଫୁ ମୋହୋୋଆଁ ତୟଧିଓ ନଧିିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଡିୋୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ଘତି ଅଣଠ୍ୋଯୁ ଯୂଣ ୄହୋଆୋୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୂଫପଯୁ ନଧିି ସଂଘଣଯ 
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି ି ଭୃତୁୟ  ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଓଭିୋ ଣ-ନମୁିକି୍ତ ବ ׀ ଏଓ ଖଟଣୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଯ 
ଯଣିୋଭ ଅଣଯ ହୋନ ି ୄହୋଆମୋଏ ׀ ଏଓ ଗି୍ନଓୋଣ୍ଡ ବ ି ନୟକୁଡଓିଯ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ଧନଯ ହୋନ ି
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏବଅି ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓିଯ ଧ୍ୟୋନ ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆୋୄଯ, ମଦ ିୄସକୁଡଓିଯ ଖଟଫିୋଯ 
ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓଭ ଥୋଏ ଓନୁି୍ତ ଔଙ୍ଙପ ପ୍ରବୋଫ ଧିଓ ଥୋଏ ׀ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ଯୂୄ ୄସବ ି ଅଓସି୍ମଓତୋକୁଡଓି ୋଆଁ 
ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୂୄ ଏଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ହସିୋଫୄଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ପ୍ରଫୋହୀ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଏଓ ଫୟୋଓ ଯଭିୋଣ 
ରକୋ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଡିୋୄଯ ׀  

କ  ଧନ ସଂଘଣ  

ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣ  ନିୄ ଫର୍ଯ ଯଣିୋଭ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଓଙି ି ଧନଯ ସୃଷ୍ଟ ି ୄଟ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ସଂଘଣ 
ବିପ୍ରୋଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଓହୁ ଏହୋ ନୁଓୂ ଫଚୋଯ ଫସଯକୁଡଓିଯ ସୁଫଧିୋଯ ସୁୄ ମୋକ ୄନଫୋ  ୄସସଫୁଠ୍ୋଯୁ ରୋବ 
ଅଦୋଣ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଭୂଔୟତଃ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଆଙ୍ଚୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ 
ସଂଘଣ  ନିୄ ଫର୍କୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଧନ ସଂଘଣ ଓଯଫିୋଯ ବିୋର୍ଯ ଯଣିୋଭ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଏହ ିବିପ୍ରୋଣଓୁ ଓୋଳ୍ପନଓି ଓଭିୋ ଫୟଫହୋଯଓି ବିପ୍ରୋଣ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଆଙ ିଓୋଯଣ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ 
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଧିଓ ପ୍ରତପି ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଓଙି ିସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀ ଧିଓ ପ୍ରତପି 
ଫୋଞ୍ଛନୀଣ ୄଟ ଓୋଯଣ ଏହୋ ଚଣଓଯ ଧନ ଓଭିୋ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଭୂରୟଓୁ ଧିଓ ତୀବ୍ରଯୂୄ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ ׀ ଧନ ଫୋଞ୍ଛନୀଣ 
ୄଟ ଓୋଯଣ ଏହୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ, ଈଦୟଭ, ର୍କି୍ତ/କ୍ଷଭତୋ  ପ୍ରବୋଫ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄଟ ׀  

5. ଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦ 

ଈୄଯୋକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭହୂସଫୁ ନୁମୋଣୀ ଅଥଓି ଫଚୋଯୄଯ ତନି ିପ୍ରଓୋଯଯ ଈତ୍ପୋଦ ଙ ି׀  

ଓୋଯଫୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପୋଦ ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ  ନୟୋନୟ ସଂଘଣ ସୋଧନ ମୋହୋସଫୁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଠ୍କି୍ 
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ସଭଣୄଯ  ଠ୍କି୍ ଯଭିୋଣୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଯ କ୍ଷଭତୋ 
ୂଦ୍ରଫତୋ  ୄଦଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭୋ ବ ିଅଓସି୍ମଓତୋ ଈତ୍ପୋଦ  ଏକୁଡଓି ଫଡ ଫଡ ହୋନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି ମୋହୋ 
ଅଓସି୍ମଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋସଫୁ ଖଟଫିୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଧନସଂଘଣ ଈତ୍ପୋଦ ୄର୍ଣଯ  ଧିଓ ରୋବଦୋଣଓ ଫଣ୍ଡ ଓଭିୋ ଯଣିର ଆୄଷ୍ଟଟ ୄହଈଙ ି
ଏବ ି ଈତ୍ପୋଦଯ ଈଦୋହଯଣ ׀ ଏଆଠ୍ ି ଧିଓ ଟଙ୍କୋ ଈୋଚପନ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ନିୄ ଫର୍ 
ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୋଔୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଈୄଯୋକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତୋକଡୁଓିଯ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ତୋଯ 
ସଭସ୍ଗ ତନି ିପ୍ରଓୋଯଯ ଈତ୍ପୋଦ ୄନଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଆୋୄଯ ׀ ସୋଯୋଂର୍ୄଯ ଚୄଣ ଓହିୋୄଯ ଓ ିଏଆଠ୍ ିନଭିନ ସଫୁ 
ଙ ି:  

i. ସଂଘଣ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ – ନକଦଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୋଆଁ  
ii. ଫୀଭୋ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ – ନଶିି୍ଚତତୋକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 

iii. ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ- ଧନ ସୃଷ୍ଟି ୋଆଁ  

6. ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଏଫଂ ନିୄ ଫଶ 

ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄଦଔୋମୋଆ ୋୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫବିିନ୍ନ ଫସ୍ଙୋ ୄଦଆ କତ ିଓୄଯ, ମୁଫୋ 
ଈୋଚପନଓର୍ତ୍ପୋ ଠ୍ୋଯୁ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ପୀ ଫଣସ ଅୄଡ  ତୋୄଯ ତୋ‟ ଓୋମପୟର୍ୀ ଚୀଫନଯ ନ୍ତଭି ଫର୍ପକୁଡଓି ଅୄଡ ׀ ସଙ୍କଟ 
ୄପ୍ରୋପୋଆର, ଓଭିୋ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଭଧ୍ୟ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ମୁଫୋଫସ୍ଙୋୄଯ ଥୋଏ, ତୋ‟ ୋଔୄଯ ଅକଓୁ ଫଢଫିୋ ୋଆଁ ଫହୁତ ଫର୍ପ ଥୋଏ  ୄମୄତୄଫର୍ୀ 
ସମ୍ଭଫ, ୄସୄତ ଧନ ସଂଘଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସ ତୟନ୍ତ ଈତ୍ସୋହୀ ୄହୋଆଥୋଏ ତଥୋ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ ׀  

ଫର୍ୟ ୄମୄତୄଫୄ ସଭଣ ଫତିମିୋଏ, ୄସ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ସୋଫଧୋନ 
ୄହୋଆୋୄଯ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଈୄେର୍ୟ ତୋ‟ ନିୄ ଫର୍ସଫୁଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ  ଦୃଢ ଯଖିଫୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ନ୍ତଭିୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୟକି୍ତ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଭଣୄଯ ନଓିଟତଯ ହୁଏ, ୄସ ତୟନ୍ତ ସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଧ୍ୟୋନ ୄଓନ୍ଧତି ହୁଏ ଏଓ ଅଧୋଯ ଯହଫିୋ ୋଆଁ ୄମଈଁଠ୍ୋଯୁ ୄସ ଫସଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ଔଙ୍ଙପ 
ଓଯିୋଯଫି ׀ ଚୄଣ ତୋ‟ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈର୍ତ୍ଯଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଭିୋ ହ ିୄ ତୈର୍ୀ ଓୁ ଦୋନ ଓଯଫିୋ ଆତୟୋଦ ିୋଆଁ ଭଧ୍ୟ 
ଘନି୍ତୋ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ସହତି ନୁଓୂ ଓଯଫିା ାଆଁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ନିୄ ଫଶ ୄଶୈୀଯ ଭଧ୍ୟ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ହୁଏ ׀ ଏହୋଓୁ 
ନଭିନୄ ଯ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଆଙ ି 
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ଘତି୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର  ନିୄ ଫଶ ୄଶୈୀ 

ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର                   ନିୄ ଫଶ ୄଶୈୀ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଅଣ ସୁୋଯରି୍ 
ଓଯିୄ ଫ ?  

I. ଫୀଭୋ 
II. ଫୟୋଙ୍କ FD କୁଡଓି ବ ିଓୋଯଫୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପୋଦ 

III. ୄର୍ଣଯ 

IV. ଡିୄ ଫଞ୍ଚଯ 

 

ଔ. ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ବୂଭିଓା 

1. ଅଥଓି ୄମାଚନା 

ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄମଈଁଥିୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଯ ଘତି  ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ବଫରି୍ୟତ 
ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓି ଧ୍ୟୋନଫୂପଓ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ ଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ସୁୋଯରି୍ ଓଯ ିଫବିିନ୍ନ ସମ୍ଭୋଫୟ 
ଗ୍ରୋହଓ/ ଅଓସି୍ମଓ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଯୋସ୍ଗୋଯ ଯୂୄଯଔୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋଓୁ ତୋ‟ ଫୟକି୍ତକତ 
ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର  ଅଣଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଅଥଓି ୄମୋଚନୋଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିୄଯ ନଭିନସଫୁ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି:  

 ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ – ଚଣଓଯ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିୋ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ ଅଫଣ୍ଠତି 
ଓଯଫିୋ , 

 ସଙ୍କଟ ଯଘିୋନ 

 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋ 
 ଓଯ  ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄମୋଚନୋ ,ଏଫଂ 
 ଚଣଓଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓି ୋଆଁ ଥପଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯଫିୋ  

ସଂୄକ୍ଷୄଯ ଓହଫିୋଓୁ କୄର ଅଥଓି ୄମୋଚନୋୄଯ 360 ଡଗି୍ରୀଯ ୄମୋଚନୋ ଚଡତି ଥୋଏ ׀  

ଘତି୍ର 4 : ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ତତ୍ତ୍ୱ  
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2. ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ବୂଭଓିା 

ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଏଓ ନୂଅ ଫୟଫସ୍ଙୋ ନୁୄହଁ ׀ ଏହୋଓୁ ଅଭ ଫୂପଯୁୁର୍ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଯ ଯୂୄ ଫୟଫହୋଯୄଯ 
ଅଣୁଥିୄର ׀ ୄସୄତୄଫୄ ସୀଭିତ ନିୄ ଫର୍ ଫଓିଳ୍ପସଫୁ ଥିରୋ ׀ ଓଙି ିଦର୍ନ୍ଧ ିୂୄ ଫପ ମଥୋଥପତୋୄଯ ନିୄ ଫର୍ଓୁ ଧିଓୋଂର୍ 
ଚନସଭୁଦୋଣଦ୍ୱୋଯୋ ଚୁଅୄଔ ସଦୃର୍ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀ ସଂଘଣସଫୁଓୁ ଧିଓୋଂର୍ତଃ ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ, ଡୋଓଖଯ 
ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସ୍ଙଯି/ନଦି୍ଧପୋଯତି ଅଣ ସୋଧନୄଯ ଯଔୋମୋଈଥିରୋ ׀ ଅଭ ସଭୋଚ  ଅଭ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ଯୀକ୍ଷୋ ୂଘୟୋୄରଞ୍ଜ  ଅଚଓିୋରି ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ି:  

i. ୄମୌଥ ଯିଫାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ଫଖିଟନ  

ୄମୌଥ ଯଫିୋଯଯ ସ୍ଙୋନ ୄଓନ୍ଧଓି ଯଫିୋଯ ୄନଆଙ,ି ୄମଈଁଥିୄଯ ିତୋ, ଭୋତୋ  ିରୋଭୋୄନ ସମି୍ମତି ׀ 
ୋଯବ୍ନଯଓି ପ୍ରଧୋନ  ଯଫିୋଯଯ ଈୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟଓୁ ନଚିଯ  ତୋ‟ ନଓିଟତଭ ଯଫିୋଯ ସଦସୟଙ୍କ ମତ୍ନ 
ୄନଫୋୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ଏଥିୋଆଁ ୄନଓ ଈମୁକ୍ତ ୄମୋଚନୋଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ଏଫଂ ଚୄଣ 
ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋଓୋଯୀଠ୍ୋଯୁ ଓଙି ିଯଭିୋଣଯ ସହୋଣତୋଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆୋୄଯ ׀  

ii. ଫହୁଫଧି ନିୄ ଫଶ ଫଓିଳ୍ପ 

ଧନ ସୃଷି୍ଟ ୋଆଁ ଅଚଓିୋରି ଅଭ ୋଔୄଯ ଫହୁତ ସଂଔୟଓ ନିୄ ଫର୍ ସୋଧନସଫୁ ଯହଙି ି  ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ׀
ପ୍ରୄତୟଓଠ୍ୋୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯଭିୋଣଯ ସଙ୍କଟ  ପ୍ରତପି ଯହଙି ି׀ ଅଥଓି ରକ୍ଷୟକୁଡଓିଯ ହୋସର ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ 
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ୋଆଁ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଫଜି୍ଞତୋ ସହତି ଘଣନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି  ତୋ‟ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିୋ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଅଧୋଯ 
ଓଯ ି ସଠ୍ଓି ନିୄ ଫର୍ଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ୄନଫୋଓୁ ଡଫି ׀ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଚଣଓଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଅଫଣ୍ଟନୄଯ ସୋହୋମୟ 
ଓଯିୋୄଯ ׀  

iii. ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄହଉଥିଫା ଚୀଫନୄଶୈୀ  

ତ୍ୱଯତି ତୁଷି୍ଟଓଯଣ ଅଚଓିୋରିଯ ସି୍ଙତ ି ୄହୋଆମୋଆଙ ି ୄଫୋରି ୄଦଔୋମୋଏ ׀ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଅଧୁନଓିତଭ ୄଭୋଫୋଆର 
ୄପୋନ, ଓୋଯ, ଫୃହତ ଖଯ, ପ୍ରତଷି୍ଠତି କ୍ଳଫଯ ସଦସୟତୋ, ଆତୟୋଦ ିଥିଫୋ ଘୋହଁୋନ୍ତ ି  ଏହ ିଆଙ୍ଚୋସଫୁଓୁ ୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋ ׀
ୋଆଁ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ସଫପଦୋ ଫଡ ଫଡ ଊଣ ୄନଫୋୋଆଁ ୄଡ ׀ ଯଣିୋଭ ୄହଈଙ ି ୄମ ଅଣଯ ଧିଓୋଂର୍ ଊଣ 
ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋୄଯ ମୋଏ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘଣ ଓଯଫିୋଯ ଫସଯ ଓଭ ୄହୋଆମୋଏ ׀ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ୄହଈଙ ି
ଚୋକୃତତୋ  ଅମକ -ନୁର୍ୋସନ ଅଣିଫୋଯ ତଥୋ ଚଣଓଯ ଔଙ୍ଙପଯ ୄମୋଚନୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭ 
ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୄଣ ନୋଫର୍ୟଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଓୋଟ ିୄଦଆ ୋଯଫି ଏଫଂ ଈବଣ :  ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚୀଫନଯ ଭୋନଦଣ୍ଡଓୁ 
ଫଚୋଣ ଯଖିଫୋ  ସଭଣ ଫୃଦ୍ଧ ିସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏହୋଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋୄଯ ସପ ୄହୋଆୋଯଫି ׀  

iv. ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତ ି

ଭୁଦ୍ରୋଫୀତ ି ୄହଈଙ ି ଏଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥପଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ଚନିରି୍  ୄସଫୋସଫୁଯ ଭରୂୟଯ ସୋଧୋଯଣ 
ସ୍ଗଯୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି  ଯଣିୋଭୄଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଓଠ୍ନି ଯଶି୍ରଭୄଯ ׀ ଏହୋଯ ପ ସ୍ୱଯୂ ଭୁଦ୍ରୋଯ ଭରୂୟ ହ୍ରୋସ ହୁଏ ׀
ଚତି ଭୁଦ୍ରୋଯ ଓଣିଫିୋ ର୍କି୍ତ ଓମ୍ ୄହୋଆମୋଏ ׀ ଭୁଦ୍ରୋଫୀତ ି ଚଣଓଯ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଭଣୄଯ ସଫପନୋର୍ 
ଓଯିୋୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ତୋହୋଯ ରୋବଚନଓ ଫୟଫସୋଣ/ ଓୋମପୟଯ ଅସୁଥିଫୋ ଅଣ ରୁ୍ଖି ମୋଆଥିଫ ଏଫଂ ଅଣଯ 
ଏଓଭୋତ୍ର ଈତ୍ସ ତୀତଯ ସଂଘଣ ଥିଫ ׀ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋୄଯ ସହୋଣତୋ ଦଏି ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ 
ଫୟକି୍ତ ,ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ, ଭଦୁ୍ରୋଫୀତଯି ଭୁଓୋଫରିୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସୁସଜ୍ଜତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

v. ନୟାନୟ ଅଓସି୍ମଓତା  ଅଫଶୟଓତା  

ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଘୟୋୄରଞ୍ଜଯ ଭୁଓୋଫରିୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
ସୋହୋମୟ ଓଯଫିୋଯ ଭଧ୍ୟ ଭୋଧ୍ୟଭ ୄଟ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡୋକ୍ତଯୀ ସଂଓଟଓୋୀନ ଯସିି୍ଙତ ିଓଭିୋ ନୟୋନୟ 
ଅଓସି୍ମଓତୋ ସଭଣୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ମୋହୋ ସହତି ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ଔୋଔଅୁଆଫୋଓୁ 
ଡିୋୄଯ ׀ ୄସହବି,ି ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଫିୄ ଫଓର୍ୀଯୂୄ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓଯ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ 
  ׀
ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ଏହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ଧନ  ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯୁଥିଫୋ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଭତୁୃୟ ୄଯ ଫୋଧୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ପି୍ରଣ ଚନଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ଘୋରିମିଫୋ ଈଘତି ׀ 
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଓୋୄଯ  ତୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄମଯଓି ି ଈଦୋଯତୋ ୄଦଔୋଆଫୋ ଓଭିୋ 
ୄଓୄତଓ ସୋଭୋଚଓି  ଧୋଭିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଯହଙି ି  ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ׀
ଏହ ିସଫୁଓୁ ହୋସର ଓଯଫିୋଯ ଭୋଧ୍ୟଭ ୄଟ ׀  
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3. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିାଯ ଉମୁକ୍ତ ସଭୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

ଏହୋ ୄଓଫ ଧନୀ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ଓ ି ? ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, ୄମୋଚନୋ ଅଦର୍ପତଃ ୄସହ ି ଭୁହୂର୍ତ୍ପଯୁ ହ ିଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋ ଈଘତି 
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି ି ସବୄ ׀ ୄଓୌଣସ ି ୄପ୍ରଯଣୋଦୋତୋ ନୋହୋନ୍ତ ି ମିଏ ଓହଫି ଓ ି
ୄଓୄଫଠୁ୍ ଚୄଣ ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଫଶୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଯହଙି ିମାହା ଅଭଓୁ ଭାକପ ଦଶପାଆ ାୄଯ –ଅଭଯ ନିୄ ଫଶସଫୁଯ ସଭୟାଫଧି ୄମୄତ 
ଧିଓ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓି ୄସୄତ ଧିଓ ଯଭିାଣଯ ୄହଫ ׀  

ଏଣୁଓଯ ିଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋୄଯ ଏହୋ ୄଓୄଫ ଫ ିତ ିର୍ୀଘ୍ର ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀ ଚଣଓଯ ନିୄ ଫର୍ ସଭଣଯ 
ସଫପୋଧିଓ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫି ׀ ୁନଶ୍ଚ, ୄମୋଚନୋ ୄଓଫ ଧନୀ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନୁୄହଁ ׀ ଏହୋ ସଭସ୍ଗଙ୍କ ୋଆଁ ୄଟ ׀ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ହୋସର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ୄସ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ନୁର୍ୋସନର୍ୀ ଈୋଣୄଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋ 
ଈଘଘି ׀ ମୋହୋ ଅଥଓି ରକ୍ଷୟଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ଏଫଂ ନଷି୍ଠୋଫୂପଓ ସଂଘଣ ସୋହୋମୟୄଯ ନିୄ ଫର୍ 
ଫୋହନକୁଡଓିୄଯ ଅୄଯୋହଣ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ଚଣଓଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଊଘ ିନୁସୋୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ୄହଫ ׀ ଅଥଓି 
ୄମୋଚନୋ ପ୍ରତ ି ଏଓ ନୋୄଣୋଚତି ׀ ଅୄଫକର୍ୀ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣ ୄହଈଙ ିଅଥଓି ଫିର୍ତ୍ଯି ଏଓ ଭୂଔୟ ଓୋଯଣ ମୋହୋ 
ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଥିୋଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସଭଣ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

I. ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ 
II. ଚୄଣ ତୋ‟ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ୋଆଫୋ ଭୋୄତ୍ର 

III. ଫଫିୋହ ୄଯ 

IV. ଚୄଣ ଧନୀ ୄହଫୋ ୄଯ ୄଓଫ  
 

କ. ଅଥଓି ୄମାଚନା  - ପ୍ରଓାଯ 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ବୟୋସକୁଡଓି ୄଦଖିଫୋ ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଘତି୍ର 5 : ଅଥଓି ୄମାଚନା ଉୄଦଷ୍ଟା ୄସଫା 
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ଫବିିନ୍ନ ଈୄଦଷ୍ଟୋ ୄସଫୋକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯ ଓଯନୁ୍ତ ମୋହୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄସ ବ ିଙଟ ିୄକ୍ଷତ୍ର ଙ ିମୋହୋ 
ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ  

 ନକଦ ୄମୋଚନୋ 
 ନିୄ ଫର୍ ୄମୋଚନୋ 
 ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋ 
 ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄମୋଚନୋ  
 ଓଯ ୄମୋଚନୋ  

1. ନକଦ ୄମାଚନା ଓଯଫିା 

ନକଦ ପ୍ରଫୋହଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋଯ ଦୁଆଟ ିଈୄେର୍ୟ ଙ ି׀  

i. ପ୍ରଥଭତଃ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଅଣ  ଫୟଣଓୁ ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ୄମଈଥଁିୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ 
ଗ୍ରୋହଓ  ଅଓସି୍ମଓ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଫୋହୀ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ସ୍ଙୋନ  
ଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ୄଟ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫର୍ ୋଆଁ ନକଦଯ ତଯିକି୍ତ ଯୋର୍ଯି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଯୂୄ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋ  
ତୋଓୁ ଫଚୋଣ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଏଠ୍ ିପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୄଚଟ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଘତି ଅଣ  ଔଙ୍ଙପ ପ୍ରଫୋହଯ ଏଓ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିୋ ׀ 
ଏଥିୋଆଁ, ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ପ୍ରଥୄଭ ବଫରି୍ୟତ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ରକ୍ଷୟ  ଈୄେର୍ୟକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭହୂ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହୋ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଏହୋ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯଫି ୄମ ଘତି ଔଙ୍ଙପ ଓଯଫିୋ ୄର୍ୈୀ ୄସଭୋନଙୁ୍କ 
ୄସଆଠ୍ ିୄନଆ ହଞ୍ଚୋଆଫ ଓ ିନୋହିଁ ׀  

ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋ ୄହଈଙ ିନଣିଭିତ  ୄଭୋଟୋ ଅଓୋଯଯ ଓ‟ଣ ଔଙ୍ଙପ ୄହୋଆଙ,ି ଏହୋ ୄଦଖିଫୋ ୋଆଁ କତ ଙ ଭୋସ ଧଯ ି
ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ  ଅଣ ପ୍ରଫୋହଯ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିୋ ׀ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ 
ସି୍ଙଯ  ଯଫିର୍ତ୍ପନୀଣ ଔଙ୍ଙପ ଯୂୄ ଫବିୋଚତି ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ସି୍ଙଯ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓି ଈୄଯ ଚଣଓଯ 
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ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଯହ ିନ ୋୄଯ, ଯଫିର୍ତ୍ପନୀଣ ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓି ଧିଓ ଫିୄ ଫଓୋଧୀନ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଓଭ ଓଭିୋ 
ଫିମି୍ବତ/ସ୍ଙକିତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀  

ତୃତୀଣ ଫସ୍ଙୋ ୄହଈଙ ିସଭଗ୍ର ଫର୍ପ ୋଆଁ ବଫରି୍ୟତ ଭୋସଓି ଅଣ  ଫୟଣସଫୁଯ ୂଫପୋନୁଭୋନ ଓଯଫିୋ ׀ ତୀତଯ 
ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ  ବଫରି୍ୟତଯ ୂଫପୋନୁଭୋନଯ ଅଧୋଯୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏହ ିନକଦ ପ୍ରଫୋହସଫୁଓୁ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଏଓ ୄମୋଚନୋଯ ଯୂୄଯଔୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯ ିୋଯଫି ׀  

ନକଦ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଯ ନୟ ଏଓ ବୋକ ୄହଈଙ ିଫିୄ ଫଓୋଧିନ ଅଣଓୁ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୌର୍କୁଡଓିଯ 
ଯୂୄଯଔୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନଚିଯ ଫୋଓଥିିଫୋ ଊଣସଫୁଯ ନୁକପଠ୍ନ ଓଯ ିୋଯଫି ׀  

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫୋଓଥିିଫୋ ୄକ୍ରଡଟି ଓୋଡପ ଊଣକୁଡଓିଯ ସୁଦୃଢୀଓଯଣ ଓଯ ି ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ସୁଧ ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଊଣ 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସକୁଡଓୁି ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯ ିଊଣସଫୁଯ ଭୁଓୋଫରିୋ ଓଯ ିୋଯଫି ׀  

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତା’ ନିୄ ଫଶସଫୁଓୁ ଧିଓ ଅୟ ଉାଚପନ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫା ାଆଁ, ୄସସଫୁଯ ୁନଃଅଫଣ୍ଟନ 
ଓଯିାଯିଫ ׀  

2. ଫୀଭା ୄମାଚନା  

ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ସଙ୍କଟ ଙନ୍ତ ିମୋହୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ହୁନ୍ତ,ି ୄମଈକଁୁଡଓି ୄସଭୋନଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟକି୍ତକତ 
ଅଥଓି ରକ୍ଷୟ ହୋସର ଓଯଫିୋଯୁ ଦୂୄଯଆ ଦିନ୍ତ ି  ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ୄସବ ିସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଫୀଭୋ ׀
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀଯ ଏଓ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ୄଟ ׀  

ଏଆଠ୍ ିଓୋମପୟ ୄହଈଙ ିୄଓୄତ ଯଭିୋଣଯ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ, ତୋହୋଯ ଅଓନ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ୄଓଈଁ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ 
ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ, ତୋହୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ׀  

i. ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ, ଔୋଦୟ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଭଣ ଭତୁୃୟ ଫସଯୄଯ ଯରଭିତ/ନବିପଯଭୋନଙ୍କ 
ଅଣ  ଫୟଣ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଯ ଅଓନ ଓଯି, ନଦି୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ii. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ଔଙ୍ଙପ ଯୂୄ ଭରୂୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମୋହୋ 
ଯଫିୋଯଯ ୄଓୌଣସ ିଡୋକ୍ତଯୀ ସଂଓଟଓୋୀନ ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀  

iii. ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଚଣଓଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି ୋଆଁ ଫୀଭୋଓୁ, ହୋନଯି ସଙ୍କଟଠ୍ୋଯୁ ତୋ‟ ଖଯ/ଫୋହନ /ଓୋଯଔୋନୋ 
ଆତୟୋଦଓୁି ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ପ୍ରଓୋଯ  ଯଭିୋଣ ହସିୋଫୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

3. ନିୄ ଫଶ ୄମାଚନା ଓଯିଫା 

ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିୄକୋଟଏି ସଠ୍ଓି ଈୋଣ ନୋହିଁ ׀ ୄଓଈଁଟ ିଈମୁକ୍ତ ୄଟ, ଏହୋ ଫୟକି୍ତ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ନିୄ ଫର୍ ୄମୋଚନୋ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍,ି ଅଥଓି ରକ୍ଷୟ  
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ୄସହ ିରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି ହୋସର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଭଣ ସୀଭୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ନିୄ ଫର୍ ଏଫଂ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଅଫଣ୍ଟନ ୄଓୌର୍କୁଡଓୁି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ׀  

ଓ) ନିୄ ଫଶ ଭାଦଣ୍ଡ 

ଘତି୍ର 6 :  ନିୄ ଫଶ ଭାଦଣ୍ଡ  

 

ଏଆଠ୍ ିପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ୄହଈଙ ିୄଓୄତଓ ନିୄ ଫର୍ ଭୋଦଣ୍ଡକୁଡଓୁି ଯବିୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ׀ ଏସଫୁୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

i. ସଙ୍କଟ ସହନଶୀତା: ଏଓ ନିୄ ଫର୍ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄଓୄତ ଯଭିୋଣଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, ଏହୋଯ ଏଓ ଭୋ ୄଟ ׀  

ii. ସଭୟ ସୀଭା : ଏହୋ ୄହଈଙ ିୄସହ ିସଭଣ ଯଭିୋଣ ମୋହୋ ଏଓ ଅଥଓି ଈୄେର୍ୟ ହୋସର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଈରବ୍ଧ ଥୋଏ ׀ ସଭଣ ସୀଭୋ ରକ୍ଷୟ ହୋସର ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ନିୄ ଫର୍ ସୋଧନକୁଡଓୁି ପ୍ରବୋଫତି 
ଓୄଯ ׀ ସଭଣ ସୀଭୋ ୄମୄତ ଦୀଖପ ହୁଏ, ଳ୍ପୋଫଧି ଦୋଣିତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସୄତ ଓଭ ଘନି୍ତୋ ଯୄହ ׀ ତୋୄଯ 
ଚୄଣ ଦୀଖପତଯ ଫଧି ୋଆଁ ଓଭ ପ୍ରଫୋହୀ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିନିୄ ଫର୍ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ଧିଓ ପ୍ରତପି ପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀  

iii. ଦ୍ରଫତା : ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭୋୄନ, ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ କ୍ଷଭତୋ ସୀଭିତ ୄଟ ଓଭିୋ ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ଅଣ 
 ଫୟଣ ପ୍ରଫୋହ ନଶିି୍ଚତ ଥୋଏ ଓଭିୋ ୄମଈଭଁୋୄନ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୟକି୍ତକତ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣିଓ ଔଙ୍ଙପଓୁ 
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ତୁୋଆଫୋ ୋଆଁ ନିୄ ଫର୍ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭୋୄନ ଦ୍ରଫତୋ ଓଭିୋ ଭୂରୟ ହୋନ ିଫନିୋ ନିୄ ଫର୍ଓୁ ନକଦୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 
ଓଯଫିୋଯ କ୍ଷଭତୋ ସହତି ସଭନ୍ଧତି ଥୋଅନ୍ତ ି׀  

iv. ଫିଣନ ୄମାକୟତା : ସହଚତୋ ମୋହୋ ସହତି ଏଓ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଯି କ୍ରଣ ଓଭିୋ ଫକି୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

v. ଫଫିଧିତାଓଯଣ: ଫସୃି୍ଗତତୋ ୄମଈଁ ମପୟନ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନିୄ ଫର୍ସଫୁଓୁ ଫଫିଧି ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଓଭିୋ ଫସି୍ଗୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଚୄଣ ଘୋୄହଁ ׀  

vi. ଓଯ ପ୍ରତପି: ୄନଓ ନିୄ ଫର୍ ୄଓୄତଓ ଅଣ ଓଯ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଚୄଣ ଫବିିନ୍ନ ନିୄ ଫର୍ଯ 
ଓଯ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଯଟିର୍ଣ୍ପକୁଡଓି ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫଘିୋଯ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଔ) ଉମୁକ୍ତ ନିୄ ଫଶ ଫାହଓକୁଡଓିଯ ଘୟନ  

ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋ ୄହଈଙ ିଈୄଯୋକ୍ତ ଭୋଦଣ୍ଡ କୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଈମୁକ୍ତ ନିୄ ଫର୍ ଫୋହଓକଡୁଓିଯ ଘଣନ 
ଓଯଫିୋ ׀ ଫୋସ୍ଗଫ ଘଣନ ପ୍ରତପି  ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯଫି ׀  

ବୋଯତୄଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଈତ୍ପୋଦ ଙନ୍ତ ି ୄମଈକଁୁଡଓୁି ନିୄ ଫର୍ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : ଏଥିୄଯ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

 ଫୟୋଙ୍କ/ଓୄପୋୄଯଟଯ ସ୍ଙୋଣୀ ଚଭୋସଫୁ 

 ଡୋଓ ଖଯଯ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋସଫୁ 

 ୄର୍ଣଯକୁଡଓିଯ ସୋଫପଚନଓି ସଂସ୍କଯଣ 

 ଡିୄ ଫଞ୍ଚଯ ଓଭିୋ ନୟୋନୟ ସଯୁକ୍ଷୋସଫୁ 

 ଭୁୟଘୁୟଅର ପଣ୍ଡସଫୁ 

 ଣୁନଟି ରିଙ୍କଡ ରିସୀସଫୁ ୄମଈଁକୁଡଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଆତୟୋଦ ିଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

4. ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା 

ଏହୋ ୄସହ ିଧନ ଯଭିୋଣ, ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ତୋ‟ ଫସଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଦଯଓୋଯ ୄଡ, ତୋହୋଓୁ ନଦି୍ଧପଯତି ଓଯଫିୋଯ ଏଫଂ ଏହ ିସଫୁ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଫସଯଗ୍ରହଣ 
ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓିଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୄଟ ׀  

ଘତି୍ର 7 :  ଫସଯଗ୍ରହଣଯ ଫସ୍ଥା 
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ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋୄଯ ତିୄ ନୋଟ ିଫସ୍ଙୋ ଚଡତି ଥୋଏ  

ଓ  ସଂଘଣ : ଏହ ି ଈୄେର୍ୟୄଯ ନିୄ ଫର୍ ୋଆଁ ଥପ / ଟଙ୍କୋଓୁ ରକୋ ଯଖିଫୋଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଓୌର୍ 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପଣ୍ଡ/ନଧିିସଫୁଯ ସଂଘଣ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଔ   ସଂଯକ୍ଷଣ: ସଂଯକ୍ଷଣ ୄସହ ିପ୍ରଣୋସସଫୁଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ 
ୄମ ଚଣଓଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଠ୍ନି ଯଶି୍ରଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଫୟକି୍ତଯ ଓୋମପୟଓୋୀନ ଫର୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଭୂଧନଯ ସୄଫପୋଧିଓ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହୋଆମିଫୋ ଈଘତି ׀  

କ  ଫତିଯଣ: ଫତିଯଣ ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄଯ ଅଣ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭୂଧନ ୂମୋହୋଓୁ 
ଅୄଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସୁ୍ଙୋଂର୍ ଓଭିୋ ଏଓ ୄଓୋର୍ ଭଧ୍ୟ ଓହୁ   ତୋଓୁ ପ୍ରତୟୋହୋଯ /ଫୋର୍ଓି ଯୋର୍ ିୄଦଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ଓଯଫିୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀   

5. ବୂସବ୍ନରି୍ତ୍ ୄମାଚନା 

ଏହୋ ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ ତୋ‟ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ନ୍ତଯଣ  ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ୋଆଁ ଏଓ ୄମୋଚନୋ ୄଟ ׀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଫୁ 
ଯହଙି ିୄମଯଓି ିନୋଭୀତଓିଯଣ  ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଓଭିୋ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀନୋଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତଓିଯଣ ׀ ଭୂ 
ଧୋଯଣୋ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ ତୋ‟ ଆଙ୍ଚୋ ନୁସୋୄଯ ତୋ‟ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ 
ସୁଯୁଔଯୁୁୄଯ ଫତିଯତି ଏଫଂ/ ଓଭିୋ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଙ ି׀  

6. ଓଯ ୄମାଚନା 

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫଦିୟଭୋନ ଓଯ ଧିନଣିଭ ଠ୍ୋଯୁ ସଫପୋଧିଓ ଓଯ ରୋବ ଓିଯ ିଈଠ୍ୋମୋଆୋଯଫି, ଏହୋଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଏଫଂ ଓଯ ଫିୄ ରୋନଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆ ଅଣ, ଫୟଣ  ନିୄ ଫର୍ ସଫୁଯ ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ ଓଯ ୄମୋଚନୋ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋ ସଭଣଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଭିୋ ଘତି ଓଭିୋ ବଫରି୍ୟତ ଅଣ ଓଯ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓୁି ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୌର୍ସଫୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ସହତି ଚଡତି ׀ ଚୄଣ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ଈଘତି ୄମ ଏଠ୍ ିଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିଓଯଓୁ 
ନଭିନତଭ ଓଯଫିୋ, ଏଫଂ ଏହୋଠୁ୍ ଫଞ୍ଚ ିୋଆଫୋ ନୁୄହଁ ׀  

ଚଣଓଯ ନିୄ ଫର୍ସଫୁଓୁ ନୁଃଅଫଣ୍ଟତି ଓଯ ିଏଫଂ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଓଯ ସଂଘଣ ସୁୄ ମୋକ ଅଫଷି୍କୋଯ 
ଓଯ,ି ତୋ‟ଅଣ  ସଂଘଣଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ, ମୋହୋ ନୟଥୋ ଓଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ମୋଆଥୋଅନ୍ତୋ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଫହୁ ସଭଣୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ  ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ନୋ 
ୄଓଫ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋଓୁ  ୄସଭୋନଙ୍କ ନୟୋନୟ ଅଥଓି ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋୄଯ 
ସହୋଣତୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଯୋଭର୍ପ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଓୁ, ଘୋହ ିଁ ୋଯନ୍ତ ି  ଅଥଓି ୄମୋଚନୋଯ ଈର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞୋନ  ଈୄଯ ଫର୍ଣ୍ିତ ׀
ଏହୋଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଭରୂୟଯ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଓଯ ୄମୋଚନୋଯ ଏଓ ଈୄେର୍ୟ ନୁୄହଁ ?  

I. ସଫପୋଧିଓ ଓଯ ରୋବ 

II. ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ନିୄ ଫର୍ ପୄଯ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଯ ୄଫୋଛ 
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III. ଓଯ ଫଞ୍ଚନ/ଯହିୋଯ 

IV. ଓଯ ଫିୄ ରୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରୋବ 

 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ୄହଈଙ ିନଭିନଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ :  

 ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିୋ, 
 ଏହ ିଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରକ୍ଷୟକଡୁଓୁି ଅଥଓି ରକ୍ଷୟୄଯ ଯୂୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋ ଏଫଂ 
 ଚଣଓଯ ଥପଓୁ ୄସହ ି ଈୋଣୄଯ ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ତୋଓୁ ୄସହ ି ରକ୍ଷୟସଫୁ ହୋସର ଓଯଫିୋୄଯ 

ସୋହୋମୟ ଓଯଫି ׀  

 ଫୟକି୍ତକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର ଅଧୋଯୄଯ ତନି ିପ୍ରଓୋଯଯ ଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ଏକୁଡଓି ନଭିନ ଯୂୄ ସୋହୋମୟ 
ଓଯନ୍ତ:ି  

 ବଫରି୍ୟତ ଓୋଯଫୋଯସଫୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ 
 ଅଓସି୍ମଓତୋକୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିୋ 
 ଧନ ସଂଘଣ ଓଯଫିୋ 

 ଅଥଓି ୄମୋଚନୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନର୍ୀ ସୋଭୋଚଓି କତରି୍ୀତୋ ୄମଯଓି ିୄମୌଥ ଯଫିୋଯ ଫଖିଟନ, 
ଅଚଓିୋରି ଈରବ୍ଧ ୄହଈଥିଫୋ ଫହୁଫଧି ନିୄ ଫର୍ ଫଓିଳ୍ପ  ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄହଈଥିଫୋ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଆତୟୋଦ ିଦ୍ୱୋଯୋ 
ଅହୁଯ ିଫୃଦ୍ଧ ିଓଯୋମୋଏ ׀  

 ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସଭଣ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ଠ୍କି୍ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ׀  

 ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଈୄଦଷ୍ଟୋ ୄସଫୋ ସମି୍ମତି ଓୄଯ :  

 ନକଦ ୄମୋଚନୋ, 
 ନିୄ ଫର୍ ୄମୋଚନୋ, 
 ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ, 
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋ, 
 ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄମୋଚନୋ ଏଫଂ 
 ଓଯ ୄମୋଚନୋ  

 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ 
2. ଚୀଫନୋଫସ୍ଙୋ 
3. ସଙ୍କଟ ୋଶ୍ୱପଫନୁି୍ଦ 

4. ନକଦ ୄମୋଚନୋ 
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5. ନିୄ ଫର୍ ୄମୋଚନୋ 
6. ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
7. ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋ 
8. ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄମୋଚନୋ 
9. ଓଯ ୄମୋଚନୋ  
 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀  

ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚୄଣ ତୋ‟ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ୋଆଫୋ ଭୋୄତ୍ର ହିଁ ୄସ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄ ଦଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଓଯ ଫଞ୍ଚନ/ଯିହାଯ ଓଯ ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ ନୁୄହଁ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1  

ଈଦୟଭର୍ୀ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ସମ୍ଭଫତଃ ଧନ ___________ ନିୄ ଫର୍ ୄର୍ୈୀଯ ନୁୋନ 
ଓଯିୋୄଯ ׀  

I. ସୁଦୃଢୀଓଯଣ 

II. ଦୋନ ଓଯଫିୋ 
III. ସଂଘଣ 

IV. ଔଙ୍ଙପ ଓଯଫିୋ  

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଧନ ସଂଘଣ ଈତ୍ପୋଦ ୄଟ ?   

I. ଫୟୋଙ୍କ ଊଣ 

II. ୄର୍ଣଯ 

III. ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ 
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IV. ସଂଘଣ ଫୀଭୋ ଔୋତୋ 

ପ୍ରଶନ 3 

ସଂଘଣଓୁ ଦୁଆଟ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ଏଓ ସଭୋହୋଯ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ନଭିନ ସୂଘୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄସକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ 
  ׀

I. ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ  ହ୍ରୋସୄହୋଆଥିଫୋ ଈୄବୋକ 

II. ଦୋନ ୄଦଫୋ  ସଂଘଣ 

III. ଔଙ୍ଙପ ଓଯଫିୋ  ସଂଘଣ 

IV. ଈୄବୋକଯ ଫିଭନ/ସ୍ଙକିତଓଯଣ  ଦ୍ରଫତୋ/ତଯତୋ ଯ ଯତିୟୋକ 

ପ୍ରଶନ 4 

ଚୀଫନଯ ୄଓଈଁ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ତୀତ ସଂଘଣସଫୁଓୁ ସଫୁଠୁ୍ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ୱ ଦଏି ?  

I. ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ  
II. ଈୋଚପନ ଓର୍ତ୍ପୋ 
III. ଫଦିୟୋଥପୀ 
IV. ଫଫିୋହତି ୄହଫୋଭୋୄତ୍ର  

ପ୍ରଶନ 5 

ନିୄ ଫର୍ ସୀଭୋ  ପ୍ରତପି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

I. ଈବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସଭନ୍ଧ ନୋହିଁ  
II. ନିୄ ଫର୍ ସୀଭୋ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତପି ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ 

III. ନିୄ ଫର୍ ସୀଭୋ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତପି ୄସୄତ ଓଭ ୄହଫ 

IV. ନିୄ ଫର୍ ସୀଭୋ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତପି ଈୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଓଯ ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି 

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଓୋଯଫୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ?   

I. ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ 
II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
III. ୄର୍ଣଯ 

IV. ଫଣ୍ଡ 

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଅଓସି୍ମଓ ଈତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ?  

I. ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ 
II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
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III. ୄର୍ଣଯ 

IV. ଫଣ୍ଡ 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଧନ ସଂଘଣ ଈତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ?  

I. ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ 
II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
III. ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ 
IV. ୄର୍ଣଯ 

ପ୍ରଶନ 9 

_____________ ୄହଈଙ ି ଏଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ଚନିରି୍  ୄସଫୋକୁଡଓିଯ ଭରୂୟଯ 
ସୋଧୋଯଣ ସ୍ଗଯୄଯ ଏଓ ଫୃଦ୍ଧ ି׀  

I. ଫୀତ ି

II. ଭୁଦ୍ରୋଫୀତ ି

III. ସ୍ଙିଯଫୀତ ି

IV. ତଭିୁଦ୍ରୋଫୀତ ି

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫିୄ ଫଓୋଧୀନ ଅଣଓୁ ସଫପୋଧିଓ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ୄଓୌର୍ ନୁୄହଁ ? 

I. ଊଣ ନୁକପଠ୍ନ  
II. ଊଣ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ 

III. ନିୄ ଫର୍ ୁନକପଠ୍ନ 

IV. ଫୀଭୋ କ୍ରଣ  
 

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III  

ଈଦୟଭର୍ୀ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ସମ୍ଭଫତଃ ଧନ ସଂଘଣ ନିୄ ଫର୍ ୄର୍ୈୀଯ ନୁୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄର୍ଣଯ ୄହଈଙ ିଏଓ ଧନ ସଂଘଣ ଈତ୍ପୋଦ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସଂଘଣ ଈୄବୋକଯ ଫିଭନ/ସ୍ଙକିତଓଯଣ  ଦ୍ରଫତୋ/ଦ୍ରଫତୋଯ ଯତିୟୋକଯ ଏଓ ସଭୋହୋଯ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ତୀତ ସଂଘଣସଫୁଓୁ ସଫୁଠୁ୍ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ୱ ଦଏି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀  

ନିୄ ଫର୍ ସୀଭୋ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତପି ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋଓୁ ଓୋଯଫୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ ଅଓସି୍ମଓ ଈତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀  

ୄର୍ଣଯଓୁ ଧନ ସଂଘଣ ଈତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଭୁଦ୍ରୋଫୀତ ି ୄହଈଙ ି ଏଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ଚନିରି୍  ୄସଫୋକୁଡଓିଯ ଭରୂୟଯ ସୋଧୋଯଣ 
ସ୍ଗଯୄଯ ଏଓ ଫୃଦ୍ଧ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଫୀଭା କ୍ରୟ ଆଙ୍ଚାଭୂଓ ଅୟଓୁ ସଫପାଧିଓ ଓଯି ାଯିଫ ନାହିଁ ׀  

 

 



  

150 

 

ଧ୍ୟାୟ 8 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ - I 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ି ଧ୍ୟୋଣ ଅଣଙୁ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦସଫୁଯ ସଂସୋଯ ସହତି ଯଘିତି ଓଯୋଆଫ ׀ ଏହୋ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ 
ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯ ି ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ ଏଫଂ ତୋ ୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକଡୁଓି ୋଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଫବିିନ୍ନ ଚୀଫନ ରକ୍ଷୟ ସୋଧନ ଓଯଫିୋୄଯ ୄସକୁଡଓି ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିିଫୋ ବୂଭିଓୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଅୄଭ ୄଓୄତଓ ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଈୄଯ ଦୃଷ୍ଟି ଓୋଆଫୋ ׀   

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ.ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ସୋଧୋଯଣ ସଭୀକ୍ଷୋ 
ଔ. ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ 
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ସାଧାଯଣ ସଭୀକ୍ଷା 

1. ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

ଅଯମ୍ଭୄଯ ଅସନୁ୍ତ ଫୁଛଫିୋ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦଯ ଥପ ଓ‟ଣ ୄଟ ׀ ୄରୋଓପି୍ରଣ ବୋର୍ୋୄଯ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦଓୁ ଏଓ ଈୄମୋକୀ 
ଫସୁ୍ଗ ସହତି ସଭୋନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ମୋହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫସୁ୍ଗ ମୋହୋଓୁ ଣୋମୋଏ  ଫଚୋଯସ୍ଙୄଯ 
ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଏ ׀ „ଈତ୍ପୋଦ‟ ର୍ବ୍ଦ „ୂୁନଃ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯଫିୋ  ଦଯୁ ଅସଙି ିମୋହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ‟ି „ଚନମ ୄଦଫୋ‟ ଓଭିୋ „ସୃଷ୍ଟ ି
ଓଯଫିୋ‟ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଈତ୍ପୋଦ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିଯଶି୍ରଭ ଓଭିୋ ପ୍ରଣୋସଯ ଯଣିୋଭ ଓଭିୋ ପ ׀    

ଫର୍ୟ ଏଓ ଚନିରି୍ଯ ଈୄମୋକିତୋ ସ୍ୱଣଂ ଚନିରି୍ଯୁ ଅୄସ ନୋହିଁ  ଓନୁି୍ତ ତୋ‟ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ କୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ׀ 
ଏହୋ ଅଭଓୁ ଫିଣନ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଓୁ ଅୄଣ ׀ ଫିଣନ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀଯୁ, ଏଓ ଈତ୍ପୋଦ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ/କୁଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ 
ୄଟ ׀ ପୋଭପକୁଡଓି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ କୁଣକୁଡଓୁି ଓଭିୋ ସଭୋନ କୁଣକଡୁଓିଯ ଫବିିନ୍ନ ସଭହୂକୁଡଓୁି ଏଓତ୍ର ୟୋଓ ଓଯ ି
ଫଚୋଯ ସ୍ଙୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଈତ୍ପୋଦ ପ୍ରସ୍ଗୋଫସଫୁଯ ୄବଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦ ୂଏଓ ଫିଣନ ଥପୄ ଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଫୋ ବ ି  ଏଓ ଈୄମୋକୀ ଫସୁ୍ଗ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ 
ୄହଈଙ ିୄମ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦଯ ଫିୄ ବଦୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ ଈୄମୋକୀ ଫସୁ୍ଗଓୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ନୋହିଁ ׀ ଏହୋଯ 
ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଫବିିନ୍ନ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି, ମଦି ୄସକୁଡଓି ସଭୋନ ଫକପୄଯ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓିଯ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟସଫୁ ହସିୋଫୄଯ ଏଓ ନୟଠ୍ୋଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ହୁନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄଓାରୄକଟ, ୄଳାଚ   ପ୍ରଭଜି୍ ସଫୁକୁଡଓି ସଭାନ ୄେଣୀଯ ଟୁଥୄଷ୍ଟକୁଡଓିଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟନ୍ତ ି  ଓନୁି୍ତ ׀
ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ୄଫୈଶଷି୍ଟୟ ନୟଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ଏଓ ଈତ୍ପୋଦ ନିୄ ଚ ପ୍ରୄଣୋଚନ ନୁୄହଁ ଓନୁି୍ତ ନୟ ପ୍ରୄଣୋଚନସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ୄଟ ׀ ଏହ ି
ଥପୄଯ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସଭସୟୋ ସଭୋଧୋନଯ ଈଓଯଣ ଟନ୍ତ ି  ସଭୋୄନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଓଭିୋ ବୋଫ ୂଯଣଓୋଯୀୄ ׀
ଯୂୄ ଓୋଭଓୁ ଅସନ୍ତ ି  ଏଓ ଈୄେର୍ୟ ସୋଧନ ୋଆଁ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦ ୄଓୄତ ଈମୁକ୍ତ ୄଟ, ଏହୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତୋ ׀
ସଫୁ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀  

ଈତ୍ପୋଦସଫୁ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ:ି  

i. େଶପକଭୟ : ୄସହ ି ୄବୌତଓି ଫସୁ୍ଗକଡୁଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ସ୍ପର୍ପ ଓଯଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁବଫ 
ଓଯୋମୋଏ ୂଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଓୋଯ ଓଭିୋ ଏଓ ୄଟରିବିଚନ ୄସଟ  

ii. େଶପକଭୟ : ୄସହ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄଓଫ ନୁବଫ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହଉଙ ିଏଓ ଉତ୍ପାଦ ମାହା େଶପକଭୟ ୄଟ ׀ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄହଈଙ ିଏଓ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋସଫୁଓୁ ׀ ଏହୋ ଓ‟ଣ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଏହୋ ୄଓଈଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଯ 
ନନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଓୁ ୂଯଣ ଓଯିୋୄଯ, ଏସଫୁଓୁ ଫୁଛଫିୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  

2. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓତା  
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ୄମଈଁଠ୍ ିଫ ିସଙ୍କଟ ଙ,ି ଏହୋ ଈଦଫଗି୍ନତୋଯ ଓୋଯଣ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଅୄଭ ଭନୁର୍ୟଭୋୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ଫର୍ୀବୂତ ଓଯଫିୋଓୁ, 
ତ ିଓୄମ୍ର ଫୁଛଫିୋଓୁ, ଏହୋଯ ଫୂପୋନୁଭୋନ ରକୋଆଫୋଓୁ ଏଫଂ ଏଥିୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ୄହଫୋଓୁ ଘୋହିଁଙ ି  ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ׀
ସୁଯକ୍ଷୋ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି ଆଙ୍ଚୋ ଫୀଭୋ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଓୋଯଣ ୄଟ ׀  

ଅୄଭ ଭନୁର୍ୟଭୋୄନ ସୋଭୋଚଓି ପ୍ରୋଣୀ ଟୁ ମିଏ ଅଭ –ଅଭଯ ପି୍ରଣଚନଙ୍କ ବ ିନୟଭୋନଙ୍କ ସହତି ଅଭଯ ଚୀଫନଯ 
ସୁଔ ଦୁଃଔୄଯ ବୋକୀଦୋଯ ୄହଈ ׀ ଅୄଭ ଏଓ ତୟନ୍ତ ଭୂରୟଫୋନ ଞିୁ୍ଜଯ ଭଧ୍ୟ ଧିଓୋଯୀ ଟୁ – ଅଭଯ ଭାନଫୀୟ 
ୁଞି୍ଜ – ମାହା ଅଭଯ ଉତ୍ପାଦନଶୀ ଉାଚପନ ଓଯଫିା କ୍ଷଭତାଯ ଉତ୍ସ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ଚୀଫନ  ଭୋନଫୀଣ ଓୁର୍ତୋ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ନଶିି୍ଚତତୋ ଥୋଏ ׀ ଭୃତୁୟ  ୄଯୋକ ବ ିଖଟଣୋସଫୁ ଅଭଯ ଈତ୍ପୋଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତୋଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯଦିିନ୍ତ ି
ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଅଭଯ ଭୋନଫୀଣ ୁଞି୍ଜଯ ଭରୂୟଓୁ ଓଭ ଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ଓଯଦିିନ୍ତ ି׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦସଫୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଈତ୍ପୋଦନର୍ୀ କ୍ଷଭତୋଯ ଅଥଓି ଭୂରୟଯ ହୋନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯନ୍ତ,ି ମୋହୋ ତୋ‟ ନବିପଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓଭିୋ ନଚି ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ׀ „ଚୀଫନ ଫୀଭୋ‟ ୄଯ „ଫୀଭୋ‟ ର୍ବ୍ଦ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ 
ସ୍ଙୋଣୀ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଈବଣ ନଚିଓୁ ଓଭିୋ ତୋ‟ ପି୍ରଣଚନଭୋନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ 
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ନୟୋନୟ ଓୋମପୟ ଯହଙି,ି ମଥୋ: ସଂଘଣ  ନିୄ ଫର୍, ଓନୁି୍ତ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ ବଣୋନଓ ୄଯୋକ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄହଈଙ ି
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄନଫୋଯ ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ଓୋଯଣ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ତୋ‟ ଓୋମପୟଯତ ଚୀଫନଯ ଫର୍ଷି୍ଟ 
ଈୋଚପନଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋଓୁ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଖିଥିଫୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିଭୂରୟ ଓଭିୋ ଧନଓୁ ପ୍ରତସି୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଓଭିୋ ତୋ‟ ପି୍ରଣଚନଭୋନଙୁ୍କ ଓଭିୋ ନଚିଓୁ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁଫ, ମଦ ି ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଅଣ 
ଈତ୍ପୋଦନଓୋଯୀ କ୍ଷଭତୋ ଘୁକି୍ତ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷ୍ଟ ଓଭିୋ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆମୋଏ ׀ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫୋ 
ଭୂହୁର୍ତ୍ପୄ ଯ ହିଁ ଫୀଭତି ଚୀଫନ ନୋଭୄଯ ଏଓ ତୋତ୍କୋଓି ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିସୃଷି୍ଟ ଓଯ ିଏହୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଏଣୁ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ, ଏହୋଯ ବୟନ୍ତଯୄଯ, ଫୟକି୍ତଯ ନଓିଟତଭ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ଭୋନସଓି ର୍ୋନ୍ତ ି 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ତୋଯ ଓଙି ିଦୁବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ ଖଟଥିୋଏ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନୟ ବୂଭିଓୋ ୄହଈଙ ି
ସଂଘଣ  ଧନ ସଙ୍କନ ୋଆଁ ଏଓ ଫୋହନ ଯୂୄ ׀  ଏହ ିଥପୄଯ, ଏହୋ ନିୄ ଫର୍ଯ  ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ହୋଯଯ ପ୍ରତପିଯ 
ଭଧ୍ୟ ନଯିୋର୍ତ୍ୋ  ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଭତୁୃୟ  ୄଯୋକ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ସୋଧନ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ ଏହୋ ଏଓ 
ଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ନନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈତ୍ପୋଦ ୄକ୍ଷୋ ଅଥଓି ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଏଓ ଫବିୋକ ଯ 
ୄନଓ ଈୋଦୋନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ଯୂୄ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏହୋଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ପ୍ରଓଟତି ୄହଈଥିଫୋ ଅଥଓି 
ଫଚୋଯସ୍ଙୄଯ, ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଫହୁଫଧି ଫଓିଳ୍ପ ଥୋଏ, ନୋ ୄଓଫ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ପ୍ରଓୋଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଓନୁି୍ତ ପ୍ରଓଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟ, ୄମଯଓି ିଚଭୋ, ଫଣ୍ଡ, 
ଷ୍ଟଓ  ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ ׀  

ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଚୄଣ ଏହୋ ଫୁଛଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଭରୂୟ ପ୍ରତଜି୍ଞପି୍ତ ଓ‟ଣ ୄଟ ׀ ଗ୍ରୋହଓ ଭୂରୟ ଏହୋ 
ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭହୂଯ ଏଓ ସଭୋଧୋନ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ ଓିଯ ି
ନୁବଫ ଓଯୋମୋଏ ׀  

 ଏହୋ ସଠ୍ଓି ସଭୋଧୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଓ ି? ଓଭିୋ “ ଏହୋ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ୄଟ ଓ ି?” 
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 ଏହୋଯ ଭରୂୟ ଓ‟ଣ ? ଓଭିୋ “ ଏହୋ ଓୋମପୟକ୍ଷଭ ୄଟ ଓ ି?” 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକ ଫକିତ ଦୁଆ ର୍ତୋବ୍ଦୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈତ୍ପୋଦ ପ୍ରଦୋନୄଯ ୄନଓ ବିନଫ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄଦଖିଙ ି׀ ମୋତ୍ରୋ 
ଭୃତୁୟ ରୋବ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସହତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥିରୋ ଓନୁି୍ତ ଏହ ିସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫହୁଫଧି ଚୀଫନ୍ତ ରୋବ ୄମଯଓି ି
ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ, ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ, ବଣୋନଓ ୄଯୋକଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ଏଫଂ ଅହୁଯ ିୄନଓଓୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋକରୋ ׀  

ୄସବ ିଏଓ „ରାବୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯଫିା‟ ୋଯବ୍ନଯଓି ଈତ୍ପୋଦ ଠ୍ୋଯୁ, ବିନଫ ଯଫିର୍ତ୍ପନସଫୁ „ଫଚୋଯ ସଭନ୍ଧତି‟ 
ରିସୀକୁଡଓି ସୃଷି୍ଟଓୄର ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭିତଓୁ ତୋ‟ ନିୄ ଫର୍ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଘଣନ  ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ 
ୄଦଫୋଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରତି ଓଯୋକରୋ ׀  ନୟ ଏଓ ଦକିଓୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋକରୋ, ୄମଈଁଠ୍ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦସଫୁ ୂନଦି୍ଧପୋଯତି 
ରୋବସଫୁଯ  ଏଓ ସି୍ଙଯ ସଭହୂଠ୍ୋଯୁ ତୟନ୍ତ ନଭନୀଣ ସଭୂହ ଫଘୁିୟତ ଈତ୍ପୋଦସଫୁ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହୄର, ୄମଈଁଠ୍ ି
ଯଫିର୍ତ୍ପନର୍ୀ ଅଫର୍ୟଓତୋ, ପ୍ରଦୋନ କ୍ଷଭତୋ ଏଫଂ ଚୀଫନୋଫସ୍ଙୋସଫୁ ନୁସୋୄଯ ରିସୀ ଧୋଯୀଦ୍ୱୋଯୋ ଫବିିନ୍ନ ରୋବ ତଥୋ 
ଭୂରୟ ଖଟଓକୁଡଓୁି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀   

3. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିୄଯ ସଂୄଶାଧନ / ନୁଫୃଦ୍ଧ ି(ଯାଆଡଯ)  

ଈୄଯ ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ, ୄଓଭିତ ିଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ଫବିିନ୍ନ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ 
ଅଫର୍ୟଓତୋଯ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ କୁଡଏି ଯୋଆଡଯ ୂସଂୄର୍ୋଧନ  
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙିନ୍ତ ିମୋହୋ ସୋହୋମୟୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ମୋଘନୋକୁଡଓିଯ ଭରୂୟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଏହ ିସଂୄର୍ୋଧନ/ ଘୁକି୍ତ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ମୋହୋଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ନୁୄଭୋଦନ ସୋହୋମୟୄଯ ୄମୋଡୋମୋଏ, 
ମୋହୋ ତୋୄଯ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହୋଆମୋଏ ׀ ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଓଙି ିପ୍ରଓୋଯଯ ତଯିକି୍ତ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋୄଯ ଓଭିୋ ଏଓ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ରୋବଯ ଯଭିୋଣଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିୋୄଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ନୁଫୃଦ୍ଧସିଫୁଓୁ ଏଓ ିଜ୍ଜୋ ୄଯ ଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ଘଣନ ସହତି ତୁନୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଭୂ ରିସୀ ଏଓ ିଜ୍ଜୋ 
ଅଧୋଯ ବ ିଏଫଂ ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓିଯ ଘଣନ ଫବିିନ୍ନ ିଜ୍ଜୋ ଈଯ ିସ୍ଗଯକୁଡଓିଯ ଘଣନ ବ ିୄଟ ମୋହୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ 
ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁସୋୄଯ ନୁଓୂ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି  ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫବିିନ୍ନ ׀
ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଏଓ ଭୋତ୍ର ୄମୋଚନୋୄଯ ନୁଓୂ ଓଯଫିୋୄଯ ସହୋଣଓ ହୁନ୍ତ ି׀  

ଘତି୍ର 1: ନୁଫୃଦ୍ଧ ି(ଯାଆଡଯ) କୁଡଓିଯ ଘୟନ  
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ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓି ଈୋଣ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ତଯିକି୍ତ ରୋବ ଯୂୄ 
ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଅଫଯଣ, ଦୁଖପଟଣୋ ସୁଯକ୍ଷୋ  କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ରିସୀ ଧୋଯୀ 
ଏକୁଡଓିଯ ଘଣନ ଓଯ ି  ଏହ ି ଈୄେର୍ୟୄଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ି ଏହ ି ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓୁି ଈରବ୍ଧ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ଈତ୍ପୋଦ ୄଟ ?  

I. ଓୋଯ 

II. ଖଯ 

III. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
IV. ସୋଫୁନ 

 

ଔ.  ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ୋଯବ୍ନଯଓି ପ୍ରଓୋଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଚୋଣଫିୋ ׀  

ଘତି୍ର 2 : ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 

 

1. ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା 

ଫଧି ଫୀଭୋ ୄଓଫ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯୄହ ମୋହୋ ଘୁକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଫଧି 
ଏଓ ଈଡୋଚୋହୋଚ ମୋତ୍ରୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋଓୁ ରୋକୁଥିଫୋ ତ ିଳ୍ପ ସଭଣଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ିଘୋରି୍ ଫର୍ପଯ ଦୀଖପ ଫଧି 
ମପୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  



  

155 

 

ସୁଯକ୍ଷୋ 65 ଓଭିୋ 70 ଫର୍ପ ଫଣସ ମପୟନ୍ତ ଫସୃି୍ଗତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ –ଫର୍ପ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଦୁଖପଟଣୋ 
ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ସଦୃର୍ ଟନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଓବ୍ନୋନୀଦ୍ୱୋଯୋ ଭତୁୃୟ ସଙ୍କଟଯ 
ଭୂରୟ ଯୂୄ ଈୋଚତି ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ଫୀଭିତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିସଂଘଣ ଓଭିୋ ନକଦ ଭରୂୟ 
ତଥୟ ନୋହିଁ ׀  

ଓ) ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ 

ଏଓ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଙୄଯ ଥିଫୋ ଭୂଔୟ  ଭୂ ଧୋଯଣୋଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ, ଥପୋତ୍ ମଦ ି
ଫୀଭିତ ଚୀଫନଯ ସଭଣୄଯ ଭତୁୃୟ ୄହୋଆମୋଏ ତୋ‟ ଯଫିୋଯଯ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଧନ ଯୋର୍ ିଈରବ୍ଧ 
ୄହଫ ׀ ଏହ ି ୄଭୋଟୋ ଅଓୋଯଯ ଥପ ଫୀଭିତଯ ପି୍ରଣଚନଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ତୋ‟ ଭୋନଫୀଣ ଚୀଫନ ଭରୂୟ ନଯୂିଣ 
ଓୄଯ: ନଚି ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଘୋଯତିୋୄଯ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥୋଈ ଥଫୋ ୄଫୈଜ୍ଞୋନଓି ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଥୋଈ  ׀   

ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ଅୟ ପ୍ରତସି୍ଥାନ ୄମାଚନା ହସିାଫୄଯ ସୁରବ ଯୂୄ ଅସଥିାଏ ׀ ଏଆଠ୍ ି
ଅଶି୍ରତଭୋନଙୁ୍କ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଅଓୋଯଯ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଫଦୄଯ, ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଦୁବପୋକୟରୂ୍ଣ୍ପ ଭୃତୁୟ 
ଖଟଫିୋୄଯ, ଅଶି୍ରତ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙୁ୍କ ଏଓ ଫୂପ – ନଦି୍ଧପୋଯତି ଫଧି ୋଆଁ ଭୋସଓି, ୄତୈଭୋସଓି ଓଭିୋ ୄସବ ି
ସୋଭୁହଓି ଯୋର୍-ିପ୍ରଦୋନଯ ର୍ଙୃ୍ଖୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଔ)  ଫଓିାଙ୍ଗତା/ ଙ୍ଗତା 

ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଓଫ ଭୃତୁୟଓୁ ସଂଯକି୍ଷତ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋଓୁ 
ଭୂଔୟ ରିସୀ ଈୄଯ ଏଓ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିସହତି କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫଧି ଫୀଭୋ ଘୋରୁଥିଫୋ  
ସଭଣୄଯ ୄଓହ ିଚୄଣ ୄସବ ିଏଓ ଭହୋଫିର୍ତ୍ିୄ ଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁଏ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ/ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ 
ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ୄଓୌଣସ ିରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ 
ନୋହିଁ ଓୋଯଣ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋ ଭୋୄତ୍ର ଫୟୋୋଯ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ଘତି୍ର 3 : ଫଓିାଙ୍ଗତା  

 

କ) ଏଓ ଯାଆଡଯ/ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଯୂୄ ଫଧି ଫୀଭା 

ଫଧି ଚୀଫନ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ ନୋଶି୍ରତ ରିସୀ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଓନୁି୍ତ 
ଏହୋଓୁ ଏଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  
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ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ୄନର୍ନ ୄମୋଚନୋୄଯ, ୄସହ ିତୋଯଔି, ୄମୄତୄଫୄ ୄନର୍ନ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ, ତୋ‟ ୂଫପଯୁ ମଦ ି
ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ, ତୋଯ ପ୍ରୋୟ ଭତୁୃୟ ରୋବ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଥୋଆୋୄଯ ׀  

 

ଖ) ନୂତନୀଓଯଣତା  

ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭଣ ୋଆଁ ଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଫୋର୍ଓି ହୋଯୄଯ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ 
 ଓୄତଓ ୄମୋଚନୋୄଯ ଫଧି ସଭଣୄଯ ସଭୋପି୍ତୄଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଥୋଏ; ଫର୍ୟୄ ׀
ଏହସିଫୁ ଈତ୍ପୋଦୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ୄସହ ିଫସ୍ଙୋୄଯ ଏଫଂ ନୂତନ ଫଧିୄଯ ମୋହୋ ୋଆଁ ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ 
ଓଯୋମୋଈଙ,ି ଚଣଓଯ ଅଣୁ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିନୁଃ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମିଫ ׀  

ଗ) ଯଫିର୍ତ୍ପନୀୟତା  

ଯଫିର୍ତ୍ପନୀଣ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ନୂତନ ପ୍ରଭୋଣ ନ ୄଦଆ ଏଓ 
ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀଓୁ “ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ” ବ ିଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ୄମୋଚନୋୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦିନୁ୍ତ 
 ଏହ ିସୁଫଧିୋ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ୄମଈଁଭୋୄନ ସ୍ଙୋଣୀ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ  ׀
ସ୍ଙୋଣୀଯୂୄ ଏହୋଯ ଈଙ୍ଙ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ସଭଥପ ହୁନ୍ତ ି׀ ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ରିସୀଓୁ ସ୍ଙୋଣୀ 
ଫୀଭୋୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯୋମୋଏ, ନୂତନ ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଘ)  ୟୁ.ଏସ୍ ସ.ି.  

ଫଧି ପ୍ରତରୁି୍ତଯି ନନୟ ଫକି୍ରଣ ପ୍ରତଜି୍ଞପି୍ତ ୂଣୁ.ଏସ୍.ି  ୄହଈଙ ିଏହୋଯ ଓଭ ଭରୂୟ, ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ 
ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଧିଓ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣଓୁ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ 
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଭଔୂୟ ଅଣ ଈୋଚପନଓୋଯୀ ୋଆଁ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ୄମୋଚନୋ ୄଟ, ମିଏ ସଭଣ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ତୋ‟ ପି୍ରଣ ଚନଭୋନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଈଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭୋ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମୋହୋ 
ୋଔୄଯ ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଥୋଏ ׀  

ଙ) ଫବିିନ୍ନତା 

ଫଧି ଘୁକି୍ତଯ ୄନଓ ଯୂୄବଦ ଥିଫୋ ସମ୍ଭଫ ׀  

ଘତି୍ର 4 : ଫଧି ଘୁକି୍ତଯ ଯୂୄବଦ 

 



  

157 

 

ଚ)  ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ପ୍ରତୟାବୂତ ି

ଏହ ିୄମୋଚନୋସଫୁ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋଯ ଯଭିୋଣ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଧି ସହତି ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ପୀଣ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ରିସୀ ଭୃତୁୟ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପୄଯ ଟ. 1,00,000 ଯ ରୋବ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଫୋର୍ଓିୀୄଯ ଟ 10,000 ଯ ଯୋର୍ ିହ୍ରୋସ ୄହୋଆ, ଦର୍ଭ ଫର୍ପଯ ସଭୋପି୍ତୄଯ 
ରୂ୍ନୟଓୁ ଅସମିୋଏ ׀ ଫର୍ୟ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ପଯ ୄଦଣ ପି୍ରଭଣିଭ ସଭତୄଯ ଯୄହ ׀  

ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ଏଫଂ ୄକ୍ରଡଟି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଯୂୄ ଫିଣନ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

 ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ: ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ଏଓ ୄମୋଚନୋ ୄଟ ମୋହୋଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଏଓ ଭୃତୁୟ 
ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଊଣୄଯ ଊଣୀ ୄହୋଆଥିଫୋ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଯୋର୍ଯି 
ନୁଓୂ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସ ବ ିଊଣସଫୁୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ସଭୀଓୃତ ଭୋସଓି ଓସିି୍ଗ ୂEMI)  
ପ୍ରଦୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୋଓଥିିଫୋ ଭୂଧନ ଯୋର୍ ିହ୍ରୋସ ୄହଈଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋଓୁ ଏବ ିଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ୄମ 
ୄଓୌଣସ ିଦର୍ତ୍ ସଭଣୄଯ ଭୃତୁୟ ରୋବଯ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ଊଣ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଭୂଧନଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଯୋର୍ ି
ସହତି ସଭୋନ ଯୄହ ׀ ରିସୀଯ ଫଧି ଫନ୍ଧଓଯ ଦୀଖପତୋଯ ନୁଓୂ ୄହଫ ׀ ନୂତନୀଓଯଣ 
ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭୋନ ଥୋଏ ׀ ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନଯ କ୍ରଣ ୄନଓ ଥଯ 
ଫନ୍ଧଓ ଊଣଯ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ହୁଏ ׀  

 ୄକ୍ରଡଟି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄଟ ମୋହୋଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଏଓ ଊଣ ଈୄଯ 
ଫୋଓଥିିଫୋ ୄଦଣଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ମଦ ିଊଣଗ୍ରହୀତୋ ଊଣ ଯିୄ ର୍ୋଧ ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ 
ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀ ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ବ ିଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄଟ ׀ ଏହୋ 
ଧିଓ ୄରୋଓପି୍ରଣ ବୋୄଫ ଊଣ ୄଦଈଥିଫୋ ନୁଷ୍ଠୋନକୁଡଓୁି ୄସହ ିନୁଷ୍ଠୋନକୁଡଓିଯ ଊଣଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କ 
ଚୀଫନଓୁ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଭହୂ ଫୀଭୋ ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକପତ 
ରୋବଓୁ ୄନଓ ଥଯ ଊଣଦୋତୋଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମଦ ିଫୀଭିତ ଊଣଗ୍ରହୀତୋ ରିସୀ 
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀  

ii. ଫଧପଭାନ ଫଧି ଫୀଭା 

ୄମଭିତଓି ିନୋଭ ସୂଘୀତ ଓଯୁଙ,ି ଏହ ିୄମୋଚନୋ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ମୋହୋଯ ରିସୀଯ ଫଧି ସହତି 
ଫୃଦ୍ଧ ି ହୁଏ ׀ ଯୋର୍ଯି ଫୃଦ୍ଧ ିରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ନ୍ତଯୋୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଯଭିୋଣୄଯ ଓଭିୋ ଓଙି ି
ପ୍ରତରି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ଯୂୄ ଚୀଫତି ସଘୂଓଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିନୁସୋୄଯ ଭୂ ଯୋର୍ଯି ଫୃଦ୍ଧ ି
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ସଯୁକ୍ଷୋ ଯୋର୍ଯି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ׀   

iii. ପି୍ରଭୟିଭଯ ପ୍ରତପି ସହତି ଫଧି ଫୀଭା 

ଅହୁଯ ିନୟ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ୂବୋଯତୄଯ ତ ିୄରୋଓପି୍ରଣ  ଯହଙି ିମୋହୋ ୄହଈଙ ି ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରତପି 
ସହତି ଫଧି ଫୀଭୋ ׀ ଏହ ି ୄମୋଚନୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ଓଙି ି ହଯୋଆ ନୋହିଁ ମଦ ି ୄସ 
ଫଧିୄଯ ଚୀଫତି ଯୄହ ׀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ, ଏହୋଯ ସଭୋନ ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରତପି ଫନିୋ 
ଫଧି ଫୀଭୋ ପ୍ରମୁଚୟ ପି୍ରଭଣିଭଠ୍ୋଯୁ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  
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h) ପ୍ରାସଙି୍ଗଓ ଯିଦୃଶୟ  

ନଭିନ ସି୍ଙତସିଫୁୄଯ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ତୟନ୍ତ ସଭନ୍ଧ ଙ ିୄଫୋରି ଚଣୋ ଡଙି:ି 

i. ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ରୂ୍ଣ୍ପତଃ ସ୍ଙୋଣୀ ୄଟ, ୄମଯଓି ିଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓଭିୋ 
ଏଓ ୄସୈଦ୍ଧୋନ୍ତଓି ନିୄ ଫର୍ଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ׀  

ii. ଏଓ ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋଯ ତଯିକି୍ତ ଯିଯୂଓ ଯୂୄ, ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ମୁଫୋ ିତୋ/ଭୋତୋ 
ଅଶି୍ରତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫଢୁଥିଫୋ ଫଣସୄଯ ତଯିକି୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି 
ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ  ׀ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଯଫିର୍ତ୍ପନୀଣ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି
ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ୄମୋଚନୋ ୄନଫୋୄଯ ସଭଥପତୋ ଥୋଏ ׀  

iii. “ଫଧି ଓଣିନୁ୍ତ  ଫର୍ଷି୍ଟଓୁ ନିୄ ଫର୍ ଓଯନୁ୍ତ” ସଦି୍ଧୋନ୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ, ୄମଈଁଠ୍ ି ୄକ୍ରତୋ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ୄଓଫ ର୍ସ୍ଗୋ ଫଧି ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓଣିଫିୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଯଣିୋଭଚନତି ନ୍ତଯଓୁ 
ନୟ ୄଓଈଁଠ୍ ିଏଓ ଧିଓ ଅଓର୍ପଣୀଣ ନିୄ ଫର୍ ଫଓିଳ୍ପୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଔୋୄଚ ׀ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ 
ଫର୍ୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄସବ ିନିୄ ଫର୍ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଥିଫୋ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

i) ପ୍ରତପି  

ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିୄଯ ଯାଶିୄ ଯ ଭୂରୟ ୄହଉଙ ି ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ରାବଯ ଭୂଔୟ ଅଧାଯ ׀ ଏହୋ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୋର୍ଓି ନୂତନୀଓଯଣୄମୋକୟ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ୄଦଔୋମୋଏ ୄମଈକଁୁଡଓି ୄସଭୋନଙ୍କ 
ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରତିକ୍ଷ କୁଡଓି ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ର୍ସ୍ଗୋ ଟନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ିଏଓ–ଫର୍ପୀଣ ଫଧି ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ସହତି ସଭସୟୋ ୄହଈଙ ିୄମ ଫଣସ ସହ ିଭୃତୁୟ ଭରୂୟ ଭଧ୍ୟ ଫଢଥିୋଏ 
 ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏକୁଡଓି ଏଓ ଳ୍ପ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ସୀଭୋ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄଓଫ ଅଓର୍ପଣୀଣ ׀
ଟନ୍ତ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଫଧି ୄମାଚନାସଫୁଯ ସୀଭାଦ୍ଧତା 

ଏହୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓିଯ ସୀଭୋଫଦ୍ଧତୋଓୁ ଚୋଣିଫୋ ଈଘତି ׀ 
ଫହୁତ ସଭସୟୋ ଈୁୄ ଚ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄନଫୋଯ ଈୄେର୍ୟ ଧିଓ ସ୍ଙୋଣୀ ଯୄହ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ରିସୀ ଫଧି ଫୋହୋୄଯ ଫସୃି୍ଗତ ହୁଏ ׀ ରିସୀଧୋଯୀ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ 
ଣଫୀଭୋୄମୋକୟ  ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧଯନୁ୍ତ 65 ଓଭିୋ 70 ଫର୍ପ ଫଣସୄଯ ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ନ୍ତଭି ୄଯକ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଈଥିଫୋ କ୍ଷଣ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଧନଓୁ 
ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ, ଓଭିୋ ଙୄଯ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଯ ଦୋନ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓ ସ୍ଙୋଣୀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି 
ୄନଫୋୋଆଁ ୄଔୋଚ ିୋଯନ୍ତ ି׀ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄସବ ିଯସିି୍ଙତକିୁଡଓିୄଯ ଓୋଭଓୁ ଅସ ିନ ୋୄଯ ׀  
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2. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭା 

ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ସ୍ଙୋଣୀ ଫୀଭୋ ଈଦୋହଯଣ ଟନ୍ତ ି׀ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ଈରବ୍ଧ ଥୋଏ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, 
ସୁଯକ୍ଷାଯ ୄଓୌଣସ ିନଦି୍ଧପାଯିତ ଫଧି ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ସମ୍ମତ ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଏି ମଦ ି
ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଭୃତୁୟ ୄହଉ ତା‟ସହତି ଓଙି ିସଭେନ୍ଧ ନାହିଁ ׀ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁ ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ସୋଯୋ 
ଓଭିୋ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି ମୋହୋ ସୀଭିତ ୄଟ  ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଓୋଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ୄଟ, ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ 
ୋୄଯ ׀  

ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଫଧି ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଠ୍ୋଯୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଟନ୍ତ ିୄମୄହତୁ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ରିସୀଯ 
ଯଓିଳ୍ପନୋ ଫୀଭିତ ଭୃତୁୟ ମପୟନ୍ତ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫିୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହୋଯ ଯଓିଳ୍ପନୋ ସଫପଦୋ 
ଭୃତୁୟ ମପୟନ୍ତ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫିୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହୋଯ ଯଓିଳ୍ପନୋ ସଫପଦୋ ଭୃତୁୟ ରୋବଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପି୍ରଭିଣଭଠ୍ୋଯୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଥପ ଯଭିୋଣଓୁ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟଓୁ 
ୂଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄନଆମିଫୋ ୄଯ, ଫଶଷି୍ଟ ଟଙ୍କାଓୁ ରିସୀଧାଯୀ କ୍ଷଯୁ ନିୄ ଫଶ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହାଓୁ ନକଦ –

ଭୂରୟ ଓୁହାମାଏ ׀ ଚୄଣ ଏଓ ରିସୀ ଊଣ ଅଓୋଯୄଯ ନକଦ ଈଠ୍ୋଆ ୋୄଯ ମଦ ିୄସ ଅଓସି୍ମଓ ୄଓୋର୍ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓୄଯ, ଓଭିୋ ୄସ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟ ୋଆଁ ଏହୋଓୁ ସଭପଣ ଓଯ ିଫିୄ ଭୋଘତି ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଫୋଓ ିଥିଫୋ ଊଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଊଣ  ସୁଧ ଯୋର୍ଓୁି ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଓୋଟ ିନଅିମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଭୃତୁୟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ 
ଧିଓୃତ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙୁ୍କ ଦଅିମିଫୋ ଈଘତି ׀  

ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ରିସୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ, ାଆଁ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄମାଚନା ୄଟ ମିଏ ଯଫିାଯଯ ଭଔୂୟ ଅୟ ଉାଚପନ ଓର୍ତ୍ପା 
ୄଟ ଏଫଂ ତା‟ ଓା ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଓୌଣସ ିଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷାଠ୍ାଯୁ ପି୍ରୟଚନଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ 
ଘାୄହଁ ׀ ଏହ ିଫୟକି୍ତ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଈଙ୍ଙ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ନୁଓୂ  ଦୀଖପୋଫଧି ଅଧୋଯୄଯ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ନଶି୍ଚଣ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ, ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଘୋୄହ ଁ ମୋହୋ ଭୃତୁୟ ରୋବ 
ୄଦଆୋୄଯ, ୄଓୄତୄଫୄ ୄସ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯଫି, ୄସ ସହତି ୄଓୌଣସ ି ସଭନ୍ଧ ନ ଯଖି, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ତୋ‟ 
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୋଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଈୄମୋକ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ କୃହ ଚନିରି୍ତ୍ର ସଂଘଣୄଯ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୀଢଓୁି ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଧନ ସୃଷ୍ଟି ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭଓିୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଈୄେର୍ୟ ମୋହୋ ଏହୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋୄଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଦଏି, ତୋହୋ 
ୄହଈଙ ିଈର୍ତ୍ଯଦୋନଯ ଈୄେର୍ୟ – ଚଣଓଯ ବଫରି୍ୟତ ୀଢୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ୄୈତୃଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଙୋଡ ିମିଫୋଯ ଆଙ୍ଚୋ ׀ 
ିରୋଭୋନଙ୍କ ସହତି ଖଯଓଯଣୋ ଚନିରି୍ତ୍ରକୁଡଓି ୋଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ ଏଫଂ ଯଫିୋଯ 
ୋଆଁ ଏଓ ଈଙ୍ଙ, ଶ୍ରଦ୍ଧୋ, ଏହ ିଈୄେର୍ୟଓୁ ଅହୁଯ ିଦୃଢୀଓଯଣ ଓୄଯ ׀  

3. ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ / ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ଫୀଭା 

ଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ୄହଈଙ ିଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଦୁଆଟ ିୄମୋଚନୋଯ ସଭୋହୋଯ :  

 ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ମୋହୋ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ  
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 ଏଓ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ୄମୋଚନୋ ମୋହୋ ଏହ ିଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫଧିଯ ସଭୋପି୍ତ ମପୟନ୍ତ ଫଞ୍ଚ ି
ଯୄହ  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହ ିଉତ୍ପାଦୄଯ ଉବୟ ଏଓ ଭୃତୁୟ  ଏଓ ଚୀଫନ୍ତ ରାବ ଖଟଓ ଯହଙି ି׀ ଏଓ ଅଥଓି ଦୃଷି୍ଟ ୄଓୋଣଯୁ, ଘୁକି୍ତଟ ି
ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋ  ଫଧପଭୋନ ନିୄ ଫର୍ ତତ୍ତ୍ୱଯ ଏଓ ସଭୋହୋଯ ୄଟ ׀ ରିସୀ ଫଧି ୄମୄତ ଳ୍ପ ହୁଏ, ନିୄ ଫର୍ 
ତତ୍ତ୍ୱ ୄସୄତ ଧିଓ ହୁଏ ׀ 

ଫଧି  ନିୄ ଫର୍ ତତ୍ତ୍ୱଯ ସଭୋହୋଯ ଭଧ୍ୟ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ  ନୟୋନୟ ନକଦ ଭୂରୟ ଘୁକି୍ତକୁଡଓିୄଯ ଈସି୍ଙତ ଥୋଏ ׀ 
ଏହୋ ଫର୍ୟ ଧିଓ ଯୂୄ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତକୁଡଓିୄଯ ଥୋଏ ׀ ଏହୋ ଏହୋଓୁ ଏଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ 
ନେିଷି୍ଟ ଥପ ଯୋର୍ଓୁି ଏଓତ୍ର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ସୋଧନ ଓଯଥିୋଏ ׀  

ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଂଘଣ ଓୋମପୟକ୍ରଭ ୄଟ, ମୋହୋ ଓୋ ଭତୁୃୟଯ ଅଓସି୍ମଓତୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ସଯୁକି୍ଷତ ହୁଏ ׀ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହୋଯ ଅଓର୍ପଣ ଏଆଥି ୋଆଁ ୄମ ଏହୋ ଏଓ ସୋଧନ ୄଟ ମୋହୋ ଚଣଓଯ 
ସଂଘଣ ଓୋମପୟକ୍ରଭଓୁ ଫୀଭୋ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯ ି ତୋ‟ ଫୟକି୍ତକତ ଅଥଓି ୄମୋଚନୋଓୁ ନଶିି୍ଚତତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 
ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ସଂଘଣ ସଂଓନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନଯିୋଦ  ନଫିୋମପୟ ଦ୍ଧତ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ 
ନିୄ ଫର୍  ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଦୋଣିତ୍ୱ ଯଘିୋନ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓିଯ ଦ୍ଧପ-ନଫିୋମପୟ ସ୍ୱଯୂ ସଂଘଣ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଦଏି ׀  

ୄରୋଓଭୋୄନ ଫୃଦ୍ଧ ଫଣସ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଦ୍ଧତ ିଯୂୄ ଓଭିୋ ଧଯନୁ୍ତ 15 ଫର୍ପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ର୍କି୍ଷୋ 
ୄଓୋର୍ ବ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଈୄେର୍ୟ ସୋଧନ ୋଆଁ ଓଭିୋ ଚଣଓଯ ଛିଭୋନଙ୍କ ଫଫିୋହ ଔଙ୍ଙପ ତୁୋଆଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ୄଓୋର୍ 
ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ୄମୋଚନୋସଫୁଓୁ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ ି  ׀ ଏହସିଫୁ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ୄଔ ୄଔୋ ମୋଆ ନ ୋୄଯ ׀
ୄସକୁଡଓୁି ନଶିି୍ଚତତୋ ସହତି ଯୂଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

ଏହୋ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ୂକୃହ  ଊଣ ୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଅଦର୍ପ ଈୋଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ୄହୋଆଙ ି׀ ନୋ 
ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ଓୋଯଣଯୁ ଊଣ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋଯ ନଶିି୍ଚତତୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଊଣଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ିଓନୁି୍ତ 
ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ରବ୍ଧ ଅଣ ଭୂଧନଓୁ ଭଧ୍ୟ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ରିସୀଓୁ ଭିତଫୟଣୀ ସଂଘଣ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯୋମୋଆଙ ି  ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଏଓ ׀
ସଭୄଣୋୄମୋକୀ ପ୍ରତଜି୍ଞପି୍ତ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓୋମପୟୄଯ ଅସିୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ପ୍ରୄତୟଓ ଭୋସ/ତନିଭିୋସ/ଫର୍ପଯ 
ଅଯମ୍ଭଯୁ ତଯିକି୍ତଓୁ ରକୋ ଯଖି ବଫରି୍ୟତୄଯ ଏହୋଯ ଈୄମୋକ ୋଆଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଫଦ୍ଧ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଯୁକି୍ଷତ 
ସ୍ଙୋନ ୄଔୋଚୁଥୋଏ ׀  

ଓଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟୄଯ ପି୍ରଭିୟଭ ଓାଟଫିା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଓାଯଣ ୄମାକଁ ୁୄମାଚନାଓୁ ଅଓଷପଣୀୟ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ୁନଃ ବୋଯତୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନୟ ଏଓ ପ୍ରତଜି୍ଞପି୍ତ ୄହଈଙ ିMWPA (ଫଫିାହତି ଭହିାଙ୍କ ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଧିନୟିଭ) ନ୍ତକପତ 
ସୃଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ େଷ୍ଟୄଯ ରିସୀଓୁ ଫସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଯ ସଫୁଧିୋ – ଟଙ୍କୋଓୁ ୄଓଫ ରିସୀ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋଯଫି, ମିଏ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୀଭିତଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ସଭସ୍ଗ ଊଣଦୋତୋଙ୍କ ଦୋଫୀ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  
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ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄନଓ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ରିସୀ 55-65 ଅଣୁୄଯ ଯିକ୍ୱତୋ ରୋବ ଓଯଥିୋଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ତୋ‟ 
ଫସଯଗ୍ରହଣ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ ଓଯୁଥୋଏ ଏଫଂ ୄସବ ିରିସୀସଫୁ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଂଘଣଯ ନୟୋନୟ ଈତ୍ସ ୋଆଁ ଏଓ 
ଈୄମୋକୀ ଯିଯୂଓ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି׀  

ଓ) ଫବିିନ୍ନତା 

ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓି ନଭିନୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

i. ଭନ ିଫୟାକ୍ ପ୍ଳାନ (ଟଙ୍କା ୄପଯସ୍ତ ୄମାଚନା)  

ବୋଯତୄଯ ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ୄମୋଚନୋଯ ଏଓ ୄରୋଓପି୍ରଣ ପ୍ରଓୋଯ ଭନ ି ଫୟୋକ୍ ପ୍ଳୋନ ୄଟ ׀ ଏହା 
ଫିୄ ଶଷଯୂୄ ଏଓ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ/ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ ୄମାଚନା ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫଧି ସଭୟୄଯ ଅଫରି୍ତ୍ ଓସିି୍ତୄଯ ଫୀଭା 
ଯାଶଯି ଏଓ ବାକଓୁ ୄପଯସ୍ତ ଓଯିଫାଯ ଏଫଂ ଫଧି ସଭାପି୍ତୄଯ ଫୀଭା ଯାଶଯି ଫଶଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ 
ପ୍ରାଫଧାନ ଯହଙି ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

20 ଫର୍ପଯ ଏଓ ଭନ ିଫୟୋଓ ରିସୀ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି 20% ଓୁ 5, 10,  15 ଫର୍ପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ଚୀଫତି ରୋବ 
ଯୂୄ ଏଫଂ ଫର୍ଷି୍ଟ 40% 20 ଫର୍ପଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଧିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିୋୄଯ ׀   

ମଦ ିଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଚୀଫନ ଧଯନୁ୍ତ 18 ଫର୍ପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ଈୋଚତି 
ୄଫୋନସଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ଏହ ିତଥୟ ଈୄଯ ଧ୍ୟୋନ ନ ୄଦଆ ୄମ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୂଫପଯୁ ଭୂ ଭୂରୟଯ 60%  ଯ 
ରୋବ ୄଦଆସୋଯଙି ି׀  
 

ଏହ ିୄମୋଚନୋକୁଡଓି ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ରଫତୋ ୂନକଦ ୄପଯସ୍ଗ  ତତ୍ତ୍ୱ ୄମୋକଁୁ ତ ିୄରୋଓପି୍ରଣ ୄହୋଆୋଯଙି,ି ମୋହୋ 
ଳ୍ପ  ଭଧ୍ୟଭୋ ଫଧି ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଈର୍ତ୍ଭ ସୋଧନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଆତ ିଭଧ୍ୟୄଯ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିଫୟକି୍ତଯ 
ଭୃତୁୟ ହୁଏ ׀  

ii. ାର୍ (ସହୄମାକୀ) ଏଫଂ ଣ-ାର୍ (ଣ-ସହୄମାକୀ) ୄମାଚନା 

“ୋର୍” ଦଯ ଥପ ୄସହ ିରିସୀସଫୁଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମଈକଁୁଡଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ରୋବୄଯ ଂର୍ ଗ୍ରହଣ 
ଓଯନ୍ତ ି ି ନୟ କ୍ଷୄଯ „ଣ-ୋର୍‟ ୄସହ ׀ ରିସୀସଫୁଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ରୋବୄଯ ଂର୍ ଗ୍ରହଣ 
ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀ ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଈବଣ ପ୍ରଓୋଯ ଈସ୍ଙିତ ଥୋଅନ୍ତ ି׀  

ସଭସ୍ଗ ୋଯବ୍ନଯଓି ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ, ସଭଙୁ୍ଙଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଚୀଫନ ନଧିିସଫୁ, ମୋହୋସଫୁ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ 
ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭଯ ରୋବପ୍ରୋପି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ତି, ଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁସୋୄଯ, ଓଠ୍ନି ଫନିଣିୋଭଓ ନଯିୀକ୍ଷଣ 
ନ୍ତକପତ ନିୄ ଫର୍ ଓଯୋମୋଏ, ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଫୃଦ୍ଧଯି ଏଓ ଂର୍ଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମୋଏ ଥଫୋ “ରୋବ 
ସହତି ୄମୋଚନୋ” ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ, ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଯିକି୍ତ 
ଯୋର୍ଯି ଏଓ ଂର୍ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀  
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ଣ – ସହୄମୋକୀ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ଳୋଟପଭପ ଥଫୋ ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ଳୋଟପଭପ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ, ଅଭଯ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ସହତି ସଭନ୍ଧ ଯହଫି ୄମଈଁକୁଡଓି ସଂମୁକ୍ତ ׀ 
ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ “ରୋବ ଯହତି ୄମୋଚନୋକୁଡଓି” ୄହଈଙନ୍ତ ିୄସକୁଡଓି ୄମଈଁଠ୍ ିଘୁକି୍ତ ସଭଣୄଯ ରୋବସଫୁଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀ ଏହସିଫୁ ରୋବ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ 
ଧିଓ ୋଆଁ ନୁୄହ ଁ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚଣଓଯ ୄଓାଡଏି ଫଷପ ାଆଁ ଏଓ ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ରିସୀ ଥାଆାୄଯ ମାହା ଫଧିଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଷପ ାଆ ଁ
ଫୀଭା ଯାଶଯି 2 % ଯ ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ଫୃଦ୍ଧ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ମାହା ପୄଯ ଯିକ୍ୱତା ଭୂରୟ ଫୀଭା ଯାଶ ି
ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ଯାଶଯି 40% ଯ ୄଭାଟ ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ׀  

ୋଯବ୍ନଯଓି ଣ-ୋର୍ ୂଣ-ସହୄମୋକୀ  ରିସୀସଫୁ ଈୄଯ ଅଆଅଯଡଏିଙ୍କ ନୂତନ ଦକିଦର୍ଓିୋ ଈୄରଳଔ 
ଓଯନ୍ତ ିୄମ ଏହସିଫୁ ରିସୀ ୋଆଁ, ୄସହ ିରୋବ, ମୋହୋ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ, 
ୄସକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ୄଫଞ୍ଚଭୋଓପଯ ୄଓୌଣସ ିସୂଘଓ 
ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ ׀  

ୄସହବି,ି ତଯିକି୍ତ ରୋବ, ମଦ ିଓଙି ି ଥୋଏ, ୄମଈଁକୁଡଓି ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଣିଭିତ ନ୍ତଯୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ହୁଏ, ଫରି୍ଣୄଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ୄଫଞ୍ଚଭୋଓପଯ ୄଓୌଣସ ିସଘୂଓ ସହତି 
ସଂମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ରିସୀସଫୁଯ ପ୍ରତପିଓୁ ରିସୀ 
ଅଯମ୍ଭଯୁ ହିଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ରିସୀଧୋଯୀ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତପିଓୁ ନଯୂିଣ ଓଯିୋଯଫି ଏଫଂ ରିସୀ ଭୂରୟଯ 
ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନୟୋନୟ ଭୋକପ ସହତି ତୁନୋ ଓଯ ିୋଯଫି ׀  

iii. ସହୄମାକୀ (ାର୍) ରାବ ସହତି ୄମାଚନା  

ରୋବ ଯହତି ଓଭିୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ୄମୋଚନୋକୁଡଓିଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଏହ ିୄମୋଚନୋସଫୁୄଯ ରୋବୄଯ ସହୄମୋକୀତୋ 
ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହଙି ି  ׀ ରୋବ ସହତି ୄମୋଚନୋକୁଡଓିଯ ନୟସଫୁ ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଥୋଏ ׀
ରୋବସଫୁଓୁ ୄଫୋନସ ଓଭିୋ ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଫୋନସସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ 
ୄଫୋନସଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄସକୁଡଓୁି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଏଓ ସଭୋନୁୋତ ୂଥପୋତ୍ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଟ. 70 ପ୍ରତ ି
ସହସ୍ର  ଯୂୄ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ଅଓୋଯୄଯ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ ଯିକ୍ୱତୋ ଓଭିୋ ସଭପଣ 
ଦ୍ୱୋଯୋ, ରିସୀଯ ଫଧିଯ ସଭୋପି୍ତୄଯ ତଯିକି୍ତ ରୋବ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ୄମୋକୟ ହୁଏ ׀  

ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ, ମୋହୋ ଥୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄହୋଆକୄର, କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି ଦଅିମୋଆଥୋଏ, ଏହୋ ଫୟତୀତ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନ୍ତଭି ୄଫୋନସଯ ଭଧ୍ୟ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏସଫୁ ଓଙି ିସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ଅଓସି୍ମଓ ହୁଏ ଏଫଂ କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ନୁହନ୍ତ ି׀  

ନ୍ତଭି ୄଫୋନସକୁଡଓି ସହୄମୋକୀ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସହତି ଅଫଣ୍ଟନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଯୂୄ 
ଫଓିର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥିରୋ, ଫଡ ଫଡ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରୋବସଫୁ ୄଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିୄ ଟୄନୋଯ ଫଚୋଯକୁଡଓିୄଯ ନିୄ ଫର୍ 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀ ୄସକୁଡଓି ବୋଯତୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄନଓ ଫଓିୋର୍ର୍ୀ ଫଚୋଯକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ରୋକ ୁ
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  
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ସୂଘନା 

ରାବ ସହୄମାକୀତାୄଯ ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ଦ୍ଧତ ି

ଣୁ.ଏସ.ଏ. ବ ିନୟ ୄଓୄତଓ ଫଚୋଯ ଙ ିୄମଈଁଠ୍ ିରୋବସଫୁଓୁ ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ଅଓୋଯୄଯ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 
ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ଚଭୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତଯି ନୁୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

i. ୋଯବ୍ନଯଓି ଦ୍ଧତ ି ଥିରୋ “ୄାଟପୄପାରି ଦ୍ଧତ”ି ׀ ଏଆଠ୍ ି ଓବ୍ନୋନୀଦ୍ୱୋଯୋ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ୄୋଟପୄପୋରି ଈୄଯ ୄଭୋଟ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରତପିଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଈଥିରୋ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ରିସୀଧୋଯୀଙୁ୍କ 
ଫବିୋଚୟ ଧିୄର୍ର୍ଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଂର୍ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିରୋ ׀  ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋୄଯ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ 
ନିୄ ଫର୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଥପସଫୁ ଈୄଯ ଚତି ପ୍ରତପି ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଥପ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଥିଫୋ ୋଥପଓୟଓୁ ଚୋଣଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୋମୋଈ ନ ଥିରୋ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄୋଟପୄ ପୋରି ଦ୍ଧତ ିପ୍ରତପିଯ 
ହୋଯସଫୁଓୁ ସଭଯୂ ଓଯ ିୄଦଈଥିରୋ ଏଫଂ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସକୁଡଓୁି ସି୍ଙଯ ଓଯ ିୄଦଈଥିରୋ ׀ ଏହୋ ଓଙି ି
ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୁଥିରୋ ଏଫଂ ଏହ ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହୋ ଏଓଯୂୀ 
ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ତନ୍ତ୍ର ସହତି ଯୂୋୂଯ ିନୁଯୂ ୄଟ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ି“ଘତି ଥପ ଦ୍ଧତ”ି ׀ ଏଆଠ୍ ିପ୍ରତପି ୄଓୄଫ ନିୄ ଫର୍ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ନିୄ ଫର୍ 
ସଭଣୄଯ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହୋଯ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ଏହଓୁ ଔଣି୍ଡତ ଓଭିୋ ନିୄ ଫର୍ ଫଳଓ ଦ୍ଧତ ି
ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ୄମୄହତୁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ନିୄ ଫର୍ ଫଳଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତପି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  

 

ୋଯବ୍ନଯଓି ରୋବ ସହତି ୂସହୄମୋକୀ  ରିସୀକୁଡଓି ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୀଫନ ଓୋମପୟୋଣଯ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରଦର୍ପନ ସହତି ଓଙି ି
ସଂୄମୋକ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି  ରିସୀଧୋଯୀ ୄଫୋନସ ଅଓୋଯୄଯ ଓ‟ଣ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ׀ ଫର୍ୟ ସଂୄମୋକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନୁୄହଁ ׀
ଓୄଯ, ଏହୋ ନଧିିଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି  ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ତ୍ ି ୂସୋଧୋଯଣତଃ ଫୋର୍ଓି  ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଈୄଯ ନବିପଯ 
ଓୄଯ ׀  

ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପାଯଣୄଯ ୄଖାଷତି ଧିୄଶଷ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫୀଭାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୂପାନୁଭାନ  ଫଘିାଯୄଯ 
ନଅିମାଆଥିଫା ଓାଯଓସଫୁ ଉୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ଧିୄର୍ର୍ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ, ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହୋଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହ ି ସଫୁ ଓୋଯଣଯୁ, 
ରିସୀସଫୁୄଯ ୄମୋଡୋମୋଆଥିଫୋ ୄଫୋନସକୁଡଓି ଏଓ ତ ିଅଯୋଭ  ଦୂଯସ୍ଙ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଓଫ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରଦର୍ପନଯ 
ନୁୋନ ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିଦ୍ଧତ ିଙୄଯ ଥିଫା ଭୂ ତଓପ ୄହଉଙ ିସଭୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄ ଫଶ ପ୍ରତପିଓୁ ଭସୃଣ ଓଯିଫା ׀ ଏହୋ ସତୟ ୄଟ 
ୄମ ନ୍ତଭି ୄଫୋନସ  ୄମୌକିଓ ୄଫୋନସକୁଡଓି ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଆଓୁୟଟ ି ନିୄ ଫର୍ କୁଡଓିଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ରୋବସଫୁଯ ଏଓ 
ଫୃହତ୍ ଂର୍ ଈୄବୋକ ଓଯଫିୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି ି ତଥୋି ୄସକୁଡଓି ଏୄଫ ଫ ׀ ଚୀଫନ ଓୋମପୟୋଣଯ ଫୁଦ୍ଧଭିୋନୀ 
ଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଏଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ନ୍ତକପତ ୄଫୋନସସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫର୍ପଓୁ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄସକୁଡଓି 
ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟୄଯ ୄଦୈନଓି ଯଫିର୍ତ୍ପନଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀  



  

164 

 

ୋଯବ୍ନଯଓି ରୋବ ସହତି ୄମୋଚନୋକଡୁଓି ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦନଓୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଁଥିୄଯ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ୄମ ରୋବ ୂଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ୄଫୋନସ  ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯ ିଈତ୍ପୋଦ ଓଭିୋ 
ୄମୋଚନୋଯ କଠ୍ନ ଓିଯ ିୄଟ ׀ ମଦି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନିୄ ଫର୍ ଫଚୋଯୄଯ ଈଙ୍ଙ ପ୍ରତପି ଚପନ ଓୄଯ, ଏହୋ 
ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ଏହୋଯ ୄଫୋନସ ଓଭିୋ ଡବିିୄଡଣ୍ଡକୁଡଓିଯ ଏହ ିପ୍ରତପିସଫୁ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ସଂୄମୋକ ଥିଫ ׀  

ରିସୀଧାଯୀ ଓଭିୋ ଫୀଭିତ ାଆ ଁଫ଼େ ରାବ ୄହଉଙ ିୄମ ନିୄ ଫଶଯ ନଶିି୍ଚତତା ୄସହ ିଅଫଶୟଓତା ୄମଉଁକଡୁଓି ନଶିି୍ଚତ 
 ସଭିତ ନଧିି ଅଫଶୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓିଯ ୂଯଣ ାଆଁ ଏହ ି ୄମାଚନାକୁଡଓୁି ତୟନ୍ତ ଉମୁକ୍ତ ସାଧନ 
ଓଯିଥାଏ, ୄସକୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ନିୄ ଫର୍ ୄୋଟପୄପୋରିଯ ସଭଗ୍ର ୄୋଟପୄ ପୋରି ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ସୋହୋମୟ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ାଯବ୍ନଯଓି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ଅଆଅଯଡଏିଙ୍କ ନୂତନ ଭାକପଦଶଓିା  

ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ, ୋଯବ୍ନଯଓି ୄମୋଚନୋସଫୁଯ ଈତ୍ପୋଦ ବିଓଳ୍ପନୋ ପ୍ରୋଣ ସଭୋନ ଯହିୋୄଯ ׀  

ଓ   ନୂତନ ୋଯବ୍ନଯଓି ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଧିଓ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଯହଫି ׀  

i. ଏଓ ପି୍ରଭଣିଭ ରିସୀକୁଡଓି ୋଆଁ 45 ଫର୍ପଯୁ ଓଭ ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ ପି୍ରଭଣିଭଯ 
125% ୄହଫ ଏଫଂ 45 ଫର୍ପଯୁ ଧିଓ ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ ପି୍ରଭଣିଭଯ 110% ୄହଫ ׀  

ii. ନଣିଭିତ ପି୍ରଭଣିଭ ରିସୀକୁଡଓି ୋଆଁ, ସଯୁକ୍ଷୋ 45 ଫର୍ପଯୁ ଓଭ ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭିଣଭଯ 10 କୁଣ ୄହଫ ׀  

ଔ   ୋଯବ୍ନଯଓି ୄମୋଚନୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଫପନଭିନ ଭୃତୁୟ ରୋବ ୄହଈଙ ିତ ିଓଭୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ  ତଯିକି୍ତ 
ରୋବ ୂମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ  ׀  

କ  ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ତଯିକି୍ତ, ରିସୀୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଫୋନସ/ତଯିକି୍ତ ରୋବ  ଭୃତୁୟ ତୋଯଔି ମପୟନ୍ତ 
ଈୋଚତି ଯୋର୍ ିଭୃତୁୟ ୄହୄର ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ ମଦ ିୂଫପଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫ ׀  

ଖ  ଏହ ି ୄମୋଚନୋସଫୁ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯ, ସହୄମୋକୀ ଏଫଂ ଣ-ସହୄମୋକୀ, ସହୄମୋକୀ ୄମୋଚନୋୄଯ ଅସଫିୋ ଘୋରୁ 
ଯହିୋୄଯ ׀  

i. ସହୄମୋକୀ ରିସୀସଫୁ ୋଆଁ ୄଫୋନସଓୁ ନଧିିଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୂପଯୁ ୄଖୋର୍ତି 
ଓଭିୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟପି୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ ׀ ଓନୁି୍ତ, ୄଫୋନସ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ତି ୄହୋଆକୄର ଏଓ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି
ୄହୋଆମୋଏ ׀ ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ ଯିକ୍ୱତୋ ରୋବ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ 
  ׀ ଏହ ିୄଫୋନସଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ׀

ii. ଣ-ସହୄମୋକୀ ରିସୀସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀ ଈୄଯ ପ୍ରତପି ରିସୀଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ହିଁ ପ୍ରଓଟ 
ଓଯଦିଅିମୋଆଥୋଏ ׀  
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ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଫଧି ପ୍ରତୟୋବୂତ ିୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ 
ୄକ୍ଷୋ  _________ ୄଟ ׀  

I. ଧିଓ 

II. ଓଭ 

III. ସଭୋନ 

IV. ମୄଥଷ୍ଟ ଧିଓ 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଈତ୍ପୋଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତୋଯ ଅଥଓି ଭୂରୟଯ ହୋନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି ମୋହୋ ତୋ‟ ଅଶି୍ରତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓଭିୋ ସ୍ୱଣଂ ନଚି ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀  

 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ, ଏହୋଯ ବୟନ୍ତଯୄଯ, ଫୟକି୍ତଯ ନଓିଟସ୍ଙ ପି୍ରଣଚନଭୋନଙୁ୍କ ଭୋନସଓି ର୍ୋନ୍ତ ି ସଯୁକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମଦ ିତୋଯ ଓଙି ିଦୁବପୋକୟ ୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ ଖୄଟ ׀  

 ଫଧି ଫୀଭୋ ୄଓଫ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି ମୋହୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ତୋ‟ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ସୁଯକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

 ଫଧି ଫୀଭୋୄଯ ନନୟ ଫକି୍ରଣ ପ୍ରଯଜି୍ଞପି୍ତ ୂଣୁ.ଏସ୍.ି.  ୄହଈଙ ିଏହୋଯ ଓଭ ଭୂରୟ, ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ 
ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଧିଓ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣଓୁ ଓଣିଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  

 ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓି ସ୍ଙୋଣୀ ଫୀଭୋଯ ଈଦୋହଯଣ ଟନ୍ତ,ି ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ଈରବ୍ଧ ଥୋଏ, ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ׀  

 ଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ପ୍ରଓୃତିୄ ଯ ଦୁଆଟ ିୄମୋଚନୋଯ ସଭୋହୋଯ ୄଟ – ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
ମୋହୋ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ 
ୄମୋଚନୋ ମୋହୋ ଏହ ିଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫଧିଯ ସଭୋପି୍ତ ମପୟନ୍ତ ଚୀଫତି ଯୄହ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ଫଧି ଫୀଭୋ 
2. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
3. ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ 
4. ଭନ ିଫୟୋକ୍ ରିସୀ 
5. ସହୄମୋକୀ  ଣ-ସହୄମୋକୀ ୄମୋଚନୋ 
6. ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ 
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀   

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଓ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ଈତ୍ପୋଦ ୄଟ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀  

  

ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଫଧି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ 
ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄଟ ׀  

ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

____________ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ ଫନ୍ଧଓଓୁ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଦିଏି ׀  

I. ଫଧି 

II. ଫନ୍ଧଓ 

III. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ 
IV. ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ/ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ 

ପ୍ରଶନ 2 

ଅଣଙ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ୄମୄତ ____________ ୄହଫ, 
ଅଣଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄସୄତ ______________  ୄହଫ ׀  

I. ଧିଓ, ଧିଓ 

II. ଓମ୍, ଧିଓ 

III. ଧିଓ, ଓମ୍ 

IV. ର୍ୀଘ୍ର, ଧୀଯ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

I. ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ସଭଗ୍ର ଚୀଫନ ନୂତନୀଓଯଣ ଫଓିଳ୍ପ ସହତି ଅସନ୍ତ ି

II. ସଭସ୍ଗ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ନ୍ତନଭିିତ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ/ନୁଫୃଦ୍ଧ ିସହତି ଅସନ୍ତ ି

III. ଫଧି ଫୀଭୋ ଏଓ ନୋଶି୍ରତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ ତଥୋ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଥିଫୋ ନୟ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯୋ ମୋଆୋୄଯ 
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IV. ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଓୁ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ  ୄମୋଚନୋୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରୋଫଧୋନ 
ନୋହିଁ  

ପ୍ରଶନ 4 

ହୋସ୍ରଫୋନ୍ –ଫଧି ଫୀଭୋୄଯ, ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ  _____________  ׀  

I. ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ 

II. ହ୍ରୋସ ହୁଏ 

III. ସ୍ଙିଯ ଥୋଏ 

IV. ୄପଯସ୍ଗ ଦଅିମୋଏ  

ପ୍ରଶନ 5 

ଏଓ ଫଧି ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଫଓିଳ୍ପଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ି ଅଣ ତୋହୋଓୁ ____________ ୄଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯିୋଯିୄ ଫ ׀  

I. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ରିସୀ 
II. ଫନ୍ଧଓ ରିସୀ 
III. ଫୟୋଙ୍କ ଏଫ୍.ଡ.ି 
IV. ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ରିସୀ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ଭୂଔୟ ଈୄେର୍ୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

I. ଓଯ ଙୋଡ ୂଯିୄ ଫଟ  
II. ନଯିୋଦ ନିୄ ଫର୍ ଭୋକପ 
III. ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଈତ୍ପୋଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତୋଯ ଅଥଓି ଭୂରୟଯ ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 

IV. ଧନ ସଂଘଣ 

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଓୁ ଏଓ ଫଧି ୄମୋଚନୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଏ ?  

I. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭୋ ଫଧିଯ ସଭୋପି୍ତୄଯ ଥପ/ଟଙ୍କୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋ‟ ୋଔୄଯ ଧିଓ ଫୄଚଟ ଙ ି 
III. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଓନୁି୍ତ ତୋ‟ ୋଔୄଯ ଓମ୍ ଫୄଚଟ ଙ ି 
IV. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଏଓ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମୋହୋ ଧିଓ ପ୍ରତପି ୄଦଫ 

ପ୍ରଶନ 8 

ହ୍ରୋସଫୋନ ଫଧି ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର ୄଟ ?  
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I. ଭୃତୁୟ ରୋବ ଯୋର୍ ିସଯୁକ୍ଷୋଯ ଫଧି ସହତି ହ୍ରୋସ ୋଏ  
II. ପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ ିସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଧି ସହତି ହ୍ରୋସ ୋଏ 

III. ପି୍ରଭଣିଭ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭତ/ସଭୋନ ଯୄହ 

IV. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ହ୍ରୋସଫୋନ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ 

ପ୍ରଶନ 9 

ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ  ?  

I. ଏହୋ ୋଔୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ଖଟଓ ଙ ି

II. ଏହୋ ୋଔୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ଚୀଫତି ରୋବ ଖଟଓ ଙ ି

III. ଏହୋ ୋଔୄଯ ଈବଣ ଭତୁୃୟ ଚୀଫତି ଖଟଓ ଙ ି

IV. ଏହୋ ଏଓ ଫଧି ୄମୋଚନୋ ସଦୃର୍ ୄଟ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ପ୍ରତୟୋବୂତ ିୄମୋଚନୋଯ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ୄମୋଚନୋ 
II. ୄକ୍ରଡଟି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
III. ଭନ ିଫୟୋଓ ୄମୋଚନୋ 
IV. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ୄମୋଚନୋ  
 

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫନ୍ଧଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ ଫନ୍ଧଓଓୁ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଦିଏି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I  ׀  

ଅଣଙ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଅଣଙ୍କ ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣୋୄଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଓୁ ଏଓ ନୋଶି୍ରତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ ତଥୋ ନୁଫୃଦ୍ଧ ି ଥିଫୋ ନୟ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ କ୍ରଣ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 4  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III ׀  

ହ୍ରୋସଫୋନ୍-ଫଧି ଫୀଭୋୄଯ, ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସି୍ଙଯ ଥୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

 ଏଓ ଫଧି ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଫଓିଳ୍ପଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ି ଅଣ ତୋହୋଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ରିସୀୄଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯିୋଯିୄ ଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଈତ୍ପୋଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତୋଯ ଅଥଓି ଭୂରୟଯ ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ୄହଈଙ ିଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
ଈତ୍ପୋଦ ଙୄଯ ଥିଫୋ ଭଔୂୟ ଈୄେର୍ୟ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଫଧି ୄମୋଚନୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଫଓିଳ୍ପ ୄଟ ମିଏ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋ‟ ୋଔୄଯ ଓଭ 
ଫୄଚଟ ଙ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭତ/ସଭୋନ ଯୄହ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ପ୍ରତୟୋବୂତ ିୄମୋଚନୋୄଯ ଈବଣ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫତି ଖଟଓ ଯହଙି ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଭନ ିଫୟାକ୍ ୄମାଚନା ୄହଉଙ ିଏଓ ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 9 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି - II 

ଧ୍ୟାୟ ଉକ୍ରଭ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଚକତ ସହତି ଯଘିଣ ଓଯୋଏ । ଅୄଭ ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ସୀଭୋଫନ୍ଧନ ଯୀକ୍ଷୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫି ଏଫଂ ତୋୄଯ ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଅର୍ତ୍ ି ଈୄଯ ନଚଯ ଓୋଆଫୋ । ୄର୍ର୍ୄଯ ଅୄଭ  ନଚଯ ଓୋଆଫୋ ଓଙି ି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ 
ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଈୄଯ ମୋହୋ ଫଚୋଯୄଯ ଈରବ୍ଧ । 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ କୁଡଓି 

 
A. ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ସୋଧୋଯଣ ଫର୍ଣ୍ପନୋ 
B. ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି 
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A. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସାଧାଯଣ ଫର୍ଣ୍ପନା 

୧. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି - ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓତା      

ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣ କୁଡଓିୄଯ ଅୄଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଙି ି ଈୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଆଙୁ ମୋହୋଯ 
ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ  ଫୀଭା ଥିଫା ସଂୄକ ସଂୄକ ସଂଘୀତ ଉାଦାନ କଡୁଓି ଭଧ୍ୟ ଙ ି । ଏହ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଧିଓାଂଶ 
ସଭୟୄଯ ଅଥଓି ଫଚୋଯଯ ଂଶ ବାୄଫ କୁଯୁତ୍ୱ ଦଅିମାଆଙ ି ଏଫଂ ସଞ୍ଚତି ଭୂଧନଯ ନୟ ଦ୍ଧତ ି କଡୁଓି ସହତି 
ତୁନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି।   

ସଞ୍ଚଣ ଏଫଂ ନିୄ ଫର୍ ଯ ଭଔୂୟ ଈୄଦର୍ୟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି, ଅୄଭ ନଶି୍ଚଣ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ଈଘତି, ସବ୍ନଦଯ ନଚି ନଚି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓଓି ଅଫଣ୍ଟନଓୁ ହୋସର ଓଯଫିୋ ମୋହୋଓ ିଦକ୍ଷ ଏଫଂ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ୄଟ । 

i. ନଚି ନଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓଓି ଅଫଣ୍ଟନଭୋୄନ ସୋଯୋ ସଭଣଯ ଅଫଣ୍ଟନ । ଏଠ୍ୋୄଯ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ର୍ବ୍ଦଯ 
ତୋତ୍ପମପ  ୄହଈଙ ି ୄମ ମୄଥଷ୍ଟ ଧନ ଯୋର୍ ି ଫହୁତ ପ୍ରଓୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ କୁଡଓୁି ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ବୋଫୄଯ 
ଓୃତଓୋମପୟ  ଓଯଫିୋଓୁ ଈରବ୍ଧ ୄହଫୋ ୄମଯ ିୄସଭୋୄନ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫବିିନ୍ନ ୄସୋୋନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈସ୍ଙତି 
ହୁନ୍ତ ି। 

ii. ନୟ କ୍ଷୄଯ ଦକ୍ଷ ଅଫଣ୍ଟନଯ ତୋତ୍ପମପୟ ଦୃତ କତିୄ ଯ ସଞ୍ଚଣ ଏଫଂ ବଫରି୍ୟତୄଯ ୄଫର୍ୀ ଧନ ଯୋର୍ ି
ଈରବ୍ଧ ଓଯଫିୋ । ୄକୋଟଏି ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସଂଓଟଯ ସ୍ଗଯ ୋଆଁ ଈଙ୍ଙତଯ ୄପଯସ୍ଗ, ହିଁ ୄଫର୍ୀ ଦକ୍ଷ ନିୄ ଫର୍ 
। 

ଚୀଫନଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଘନି୍ତୋଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫରି୍ଣ ୄହଈଙ ିୄମ ଅଥଓି ଫଚୋଯୄଯ ନୟ ସଂର୍ତ୍ ି
ତୁନୋୄଯ ଅଭଦୋନୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ । ଚୀଫନ  ଫୀଭୋଯ ୋଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଭୂରୟ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓିଯ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଙି ିଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଈୄମୋକୀ ହୁନ୍ତୋ ମୋହୋ ଅୄଭ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓରୁ । ଏହୋଓୁ 
ୄମୋଚନୋ ଫଣ୍ଡଲ୍ ଓୁହୋମୋଆଙ ିଓୋଯଣ ୄମଈ ଁଯୋସ୍ଗୋୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କଯ କଠ୍ନ ଫଣ୍ଡଲ୍ ଏଫଂ ପ୍ରଦର୍ପନ ୄହୋଆଙ ିୄମଯ ି
ରୋବ କୁଡଓି ଏଫଂ ଫୀଭୋ  ୋଆଁ  ୄଦଣ ଥପଯ ଏଓ ୟୋୄଓଜ୍ ।  

୨. ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସୀଭାଫନ୍ଧନ 

ୄକୋଟଏି ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଯୀକ୍ଷୋ ନଭିନରିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ର କୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ତି ଓଯଫି : 

a) ନକଦ ଭୂରୟଯ ଉାଦାନ: ପ୍ରଥଭତଃ, ସଂଘତି ଯୋର୍ୀ ଓଭିୋ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଈୋଦୋନ ଏହ ିରିସୀୄଯ ବର 
ବୋଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋୄହୋଆ ନୋହିଁ । ସଂଯକି୍ଷତ ଫୀଭୋ ସଂଓଟ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଯଭିୋଣ 
ଫୀଭୋଙ୍କନଙ୍କଯ ଯଚିବପଯ ଭୋତ୍ରୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ । ଏହୋ ଫଦୄଯ ଭୃତୁୟସଂଔୟୋ, ସୁଧଯ ହୋଯ କୁଡଓି, 
ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓି ଏଫଂ ନୟ ଭୋଦଣ୍ଡ କୁଡଓି ମୋହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫସ୍ଙୋ ୄହୋଆଙ ି ତୋହୋ 
ଫରି୍ଣୄଯ ଓଳ୍ପନୋ ଓଯଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄହୋଆଙ ି। ଏହ ିଓରପନୋ କୁଡଓି ପ୍ରୋଣ ଭନଭଔୁୀ ୄହୋଆୋଯଫି । 

b) ୄପଯସ୍ତଯ ହାଯ: ଦ୍ୱତିୀଣତଃ ଏହ ିଦ୍ଧତ ିକୁଡଓି ଈୄଯ ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ଓଣ ୄହଫ ଏହୋ ୄଔୋଚଫିୋ ସହଚ 
ନୁୄହ ଁ। ଏହୋଯ ଓୋଯଣ "େିଥ୍ ୄପ୍ରୋପିଟ୍ ରିସୀଜ୍" ଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫୋ ରୋବ ଯ ଭୂରୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଚଣୋଥିଫ, 
ୄଓଫ ୄମୄତୄଫୄ ଘୁକି୍ତ ୄର୍ର୍ ୄହଫୋଓୁ ଅସଫି। ୁଣ,ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରଓୃତ ଘୋଚପ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋୄହୋଆ 
ନୋହିଁ । ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟତୋଯ ବୋଫ ୄସଭୋନଙ୍କ ସହତି ସଂଘଣଯ ନୟ ଫଓିଳ୍ପ ଈୋଦୋନ 
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କୁଡଓୁି ତୁନୋ ଓଯଫିୋ ଓଠ୍ନି ଓଯଥିୋଏ। ସ୍ୱତଃଫୁର୍ତ୍ପ ବୋଫୄଯ ଚୄଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମ ୄଓୄତ ଦକ୍ଷ ଚୋଣି 
ୋଯଫି ନୋହିଁ ୄମଯ ିୄକୋଟଏି ସଂଘତି ମନ୍ତ୍ର ୄଟ ମଦଫିୋ ଚୄଣ ଏହବି ିତୁନୋ ଓଯ ିୋଯଫି ।            

c) ସଭପଣ ଭୂରୟ: ୄକୋଟଏି ତୃତୀଣ ସୁଫଧିୋ ୄହଈଙ ିୄମ ଟଙ୍କୋ ଏଫଂ ସଭପଣ ଭୂରୟ କୁଡଓି (ୄମ ୄଓୌଣସ ି
ସଭଣୄଯ), ଏହ ି ଘୁକି୍ତ କୁଡଓି ଧୀନୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଭରୂୟ କୁଡଓି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ( ସଂଯକି୍ଷତ ଫୀଭୋ 
ସଂଓଟ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଯଭିୋଣ ଏଫଂ ନୀତଯି ମଥୋ ନୁୋତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସହବୋକୀ) । ଏହ ି
ଭୂରୟ  କୁଡଓି ପ୍ରୋଣ ଭନଭଔୁୀ ବୋଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ । ସଭପଣ ଭୂରୟ ୋଔୄଯ ହଂଘଫିୋଯ 
ପ୍ରଣୋୀ ଦୃର୍ୟଭୋନ ହୁଏ ନୋହିଁ । 

d) ଅଭଦାନୀ/ରାବ: ୄର୍ର୍ୄଯ ୄସଠ୍ୋୄଯ ଏହ ିରିସୀଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଅଭଦୋନୀ/ରୋବ ଚୋତ ୄହଫ । ଓୋଯଣ 
ଈବଣ ଥପଯ ଫନିିୄ ମୋକ ଈୄଯ ଓୋମପୟନଫିପୋହଓ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଦୃଢ ମପୟୄଫକ୍ଷଣ ଏଫଂ ସ୍ୱଯୂ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଥପଯ ଫନିିୄ ମୋକ ସଂୋଦନ ଂର୍ୀଦୋଯଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ତଯିକି୍ତ ରୋବୟୋଂର୍ ହଠ୍ୋତ୍ ପ୍ରତପିତି 
ଓଯଫି ନୋହିଁ, ଏହ ିରିସୀଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଅଭଦୋନୀ/ରୋବ ଫହୁତ ଈଙ୍ଙୄଯ ୄହୋଆନୋୄଯ ମୋହୋ ଧିଓ 
ଅର୍ଙ୍କୋୂର୍ଣ୍ପ ଥପଯ ଫନିିୄ ମୋକ ଠ୍ୋଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ ।      

3. ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ  

ୄମଯ ି ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓିଯ ସୀଭୋନ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହରୋ, ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ କୁଡଓି ସଂଔୟୋ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯ ଈତ୍ପୋଦ ୄପ୍ରୋପୋଆରକୁଡଓିୄଯ ଦୃଷ୍ଟିୄକୋଘଯ ୄହରୋ । ଏହକିୁଡଓି ତୄ ସଂକି୍ଷପ୍ତୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ 
ଓଯୋମୋଆଙ:ି 

a) ଫଣ୍ଡଲ୍  

ଏହ ି ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି ସଯୁକ୍ଷୋ ଏଫଂ ସଂଘତି ଈୋଦୋନ କୁଡଓିଯ ଥୃଓୀଓଯଣୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଏଫଂ ୄଯୄଯ ଈତ୍ପୋଦ 
କୁଡଓିଯ ଫଓିୋର୍ ୄମଈଁଟୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଭିୋ ସଂଘଣ ଈୄଯ ୄଦରୋ, ତୋହୋ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ ଈବଣଯ ୄକୋଟଏି ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଭିଶ୍ରଣ । 

ୄମୄତୄଫୄ ଣୁନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ବ ିଫଚୋଯୄଯ ,ଏହକିୁଡଓି ଫୀଭୋଯ ସଂଜ୍ଞୋଯ ୄକୋଟଏି ନୁଃଅଫଷି୍କୋଯଓୁ 
ୄନତୃତ୍ୱ ଓରୋ ଏଫଂ ଫଶି୍ୱଫୟୋୀ ଅଶ୍ୱୋସନ ବ ି ନୂଅ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ଏଫଂ ଯଫିର୍ତ୍ପନର୍ୀ ଅଶ୍ୱୋସନ, 
ଣୁନୋଆୄଟଡ୍ ଓଙ୍ି୍ଗଡମ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚୋଯ କୁଡଓିୄଯ ଏଓଭୋତ୍ର ଫୀଭୋ ସଂୄମୋଚଓଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄଦଔୋ ୄହରୋ । 

b) ଥପ ଫନିିୄ ମାକ ସଭେନ୍ଧନ/ସଂମୁକ୍ତ  

ଦ୍ୱତିୀଣ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସଭନ୍ଧନ  ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ଅଡଓୁ ଫସି୍ଙୋିତ ଥିରୋ , ୄମଈଁଟୋ ଓ ି  ଫୀଭୋଧୋଯଓଙୁ୍କ 
ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସଂୋଦନଯ ୄକୋଟଏି ପ୍ରଦର୍ପଓ ଫସୁ୍ଗ ସହତି ଚଡତି ୄହୋଆଥିଫୋ ରୋବ । ୄସଠ୍ୋୄଯ ଏହ ିଯୋସ୍ଗୋୄଯ 
ୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ଥିରୋ ୄଯୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଦ ଦଅିମୋଆଥିରୋ । ନୂଅ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ବ ିଏଓଭୋତ୍ର 
ସଂମୁକ୍ତଯ ତୋତ୍ପମପୟ ଥିରୋ  ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄକୋଟଏି ନୂଅ ବୂଭିଓୋ ୄଔଫିୋଓୁ ଥିରୋ । ୄସଭୋୄନ ଥିୄର 
ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଦକ୍ଷ ଥପ ଯଘିୋଓ ୄକୋଟଏି ଈଙ୍ଙ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରତିୄ ମୋକୀ ଅଭଦୋନୀଯ ହୋଯ ୄମୋକୋଆୄଦଈଥିଫୋ ଯ 
ଧିଓୋଯ ସହତି, ତୋହୋ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ ଥପ ସଂକ୍ରୋନ୍ତ ନଯିୋର୍ତ୍ୋଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋୄନ ।  

c) ାଯଦଶତିା  
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ଫଣ୍ଡର ଭଧ୍ୟ ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯୄଯ ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଦୃର୍ୟଭୋନତୋଯ ଅଯମ୍ଭ ଏଫଂ ଓବ୍ନୋନୀ କୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭନଓଯ 
ୄସଫୋ କୁଡଓି (ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓି ବ)ି ୋଆଁ ଘୋଚପ କୁଡଓିୄଯ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯୋକରୋ ।ଏହସିଫୁ କୁଡଓି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ 
ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ଏହଯୂିୄ ତୁନୋ ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଆ ୋଯୁଥିରୋ । 

d) ପ୍ରତୀଓ/ଣଭାନଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି  

ଘତୁଥପ ଭୂଔୟ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିୄହଈଙ ିୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ଦୃଢଯୁ ନଭନୀଣ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓିଯ କଠ୍ନ ,ୄମଈଁଟୋ ଓ ିଭୋନଓ 
ଈତ୍ପୋଦ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯଫିୋଯ ଭଧ୍ୟ ୄଦଔୋୄହୋଆଙ ି। ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଓହୁଙୁ ଭୋନଓ ଏହୋ ୄହଈଙ ିସନ୍ଦଯ 
ୄସୋୋନ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ୄମଈଁଟୋ ୄକୋଟଏି ଗ୍ରୋହଓ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯିୋଯଫି ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ରୋବ କୁଡଓି 
ଏଫଂ କଠ୍ନ ଂଓନ ଓଯଫି ।   

ୄସଠ୍ୋୄଯ ଦୁଆଟ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ତତ୍ପଯ ବୋଫୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ିଏହ ିସଂଫନ୍ଧୄଯ  

 ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଏଫଂ ରୋବ କୁଡଓିଯ କଠ୍ନ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଏଫଂ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋ 
 ୄମୄତୄଫୄ ଭୄନୋନଣନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଯ ଅଣ ଓୁ ଓିଯ ିଥପଯ ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯଫିୋ   

4. ଅରି୍ତ୍ - ଅଫଶୟଓତା କୁଡଓିଯ ଭିନ  

ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓିଯ ନୂଅ ଯୀତିୄ ଯ ଅର୍ତ୍ଯି ଭୂଔୟ ଈତ୍ସ କୁଡଓି ମୋହୋ ଦୁନଅି ସୋଯୋ ଦୃଷ୍ଟିୄକୋଘଯ ୄହରୋ  ତୋହୋ ନଭିନୄ ଯ 
ଦଅିମୋଆଙ ି: 

a) ଥପ ଫନିିୄ ମାକଯ ରାବ କୁଡଓି ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଫନ୍ଧ : ପ୍ରଥଭତଃ , ୄସଠ୍ୋୄଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକଯ ରୋବ 
କୁଡଓି ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଫନ୍ଧଯ ପ୍ରତୟର୍ୋ ୄମଈଁଟୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ କୁଡଓି ୄକୋଟଏି ପ୍ରପୁଲ୍ଲ ଏଫଂ 
ପ୍ରତଜି୍ଞୋ ଫଦ୍ଧ  ୁଞି୍ଜ  ଫଚୋଯୄଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଚଯଅିୄଯ  ତଅିଯ ିଓଯିୋଯନ୍ତ ି । ଧିଓତଭ କୁଯୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ମୁକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି   ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସଭନ୍ଧନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ସକ୍ଷୄଯ ୄହୋଆଙ ିୄମ , 
ଏଯଓି ି ମଦି ଳ୍ପ ୄଦୌଡୄଯ,ୄସଠ୍ୋୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଓଙି ି ଈଙ୍ଙ ଏଫଂ ନଙି୍ଙ କ୍ଷୋତ ଫଚୋଯୄଯ 
ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓି ଏହ ିଫଚୋଯ କୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ , ରଭୋ ୄଦୌଡୄଯ , ନୟ ସୁଯକି୍ଷତ ନଶିି୍ଚତ ଅଣ ଦ୍ଧତ ିକୁଡଓି 
ତୁନୋୄଯ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହଫ । ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ କୁଡଓି ମିଏଓ ି  ଦକ୍ଷତୋଯ ସହତି ଯଘିୋନୋ 
ଓଯଫିୋଓୁ ୄମୋକୟ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଫବିୋକ କୁଡଓି ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫହୁତ 
ଫଢଅି ୄପଯସ୍ଗ ଈତ୍ପର୍ଣ୍ପ ଓଯିୋଯଫି ଏଫଂ ଏହଯୂିୄ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ଫଓିର୍ତି ଓଯ ିୋଯଫି । 

b) ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଖାତ ଓଯି ୄପଯସ୍ତ : ଅଭଦୋନୀଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ  ସଂଘଣ ଈୄଯ ଓୃତ୍ରଭି ଈୄଯ 
ଭୂରୟ ଫୃଦ୍ଧଯି ସଂସ୍ପର୍ପ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ଓଯନ୍ତ ି ୄମଯ ିଅୄଭ ସଫୁ ଚୋଣିଙୁ , ଓୃତ୍ରଭି ଈୋଣୄଯ ଭୂରୟ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଚଣଓଯ ଐଶ୍ୱମପୟ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରବୋଫ ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ କ୍ଷଣ ଓଯିୋଯଫି ମୋହୋ  ଦ୍ୱୋଯୋ , ମଦ ିଅଚ ିୄକୋଟଏି 
ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ୄଓଫ ୩୦ ଆସୋ ହୁନ୍ତୋ ନ୍ଦଯ ଫର୍ପ ୄଯ ୧୦୦ ଟଙ୍କୋ ଭୂଧନ ଅଚ ିତ ିଓଭୄଯ 
୩୦୦ ଟଙ୍କୋଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନ୍ଦଯ ଫର୍ପ ବିତୄଯ ଏହ ିକ୍ରଭୄଯ ଏହୋଯ ଭୂରୟ ହୁନ୍ତୋ ମୋହୋ 
ଅଚ ିଙ ି। ଏହୋଯ ଭୋୄନ ୄହଈଙ ିୄମ ୄକୋଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଈୄଯ ଅଭଦୋନୀଯ ହୋଯ ଓୃତ୍ରଭି 
ଈୋଣୄଯ ଭରୂୟ ଫୃଦ୍ଧ ିଯ ହୋଯ ତୋତ୍ପମପୟମୁକ୍ତ ବୋଫୄଯ ନଶି୍ଚଣ ଧିଓ ୄହଫୋ ଈଘତି । ଏହୋ ୄହଈଙ ିୄସଆଠ୍ ି
ୄମଈଁଠ୍ୋୄଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ ରିସୀ କୁଡଓି ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ 
ଧିଓ ସଂଔୟୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଫରି୍ଷି୍ଟ ବୋଫୄଯ ୄମୋକୟ ଥିରୋ । 
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c) ନଭୟତା/ନଭନୀୟତା : ୄକୋଟଏି ତୃତୀଣ ଓୋଯଣ ୄସଭୋନଙ୍କଯ  ଅର୍ତ୍ ିୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ନଭୟତୋ ଥିରୋ । 
ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋୄନ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସୀଭୋ ବିତୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯ ିୋଯିୄ ଫ, ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଭୂରୟ ୄସଭୋୄନ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହଁୁଥିୄର ଏଫଂ ଭୃତୁୟଯ ରୋବ କୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହଫ ଏଫଂ ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ 
ଭୂରୟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟ । ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସଂମୁକ୍ତ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓିୄଯ , ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସନ୍ଦ 
ଥିରୋ ଏଫଂ ୁଞି୍ଜଯ ଭିଶ୍ରଣ ୄମଈଁଥିୄଯ ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଫନିିୄ ମୋକ ଯ 
ରୋବ ଘୋହଁୁଥିୄର । ଏହୋଯ ତୋତ୍ପମପୟ ଥିରୋ ୄମ ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଥପ 
ଫନିିୄ ମୋକ ଈୄଯ ଧିଓ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯ ିୋଯିୄ ଫ  । 

d) ସଭପଣ ଭୂରୟ : ୄର୍ର୍ୄଯ ,ରିସୀକୁଡଓି ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ୄକୋଟଏି ଫରି୍ଷି୍ଟ ଯୂୄ ନିୄ େପର୍ ଓଯୁଥିଫୋ 
ଫର୍ପ କୁଡଓିଯ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ  ଫଧି ( ଓହଫିୋ ତନି ିଯୁ ୋଞ୍ଚ ), ୄଯ ୄକୋଟଏି ନୋଭଭୋତ୍ର ୄପଯସ୍ଗଯ ଘୋଚପଯ ହ୍ରୋସ 
ୄଯ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ ଟଙ୍କୋ ଓୋଢଫିୋଓୁ ନୁଭତ ି ୄଦୄର । ଏଭିତ ି ୄପଯସ୍ଗ ଈୄଯ ଈରବ୍ଧ 
ଯଭିୋଣ ଓଭିୋ ଭଦୁ୍ରୋୄଯ ଯଣିତ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋମପୟ ଈୄଯ ରିସୀଯ ୁଯୋ ନେିଷି୍ଟ ଓୋ ୂଫପଯୁ , ତତ୍କୋନି 
ୋଯବ୍ନଯଓି ରିସୀ କୁଡଓି ଧିନୄଯ ଥିଫୋ ଈରବ୍ଧ ୄପଯସ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଠ୍ୋଯୁ ଫହୁତ ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଥିରୋ ।    

ଏହ ିରିସୀ କୁଡଓି ଫହୁତ ୄରୋଓପି୍ରଣ ୄହରୋ ଏଫଂ ଏଯଓି ିଫହୁତ ୄଦର୍ କୁଡଓିୄଯ ୋଯବ୍ନଯଓି ଈତ୍ପୋଦ କଡୁଓି ୁନଃ 
ସ୍ଙୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଅଯମ୍ଭ ଓୄର , ୂବୋଯତ ଫ ିନ୍ତବପୁ କ୍ତ  ଓୋଯଣ ୄସଭୋୄନ ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯୁଥିୄର ୄକୋଟଏି ସଂଓଟୂଣପ 
ଈୄେର୍ୟ ଫହୁତ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକଓୋଯୀ - ଐଶ୍ୱମପୟଯ ସଂଘୟଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ ୄମଉଁଟା ଦକ୍ଷ ଥପ ଫନିିୄ ମାକ ଉାୟ କୁଡଓି 
ାଆ ଁଘାହଦିା ଉତ୍ପାଦନ ଓରା । ଣୁନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟ୍ସୄଯ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୁ, " ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ " ବ ିଈତ୍ପୋଦ 
କୁଡଓି ପ୍ରଘତି ଈଙ୍ଙ ସୁଧଯ ହୋଯ କୁଡଓି ୄପଯସ୍ଗଯ ରୋବ କୁଡଓୁି ତକି୍ରଭ ଓଯଫିୋଯ ଈୋଣ ୄମୋକୋଆ ୄଦୄର 
ୄମଈଁଟୋ ଓ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋୄନ ଟଙ୍କୋ ଅଓୋଯୄଯ  ଏଫଂ ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋୄନ ଫହୁତ ର୍ୀଘ୍ର ୁଞି୍ଜ ଫଚୋଯୄଯ 
ଈୋଚପନ ଓୄର । 

ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ କୁଡଓିଯ ନଭୟତୋ ଏଫଂ ଙି୍କତ ଯୋର୍ ିଏହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ ଓୁ ସକ୍ଷଭ  ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ 
ଥପ ତୋଙ୍କଯ ନେିଷି୍ଟ ଫସ୍ଙୋୄଯ ନୁଓୂ ସଭୋୄଣୋଚତି ୄହଫ । ତ ିର୍ୀଘ୍ର ୄପଯସ୍ଗଯ ସୁଫଧିୋ ଫନିୋ ଭଧ୍ୟ ନୁଘତି କ୍ଷତ ି
ଭୋୄନୄହଈଙ ିୄମ ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ଫହୁତ ରଭୋ ସଭଣ ୋଆଁ ତୋଙ୍କ ଟଙ୍କୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନୀଣ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଅଈ ୄହଫ ନୋହିଁ । 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ୄଓଈଁଟୋ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ?    

 I. ଫଧି ଅର୍ବୋସନ 
 II. ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
 III. ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ 
 IV. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
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B. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି 

1. ଓଙି ିାଯବ୍ନଯଓି ଉତ୍ପାଦ  

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ନୁୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓିୄଯ ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫୁି ଓଙି ିୋଯବ୍ନଯଓି ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ୄମଈଁଟୋ ଓ ି
ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ଏଫଂ ନୟତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିୄକୋଘଯ ୄହୋଆଙ ି 

a) ସାଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା  

ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିୄକୋଟଏି ରିସୀ ମୋହୋ ୧୯୭୯ ୄଯ ଣୁନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟ୍ସ୍ ୄଯ ଯଘିତି 
ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଦର୍ଓଯ ପ୍ରଥଭ ଧୋ ସୁଦ୍ଧୋ ଫହୁତ ୄରୋଓପି୍ରଣ ୄହୋଆଥିରୋ । 

ନୄବଭେଯ ୨୦୧୦ ଯ ଅଆଅଯଡଏି ନୁସାୄଯ ," ସଫୁ ସାଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି ( 
ୟୁନୱିସପଲ୍ ରାଆଫ୍ ୄପ୍ରାଡଓଟସ୍ ସ ) ଯଫିରି୍ତ୍ତ ୄହାଆ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି ( ବାଯିଏଫୁଲ୍ ଆନସଯୁାନସ ୄପ୍ରାଡଓଟସ୍ ସ 
( ବିଅଆି ) ନାଭୄଯ ଯଘିତି ୄହଫ ।‛ 

ସୂଘନା 
ସାଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫଷିୟୄଯ 

ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄକୋଟଏି ଦ୍ଧତ ିଏହାଯ ନଭନୀୟ ଫୀଭା ାଆ ଁୄଦୟ ଥପ, ନଭନୀୟ 
ଙି୍କତ ଯାଶ ିଏଫଂ ଭୃତୁୟ ରାବ ଯିଭାଣ କୁଡଓି , ଏଫଂ ଏହାଯ ଦାମ୍ ଉାଦାନ କୁଡଓିଯ ୄଶଷ  ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋଯ ରକ୍ଷଣ 
ହସିୋଫୄଯ ଫବିୋଚନ ଓଯୋୄହୋଆଙ ି। ୄମୄତୄଫୄ ୋଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ୄକୋଟଏି ଫରି୍ଷି୍ଟ 
ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିଓଭିୋ ଓୋମପୟୋଣ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଥପ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଘୁକି୍ତଓୁ କ୍ରଭୄଯ ଯଖିଫୋଓୁ , 
ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ କୁଡଓି ରିସୀଧୋଯୀ ଭୋନଙୁ୍କ ସୀଭୋ ବିତୄଯ ନୁଭତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି, ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ 
ଥପ କୁଡଓିଯ ଯଭିୋଣ ଫୀଭୋଓୃତ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ୄସ ଥପ ୄଦଫୋଓୁ ଘୋହଁୁଙନ୍ତ ି । ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଯଭିୋଣ 
ୄଫର୍ୀ ୄହୄର , ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଫୀଭୋଓୃତ ଯୋର୍ ିସଯୁକ୍ଷୋ ଏଫଂ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୃହର୍ତ୍ଯ ୄହଫ ।  

ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଭଔୁୟ ନୂଅ ଦ୍ଧତ ିପ୍ରଥଭ ରିସୀ ଫର୍ପ ୄଯ ଯୁୋ ନଭନୀଣ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ । 
ୄସହ ିଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ୁଯୋ ଯୂୄଯ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଓୁ ମୋହୋଓ ିରିସୀ ୄୋର୍ଣ ଓଯଫିୋଯ ଭୂରୟ କୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ 
ଫହୁତ ୄଫର୍ୀ । ଏହୋଯ ତୋତ୍ପମପୟ୳ ୄଟ ୄମ, ଏଥିୋଆଁ ୄମୄତୄଫ ମପୟନ୍ତ ଏହୋଯ ନକଦ ଭରୂୟ ଭୃତୁୟହୋଯ ଘୋଚପ 
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓି ୄଦଫୋଓୁ ମପୟୋପ୍ତ ଥିଫ, ୄସ ମପୟନ୍ତ ରିସୀ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫି ।  

ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ନଭୟତୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଓୁ ଧୋମପୟ୳ ଓଯଫିୋଯ ଯଭିୋଣ ଈୄଯ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ 
ଥପ କୁଡଓି ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଓୁ ନୁଭତ ି ଭଧ୍ୟ ଥୋଏ । ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଚଣଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫୋ ଏଡୋଆମିଫୋଓୁ ନୁଭତ ି
ୄଦଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଭୂରୟ କୁଡଓି ୄଦଫୋ ମୋହୋ ଧୋମପୟ୳ ଯଭିୋଣ ଠ୍ୋଯୁ ନଭିନ ୄହୋଆୋୄଯ ।   
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ସଂଯଘନୋଯ ନଭୟତୋ ଭଧ୍ୟ ରିସୀଧୋଯୀ ଓୁ ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ମୋହୋ ଈରବ୍ଧ ଥୋଏ ତୋହୋ ଠ୍ୋଯୁ ଅଂର୍ଓି ଭୂରୟ 
ଓୋଢଅିଣଫିୋଓୁ ସୁଫଧିୋ ଥିରୋ, ଏହ ି ଯଭିୋଣ ୁନଃ ୄଦଫୋଓୁ ଫନିୋ ଦୋଣିତ୍ୱୄଯ ଓଭିୋ ଏହୋ ଈୄଯ ୄଓୌଣସ ି ସୁଧ 
ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ନୋହିଁ । ନକଦ ଯୋର୍ଯି ଭୂରୟ ଫସି୍ଗୋଯତି ଯୂୄଯ ସୋଧୋଯଣ ବୋଫୄଯ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଈଥିରୋ । 

ନଭୟତୋ ଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ୄହରୋ ୄମ ଭୃତୁୟ ରୋବ କୁଡଓି ସଭୋୄଣୋଚତି ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ଏଫଂ ଙି୍କତ ଯୋର୍ ି କୁଡଓି 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯୋମୋଆୋଯଫି।  

ତଥୋି ଏହ ିପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ବୂରୄଯ ଫଓିୋ ମୋଆୋଯଫି। ଫୋସ୍ଗଫଓି , ଣୁଏସ୍ଏ ବ ିଫଚୋଯ କୁଡଓିୄଯ , ଅକୋଭୀ 
ଗ୍ରୋହଓ ଭୋୄନ ନଣିଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଭୋହତି ୄହଈଥିୄର ୄମ ' ଚୄଣ ୄଓଫ ଳ୍ପ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ୄଦଫୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହରୋ ଏଫଂ ତୋୄଯ ରିସୀ ନଚିଯ ମତ୍ନ ୄନଫ ' । ୄମଈଟଁୋ ୄସଭୋୄନ ପ୍ରଓଟ ଓୄର ନୋହିଁ  ୄମ ନକଦ 
ଭୂରୟଯ ଥପ ୄୋର୍ଣ ଓଯିୋଯଫି ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯଖିଫୋ ମଦ ିୄଓଫ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓି 
ୄସହ ିଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଥିଫ । 

ଥପ ଫନିିୄ ମାକ ୄପଯସ୍ତ କୁଡଓିଯ ହ୍ରାସ ସ ି ଦଶଓଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଧାୄଯ ନକଦ ଥପ ଯ ଭୂରୟ ଯ କ୍ଷୟୀଓଯଣ 
ୄନତୃତ୍ୱ ୄନରା । ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ମିଏ ଫୀଭା ାଆ ଁୄଦୟ ଥପ ଘାରୁ ଯଖିଫାୄଯ ଫପି ୄହୄର ୄସଭାନଙ୍କଯ 
ରିସୀ କୁଡଓି ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିରା ମାହା ୄଔାଚ ିାଆଫାଓୁ ଛଟଓା ୄଦଉଥିରା ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଓୌଣସ ିଚୀଫନ  
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଉ ନଥିରା । 
ଘତି୍ର 1 : ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି 

 
ବୋଯତୄଯ, ଅଆଅଯଡଏି ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁସୋୄଯ , ୄସଠ୍ୋୄଯ ଏହ ିପ୍ରଓୋଯ ୄଓଫ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ୋଯବ୍ନଯଓି ସଂଘତି 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଙ ିମୋହୋ ନୁଭତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋୄହୋଆଙ:ି    

 ଯଫିର୍ତ୍ତି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି   
 ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି 

i. ଯଫିରି୍ତ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
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ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମଯ ିଣୁନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚୋଯ କୁଡଓିୄଯ ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣଫିୋଓୁ 
ଈୄମୋକୀ ୄହଫ । 

ଏହ ିରିସୀ ଯ ପ୍ରଥୄଭ ୧୯୭୭ ୄଯ ଣୁନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ୄଯ  ଯଘିଣ ଓଯୋୄହୋଆଥିରୋ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିୄକୋଟଏି ପ୍ରଓୋଯଯ " ସୋଯୋ ଚୀଫନ " ରିସୀ ୄମଈଁଠ୍ୋୄଯ ରିସୀ ଯ ଭୃତୁୟ ରୋବ କୁଡଓି ଏଫଂ 
ନକଦ ଥପଯ ଭରୂୟ ଥପ ୄକୋଟଏି ଫରି୍ଷି୍ଟ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଅଓୋଈଣ୍୍ଟ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଚଭୋ 
ଓଯୋ ୄହଈଙ ି ତୋ'ଯ ଫନିିୄ ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନ ନୁସୋୄଯ ଯୂୋନ୍ତଯତି ହୁନ୍ତ ି। ରିସୀ ଏହ ିପ୍ରଓୋଯ ଏହୋ ସୁଧଯ ହୋଯ 
ଓଭିୋ ସଫପନଭିନ ନକଦ ଥପ ଯ ଭୂରୟ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ନବିପୄ ଯୋକି୍ତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁନୋହଁୋନ୍ତ ି । ଏହ ିପ୍ରଓାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓି ବାଫୄଯ 
ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ ଶୂନୟଓୁ ଔସ ିକୄର, ୄସହ ିସ୍ଥିତିୄ ଯ ରିସୀ ୄଶଷ ୄହଫ   ।    

ୋଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ ରିସୀ କୁଡଓି ସହତି ୋଥପଓୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଟ । ୄକୋଟଏି ୋଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଥପ 
ଭୂରୟ ରିସୀଯ ୄକୋଟଏି ଙି୍କତ ଯୋର୍ ିମୋହୋ ଯୁୋ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ସଭୋନ ସ୍ଗଯୄଯ ଥୋଏ । ନକଦ ଥପଯ 
ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ଏଫଂ ୄକୋଟଏି ନଦିଷି୍ଟ ହୋଯୄଯ ସୁଧ ଈୋଚପନ ଓୄଯ । ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ରିସୀ ବଣ୍ଡୋଯ ଅଓୃତିୄ ଯ ସଭଥପନ ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟଏି ସୋଧୋଯଣ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହୋଯ ନବିପୄ ଯୋକି୍ତ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଥପ ୄୋର୍ଣ ଓଯନ୍ତ ି । ଏହ ି ସବ୍ନତ ି କୁଡଓି ସୁଯକି୍ଷତ ଥପ 
ଫନିିୄ ମୋକଯ ୄକୋଟଏି ଫବିୋକୄଯ ଯଔୋ ୄହୋଆଙ ି । ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ଏହ ିଅଓୋଈଣ୍ଟୄଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିକୁଡଓି 
ଈୄଯ ୄକୋଟଏି ଦୃଢ ଈୋଚପନଓୁ ଏହ ିପ୍ରଓୋଯୄଯ ଅର୍ୋ ଓଯିୋଯଫି । 

ଫିଯୀତୄଯ, ୄକୋଟଏି ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି କୁଡଓି ରିସୀ ବଣ୍ଡୋଯ ଯ ପ୍ରତନିଧିିତବ 
ୄକୋଟଏି ରକୋ ପଣ୍୍ଡ ୄଯ ଯଔୋ ୄହୋଆଙ ିମୋହୋ ଏହୋଯ ସୋଧୋଯଣ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଅଓୋଈଣ୍ଟଯ  ଂର୍ କଠ୍ନ 
ଓଯଫି ନୋହିଁ । ଣୁଏସ୍ ୄଯ ଏହୋ ୄକୋଟଏି ରକୋ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଯୂୄଯ ଓୁହୋମୋଈଥିରୋ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି
ଓୋନୋଡୋୄଯ ଏହୋଓୁ ୄକୋଟଏି ସଂଥୃଓନ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଯୂୄଯ ଓୁହୋମୋଈଥିରୋ । ଫହୁତ  ଯଫିର୍ତ୍ତି ରିସୀ କୁଡଓି 
ରିସୀଧୋଯୀ ଭୋନଙୁ୍କ ଫହୁତ ରକୋ ଅଓୋଈଣ୍ଟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୋଙଫିୋଓୁ ଏଫଂ ତ ି ଓମ୍ ୄଯ ଫର୍ପୄଯ ଥୄଯ 
ୄସଭାଙ୍କଯ ଘଣନ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋଓୁ ନୁଭତ ିୄଦଆଥିୄର ।  

ସଫପୄ ଭୋଟୄଯ, ଏଠ୍ୋୄଯ ୄକୋଟଏି ରିସୀ ଙ ିୄମଈଁଥିୄଯ ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ କୁଡଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ 
ରକୋ ଅଓୋଈଣ୍ଟ କୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଫରି୍ତ୍ ୄୋର୍ତି ଓଯୋ ୄହୋଆଙ,ି ଏଫଂ ଭୃତୁୟ ରୋବ କୁଡଓି ଏଫଂ ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ 
ପ୍ରତପିନ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ବିଜ୍ଞତୋଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯନ୍ତ ି । ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ୄକୋଟଏି ସଫପନଭିନ ଭୃତୁୟ ରୋବ 
ନବିପୄ ଯୋକି୍ତ ୄମୋକୋଆଙନ୍ତ ିୄମଈଁଥିୋଆଁ ଭୃତୁୟହୋଯ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ଅର୍ଙ୍କୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୋହତି ୄହୋଆଙ ି । 
ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପସଫୁ ୋଯବ୍ନଯଓି ୁଯୋ ଚୀଫନ ଧୀନୄଯ ସ୍ଙୋଣୀଓଯଣ ଓଯୋ ୄହୋଆଙ ି। ଭୂଔୟ ୋଥପଓୟ 
ୋଯବ୍ନଯଓି ଯୁୋ ଚୀଫନ ରିସୀ କଡୁଓି ସହତି ଏହ ିପ୍ରଓୋଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଈୋଦୋନ ୄଟ ।     

ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ୄୋରିସୀ କୁଡଓି ୄସହ ି ଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସନ୍ଦ ୄମୋକୟ ଫଓିଳ୍ପ ୄହୋଆଙ ି ମିଏ ୄସଭୋନଙ୍କ 
ଘଣନଯ ଥପ କୁଡଓିଯ ୄକୋଟଏି ଭିଶି୍ରତୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହିୄଁ ର ଏଫଂ 
ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଫବିୋକଯ ନୁଓୂ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନ ଠ୍ୋଯୁ ସଧିୋସଔ ରୋବ ଭଧ୍ୟ ଘୋହିୄଁ ର । ୄସଭୋନଙ୍କଯ 
କ୍ରଣ ୋଆଁ ୄକୋଟଏି ଭଔୂୟ ସର୍ତ୍ପ ୄହଈଙ ିୄମ ୄକ୍ରତୋ ନଶି୍ଚଣ  ରିସୀ ଈୄଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସଂଓଟ ଫହନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଏଫଂ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଯହଫିୋ ଈଘତି । ଏହୋ ସୁଘତି ଓୄଯ ଓ ି ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ରିସୀ ଜ୍ଞୋନୀ 
ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଣିୋମୋଏ ୄମଈଁଭୋୄନ ଆକ୍ୱୀଟ/ିୄଡଫଟ ଫଚୋଯୋଆଁ ଏଫଂ ଫଚୋଯଯ ସ୍ଙଯିତୋଯ ଅର୍ଙ୍କୋ 
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ଫହନ ଓଯିୋଯଫି । ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄଯ, ଏହୋଯ ୄରୋଓପି୍ରଣତୋ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଫଚୋଯ ଯସି୍ଙିତ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯଫି 
- ଫଚୋଯ ସହସୋଫୃଦ୍ଧିୄ ଯ ଈବଣ ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ ସଭୃଦ୍ଧରି୍ୀ ଯହଫିୋ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଷ୍ଟକ୍ ଏଫଂ ଫଣ୍ଡଯ ଭୂରୟ 
କୁଡଓିଯ ୄଫୋଛ  ହ୍ରୋସ ୄହଫ । ଏହ ିସି୍ଙଯତୋ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଭୋୄଓପଟଂିଗ୍ ସଭଣୄଯ ଭନୄଯ ଯଖିଫୋଓୁ ଡଫି 
।      

ii. ୟୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା  

ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓି, ଭଧ୍ୟ ଣୁଏଲ୍ଅଆିଜ୍ ବୋଫୄଯ ଚଣୋମୋଏ ୄସକୁଡଓି ଫହୁତ ୄରୋଓପି୍ରଣ ଏଫଂ 
ଭହତ୍ୱୂଣପ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ଅଓୋଯୄଯ ନକିପଭନ ୄହରୋ, ଫହୁତ ଫଚୋଯକୁଡଓି ୄଯ ୋଯବ୍ନଯଓି 
ୄମୋଚନୋ କୁଡଓୁି ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯ ଓରୋ । ଏହ ିୄମୋଚନୋକୁଡଓି ଣୁୄଓ ୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଓଯୋ  ୄହୋଆଥିରୋ ,ମପୟୋପ୍ତ ଥପ 
ଫନିିୄ ମୋକ କୁଡଓିଯ ୄକୋଟଏି ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ମୋହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣ ଆକ୍ୱିଟୀ ବୋକକଡୁଓିୄଯ  
ତଅିଯ ି ୄହରୋ ଏଫଂ ଫଡ ୁଞି୍ଜ  ରୋବ ଏଫଂ ରୋବୋକୁଡଓି ୄସଭୋୄନ ପୋପ ଅଓୋଯୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓୄର । 
ୄକୋଟଏି ଅଫର୍ୟଓତୋ ୋଆଁ ଯହୁଥିଫୋ ଈବଣ ଆକ୍ୱିଟୀ କୁଡଓିୄଯ ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଏଫଂ ରୋବକୁଡଓି 
ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ୄକୋଟଏି ଧିଓ ଦକ୍ଷ ଏଫଂ ନୟୋଣସଂକତ ପ୍ରଣୋୀୄଯ ନୁକଭନ ଓଯୋୄହଈଥିରୋ ।    

ରୋବ (ୄମୋକଦୋନ) ରିସୀକୁଡଓି ସହତି ପ୍ରଘତି ପ୍ରଥୋ ଚୀଫନ ଓୋମପୟୋଣଯ  ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନଓୁ ଓଙି ି
ସଂୄମୋଚଓ ଫସୁ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଓଯନ୍ତ ି । ସଂୄମୋଚଓ ଫରି୍ଣ ଏଯଓି ିସଧିୋସଔ ହୁଏ ନୋହିଁ । ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋନଙ୍କଯ 
ତଯିକି୍ତ ରୋବୋଂର୍ ସଭଣ ସଭଣୄଯ (ସୋଧୋଯଣତଃ ଫର୍ପଓୄଯ ଫୀଭୋକଣନୋଓୋଯୀଙ୍କ) ସବ୍ନର୍ତ୍ ିକୁଡଓିଯ ଏଫଂ ଦୋଣ 
ପଯୂୄ ନୁକୋଭୀ ଈଦଫୃର୍ତ୍ ଫସୁ୍ଗ ଈୄଘୋର୍ତି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ, ୄମଈଁଟୋଓ ି ଫଦୄଯ ଓଳ୍ପନୋ ଏଫଂ 
ଈୋଦୋନ କୁଡଓି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ । 

ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଦ୍ଧତଓୁି ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଘୁକି୍ତ ଅଣର୍ତ୍ୄଯ ୄମୋକୋଆୄଦଈଥିଫୋ ପ୍ରତରୁି୍ତ ି କୁଡଓି ୋଆଁ 
ଈୄଫତନ ୄଟ । ପୋପ ଅଓୋଯୄଯ ତଯିକି୍ତ ରୋବଣୋଂର୍ (ୄଫୋନସ୍) ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନ୍ତନହିତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
କୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ସଧିୋସଔ ବୋଫୄଯ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ନୋହିଁ । ଏଯଓି ି ୄଯ ଈଦଫୃର୍ତ୍ ଫସୁ୍ଗ ୄଖୋର୍ଣୋ 
ଓଯୋୄହୋଆଙ,ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ତଥୋି ଏହୋ ୄଫୋନସ୍ ଓୁ ଫଣ୍ଟନ ଓୄଯ । ଓନୁି୍ତ ଭୁକ୍ତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି କ୍ରଭ ଫୃଦ୍ଧ ିଏଫଂ 
ପ୍ରସୋଯଣ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆୋଯଫିୋ ସଂୄକ ସଂୄକ କଢଫିୋଓୁ ସ୍ଙିଯ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ । 

ଏହସିଫୁ ଓୋଯଣଯୁ ,ୄଫୋନସଯ ରିସୀ କୁଡଓିୋଆଁ ଫଣ୍ଟନ ୄକୋଟଏି ଫହୁତ ଈୋଦୋନ ଏଫଂ ଦୂଯସ୍ଙ ଯୀତିୄ ଯ ଥପ 
ଫନିିୄ ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନ ନୁସଯଣ ଓଯନ୍ତ ି। 

ଭୂ ତଓପଫଦିୟୋ ନୁସୋୄଯ ୋଯବ୍ନଯଓି ରିସୀକୁଡଓି ସଭଣ ନୁସୋୄଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକଯ ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓି ସହଚ 
ଓୄଯ । ୄମଈ ଁସଭଣୄଯ ନତିୟ ୄଫୋନସ୍ କୁଡଓି ଏଫଂ ଭିଶି୍ରତ ୄଫୋନସ୍ କୁଡଓି କ୍ଷୋତଯ ରୋବ କୁଡଓିଯ 
ୄକୋଟଏି ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଔଣ୍ଡ ଅନନ୍ଦ ଈୄବୋକ ଓଯଫିୋଓୁ ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋନଙୁ୍କ ସୋଭଥପୟ ଓଯୋମୋଆଙ ିଏଫଂ ନୟ ଈଙ୍ଙ 
ଅଭଦୋନୀ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ କୁଡଓି, ଚୀଫନ ଓୋମପୟୋଣଯ ସ୍ପଷ୍ଟତୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ, ମିଏ ୄଖୋର୍ଣୋଓୄଯ ଏହ ି
ୄଫୋନସ୍ କୁଡଓୁି । ଣୁ,ି ୄଫୋନସକଡୁଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓଫ ଫର୍ପୄଯ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋୄହୋଆଥୋଏ ୄମୄହତୁ 
ପୋପ ୄଓଫ ଫର୍ପଓୁ ଫର୍ପ ଓଯୋୄହଈଥୋଏ । ଅଭଦୋନୀ/ରୋବକଡୁଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିକୁଡଓିଯ  ଭରୂୟୄଯ ୄଦୈନଓି 
ହ୍ରୋସଫୃଦ୍ଧଓୁି ପ୍ରତପିତି ଓଯଫି ନୋହିଁ ।    
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ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ କୁଡଓି ଈବଣ ଈୄଯୋକ୍ତ ଫୟତକି୍ରଭ କୁଡଓି ଦୂଯ ଓଯଫିୋଓୁ ସୋହୋମୟ ଓଯନ୍ତ ି । ଏହ ି ଘୁକି୍ତ 
କୁଡଓି ଅୟର୍ତ୍ୄଯ ଥିଫା ରାବ କୁଡଓି ୁଯା ଓଭିୋ ଅଂଶଓି ବାଫୄଯ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ରୂ୍ଣ୍ପ 
ହୁଏ ଫୀଭାଧାଯଓଭାନଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟଓୁ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓଯାମାଏ ମାହା ଚଭାଥିଫା ୟୁନଟି୍ ଉୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ।  

ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋକୁଡଓି ଏହିଯ ିୄକୋଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନଯ ରୋବଣୋଂର୍ 
କୁଡଓି ଈୄଯ ସଧିୋସଔ ଏଫଂ ହଠ୍ୋତ୍ ନକଦ ଟଙ୍କୋୄଯ ଯଣିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ବିପ୍ରୋଣ ୄମୋକୋଆୄଫ । ଣୁନଟି୍ 
କୁଡଓି ୄହଈଙ ିସୋଧୋଯଣତଃ ୄସହକିୁଡଓି ୄକୋଟଏି ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯଥିିଫୋ ଣୁନଟି୍ େଷ୍ଟ ଓଭିୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି 
ୄକୋଟଏି ଥୃକ୍ (ଅବୟନ୍ତଯଣି) ଭରୂୟ ୄଟ ।  ଣୁନଟି୍ କୁଡଓି ୄକୋଟଏି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଭିୋ ନଣିଭିତ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ପ୍ରଦୋନ ଚଯଅିୄଯ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ।  

ଣୁନୋଆୄଟଡ୍ ଓଂିକଡମ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚୋଯୄଯ ଏହ ି ରିସୀ କୁଡଓି ଫଓିର୍ତି ଏଫଂ ଫସ୍ଙିତ ୄହଈଥିରୋ ଏଓ 
ସଂରଗ୍ନ ଫୀଭୋ ଈୋଦୋନ ସହତି ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସଦୃର୍ୟ । ୄସଭୋନଙ୍କଯ କଠ୍ନ ୋଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଥପ ଭୂରୟଯ   
ଘୁକି୍ତ କୁଡଓି  ଠ୍ୋଯୁ ତୋତ୍ପମପୟ ମୁକ୍ତ ବୋଫୄଯ ପ୍ରୄବଦ ଦର୍ପୋଈଙ ି । ୄଯ ୄମଯ ି  ଅୄଭ ଓହଙୁି ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ  
ୄହଈଙ ି। ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋଙ୍କଯ ଫଧି, ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓି  ଏଫଂ ସଞ୍ଚତି ଈୋଦୋନକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ୋଯଦର୍ପୀ ଟନ୍ତ ି
। ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି, ଯକ୍ଷୄଯ , ଫଙି୍ଚନି୍ନ, ଟନ୍ତ ି। ୄସଭୋଙ୍କଯ କଠ୍ନ ଫୀଭୋୋଆଁ, ଘୋଚପ  ୄଦଫୋ ଭୂରୟ 
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ଈୋଦୋନକୁଡଓି ୋଯଦର୍ପୀ ବୋଫୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖିତ ୄହଆଥୋଏ । 

ଘତି୍ର ୨ : ଫୀଭା ାଆ ଁୄଦୟ ଥପଯ ଫବିାଚନ   

 
ଥୄଯ ଏହ ି ଘୋଚପ କୁଡଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଠ୍ୋଯୁ ଫୋଦ୍ ଓଯୋୄହରୋୄଯ, ଫୋଓ ି ଅଣ ଣୁନଟି୍ କୁଡଓିୄଯ ଫନିିୄ ମୋକ 
ଓଯୋମୋଏ । ଏହ ିୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ଓଙି ିପ୍ରଦର୍ପନଯ ୂଫପ ନରି୍ଣ୍ିତ ପ୍ରଦର୍ପଓ ଫସୁ୍ଗ ସଂଫନ୍ଧ ୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫି । 

ଫଷିୟୄଯ ସାଯ ୄହଉଙ ି ୄମ ଏହ ି ଭୂରୟ ୄକାଟଏି ସୂତ୍ର ଓଭିୋ ସାଧାଯଣ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାଯା ଫର୍ଣ୍ପନା ଓଯାୄହାଆଙ,ି 
ୄମଉଁଟା ଓ ିଅକଯୁ ରିଖିତ ୄହାଆଙ ି । ଅଦଶପ ସ୍ୱଯୂ ୄେଣୀ କୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ସଫପୄଭାଟ ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଭୂରୟ (ୄନଟ୍ 
ଅୄସଟ୍ ବାରୁୟ (NAV) ଦ୍ୱାଯା ଦଅି ୄହାଆଙ ି ,ୄମଉଁଟା  ସବ୍ନରି୍ତ୍ କୁଡଓିଯ ଫଚାଯ ଭୂରୟ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ 
ୄମଉଁଥିୄଯ ଥପ ଫନିିୄ ମାକ ଓଯାୄହାଆଙ ି । ଦୁଆଟ ିସ୍ୱାଧୀନ ୄରାଓ ସାଧାଯଣ ସୂତ୍ରଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯଫିା ଦ୍ୱାଯା 
ସଭାନ ରାବ କୁଡଓି ାଆାଯିୄଫ । 

ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଯ ରୋବକୁଡଓି ଏହିଯ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଓଳ୍ପନୋ ଏଫଂ ସୋଫଧୋନତୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯନ୍ତ ି
ନୋହିଁ । 
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ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ରିସୀ କୁଡଓିଯ ୄକୋଟଏି ବର ରକ୍ଷଣ ୄହଈଙ ିଏହୋଯ ଫୋଙଫିୋଯ ସୁଫଧିୋ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ପଣ୍ଡ 
କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ ,ୄମଈଁଟୋ ୄଶ୍ରଣୀ ଧୋଯଣଓୋଯୀ ବୟୋସ  ଓଯିୋଯଫି । ପ୍ରୄତୟଓ ପଣ୍ଡଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭିଶ୍ରଣ 
ୄକୋଟଏି ରକୋ ଫବିୋକୄଯ ଙ ି। ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଧିଓୋଯୀ ଏହପି୍ରଓୋଯ ଊଣଯ ଏଓ ଫୟୋଓ ଫଓିଳ୍ପ, ସନୁ୍ତତି 
ଏଫଂ କ୍ଷୋତ ଥପ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୋଙ ିୋଯଫି । ୄକୋଟଏି ଊଣ ପଣ୍ଡଯ ତୋତ୍ପମପୟ ୄହଈଙ ିବୂଲ୍ ଏଫଂ ପ୍ରତଜି୍ଞୋ 
ତ୍ର ବ ି ଊଣ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫହୁତ ବିତଯୁ ଚଣଙ୍କଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ କୁଡଓିଯ ଫନିିୄ ମୋକ । ୄକୋଟଏି 
କ୍ଷୋତ ଥପଯ ଭୂରୟଯ ତୋତ୍ପମପୟ ୄହଫ ୄମ ୄଶ୍ରଣୀକୁଡଓି କ୍ଷୋତ ଅଓୋଯୄଯ ପ୍ରବୋଫ ଫସି୍ଗୋଯ ଓଯୁଙ ି । 
ଏଯଓି ିଏହ ିପ୍ରର୍ସ୍ଗ ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓି ୄସଠ୍ୋୄଯ ନୟ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫଓିଳ୍ପ କଡୁଓି ବିତୄଯ ଯହିୋୄଯ । 

ଆକ୍ୱିଟୀ ପଣ୍ଡ ଋଣ/ୄଡଟ୍ ପଣ୍ଡ ସନୁ୍ତତି ପଣ୍ଡ ଭୁଦ୍ରା ଫଚାଯ ପଣ୍ଡ 
ଏହ ିପଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଟୀ 
 ଆକ୍ୱିଟୀ 
 ସଭନ୍ଦତି  
ଈଓଯଣୄଯ 
ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯନ୍ତ ି
। 
 
 
 

ଏହ ିପଣ୍ଡ ସଯଓୋଯୀ 
ପ୍ରତଜି୍ଞୋ ତ୍ର , ଯୋଚୋ 
ଫଧିି ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ତି 
ପ୍ରତଜି୍ଞୋ ତ୍ର, ସ୍ଙୋଣୀ 
କଙ୍ଚତି ଯୋର୍ ି
ଆତୟୋଦିୄ ଯ ଥପ 
ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯନ୍ତ ି।    

ଏହ ିପଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଟୀ 
ଏଫଂ ଊଣ ଈୋଦୋନ 
କୁଡଓିଯ ୄକୋଟଏି 
ଭିଶ୍ରଣୄଯ ଥପ 
ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯନ୍ତ ି। 

ଏହ ିପଣ୍ଡ ଭୁଔୟତଃ 
ଈୋଦୋନ କୁଡଓି 
ୄମଯ ିଔଚଣୋ ଭରୂୟ 
ତୋରିଓୋ, ଚଭୋ 
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର,   ଫୋଣିଚୟ 
ତ୍ର ଆତୟୋଦିୄ ଯ ଥପ 
ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯନ୍ତ ି। 

ଚୄଣ ୄକୋଟଏି କ୍ରଭଫୃଦ୍ଧ ି  ୁଞି୍ଜ, ପ୍ରବୋଫ ଫସି୍ଗୋଯ ଓଯ ି କ୍ରଭଫୃଦ୍ଧ ି କଙ୍ଚତି ଯଭିୋଣୄଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ,ଓଭିୋ 
ୄକୋଟଏି ସଭତୋ ୁଞି୍ଜ, ୄମଈଁଟୋ ୁଞି୍ଜ ରୋବ ସହତି ଅଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭୋନ ଓଯଫିୋ ଭଧ୍ୟଯୁ  ଫୋଙିୋଯନ୍ତ ି। 
ଚୄଣ ଭଧ୍ୟ ଏହ ି ଈଓଯଣ ସଂଫନ୍ଧୄଯ  ୁଞି୍ଜ କୁଡଓି ଫୋଙିୋୄଯ, ୄମଈଁଟୋ ୄଓଫ ନେିଷି୍ଟ ଫବିୋକ ଏଫଂ 
ଶ୍ରଭର୍ଳି୍ପୄଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯଙିନ୍ତ ି। ପ୍ରୄତୟଓ ଫଓିଳ୍ପ ମୋହୋ ଫଙୋ ୄହୋଆଙ ିଚଣଙ୍କଯ ସଂଓଟ ୂର୍ଣ୍ପ ୄପ୍ରୋପୋଆଲ୍ 
ଏଫଂ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ନଶି୍ଚଣ ପ୍ରତପିତି ଓଯଫିୋ ଈଘତି । ୄସଠ୍ୋୄଯ ୄକୋଟଏି ପ୍ରଓୋଯ ୁଞି୍ଜ ଯୁ 
ନୟ ପ୍ରଓୋଯଓୁ ମଦ ିଚଣଙ୍କଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଭିୋ ଫହୁତ ୁଞି୍ଜ କୁଡଓି ୄସହ ିଘହି୍ନ ମପୟନ୍ତ ଈରବ୍ଧ ିଓଯ ୄହଈନୋହିଁ, 
ତୋହୋୄହୄର ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଭଧ୍ୟ ଙ ି।  

ଏହ ି ସଫୁ ସନ୍ଦ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ୄକୋଟଏି ୄମୋକୟତୋ ଫହନ ଓଯଥିୋଏ । ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ୄକୋଟଏି ଦକ୍ଷ 
ଫବିୋକଯ ଯଘିୋନୋ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟ କୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦିନ୍ତ ିନୋହିଁ । ଏହୋ 
ପ୍ରଓୋଯ ଥପ ଫନିିୄ ମୋକ ସଂଓଟଯ ୄକୋଟଏି ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଂର୍ ଏଠ୍ୋୄଯ ହ୍ରୋସ ଓଯୋୄହୋଆଙ ି । ୄର୍ୄର୍ୋକ୍ତ ୄଶ୍ରଣୀ 
ଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୃତୁୟହୋଯ ଏଫଂ ଏଯଓି ିଔଙ୍ଙପ ସଂଓଟ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ । 

ୁଣ,ି ଫିଯୀତୄଯ ୋଯବ୍ନୋଯଓି ୄମୋଚନୋ କୁଡଓି, ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓି ୄକୋଟଏି ଳ୍ପ ଯଭିୋଣଯ ୄଦଣ 
ଥପ ବିର୍ତ୍ ିୄଯ ଓୋଭ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭୋଯୋର୍ ିଅଶ୍ୱୋସନ ଈୄଯ ନୁୄହ ଁ।  ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ 
ଯଭିୋଣ ଈୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯନ୍ତ,ି ମୋହୋଓ ି ୄସ ନଣିଭିତ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ୄଦଫୋଓୁ ଘୋହଁୁଙନ୍ତ ି । ଚୀଫନ ଫୀଭା 
ହାନୀଯୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ୄହଉଙ ି ୄକାଟଏି ଫୀଭା ାଆ ଁ ୄଦୟ ଥପ ୄଦଫାଯ କୁଣିତଓ ଯାଶ ି । ଫୀଭିତ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଯ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଏଫଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତଭ ସୁଯକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ସନ୍ଦ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି। ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଦୁଆଟ ି
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ଈୋଦୋନୄଯ କଢୋ ୄହୋଆୋୄଯ - ଫଧି ଈୋଦୋନ ୄକୋଟଏି ପ୍ରତରୁି୍ତ ିୁଞି୍ଜୄଯ (ଣୁୄଓ ୄଯ ୄସଟୋଯରିଙ୍୍ଗ ୁଞି୍ଜ 
ୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଏ ) ସ୍ଙୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ିମୋହୋ ଭୃତୁୟ ଈୄଯ ୄକୋଟଏି ଳ୍ପ ଯଭିୋଣଯ ହୋନଯୁି ଯକ୍ଷୋ ଅଭଦୋନୀ 
ୄହଫ । ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଫୋଓ ିଥପ ଅକବ ିୄଶ୍ରଣୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଓୁ ମୋହୋ ନେିଷି୍ଟ ୁଞି୍ଜ ଫଚୋଯୄଯ, ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯୋମୋଏ । ଭୃତୁୟ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଭୃତୁୟ ରୋବଣୋଂର୍ଯ ଯଭିୋଣ ଅଶ୍ୱୋସନ ଓଭିୋ 
ଅଓୋଈଣ୍ଟଯ ୁଞି୍ଜ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୃହର୍ତ୍ଯଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫି । ୁଞି୍ଜଯ ଦୋମ୍ ୄଓଫ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭରୂୟ  ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କ 
ଅଓୋଈଣ୍ଟୄଯ ୄଶ୍ରଣୀ ସଂଔୟୋ ଦ୍ୱୋଯୋ କୁଣିତଓ ୄହଫ । 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 
ୄଓଈଁଟୋ ନଭିନରିଖିତ ଫଫୃିତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ବୂଲ୍ ୄଟ ? 

II. ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକୋଟଏି ସୋଭଣିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ । 
III. ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକୋଟଏି ଘଯିସ୍ଙୋଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ । 
IV. ରିସୀଯ ୄକୋଟଏି ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଙ ି।  
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ରିସୀ ନୁୟନତଭ ଭୃତୁୟ ରାବୟାଂଶ ପ୍ରତଶୃିତ ିୄମାକାଆଥାଏ । 

ସାଯାଂଶ 
 ଜ                 କ        ଚ     ଏକ                 ଛ        କ 

 ଜ                                   କ     ।  

        କ ଜ             କ        କ  ଛ      ,                     ଏ   
        ,             କ          କ         କ              କ   । 

     ଜ    ଜ              ଜ               ଏ      ଏ                    
       ,                 ଏ                        କ, ଏ   ଏ        
           କ                                ଜ  କ      ଛ  । 

         ଜ            ଛ       ଏ  କ    "      ଜ    "                
                     କ ଏ                          ଏ                    
 କ                               ଜ   କ      ଛ     '                 
                       ।   

               ଜ       କ,      ଏ             ଜ    ଏ,       କ      
   କ    ଏ                    କ           ଏ  କ                ,      
 ଜ      କ         କ    ଜ       କ        କ      । 

                      କ ଏ           ଏ ଜ         କ                   
                   କ              ଏ                        
କ                         । 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 
1. ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
2. ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
3. ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ    
4. ୄନଟ୍ ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଭୂରୟ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 
ଉର୍ତ୍ଯ  ୧ 
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ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  II ୄଟ 

ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକୋଟଏି  ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ୄଟ 

ଉର୍ତ୍ଯ  ୨ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  I ୄଟ 

ଫଫୃିର୍ତ୍ ି‚ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକୋଟଏି ସୋଭଣିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ  ୄଟ ‛ ବୂଲ୍ ୄଟ 

ସଠ୍ଓି ଫଫୃିରି୍ତ୍ ‚ ଯଫିରି୍ତ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟଏି ଘଯିସ୍ଥାୟୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ  ‛ ୄଟ 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 
ପ୍ରଶନ ୧ 

ନ୍ତଯ-ୄରୌଓଓି ସୋଧନକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନ ନଚି ବିତୄଯ ଓଣ  ନିୄ େପର୍ ଓଯୁଙ ି? 

I. ଠ୍ଓି ସଭଣ ନ ଅସରିୋ ମପୟନ୍ତ ସୋଧନୋକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନ ସ୍ଙକିତ ଯଖିଫୋ  
II. ସଭଣ ସୋଥିୄଯ ସୋଧନୋକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନ 
III. ସୋଭଣିଓ ସୋଧନୋକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନ 
IV. ସୋଧନୋକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନଯ ଫବିିନ୍ନତୋ 

ପ୍ରଶନ ୨ 

                                                                    ? 

I.                                         
II.                                                 
III.                                                
IV.                                

ପ୍ରଶନ ୩ 

ୄଓଈଁଠ୍ୋୄଯ ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ ପ୍ରଥୄଭ ଣୋମୋଆଥିରୋ ? 

I. ଣୁଏସ୍ଏ 
II. ୄଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିୄ ଟନ୍ 
III. ଚଭପୋନୀ 
IV. ଫ୍ରୋନଷ 

ପ୍ରଶନ ୪ 

ଓଏି ନଭିନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓଣିଫିୋଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତ?ି 
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I. ୄରୋଓଭୋୄନ ମିଏ ସ୍ଙିଯ ୄପଯସ୍ଗ ୄଔୋଚୁଙନ୍ତ ି
II. ୄରୋଓଭୋୄନ ମିଏ ସଂଓଟ ଫଭିୁଔ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ କ୍ଷୋତୄଯ ଈଯ ଠ୍ୋଈଯଅି ଓୋଭ ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ 
III. ଜ୍ଞୋନୀ ୄରୋଓଭୋୄନ କ୍ଷୋତ ସହତି  ଅଯୋଭଦୋଣଓ ଟନ୍ତ ି
IV. ସୋଧୋଯଣୄଯ ମୁଫଓ ୄରୋଓଭୋୄନ 

 ପ୍ରଶନ ୫ 

ନଭିନ ୄଯ ଥିଫୋ ଫଫୃିତ ିଭଧ୍ୟଯୁ  ୄଓଈଟଁୋ ଣୁରି ଫରି୍ଣୄଯ ସତୟ ୄଟ ? 

I.                                                                    
II.                                                   
III.                    ,                                                      
IV.                              

ପ୍ରଶନ ୬ 

ନଭିନୄ ଯ ଥିଫୋ ସଫୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ କୁଡଓି ଟନ୍ତ ିୄଓଫ ୄକୋଟଓୁି ଙୋଡଓିଯ ି : 

I. ନଭନୀଣ ଫୀଭୋ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ 
II. ନକଦ ଭୂରୟଯ ଟଙ୍କୋ  ନବିପୄ ଯୋକି୍ତ ନୁୄହ ଁ
III. ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଫୋଙଫି ୄଓଈଁଠ୍ୋୄଯ ସଂଯକି୍ଷତ ସଂଘଣ ଫନିିୄ ମୋକ ଓଯୋୄହଈଙ ି  
IV. ସଫପନଭିନ ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଅିମୋଈଙ ି

ପ୍ରଶନ ୭ 

ୄଓଈଁଟୋ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ଓି ୄଟ  ? 

ଫଫୃିତ ି I  : ଏହୋ ଫୀଭୋଧୋଯଓଙୁ୍କ ପି୍ରଭିଣମ୍ ପ୍ରଦୋନ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋୋଆଁ ନୁଭତ ିଦଏି ।  
ଫଫୃିତ ି  II : ରିସୀ ଧିଓୋଯୀ ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ଯୂୄଯ ଫଚୋଯ  ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ଈୋଚପନ 
ଓଯିୋଯିୄ ଫ 

I. I ସତୟ ୄଟ  
II. II ସତୟ ୄଟ  
III. I ଏଫଂ II ସତୟ ୄଟ 
IV. I ଏଫଂ II ଭିଥୟୋ ୄଟ  

ପ୍ରଶନ ୮  

ନଭିନୄ ଯ ଥିଫୋ ସଫୁ ଣୁରି ଏସ୍ ଫରି୍ଣୄଯ ସତୟ ୄଟ ୄଓଫ ୄକୋଟଓୁି ଙୋଡଓିଯ ି : 

I. ୄଶ୍ରଣୀ ଧୋଯଣଓୋଯୀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯ ପଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟଯୁ ଭୄନୋନଣନ ଓଯିୋଯଫି 
II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟ କୁଡଓି ୋଆଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି
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III. ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଏଓ ଭୂରୟ ୄଦଫୋ ଓଭିୋ  ନଣିଭତି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଭୂରୟକୁଡଓି  
ୄଦଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଣିୋମୋଆୋୄଯ   

IV. ଣୁରି ରିସୀ ଯ କଠ୍ନ ଫୀଭୋ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓି ଈୋଦୋନ ସଂଫନ୍ଧୄଯ  ୋଯଦର୍ପୀ ୄଟ 

ପ୍ରଶନ ୯ 

ଅଆଅଯଡଏି ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁସୋୄଯ, ୄକୋଟଏି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନଭିନରିଖିତ ୄଓଈ ଁୋଯବ୍ନଯଓି ସଂଘଣକୁଡଓି ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ୄମଈକଁୁଡଓି ବୋଯତୄଯ ନୁଭତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋୄହୋଆଙ ିତୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯଫି?  

ଘଣନ I : ୄଶ୍ରଣୀ ସଂୄମୋଚଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି  
ଘଣନ II : ଯଫିର୍ତ୍ତି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି 

I. ୄଓଫ I 
II. ୄଓଫ II 
III. ଈବଣ I ଏଫଂ II 
IV. I ନୁହ ଁଓ ିII ଫ ିନୁହ ଁ

ପ୍ରଶନ ୧୦ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫଣ୍ଡର ଓଣ ନିୄ େପର୍ ଓଯୁଙ ି? 

I. ଫଣ୍ଡ ସହତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକଡୁଓିଯ ସହସଂଫନ୍ଧ 
II. ଆକ୍ୱିଟୀ କୁଡଓି ସହତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ସହସଂଫନ୍ଧ 
III. ସୁଯକି୍ଷତ ଏଫଂ ସଂଘଣ ଈୋଦୋନଯ ଭିଶ୍ରଣ 
IV. ସୁଯକି୍ଷତ ଏଫଂ ସଂଘୟ ଉାଦାନଯ ୃଥଓୀଓଯଣ 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 
ଉର୍ତ୍ଯ ୧ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  II ୄଟ 

ସୋଧନକୁଡଓିଯ  ନ୍ତଯ-ୄରୌଓଓି ଅଫଣ୍ଟନ  ସଭଣ ସୋଥିୄଯ ସୋଧନକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନଓୁ  ନିୄ େପର୍ ଓଯୁଙ । 

ଉର୍ତ୍ଯ ୨ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  IV ୄଟ । 

ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିୄଯ  ନଶି୍ଚଣ ଓଯଫିୋ ସହଚ ନୁୄହ ଁ। 

ଉର୍ତ୍ଯ ୩ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  I ୄଟ । 

ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ ପ୍ରଥୄଭ ଣୁଏସ୍ଏ ୄଯ ଣୋୄହୋଆଥିରୋ । 
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ଉର୍ତ୍ଯ ୪ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  III ୄଟ । 

ଜ୍ଞୋନୀ ୄରୋଓଭୋୄନ କ୍ଷୋତ ସହତି  ଅଯୋଭଦୋଣଓ ଟନ୍ତ ି ଏଫଂ ସଫୁଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
ଓଣିଫିୋଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତ ି। 

ଉର୍ତ୍ଯ ୫ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  III ୄଟ । 

ଣୁରି'ଏସ୍ ୄସଭୋନଂଓଯ ଫଧି, ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓି ଏଫଂ ସଂଘଣ ଈୋଦୋନ କୁଡଓି ସଫନ୍ଧୄଯ ୋଯଦର୍ପୀ ୄଟ । 

ଉର୍ତ୍ଯ ୬ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  I ୄଟ । 

ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିମ୍ ୄଦଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ୄଟ ଏଫଂ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସହତି ନଭନୀଣ ନୁୄହ ଁ। 

ଉର୍ତ୍ଯ ୭ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  III ୄଟ । 

ଈବଣ ଫଫୃିର୍ତ୍ ି କୁଡଓି ସତୟ ୄଟ । ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଥପ ୄଦଫୋ ନଭନଣିତୋ ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄକୋଟଏି 
ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ୄଟ । 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଏହ ି ଅଓୃତ ି ଫୀଭୋଧୋଯଓଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ଓଙି ି ଫଚୋଯ ଅଧୋଯତି ନୁକ୍ରଭଣିଓୋ ୄମୋଡ ି
ଈୋଚପନ ଓଯଫିୋଓୁ ନୁଭତ ିଦିନ୍ତ ି। 

ଉର୍ତ୍ଯ ୮ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  II ୄଟ । 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଣୁରି'ଏସ୍  ଫରି୍ଣୄଯ ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟକୁଡଓି ୋଆଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ  । 

ଉର୍ତ୍ଯ ୯ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  III ୄଟ । 

ଅଆଅଯଡଏି ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁସୋୄଯ  ୋଯବ୍ନଯଓି ସଂଘଣକୁଡଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ବୋଯତୄଯ  ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ୄଶ୍ରଣୀ ସଂୄମୋଚଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ଏଫଂ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ୋଆଁ ନୁଭତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯଫି । 

ଉର୍ତ୍ଯ ୧୦  

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ IV ୄଟ ।  
ସୁଯକି୍ଷତ ଏଫଂ ସଂଘୟ ଉାଦାନଯ ୃଥଓୀଓଯଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫଣ୍ଡରଓୁ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ପଶ ଓଯୁଙ ି। 
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ଧ୍ୟାୟ 10 
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ୄଓଫ ଓୋ ଭୃତୁୟଠ୍ୋଯୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ ଏହୋଯ ନୟୋନୟ ପ୍ରୄଣୋକ 
/ଈୄମୋକ ଭଧ୍ୟ ଯହଙି ି  ଏହୋଓୁ ଯଣିୋଭଚନତି ଫୀଭୋ ରୋବ ସହତି ଫଶି୍ୱୋସ ଚୋତ ଓଯଫିୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ଈୄମୋକ ׀
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ; ଏହୋଓୁ ଏଓ ରିସୀ ଚୋତ ଓଯଫିୋୄଯ ମୋହୋ ଈୄଦୟୋକକୁଡଓିଯ ପ୍ରଭୂଔ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଅଫୃତ ଓୄଯ 
ଏଫଂ ଫନ୍ଧଓସଫୁଯ ଫିୄ ଭୋଘନୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀ ଅୄଭ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଏହ ିଫବିିନ୍ନ ପ୍ରୄଣୋକ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯଫିୋ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରୄଣୋକ 
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ 

1. ଫଫିାହତି ଭହିା ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଧିନୟିଭ 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ େଷ୍ଟ ୂଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ  ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଫୋର୍ଓିୀ ସହତି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ 
ରୋବସଫୁଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ/ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯ ଈୄଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଯଯ ପ୍ରମୁଚୟତୋ ୄନଆ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ 
ବୋଯତୄଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଯଯ ୄରୋ ସହତି େଷ୍ଟଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ଧିଓ ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଈନୋହିଁ, ଏହ ିଫରି୍ଣଓୁ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ 
ଫୁଛଫିୋ ରୋବଦୋଣଓ ହୁଏ ׀  

ଫଫିୋହତି ଭହିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଧିନଣିଭ, 1874 ଯ ନୁବୋକ 6 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ତ୍ନୀ  
ସନ୍ତୋନ/ସନ୍ତତଭିୋନଙୁ୍କ ରୋବଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଫଫିୋହତି ଭହିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଧିନଣିଭ, 1874ଯ ନୁବୋକ 6 ଏଓ 
େଷ୍ଟଯ କଠ୍ନ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ׀  

ଘତି୍ର 1 : MWP ଧିନୟିଭ ନ୍ତକପତ ରାବଗ୍ରହୀତା 

 

ଏହୋ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫଫିୋହତି ୁଯୁର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋ‟ ନଚି ଚୀଫନ ଈୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ, ଏଫଂ 
ତୋ‟ ତ୍ନୀ, ଓଭିୋ ତୋ‟ ତ୍ନୀ  ସନ୍ତୋନ, ଓଭିୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ଫ ି ରୋବ ୋଆଁ ଏହୋ ସମ୍ମଔୁୄଯ ପ୍ରଓଟ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ, ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସବ ିହତି ନୁସୋୄଯ ତୋ‟ ତ୍ନୀ, ଓଭିୋ ତୋ‟ ତ୍ନୀ  
ସନ୍ତୋନ, ଓଭିୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ଫ ିରୋବ ୋଆଁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ଏଫଂ ଏଓ େଷ୍ଟ ୄଟ ୄଫୋରି ଧଯ ିନଅିମିଫ, 
ଏଫଂ ୄମ ମପୟନ୍ତ େଷ୍ଟଯ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ ଯହଥିିଫ, ତୋହୋ ତ,ି ଓଭିୋ ତୋ‟ ଊଣଦୋତୋଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣଯ ଧୀନୄଯ, 
ଓଭିୋ ତୋ‟ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଂର୍ ୄହୋଆ ଯହଫି ନୋହିଁ ׀  

ଓ)  MWP ଧିନୟିଭ ନ୍ତକପତ ଏଓ ରିସୀଯ ୄଫୈଶଷି୍ଟୟ 

i. ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଏଓ ବିନ୍ନ େଷ୍ଟ ହସିୋଫୄଯ ଯହଫି ׀ ତ୍ନୀ ଓଭିୋ ସନ୍ତୋନ/ସନ୍ତତ ିୂ18 ଫର୍ପ ଫଣସଯୁ ଉଦ୍ଧପ  
ଏଓ େଷି୍ଟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ii. ରିସୀଟ ିନୟୋଣୋଣ ସଂରଗ୍ନ, ଊଣଦୋତୋ ଏଫଂ ଏଯଓି ିଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣଯ ଫୋହୋୄଯ ଯହଫି ׀  

iii. ଦୋଫୀ ଥପଓୁ େଷି୍ଟଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀  



  

189 

 

iv. ରିସୀଓୁ ସଭପଣ ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ନୋହିଁ ଏଫଂ ନୋଭୀତଓିଯଣ ନୋ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଙ ି
  ׀

v. ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରୋବସଫୁଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଭିୋ ଯଘିୋନୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ 
େଷି୍ଟ ନମୁିକ୍ତ ନ ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକି୍ଷତ ଯୋର୍ ି ଯୋଷ୍ଟ୍ର ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ରୋକୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋଯ 
ଓୋମପୟୋଣ ଫସ୍ଙିତ ତୋଯ ସଯଓୋଯୀ େଷି୍ଟଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ଔ  ରୋବ 

ଏଓ ଟ, ସଂୄର୍ୋଧନୀଣ େଷ୍ଟ ପ୍ରସଂଫଦିୋ ନ୍ତକପତ େଷ୍ଟଓୁ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ ଫୀଭୋ 
ରିସୀ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରୋବ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, େଷ୍ଟ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ପ୍ରର୍ୋସନ ୋଆଁ ଏଓ 
େଷି୍ଟ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓୁି ଧୋଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯ,ି 
ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟୄଯ ତୋ‟ ଧିଓୋଯସଫୁଓୁ ତୟୋକ ଓୄଯ  ׀ େଷ୍ଟି ଫୀଭୋ 
ରୋବଓୁ ନିୄ ଫର୍ ଓୄଯ ଏଫଂ େଷ୍ଟଓୁ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ୋଆଁ ଯଘିୋତି ଓୄଯ ׀    

ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିତ/ିତ୍ନୀ ଏଫଂ ିରୋଭୋନଙ୍କ ରୋବ ୋଆଁ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଥୋ ଯହଙି,ି ରୋବଗ୍ରହୀତୋ 
ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ନୟ ୄଫୈଧିଓ ଫୟକି୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯଫିୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ରିସୀ 
ରୋବସଫୁଓୁ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ ସଭଣୄଯ ଫଜି୍ଞତୋ ସହତି ନିୄ ଫର୍ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ବଫରି୍ୟତ 
ଊଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ରୋବଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଯୄଔ ׀  

2. ଓ ିଭୟାନ ଫୀଭା 

ଓଭିୟୋନ ଫୀଭୋ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ଫୀଭୋ ୄଟ ׀ 

ଯିବାଷା 

ଓଭିୟାନ ଫୀଭା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନା ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୟଫସାୟ ଦ୍ୱାଯା ୄସହ ିଅଥଓି କ୍ଷତ ି
ାଆଁ, ୄସହ ିଫୟଫସାୟଯ କ୍ଷତୂିଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ନଅିମାଏ, ମାହା ଫୟଫସାୟଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଦସୟଙ୍କ ଭୃତୁୟ 
ଓଭିୋ ଫସି୍ତାଯିତ ସଭଥପତାଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଏହୋଓୁ ସଯଯୂୄ ଓହଫିୋଓୁ କୄର, ଓ ି ଭୟୋନ ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ମୋହୋଓୁ ଫୟଫସୋଣ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ଈୄେର୍ୟୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ରିସୀ ଫଧି ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଈୄମୋକୀତୋଯ ସଭଣୋଫଧି 
ଫୋହୋଯଓୁ ଫସି୍ଗୋଯତି ହୁଏ ନୋହିଁ ׀ ଓ ିଭୟୋନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁଯ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ୋଔୄଯ ଥୋଏ 
ଏଫଂ ଏହୋଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ହୋନସିଫୁ ୋଆଁ ଫୟଫସୋଣଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ଏଓ ଭୂଔୟ ଅଣ 
ଈତ୍ପନ୍ନଓୋଯୀଯ ହୋନ ିସହତି ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଫୟଫସୋଣ ଫଙି୍ଚନି୍ନତୋୄଯ ସହୋଣଓ ୄହଫୋ ׀ ଓଭିୟୋନ ଫୀଭୋ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ଫୋସ୍ଗଫ ହୋନସିଫୁଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ ନୋହିଁ ଓନୁି୍ତ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଈୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଅଥଓି 
ଯୋର୍ ିଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ଷତିଯୂଣ ଓୄଯ ׀  

ୄନଓ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଏଓ ଓ ିଭୟୋନ ୂଭୂଔୟ ଫୟକି୍ତ  ଥୋଏ ମିଏ ଧିଓୋଂର୍ ରୋବ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯୄହ, ଓଭିୋ ୄଫୌଦ୍ଧଓି 
ସବ୍ନର୍ତ୍ ିବ ିୄଓୌର୍ ସଭହୂଓୁ ପ୍ରତସି୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ନନୟ  ଓଠ୍ନି ୄଓୌର୍ ଥୋଏ, ମୋହୋ ସଂକଠ୍ନ ୋଆଁ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ୄଓୌଣସ ିଓଭପଘୋଯୀ ମୋହୋଯ ଜ୍ଞୋନ, ଓୋମପୟ, ଓଭିୋ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ି ୄମୋକଦୋନଓୁ 
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ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ନନୟଯୂୄ ଭରୂୟଫୋନ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ତୋଯ ଚୀଫନ ଓଭିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈୄଯ ଏଓ ଓ ିଭୟୋନ 
ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଆୋୄଯ ׀  

ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ଭୂରୟ ୂମଥୋ: ସ୍ଙୋଣୀ ସହୋଣତୋ ୄନଫୋ ଓଭିୋ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ବର୍ତ୍ ି ଓଯଫିୋ  ଏଫଂ ହୋନ ି ୂମଥୋ: 
ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋୄନ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ୄହଫୋ ମପୟନ୍ତ ଫୟଫସୋଣଯ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯଫିୋୄଯ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷଭତୋ  ମୋହୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତଓୁ ହଯୋଆଫୋ ଫସଯୄଯ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ, ତୋଯ ସଭୋୄଣୋଚନ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଓଯଥିୋଏ  ׀ 

ଓଭିୟୋନ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ଭୂଔୟ ଫୟକି୍ତଯ ନଚି ଅଣ ୄକ୍ଷୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ 
ରୋବଦୋଣିତୋ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ଓଯ ଓୁର୍ ୄଟ ୄମୄହତୁ 
ସଭଗ୍ର ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫୟଫସୋଣ ଔଙ୍ଙପ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓିଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ଯୂୄ, 
ଓଭିୟୋନ ଫୀଭୋୄଯ ଭୃତୁୟ ରୋବଓୁ ଅଣ ଯୂୄ ଯକିଣିତ ଓଯ ିଏହୋ ଈୄଯ ଓଯ ରକୋମୋଏ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଭୂରୟୋଙ୍କନୄଯ ଫୟଫସୋଣଯ ଡଟିଓଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟଫସୋଣ ଫଫିଯଣକୁଡଓି ଏଫଂ ପୋଆର 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ IT  ଯଟିର୍ଣ୍ସଫୁଓୁ ୄଦଖିୄଫ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ, ଓବ୍ନୋନୀ ଓଭିୟୋନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ରୋବଦୋଣଓ 
ୄହଫୋ ଈଘତି ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ହୋନ ିଓଯୁଥିଫୋ ଓନୁି୍ତ ଈର୍ତ୍ଭ-ନଧିି ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ 
ୋଆଁ ଅର୍ତ୍ ିଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

ଓ)   ଓଏି ଏଓ ଓଭିୟାନ ୄହାଆାୄଯ ?   

ଏଓ ଓଭିୟୋନ ୄଓହ ିଫ ିୄହୋଆୋୄଯ ମିଏ ଫୟଫସୋଣ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଚଡତି ଥୋଏ ମୋହୋଯ ହୋନ ିଫୟଫସୋଣ 
ୋଆଁ ଅଥଓି ପ୍ରଫ ପ୍ରଣୋସଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଈଦୋହଯଣସ୍ୱଯୂ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନିୄ େପର୍ଓ, ଏଓ 
ସହବୋକୀ, ଏଓ ଭଔୂୟ ଫିୄ କ୍ରତୋ, ଭୂଔୟ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ଭୟୋୄନଚଯ, ଓଭିୋ ୄସହ ିଫରି୍ଷି୍ଟ ୄଓୌର୍ ଓଭିୋ ଜ୍ଞୋନ ଥିଫୋ 
ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଭୂରୟଫୋନ ୄଟ ׀  

ଔ)  ଫୀଭାୄମାକୟ ହାନ ି

ନଭିନ ହୋନସିଫୁ ୄସସଫୁ ଟନ୍ତ ିମୋହୋ ୋଆଁ ଓ ିଭୟୋନ ଫୀଭୋ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ :  

i. ଫସି୍ଗୋଯତି ସଭଣୋଫଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ହୋନ ି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକି୍ତ ଓୋଭ ଓଯଫିୋୄଯ ସଭଥପ ହୁଏ, 
ସ୍ଙୋଣୀ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ଏଓ ପ୍ରତସି୍ଙୋନଯ ବର୍ତ୍ ି ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ୋଆଁ ଥପ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ׀ 

ii. ରୋବକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ହଯୋଆଥିଫୋ ଫକି୍ରୀକୁଡଓିଠ୍ୋଯୁ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ହଯୋଆଥିଫୋ ଅଣସଫୁଯ ସଭୋୄଣୋଚନ ଓଯଫିୋ, ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତ ଚଡତି ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫୟଫସୋଣ 
ୄପ୍ରୋୄଚଓଟଯ ଫିଭନ ଓଭିୋ ଯେଓଯଣଠ୍ୋଯୁ ଈୁଚଥିିଫୋ କ୍ଷତ,ି ଫସି୍ଗୋଯ ଓଯଫିୋଯ ଫସଯଯ ହୋନ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ 
ୄଓୌର୍ ଓଭିୋ ଜ୍ଞୋନଯ ହୋନ ିଆତୟୋଦ ି׀  

3. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା ( MRI) 

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ଅଣ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଣିିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଊଣ ୄନଈଙନ୍ତ ି  ଅଣଙୁ୍କ ଊଣ ଫୟଫସ୍ଙୋଯ ଂର୍ ଯୂୄ ଫୟୋଙ୍କ ׀
ଦ୍ୱୋଯୋ ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 
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ଓ)  MRI ଓ‟ଣ ୄଟ?  

ଏହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋ କହୃ ଊଣ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ଭୂତଃ 
ଏଓ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଊଣ ଈୄଯ 
ଫର୍ଷି୍ଟ ଯୋର୍ଓୁି ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋୋଆଁ ନଅିମୋଆଥୋଏ ମଦ ିୄସ ଏହୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯିୄ ର୍ୋଧ ୂଫପଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ 
ଓୄଯ ׀ ଏହୋଓୁ ଏଓ ଊଣ ସଯୁକ୍ଷୋଦୋତୋ ରିସୀ ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିୄମୋଚନୋ ଫଣସ୍କ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 
ଈମୁକ୍ତ ୄଟ ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ଫରଭିତଭୋୄନ ରିସୀଧୋଯୀଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ଊଣସଫୁଓୁ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋୄଯ ସହୋଣତୋ ୄରୋଡ ିୋଯନ୍ତ ି׀  

ଔ)  ୄଫୈଶଷି୍ଟୟ 

ରିସୀ ସଭପଣ ଭୂରୟ ଓଭିୋ ଯିକ୍ୱତୋ ରୋବ ଧୋଯଣ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫର୍ପ ଓମ୍ ୄହଈଥୋଏ ମୋହୋ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ ବ ି ନୁୄହଁ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ରିସୀ ସଭଣୋଫଧି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଯୄହ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ଫୀଭୋ ଙୄଯ ଈୄେର୍ୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

I. ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଫନ୍ଧଓ ହୋଯଓୁ ସୁକଭ ଓଯଫିୋ 
II. କୃହ ଊଣ ଈଧୋଯଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 
III. ଫନ୍ଧଓ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭରୂୟଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ 
IV. ତୁଟ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନଷି୍କୋସନଯୁ ଫଞ୍ଚଫିୋ  
 

ସାଯାଂଶ 

 ଫଫିୋହତି ଭହିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଧିନଣିଭ, 1874 ଯ ନୁବୋକ 6 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ତ୍ନୀ  
ସନ୍ତୋନସନ୍ତତଭିୋନଙୁ୍କ ରୋବସଫୁଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

 MWP ଧିନଣିଭ ନ୍ତକପତ ରୋକଓୁଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ନୟୋଣୋଣ ସଂରଗ୍ନ, ଊଣଦୋତୋ ଏଫଂ ଏଯଓି ିଚୀଫନ 
ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ନଣିନ୍ତ୍ରଣଯ ଫୋହୋୄଯ ଥିଫ ׀  

 ଓଭିୟୋନ ଫୀଭୋ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ଫୀଭୋ ୄଟ ׀ ଏହୋଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନୋ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସହ ିଅଥଓି ହୋନଯି କ୍ଷତିୂଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ନଅିମୋଏ, ମୋହୋ 
ଫୟଫସୋଣଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଦସୟଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ ଫସି୍ଗୋଯତି ସଭଥପତୋଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ଫୀଭୋ ଭୂତଃ ଏଓ ହ୍ରୋସଫୋନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଓର୍ତ୍ପୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଊଣ ଈୄଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଯୋର୍ଓୁି ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଅିମୋଆଥୋଏ ମଦ ି ୄସ ଏହୋଯ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯିୄ ର୍ୋଧ ୂଫପଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀  
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ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ଫଫିୋହତି ଭହିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଧିନଣିଭ 

2. ଓଭିୟୋନ ୂଭୂଔୟ ଫୟକି୍ତ  ଫୀଭୋ 
3. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ଫୀଭୋ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

MRI କୃହ ଋଣ ଉଧାଯଓର୍ତ୍ପାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଓଭିୟୋନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ସୋଧୋଯଣତଃ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ?  

I. ଓଭିୟୋନ ଅଣ 

II. ଫୟଫସୋଣ ରୋବଦୋଣିଓତୋ 
III. ଫୟଫସୋଣ ଆତହିୋସ 

IV. ଭୁଦ୍ରୋଫୀତ ିସୂଘଓ 

ପ୍ରଶନ 2 

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ଫୀଭୋ ୂ MRI) ଓୁ ____________ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

I. ଫଧପଭୋନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
II. ହ୍ରୋସଭୋନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
III. ଯଫିର୍ତ୍ପନୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
IV. ସୋଫପୄବୌଭ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ହୋନକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁକୁଡଓୁି ଓଭିୟୋନ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଏ ?  

I. ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄଘୋଯୀ 
II. ଫସି୍ଗୋଯତି ସଭଣୋଫଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ହୋନ ିୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତ ଓୋଭ ଓଯଫିୋୄଯ ସଭଥପ ହୁଏ  
III. ସୋଧୋଯଣ ଦୋଣିତ୍ୱ 

IV. ତୂଟ ି ଫିୄ ରୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ି

ପ୍ରଶନ 4 
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WMP ଧିନଣିଭ ନ୍ତକପତ ଏଓ ରିସୀ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ହୁଏ ׀ ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରୋବସଫୁଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ  
ଯଘିୋନୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ େଷି୍ଟଓୁ ନମୁିକ୍ତ ନ ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକି୍ଷତ ଯୋର୍ ି____________ଓୁ 
ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

I. ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଜ୍ଞୋତ ି

II. ଯୋଷ୍ଟ୍ରଯ ସଯଓୋଯୀ େଷି୍ଟ 

III. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
IV. ଫୀଭିତ 

ପ୍ରଶନ 5 

ଭୄହର୍ ଈଧୋଯ ଓଯଥିିଫୋ ୁଞି୍ଜ ଈୄଯ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ଘୋରୁ ଓଯଥିିରୋ ׀ ତୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟ ୄଯ, ସଭସ୍ଗ 
ଊଣଦୋତୋ ଭୄହର୍ଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିଡୁଓି ଙୄଯ ମିଫୋୋଆଁ ସଫୁ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୁଙନ୍ତ ି  ନଭିନ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓି ׀
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଈଁଟୋ ଊଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ହୁଞ୍ଚ ଫୋହୋୄଯ ୄଟ ? 

I. ଭୄହର୍ଯ ନୋଭୄଯ ଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

II. ଭୄହର୍ଯ ଫୟୋଙ୍କ ଏଓୋଈଣ୍ଟ 

III. MWP ଧିନଣିଭ ଯ ନୁବୋକ 6 ନ୍ତକପତ ଓଣିୋମୋଆଥିଫୋ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ 
IV. ଭୄହର୍ ନୋଭୄଯ ଥିଫୋ ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ 

ପ୍ରଶନ 6 

MWP ଧିନଣିଭ ପ୍ରଓଯଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ୄଟ ? 

ଈକି୍ତ  I: ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ୄଘକ୍ କଡୁଓି ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ 

ଈକି୍ତ II: ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ୄଘକ୍ କଡୁଓି େଷି୍ଟଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  

I. I ସତୟ ୄଟ 

II. II ସତୟ ୄଟ 

III. ଈବଣ I ଏଫଂ II ସତୟ ଟନ୍ତ ି 

IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫ ିସତୟ ନୁୄହଁ  

ପ୍ରଶନ 7 

MWP ଧିନଣିଭ ପ୍ରଓଯଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଟଁ ିସତୟ ୄଟ ? 

ଈକି୍ତ I: ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀକୁଡଓି ନୋଭୀତଭୋନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ  
ଈକି୍ତ II: ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀକୁଡଓି େଷି୍ଟଭୋନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ  

I. I ସତୟ ୄଟ 

II. II ସତୟ ୄଟ 

III. ଈବଣ I ଏଫଂ II ସତୟ ଟନ୍ତ ି
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IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫ ିସତୟ ନୁୄହଁ  

ପ୍ରଶନ 8 

ଚଣ ତୋ‟ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ନଭିନ ଫୀଭୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଓଭପଘୋଯୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ କ୍ଷତିଯୂଣ ଯୂୄ ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ ୄଫୋରି ଫିୄ ଫଘତି ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ?  

ସନ୍ଦ I: ଓଭପଘୋଯୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ରୋବ ସହତି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ସନ୍ଦ II: ଚଣଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ରୋବ ସହତି ଓଭିୟୋନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 

I. ୄଓଫ I 
II. ୄଓଫ II 
III. ଈବଣ I ଏଫଂ II 
IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫ ିନୁୄହଁ  

ପ୍ରଶନ 9 

ୄସହ ି ଊଣଓର୍ତ୍ପୋ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଅନୁର୍ଙି୍ଗଓ ଯୂୄ ଫନ୍ଧଓ ଯଔନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ସଧୁ 
ରକୋଆଫୋ ଓନୁି୍ତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄସଭୋନଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଯଖିଫୋଯ ପ୍ରଥୋଓୁ  ______________  ଓହନ୍ତ ି׀  

I. ସୁଯକ୍ଷୋ 
II. ଫନ୍ଧଓ 

III. ସୁଧୄଔୋଯୀ 
IV. ହୋଆୄୋୄଥୄଓର୍ନ ୂଦୃଷ୍ଟି ଫନ୍ଧଓ  

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ରିସୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି କୃହ ଊଣ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ?  

I. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
II. ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଫୀଭୋ 
III. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ଫୀଭୋ 
IV. ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ  
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀ 

ଓ ିଭୟାନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭା ଯାଶଓୁି ସାଧାଯଣତଃ ଫୟଫସାୟ ରାବଦାୟିଓତା ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀ 



  

195 

 

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା (MRI) ଓୁ ହ୍ରାସଭାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀ 

ଫସି୍ତାଯିତ ସଭୟାଫଧି ସଭେନ୍ଧୀୟ ହାନ,ି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତ ଓାଭ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥପ ହୁଏ, ସଫୁଓୁ ଓଭିୟାନ 
ଫୀଭା ନ୍ତକପତ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII  ׀  

ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରାବସଫୁଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ  ଯିଘାନା ଓଯଫିା ାଆ ଁଏଓ ଫିୄ ଶଷ ଟ୍ରଷି୍ଟଓୁ ନମୁିକ୍ତ ନ 
ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକି୍ଷତ ଯାଶ ିଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ସଯଓାଯୀ ଟ୍ରଷି୍ଟଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII  ׀  

MWP  ଧିନଣିଭ ଯ ନୁବୋକ 6 ନ୍ତକପତ ଓଣିୋମୋଆଥିଫୋ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନୟୋଣୋଣ ସଂରଗ୍ନ  
ଊଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ୁହଞ୍ଚ ଫୋହୋୄଯ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି II ׀ 

ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ୄଘକ୍ କୁଡଓି ଟ୍ରଷି୍ଟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଭୃତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓି ଟ୍ରଷି୍ଟଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII  ׀  

ଚୟଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ରାବ ସହତି ଓଭିୟାନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଓଭପଘାଯୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣ ଯୂୄ 
ଓାଟଫିାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି  II  ׀  

ୄସହ ି ଋଣଓର୍ତ୍ପା ୄମଉଭଁାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସବ୍ନରି୍ତ୍ଓୁ ଅନୁସଙି୍ଗଓ ଯୂୄ ଫନ୍ଧଓ ଯଔନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ସଧୁ 
ରକାଆଫା ଓନୁି୍ତ ସବ୍ନରି୍ତ୍ଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଯଖିଫା ପ୍ରଥାଓୁ ଫନ୍ଧଓ ଓହନ୍ତ ି׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି III  ׀  

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭୋଘନ ଫୀଭୋ କୃହ ଊଣ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ  11 

ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଏଫଂ ଭରୂୟାଙ୍କନ / ଭରୂୟାୟନ 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିଫଦିୟୋଥପୀଓୁ ୄସହ ିଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ସହତି ଯଘିତି ଓଯୋଆଫୋ ୄମଈଁକଡୁଓି ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତସଫୁଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଏଫଂ ରୋବ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଟନ୍ତ ି  ଅୄଭ ପ୍ରଥୄଭ ୄସହ ିତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ׀
ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ପି୍ରଭଣିଭ କଠ୍ନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି ଏଫଂ ତୋୄଯ ଧିୄର୍ର୍  ୄଫୋନସଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଈୄଯ 
ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭକୁଡଓି 

 

ଓ. ଫୀଭୋ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ – ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ 

ଔ. ଧିୄର୍ର୍ ଏଫଂ ୄଫୋନସ 
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ଓ. ଫୀଭା ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପାଯଣ – ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ 

1. ପି୍ରଭୟିଭ 

ସୋଧୋଯଣ ବୋର୍ୋୄଯ, ଏହ ିଦ ୄସହ ିଭୂରୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ 
ଓଯଫିୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ପ୍ରତ ିଏଓ ହଚୋଯ ଟଙ୍କୋ ହୋଯୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ 
  ଏହ ିପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯସଫୁ ହୋଯଯ ସୋଯଣୀ ଅଓୋଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ׀

ଘତି୍ର 1 : ପି୍ରଭୟିଭ 

 

ୄମଈଁ ହୋଯ/ ଭରୂୟ ସଫୁ ଏହ ିସୋଯଣୀକୁଡଓିୄଯ ପି୍ରଣ୍ଟ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସକୁଡଓୁି “ପିସ ପି୍ରଭଣିଭ” ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଏକୁଡଓି 
ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭୋନ ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଟନ୍ତ ିମୋହୋଓୁ ପ୍ରତ ି ଫର୍ପ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ଏକୁଡଓି ଫଧି ସୋଯୋ ସୋଭୋନ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଫୋର୍ଓି ହୋଯ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଅୟୁ ାଆଁ ଏଓ ୄଓାଡଏି ଫଷପଯ ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ରିସୀ ାଆଁ ପି୍ରଭୟିଭ ଟ 4,000 ହୁଏ, 
ଏହାଯ ଥପ ୄହଉଙ ିୄମ ପ୍ରତଫିଷପ ଟ 4,000 ୄରଔାଏଁ ୄଓାଡଏି ଫଷପ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଡଫି ׀  

ଫର୍ୟ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଥିଫୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମଈଁଥିୄଯ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ୄଓଫ ପ୍ରଥଭ ୄଓୄତଓ ଫର୍ପୄଯ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଏଓଭୋତ୍ର ପି୍ରଭିଣଭ ଘୁକି୍ତସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଯହଙି ି ୄମଈଁଠ୍ ି ୄଓଫ ୄକୋଟଏି 
ପି୍ରଭଣିଭ ଘୁକି୍ତଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ୄଦଣ ୄହୋଆଥୋଏ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ନିୄ ଫର୍ ଈନମୟଔ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ 

2. ଯିୄଫଟ (ଙୁଟ) 
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ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄଦଣ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ିଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯିୄ ଫଟ ୄହଈଙ ି:  

 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୋଆଁ 

 ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଣୋୀ ୋଆଁ 

ଓ) ଫୀଭା ଯାଶ ିାଆଁ ଯିୄ ଫଟ 

ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ଯିୄ ଫଟ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଭଁୋୄନ ଧିଓ ଫୀଭୋଯୋର୍ ିରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ ି  ׀
ଏହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄସହ ିରୋବସଫୁ ୄଦଫୋଯ ଏଓ ଈୋଣ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈଙ୍ଙତଯ 
ଭୂରୟଯ ରିସୀସଫୁ ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋଯ ଓୋଯଣ ଫହୁତ ସଯ ୄଟ ׀ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଟ 50,000 ୄହଈ ଓଭିୋ ଟ 5,00,000 ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀଯ ଓୋମପୟ ଓଯଥିୋଈ, ଈବଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 
ଯଶି୍ରଭଯ ଯଭିୋଣ, ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ, ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରୋୄସୋସଙି୍ଗଯ ଭୂରୟ ସଭୋନ ହିଁ ଯୄହ ׀ ଓନୁି୍ତ 
ଈଙ୍ଙତଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ରିସୀସଫୁ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଈୋଚତି ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ରୋବ ଚପନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଔ)  ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଣାୀ ାଆଁ ଯିୄଫଟ 

ୄସହବି ି ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରଣୋୀ ୋଆଁ ଏଓ ଯିୄ ଫଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ 
ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓୁି ଫୋର୍ଓି, ଦ୍ଧପ-ଫୋର୍ଓି, ୄତୈଭୋସଓି ଓଭିୋ ଭୋସଓି ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଆ 
ୋଯନ୍ତ ି׀ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଣୋୀ ୄମୄତ ଫୋଯଭୋଯ ୄହଫ, ୄସଫୋ ଭୂରୟ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀ ଫୋର୍ଓି  ଦ୍ଧପ ଫୋର୍ଓି 

ପ୍ରଣୋୀୄଯ ସଂଗ୍ରହ  ୄରଔୋଫଧିି ଫର୍ପଓୁ ୄଓଫ ଥୄଯ ଚଡତି ଥୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିୄତୈଭୋସଓି  ଭୋସଓି 
ପ୍ରଣୋୀଯ ଥପ ୄହଈଙ ିପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଧିଓ ଫୋଯଭୋଯ ୄଟ ׀ ୄତୈଭୋସଓି  ଭୋସଓି ପ୍ରଣୋୀ ତୁନୋୄଯ ଦ୍ଧପ-ଫୋର୍ଓି 
ଓଭିୋ ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭିଣଭ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଭୂରୟୄଯ ସଂଘଣୄଯ ସଭଥପ ହୁଏ ׀ ସୄଫପୋଯ,ି ଫୋର୍ଓି 
ପ୍ରଣୋୀୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହ ିଯୋର୍ଓୁି ସଭଗ୍ର ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈୄମୋକ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଏହୋ ଈୄଯ ସଧୁ ଚପନ 
ଓଯିୋୄଯ ׀ ୄତଣୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୋର୍ଓି  ଦ୍ଧପଫୋର୍ଓି ପ୍ରଣୋୀ ଈୄଯ ଯିୄ ଫଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ ଏକୁଡଓି 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯନ୍ତ ି  ସଭୋୄନ ସଂକୃ୍ତ ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଔଙ୍ଙପଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁୄ ׀
ଭୋସଓି ପ୍ରଓୋଯଯ ପ୍ରଦୋନ- ୋଆଁ ଓଙି ିତଯିକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଘୋଚପ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

3. ତଯିିକ୍ତ ଘାଚପ 

ସୋଯଣୀ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ୋଆଁ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄଓୌଣସ ିଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ଓୋଯଓ ନ୍ତକପତ ନ ଥୋନ୍ତ ିମୋହୋ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ׀ ୄସବ ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଚୀଫନଭୋନଙୁ୍କ ଭୋନଓ 
ଚୀଫନ ଓୁହୋମୋଏ ଏଫଂ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଭୂରୟଓୁ ସୋଧୋଯଣ ଭରୂୟ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ମଦ ିଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଈଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ଭଧୁୄଭହ ବ ିୄଓୄତଓ ହୃଦଣ ସଭସୟୋୄଯ ୀଡତି 
ଥୋଏ, ମୋହୋ ତୋ‟ ଚୀଫନ ୋଆଁ ଏଓ ଅଦ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄସବ ିଚୀଫନଓୁ ନୟ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ତୁନୋୄଯ ଈ- 
ଭୋନଓ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକଓୁଯଫିୋ ୋଆଁ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଆୋୄଯ ׀ ୄସହବି ିଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ତଯିକି୍ତ ୄସଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଈଭଁୋୄନ 
ଏଓ ସଓପସ ଏୄକ୍ରୋୄଫଟ ବ ିଏଓ ଅଦରୂ୍ଣ୍ପ ଫୟଫସୋଣୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥୋଅନ୍ତ ି׀ ଏହସିଫୁ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଯଣିୋଭ 
ସୋଯଣୀ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  
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ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓଙି ିତଯିକି୍ତ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ, ୄମଈଁକୁଡଓି ଏଓ ତଯିକି୍ତ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଦ୍ୱକିଣୁିତ ଦୁଖପଟଣୋ ରୋବ ଓଭିୋ DAB ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ୂୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଦୋଫୀ ଯୂୄ 
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଦ୍ୱକିୁଣ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ହୁଏ ମଦ ିଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ   ׀ ଏଥି ୋଆଁ ଏଓ ଟଙ୍କୋ 
ପ୍ରତ ିହଚୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ରୋକୁ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ୄସହବି ିପ୍ରତ ିହଚାଯ ଫୀଭା ଯାଶିୄ ଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯି ସ୍ଥାୟୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ରାବ (PDB) ଯୂୄ ଏଓ ରାବ 
ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

4. ପି୍ରଭୟିଭ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଓଯଫିା 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓଭତି ି ୄସହ ି ହୋଯ/ଭରୂୟସଫୁଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯନ୍ତ ି
ୄମଈସଁଫୁଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ସୋଯଣୀୄଯ ଦର୍ପୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏହ ିଓୋମପୟଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୋଦତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 
ଫଧି ଫୀଭୋ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ  ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ବ ି ୋଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନଭିନ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯ ଓୄଯ :  

 ଭୃତୁୟହୋଯ 

 ସୁଧ 

 ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ଔଙ୍ଙପ 
 ଯଚିବପ ୂସଂଘତି  
 ୄଫୋନସ ୄରୋଡଙି୍ଗ 

 

ଘତି୍ର 2 : ପି୍ରଭୟିଭଯ ଖଟଓସଫୁ 
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ପ୍ରଥଭ ଦୁଆଟ ି ତତ୍ତ୍ୱ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ କଠ୍ନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ନୟ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ୄରୋଡ 
ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ପୄଯ ୄଭୋଟ ଓଭିୋ ପିସ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ׀  

ଓ)   ଭୃତୁୟହାଯ ଏଫଂ ସଧୁ 

ଭୃତୁୟହୋଯ ୄହଈଙ ି ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ପ୍ରଥଭ ତତ୍ତ୍ୱ ׀ ଏହୋଓୁ ଏଓ ଭତୁୃୟହୋଯ ସୋଯଣୀ, ଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ିନଦି୍ଧପୋଯତି 
ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ଅଭଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଅଣୁ ୋଆଁ ଭୃତୁୟହୋଯଯ ଏଓ ଅଓନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଅଣୁ 35 ୋଆଁ ଭୃତୁୟ ହୋଯ 0.0035 ହୁଏ ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ପ୍ରୄତୟଓ 1000 ଫୟକି୍ତ ୄମଈଭଁୋୄନ 
ଅଣୁ 35 ମପୟନ୍ତ ଚୀଫତି ଥୋଅନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 3.5 ୂଓଭିୋ 10,000 ଭଧ୍ୟଯୁ 35  ଅଣୁ 35  36 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯିୄ ଫ ୄଫୋରି ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ସୋଯଣୀଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଅଣୁ ୋଆଁ ଭୃତୁୟହୋଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଈଦୋହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ ଅଣୁ 35 ୋଆଁ 0.0035 ଯ ହୋଯଯ ଥପ ୄହଈଙ ି0.0035ଯ ଫୀଭୋ X 1000 ୂଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି  =  ଟ 
3.50 ପ୍ରତ ିହଚୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ׀  

ଉୄଯାକ୍ତ ଭୂରୟଓୁ “ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭୟିଭ” ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀ ଧିଓ ଅୟୁ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭୟିଭ ଧିଓ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଫବିିନ୍ନ ଅଣୁ ୋଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓୁି ଭିର୍ୋଆ ଅୄଭ ୄସହ ି ଦୋଫୀସଫୁଯ ଭୂରୟ ୋଆ ୋଯଫିୋ 
ୄମଈଁକୁଡଓି ସଭଗ୍ର ସଭଣ ଓଭିୋ ଫଧି, ଧଯନୁ୍ତ ଅଣୁ 35 ଠ୍ୋଯୁ 55 ମପୟନ୍ତ, ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ ୄଫୋରି 
ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ି ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ୄଭୋଟ ଭରୂୟ ଅଭଓୁ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ବଫରି୍ୟତ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଓୁ 
ୄଦଔୋମୋଆ ୋୄଯ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଏହୋ ଅଭଓୁ ଫତୋଏ ୄମ ୄସସଫୁ ଦୋଫୀଓୁ ମୋହୋ ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହୋଆୋୄଯ, ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଭଓୁ ୄଓୄତ ଯଭିୋଣୄଯ ଥପ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ୄହଈଙ ିବଫରି୍ୟତ ଦୋଫୀ ଭୂରୟସଫୁଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟଯ ଅଓନ 
ଓଯଫିୋ ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯଫିୋଯ ଓୋଯଣ ୄହଈଙ ିୄମ ଅୄଭ ୄସଆଣୋ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ 
ଓଯୁଙୁ ୄମ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଅଭ ହୋତୄଯ ୄଓୄତ ଯଭିୋଣଯ ଥପ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋ ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଦୋଫୀସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯିୋଯଫି ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯଫିୋଯ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଅଭଓୁ 
ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯଣଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ତତ୍ତ୍ୱ ୋଔଓୁ ୄନଆମୋଏ, ମୋହୋଓୁ “ସୁଧ” ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ସୁଧ ୄହଈଙ ିସଯଯୂୄ ବଫରି୍ୟତ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ମୋହୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି, ତୋଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭରୂୟଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅୄଭ ଧଯ ିୄନଈଥିଫୋ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ହୋଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ  

ମଦ ିୋଞ୍ଚ ଫର୍ପୄଯ ଫୀଭୋଯ ଭରୂୟଓୁ ତୁୋଆଫୋ ୋଆଁ ଅଭ ୋଔୄଯ ଟ 5 ପ୍ରତ ିହଚୋଯ ଯହଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ 
ମଦ ିଅୄଭ ସଧୁହୋଯଓୁ 6% ୄଫୋରି ଧଯିୄ ନଫୋ, ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଟ. 5 ଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭରୂୟ ୄହଫ 

5 x 1/(1.06)5 = 3.74 ׀  
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ମଦ ି 6% ଯଫିୄର୍ତ୍ପ ଅୄଭ 10% ଧଯି ୄନଫା, ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଭୂରୟ ୄଓଫ 3.10 ୄହଫ ׀ ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ 
ଧଯନିଅିମାଆଥିଫା ସୁଧଯ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଭୂରୟ ୄସୄତ ଓଭ ୄହଫ ׀  

ଭୃତୁୟହୋଯ  ସୁଧ ଈୄଯ ଅଭଯ ଧ୍ୟଣନ ଠ୍ୋଯୁ ଅୄଭ ଦୁଆଟ ିଭଔୂୟ ନଷି୍କର୍ପୄଯ ଈନୀତ ୄହଫୋ 

 ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀୄଯ ଭୃତୁୟହୋଯ .ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ 

 ସୁଧ ହୋଯ ୄମୄତଧିଓ ଭୄନ ଓଯୋମିଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ 

ଫୀଭୋଙ୍କଓଭୋୄନ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ଓଙି ିସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଭୃତୁୟ ହୋଯଓୁ ଭୋନ ିନିନ୍ତ ିମୋହୋ 
ଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତିୄ ଯ ୄସଭୋୄନ ଅର୍ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ 
ନିୄ ଫର୍ସଫୁଯୁ ମୋହୋ ଈୋଚପନ ଓଯଫିୋଓୁ ଅର୍ୋ ଓଯନ୍ତ ି׀ ତୋ‟ ୄକ୍ଷୋ ନଭିନ ସଧୁ ହୋଯ ଭଧ୍ୟ ୄସଭୋୄନ ଭୋନ ିନିନ୍ତ ି
  ׀

ଶୁଦ୍ଧ ପି୍ରଭିୟଭ 

ସଭସ୍ଗ ବଫରି୍ୟତ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭରୂୟ “ରୁ୍ଦ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ପି୍ରଭିଣଭ” ୄଦଆଥୋଏ ׀ 
ରୁ୍ଦ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ପି୍ରଭଣିଭ ଠ୍ୋଯୁ, ଅୄଭ “ରୁ୍ଦ୍ଧ ସଭୋନ ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ” ୋଆ ୋଯଫିୋ ׀ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ପି୍ରଭଣିଭଓୁ 
ସଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ୄଭାଟ ପି୍ରଭୟିଭ 

ଘତି୍ର 3 : ୄରାଡଙି୍ଗଯ ଯଭିାଣ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭାକପଦଶଓିା ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

 

ୄଭୋଟ ପି୍ରଭିଣଭ ୄହଈଙ ି ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ ମୁକ୍ତ ୄରୋଡଙି୍ଗ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଯଭିୋଣ ׀ ତିୄ ନୋଟ ିଫଘିୋଯ ଓଭିୋ 
ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଙ ିମୋହୋଓୁ ୄରୋଡଙି୍ଗଯ ଯଭିୋଣଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ 
  ׀

i. ମୟାପ୍ତତା 

ସଭସ୍ଗ ରିସୀଠ୍ୋଯୁ ୄଭୋଟ ୄରୋଡଙି୍ଗ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଭୋଟ ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀଯ ଔଙ୍ଙପଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଏହୋ ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଓଙି ିଭୋଚନି ଯଖିଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଏହୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଯ ରୋବ ଓଭିୋ ଧିୄର୍ର୍ୄଯ ୄମୋକଦୋନ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ii. ମଥାଥପତା( ନଷି୍ପକ୍ଷତା)  
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ଔଙ୍ଙପ  ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଭୋଚନି ଆତୟୋଦଓୁି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମୋଚନୋଯ ପ୍ରଓୋଯ, ଫଣସ  ଫଧି ଅଦ ି
ଅଧୋଯୄଯ ନୁୋତୄଯ ଅଫଣ୍ଠନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ଧୋଯଣୋ ୄହଈଙ ି ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ରିସୀ ଏହୋଯ 
ନଚିଯ ଭରୂୟ ୋଆଁ ଯୋର୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି, ମୋହୋ ପୄଯ ୄମୄତଦୂଯ ସମ୍ଭଫ, ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ 
ନୟଓୁ ସହୋଣତୋ ଓଯଫି ନୋହିଁ ׀  

iii. ପ୍ରତିୄ ମାକୀତା 

ଯଣିୋଭଚନତି ୄଭୋଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଏହୋଯ ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋଭୂଓ ସ୍ଙୋନଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ 
ଈଘତି ׀ ମଦ ି ୄରୋଡଙି୍ଗ ତ ି ୄଫର୍ୀ ହୁଏ, ଏହୋ ରିସୀସଫୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଭରୂୟଯ ଓଯିୄ ଦଆୋୄଯ ଏଫଂ 
ୄରୋଓଭୋୄନ କ୍ରଣ ଓଯ ିନ ୋଯନ୍ତ ି׀  

ଔ) ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ଯିଚବପ (ସଂଘତି) 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯଘିୋନ ଔଙ୍ଙପ ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ମୋହୋ ସମି୍ମତି ଓୄଯ:   

 ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ  ବର୍ତ୍,ି 
 ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ 

 ଷ୍ଟୋଫ୍ ୄଫତନ,  
 ଓୋମପୟୋଣ ନଫିୋସ, 
 ଓୋମପୟୋଣ ୄଷ୍ଟସନଯୀ ୂୄରଔନ –ସୋଭଗ୍ରୀ , 
 ଫଚୁିୀ ଘୋଚପ, 
 ନୟୋନୟ ଔଙ୍ଙପ ଆତୟୋଦ ି

ଏହସିଫୁଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂକହୃୀତ ପି୍ରଭଣିଭଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  
ଏହ ିଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ୄରୋଡ ୂୄମୋକ  ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଔଙ୍ଙପ ଫହନ ଓଯଥିୋଏ :  

i. ପ୍ରଥଭତଃ, “ନୂତନ ଫୟଫସାୟ ଔଙ୍ଙପ” ଯୂୄ ଯଘିତି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଫହନ ଓଯୋମୋଏ  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ଔଙ୍ଙପ, “ନୂତନୀଓଯଣ ଔଙ୍ଙପ” ଯୂୄ ଯଘିତି ଔଙ୍ଙପ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ଫହନ 
ଓଯୋମୋଏ ׀  

ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଓଭିୋ ନୂତନ ଫୟଫସୋଣ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ମୟୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଅଆନତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ 
ଯଚିବପଯୂୄ ଓଙି ିଭୋଚପନ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟଓୁ 
ୂଯଣ ଓଯିୋଯିୄ ଫ, ଏଯଓି ି ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ି ନୁଭୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଔଯୋ ହୁଏ ׀ ଯଚିବପ ଯୂୄ ଯଖିଫୋଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ଭୋଚନି ସହତି ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ 
ଔଙ୍ଙପସଫୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଓବ୍ନୋନୀ ଏବଅି ଏଓ ଘୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ, ମୋହୋଓୁ ନୂତନ ଫୟଫସୋଣ ଘୋ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଈତ୍ ପ୍ରଫୋହ 
ଓୁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓଫ ୁନଃପ୍ରୋପି୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ନହିତିୋଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫର୍ପକଡୁଓିୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଔଙ୍ଙପଯ ଅୂର୍ତ୍ ି ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ, ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀସଫୁଓୁ 
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ଧିଓ ସଂଔୟୋୄଯ ଯେ ଓଭିୋ ଫୟକତ ୄହଫୋ ସହୟ ଓଯିୋଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀ ନୂତନ ଫୟଫସୋଣ ଘୋଯ ନୟ ଏଓ 
ନହିତିୋଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ ଓଙି ିଫର୍ପଯ କବପୋଫଧି ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଔଙ୍ଙପଯ ପ୍ରଓୋଯ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଈୋଣୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

i. ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ/ ଫଓିୋର୍ ଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଓଭରି୍ନ  ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଚତି ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଯ ପ୍ରତରି୍ତଯୂୄ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ii. ନୟକ୍ଷୄଯ, ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ରୁ୍ଳ୍କ  ରିସୀ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ବ ି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଫୀଭୋଯୋର୍ ି ଯଭିୋଣ ଓଭିୋ 
ରିସୀଯ ଙି୍କତ ଭୂରୟ ଅଧୋଯୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭୋଯୋର୍ ିଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯମିୋଏ 
   ׀

iii. ତୃତୀଣ ଫକପଯ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄହଈଙ ିଈଯ ିୂବଯୄହଡ  ଔଙ୍ଙପ ୄମଭିତ ିଓ ିୄଫତନ  ବଡୋ ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଓୋମପୟଓୋ ସଫୁଯ ଯଭିୋଣ ସହତି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ନୁଶ୍ଚ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ 
ସଂଔୟୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ରିସୀ ସଂଔୟୋ ହସିୋଫୄଯ ଫୟଫସୋଣଯ ଅଓୋଯ ୄମୄତ ଫଡ ୄହଫ, 
ବଯୄହଡ ଔଙ୍ଙପ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଈୄଯୋକ୍ତ ଫକପୀଓଯଣ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି , ଏଓ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ ସହତି ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଡଙି୍ଗୄଯ ତନି ିବୋକ 
ୄହୋଆୋୄଯ  

i. ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ପ୍ରତରି୍ତ 

ii. ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଫୀଭୋ ଯୋର୍‟ି ୂଓଭିୋ ଙି୍କତ ଯୋର୍ ି ୋଆଁ ଏଓ ସି୍ଙଯ ଯୋର୍ ି ଯଭିୋଣ ମୋହୋଓୁ ରୁ୍ଦ୍ଧ 
ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ 

iii. ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ 

ଫୟକଭନ ଏଫଂ ଅଓସି୍ମଓତା 

ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ  ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ୄରୋଡଙି୍ଗ ରୋବସଫୁଯ ଅଓତି ଭରୂୟ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ଘୋଚପ ମୋହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯଫିୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ, ଏସଫୁଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଫୋଯଭୋଯ ଏହ ି ସଙ୍କଟଯ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ୄମ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ି ଘୁକି୍ତଓୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ଫସ୍ଙୋୄଯ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୂଫପୋନୁଭୋନଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ସଙ୍କଟଯ ଏଓ ଈତ୍ସ ୄହଈଙ ିଫୟକଭନ  ୄପଯସ୍ଗ ନଅିମିଫୋଯ ସଙ୍କଟ ׀ ଫୟକଭନ ଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ 
ରିସୀଧୋଯୀ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓଯଦିଏି ׀ ୄପଯସ୍ଗ ୄନଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀଯ ସଭପଣ 
ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଚତି ନକଦ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଯୋର୍ିଯଭିୋଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ׀  

ଫୟକଭନ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ସଭସୟୋ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୋୄଯ ଓୋଯଣ ୄସକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଥଭ ତନିଫିର୍ପୄଯ 
ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପୄ ଯ ହିଁ ଧିଓ ଖଟଣୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋଯ ଯଣିୋଭୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ 
ରିୄଓଚଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ୄମୋକଁୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ୄରୋଡଙି୍ଗ ସମି୍ମତି ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  
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ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସହ ିଅଓସି୍ମଓତୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସହ ିଫୂପୋନୁଭୋନ ମୋହୋ 
ଅଧୋଯୄଯ ୄସଭୋୄନ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି ି ତୋହୋ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ׀ ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 
ୄସବ ିଅଓସି୍ମଓତୋ ଦୁଆଟ ିଓୋଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ :  

i. ପ୍ରଥଭତଃ, ଫୂପୋନୁଭୋନକୁଡଓି ନିୄ ଚ ନିୄ ଚ ହିଁ ମଥୋଥପ ୄହୋଆଥୋଆୋଯନ୍ତ ି  ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଚୀଫନ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଭତୁୃୟହୋଯ ସୋଯଣୀ ଫୟଫହୋଯ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ଘତି ଭୃତୁୟହୋଯ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ନୋହିଁ 
ଓଭିୋ ଭଦୁ୍ରୋଫୀତ ିୋଆଁ ମପୟୋପ୍ତ ବୋୄଫ ଫବିୋଚତି ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ, ନଣିଭିତ ଯଫିର୍ତ୍ପନସଫୁ ହୁଏ ମୋହୋ ଫୂପୋନୁଭୋନକୁଡଓୁି ଭଥିୟୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯ ିୄଦଆ ୋୄଯ ׀  

ତିୄ ନୋଟ ିଈୋଣୄଯ ଈୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀  

i. ୄସକୁଡଓୁି ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄଦଆ ଦଅିମୋଆୋୄଯ, ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଣୁରି ବ ିନିୄ ଫର୍-ସଂମୁକ୍ତ ଈତ୍ପୋଦକଡୁଓି 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓଭ ପ୍ରତପିଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣ ଈୋଣ ୄହଈଙ ିରିସୀଓୁ ଏଓ ୁନଃଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁଃଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟ 
ସଙ୍କଟଓୁ ନୁଃଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

iii. ତୃତୀଣ ଏଫଂ ଧିଓ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଦ୍ଧତ ି ୄହଈଙ ି ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଏଓ ୄରୋଡଙି୍ଗ 
ଭୋଚନି ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ, ମୋହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ  ଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ିଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନତୋଓୁ ଭିୋଆ ୄଦଫୋୄଯ 
ସହୋଣଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

କ)  ରାବ ସହତି ରିସୀ ଏଫଂ ୄଫାନସ ୄରାଡଙି୍ଗ 

ଅସନୁ୍ତ ରୁ୍ଣଫିୋ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ବ୍ରଏିନ ଓଫ ି„ରୋବ ସହତି ରିସୀ‟ ୄଓଭତି ିଅଫବିପୋଫ ୄହରୋ ଏହୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଓ‟ଣ 
ଓହନ୍ତ ି׀  

 

“ଓଙି ି ଦୁଆ ର୍ହ ଫର୍ପ ୂୄ ଫପ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ, ଭଔୂୟ ନଶିି୍ଚତତୋ ଥିରୋ ଭୃତୁୟହୋଯ ׀ ପ୍ରୄଣୋକ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭୋଧୋନ ଥିରୋ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯଫିୋ ׀ ଫର୍ୟ ୄସଭୋୄନ ଚୋଣି ନ ଥିୄର ୄମ 
ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄସସଫୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥିରୋ ମୋହୋ ପୄଯ ଯିୄ ର୍ୋଧ-କ୍ଷଭତୋଯ ୂଫପୋନୁଭୋନ ଓଯୋକରୋ, ଏଫଂ 
ତୋୄଯ, ଏହୋ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁବୂତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ୄହରୋ ୄମ ଏହୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ତଯିକି୍ତଓୁ ଓଭିୋ ଓଙିଓୁି 
ୄଫୋନସ ମୁକ୍ତ ଯୂୄ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଓୄତ ୄହଫୋ ଈଘତି ଥିରୋ ׀ ଏହୋ 
ଥିରୋ ୋଯବ୍ନଯଓି ରୋବ ସହତି ରିସୀସଫୁଯ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ିମୋହୋ ଅୄଭ ଅଚଓିୋରି ଚୋଯୀ ଓଯୁଙୁ…” 

ରୋବସଫୁୄଯ ସହବୋକୀତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ “ୄଫୋନସ ୄରୋଡଙି୍ଗ” ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୄଫର୍ ଓରୋ 
 ଫଘିୋଯ ଥିରୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ରୋବସଫୁ ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଚନି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ, ମୋହୋ ପୄଯ ଏହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ׀
ଗ୍ରୋହଓ ଅଓସି୍ମଓତୋକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ଓୁର୍ନ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓରୋ ଏଫଂ ୄଫୋନସ ଯୂୄ ଫତିଯତି 
ଧିୄର୍ର୍ୄଯ ରିସୀଯ ଂର୍ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓରୋ ׀ ୄଫୋନସ ୄରୋଡଙି୍ଗ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ ୄହଈଙ ି ଏଓ ଓୋଯଣ 
ଓୋହିଁଓ ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦୀଖପୋଫଧି ଯିୄ ର୍ୋଧ-କ୍ଷଭତୋ ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ ମପୟୋପ୍ତତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ଅଶ୍ୱସ୍ଗ ଯହଙିନ୍ତ ି׀  
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ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିବୋୄଫ ଅୄଭ ଓହ ିୋଯଫିୋ ୄମ :  

ୄଭାଟ ପି୍ରଭିୟଭ = ୄନଟ (ଶୁଦ୍ଧ) ପି୍ରଭୟିଭ+ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡଙି୍ଗ + ଅଓସି୍ମଓତାସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡଙି୍ଗ + 
ୄଫାନସ ୄରାଡଙି୍ଗ  

ମଦ ିଅୄଭ ଭୄନ ଓଯଫିୋ ୄମ ଈୄଯୋକ୍ତ ୄରୋଡଙି୍ଗ ସଫୁ ଏଓତ୍ରତି ଯୂୄ ୄଭୋଟ ପି୍ରଭିଣଭ ୂGP) ଯ ୄଭୋଟ K  
ପ୍ରତରି୍ତ ହୁନ୍ତ ି  ଦର୍ତ୍ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ (NP) ହସିୋଫୄଯ, ଅୄଭ ୄଭୋଟ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି  ׀
ଓଯିୋଯଫିୋ  

GP = NP + K (GP) 

GP = NP + K (GP) 

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ମଦ ିଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ ୂଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ  ରିସୀ ୋଆଁ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ପି୍ରଭିଣଭ ଟ.380 ହୁଏ  ଏଫଂ 
ୄରୋଡଙି୍ଗ ଓୋଯଓ,  K 50% ହୁଏ ୄତୄଫ ୄଭୋଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଟ. 760 ୄହଫ  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଏଓ ରିସୀ ଫୟକଭନଯ ଥପ ଓ‟ଣ ? 

I. ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ ୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ୂଯୋ ଓୄଯ 

II. ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ ୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓୄଯ 

III. ରିସୀ ଯିକ୍ୱତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ 

IV. ରିସୀଓୁ ଫଚୋଯଯୁ ହଟୋଆ୍ ନଅିମୋଏ  
 

ଔ. ଧିୄଶଷ ଏଫଂ ୄଫାନସ 

1. ଧିୄଶଷ ଏଫଂ ୄଫାନସଯ ନଦି୍ଧପାଯଣ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହୋଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି  ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଯ ଏଓ ଅଫଧିଓ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄସବ ିଭୂରୟୋଙ୍କନଯ ଦୁଆଟ ିଈୄେର୍ୟ ଯହଙି ି:  

i. ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ୍ଯ ଅଥଓି ସ୍ଙିତଯି ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଏହୋ ଯିୄ ର୍ୋଧ କ୍ଷଭ ୄଟ ଓ ି
ନୁୄହ,ଁ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ  

ii. ରିସୀଧୋଯୀ/ ଂର୍ ୂୄର୍ଣଯ  ଧୋଯୀ ଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫତିଯଣ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ଧିୄର୍ର୍ଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 
ଓଯଫିୋ 

ଯିବାଷା 

ଧିୄଶଷ ୄହଉଙ ି ଦାୟିତ୍ୱସଫୁଯ ଭୂରୟ ଉୄଯ ଯସିବ୍ନରି୍ତ୍ସଫୁଯ ଭୂରୟଯ ଅଧିଓୟ ׀ ମଦ ି ଏହା ଫମୁିକ୍ତାତ୍ମଓ ହୁଏ, 
ଏହାଓୁ ଘା ଓୁହାମାଏ ׀  

ଅସନୁ୍ତ ଏୄଫ ୄଦଖିଫୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଧିୄର୍ର୍ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଓ ପୋଭପଯ ରୋବଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଠ୍ୋଯୁ ୄଓଭିତ ିବିନ୍ନ ୄଟ ׀  
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ସୋଧୋଯଣତଃ ପୋଭପକୁଡଓିୄଯ ରୋବ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯ ଧୋଯଣୋ ଙ ି ରଔୋଙ୍କନ ଥପୄୄ ׀ ଯ, ରୋବଓୁ ଏଓ ଦର୍ତ୍ 
ୄରଔୋଙ୍କନ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ଫୟଣ ଈୄଯ ଅଣଯ ଅଧିଓୟ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ରୋବ ଏଓ ପୋଭପଯ 
ଫୋରୋନଷ ର୍ୀଟଯ ଏଓ ଂର୍ ଭଧ୍ୟ ହୁଏ –ଏହୋଓୁ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଈୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଅଧିଓୟ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଫୋରୋନଷ ର୍ୀଟ P ଏଫଂ L ୂରୋବ ଏଫଂ କ୍ଷତ ି ଔୋତୋୄଯ ରୋବଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ׀ ଈବଣ 
ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତୄଯ, ରୋବ ସହତି ଯଘିତି ୄହଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ୂଫପ - ଦ ଦୃଷ୍ଟିୄ ଓୋଣ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

31 ଭୋଙ୍ଙପ 2013 ମପୟନ୍ତ XYZ ପୋଭପଯ ରୋବଓୁ, ୄସହ ିତୋଯଔିୄଯ ଏହୋଯ ଅଣ ଫମୁିକ୍ତ ଔଙ୍ଙପ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଫମୁିକ୍ତ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯୂୄ ଦଅିମୋଏ ׀  

ଉବୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତୄଯ, ରାବଓୁ େଷ୍ଟଯୂୄ ଯିବାଷତି ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ଚଣାଡଙି ି׀  

ଅୄଭ ୄସବ ିଏଓ ଫତିଓପ ପ୍ରୄଣୋକ ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱ  ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ 
ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯିୋଯଫିୋ ଓ ି?  

ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯିୋଯଫିୋ 

ଧିୄଶଷ = ଯିସବ୍ନରି୍ତ୍ -ଦାୟିତ୍ୱ 

ୄମଈଁଠ୍ ି ରିସୀକୁଡଓିଯ ଏଓ ଫଳଓ ୋଆଁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଓୁ ବଫରି୍ୟତ ଦୋଫୀସଫୁଯ 
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟ, ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ଈୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ନୟୋନୟ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ 
ଔଙ୍ଙପ ଫମୁିକ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭରୂୟ ଫମୁିକ୍ତ, ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଘତି୍ର 4 :  ଯିସବ୍ନରି୍ତ୍ସଫୁଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପାଯଣଯ ଦ୍ଧତ ି

 

 

ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ତନି ିଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୄଯ ଓଯୋମୋଏ  

i. ଫହ ିଭୂରୟୄଯ 

ଏହୋ ୄସହ ିଭୂରୟ ୄଟ ୄମଈଥଁିୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଙି ି 
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ii. ଫଚାଯ ଭୂରୟୄଯ 

ଫଚୋଯ ସ୍ଙୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭରୂୟ 

iii. ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଭୂରୟ 

ଫବିିନ୍ନ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଠି୍ୋଯୁ ବଫରି୍ୟତ ଅଣଯ ଅଓନ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓୁି ଫର୍ତ୍ପଭୋନୄଯ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଓଯଫିୋ  

ସଭସୟୋ ୄହଈଙ ିୄମ ଚୄଣ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଏଓ ସଠ୍କି୍ ଭରୂୟ ରକୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ଓୋଯଣ ୄସ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ 
ବଫରି୍ୟତଫୋଣୀ ଓଯିୋଯଫି ନୋହିଁ ୄମ ବଫରି୍ୟତୄଯ ଓ‟ଣ ଖଟଫି ׀ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ଭୃତୁୟହୋଯ, ସଧୁ, ଫୟଣ  
ଦୃଢତୋ ବ ି ଓୋଯଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୂପୋନୁଭୋନ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ, ୄମଈଁକୁଡଓି ବଫରି୍ୟତ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ 
ଭୂରୟ ଅଓନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଅୄଭ ରୋବ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ 
ଧିୄର୍ର୍ ଦ ଫୟଫହୋଯ ଓଯଥିୋଈ ׀  

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ୄହଈଙ ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓିଯ ିଓଯୋମୋଏ, ଯ ଏଓ ଓୋମପୟ ׀   

i. ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନୄଯ ତ ିସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ହୁଏ, ଏହୋଯ ଯଣିୋଭ 
ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପଭରୂୟୋଙ୍କନ ନୟକ୍ଷୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ୄଧୋଭୂରୟୋଙ୍କନ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ପୄଯ ୄଖୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଧିୄର୍ର୍ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋଯ ଥପ 
ୄହଈଙ ିୄମ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫତିଯଣ ୋଆଁ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ୄଫୋନସ ଈରବ୍ଧ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଥଓି ସୁସ୍ଙତୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄମୋକଦୋନ ୄଦଆୋୄଯ ׀ ଏହୋଯ ଓୋଯଣ 
ୄହଈଙ ିଧିୄର୍ର୍ଯ ଫୋସ୍ଗଫ ଯଭିୋଣ ୄଖୋର୍ତି ଧିୄର୍ର୍ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ  ବଫରି୍ୟତ 
ୋଆଁ ଧିଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଔୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ବଫରି୍ୟତଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ରୋବ ୄଦଆୋୄଯ ׀  

ii. ନୟକ୍ଷୄଯ, ମଦ ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓୁି ଈଦୋଯତୋ ସହତି ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଫିଯୀତ 
ଯଣିୋଭ ହୁଏ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ବଫରି୍ୟତଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭୂରୟୄଯ ରୋବପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ  ବଫରି୍ୟତ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଠ୍କି୍ ବୋଯସୋଭୟ ଯଖିଫୋଓୁ ଡଫି ׀  

2. ଧିୄଶଷଓୁ ଅଫଣ୍ଟତି/ନଦି୍ଧପାଯିତ ଓଯିଫା 

ଧିୄର୍ର୍ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତ,ି ୄସ ମୋହୋ ଫୂପ ନୁଭୋନ ଓଯଥିିରୋ, ତୋ‟ ଠ୍ୋଯୁ ଈର୍ତ୍ଭ ୄହଫୋଯ 
ଯଣିୋଭୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ରୋବ ସହତି ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ, ଚୀଫନ ୂଫୋସ୍ଗଫ  ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଯଣିୋଭ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଥିଫୋ  ୄସବ ି ନୁଓୂ ନ୍ତଯଯ ରୋବଓୁ ୄସହ ି ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ 
ୄମଈଭଁୋୄନ ରୋବୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି ଏଫଂ ଏହ ି ରୋବ ସହତି ରିସୀସଫୁଓୁ କ୍ରଣ 
ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

ୄସହ ିସଭଣୄଯ, ଧିୄର୍ର୍ ୄସହ ିଈତ୍ସ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ୋଯୁ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଭୂବୂତ ୁଞି୍ଜ ୂଏହୋଯ ମଥୋଥପତୋ ଓଭିୋ ରୁ୍ଦ୍ଧ 
ଭରୂୟ  ଓୁ ନଚି ବିତଯୁ ହିଁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିଥପୄଯ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଧିୄର୍ର୍ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ 
ଓବ୍ନୋନୀଯ ରୋବ ସହତି ସଭୋନ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯୋ ମୋଆ ନ ଥୋଏ ଓନୁି୍ତ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏକୁଡଓୁି  
„ପ୍ରତଧିୋଯତି ଈୋଚପନ‟ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଏଭୋୄନ ଅଥଓି ସ୍ୱଙ୍ଚତୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  
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ଅସନୁ୍ତ ଏୄଫ ୄଦଖିଫୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ୄଓଭତି ିଅଫଣ୍ଟତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  

ଓ)  ଯିୄ ଶାଧ କ୍ଷଭତାଯ ଅଫଶୟଓତା 

ପ୍ରଥଭତଃ, ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଧିୄର୍ର୍ଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ବଫରି୍ୟତଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ 
ଫିର୍ତ୍ଯି ଖଟଣୋୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଯଔୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଯିୄ ର୍ୋଧକ୍ଷଭତୋ ଭୋଚନିଓୁ 
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଏଫଂ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ନ୍ତଯଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏଓ 
ଓୁର୍ନ ଯୂୄ ଫିୄ ର୍ର୍ବୋୄଫ ରକୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ୄସହ ି
ଂର୍ ହସିୋଫୄଯ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଔ)  ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନରି୍ତ୍ 

ଫତିଯଣ ୋଆଁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଧିୄର୍ର୍ ଯଖିଫୋଯ ନୟ ଏଓ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିଭକୁ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ସ୍ଗଯଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଓଯଫିୋ ׀ ଭୁକ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓି ବୋଯଗ୍ରସ୍ଗ ଟନ୍ତ ି ି ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ୄଓୌଣସ ׀ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ୄସସଫୁଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄସକଡୁଓୁି ଫୟଫହୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭକୁ୍ତ ୄଟ ׀ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଦୁଆଟ ିଓୋଯଣ ୋଆଁ ୄସବ ିଭୁକ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ ଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ି׀  

i. ପ୍ରଥଭତଃ ନୂତନ ଫୟଫସୋଣଓୁ ଥପ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙୁ୍କ ୁଞି୍ଜଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ ׀ ଅୄଭ 
ୂଫପଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଓିଯ ିୄସଭୋନଙ୍କ ନୂତନ ଫୟଫସୋଣ ଘୋଓୁ ଥପ ୄମୋକୋଆଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଥୋଏ ׀  

ii. ଭୁକ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ତୋ‟ ପ୍ରଣୋୀ ଘଣନ ଓଯଫିୋୄଯ ଧିଓ ର୍କି୍ତ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ୄସହ ି ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆମୋଏ .ୄମଈଭଁୋନଙୁ୍କ ଈଙ୍ଙ  ଧିଓ 
ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋଭୂଓ ପ୍ରତପି ଚୋତ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ ׀  

ଥୄଯ ଫବିୋଚୟ ଧିୄର୍ର୍ ୄଖୋର୍ତି ୄହୋଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭସୟୋ ୄହଈଙ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୂଂର୍ଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫତିଯଣ ୋଆଁ ଓଙି ିଂର୍ ଯଖିଫୋ ୄଯ, 
ମଦ ି ୄଓୌଣସ ିଥୋଏ  ׀ ବୋଯତୄଯ, ଏହ ିଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ୄରୋଓପି୍ରଣ ଦ୍ଧତ ିୄହୋଆଙ ି “ ୄଫୋନସ ଓୋମପୟ ପ୍ରଣୋୀ ” 
ଭୋଧ୍ୟଭ ୄମଈଁଠ୍ ିଧିୄର୍ର୍ଓୁ ୄଫୋନସ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରଣୋୀ ମୁକ୍ତ ଯୋଚୟ, ବୋଯତ ଏଫଂ ନୟ 
ୄନଓ ୄଦର୍ୄଯ ୄରୋଓପି୍ରଣ ୄଟ ׀  

3. ୄଫାନସ 

ୄଫୋନସଓୁ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଭୂବୂତ ରୋବ ସହତି ଏଓ ଯଫିଦ୍ଧପନ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହୋ ଭୂବୂତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ଓଭିୋ ଫୋର୍ଓି ଭୂବୂତ ୄନର୍ନ ସହତି ଏଓ ଯଫିଦ୍ଧପନ ଯୂୄ 
ୄଦଔୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏହୋଓୁ ଟ 60 ପ୍ରତ ିଏଓ ହଚୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୂଓଭିୋ SA ଯ 60%) ଯୂୄ 
ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଫୋନସ ୄହଈଙ ିପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ׀ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସବ ିୄଫୋନସ ଯଫିଦ୍ଧପନ ପ୍ରତ ିଫର୍ପ, 
ଘୁକି୍ତଯ ସି୍ଙତଓିୋ ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଖୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ତି ୄହୋଆକୄର, ୄସକଡୁଓି ସଂରଗ୍ନ 
ୄହୋଆମୋଏ ଏଫଂ ହଟୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ ୄସକୁଡଓି ଓବ୍ନୋନୀଯ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଂର୍ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ ୄସକୁଡଓୁି „ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ‟ 
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ୄଫୋନସ ଓୁହୋମୋଏ ଓୋଯଣ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ୄଓଫ ୄସକୁଡଓି ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଘୁକି୍ତ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ 
ଯିକ୍ୱତୋୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ୄଫୋନସ ସଭପଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହୋ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଘୁକି୍ତ ଯୄହ ୄମ 
ୄମୋକୟ ୄହଫୋୋଆଁ ଘୁକି୍ତ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଫଧି ୂଧଯନୁ୍ତ 5 ଫର୍ପ  ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫାନସଯ ପ୍ରଓାଯ 

ଘତି୍ର 5 : ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫାନସଯ ପ୍ରଓାଯ 

 

i. ସଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫାନସ 

ଏହୋ ୄହଈଙ ି ଏଓ ୄଫୋନସ ମୋହୋଓୁ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ଭୂବୂତ ନକଦ ରୋବଯ ଓଙି ି ପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ii. ଘକ୍ରଫୃଦ୍ଧ ିୄଫାନସ  

ଏଠ୍ ିଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ୄଫୋନସଓୁ ଭୂବୂତ ରୋବ  ୂଫପଯୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୋନସଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓୄଯ ׀ 
ଏହୋ ଏହ ିପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ୄଫୋନସ ଈୄଯ ୄଫୋନସ ୄଟ ׀ ଏହୋଓୁ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄହୋଆୋୄଯ 
ଭୂ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୄମୋକ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୋନସଯ 8% ହୋଯ ଯୂୄ ׀  

iii. ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ 

ୄମଯଓି ି ନୋଭ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ଏହ ି ୄଫୋନସ ଘୁକି୍ତ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ହୁଏ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ ଯିକ୍ୱତୋୄଯ 
ଏହୋଯ ଘୁକ୍ତୀଣ ସଭୋପି୍ତୄଯ ׀ ଏହ ି ୄଫୋନସଓୁ ୄଓଫ ଅକୋଭୀ ଫର୍ପଯ ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓି 
ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଫନିୋ ୂୄମଭିତଓି ିପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ହୁଏ , ୄଖୋର୍ତି ଓଯୋମୋଏ ׀ 
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ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ 2013 ୋଆଁ ୄଖୋର୍ତି ଅଫଧିଓ ଫୀଭୋ ୄଓଫ ୄସହ ିଦୋଫୀସଫୁ ୋଆଁ ରୋକୁ ୄହଫ ମୋହୋ 2013-

14 ୋଆଁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଙ ିଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓି ୋଆଁ ନୁୄହଁ ׀  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସ ଘୁକି୍ତଯ ସଭଣୋଫଧି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫଧି ଫୃଦ୍ଧ ି ୄହଫୋ ସୄଙ୍ଗ 
ସୄଙ୍ଗ ଏହୋ ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ 25 ଫର୍ପ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୋଆଁ ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସ 15 
ଫର୍ପ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ଘୁକି୍ତଯ ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଧିଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ରୋବ ମୋହୋ ୄର୍ଣଯ  ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ୄଯ ଫଦ୍ଧତି ନିୄ ଫର୍ଯ ଯଣିୋଭସ୍ୱଯୂ ଚତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ , 
ୄସକୁଡଓୁି ୄଓଭିତ ିଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମିଫ, ଏହ ିସଭସୟୋଯ ସଭୋଧୋନ ଯୂୄ ୂ UK ୄଯ  ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହୋଆଥିରୋ ׀ ଏକୁଡଓୁି ଏଓ ଫ୍ ପ୍ରଦୋନ ଯୂୄ ୄଦଆ  ୄସସଫୁଓୁ ସଭଣ ସହତି ସଭନ୍ଧତି ଓଯ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଏହ ି ୄଫୋନସକୁଡଓୁି ୄଓଭତି ି ଯଖିୄଫ, ଏହ ି ସଭସୟୋଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯଥିିୄର ׀ ଏକୁଡଓି 
ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥୋଥପତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟ ୄହୋଆକୄର ׀  

4. ୄମାକଦାନ ଦ୍ଧତ ି

ଧିୄର୍ର୍ ଅଫଣ୍ଟନଯ ନୟ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି ମୋହୋଓୁ ଈର୍ତ୍ଯ ଅୄଭଯଓିୋୄଯ ରୋକ ୁ ଓଯୋମୋଆଙ,ି “ୄମୋକଦୋନ” ଦ୍ଧତ ି
ୄଟ ׀ ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନୁସୋୄଯ, ପ୍ରତପିଓୁ ଧିୄର୍ର୍ଯ ତିୄ ନୋଟ ିଅଧୋଯଓୁ ଦଅିମୋଏ – ତଯିକି୍ତ ସଧୁ, ଭତୁୃୟ ସଂଘଣ 
ଏଫଂ ଫୟଣ  ନୟୋନୟ ୄରୋଡଙି୍ଗ ସଭନ୍ଧୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫୋ ସଂଘଣ ׀  

ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ମୋହୋ ଖଟଫିୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଈଥିରୋ ଏଫଂ ଭୃତୁୟ, ସୁଧ  ଫୟଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟ 
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଓ‟ଣ ଖଟରିୋ, ତୋଯ ନ୍ତଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ୄଖୋର୍ତି ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଡବିିୄଡଣ୍ଡଓୁ ନଭିନ ଘୋଯ ିଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏିୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ  

i. ଏହୋଓୁ ଡବିିୄଡଣ୍ଟ ଯୂୄ ନକଦୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  

ii. ବଫରି୍ୟତ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଭୋୄଣୋଚନ, ଏଫଂ ୄସଥିଯୁ ହ୍ରୋସ ଯୂୄ 

iii. ତୃତୀଣ ଦ୍ଧତ ି ୄହଈଙ ି ରିସୀ ସହତି ଣ-ଚଫତ ଓଯଫିୋୄମୋକୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଂୄମୋଚନଯ 
କ୍ରଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ 

iv. ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଡବିିୄଡଣ୍ଡସଫୁଓୁ ରିସୀଯ ଚଭୋ ଧନୄଯ, ସଧୁ ସହତି ସଂଘତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଆଙ୍ଚୋୄଯ ଓଭିୋ ୄଓଫ ଘୁକି୍ତଯ ସଭୋପି୍ତୄଯ ହଟୋଆ ନଅିମୋଆୋୄଯ  

5. ୟୁନଟି ରିଙ୍କଡ ରିସୀ 

ୋଯବ୍ନଯଓି “ରୋବ ସହତି” ରିସୀସଫୁୄଯ, ଈୄଯ ଅୄରୋଘତି ୄହୋଆଥିଫୋ ହସିୋଫୄଯ, ୄସଭୋୄନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ 
ୄଫୋନସ  ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଯ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରଦର୍ପନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତନ ସମି୍ମତି ଥୋଏ ׀ ଘୁକି୍ତନ ଫର୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନୁୄହ ଁ
ି ରିସୀଧୋଯୀଯ ୄଫୋନସ ୄସହ ׀ ଧିୄର୍ର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ହୁଏ ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି  ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଯ 
ଅଫଧିଓ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଭଣୄଯ ୄଖୋର୍ତି ହୁଏ ׀ ପ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫୋନସ ସଂଯଘନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଧୋଯବୂତ 
ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀  
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ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ନ୍ତକପତ ୄଫୋନସସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫର୍ପଓୁ ୄଓଫ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄସଭୋୄନ 
ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଭରୂୟୄଯ ୄହଈଥିଫୋ ୄଦୈନଓି ଯଫିର୍ତ୍ପନଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓଯ ି ନ ୋଯନ୍ତ ି  ଣୁନଟି ରିଙ୍କଡ ׀
ରିସୀକୁଡଓିଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଈୄଯୋକ୍ତ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱଷ୍ଟଯୂୄ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ୄସଭୋୄନ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ପ୍ରତ ିଏଓ ବିନ୍ନ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଯଔନ୍ତ ିଏଫଂ ଏଓ ବିନ୍ନ ସଭୂହଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ କୁଡଓିଯ 
ନୁୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଓ) ୟୁନଟିୄଯ ଫକପୀଓୃତ ଓଯିଫା  

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ଫରି୍ଷି୍ଟ ରକ୍ଷଣ ୄହଈଙ ି ୄମ ୄସକୁଡଓିଯ ରୋବଓୁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଔୋତୋୄଯ ଣୁନଟି ଦୋଫୀ 
ପ୍ରଦୋନ ୄଦଣ ୄହଈଥିଫୋ ତୋଯଔିୄଯ ଚଭୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଣୁନଟିସଫୁଯ ଭୂରୟ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ଓଭିୋ ଅଂର୍ଓି 
ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏଓ ନିୄ ଫର୍ ନଧିିଓୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ସଭୋନ ଂର୍ୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯ ିଏଓ ଣୁନଟି 
ଚୋତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଔ) ସ୍ୱଙ୍ଚ ସଂଯଘନା 

ଏଓ ଣୁନଟି ସଂମୁକ୍ତ ଈତ୍ପୋଦଯ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ  ଫୟଣ ୋଆଁ ଘୋଚପସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ନଯୂିିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏହ ି
ଘୋଚପସଫୁ ଥୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଯୁ ଓୋଟ ି ଦଅିମିଫୋ ୄଯ ଔୋତୋଯ ଫଓୋ ଯୋର୍ ି ଏଫଂ ଏହୋଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଅଣଓୁ 
ଣୁନଟିସଫୁୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏହ ିଣୁନଟି ସଫୁଯ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରଦର୍ପନଯ ଫୂପ- ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଘୂଓ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ 
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଏହୋଓୁ ଏଓ ନଣିଭ ଓଭିୋ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଯ ଯୂୄଯଔୋ ୂଫପଯୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 
ଏହ ିସୂତ୍ରଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯ,ି ଦୁଆ ଚଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୟକି୍ତ, ରୋବଯ ସଭୋନ ଅଓନୄଯ ହଞ୍ଚିୄ ଫ ׀ ରିସୀଧୋଯୀ 
ରୋବ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୂଫପୋନୁଭୋନ  ସ୍ୱନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀  

କ) ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପାଯଣ  

ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ବ ି ୋଯବ୍ନଯଓି ୄମୋଚନୋସଫୁୄଯ, ଫୀଭିତ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଫୀଭିତ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ׀ ଏହ ିପ୍ରତୟୋବୂତ ଯୋର୍ ିକୟୋୄଯଣ୍ଟପି୍ରୋପ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସି୍ଙଯ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ, ଭୃତୁୟ, ସଧୁ  ଫୟଣଯ ଦର୍ତ୍ ୂଫପୋନୁଭୋନ ନ୍ତକପତ, ଏହ ିଯୋର୍ିଯଭିୋଣଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫ ׀ 
ମଦ ିଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ି ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୂପୋନୁଭୋନ ୄକ୍ଷୋ ଈର୍ତ୍ଭ ହୁଏ, 
ରୋବଓୁ ୄଫୋନସ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଣୁନଟି ରିଙ୍କଡ ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକପତ, ଫୀଭିତ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ନଣିଭିତ ନ୍ତଯୋୄଯ ୄଓୄତ ପି୍ରଭିଣଭ 
ଯୋର୍ଯି ଂର୍ଦୋନ ଓଯିୋଯଫି ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ, ଏଓ ସଫପନଭିନ ଯୋର୍ ିନ୍ତକପତ, ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓିଯ କଣୁଓ ୄଟ – 
ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏହୋ ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭିଣଭଯ ଦର୍ କୁଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ତନି ିବୋକୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  
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i. ପ୍ରଥଭତଃ ଏଓ ରିସୀ ଅଫଣ୍ଟନ ଘୋଚପ ୂPAC) ଥୋଏ ମୋହୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ, ରିସୀ ସ୍ଙୋନ 
ଭୂରୟ, ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଭୂରୟ  ୄଫୈଧୋନଓି ଓଯସଫୁଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣ ଖଟଓ ୄହଈଙ ିଭୃତୁୟ ଘୋଚପ ମୋହୋ ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଭୂରୟ ୄଟ ׀  

iii. ଈୄଯୋକ୍ତ ଦୁଆଟଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓିଯ ଫଓୋଓୁ ଣୁନଟିକୁଡଓିଯ କ୍ରଣ ୋଆଁ ଅଫଣ୍ଟତି 
ଓଯୋମୋଏ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୋନୁୋତ ହସିୋଫୄଯ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫର୍ପକଡୁଓିୄଯ ଈବଣ ୋଯବ୍ନଯଓି  ଣୁରି 
ୄମୋଚନୋୄଯ, PAC ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୋଯବ୍ନଯଓି ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଏହ ିଘୋଚପସଫୁଓୁ ବୋକ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ 
ରିସୀ ଫଧି ସୋଯୋ ପ୍ରସୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଣୁରିକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫର୍ୟ ୄସକୁଡଓି ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯୁ 
ହିଁ ଓୋଟ ି ନଅିମୋଏ ׀ ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫସ୍ଙୋୄଯ, ଘୋଚପସଫୁ ନିୄ ଫର୍ ୋଆଁ ଅଫଣ୍ଟତି 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଯୋର୍ଓୁି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଓଭ ଓଯିୄ ଦଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିଓୋଯଣଯୁ ରୋବସଫୁଯ ଭରୂୟ, ତଥୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ ତୟନ୍ତ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଠ୍ୋଯୁ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଖ)  ନିୄ ଫଶ ସଙ୍କଟଯ ଫହନ 

ନ୍ତଭିୄଯ, ୄମୄହତୁ ଣୁନଟିସଫୁଯ ଭୂରୟ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ନିୄ ଫର୍ଯ ଭୂରୟ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ, ଏଓ 
ସଙ୍କଟ ଙ ିୄମ ଏହ ିଣୁନଟି ଭରୂୟ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଯଭିୋଣୄଯ ପ୍ରତପି 
ଓଭ ଓଭିୋ ଫମୁିକ୍ତୋମକ ଓ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ଏହ ିନିୄ ଫର୍ସଫୁଓୁ ନିଣୁ  ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ଯୂୄ 
ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫି ୄଫୋରି ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଔୋମୋଈଥିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଣୁନଟି ଭୂରୟକୁଡଓି ଈୄଯ ୄଓୌଣସ ିକୟୋୄଯଣ୍ଟ ି
ଦଏି ନୋହିଁ ׀ ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ରିସୀଧୋଯୀ/ଣୁନଟିଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫର୍ୟ ଭୃତୁୟ  ଫୟଣ ସଙ୍କଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଣୁରିକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ଓଏି ଫହନ ଓୄଯ ?  

 I. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
 II. ଫୀଭିତ 

 III. ଯୋଷ୍ଟ୍ର 

 IV. ଅଆଅଯଡଏି 

 

ସାଯାଂଶ 

 ସୋଧୋଯଣ ବୋର୍ୋୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭ ଦ ୄସହ ିଭୂରୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

 ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଭୃତୁୟ, ସୁଧ, ଔଙ୍ଙପ ଫୟଫସ୍ଙୋ  ଯଚିବପସଫୁଯ ଫଘିୋଯ 
ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ 
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 ୄଭୋଟ ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିୄନଟ/ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ ମୁକ୍ତ ୄରୋଡଙି୍ଗ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ׀  

 ଏଓ ଫୟକଭନଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓଯଦିଏି ׀ ସୋଯଣ/ ହଟୋଆୄନଫୋ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀଯ ସଭପଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଚତି ନକଦ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ׀  

 ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମୋହୋ ୂଫପୋନୁଭୋନ ଓଯଥିିରୋ, ତୋ‟ ୄକ୍ଷୋ ତୋ‟ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ଈର୍ତ୍ଭତଯ ୄହଫୋ 
ଯଣିୋଭୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀  

 ଧିୄର୍ର୍ ଅଫଣ୍ଟନ ଯିୄ ର୍ୋଧ କ୍ଷଭତୋ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ, ଭକୁ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଫିୋ 
ଆତୟୋଦ ିୋଆଁ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

 ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଫୋନସ ୄହଈଙ ିପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ׀ 
 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ପି୍ରଭଣିଭ 

2. ୂଯିୄ ଫଟ  ଙୁଟ 

3. ୄଫୋନସ 

4. ଧିୄର୍ର୍ 

5. ଯଚିବପ 
6. ୄରୋଡଙି୍ଗ 

7. ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII  ׀ 

ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ ୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓଯିୄ ଦଫୋଓୁ ରିସୀ ଫୟକଭନ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଣୁରି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭିତ ଫହନ ଓୄଯ ׀  
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ “ପି୍ରଭଣିଭ” ଦ ଓ‟ଣ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ?  
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 I. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚତି ରୋବ 
 II. ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଭରୂୟ 
 III. ଏଓ ରିସୀ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଭୋଚନି 

 IV. ଏଓ ରିସୀ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଫୟଣ 

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଓୋଯଓ ନୁୄହଁ ?  

 I. ଭୃତୁୟହୋଯ 

 II. ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  
 III. ଯଚିବପ 
 IV. ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଔଙ୍ଙପ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ରିସୀ ସୋଯଣ ୂହଟୋଆଫୋ  ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

 I. ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓଯଫିୋ 
 II. ଚତି ସଭପଣ ଭରୂୟ ପ୍ରତଫିଦୄଯ ରିସୀଯ ସଭପଣ 

 III. ରିସୀ ଈନ୍ନତଓିଯଣ 

 IV. ରିସୀ ଫନତଓିଯଣ  

ପ୍ରଶନ୍ 4 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଯବିୋର୍ତି ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଈୋଣ ୄଟ ?  

 I. ତୟଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ 
 II. ତୟଧିଓ ଓୋଯଫୋଯ ୂୄଭୋଟ ଫକି୍ରୀ  
 III. ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓି ଈୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱକଡୁଓିଯ ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟ 
 IV. ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିଡୁଓିଯ ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟ 

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଣୁରି ପି୍ରଭଣିଭଯ ଏଓ ଖଟଓ ନୁୄହଁ ?  

 I. ରିସୀ ଅଫଣ୍ଟନ ଘୋଚପ 
 II. ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭିଣଭ 

 III. ଭୃତୁୟ ଘୋଚପ 
 IV. ସୋଭୋଚଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ଘୋଚପ 

ପ୍ରଶନ 6 
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ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄକ୍ରତୋଭୋନଙୁ୍କ ୄସହ ି ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି ମୋହୋ 
_____________  ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 I. ୄକ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି

 II. ୄକ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ପ୍ରଓୋଯ 

 III. ୄ କ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄମୋଚନୋଯ ଫଧି 

 IV. ୄ କ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ପ୍ରଣୋୀ ୂନକଦ, ୄଘକ୍, ଓୋଡପ  

ପ୍ରଶନ 7 

ସୁଧ ହୋଯ ୄହଈଙ ିଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଓ ମୋହୋଯ ଈୄମୋକ ପି୍ରଭିଣଭ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସଧୁ 
ହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

 I. ୂଫପୋନୁଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଧୁ ହୋଯ ୄମୄତ ଓଭ ୄହଫ, ପି୍ରଭିଣଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ 
 II. ୂଫପୋନୁଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଧୁ ହୋଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ  
 III. ୂଫପୋନୁଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଧୁ ହୋଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ 

 IV. ସୁଧ ହୋଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ନୋହିଁ  

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

 I. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭିଣଭ ସହତି ନଭନୁୋଯୂଓ ୄରୋଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ :  ଓ  ପି୍ରଭିଣଭସଫୁ ୋଆଁ 
ଏଓ ସ୍ଙଯି ଯୋର୍ ିୂଔ  ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକି୍ତ ଯୋର୍‟ି ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙଯି ଯୋର୍ ିଏଫଂ ୂକ  ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ 
ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ ି  

 II. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ନଭନୁୋଯୂଓ ୄରୋଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ :  ଓ  ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଯ ଓଙି ି
ପ୍ରତରି୍ତ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ ିୂଔ  ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକି୍ତ ଯୋର୍‟ି ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ ିଏଫଂ ୂକ  ପ୍ରୄତୟଓ 
ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙଯି ଯୋର୍ ି 

 III. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ନଭନୁୋଯୂଓ ୄରୋଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ ୂଓ  ପି୍ରଭିଣଭ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ 
ଯୋର୍ ିଏଫଂ ୂଔ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକି୍ତ ଯୋର୍‟ି ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙଯି ପ୍ରତରି୍ତ  ୂକ  ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙଯି 
ଯୋର୍ ି

 IV. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭିଣଭ ସହତି ନଭନୁୋଯୂଓ ୄରୋଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ : (ଓ  ପି୍ରଭିଣଭସଫୁ ୋଆଁ 
ଏଓ ସ୍ଙଯି ଯୋର୍ ିୂଔ  ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକି୍ତ ଯୋର୍‟ି ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ ିଏଫଂ ୂକ  ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଓଙି ି
ପ୍ରତରି୍ତ ଯୋର୍ ି

ପ୍ରଶନ 9 

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ, ____________ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ଭୂରୟ 
ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓୁି କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ି׀  

 I. ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବଫରି୍ୟତ ଭୂରୟ 
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 II. ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟ 
 III. ଫଚୋଯ ଭରୂୟ 
 IV. ଫହ ିଭୂରୟ 

ପ୍ରଶନ 10 

_____________ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଫୋନସଓୁ ଭୂବୂତ ରୋବ  ଫୂପଯୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୋନସଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ 
ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯଥିୋଏ ׀  

 I. ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ 

 II. ଘକ୍ରଫୃଦ୍ଧ ିୄଫୋନସ 

 III. ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସ 

 IV. ଦୃଢତୋ ୄଫୋନସ 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଭରୂୟଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ଏଓ ଓୋଯଓ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

Tସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚତି ସଭପଣ ଭରୂୟ ପ୍ରତଫିଦୄଯ ରିସୀଯ ସଭପଣଓୁ ରିସୀ ସୋଯଣ ୂହଟୋଆୄନଫୋ  ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀  

ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିଡୁଓିଯ ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟ ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଯବିୋର୍ତି ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଈୋଣ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀ 

ଣୁରି ପି୍ରଭିଣଭ ଅଫଣ୍ଟନ ଘୋଚପ, ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ  ଭୃତୁୟ ଘୋଚପ ୄନଆ କଠ୍ତି ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 6 



 

218 

 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄକ୍ରତୋଭୋନଙୁ୍କ ୄସହ ି ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି ମୋହୋ 
ୄକ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ୂଫପୋନୁଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଧୁ ହୋଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭିଣଭ ସହତି ପ୍ରୋଯୂୀ ୄରୋଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ : (ଓ  ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଯ ଏଓ ପ୍ରତରି୍ତ 
ଔ  ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଫୀଭୋ ଯୋର୍‟ି ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ ିଏଫଂ କ  ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ ି 

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଫହ ିଭୂରୟ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଭୂରୟ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓୁି କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଘକ୍ରଫୃଦ୍ଧ ିୄଫୋନସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଫୋନସଓୁ ଭୂବୂତ ରୋବ  ୂଫପଯୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୋନସଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ 
ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯଥିୋଏ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 12 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରିରୀଓଯଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକୄଯ ଅୄଭ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭପ  ଦସ୍ଗୋଫଚି ୂଦରିର  ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୁ ׀ ଏକୁଡଓି 
ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ଅଣିଫୋ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ, ଅୄଭ 
ଫବିିନ୍ନ ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫସ୍ଙୋୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସକଡୁଓିଯ ଭହତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ׀ 
ଅୄଭ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋଓୁ ମୋଈଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି 

i. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓୋ 
ii. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 
iii. ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ 
iv. ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ 
v. ୄନୈତଓି ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ  
vi. ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ 

vii. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଙୁ୍କ ଚୋଣନୁ୍ତ ୂ KYC) ଦସ୍ଗୋଫଚି  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ – ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫସ୍ଙୋ ଦରିରୀଓଯଣ 
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା – ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରିରୀଓଯଣ  

1. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ତଓା 

ଯିବାଷା 

ଏଓ ଫଫିଯଣ ୁସି୍ତଓା ୄହଉଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃତ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଘାଯିଓ ୄଫୈଧିଓ ଦସ୍ତାଫଚି 
ମାହା ଉତ୍ପାଦ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  
ଏଓ ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓୋ ୄସହ ିସଫୁ ତଥୟଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ମୋହୋ ଏଓ ରିସୀଯ କ୍ରଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ସଘୂୀତ 
ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋୋଆଁ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରିସୀଧୋଯୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଫଫିଯଣ ସିୁ୍ଗଓୋୄଯ, ଏହୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
ନ୍ତକପତ, ନଭିନସଫୁ ଈରିଳଖିତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

i. ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ii. ରୋବଯ ଯସିଯ – କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ଏଫଂ ଣ-କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ 

iii. ୋତ୍ରତୋ / ଧିଓୋଯ 

iv. ଫୟତକି୍ରଭ 

v. ୄମୋଚନୋଟ ିସହବୋକୀତୋ ଓଭିୋ ଣ-ସହବୋକୀତୋ ୄଟ 

ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓୋ ଏଓ ଯଘିଣୋମକ ଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ବ ି ୄଟ ମୋହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଓବ୍ନୋନୀଯ 
ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସହତି ଯଘିତି ୄହଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀  

2. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ 

ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ରିସୀଧୋଯୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଘୁକି୍ତ ׀ ୄମଭିତଓି ିୄଓୌଣସ ିଫ ି ଘୁକି୍ତ ୋଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ଏହୋଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ଏହୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଥୋଏ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ 
ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗୋଫଚି ସୋଧୋଯଣତଃ „ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ‟ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ପ୍ରୄତୟଓ ତଥୟ ଈବଣ  

କ୍ଷ ୋଆଁ ନଫିୋମପୟ ହୁଏ ଏଫଂ ଏହୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୁଛଫିୋୄଯ ଫପିତୋଯ ପ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ସଭଣୄଯ 
ଫିଯୀତ ଯଣିୋଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଯିବାଷା 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଓୁ ଅଆଅଯଡଏି ୂରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପ ସଯୁକ୍ଷୋ  ଧିନଣିଭ, 2002 ନ୍ତକପତ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି 
ଓଯୋମୋଆଙ ି:  

“ଏହାଯ ଥପ ୄହଉଙ,ି ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମିଫ, ଏହାଯ ଦାୟିତ୍ୱ ନଅିମିଫ ଓ ି ନାହିଁ, ଏହାଯ 
ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ୄନଫାୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଏଓ ସୁଯକ୍ଷାଯ ହାଯ, ସର୍ତ୍ପ  
ପ୍ରତଫିନ୍ଧଯ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ଅଫଶୟଓ ୄହଉଥିଫା 
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ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସଭସ୍ତ ତଥୟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ 
ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡୁଥିଫା ଏଓ ପଭପ ׀ ” 

ଏହ ି ଧିନଣିଭକୁଡଓି ଈୄେର୍ୟୄଯ “ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ” ଯ ଥପ ୄହଫ ଏଫଂ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯଫି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ସଭସ୍ଗ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ, ଅଫର୍ୟଓ  ପ୍ରୋସଙି୍ଗଓ ତଥୟ ସୂଘନୋ ׀    

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଅଆଅଯଡଏି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୄର, ପଭପଯ ଯୂୄଯଔୋ  ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ଈୄଯ ଙୋଡିୄ ଦୄର ׀ ଫର୍ୟ ରିସୀଧୋଯୀ, ଭଧ୍ୟସ୍ଙ, ୄରୋଓୋ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ପିଡଫୟୋଓ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି ଅଆଅଯଡଏି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ପଭପ  ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଭୋନଦଣ୍ଡୀଓଯଣ ଓଯଫିୋଯ 
ଅଫର୍ୟଓ ନୁବଫ ଓୄର ׀  

ଅଆଅଯଡଏି ଅଆଅଯଡଏି ୂଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅଦର୍ପ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ  ଧିନଣିଭ, 2013 ଚୋଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଅଆଅଯଡଏି ଯୂୄଯଔୋ  ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଙିନ୍ତ,ି ତଯିକି୍ତ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଏହୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙୁ୍କ ନଭନୀଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ନୋ ୄଓଫ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ  ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି 
ଚୀଫନ ଫୀଭିତ ୋଆଁ ଫସୃି୍ଗତ ନିୄ େପର୍  ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ମିଏ ରିସୀଯ ମୋଘନୋ ଓୄଯ ଏଫଂ ପଭପଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ 
ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ତୋ‟ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄ େପର୍ ଥୋଏ ׀  
 

3. ବିଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 

ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଟନ୍ତ ି׀ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ରିସୀଧୋଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟ  ଫଫିଯଣୀ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, 
ବୟୋସ, ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ  ଯଫିୋଯ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ 
  ׀

4. ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 

ୄନଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୋଫନଯ ଘଓିତି୍ସୋଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି
 ଈଙ୍ଙତୋ, ଚନ, ଯକ୍ତଘୋ, ହୃତି୍ପଣ୍ଡୀଣ ସି୍ଙତ ିଆତୟୋଦ ିବ ିର୍ୋଯୀଯଓି ରକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ׀
ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋୄଯ ୄଯଓଡପ  ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଅୄଭ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ଈଘତି ୄମ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଫନିୋ ୄନଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୋଙି୍କତ  
ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତ ି׀ ୄସକୁଡଓୁି ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ପ୍ରଓଯଣ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋଯ ଅଫର୍ୟଓ 
ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ନ୍ତକପତ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ନୋହିଁ ଓୋଯଣ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନଯ ଅଣୁ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ଓଭିୋ ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଯୋର୍ ିଓଭିୋ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନଯ ଅଣୁ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ଓଭିୋ ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ପ୍ରଓଟତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ମୋହୋ 
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣ  ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତଯି ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  
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5. ୄନୈତଓି ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ  ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ମିଏ ଥପଯ ଏଓ ଈରିଳଖିତ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ରିସୀଯ ଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ,ି 
ଅଣ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ଅୄଫଦନ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ  ର୍ୋଯୀଯଓି ଯୀକ୍ଷଣ ୋଆଁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ସହତି ୄନଓ 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ଠ୍ନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ׀ ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଓୋଯଓ, ମୋହୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ 
ୄଔୋଚନ୍ତ,ି ତୋଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଯିବାଷା 

ୄନୈତଓି ଅଦ ଏହ ିସମ୍ଭାଫୟତା ୄଟ ୄମ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଫାଯ ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଯ 
ଅଫସ୍ଥାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସବ ିଏଓ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଏଓ ହାନଯି ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯିାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚନ ୄଡା ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରୟ ଓରା ׀ ୄସ ତାୄଯ ଏଓ ସ୍ଥାନୄଯ ୄହଉଥିଫା ସି୍କଆଙ୍ଗ 
ବିମାନୄଯ ମିଫା ାଆଁ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ୄନର׀ ମାହାଓୁ ୃଥିଫୀୄଯ ସଫପାୄକ୍ଷା ଫିଦଚନଓ ସି୍କଆଙ୍୍ଗ ସ୍ଥକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ 
ୄକାଟଏି ଯୂୄ ସୁାଯିଶ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ତୀତୄଯ ୄସ ୄସବ ି ବିମାନୄଯ ବାକ ୄନଫା ାଆଁ ଭନା 
ଓଯିୄଦଆଥିରା ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ୄମଈଁଭୋୄନ ନଚି ଚୀଫନ ଓଭିୋ ନୟ ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ସଭୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ବ ି
ଓୋମପୟକୁଡଓି ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋଯ ୄନର୍ଣୄଯ ଥୋଅନ୍ତ,ି ୄସହ ିସମ୍ଭୋଫନୋ 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହୋଁନ୍ତ ି  ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋଯଓ ׀
ମୋହୋ ୄସବ ିଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିୋୄଯ, ତୋଯ ୄନର୍ଣୄଯ ଥୋଅନ୍ତ ି׀  

ଏହ ି ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ, ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଏଓ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ୄନୈତଓି 
ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ୄଦଈଥିଫୋ 
ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ନିୄ ଚ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ଯଘିଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋ ଫୂପଯୁ 
ୄସ ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ତୋଓୁ ତୋ‟ ନଫିୋସୄଯ ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ׀ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ୄଦଈଥିଫୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ 
ଥିଫୋ ଚୀଫନଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ବୟୋସ, ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ, ସୋଭୋଚଓି ଷୃ୍ଠବୂଭି ଏଫଂ ଅଥଓି ସି୍ଙତ ିଅଦ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

6. ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ଅୄଭ ୂଫପଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଭୃତୁୟହୋଯଯ ସଙ୍କଟ ଅଣୁ ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ׀ ୄତଣୁ ଅଣୁ ୄହଈଙ ିଏଓ 
ଓୋଯଓ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନଯ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆରଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ 
ଈୄମୋକ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀ ତଦନୁସୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଅଣୁ ଫକପ ୋଆଁ ଏଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣଯ ଏଓ 
ମଥୋଥପ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଯୀକ୍ଷୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଠ୍କି୍ ଅଣୁଯ ସତୟୋନ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ 
ଓୄଯ ׀ 

ୄଫୈଧ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଭୋନଓ ଓଭିୋ ଣ-ଭୋନଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  
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ଓ) ଭାନଓ ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ୄହଈଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄହଈଙ ି:  

i. ଫଦିୟୋଣ ଓଭିୋ ଭହୋଫଦିୟୋଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  
ii. ଭୁୟନସିିୋର ୄଯଓଡପ ଠ୍ୋଯୁ ଈଦ୍ଧୋଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଚନମ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

iii. ୋସୄୋଟପ 
iv. PAN ଓୋଡପ 
v. ୄସଫୋ ୄଯଚଷି୍ଟୋଯ 

vi. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭପୋବିୄର୍ଓଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

vii. ଏଓ ଯଫିୋଯ ଫୋଆୄଫର ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ଈଦ୍ଧଯଣ ମଦ ିଏଥିୄଯ ଚନମ ତୋଯଔି ଈରିଳଖିତ ଥୋଏ  
viii. ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯଘିଣ ତ୍ର 

ix. ଏଓ ୄଯୋଭୋନ ଓୟୋୄଥୋରିଓ କୀଚପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫଫିୋହ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

ଔ) ଣ- ଭାନଓ ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଈୄଯୋକ୍ତ ବ ିଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଈରବ୍ଧ ନ ଥୋଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ 
ପ୍ରଭୋଣଯ ଈସ୍ଙୋନୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆୋୄଯ ׀ ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ୄହଈଥିଫୋ ୄଓୄତଓ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄହଈଙ:ି  

i. ଚନମ ତ୍ରଓିୋ 
ii. ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ 
iii. ସ୍ୱ-ୄଖୋର୍ଣୋ ଯୂୄ ଏଓ ର୍ଥତ୍ର 

iv. ଗ୍ରୋଭ ଞ୍ଚୋଣତ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

ଘତି୍ର 1:  ୄଫୈଧ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ 
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7. ଏଣ୍ଟ ି– ଭନ ିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ (AML) 

ଯିବାଷା 

ଭନ ି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙ ି ଥପଯ ୄଫୈଧ ଉତ୍ପରି୍ତ୍ସ୍ଥ ରୁଘାଆ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄଫୈଧ ଥପ ଅଣିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏହା ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି ୄଫାରି ଚଣାୄ଼େ ׀ ବାଯତ ସଯଓାଯ ଭନ ି – ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ 
ଓାମପୟଓାକୁଡଓୁି ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଓଯିଫା ାଆଁ  PMLA,2002  ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯିଥିୄର ׀  

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ନଫିୋଯଣ ଧିନଣିଭ ୂPMLA), 2002  ଭନ-ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଏଫଂ ଭନ-ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଧନଓୁ ଚଫତ ୂଧିହଯଣ  ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, 2005 ଠ୍ୋଯୁ ରୋକୁ ୄହରୋ ׀ ଏହୋ ଭନ-ି

ରଣ୍ଡଯଙି୍ଗଓୁ ଏଓ ଯୋଧ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ମୋହୋ ତନିଠୁଁି୍ ସୋତ ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ସଶ୍ରଭ ଓୋଯୋଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଟ. 5 ରକ୍ଷ 
ମପୟନ୍ତ ୄଚୋଯଭିୋନୋୄଯ ଦଣ୍ଡନୀଣ ହୁଏ ׀ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଏଓ AML ରିସୀ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ତଦନୁସୋୄଯ ଅଆଅଯଡଏି ନଓିଟୄଯ ଏଓ 
ପ୍ରତରିିି ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ AML ଓୋମପୟକ୍ରଭ ନଭିନସଫୁଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ ଈଘତି:  

i. ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରିସୀ, ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ ଏଫଂ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ 

ii. ଏଓ ଭଔୂୟ ନୁୋନ ଧିଓୋଯୀଙ୍କ ନମୁିକି୍ତ 

iii. AML ଦୄକ୍ଷ ଈୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ ି

iv. ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ୄରଔୋ ୂଡଟି /ନଣିନ୍ତ୍ରଣ  

8. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ (KYC)  
ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନୁ୍ତ ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ 
ଯଘିଣଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଯଘିଣ ୄଘୋଯୀ, ଅଥଓି ଓଟତୋ ଏଫଂ ଭନ-ି

ରଣ୍ଡଯଙି୍ଗଯ ନଫିୋଯଣ ୋଆଁ ଫୟୋଙ୍କ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଫସୃି୍ଗତ ସଘୂନୋ ଦିନୁ୍ତ ୄଫୋରି 
ଫୃଦ୍ଧକିତ ବୋୄଫ ଦୋଫୀ ଓଯୁଙନ୍ତ ି׀  
KYC ଭୋକପଦର୍ଓିୋଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଓୋମପୟଓୋ ୋଆଁ ଯୋଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଥଓି 
ସଂସ୍ଙୋନକୁଡଓିଯ ଈୄମୋକଯ ନଫିୋଯଣ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ, ୄତଣୁଓଯ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଓୃତ ଯଘିଣ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ୄମ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ସହତି KYC ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ 
ଂର୍ ଯୂୄ ନଭିନସଫୁଓୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯନ୍ତ:ି  

i. ପୄଟୋଗ୍ରୋଫ୍ 

ii. ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ 

iii. ଠ୍ଓିଣୋ ପ୍ରଭୋଣ –ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ, ୋସୄୋଟପ, ୄଟରିୄପୋନ ଫରି, ଫଚୁିୀ ଫରି, ଫୟୋଙ୍କ ୋସଫୁଓ 
ଆତୟୋଦ ି 
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iv. ଯଘିଣ ପ୍ରଭୋଣ – ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ, ୋସୄୋଟପ, ୄବୋଟଦୋତୋ  ID ଓୋଡପ,  PAN ଓୋଡପ, ଆତୟୋଦ ି

v. ଧିଓ – ଭରୂୟ ଓୋଯଫୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଣ ପ୍ରଭୋଣ ଦସ୍ଗୋଫଚି 

9. ଭୁକ୍ତ – ଫୄରାଓନ ଫଧି  

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ନୂତନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଏଫଂ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ିଏଫଂ 
ତୋହୋଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋୄଯ, ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧସଫୁ ୄସ ୄମଭିତ ିଘୋହଁୁଥିରୋ, ୄସଭତ ିନୁୄହଁ ׀  

ୄସ ଓ‟ଣ ଓଯିୋୄଯ ?  

ଅଆଅଯଡଏି ତୋଙ୍କ ଧିନଣିଭୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ-ସୁରବ ପ୍ରୋଫଧୋନ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଙିନ୍ତ ିମୋହୋ ଏହ ିସଭସୟୋ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ ଦଏି 
  ׀ ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙ ିମୋହୋଓୁ ଏଓ “ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ଫଧି” ଓଭିୋ “ର୍ୀତୀଓଯଣ ଫଧି” ଓୁହୋମୋଏ ׀

ଏହ ିସଭଣୋଫଧିୄଯ, ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଘୋୄହଁ ନୋହ ିଁ, ୄସ ଏହୋଓୁ ୄପଯୋଆ 
ୄଦଆୋୄଯ ଏଫଂ ନଭିନ ସର୍ତ୍ପସଫୁ ନ୍ତକପତ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆୋୄଯ ׀  

i. ୄସ ଏହ ିଫଓିଳ୍ପଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯିୋୄଯ 

ii. ତୋଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି 

iii. ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯସ୍ଗ ସୁଯକି୍ଷତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ସଭୋନୁୋତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ 
ସଓୋୄର୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଓଯ ଘୋଚପ ୋଆଁ ସଭୋୄଣୋଚତି ଓଯୋମିଫ ׀  

ଏହ ି ଭକୁ୍ତ ଫୄରୋଓନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଏଓ ସଫୁଧିୋ ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋପି୍ତ ତୋଯଔିଯ 15 ଦନିଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭୋୄନ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପଓୁ ପ୍ରୄଣୋକ 
ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ 1 

_____________ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଘୋୄହଁ ନୋହ ିଁ, 
ୄସ ଏହୋଓୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆୋୄଯ ׀  

I. ଭୁକ୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ 

II. ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ 

III. ଯେଓଯଣ 

IV. ଭୁକ୍ତ ମୋଞ୍ଚ 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓୋ ୄହଈଙ ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଘୋଯଓି ୄଫୈଧିଓ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  
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 ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗୋଫଚି ସୋଧୋଯଣତଃ „ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ‟ ଯୂୄ 
ଯଘିତି ׀  

 ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ବୟୋସ  ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ  ଯଫିୋଯ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

 ଈଙ୍ଙତୋ, ଚନ, ଯକ୍ତଘୋ, ହୃତି୍ପଣି୍ଡଣ ସି୍ଙତ ିଆତୟୋଦ ିବ ିର୍ୋଯୀଯଓି ରକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ତୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋୄଯ ୄଯଓଡପ  ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

 ୄନୈତଓି ଅଦ ଏହ ିସମ୍ଭୋଫୟତୋ ୄଟ ୄମ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଯ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ 
ଗ୍ରୋହଓଯ ଫୟଫହୋଯୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄସବ ିଏଓ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଏଓ ହୋନଯି ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଓଯିୋୄଯ ׀  

 ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ୄହଈଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁଏ ସ୍କରୁ ଓଭିୋ ଓୄରଚ 
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଭୁୟନସିିୋର ୄଯଓଡପଠ୍ୋଯୁ ଈଦ୍ଧୋଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଚନମ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଆତୟୋଦ ି׀  

 ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଏଓ ରିସୀ ଥିଫୋ ଏଫଂ ତଦନୁଯୂ ଅଆଅଯଡଏି ୋଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି ଦୋଔର 
ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ AML ଓୋମପୟକ୍ରଭ ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରିସୀ, ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ  ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଏଓ ଭୂଔୟ 
ନୁୋନ ଧିଓୋଯୀଙ୍କ ନମୁିକି୍ତ ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ ଈଘତି ׀  

 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଓୃତ ଯଘିଣ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ KYC ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀଯ 
ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଠ୍ଓିଣୋ ପ୍ରଭୋଣ, ୋନ ଓୋଡପ ଏଫଂ ପୄଟୋଗ୍ରୋପ ଆତୟୋଦ ିବ ିKYC ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ଏଓତ୍ରତି 
ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓୋ 
2. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 
3. ୄନୈତଓି ଅଦ 

4. ଭୋନଓ ଏଫଂ ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ 

5. ଏଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ 

6. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନୁ୍ତ ୂKYC) 

7. ଭୁକ୍ତ-ଫୄରୋଓନ ଫଧି  
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ସଭୟାଫଧିୄଯ, ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଙ ିଏଫଂ ଏହାଓୁ ଘାୄହଁ ନାହ ିଁ, ୄସ ଏହାଓୁ 
ୄପଯାଆ ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ୄପଯସ୍ତ ାଆାୄଯ ׀ 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1  

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ 
II. ଚନମତ୍ରଓିୋ 
III. ୋସୄୋଟପ 
IV. ଗ୍ରୋଭ ଞ୍ଚୋଣତ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ୄନୈତଓି ଅଦ ଯୂୄ ଯକିଣିତ ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ? 

I. ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋ 
II. ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣ ଫୂପଯୁ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋ 
III. ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋ 
IV. ଫୀଭିତ ୄହଫୋ ୄଯ ଯୋଧିଓ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ନମୁିକ୍ତ ୄହଫୋ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋୄଯ ନଭିନ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମିଫ ?  

I. ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ବୋଫୂର୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋ 
II. ଈଙ୍ଙତୋ, ଚନ  ଯକ୍ତଘୋ 

III. ସୋଭୋଚଓି ସ୍ଙିତ ି

IV. ସତୟଯୋଣଣତୋ 

ପ୍ରଶନ 4 

ଏଓ ____________ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଘୋଯଓି ୄଫୈଧିଓ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

I. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 
II. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଈଦ୍ଧଯଣ 
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III. ସୂଘନୋ ସଂୄକ୍ଷ-ସୂଘୀ 
IV. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓୋ 

ପ୍ରଶନ 5 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗୋଫଚି ସୋଧୋଯଣଯୂୄ _____________ ଯୂୄ 
ଯଘିତି ׀  

I. ଅୄଫଦନ ପଭପ 
II. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 
III. ଞି୍ଜଓଯଣ ପଭପ 
IV. ଂର୍ଦୋନ ପଭପ 

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ ଦର୍ତ୍ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ, ୄସହ ିୄକୋଟଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଣ-ଭୋନଓ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

I. ଫଦିୟୋଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

II. ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯଘିଣ ତ୍ର 

III. ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ 
IV. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭପୋବିୄର୍ଓଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  

ପ୍ରଶନ 7 

ଭନ ି ରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ୄହଈଙ ି ଥପଯ ______________  ଈତ୍ପର୍ତ୍ସି୍ଙଓୁ ରୁଘୋଆ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ  
_____________ ଥପ ଅଣିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ମୋହୋ ପୄଯ ଏହୋ ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଚଣୋୄଡ ׀  

I. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ 

II. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ 

III. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ 

IV. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ 

ପ୍ରଶନ 8 

ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ୄସ ଭୁକ୍ତ – ଫୄରୋଓନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥପୋତ୍ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋପ୍ତ 
ଓଯଫିୋଯ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଓୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଆ ୋୄଯ ׀  

I. 60 ଦନି 

II. 45 ଦନି 

III. 30 ଦନି 

IV. 15 ଦନି  
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ପ୍ରଶନ 9 

ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପଯୋଆ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

I. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପି୍ରଭଣିଭଯ 100% ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ 

II. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପି୍ରଭଣିଭଯ 50% ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ 

III. ଫୀଭୋ ସୁଯକି୍ଷତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣୋଫଧି, ୋଆଁ ସଭୋନୁୋତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଔଙ୍ଙପ  ଷ୍ଟୋବ୍ନ 
ଓଯ ଘୋଚପଓୁ ସଭୋୄଣୋଚତି ଓଯଫିୋ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ  

IV. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଧିଓୋଯ ହଯୋଆଫ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ୄଫୈଧ ଠ୍ଓିଣୋ ପ୍ରଭୋଣ ନୁୄହଁ ?  

I. PAN ଓୋଡପ 
II. ୄବୋଟଦୋତୋ ID ଓୋଡପ 
III. ଫୟୋଙ୍କ ୋସଫୁଓ 

IV. ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ 
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୋସୄୋଟପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ଯୂୄ ଯକିଣିତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଈଙ୍ଙତୋ, ଚନ  ଯକ୍ତ ଘୋ ୄହଈଙନ୍ତ ି ୄସହ ି ୄଓୄତଓ ଚନିରି୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ 
ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋୄଯ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମିଫ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀   
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ଏଓ ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓୋ ୄହଈଙ ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଘୋଯଓି ୄଫୈଧିଓ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗୋଫଚି ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 6  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଯୋର୍ନ ଓୋଡପଓୁ ଏଓ ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ୄହଈଙ ିଥପଯ ୄଫୈଧ ଈତ୍ପର୍ତ୍ସି୍ଙଓୁ ରୁଘୋଆ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ୄଫୈଧ ଥପ ଅଣଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 
ମୋହୋ ପୄଯ ଏହୋ ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଚଣୋୄଡ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀   

ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ୄସ ଭୁକ୍ତ-ଫୄରୋଓନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥପୋତ୍ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋପ୍ତ 
ଓଯଫିୋଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଓୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଆୋୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ସଭଣୋଫଧିୄଯ, ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପଯୋଆ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ସଯୁକି୍ଷତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ସଭୋନୁୋତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ, ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଔଙ୍ଙପ  ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଓଯ 
ଘୋଚପଓୁ ସଭୋୄଣୋଚତି ଓଯଫିୋ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

PAN ଓୋଡପ ଏଓ ୄଫୈଧ ଠ୍ଓିଣୋ ପ୍ରଭୋଣ ନୁୄହଁ ׀   
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ଧ୍ୟାୟ 13 

ଦରିରୀଓଯଣ – ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ- I 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସଥିୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫବିିନ୍ନ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଈୄଯ 
ଅୄଭ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

A. ରିସୀ ଫସ୍ଙୋ ଦରିରୀଓଯଣ 
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A. ରିସୀ ଫସ୍ଥା ଦରିରୀଓଯଣ 

1. ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିୟଭ ଯସଦି 

ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ୂFPR) ଚୋଯୀ 
ଓୄଯ ׀ FPR ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙ ି׀   

ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ନ୍ତକପତ ନଭିନ ସଘୂନୋସଫୁ ଥୋଏ :  

i. ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ନୋଭ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣୋ 
ii. ରିସୀ ସଂଔୟୋ 
iii. ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ ି

iv. ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନଯ ଦ୍ଧତ ି ଫୋଯଭୋଯତୋ 
v. ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄଦଣ ତୋଯଔି 

vi. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯଔି 

vii. ରିସୀଯ ନ୍ତଭି ଯିକ୍ୱତୋ ତୋଯଔି 

viii. ୄ ର୍ର୍ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନଯ ତୋଯଔି 

ix. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି

FPR ଯ ଚୋଯୀ ୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦିକୁଡଓି ଚୋଯୀ ଓଯଫି ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ 
ଗ୍ରୋହଓ ଠ୍ୋଯୁ ଅହୁଯ ି ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ ׀ ଏହ ିଯସଦିସଫୁଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ୂRPR) ଓୁହୋମୋଏ ׀ 
RPR କୁଡଓି ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିଫଫିୋଦଯ ଫସଯୄଯ ପ୍ରଦୋନଯ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତ ି׀  

2. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 

ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଫୀଭୋ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଟ ׀ ଏହା ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ׀  ଏହୋ ସ୍ୱଣଂ ଘୁକି୍ତ ନୁୄହଁ ׀ ମଦ ିରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ରିସୀଧୋଯୀଠ୍ୋଯୁ ହଚମିୋଏ, ଏହୋ ଫୀଭୋ 
ଘୁକି୍ତଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ନ ଓଯ ିଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫି ׀ 
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଏଓ ୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହଫୋଓୁ ଡଥିୋଏ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସୋୄଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଭୋନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ତନି ିବୋକ ଥୋଏ :  

a) ରିସୀ ନୁସଘୂୀ  

ରିସୀ ନୁସୂଘୀ ପ୍ରଥଭ ବୋକ ହୁଏ ׀  ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ସମ୍ମଔୁ ଷୃ୍ଠୋୄଯ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ׀ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ନୁସଘୂୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସସଫୁୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନଭିନ 
ସୂଘନୋସଫୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଥୋଏ : 

ଘତି୍ର 1: ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ଖଟଓ 
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i. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ ନୋଭ 

ii. ରିସୀ ୋଆଁ ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫଫିଯଣୀ ୄମଯଓି ି:  

 ରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ନୋଭ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣୋ 
 ଚନମ ତୋଯଔି ଏଫଂ ଫଣସ କତ ଚନମଦନି 

 ରିସୀ ଘୁକି୍ତଯ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ଫଧି 

 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି

 ପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ 

 ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଫଧି 

 ଅଯମ୍ଭ ତୋଯଔି, ଯିକ୍ୱତୋ ତୋଯଔି ଏଫଂ ୄର୍ର୍ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄଦଣତୋଯଔି 

 ରିସୀ ରୋବ ସହତି ଓ ିରୋବ ଯହତି ୄଟ 

 ନୋଭୀତ ଙ୍କ ନୋଭ 

 ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରଣୋୀ -  ଫୋର୍ଓି; ଦ୍ଧପ ଫୋର୍ଓି; ୄତୈଭୋସଓି; ଭୋସଓି; ୄଫତନଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟଫିୋ 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ  

 ରିସୀ ସଂଔୟୋ – ମୋହୋ ରିସୀ ଘୁକି୍ତଯ ନନୟ ଯଘିଣ ସଂଔୟୋ ୄଟ  

iii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ׀ ଏହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ୄଟ  

iv. ପ୍ରୋଧିଓୃତ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଏଫଂ ରିସୀ ଷ୍ଟୋବ୍ନ  

v. ସ୍ଙୋନୀଣ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଙ୍କ ଠ୍ଓିଣୋ  

b) ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ 

ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଖଟଓ ଭୋନଓ–ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ତି ହୁଏ, ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭସ୍ଗ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ଈସି୍ଙତ ଥୋଏ, ମଦ ିଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଫହବିପୂ ତ ଓଯୋ ନ ମୋଆଥୋଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଙି ିୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଘୁକି୍ତ ମଥୋ: ଫଧି, ଏଓଭୋତ୍ର ପି୍ରଭିଣଭ ଓଭିୋ ରୋବୄଯ ଣ-ସହୄମୋକୀ ରିସୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହୋଆ ନ ୋଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ଧିଓୋଯ  ସୁଫଧିୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପସଫୁଓୁ 
ନଯୂିିତ ଓଯନ୍ତ,ି ମୋହୋସଫୁ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ପ୍ରମୁଚୟ ଟନ୍ତ ି׀  
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c) ଫିୄ ଶଷ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ 

ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ତୃତୀଣ ବୋକୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି ୄମଈକଁୁଡଓି ୄଫୈଣକି୍ତଓ 
ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ୋଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଟନ୍ତ ି׀ ଏକୁଡଓୁି ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ସମ୍ମଔୁୄଯ ଙୋମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଏଓ ସଂରଗ୍ନ ଯୂୄ 
ରକୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଭୋନଓ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ, ନୁଗ୍ରହ ଦନିସଫୁ ଓଭିୋ ଫୟକଭନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଣ-ଚଫତ ବ,ି 
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଘୁକି୍ତ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଭହିା, ମିଏ ଘୁକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯିଫା ସଭୟୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟାଶା ଯୄଔ, ତାଯ କବପଧାଯଣ ୄମାକଁୁ ଭୃତୁୟଓୁ 
ଫାଧା ୄଦଉଥିଫା ଏଓ ଧାଯ ׀ 

ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓି ଧ୍ୟୋଣ 13 ୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ୂFPR) ଓ‟ଣ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ? ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପଯ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ׀ 

I. ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ି

II. ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଙ ି

III. ରିସୀଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯେ ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ନୋହିଁ  
IV. ରିସୀ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ନକଦ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଙି ି 
 

ସାଯାଂଶ 

 ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ୂFPR) ଚୋଯୀ 
ଓୄଯ ׀  FPR ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଙ ି׀  

 ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଫୀଭୋ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଥିଫୋ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଟ ׀ ଏହୋ ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ׀  

 ଭୋନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ତିୄ ନୋଟ ିବୋକ ଯୄହ ୄମଈଁକୁଡଓି ୄହରୋ ରିସୀ ନୁସଘୂୀ, ଭୋନଓ 
ପ୍ରୋଫଧୋନ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ୂ FPR) 

2. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି 

3. ରିସୀ ନୁସୂଘୀ 
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4. ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ 

5. ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନ  
 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

FPR ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଙ ି׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ନଭିନ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ? 

I. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 
II. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି 

III. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓୋ 
IV. ଦୋଫୀ ପଭପ 

ପ୍ରଶନ 2 

ମଦ ିଏଓ ନେିଷି୍ଟ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄରଖିଫୋ ୋଆଁ ଚଟି ବୋର୍ୋ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄନଓୋଥପ 
ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହୋଯ ଥପ ୄଓଭିତ ିଓଯୋମିଫ  ?  

I. ଫୀଭିତଯ ସକ୍ଷୄଯ 

II. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ସକ୍ଷୄଯ 

III. ରିସୀଓୁ ରୂ୍ନୟ /ନଷିି୍କ୍ରଣ ୄଫୋରି ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ସଧୁ ସହତି ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯୋଆୄଦଫୋ ୋଆଁ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଓୁହୋମିଫ  

IV. ରିସୀଓୁ ରୂ୍ନୟ/ନଷିି୍କ୍ରଣ ୄଫୋରି ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭତି  ଫନିୋ ସୁଧୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯୋଆୄଦଫୋ ୋଆଁ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଓୁହୋମିଫ  

ପ୍ରଶନ 3 

ୄସହ ିଫଓିଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ମୋହୋ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓୄଯ ׀  

I. ଏହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ 

II. ଏହୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଓଣିିଫୋୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟକ୍ତ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଅଗ୍ରହଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ 

III. ଏହୋ ଫୟୋଙ୍କ, ୄବ୍ରୋଓଯ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବ ିଘୟୋୄନର ଂର୍ୀଦୋଯଭୋନଙ୍କ ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ 
ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ୂଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ  ଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ  
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IV. ଏହୋ ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରଦୋନୄଯ ଥିଫୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର ୄଟ  

ପ୍ରଶନ 4 

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ? 

I. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙ ି 
II. ପି୍ରଭଣିଭଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙ ି 
III. ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙ ି 
IV. ପି୍ରଭଣିଭ ଦଯ ଫଢୋଆଫୋ ଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙ ି 

ପ୍ରଶନ 5 

ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫୁ ୋଆଁ, ଓବ୍ନୋନୀ 
_____________ ଚୋଯୀ ଓଯଫି ׀ 

I. ୁନଃପ୍ରଘନ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି  
II. ୁନଯୁଦ୍ଧୋଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି 

III. ୁନଃସ୍ଙୋନ ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି 

IV. ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି 

ପ୍ରଶନ 6 

ଓ‟ଣ ୄହଫ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଭୂ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଓୁ ହଚୋଆ ଦଏି ?  

I. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ନ ଓଯ ିଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫି  
II. ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମିଫ 

III. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫଭିୀତଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄନରୋ ୄଯ ନଫୀଓୃତ ନଣିଭ  ସର୍ତ୍ପ ସହତି ଏଓ 
ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫି 

IV. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ନ ଓଯ,ି ଓନୁି୍ତ ୄଓଫ ଏଓ ନୟୋଣୋଣ ଅୄଦର୍ ୄଯ, ଏଓ ନଓର 
ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫି  

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ?  

I. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଓୁ ଏଓ ସୁୄ ମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହଫୋଓୁ ଡଫି ଓନୁି୍ତ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସୋୄଯ ନଫିୋମପୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ׀   

II. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଓୁ ଏଓ ସୁୄ ମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହଫୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସୋୄଯ ନଫିୋମପୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀   

III. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଏଓ ସୁୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୋ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସୋୄଯ ନଫିୋମପୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀   
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IV. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ନୋ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୋ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସୋୄଯ ନଫିୋମପୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀   

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ପଭପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଭୋନଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ପ୍ରଥଭ ବୋକ ହୁଏ ?  

I. ରିସୀ ନୁସୂଘୀ 
II. ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ 

III. ଫିୄ ର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ 

IV. ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ  

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ ଭୋନଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ, ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁବୋକୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ସଘୂନୋ ଥିଫ ?  

I. ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯଔି, ଯିକ୍ୱତୋ  ତୋଯଔି ଏଫଂ ୄର୍ର୍ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄଦଣ ତୋଯଔି  
II. ନୋଭୀତଯ ନୋଭ 

III. ଧିଓୋଯ  ସଫୁଧିୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପ, ମୋହୋ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ପ୍ରମୁଚୟ 
IV. ପ୍ରୋଧିଓୃତ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯଓୋଯୀଙ୍କ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଏଫଂ ରିସୀ ଷ୍ଟୋବ୍ନ  

ପ୍ରଶନ 10 

“ଏଓ ଭହିୋ, ମିଏ ଘୁକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯୄଔ, ତୋଯ କବପଧୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଭତୁୃୟଓୁ ଫୋଧୋ 
ୄଦଈଥିଫୋ ଏଓ ଧୋଯୋ” ଓୁ ଏଓ ଭୋନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ୄଓଈଁ ନୁବୋକୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯୋମିଫ ?  

I. ରିସୀ ନୁସୂଘୀ 
II. ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରୋଫଧୋନ 

III. ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ 

IV. ଫିୄ ର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀   

ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI  ׀   



 

238 

 

ମଦ ିଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄରଖିଫୋ ସଭଣୄଯ ଚଟି ବୋର୍ୋ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄନଓୋଥପ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ହୁଏ, ଏହୋଯ ଥପ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭିତଯ ସକ୍ଷୄଯ ୄହଫ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I  ׀   

ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙ ି׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀   

ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁ ୋଆଁ, ଓବ୍ନୋନୀ ନୂତନୀଓଯଣ 
ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ଚୋଯୀ ଓଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଭୂ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଓୁ ହଚୋଆଦଏି, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ନ 
ଓଯ ିଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀   

ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଓୁ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହଫୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସୋୄଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀   

ରିସୀ ନୁସୂଘୀ ଏଓ ଭୋନଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ପ୍ରଥଭ ବୋକ ହୁଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀   

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁବୋକୄଯ ଧିଓୋଯ  ସୁଫଧିୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପ ଈୄଯ 
ସୂଘନୋ ଥିଫ, ମୋହୋ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ପ୍ରମୁଚୟ ׀   
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ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV  ׀   

“ଏଓ ଭହିୋ, ମିଏ ଘୁକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯୄଔ, ତୋଯ କବପଧୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଭତୁୃୟଓୁ ଫୋଧୋ 
ୄଦଈଥିଫୋ ଏଓ ଧୋଯୋ” ଓୁ ଏଓ ଭୋନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁବୋକୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ଓଯୋମିଫ ׀   
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ଧ୍ୟାୟ 14 

ଦରିରୀଓଯଣ -ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ - II 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ସମି୍ମତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ׀ 
ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄରୋଘତି ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓିୄଯ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି, ରିସୀ ଫୟକଭନ ଏଫଂ ଣ-ଚଫତ ଆତୟୋଦ ି
ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ  
 

A. ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ ସଫୁଧିୋ  
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A. ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ ସୁଫଧିା 

1. ନୁଗ୍ରହ ସଭୟାଫଧି 

ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ  ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫଘନ ଫଦ୍ଧ ହୁଏ ଏହ ିସର୍ତ୍ପୄ ଯ ୄମ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫୁ ଅଚ ିତୋଯଔି 
ମପୟନ୍ତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଥିଫ ׀ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଣ ୄହଫୋ 
ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତଯିକି୍ତ ସଭଣୋଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ନୁଗ୍ରହ ସଭୟାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖପତା ଏଓ ଭାସ ଓଭିୋ 31 ଦନି ୄଟ ׀ ନୁଗ୍ରହଯ ଦନି ିପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ୄଦଣ 
ତୋଯଔିଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦନିଠ୍ୋଯୁ କଣନୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରୋଫଧୋନ ଏଓ ରିସୀ, ମୋହୋ ନୟଥୋ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ 
ଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ ଫୟକତ ୄହୋଆମୋଆଥୋନ୍ତୋ, ତୋଓୁ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଘୋରୁ ଯହଫିୋ ୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  
 

ପି୍ରଭଣିଭ ଫର୍ୟ ୄଦଣ ଯୄହ ଏଫଂ ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ଏହ ିସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ 
ଭୃତୁୟ ରୋବଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟ ିୄଦଆ ୋୄଯ ׀ ମଦ ିନୁଗ୍ରହ ସଭଣ ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫୋଓ ିଯୄହ, ରିସୀଓୁ 
ତୋୄଯ ଫୟକତ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଓବ୍ନୋନୀ ଭତୁୃୟ ରୋବଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ  ଧୀନୄଯ ଯୄହ 
ନୋହିଁ ׀ ୄଓଫ ୄସହ ିଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ହୁଏ ମୋହୋ ଣ-ଚଫତ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ ׀ ଏଓ ଥପୄଯ ଫୀଭିତ ଏ 
ପ୍ରଓୋୄଯ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭକୁ୍ତ ଫୀଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ׀  

2. ଫୟକଭନ ଏଫଂ ନୁଃସ୍ଥାନ /ନୁଃପ୍ରଘନ 

ଅୄଭଭୋୄନ ଫୂପଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ରିସୀ ଫୟକତ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଙ ି ୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ି ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନୁଗ୍ରହ 
ଦନିକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ ׀ ସୁସଭୋଘୋଯ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୟଫହୋଯଓି ଯୂୄ ସଭସ୍ଗ ସ୍ଙୋଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ଏଓ 
ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃସ୍ଙୋନ ୂୁନଃପ୍ରଘନ  ଯ ନୁଭତ ିୄଦଆଥୋନ୍ତ ି׀  

ଯିବାଷା 

ୁନଃସ୍ଙୋନ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ରିସୀଓୁ ନୁଃ ପ୍ରବୋଫୀ ଯୄଔ ମୋହୋଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ 
ପ୍ରଦୋନ ନ ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯ ିଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ଣ – ଚଫତ ଓୋଯଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ନ୍ତକପତ 
ଘୋରୁ ଯଔୋମୋଆଥିଫ ׀  
 

ଏଓ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଫର୍ୟ ଫୀଭିତଯ ସର୍ତ୍ପଫହିୀନ ଧିଓୋଯ ୄହୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ ଏହୋ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ 
ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋଯଫି :  

i. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ାଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିନାହିଁ : ଏଓ ରିସୀଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ଓୋଯଣଯୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ୄହୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ  

 

ii. ଯିଚବପଯ ସୃଷ୍ଟ:ି  ରିସୀଧୋଯୀ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସଧୁ ସହତି ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓିଯ ୄସହ ିଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍, ମୋହୋ 
ପୄଯ ୄସହ ିଯଚିବପ ସୃଷ୍ଟି ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ମୋହୋ ସଂଘତି ୄହୋଆ ଥୋନ୍ତୋ ମଦ ିରିସୀ ଫୟକତ ୄହୋଆ ନ ଥୋନ୍ତୋ ׀  
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iii. ଫିୄ ଶଷ ସଭୟାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ: ରିସୀଧୋଯୀ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄସବ ି ନୁଃସ୍ଙୋନ ୋଆଁ 
ପ୍ରୋଫଧୋନୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ସଭଣ ଫନ୍ଧନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ବୋଯତୄଯ 
ୁନଃପ୍ରଘନ ନଶିି୍ଚତ୍ ଯୂୄ ଫୟକଭନ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ, ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି, ଧଯନୁ୍ତ ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରବୋଫୀ 
ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

iv. ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ସୄନ୍ତାଷଚନଓ ପ୍ରଭାଣ : ଫୀଭିତ ତୋ‟ ଫଙିନି୍ନ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ପ୍ରଭୋଣ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  ୄଓଫ  ୄମ ତୋ‟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ଥିଫ 
ତୋହୋନୁୄହଁ ଓନୁି୍ତ ନୟୋନୟ ଓୋଯଣ ୄମଯଓି ିଅଥଓି ଅଣ  ୄନୈତଓିତୋ ଫସୁ୍ଗତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀                                                                           

v. ଓାାତୀତ (ତିୄ ଦୟ) ପି୍ରଭିୟଭଯ ସୁଧ ସହତି ପ୍ରଦାନ : ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ସଭସ୍ଗ ଓୋୋତୀତ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ପ୍ରୄତୟଓ 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄଦଣ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ସଧୁ ସହତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀   

vi. ଫଶଷି୍ଟ ଋଣଯ ପ୍ରଦାନ :  ଫୀଭତି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ି ଫୋଓ ି ଥିଫୋ ରିସୀ ଊଣଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ି
ଊଣଗ୍ରସ୍ଗତୋଓୁ ନୁଃସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ମୋହୋ ଫୂପଯୁ ଯହ ିଥୋଆୋୄଯ ׀   

ୄଫାଧହୁଏ ଉୄଯାକ୍ତ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ତାହା ୄଟ ମାହା ନୁଃସ୍ଥାନୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ପ୍ରଭାଣ 
ଅଫଶୟଓ ଓୄଯ ׀ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣଯ ପ୍ରଓୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀଯ ଯସି୍ଙିତ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀  
ମଦ ିରିସୀଟ ି ତ ିଳ୍ପ ଫଧି ୋଆଁ ଫୟକତ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଯହଙି,ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଭୋଣ ଫନିୋ ରିସୀଓୁ 
ୁନଃସ୍ଙୋିତ ଓଯିୋୄଯ ଓଭିୋ ଫୀଭତି ଠ୍ୋଯୁ ୄଓଫ ଏଓ ସଯ ସ୍ୱୀଓୋୄଯୋକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ପ୍ରଭୋଣ ଓୄଯ ୄମ 
ତୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙତି ିଈର୍ତ୍ଭ ଙ ି׀                                                                                              

ଓବ୍ନୋନୀ ଫର୍ୟ ୄଓୄତଓ ଯସି୍ଙତି ି ନ୍ତକପତ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଭିୋ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ନୟ ପ୍ରଭୋଣ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯିୋୄଯ ׀  

i. ୄକୋଟଏି ୄହଈଙ ିଫହୁ ସଭଣ ଫୂପଯୁ ନୁଗ୍ରହ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଆଙ ିଏଫଂ ରିସୀଟ ିଧଯନୁ୍ତ, ପ୍ରୋଣ ଏଓ ଫର୍ପ 
ୄହଫ ଫୟକତ ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଙ ି׀                                                                                                                                                                                                                 

ii. ନୟ ଏଓ ଯସି୍ଙିତ ି ୄହଈଙ ିୄମଈଠଁ୍ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଏହୋ ସୄନ୍ଦହ ଓଯଫିୋଯ ଓୋଯଣ ଯହଙି ି ୄମ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ଓଭିୋ ନୟ ସଭସୟୋ ଯହଥିୋଆୋୄଯ ׀ ନୂତନ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ମଦ ିରିସୀଯ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ଗ୍ରବୋକ ଯୋର୍ ିଧିଓ ୄହୋଆଥିଫ ׀  

ୄମୄହତୁ ଏଓ ୁନଃପ୍ରଘନ ୋଆଁ ଏହ ିଈୄେର୍ୟୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଏଓ ଫଡ ଅଓୋଯଯ ଯୋର୍ ିପି୍ରଭିଣଭଯ ତୀତ ଫୋଓଯିୋର୍ ି 
ସୁଧ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଧୋଯୀ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଏହୋଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ୄନଫୋ ଈଘତି ୄମ ଭୂ 
ରିସୀଓୁ ନୁଃପ୍ରଘନ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ଧିଓ ରୋବଦୋଣଓ ୄହଫ ׀ ୄନଓ ସଭୟୄଯ 
ୁନଃପ୍ରଘନ ଧିଓ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆଥାଏ ଓାଯଣ ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଫା, ନୁଃପ୍ରଘନଯ ତାଯିଔ ଦନି ଫୀଭିତଓୁ 
ୄହାଆଥିଫା ଫୟସ ଅଧାଯୄଯ ଧିଓ ପି୍ରଭୟିଭ ଅଫଶୟଓ ଓଯଫି ׀  

a) ରିସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ଦୄକ୍ଷ 
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ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତ ିଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଓୋଆଫୋ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ରିସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 
ସୋଧୋଯଣତଃ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫୟକଭ ରିସୀଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ପ୍ରଥଭ ୄଦଣ ପି୍ରଭଣିଭ (FUP) ଯୁ ଓଙି ିନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି 
ୂଧଯନୁ୍ତ 5 ଫର୍ପ  ଭଧ୍ୟୄଯ ଓଯିୋଯଫି ׀  

i. ସାଧାଯଣ ନୁଃପ୍ରଘନ 

ସଫୁଠୁ୍ ସଯ ପ୍ରଓୋଯଯ ପ୍ରଘନ ତୋହୋ ୄଟ ମୋହୋ ସୁଧ ସହତି ଫର୍ଷି୍ଟ ୂଫୋଓ ି ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ ଏହୋଓୁ 
ସୋଧୋଯଣ ନୁଃପ୍ରଘନ ଓୁହୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋ ପ୍ରବୋଫୀ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ସଭପଣ ଭୂ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ସ୍ୱୀଓୋୄଯୋକି୍ତ ଓଭିୋ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ଓଙି ିନୟ ପ୍ରଭୋଣ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯିୋୄଯ ׀  

ii. ଫିୄ ଶଷ ୁନଃପ୍ରଘନ 

ଅୄଭ ଓ‟ଣ ଓଯଫିୋ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ତନି ିଫର୍ପଯୁ ଓଭ ସଭଣ ଘୋୁ ଯହଥିିଫ ଏଫଂ ସଫପନଭିନ ସଭପଣ ଭୂରୟପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହୋଆ ନ ଥିଫ ୂଥପୋତ୍ ସଂଘତି ଯଚିବପ ଓଭିୋ ନକଦ ଭରୂୟ ନକଣୟ ୄହୋଆଥୋଏ  ଓନୁି୍ତ ଫୟକଭନ ସଭଣୋଫଧି ଧିଓ 
ୄହୋଆଥିଫ ? ଧଯନୁ୍ତ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭିଣଭ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଫର୍ପ ଓଭିୋ ଧିଓ ସଭଣୋଫଧି ୄଯ ରିସୀଓୁ 
ୁନଃପ୍ରଘନ ୋଆଁ ଈସ୍ଙିତ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଏହୋଓୁ ନୁଃପ୍ରଘତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଦ୍ଧତ ି ୄହଈଙ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ୁନଃପ୍ରଘନ ଯୂୄ ଯଘିତି ଏଓ ୄମୋଚନୋ 
ସୋହୋମୟୄଯ ୂମୋହୋ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ବୋଯତୀଣ LIC ୄଯ ପ୍ରଘତି ଙ ି ׀ ଏଆଠ୍ ିଏହୋ ୄସବ ିୄଟ ୄମଭିତଓି ିଏଓ 
ନୂତନ ରିସୀ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ମୋହୋଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯଔି ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯତି ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନୋହିଁ ମୋହୋ ରିସୀ 
ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ୄଓୄତଓ ଚୀଫନ ପ୍ରତ ିପ୍ରମୁଚୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଭୂ ରିସୀଟ ି40 ଫର୍ପ ଫଣସୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫ ଏଫଂ ନୂତନ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯଔି 42 ଫର୍ପ ଫଣସ ୄଟ, ରିସୀ ଫଧି 
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସହ ିରିସୀସଫୁ ୋଆଁ ୄଓୋଡଏିଯୁ ଠ୍ଯ ଫର୍ପଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମିଫ ୄମଈଁକୁଡଓି ୋଆଁ ଫଧି 60 ଫର୍ପୄଯ ସଭୋପ୍ତ 
ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଯୁୁଣୋ  ନୂତନ ପି୍ରଭଣିଭ ଭଧ୍ୟଯ ନ୍ତଯ ଏଫଂ ଏହୋ ଈୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସଧୁଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  
 

iii. ଋଣ ମୁକ୍ତ ନୁଃପ୍ରଘନ 

ତଥୋି LIC ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ଥିଫୋ ନୁଃପ୍ରଘନଯ ତୃତୀଣ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ିଊଣ ମୁକ୍ତ ନୁଃପ୍ରଘନ 
ଦ୍ଧତ ି׀ ଏହୋ ୄଓଫ ଏଓୋଓୀ ନୁଃପ୍ରଘନ ନୁୄହଁ ଓନୁି୍ତ ଦୁଆଟ ିଓୋଯଫୋଯ ସହତି ଚଡତି :  

 ଏଓ ଊଣଯ ସଭଓୋଓି ସ୍ୱୀଓୃତ ି 

 ରିସୀଯ ନୁଃପ୍ରଘନ 

ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ଫୋଓ ି  ସୁଧଓୁ ସୋଧୋଯଣ ୁନଃପ୍ରଘନ ନ୍ତକପତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବ ି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ନୁଃପ୍ରଘନ ତୋଯଔି ସଦୁ୍ଧୋଚୄଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋଓୁ ୄମୋକୟ ୄହଈଥିଫୋ ଊଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀  ଏହ ି
ଊଣଓୁ ନୁଃପ୍ରଘନ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ପ୍ରତପି ଯୋର୍ ି ଯୂୄ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିଊଣଓୁ ନୁଃପ୍ରଘନ ଈୄେର୍ୟ 
ୋଆଁ ପ୍ରତପି ଯୋର୍ ିଯୂୄ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ମଦ ିଫୋଓଥିିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ  ସଧୁ ୋଆଁ ଊଣ ସଭୋୄଣୋଚନ ୄଯ 
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ଯହଥିିଫୋ ଓଙି ିଫଓୋ ଯୋର୍ ିଥୋଏ, ଏହୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଊଣମୁକ୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନଯ 
ସୁଫଧିୋ ୄଓଫ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫ ୄମଈକଁୁଡଓି ୁନଃପ୍ରଘନ ତୋଯଔି ସଦୁ୍ଧୋ ସଭପଣ ଭରୂୟ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହୋଆଥିୄଫ ׀                                                                                                                                                         

iv. ଓସିି୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନ  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଅଭ ୋଔୄଯ ଓସିି୍ଗ ୁନଃପ୍ରଘନ ଯହଙି ିମୋହୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀଧୋଯୀ ଫୋଓ ିଥିଫୋ 
ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଅଓୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ସି୍ଙତିୄ ଯ ନ ଥୋଏ ଥଫୋ ରିସୀଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁଃପ୍ରଘନ ୄମୋଚନୋ 
ନ୍ତକପତ ନୁଃପ୍ରଘତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ନୋହିଁ ׀ ୄସବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓିଯ ଫୋଓଥିିଫୋ ଯୋର୍ଓୁି ଏଓ ସୋଧୋଯଣ 
ୁନଃପ୍ରଘନ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ବ ିସୋଧୋଯଣ ହସିୋଫୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମିଫ ׀  

 ପ୍ରଦୋନଯ ପ୍ରଓୋଯ ୂୄତୈଭୋସଓି ଓଭିୋ ଦ୍ଧପଫୋର୍ଓି  ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଫୀଭୋଧୋଯଓଓୁ ୄକୋଟଏି ଦ୍ଧପଫୋର୍ଓି ଓଭିୋ ଦୁଆଟ ି
ୄତୈଭୋସଓି ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଫୋଓ ି ଥିଫୋ ଯୋର୍ଯି ଫର୍ଷି୍ଟଓୁ 
ପ୍ରସୋଯତି ଓଯୋମିଫ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘତି ରିସୀ ଫୋର୍ଓିୀ ଫର୍ପ  ତୋ‟ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦୁଆ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରିସୀ ଫୋର୍ଓିୀକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି 
ଓଯ,ି ଦୁଆ ଫର୍ପ ଓଭିୋ ତୄତୋଧିଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଣ ତୋଯଔିସଫୁୄଯ ବଫରି୍ୟତ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମିଫ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଫୟକତ ରିସୀସଫୁଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସକ୍ରଣିଯୂୄ 
ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯଫିୋୋଆଁ ଘୋହୋଁନ୍ତ ିୄମୄହତୁ ଫୟକତ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଥିଫୋ ରିସୀସଫୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ରିସୀଧୋଯୀ ୋଆଁ ତ ି
ଓମ୍ ରୋବପ୍ରଦ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  
 

3. ଣ – ଚଫତ ପ୍ରାଫଧାନ 

ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ ୂନୁବୋକ 113  ନ୍ତକପତ ୄକୋଟଏି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରୋଫଧୋନ ତୋହୋ ୄହଈଙ ି ମୋହୋ 
ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ୄଓୄତଓ ରୋବଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭୋୄନ ଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀସଫୁଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ସକ୍ରଣି ଯଖିଫୋୄଯ ସଭଥପ ହୁନ୍ତ ି ି ଏଆଟ ׀ ରୋକୁ ୄହଈଥିଫୋ ତଓପ ୄହଈଙ ି ୄମ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ସଂଘତି ନକଦ ଭୂରୟ ଈୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଦୋଫୀ ଥୋଏ ׀  

ଏପ୍ରଓାୄଯ ବାଯତୀୟ ଅଆନ ଏହ ିପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ମଦ ିନୁୟନ ତନି ିଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫଷପ ାଆଁ ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ,ି 
ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ୄହଫ ׀ ମଦ ିରିସୀଯ ସଭପଣ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ, ଏହୋ ଏଓ ହ୍ରୋସ ଓଯ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ଭୂରୟ ଥିଫୋ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ ପ୍ରଘତି ଥିଫ ׀ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ଭରୂୟ 
ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଧିଓ ଈଦୋଯ ସଭପଣ ଭରୂୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

a) ସଭପଣ ଭୂରୟ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ସୋଯଣୀ ଥୋଏ ମୋହୋ ଫବିିନ୍ନ ସଭଣଯ ସଭପଣ ଭୂରୟକୁଡଓିଯ ସୂଘୀ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଥିୋଏ ମୋହୋ ସଭପଣ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ ଈୄମୋକୀ ୄହଫ ׀ ଏହ ି
ସୂତ୍ର ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଓୋଯ  ୄମୋଚନୋ, ରିସୀଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ରିସୀ ପି୍ରଭଣିଭ-ପ୍ରଦୋନ ସଭଣୋଫଧିଯ ଧ୍ୟୋନ ଯୄଔ ׀ ସଭପଣ 
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ଚୄଣ ହୋତୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ନକଦଯ ଫୋସ୍ଗଫ ଯଭିୋଣ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଭପଣ ଭୂରୟ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଏହୋ ଏହ ି ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ ୄମ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଂୄମୋଚନ, ୄଫୋନସ ଓଭିୋ ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ସଂଘଣ, ଗ୍ରୀଭ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଭିୋ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ନ୍ତଯ, ରିସୀ ଊଣ ଆତୟୋଦଯି ପସ୍ୱଯୂ ନକଦ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ମୁକ୍ତ ଓଭିୋ 
ଫମୁିକ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ ମୋହୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ, ତୋହୋ ୄହଈଙ ିରୁ୍ଦ୍ଧ ସଭପଣ ଭୂରୟ ׀ ସଭପଣ ଭୂରୟ 
ୄଡ୍ ପ୍ ଭରୂୟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୄଟ ׀  

ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭଯ ପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟଓୁ କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

b) ରିସୀ ଋଣ 

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ, ମୋହୋ ଏଓ ନକଦ ଭରୂୟ ସଂଘତି ଓଯନ୍ତ,ି ତୋଙ୍କ ୋଔୄଯ ଊଣ ୋଆଁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ରିସୀଯ 
ନକଦଭରୂୟଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଟଙ୍କୋ ଈଧୋଯ ୄନଫୋଯ ଧିଓୋଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ 
ଥୋଏ ׀ ରିସୀ ଊଣ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ସଭପଣ ଭୂରୟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୂଧଯନୁ୍ତ 90%) ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥୋଏ ׀ ଧ୍ୟୋନ 
ଯଔନୁ୍ତ ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ନଚି ଏଓୋଈଣ୍ଟଯୁ ଧୋଯ ୄନଈଙ ି׀ ୄସ ଯୋର୍ ିପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋଯ ୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ ମଦ ିରିସୀଯ 
ସଭପଣ ଓଯୋମୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀  

ଫର୍ୟ ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋଯ ସଭୋପି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀ ରିସୀ ଈୄଯ ଏଓ ଊଣ ୄନଫୋ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ, ଏଓ 
ରିସୀଧୋଯୀ ୄଓକ୍ ଓୁ ଯଖିଫୋୄଯ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଔୋଆଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ସଭଥପ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ ଊଣ ରିସୀଓୁ ଚୀଫତି 
ଯଖିଫୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦ୍ରଫ ନଧିିକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଧିଓୋଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଊଣ ତୋହୋ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଅଣ 
ଅଓସି୍ମଓ ନଧିିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୁୋଯରି୍ ଓଯିୋଯିୄ ଫ ଓନୁି୍ତ ଅଣ ତୋଓୁ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓ ଯୂୄ 
ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଘୋହିୄଁ ଫ ׀  

ଏଓ ରିସୀ ଊଣ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୟୋୋଯଓି ଊଣଠ୍ୋଯୁ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ବିନ୍ନ ୄଟ :  

ରିସୀ ଋଣ ଫୟାାଯିଓ ଋଣ  
No legal obligation to repay the loan: 

ଊଣ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋହିଁ ׀ ଊଣ ଯିୄ ର୍ୋଧ 
ଓଯଫିୋଓୁ ରିସୀ ଧୋଯୀ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଫୋଧ୍ୟ ନୁୄହଁ ׀ ୄସ ଯୂୋ ଊଣ 
ଓଭିୋ ଊଣଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ୄସ ଘଣନ ଓଯଥିିଫୋ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ି
ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯିୋୄଯ ׀ ମଦ ିଊଣ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯୋମୋଆ ୋଯନିୋହ ିଁ, 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଊଣଯ ଫୋଓ ିୂପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫୋ  ଯୋର୍ଓୁି  ସଧୁଓୁ 
ରିସୀ ରୋବ, ମୋହୋ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄଟ, ତୋ‟ଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟ ିୄଦଫ ׀    

ଏଓ ଫୟୋୋଯଓି ଊଣ ଏଓ ଊଣଓର୍ତ୍ପୋ – 
ଊଣଦୋତୋ ସଭନ୍ଧ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓୄଯ 
ୄମଈଁଥିୄଯ ଈଧୋଯଓର୍ତ୍ପୋ ୄଫୈଧିଓ 
ଯୂୄ ଊଣଦୋତୋଓୁ ଯିୄ ର୍ୋଧ 
ଓଯଫିୋୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ୄଟ ׀  

ୄଓୌଣସ ିଋଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ:  
ୄଓୌଣସ ି ଊଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ୄମୄହତୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଏହୋଯ ନଚିଯ ନଧିିଓୁ ଊଣ ଅଓୋଯୄଯ 
ୄଦଆ ନ ଥୋଏ, ଊଣଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ଏଓ ଊଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ରକୋଆଫୋଯ 
ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ୄମୄତୄଫୄ ଊଣଓର୍ତ୍ପୋ ଊଣୋଆଁ ଅୄଫଦନ 

ଊଣଦୋତୋ ଊଣଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ଏଓ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଊଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ରୋକୁ ଓୄଯ ׀  
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ଓୄଯ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄଓଫ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଥୋଏ ୄମ ଊଣ ୄମୋକୟ ଯୋର୍ ି ଈୄଯ ସୂଘୀତ sv ଯ 90% ଠ୍ୋଯୁ 
ଧିଓ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫର୍ୟ ରିସୀଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଯୂୄ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ୄସସଫୁ ଊଣଯ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫୋଯ 
ଧିଓୋଯ ଯୄଔ ׀ ୄମୄହତୁ ଊଣଟ ି ରିସୀଓୁ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ଯଖି ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଏ, ରିସୀଟ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନୋଭୄଯ 
ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ରିସୀଧୋଯୀ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରୋପି୍ତ ୋଆଁ ୄଓହଚିଣଓୁ 
ନୋଭୀତଓିଯଣ ଓଯିୄ ଦଆଥିଫ, ଏହ ିନୋଭୀତଓିଯଣ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯେ ୄହୋଆ ୋଯଫି 
ନୋହିଁ ׀  

ନୋଭୀତଯ ଧିଓୋଯ ରିସୀୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ହତି ମପୟନ୍ତ ପ୍ରବୋଫତି ୄହଫ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚପୁନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଓଣିିଥିରୋ ୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄଭୋଟ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଟ. 2.5 ରକ୍ଷ 
ଥିରୋ ׀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଚପୁନଯ ୄଭୋଟ ଫର୍ଷି୍ଟ ଊଣ  ସଧୁଯ ଯଭିୋଣ ଟ. 1.5 ରକ୍ଷ ହୁଏ ׀  

ୄତଣୁ ଚପୁନଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ, ନାଭୀତ ଫଶଷିଟ ଟ. 1 ରକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଫ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀ ଊଣସଫୁ ଈୄଯ ସୁଧ ରୋକ ୁ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈଁକୁଡଓି ଦ୍ଧପ-ଫୋର୍ଓି ଓଭିୋ ଫୋର୍ଓି ଯୂୄ 
ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄଟ ׀ ମଦ ିସୁଧ ଘୋଚପକୁଡଓି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ୄସକୁଡଓି ରିସୀ ଊଣଯ ଂର୍ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୋଓ ି
ଥିଫୋ ଊଣୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତ ି׀  

ୄମୄତ ଦନି ମପୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ସକ୍ରଣି ଥିଫ ସଂଘତି ନକଦ ଭୂରୟ 
ସୋଧୋଯଣତଃ ଊଣ  ସୁଧ ଘୋଚପଓୁ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଧିଓ ୄହଫ ׀ ଓନୁି୍ତ ମଦ ିରିସୀ ଫୟକତ ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଥିଫ 
ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୂଅଁ ପି୍ରଭିଣଭ ଅସୁ ନଥିଫ,  ଏଓ ଯସିି୍ଙତ ିଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୋଓ ିଥିଫୋ ଊଣ ଯଭିୋଣ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ତ୍ 
ସୁଧ ୂୄଭୋଟ ଊଣ  ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଙିତଯି ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫ ନୋହିଁ ׀ ୄସବ ିଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋଯ ଫହୁତ ୂଫପଯୁ, 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ନିନ୍ତ ିମୋହୋଓୁ ୁୄ ଯୋଫନ୍ଧ ୂୂଫପଯୁ ଫ  ଦୄକ୍ଷ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ 
ୁୄଯୋଫନ୍ଧ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋ ଫୂପଯୁ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ସୂଘନୋ ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ׀ ରିସୀଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯ ିଦଅିମୋଏ ଏଫଂ ଯହଥିିଫୋ 
ନକଦ ଭରୂୟଓୁ ଫୋଓ ି ଯହଥିିଫୋ ଊଣ  ସଧୁ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଭୋୄଣୋଚତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଫଓୋ ୄଓୌଣସ ି ତଯିକି୍ତ ଯୋର୍ଓୁି 
ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

4. ଫିୄ ଶଷ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ଏଫଂ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ 

a) ନାଭୀତଓିଯଣ 

i. ନାଭୀତଓିଯଣ ୄହଈଙ ିୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ୂଭୋନ  ଙ୍କ ନୋଭଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦଏି ମୋହୋଓୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀   

ii. ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଚୄଣ ଓଭିୋ ଧିଓ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ନୋଭୀତ ଯୂୄ ଭୄନୋନୀତ ଓଯିୋୄଯ ׀  
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iii. ନୋଭୀତଭୋୄନ ୄଫୈଧ ଡସିଚୋଚପ ୋଆଁ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଏହୋଯ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ 
ସକ୍ଷଯୁ ଏଓ େଷି୍ଟ ଯୂୄ ଥପଓୁ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଯଖିଫୋଓୁ ୄଡ ׀  

iv. ନୋଭୀତଓିଯଣ ରିସୀଓୁ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଓଭିୋ ୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  
v. ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ 1938 ଯ ନୁବୋକ 39 ନ୍ତକପତ, ନଚି ଚୀଫନ ଈୄଯ ରିସୀ ୄନଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଚୄଣ 

ଫୟକି୍ତ ଥଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ଭୄନୋନୀତ ଓଯ ି ୋୄଯ ମୋହୋଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ସୁଯକି୍ଷତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଥପଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀  

ରିସୀୄଯ ନୟ ଏଓ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ସଂରଗ୍ନ ଓଯ ିନୋଭୀତଓିଯଣଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ନୋଭୀତଓିଯଣ ୄଓଫ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ରିସୀ ଥପସଫୁଓୁ ନୋଭୀତଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଧିଓୋଯ ଦଏି ׀ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଦାଫୀ (ଓଭିୋ ଦାଫୀଯ ଂଶ) ଉୄଯ ଚୄଣ ନାଭୀତଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ ନ ଥାଏ ׀   
 

ୄମଈଁଠ୍ ିନୋଭୀତ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ୄହୋଆଥୋଏ, ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ନମୁିକ୍ତଓୁ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ ׀ ନମୁିକ୍ତଓୁ ଏଓ 
ନମୁିକ୍ତ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ 
ନମୁିକ୍ତଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ ହଯୋଆଥୋନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ନୋଭୀତ ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କ ଅଣୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ 
ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ସଭଣୄଯ ନମୁିକ୍ତଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯିୋୄଯ ׀  ମଦ ି ୄଓୌଣସ ି ନମୁିକ୍ତ ଦଅି ନ ମୋଏ, ଏଫଂ ନୋଭୀତ ଏଓ 
ଳ୍ପଫଣସ୍କ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄତୄଫ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଭୃତୁୟୄଯ, ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀଓୁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓୋଧିଓ ନୋଭୀତଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ, ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଓଭିୋ ଚୀଫତି ଥଫୋ ଚୀଫତିଭୋନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ନାଭୀତ ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ଶଷ ଂଶ ଦଅି ମାଆ ନ ାୄଯ ׀  ରିସୀଯ ଅଯମ୍ଭ 
ୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୋଭୀତଓିଯଣଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

 

ଘତି୍ର 1:  ନାଭୀତଓିଯଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଫଧାନ 
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b) ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ 

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଦ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିଖିତଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ଯଦିୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ/ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱୄଯ ୄସବ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଧିଓୋଯ ସମି୍ମତି ଥୋଏ, 
ମୋହୋ ଚୄଣ ଓଭିୋ ୄନଓ ଫୟକି୍ତ ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣୄଯ, ନୋଭୀତଓିଯଣ ଯେ ୄହୋଆମୋଏ, ୄସହ ି ସଭଣ ଫୟତୀତ ୄମୄତୄଫୄ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଏଓ ରିସୀ ଊଣ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଈୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ ପ୍ରୋପ୍ତୋଧିଓୋଯଯ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହତିଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଯୂୄ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଚଣଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ୄସହ ି ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଧିଓୋଯଓୁ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓୄଯ, ତୋଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ଓ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମୋହୋଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯୋମୋଏ, ତୋଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ 
ଓୁହୋମୋଏ ׀ 

 

 ଘତି୍ର 2 : ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ 

 

ବୋଯତୄଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭଯ ନୁବୋକ 38 ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁଏ ׀ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣଯ 
ପ୍ରୄଣୋକୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ସଭନୁୄଦର୍ତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭିତ୍ୱ  ହତି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ 
ସ୍ୱୋଭୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହ ି ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ୄମ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ସଭନୁୄଦର୍ଓ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଧିଓୋଯ 
ଯହିୋଯଫି ନୋହିଁ  ׀  

ଏହ ି ନ୍ତଭି ପ୍ରୋଫଧୋନ ତ ି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ଏହୋଯ ସଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହଫୋଯ ୄମୋକୟ ୄହଫ ନୋହିଁ ମୋହୋଓୁ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଓୋଯଣଯୁ ପ୍ରତୟୋବୂତଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ୄମ କ୍ଷଭୋୄନ ଘୁକି୍ତ ୋଆଁ ସୁୄମୋକୟ ୄହଫୋ ଈଘତି ଏଫଂ ୄଫୈଧିଓ 
ୄମୋକୟତୋଯ ନ୍ତକପତ ୄହୋଆ ନ ଥିୄଫ ׀  
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ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଥୋଏ  

ଘତି୍ର 3 : ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣଯ  ପ୍ରଓାଯ 

 

ପ୍ରତଫିନ୍ଧାତ୍ମଓ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ନଯିଙୁ୍କଶ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ 

ପ୍ରତଫିନ୍ଧୋମକ ଓ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଏହ ି
ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ୄମ ଯିକ୍ୱତୋ ସଭଣ ମପୟନ୍ତ 
ଚୀଫତି ଥିୄର ଓଭିୋ ସଭନୁୄଦର୍ନୀଯ ଭୃତୁୟୄଯ 
ଫୀଭୋଧୋଯଓଙୁ୍କ ରିସୀଓୁ ୄପଯୋଆ ଦଅିମିଫ ׀  
  

ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ପ୍ରୋଫଧୋନ 
ଯୄଔ ୄମ ସଭସ୍ଗ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହତି 
ମୋହୋ ରିସୀ ଈୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ଓଯ ଥୋଏ, 
ତୋଓୁ ୄଓୌଣସ ିଖଟଣୋୄଯ ଫ ିୄସସଫୁଓୁ ଓଭିୋ ତୋ‟ 
ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ତୋଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ତି ନ ଓଯ,ି 
ସଭନୁୄଦର୍ନୀ ଈୄଯ ନଯିଙୁ୍କର୍ ବୋୄଫ ନୟସ୍ଗ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ସଭନୁୄଦର୍ଓଯ 
ସମ୍ମତ ି ଫନିୋ ୄମଈଁ ହସିୋଫୄଯ ଘୋହିଁଫ, ୄସହ ି
ହସିୋଫୄଯ ରିସୀ ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିୋୄଯ ׀   

ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ୄନଓ ଫୟୋୋଯଓି ସି୍ଙତିୄ ଯ ଧିଓ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ୄଦଔୋମୋଆଥୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ି
ରିସୀଟ ିସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ କହୃ ଊଣ ବ,ି ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୂପୋନୁଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଊଣ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫନ୍ଧଓ 
ଯଔୋମୋଏ ׀  

ୄଫୈଧ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ାଆଁ ସର୍ତ୍ପ  :   

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସହ ିସର୍ତ୍ପକୁଡଓୁି ୄଦଖିଫୋ ମୋହୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଟନ୍ତ ି

i. ସଫପ ପ୍ରଥୄଭ ଏହୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ୂସଭନୁୄଦର୍ଓ  ୋଔୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ତି ୄହଈଥିଫୋ ରିସୀଯ ନଯିଙୁ୍କର୍ 
ଧିଓୋଯ  ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ ଓଭିୋ ସଭନୁୄଦର୍ନୀଣ ହତି ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଭରୂୟଫୋନ ପ୍ରତପି ଦ୍ୱୋଯୋ ସହୋଣତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ 
ଈଘତି୍ ୄମଈଁଥିୄଯ ୄପ୍ରଭ  ୄସ୍ନହ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଥୋଏ ׀  

iii. ତୃତୀଣତଃ ଏହୋ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ୄମ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ପ୍ରବୋଫୀ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଅଆନଯ ଫିଯୀତ ନୁୄହଁ ׀ 
ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ନୟ ଏଓ ୄଦର୍ୄଯ ଫୋସ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଫିୄ ଦର୍ୀ ନୋକଯଓିଓୁ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ରିସୀଯ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଫନିଭିଣ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଫନିଣିଭନଯ ଈରଙ୍ଘନ ଓଯିୋୄଯ ׀  
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iv. ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ନୟ ଏଓ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଓଯିୋୄଯ, ଓନୁି୍ତ ନୋଭୀତଓିଯଣ ଓଯିୋଯଫି ନୋହିଁ ଓୋଯଣ 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଫୀଭୋଧୋଯଓ ନୁୄହଁ ׀  

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ନଶିି୍ଚତ ବୋୄଫ ରିଖିତ ଯୂୄ ଥିଫୋ ଈଘତି ଏଫଂ ନୁୟନ ଚୄଣ ସୋକ୍ଷୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି  
ନୁପ୍ରଭୋଣିତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ତଥୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଏଓ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣଯ ସଘୂନୋ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄଦଫୋ ଈଘତି ׀ ମଦ ିରିଖିତ ଯୂୄ ୄସ ବ ିସଘୂନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସଭନୁୄଦଶନିୀ ାଔୄଯ 
ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ ଯହଫି ନାହିଁ ׀  

ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ  ସଘୂନୋ ୋଆଁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଭନୁୄଦର୍ଓୁ ପ୍ରବୋଫତି  ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯିୋୄଯ ׀ 
ଏହୋଓୁ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ୄମ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହୋଯ 
ୄଫୈଧତୋ ଓଭିୋ ୄଫୈଧ ପ୍ରବୋଫ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଦୋଣିତ୍ୱ ନଏି ନୋହିଁ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିଭତ ପ୍ରଓୋର୍ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଫହସିଫୁୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ତୋଯଔି ୄସହ ିତୋଯଔି ୄହଫ ୄମଈ ଁ
ଦନି ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଏଫଂ ତୋ‟ ସୂଘନୋ ତୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟୋଣଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫ ׀ ମଦ ିସଘୂନୋ ଏଫଂ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ତୋଯଔିୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଓୁ ୄଡ, ୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄକୋଟଓିଯ ତୋଯଔିଓୁ 
ଞି୍ଜଓଯଣଯ ତୋଯଔି ୄଫୋରି ଧଯ ିନଅିମିଫ ׀  

ଏଓ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ରିସୀ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ହତିଓୁ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ନୁଃସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯିୋୄଯ ׀ 
ୄସ ବ ି ନୁଃହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ସଭଣୄଯ ଦୋଫୀଯ ତ୍ୱଯତି ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଏଓ ନୂତନ ନୋଭୀତଓିଯଣ ଓଭିୋ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀ ନୁଶ୍ଚ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧାତ୍ମଓ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରିସୀଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ସଭନୁୄଦଶନିୀଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭାଧାଯଓ ନଓିଟଓୁ 
ପ୍ରତୟାଫରି୍ତ୍ତ ୄହଫ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ ମଦ ିହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ନଯିଙୁ୍କର୍ ୄହୋଆମୋଏ,  ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ ଭୃତ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ 
ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ମିଫ ׀  

ଘତି୍ର 4  : ଫୀଭା ରିସୀସଫୁଯ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଫଧାନ  
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ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭଯ ସଂୄର୍ୋଧନ ବୋଯତୄଯ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫନିଣିଭ ରୋକୁ ଓୄଯ I ଏଓ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ବୋଯତୄଯ  ସ୍ଙୋିତ ଏଓ ର୍ୋଔୋ ଚଯଅିୄଯ ନୁଃ-ଫୀଭୋୄଯ ନମୁିକ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ I “ୁନଃ - ଫୀଭୋ” ର୍ବ୍ଦଯ ଥପ 
ୄହଈଙ ି „ଏଓ ନୟ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟଏି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭୋ ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ  ଏଓ ୋଯସ୍ପୋଯଓି ଯୂୄ 
ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ପି୍ରଭଣିଭ ୋଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିୋଏ ‟ 

ନାଭୀତଓିଯଣ ଫନାଭ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ 

ାଥପଓୟଯ ଅଧାଯ ନାଭୀତଓିଯଣ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ 

ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଭିୋ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ 
ଓ‟ଣ ୄଟ  ? 

ନୋଭୀତଓିଯଣ ୄହଈଙ ିଭୃତୁୟ 
ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ନମୁିକି୍ତଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ׀  

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ 
ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ 
ସଂସ୍ଙୋନଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ׀  

ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଭିୋ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ 
ୄଓୄଫ ଓଯାମାଆାୄଯ ?  

ନୋଭୀତଓିଯଣ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 
ସଭଣୄଯ ଓଭିୋ ରିସୀଯ 
ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ 
  ׀

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ 
ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୄଯ ୄଓଫ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଭିୋ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଓଏି 
ଓଯିାୄଯ  ?   

ନୋଭୀତଓିଯଣ ଫୀଭୋଧୋଯଓ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓଫ ତୋ‟ ନଚି 
ଚୀଫନଯ ରିସୀ ଈୄଯ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀   

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ 
ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ମଦ ି
ୄସ ରିସୀଧୋଯୀ ୄହୋଆଥୋଏ ଓଭିୋ 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଏହା ୄଓଉଁଠ୍ ିପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ  ?  ଏହୋ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ୄଓଫ 
ୄସଆଠ୍ ିୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋ 
ଧିନଣିଭ, 1938 ପ୍ରମୁଚୟ 
ହୁଏ ׀  

ଏହୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ସଭନ୍ଧତି ୄଦର୍ଯ ନଣିଭ ନୁସୋୄଯ, 
ସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀  

ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ଉୄଯ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଯୄଔ ଓ ି? 

ଏହୋ ରିସୀ ଈୄଯ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ 
 ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଯୄଔ ଏଫଂ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ଭଓେଭୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ନୋଭୀତଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓୋଯ ନ 
ଥୋଏ ׀  

ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଧିଓୋଯ, 
ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହତି ହଯୋଏ ୄମ ମପୟନ୍ତ ଏଓ 
ୁନଃ-ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ 
ଓୋମପୟଓୋଯୀ ନ ହୁଏ ଏଫଂ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ଭଓେଭୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ଧିଓୋଯ ଙ ି׀ 

ଏଓ ସାକ୍ଷୀଯ ଅଫଶୟଓତା 
ଙ ିଓ ି?  

ସୋକ୍ଷୀଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀  ସୋକ୍ଷୀ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀  

ୄସଭାୄନ ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ 
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁନ୍ତ ିଓ ି ?  

ରିସୀ ଈୄଯ ନୋଭୀତଯ 
ୄଓୌଣସ ିଧିଓୋଯ ନୋହିଁ ׀ 

ରିସୀ ଈୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ 
ଧିଓୋଯ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏଯଓି ିରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ଭଓେଭୋ ଓଯିୋୄଯ ׀ 
  

ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ନଅି ମାଆ ନୋଭୀତଓିଯଣଓୁ ରିସୀ ଫଧି ଥୄଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ 
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ାଯିଫ ଓ ି?   ସଭଣୄଯ ୄଓୄଫ ଫ ିୄପଯୋଆ 
ନଅିମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଯେ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ୄହୋଆକୄର, ଏହୋଓୁ ଯେ 
ଓଯୋମୋଆୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ ଓନୁି୍ତ ନୁଃ-
ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ׀  

ଳ୍ପ ଫୟସ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :  ମଦ ିନୋଭୀତ ଏଓ ଳ୍ପଫଣସ୍କ 
ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଓ ନମୁିକ୍ତଓୁ 
ନମୁିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ମଦ ିସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଣସ୍କ 
ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଓ ବିବୋଫଓଓୁ ନମୁିକ୍ତ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ନାଭୀତଯ ଓଭିୋ 
ସଭନୁୄଦଶନିୀଯ ଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓ‟ଣ ଖୄଟ ?  

ନୋଭୀତଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, 
ରିସୀଯ ଧିଓୋଯ 
ରିସୀଧୋଯୀ ଓଭିୋ ତୋଯ 
ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ 
ୋଔଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ହୁଏ ׀   

ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀ 
ଈୄଯ ଧିଓୋଯ, 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣଯ ସର୍ତ୍ପ 
ଅଧୋଯୄଯ, ଫୀଭୋଧୋଯଓଙୁ୍କ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ 
ହୁଏ ׀ ନଯିଙୁ୍କର୍ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ଭତୁୃୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ 
ଭୋୄନ ରିସୀଯ ଧିଓୋଯୀ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ 
 ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ୂଫପଯୁ 
ନାଭୀତ ଓଭିୋ 
ସଭନୁୄଦଶନିୀଯ ଭୃତୁୟ 
ୄହୄର ଓ‟ଣ ହୁଏ ? 

ମଦ ିଭୃତୁୟ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ 
ୂଫପଯୁ ନୋଭୀତଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ, 
ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ 
ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ  

ମଦ ିସଭୋଧୋନ ୂଫପଯୁ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ 
ଭୃତୁୟ ହୁଏ, ରିସୀ ଧନ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ 
ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋ 
ଧୋଯଓଓୁ ନୁୄହଁ ମିଏ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଋଣଦାତାଭାୄନ ରିସୀଓୁ 
ସଂରଗ୍ନ ଓଯିାଯିୄ ଫ ଓ ି? 

ଊଣଦୋତୋଭୋୄନ ୄସହ ି
ରିସୀଓୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିୋଯିୄ ଫ 
ୄମଈଁଥିୄଯ ଏଓ ନୋଭୀତଓିଯଣ 
ଥିଫ ׀ 

ଊଣଦୋତୋଭୋୄନ ରିସୀଓୁ ସଂରଗ୍ନ 
ଓଯିୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ମଦ ି
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ 
ଊଣଦୋତୋଭୋନଙୁ୍କ ଙ/ଓଟ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄଫୋରି ଦର୍ପୋମିଫ 
ନୋହିଁ ׀  

c) ନଓର ରିସୀ 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଏଓ ପ୍ରତରୁି୍ତଯି ୄଓଫ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ଭୋତ୍ର ୄଟ ׀ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ହଚମିିଫୋ ଓଭିୋ 
ନଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋୄଯ ଫ ିଏହୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱଯୁ ଭକିୁ୍ତ ୄଦଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି 
ହଚମିିଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଭୋନଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋସଫୁ ଥୋଏ ׀  

ସୋଧୋଯଣତଃ ପିସ ଏହୋ ୄଦଖିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫି ୄମ ଅୄଯୋିତ କ୍ଷତ ିଈୄଯ ସୄନ୍ଦହ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଙି ି
ଓୋଯଣ ଙ ିଓ ି?  ୄମ ଓ ିରିସୀଟ ିହଚମିୋଆଙ ିଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋୄଯ ତୋ‟ ଫରି୍ଣୄଯ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ୄଫୋରି 
ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ପ୍ରଭୋଣ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋ ଚଭୋନତ ସହତି ଓଭିୋ 
ଏହୋ ଫନିୋ ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫଣ୍ଡ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୄଯ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  
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ମଦ ି ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ନଓିଟୄଯ ୄଦଣ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ ି ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ପିସ ୄଚୋଯ 
ୄଦଆୋୄଯ ୄମ ହଚଥିିଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଓଯ,ି ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରଘନ ଥିଫୋ ଏଓ ଚୋତୀଣ ଔଫଯଓୋକଚୄଯ ଏଓ 
ଫଜି୍ଞୋନ ଦଅିମୋଈ ׀ ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ ୄହୋଆ ୄମ ନୟ ଓୋହୋଠ୍ୋଯୁ ୄଓୌଣସ ି
ଅର୍ତ୍ ିନୋହିଁ ׀  

d) ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧସଫୁୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ରୋକୁ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁ ୋଯନ୍ତ ି׀ ଈବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  
ଫୀଭିତଙ୍କ ସମ୍ମତ ି ୄଯ ୄସବ ି ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହଙି ି  ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ׀
ଯଫିର୍ତ୍ପନସଫୁଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମୋଆ ନ ୋୄଯ, ୄଓଫ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଫୟତୀତ ଓଭିୋ ୄସହ ି
ଯଫିର୍ତ୍ପନସଫୁ ଫୟତୀତ ୄମଈଁ କୁଡଓୁି ନଫିୋମପୟ ପ୍ରଓୃତଯି ଟନ୍ତ ି - ୄମଯଓି ି

 ନୋଭ ଓଭିୋ/ ଠ୍ଓିଣୋୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

 ଅଣୁଯ ନୁଃପ୍ରୄଫର୍ ମଦ ିଏହୋ ଧିଓ ଓଭିୋ ଓଭ ୄଫୋରି ପ୍ରଭୋଣିତ ହୁଏ  
 ଦ୍ୱକିଣୁ ଦୁଖପଟଣୋ ରୋବ ଓଭିୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ ଆତୟୋଦଯି ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ  

ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ କୁଡଓି ୋଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀ ରିସୀୄଯ ଓଭିୋ ଏଓ ରକୋ ଓୋକଚୄଯ 
ଏଓ ଈମୁକ୍ତ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ରକୋଆ ଏହ ି ଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ନୟୋନୟ 
ଯଫିର୍ତ୍ପନ, ୄମଈକଁୁଡଓି ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀୄଯ ଏଓ ଚଯୁଯୀ ତଥୟ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ,ି ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀସଫୁଯ 
ଯେଓଯଣ  ନୂତନ ରିସୀଯ ଚୋଯୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

ୄଓଫ ଭୂଔୟ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ, ମୋହୋଯ ନୁଭତ ିଦଅିମୋଏ, କୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି 

i. ୄଓୄତଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋ ଓଭିୋ ଫଧି ୂୄମଈଁଠ୍ ିସଙ୍କଟଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ  ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

ii. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିୄ ଯ ହ୍ରୋସ 

iii. ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନଯ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

iv. ରିସୀଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯଔିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

v. ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଓଭିୋ ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫବିୋଚତି ଓଯଫିୋ 
vi. ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଓଭିୋ ସୀଭିତ ଧୋଯୋଓୁ ହଟୋଆଫୋ  
vii. ରୋବ ଯହତି ୄମୋଚନୋଠ୍ୋଯୁ ରୋବ ସହତି ୄମୋଚନୋଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନ  
viii. ନୋଭୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନ 

ix. ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ସଭୋଧୋନ ଫଓିଳ୍ପ ଏଫଂ ଦ୍ୱକିୁଣ ଦୁଖପଟଣୋ ରୋବଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ଏହ ିଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓିୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ଚଡତି ଥୋଏ ׀ ରିସୀସଫୁୄଯ ନୟୋନୟ ଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ 
ଙନ୍ତ ିୄମଈକଁୁଡଓିଯ ନୁଭତ ିଦଅିମୋଏ ନୋହିଁ ׀ ଏକୁଡଓି ୄସହ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ଟନ୍ତ ିମୋହୋଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଓଭ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରବୋଫ 
ଯହଥିୋଏ ׀ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଫଧିୄଯ ଫସି୍ଗୋଯଣ; ରୋବ ସହତି ୄମୋଚନୋଠ୍ୋଯୁ ରୋବ ଯହତି ୄମୋଚନୋଓୁ 
ଯଫିର୍ତ୍ପନ; ୄକୋଟଏି ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋ ଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଏଓଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄମଈଁଠ୍ ିଏହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ :  ଏଫଂ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି׀  
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ସଫୁଠ୍ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙୁ୍କ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୃତ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ଘଣନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ନୁଭତ ିଦଅିମୋଏ ׀ ଓନୁି୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ଏକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରଓ ନଓିଟୄଯ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1   

ୄଓଈଁ ସଫୁ ଯସିି୍ଙତ ିଧୀନୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଏଓ ନମୁିକ୍ତଓୁ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ  ?  

I. ଫୀଭିତ ଳ୍ପ ଫଣସ ୄହୋଆଥୋଏ  
II. ନୋଭିତ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଣସ ୄହୋଆଥୋଏ  
III. ରିସୀଧୋଯୀ ସୁସ୍ଙ ଭସି୍ଗଷ୍କଯ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ 

IV. ରିସୀଧୋଯୀ ଫଫିୋହତି ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ  
 

ସାଯାଂଶ 

 ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଧୋଯୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଣ ୄହଫୋ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ତଯିକି୍ତ 
ସଭଣୋଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

 ୁନଃସ୍ଙୋନ ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ରିସୀଓୁ ନୁଃ ଘୋରୁ ଯୄଔ ମୋହୋଓୁ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯ ିଦଅିମୋଆଥିଫ ଓଭିୋ ଏଓ ଣ – ଚଫତ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ 
ଘୋରୁ ଯଔୋମୋଆଥିଫ ׀   

 ଏଓ ରିସୀ ଊଣ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୟୋୋଯଓି ଊଣ ଠ୍ୋଯୁ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋୄଯ ବିନ୍ନ ୄଟ, ପ୍ରଥଭତଃ ରିସୀଧୋଯୀ ଊଣ 
ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଫୋଧ୍ୟ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭିତ ଈୄଯ ଏଓ ଊଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ରକୋଆଫୋଯ 
ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ  ׀  

 ନୋଭୀତଓିଯଣ ୄହଈଙ ି ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭୋଧୋଯଓ ୂଭୋନ ଙ୍କ ନୋଭ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଓୄଯ ମୋହୋଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭତୁୃୟ ୄଯ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ ପ୍ରୋପ୍ତୋଧିଓୋଯଯ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହତିଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଯୂୄ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଠ୍ୋଯୁ ନୟଚଣଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଧିଓୋଯଓୁ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓୄଯ, ତୋଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ଓ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମୋହୋଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ହସ୍ଗୋନ୍ତଯତି ଓଯୋମୋଏ, ତୋଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ 
ଓୁହୋମୋଏ ׀  

 ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଈବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତଯ ସମ୍ମତ ି ନ୍ତକପତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄଓୄତଓ ସଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଫୟତୀତ ଯଫିର୍ତ୍ପନଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆ ନ ୋୄଯ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି 

2. ରିସୀ ଫୟକଭନ 

3. ରିସୀ ନୁଃପ୍ରଘନ 
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4. ସଭପଣ ଭରୂୟ 
5. ନୋଭୀତଓିଯଣ 

6. ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ  
 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄମଉଁଠ୍ ିନାଭୀତ ଳ୍ପ ଫୟସ୍କ ୄହାଆଥାଏ, ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ନମୁିକ୍ତଓୁ ନମୁିକ୍ତ ୄଦଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ହୁଏ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1  

ନୋଭୀତଓିଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଭିଥୟୋ ୄଟ  ?  

I. ରିସୀ ନୋଭୀତଓିଯଣଓୁ ଯେ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ମଦ ି ରିସୀଓୁ ଏଓ ଊଣ ଫଦୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ତି 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  

II. ରିସୀ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଓଭିୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ନୋଭୀତଓିଯଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  
III. ରିସୀୄଯ ଏଓ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ସଂରଗ୍ନ ଓଯ ିନୋଭୀତଓିଯଣଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  
IV. ସଭଗ୍ର ଦୋଫୀ ଈୄଯ ଏଓ ନୋଭୀତଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଧିଓୋଯ ଯୄହ  

ପ୍ରଶନ 2 

ରିସୀ ଏଓ କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଅଆନ ନୁସୋୄଯ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯ ି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ?  

I. ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 2 ଫଙ୍ଚନି୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ  
II. ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 3 ଫଙ୍ଚନି୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ  
III. ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 4 ଫଙ୍ଚନି୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ  
IV. ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 5 ଫଙ୍ଚନି୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ  

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ରିସୀ ଫୟକତ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ୄଓୄଫ ଧଯ ିନଅିମୋଏ  ?  

I. ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ୄଦଣ ତୋଯଔିୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ 

II. ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ୄଦଣ ତୋଯଔି ୂଫପଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ 

III. ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନୁଗ୍ରହ ଦନି କୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫ 

IV. ମଦ ିରିସୀଯ ସଭପଣ ଓଯୋମୋଏ  
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ପ୍ରଶନ 4 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ  ?  

I. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ ଏଓ ଭୋସ ୄଟ  
II. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ 30 ଦନି ୄଟ 

III. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ ଏଓଭୋସ ଓଭିୋ 30 ଦନି ୄଟ  
IV. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ ଏଓ ଭୋସ ଓଭିୋ 31 ଦନି ୄଟ  

ପ୍ରଶନ 5  

ଓ‟ଣ ୄହଫ ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ୄଦଣ ତୋଯଔି ସୁଦ୍ଧୋ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଭତୁୃୟଫଯଣ 
ଓୄଯ  ?  

I. ୄଦଣ ତୋଯଔି ସୁଦ୍ଧୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଣ-ପ୍ରଦୋନ ଓୋଯଣଯୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ରିସୀଓୁ ରୂ୍ନୟ/ନଷି୍କ୍ରିଣ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯଫି ଏଫଂ 
ୄତଣୁଓଯ ିଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫି  

II. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ଏଫଂ ନ୍ତଭି ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଙୋଡ ିୄଦଫ 

III. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଓୋଟ ିଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି 

IV. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଧୁ ମୋହୋଓୁ ଫୟୋଙ୍କ ସଂଘଣ ସଧୁ ହୋଯ ଠ୍ୋଯୁ 2%  ଧିଓ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ, ସହତି ପ୍ରଦର୍ତ୍  ପି୍ରଭିଣଭଓୁ 
ଓୋଟ ିଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି  

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ, ନଭିନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି 
ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ  ?  ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ୁନଃପ୍ରଘନ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ପ୍ରଭୋଣ 

II. ରିସୀଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ମୋହୋ ପୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ  
III. ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ସଧୁ ସହତି ପ୍ରଦୋନ 

IV. ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ  ଫୀଭିତ ନୁଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ  

ପ୍ରଶନ 7 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ  _____________ ନ୍ତକପତ ନୋଭୀତଓିଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଏ  

I. ନୁବୋକ 10 

II. ନୁବୋକ 38 

III. ନୁବୋକ 39 

IV. ନୁବୋକ 45 

ପ୍ରଶନ 8 
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ଏଓ ରିସୀ ମୋହୋ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଊଣ ନଅିମୋଆଙ ି׀ ତୋ‟ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର 
ୄଟ  ?  

I. ରିସୀଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସକ୍ଷୄଯ  ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି  
II. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ ଈକ୍ତ ରିସୀଯ ନୋଭୀତଓିଯଣ ଯେ 

ୄହୋଆମିଫ 

III. ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ହତି ମପୟନ୍ତ ନୋଭୀତଯ ଧିଓୋଯ ପ୍ରବୋଫତି ୄହଫ  
IV. ରିସୀ ଊଣ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ସଭପଣ ଭରୂୟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥୋଏ  

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର ୄଟ ?  

I. ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ଭତୁୃୟ ଖଟଣୋୄଯ, ରିସୀଯ ସ୍ୱୋଭିତ୍ୱ ଭୃତ 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ମିଫ ׀  

II. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ ପ୍ରୋପ୍ତୋଧିଓୋଯଯ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହତିଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଯୂୄ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଠ୍ୋଯୁ ନୟଚଣଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

III. ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣଯ ସୂଘନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଦଫୋ ଈଘତି ׀  
IV. ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଯିକ୍ୱତୋ ମପୟନ୍ତ ରିସୀ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ସହତି ନୟସ୍ଗ ଯୄହ, 

ୄଓଫ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋ ଫୟତୀତ, ୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ଫୀଭିତଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ନଓିଟଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ତି 
ହୁଏ ׀ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁଭତ ିଦଅିମୋଆଥୋଏ  ?   

I. ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଓଭିୋ ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫବିୋଚତି ଓଯଫିୋ 
II. ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଫଧିଯ ଫୃଦ୍ଧ ି

III. ରୋବ ସହତି ରିସୀଠ୍ୋଯୁ ରୋବ ଯହତି ରିସୀୄଯ ରିସୀଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ  
IV. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିୄ ଯ ଫୃଦ୍ଧ ି

 

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ  

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV  ׀   

ସଭଗ୍ର ୂଓଭିୋ ଅଂର୍ଓି  ଦୋଫୀ ଈୄଯ ଏଓ ନୋଭୀତଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓୋଯ ଯୄହ ନୋହିଁ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀   
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ରିସୀ ଏଓ କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 3 ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନୁଗ୍ରହ ଦନିକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫ, ରିସୀ ଫୟକତ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଧଯ ିନଅିମୋଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀   

ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ ଏଓ ଭୋସ ଓଭିୋ 31 ଦନି ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ୄଦଣ ତୋଯଔି ସୁଦ୍ଧୋ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭୋ 
ଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଓୋଟ ିଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀   

ଏଓ ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ, ନୁଃପ୍ରଘନୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ପ୍ରଭୋଣଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଫୁଠୁ୍ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବୋକ 39 ନ୍ତକପତ ନୋଭୀତଓିଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀  

II  ଫଓିଳ୍ପ ବୂର ୄଟ ׀   
ଏଓ ରିସୀ ମୋହୋ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଊଣ ନଅିମୋଆଙ ି ׀  ତୋ‟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସକ୍ଷୄଯ 
ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ ନୋଭୀତଓିଯଣ ଯେ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

IV ଫଓିଳ୍ପ ବୂର ୄଟ ׀  
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ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଯିକ୍ୱତୋ ମପୟନ୍ତ ରିସୀ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ସହତି ନୟସ୍ଗ ଯୄହ ׀  ରିସୀ 
ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ, ରିସୀ ଫୀଭିତଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ନଓିଟଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ତି ୄହଫ ନୋହିଁ ׀  ରିସୀ ରୋବକୁଡଓି 
ୋଆଁ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଧିଓୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀   

ଏଓ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ମୋହୋ ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଓଭିୋ ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫବିୋଚତି ଓଯଫିୋୄଯ ସଂକୃ୍ତ, ଓୁ ନୁଭତ ିଦଅିମୋଆ ଥୋଏ ׀   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

260 

 

ଧ୍ୟାୟ 15 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ / ଦାୟଗ୍ରହଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଥୄଯ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଗ୍ରୋହଓ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସୁଯକି୍ଷତ ୄହୋଆକୄର ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓୋମପୟ ଫନ୍ଦ ହୁଏ ନୋହିଁ 
  ׀  ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟ ିନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଯଣିୋଭ ଏଓ ରିସୀ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀

ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ପ୍ରୄଫର୍ ଥ ୄଦଆ ମିଫୋଓୁ ଡଫି ୄମଈଁଠ୍ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ 
ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମିଫ ଓ ିନୋହିଁ, ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ମଦ ିହଁ, ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଈୄଯ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄଭ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 
ଏଫଂ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ଚଡତି ତତ୍ତ୍ୱକଡୁଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଚୋଣଫିୋ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

A. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧୋଯଣୋ 
B. ଣ  - ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 

C. ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 
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A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ 

ଅୄଭ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଈୄେର୍ୟଯ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ସହତି ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋ ׀ ଏହୋଯ ଦୁଆଟ ିଈୄେର୍ୟ ଙ ି:   

i. ଫିଯୀତ ଘଣନ ଓଭିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘଣନଯ ନଫିୋଯଣ ଓଯଫିୋ 
ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥୋଥପତୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ  

ଯିବାଷା 

ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଘଣନ ଦ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତୋ ହସିୋଫୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଏଫଂ ତୋୄଯ ଫୀଭୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ ଓ ିନୋହିଁ  ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନୁସୋୄଯ, ଏହୋଯ 
ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ଫିଯୀତ ଘୟନ ୄହଉଙ ି ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରହ ସହଓାୄଯ ଫୀଭା ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯଫିା ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ରାବାନିେତ ୄହଫାଯ 
ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍, ୄମଉଭଁାୄନ ସୄନ୍ଦହ ଓଯନ୍ତ ିଥଫା ଚାଣନ୍ତ ିୄମ ଏଓ କ୍ଷତ ିନୁବଫ ଓଯଫିାଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଫସଯ ଧିଓ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଈଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ ଘଣନୋମକ ଓ ନ ୄହୋଆଥୋୄନ୍ତ, ଏଓ ଫସଯ ଥୋଅନ୍ତୋ 
ୄମ ହୃଦଣ ସଭସୟୋ ଓଭିୋ ଓୟୋନସଯ ବ ିକମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋୄନ, ୄମଈଁଭୋୄନ ଦୀଖପ ସଭଣ ଧଯ ିଚୀଫତି ଯହଫିୋ 
ଅର୍ୋ ଓଯ ିନ ଥିୄଫ, ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁ ଥୋୄନ୍ତ ׀  

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦ ିଚୄଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଘୟନଯ ପ୍ରୄୟାକ ନ ଓରା, ଏହା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘୟନତି ୄହଫ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରୟିାୄଯ ହାନଯି 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫ ׀ 

2. ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥପତା 

ଅସନୁ୍ତ ଏୄଫ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥୋଥପତୋ ଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ׀ “ମଥୋଥପତୋ” ଦଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ୄସହ ିଅୄଫଦଓ, 
ୄମଈଭଁୋୄନ ସଭୋନ ତୀବ୍ରତୋଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ,ି ୄସ ନଶିି୍ଚତ ବୋୄଫ ସଭୋନ ପି୍ରଭିଣଭ ଫକପୄଯ ଯଔୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ 
ଅୄଭଭୋୄନ ଫୂପଯୁ ୄଦଔଙୁୁ ରୋକ ୁଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓଭିତ ିଏଓ 
ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀଯ ଈୄମୋକ ଓଯନ୍ତ ି  ସୋଯଣୀ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ଓଭିୋ ହୋଯୋହୋଯ ିସଙ୍କଟଯ ଭୃତୁୟହୋଯ ନୁବୂତଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ׀
ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି ଫରି୍ୋ ଫହୁସଂଔୟଓ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ସମି୍ମତି ଓଯନ୍ତ ିମିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄନଫୋୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିନ୍ତ ି׀  

a) ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ 

ମଥୋଥପଓତୋଯ ଥପ୍ରଦର୍ପଓ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ନମୁିକ୍ତ ହୁଏ, ଥପୋତ୍ 
ୄସଭୋୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିୄଫୈଣକି୍ତଓ ଚୀଫନଭୋନଙୁ୍କ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକପୄ ଯ 
ଫକପୀଓୃତ  ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄସବ ିଘୋଯ ିପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ୄଶ୍ରଣୀ ଙନ୍ତ ି׀  

ଘତି୍ର 1 :  ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ 
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i. ଭାନଓ ଚୀଫନ 

ଏହୋ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀୄଯ ପ୍ରଦର୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୋନଓ ଚୀଫନଭୋନଙ୍କ ନୁଯୂ 
ହୁଏ ׀  

ii. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ 

ଏହୋ ୄସହସିଫୁ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭତୁୃୟହୋଯ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ଠ୍ୋଯୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଓଭ ୄହୋଆଥୋଏ 
ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯ ିଏହୋୋଆଁ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ପି୍ରଭିଣଭି ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀  

iii. ଉଭାନଓ ଚୀଫନ 

ଏଭୋୄନ ୄସହ ି ଚୀଫନ ଟନ୍ତ ି ୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ ହୋଯୋହୋଯ ି ଓଭିୋ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ୄକ୍ଷୋ 
ୄକ୍ଷୋଓୃତ ୄଫର୍ୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ଓନୁି୍ତ ଏକୁଡଓୁି ତଥୋି ଫୀଭୋୄମୋକୟ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏଭୋନଙୁ୍କ ଧିଓ 
ୂଓଭିୋ ତଯିକି୍ତ  ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଓଭିୋ ୄଓୄତଓ ସୀଭୋଫଦ୍ଧତୋ ଧୀନୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଥୋଏ ׀ 

iv. ସ୍ୱୀଓୃତ ଚୀଫନ 

ଏଭୋୄନ ୄସହସିଫୁ ଚୀଫନ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ହୋନ ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ତଯିକି୍ତ ଭୃତୁୟହୋଯ ଏୄତ ଧିଓ ୄଟ ୄମ ଏଓ 
ର୍ସ୍ଗୋ ଭୂରୟୄଯ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ନୋହିଁ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଭଧ୍ୟ 
ସ୍ଙୋଣୀଯୂୄ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯ ିଦଅିମୋଆୋୄଯ ମଦ ିୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ୄଯର୍ନ ବ ିଏଓ ଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଖଟଣୋଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫ ׀  

3. ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓଭିୋ ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦୁଆଟ ିସ୍ଗଯୄଯ ହୁଏ ୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ:  

 ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ/ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ଗଯୄଯ 

 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫବିୋକ ସ୍ଗଯୄଯ 

ଘତି୍ର 2 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଭିୋ ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
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a) ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଓଭିୋ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ତଯ 

ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସ୍ଗଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଓୁ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ 
ଈମୁକ୍ତ ଓ ି ନୁୄହଁ ଏହୋଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରତନିଧିି ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂଘନୋ ସଂଗ୍ରହଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ଓୄଯ ׀ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭଓିୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ 
ଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣଫିୋ ୋଆଁ ୄସ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ସ୍ଙୋନୄଯ ଥୋଏ ׀  

ୄନଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନ ସଭନ୍ଧୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ତଥୟ, ଭତ  ସୁୋଯରି୍ଓୁ ଭୋକି, ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ଫଫିଯଣ ଓଭିୋ ୄକୋନୀଣ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଯୂୋ ଓଯିୄ ଫ ׀  

ୄସହ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଏଓ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ, ମୋହୋଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଓୁହୋମୋଆଙ,ି ତୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ 
ଏଓ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଯୁ ଭକୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ି ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋସଫୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନଯ ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ  
ଅଥଓି ସି୍ଙତ ିଏଫଂ ଔୟୋତଓୁି ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ଚାିଅତ ି(ଓଟ) ଉୄଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ବୂଭିଓା  

ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଧିଓୋଂର୍ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄସହ ିତଥୟସଫୁ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ମୋହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 
ପଭପୄ ଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫବିୋକୄଯ ଫସଙି,ି ତୋଙ୍କ ୋଆଁ ୄମ ଏହ ିତଥୟସଫୁ ସତୟ 
ଟନ୍ତ ି ଏଫଂ ପ୍ରତୋଯତି ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଚୋଣିରୁ୍ଣ ି ଓଟୂର୍ଣ୍ପବୋୄଫ ଏକୁଡଓିଯ ବୂର ଘତି୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି ୄଫୋରି ଚୋଣଫିୋ 
ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ୄହୋଆମୋଏ ׀ 

ଏଆଠ୍ ିବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ୄସ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଥୋଏ ୄମ ଘତି୍ରଣ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟସଫୁ ସତୟ ଟନ୍ତ ି ି ମୄହତୁ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକି୍ତକତ ସଂଓପ ଯହଙିୄ ׀
ଏଫଂ ୄସ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯିୋୄଯ ୄମ ଫିଥକୋଭୀ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଚୋଣିରୁ୍ଣି ଣ – ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିୋ 
ବୂରଘତି୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙ ିଓ ିନୋହିଁ ׀  

b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକ ସ୍ତଯ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ସ୍ଗଯ ୄହଈଙ ିଫବିୋକ ଓଭିୋ ଓୋମପୟୋଣ ସ୍ଗଯୄଯ ׀ ଏହୋ ୄସହ ିଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ସଂକୃ୍ତ 
ଓୄଯ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄସ ବ ିଓୋମପୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄମଈଁଭୋୄନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ 
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ଓ ିନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଈୄଯ ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ ଫଘିୋଯ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ଧତ ି

ଘତି୍ର 3  :  ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ଧତ ି

 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ଏହ ିଈୄେର୍ୟୄଯ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦ୍ଧତଯି ଈୄମୋକ ଓଯିୋଯନ୍ତ:ି 

ନରି୍ଣ୍ପୟ ଦ୍ଧତ ି ସାଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତ ି

ଏହ ି ଦ୍ଧତ ି ନ୍ତକପତ ଫୟକି୍ତକତ ନରି୍ଣ୍ପଣଯ 
ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ, ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ 
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ନଅିମୋଏ ମୋହୋ ଚଟି ଥୋଏ ׀  

ଏହ ି ଦ୍ଧତ ି ନ୍ତକପତ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ସଭସ୍ଗ 
ନଓୋଯୋମକ ଓ ଓଭିୋ ଫିଯୀତ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ମୁକ୍ତ 
ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଙ୍କ ୂୄଓୌଣସ ିସଓୋଯୋମକ ଓ ଓଭିୋ ନୁଓୂ 
ଓୋଯଓ ୋଆଁ ଫମୁିକ୍ତ ଙ୍କ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ: ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମୋହୋଯ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହ 
ଙ,ି ତୋଓୁ ଫୀଭୋ  ଦଅିମିଫ ଓ ିନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓଈ ଁ
ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଈୄଯ, ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ 

 

ୄସବ ିଯସିି୍ଙତ ିସଫୁୄଯ, ଫବିୋକ ଏଓ ୄଭଡଓିୋର 
ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଫିୄ ର୍ର୍ ଭତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ, 
ମୋହୋଙୁ୍କ ଏଓ ୄଭଡଓିୋର ୄଯପଯୀ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଏବଅି ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ୄଭୋଟ ଏଣ୍ଟ ସଂଔୟୋ 
ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫି ୄମ ଏହୋଓୁ ୄଓୄତ ତଯିକି୍ତ ଭୃତୁୟହୋଯ 
ଭୂରୟୋଙ୍କନ ୂEMR ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ  ଦଅିମୋଆଙ ି
 EMR ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଚୀଫନ ୄସୄତ ׀
ଈଭୋନଓ ୄହଫ ׀ ମଦ ି  EMR ତୟଧିଓ ହୁଏ, 
ଫୀଭୋଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ପୟ 
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ଘତି୍ର 4 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ପୟ 

 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ମୋହୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି 
ଚୀଫନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄନଆଥୋନ୍ତ ି 

a) ସାଧାଯଣ ହାଯୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି(OR) ୄହଈଙ ିସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ନରି୍ଣ୍ପଣ ׀ ଏହ ିଭରୂୟୋଙ୍କନ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ ସଙ୍କଟଓୁ 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄସହ ିହୋଯୄଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଓଭିୋ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ପ୍ରତ ିରୋକୁ ୄହଫ ׀  

b) ଏଓ ତଯିକି୍ତ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ ି : ଏହୋ ୄହଈଙ ି ଈ- ଭୋନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଧିଓୋଂର୍ ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ସଫୁଠୁ୍ 
ସୋଧୋଯଣ ଦ୍ଧତ ି׀ ଏହୋ ସୋଯଣୀବୁକ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯ ଈୄଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ରୋକୁ ଓଯଫିୋ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀  

c) ପ୍ରତୟାବୂତ ଯାଶ ି ଉୄଯ ଏଓ ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ:ି ଏଓ ଗ୍ରହଣୋଧିଓୋଯ ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଧୋଯଣ 
ମୋହୋଓୁ ୄସହ ିରୋବ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୂଅଂର୍ଓି ଓଭିୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ  ରୋକୁ ଓଯିୋୄଯ, ମୋହୋଓୁ 
ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହୋଓୁ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄଡ ׀  
ଉଦାହଯଣ : ଏହୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନ ଟ ି ଫ ି ବ ି ୄଓୌଣସ ି ୄଯୋକୄଯ 
ଅକ୍ରୋନ୍ତ  ତୋ‟ଠ୍ୋଯୁ ଅୄଯୋକୟ ୄହୋଆଙ ି ି ଗ୍ରହଣୋଧିଓୋଯ ଯ ଥପ ୄହଈଙ ׀ ୄମ ମଦ ି ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଏଓ ଦର୍ତ୍ 
ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଓୋଯଣ ୂଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଟ ିଫ ିଯ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ  ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଭୃତୁୟ 
ରୋବଯୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଯୋର୍ ିୄଓଫ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  
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d) ଏଓ ପ୍ରତଫିନ୍ଧାତ୍ମଓ ଧାଯା ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ:ି ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରତଫିନ୍ଧୋମକ ଓଧୋଯୋ ରୋକ ୁ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ଯସି୍ଙିତ ିନ୍ତକପତ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ ରୋବଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଦିଏି ׀  
ଉଦାହଯଣ ୄହଈଙ ି ଏଓ କବପଧୋଯଣ ଧୋଯୋ ମୋହୋଓୁ କବପଫତୀ ଭହିୋଙ୍କ ଈୄଯ ରୋକ ୁ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ଧଯନୁ୍ତ 
ପ୍ରସଫଯ ତନିଭିୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ କବପଧୋଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଫୀଭୋଓୁ ସୀଭିତ 
ଓଯଦିଏି ׀  

e) ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଭିୋ ଫିଭିେତ ଓଯିଫା:  ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ 
ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଭିୋ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଆୋୄଯ ଏହୋ ୄହୋଆୋୄଯ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ 
ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ/ନୟୋନୟ ରକ୍ଷଣ ଏୄତ ଫିଯୀତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ିୄମ ୄସଭୋୄନ ସଙ୍କଟ ଖଟଫିୋଓୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପବୋୄଫ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଓଯଦିିନ୍ତ ି׀  
ଉଦାହଯଣ : ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଓୟୋନସଯୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ ିଏଫଂ ଅୄଯୋକୟ ୄହଫୋଯ ଫହୁତ ଓଭ ଫସଯ ଙ,ି 
ସ୍ୱୀଓୋଯଯ ୋତ୍ର ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ୄସହବି ିୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିସଭଣ ମପୟନ୍ତ ଫିମି୍ବତ/ ସ୍ଙକିତ ଓଯଫିୋ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄହଫ ୄମ 
ମପୟନ୍ତ ଯସି୍ଙିତଯି ଈନ୍ନତ ିୄହୋଆନୋହିଁ ଏଫଂ ଏହୋ ଧିଓ ନୁଓୂ ୄହୋଆନୋହିଁ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଭହିୋ, ମୋହୋଯ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ହିୄ ସଟୄଯୄଓଟୋଭି ୄଯର୍ନ ୄହୋଆଙ,ି ତୋଓୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି
ୄଯର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଚଟିତୋଓୁ ଘୋରିମିଫୋଓୁ ନୁଭତ ିୄଦଫୋ ୋଆଁ, ତୋ‟ ଚୀଫନ ଈୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ 
ୂଫପଯୁ ଓଙି ିଭୋସ ୄକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଭିୋ ଫିମି୍ବତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହଙି ି?  

I. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ 18 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କ 

II. ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଫୟକି୍ତ 

III. ଏଡଷୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ 

IV. ନଚିଯ ୄଓୌଣସ ିଅଣ ନ ଥିଫୋ କହୃଣିୀ  
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B. ଣ- ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

1. ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋ ଫନିୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଘଣନତି ୄହୋଆମୋଆୋଯନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିପ୍ରଓଯଣଓୁ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ପ୍ରଓଯଣ ଏହ ି ନଷି୍କର୍ପ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ୄମ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଓଫ ଓଙି ି ନୁୋତଯ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣ ଦର୍ପୋଆ ଥୋଏ ׀ ଫର୍ଷି୍ଟସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈର୍ତ୍ଯସଫୁଠ୍ୋଯୁ ଓଭିୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନଯ 
ଙୁଟ ିୄଯଓଡପ  ନୟୋନୟ ଦସ୍ଗୋଫଚିଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଏଓ ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅୄଣୋଚନ ୋଆଁ ୄମ ଡୋକ୍ତଯଙୁ୍କ ରୁ୍ଳ୍କ ୄଦଫୋୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସବ ି ଯୀକ୍ଷଣ ନ ଓଯ ି ସଂଘତି ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଭୂରୟ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଓୁ 
ଏଡୋଆଫୋଯ ପସ୍ୱଯୂ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ତଯିକି୍ତ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଓୋଯଣଯୁ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ହୋନ ିୄକ୍ଷୋ ତ ିୄଫର୍ୀ ୄଫୋରି 
ଚଣୋ ଡଙି ି׀ ୄତଣୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଈୄଯ ୄଚୋଯ ନ ୄଦଆ ଫୀଭୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ ପ୍ରଥୋଓୁ 
ଗ୍ରହଣ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

2. ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସର୍ତ୍ପାଫୀ 

ଫର୍ୟ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନୁୋନ ୋଆଁ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

i. ପ୍ରଥଭତଃ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଫକପଯ ଭହିୋ, ୄମଭିତଓି ିଓୋମପୟଯତ ଭହିୋ, ୄମୋକୟ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି׀  

ii. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ଈଙ୍ଙତଯ ସୀଭୋ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୋଞ୍ଚ ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି
ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିପ୍ରଓଯଣ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଧୀନ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

iii. ପ୍ରୄଫର୍ ସୀଭୋୄଯ ଅଣୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ – ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 40 ଓଭିୋ 45 ଫର୍ପ ଠ୍ୋଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଫଣସଯ ୄଓୌଣସ ି
ଫ ିଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ନଫିୋମପୟ ଯୂୄ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

iv. ଫୀଭୋଯ ୄଓୄତଓ ୄମୋଚନୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରୋକ ୁ ହୁଏ – ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଫଧି ଫୀଭୋଓୁ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଣ ଫକପ ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଆ ନ ୋୄଯ ׀  

v. ଫୀଭୋଯ ସଫପୋଧିଓ ଫଧି ୄଓୋଡଏି ଫର୍ପ/60 ଫର୍ପ ଫଣସ ମପୟନ୍ତ ସୀଭତି ୄହୋଆୋୄଯ 

vi. ଚୀଫନସଫୁଯ ଫକପ: ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ଫୀଭୋ ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫକପଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆୋୄଯ, 
ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ଫରି୍ଷି୍ଟତୋ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପଯ ୄସଫୋ ଥିଫୋ ଫଔିୟୋତ ପୋଭପକୁଡଓିଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଈମୁକ୍ତ ଙୁଟ ିୄଯଓଡପ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏଭୋନଙ୍କ ସୋଭଣିଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ 
ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙତି ିସହଚୄଯ ସତୟୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଭୂରୟ ନଯୂିଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ 

ଭୂରୟ ନଯୂିଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓସଫୁ ଅଥଓି ସି୍ଙତ,ି ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ବୟୋସ, ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭିତଯ 
ଚୀଫନଯ ଫୟକି୍ତକତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଆତହିୋସ  ନୟୋନୟ ଫୟକି୍ତକତ ଯସିି୍ଙତ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ୋଶ୍ୱପଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯନ୍ତ ି ମୋହୋ ଏଓ 
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ଅଦଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏହ ିଅଦ  ୄସକୁଡଓିଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ପ୍ରବୋଫଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିୋ 
ଏଫଂ ତଦନୁସୋୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ସହତି ଚଡତି ׀  

ଅସନୁ୍ତ ଫୁଛଫିୋ ଓିଯ ିଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଚୀଫନଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋସଫୁଯ ପ୍ରବୋଫ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଥୋଏ ׀ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟବିୋୄଫ ଏକୁଡଓୁି 
ଦୁଆ ବୋକୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ – ୄସକୁଡଓି ମୋହୋ ୄନୈତଓି ଅଦୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଦିନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ମୋହୋ 
ୄବୌତଓି/ର୍ୋଯୀଯଓି ୂସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ  ଅଦୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଦିନ୍ତ ି  ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ׀
ତଦନୁସୋୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଫକପୄ ଯ ଫବିୋଚତି ଓଯନ୍ତ ି ି ଅଣ, ଫୟଫସୋଣ, ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ ବ ׀
ଓୋଯଓ, ମୋହୋ ୄନୈତଓି ଅଦୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଦିନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓୁି ଅଥଓି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଂର୍ ଯୂୄ ଭରୂୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ, 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଦକିକୁଡଓୁି ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଂର୍ ଯୂୄ ଭୂରୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

a) ଭହିା ଫୀଭା 

ସୋଧୋଯଣତଃ ଯୁୁର୍ଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷୋ ନୋଯୀଭୋୄନ ଧିଓ ଦୀଖପୋଣୁ ହୁନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ ୄସଭୋୄନ ୄନୈତଓି ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ୄଓୄତଓ ସଭସୟୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି׀ ଏହୋ ଏହ ିଓୋଯଣଯୁ ହୁଏ ୄମ ବୋଯତୀଣ ସଭୋଚୄଯ ୄନଓ ନୋଯୀ ଏୄଫ 
ଭଧ୍ୟ ଯୁୁର୍ ର୍ୋସନ  ସୋଭୋଚଓି ୄର୍ୋର୍ଣଯ ର୍ୀଓୋଯ ଟନ୍ତ ି׀ ଅଚ ିଭଧ୍ୟ ୄମୌତୁଓ ଚନତି ଭୃତୁୟ ବ ିଓୁଯୀତସିଫୁ ପ୍ରଘତି 
ଙ ି  ନୟ ଏଓ ଓୋଯଓ ମୋହୋ ନୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦୀଖପ ଚୀଫନଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯିୋୄଯ, କବପଧୋଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟୋଠ୍ୋଯୁ ׀
ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଭହିୋଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋ ଫୀଭୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ  ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ କ୍ଷଭତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁଏ ׀ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଓଫ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଆୋଯନ୍ତ ିୄମଈଁଭୋୄନ ନଚିଯ 
ଅଣ ଈୋଚପନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ନୟ ଫକପଯ ଭହିୋଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରୋକୁ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି ୄସହବି ି କବପଫତୀ 
ଭହିୋଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

b) ଳ୍ପଫୟସ୍କ 

ଳ୍ପଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ନଚିଯ ୄଓୌଣସ ିନୁଫନ୍ଧୀଣ ଧିଓୋଯ ନୋହିଁ ׀ ୄତଣୁ ଏଓ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ଚୀଫନ ଈୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ, ନୟ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ିତୋ/ଭୋତୋ ଓଭିୋ ୄଫୈଧ ବିବୋଫଓ କ୍ଷଭତୋୄଯ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସହତି ସଂକୃ୍ତ, ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈସ୍ଙୋିତ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ ଫୀଭୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଚଯୁଯୀ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମୄହତୁ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଳ୍ପଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ନଚିଯ ୄଓୌଣସ ିଈୋଚତି ଅଣ ନ ଥୋଏ ׀  

ଳ୍ପ ଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ତିୄ ନୋଟ ିସର୍ତ୍ପ ଯଔୋମୋଆଥୋଏ ׀  

i. Whether they have a properly developed physique 

ୄସଭୋନଙ୍କ ଈର୍ତ୍ଭଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ର୍ୋଯୀଯଓି କଠ୍ନ ଙ ିଓ ିୄୌଷି୍ଟଓତୋ ୂଓୁୄୋର୍ଣ  ଓଭିୋ ନୟୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟକତ 
ସଭସୟୋ ଓୋଯଣଯୁ ର୍ୋଯୀଯଓି କଠ୍ନୄଯ ଓଭ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ କମ୍ଭୀଯ ସଙ୍କଟ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ii. ଉମୁକ୍ତ ଯଫିାଯ ଆତହିାସ ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ 

ମଦ ିଏଆଠ୍ ିଫିଯୀତ ସୂଘନୋସଫୁ ଥୋଅନ୍ତ,ି ଏହୋ ସଙ୍କଟ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୋୄଯ ׀  

iii. ଯଫିାଯ ମୄଥଷ୍ଟ ବାୄଫ ଫୀଭିତ ୄଟ ଓ ି 
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ଳ୍ପଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋଯ ସଂସ୍କତୃ ି ଥିଫୋ ଯଫିୋଯଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆଥୋଏ ׀ 
ଏପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ିରୋଯ ଚୀଫନ, ୄମଈଁଠ୍ ିିତୋଭୋତୋ ଫୀଭତି ୄହୋଆ ନ ଥିୄଫ, ତୋଈୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ 
ସଭଣୄଯ ଚଣଓୁ ସୋଫଧୋନ ଫରଭନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ଓୋହିଁଓ ି ୄସବ ି ଫୀଭୋ ନଅି ମୋଆ ନୋହିଁ ׀ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ଭଧ୍ୟ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଯୋର୍ ି
ଯଭିୋଣ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

c) ଧିଓ ଯଭିାଣଯ ଫୀଭା ଯାଶ ି

ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ସୋଫଧୋନ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଫୀଭିତଯ ଫୋର୍ଓି ଅଣ ତୁନୋୄଯ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ତୟଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ଚଣଓଯ ଫୋର୍ଓି ଅଣଯ ପ୍ରୋଣ ଦର୍ ଠୁ୍ ଫୋଯ କଣୁ ଥିଫ 
ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ମଦ ିନୁୋତ ଏହୋ ୄକ୍ଷୋ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ହୁଏ, ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘଣନଯ 
ସମ୍ଭୋଫୟତୋଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଫାଷଓି ଅୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁଏ ଏଫଂ ୄସ ଟ 3 ୄଓାଟଯି ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଏି, ଏହା 
ଘନି୍ତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ସୋଧୋଯଣତଃ ଘନି୍ତୋ ୄସବ ିପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହ ିସମ୍ଭୋଫନୋ ଓୋଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ଅମକ ହତୟୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋୄଯ ଓଭିୋ 
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ତନଯ ଯଭିୋଣୄଯ ୄସବ ିତୟଧିଓ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣଯ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦଅିମୋଈଙ ି ି ସବୄ ׀
ଧିଓ ଯୋର୍ଯି ତୃତୀଣ ଓୋଯଣ ଫିୄ କ୍ରତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୟଧିଓ ଓୁ-ଫକି୍ରଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ନହିତି ଅନୁୋତଓିଯୂୄ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଥପ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄସବ ି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ 
ଘୋରୁ ଯହଫି ଓ ି ନୋହିଁ, ଏହ ି ପ୍ରର୍ନ ଈଠ୍ୋଆୋୄଯ ׀ ସୋଧୋଯଣବୋୄଫ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ଯଭିୋଣ ସୀଭିତ ଯଖିଫୋ 
ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ପୄଯ ୄଦଣ ପି୍ରଭିଣଭ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଫୋର୍ଓି ଅଣଯ, ଧଯନୁ୍ତ, ସଫପୋଧିଓ ଏଓ 
ତୃତୀଣୋଂର୍ ୄହଫ ׀  

d) ଅୟୁ 

ୄମଯଓି ିଅୄଭ ଏହ ିୋଠ୍ୟକ୍ରଭଯ ନୟ ସ୍ଙୋନୄଯ ୄଦଖିଙୁ, ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ ଅଣୁ ସହତି ନଓିଟତଭ ସଭନ୍ଧ ଯହଙି ି׀ ଈନ୍ନତ 
ଫଣସଯ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ସୋଫଧୋନତୋ ଫରଭନ ଓଯଫିୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି50 ଫଷପ ଫୟସ ୄଯ ପ୍ରଥଭଥଯ ାଆଁ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଅିମାଉଙ,ି ୄନୈତଓି ଅଦ ଫିଷୟୄଯ ସୄନ୍ଦହ ଓଯଫିାଯ 
ଏଫଂ ୄସବ ିଫୀଭା ୂଫପଯୁ ଓାହିଁଓ ିନଅି ମାଆ ନ ଥିରା, ତା ଫଷିୟୄଯ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ଅୄଭଭୋୄନ ଏହୋଯ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ହୃତିଣ୍ଡ  ମଓୃତ ଫପିତୋ ୄଯୋକ ବ ିକ୍ଷଣୀ ୄଯୋକସଫୁ 
ଖଟଫିୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଫଣସ ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧ/ି ଧିଓତଯ ଫଣସୄଯ ଧିଓ ହୁଏ ׀  
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ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓଙି ିଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଭଧ୍ୟ ଭୋକିୋଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍/ିଈନ୍ନତ ଫଣସ 
ଓଭିୋ ଈବଣଯ ଭିତି ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫସଫୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିପ୍ରତିୄ ଫଦନୋକୁଡଓିଯ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ିECG; EEG; ଙୋତଯି ଏସ, - ୄଯ ଏଫଂ ଯକ୍ତ ର୍ଓପଯୋ ଯୀକ୍ଷଣ ׀ ଏହ ି
ଯୀକ୍ଷୋସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈର୍ତ୍ଯ ଥଫୋ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଡୋକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଣଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ୄକ୍ଷୋ କବୀଯତଯ ନ୍ତଦପୃଷ୍ଟି ପ୍ରଓଟ ଓଯିୋୄଯ ׀  
 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄହଈଙ,ି ଅଣୁଯ ପ୍ରଭୋଣ ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋ ୄଯ, ଫଣସଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି  ଦୁଆ ׀
ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଥୋଏ  

 ଭୋନଓ 

 ଣ-ଭୋନଓ 

ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ସଯଓୋଯୀ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଈଦୋହଯଣକଡୁଓି ୄହଈଙ ି 

 ଚନମ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ମୋହୋଓୁ ଏଓ ନକଯୋଓିୋ ଓଭିୋ ନୟ ସଯଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
 ଫଦିୟୋଣ ତୟୋକଓଯଫିୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

 ୋୄସ୍ପୋଟପ; ଏଫଂ  
 ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  

ୄମଈଁଠ୍ ିୄସବ ିପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଈରବ୍ଧ ନ ଥୋଏ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଏଓ ଣ–ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ଓୁହୋମୋଏ 
  ଯଫର୍ତ୍ପୀଯ ଈଦୋହଯଣକୁଡଓି ୄହରୋ ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ; ଏଓ ଅମକ -ସ୍ୱୀଓୋୄଯୋକି୍ତ ׀

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଈରବ୍ଧ ନ ଥିଫ, ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣଓୁ ସହଚୄଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ 
ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୀଭୋଯ ୄମୋଚନୋ, ଫୀଭୋଯ ଫଧି; ସଫପୋଧିଓ ଯିକ୍ୱତୋ 
ଫଣସ  ସଫପୋଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ୄଓୄତଓ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ରୋକୁ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

e) ୄନୈତଓି ଅଦ 

ୄନୈତଓି ଅଦ ଫଦିୟଭୋନ ଙ ି ୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ସି୍ଙତଯି ୄଓୄତଓ ଯସିି୍ଙତ ି
ଓଭିୋ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ, ଚୀଫନୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ, ଔୟୋତ ି ଭୋନସଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସ ଚୋଣିରୁ୍ଣି ୄସବ ିଓୋମପୟୄଯ 
ଫୟସ୍ଗ ଯୄହ ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଥିୋଏ ׀ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଓୋଯଓ ଥୋଆୋଯନ୍ତ ି ମୋହୋ ୄସବ ି ୄନୈତଓି ଅଦଓୁ 
ସୂଘୀତ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଫୀଭିତଯ ନଫିୋସ ସ୍ଙୋନଠ୍ୋଯୁ ୄନଓ ଦୂଯୄଯ ଫସ୍ଙୋିତ ଏଓ ର୍ୋଔୋୄଯ 
ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀ 



 

271 

 

ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙୋନୄଯ ଫ ିଓଯୋମୋଏ ମଦି ଚଣଓଯ ନଫିୋସ ସ୍ଙୋନ ୋଔୄଯ ଏଓ ୄମୋକୟ ଡୋକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଓ ଈରବ୍ଧ ଥୋଅନ୍ତ ି׀ 

ତୃତୀୟ ପ୍ରଓଯଣ ୄହଉଙ ି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ େଷ୍ଟ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ନ ଥିଫା ନୟ ଚଣଓ ଚୀଫନ ଉୄଯ 
ଓଯାମାଏ, ଓଭିୋ ୄମୄତୄଫୄ ନାଭୀତ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଚୀଫନଯ ନଓିଟସ୍ଥ ଅେିତ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀  

ୄସବଅି ପ୍ରୄତୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଧୋଯଓ 
ସଂଓପୀଣ ୄହୋଆଥୋଏ ବିଓର୍ତ୍ପଫୟ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ/ଫଓିୋର୍ ଧିଓୋଯୀ ବ ିଏଓ ର୍ୋଔୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ୄନୈତଓି ଅଦ 
ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଭକୋମୋଆୋୄଯ ׀  

f) ଫୟଫସାୟ 

ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଦ ତନି ିଈତ୍ସ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଠ୍ୋଯୁ ଫ ିଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ: 

 ଦୁଖପଟଣୋ 
 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଅଦ 

 ୄନୈତଓି ଅଦ 

ଘତି୍ର 5 : ଫୟଫସାୟିଓ ଅଦକୁଡଓିଯ ଉତ୍ସ 

 

i. ଦୁଖପଟଣାଚନତି ଅଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓୋଯଣ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଘୋଓଯିୀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଦୁଖପଟଣୋଯ ଅଦଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଫକପୄଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଓୋମପୟ ଙ ି– ୄମଭିତଓି ିସଓପସ ଓୋଓୋଯ, ଭଞ୍ଚ ଫୋନ୍ଧଫିୋ 
ଶ୍ରଭିଓ, ଫଧି୍ୱଂସ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଏଫଂ ପିରମ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଓୋଓୋଯ ׀  

ii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଘୋଓଯିୀଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଭିତ ିଥୋଏ ମୋହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ହୋନଯି ସମ୍ଭୋଫନୋ 
ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୋୄଯ ׀ ୄନଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଦ ଙନ୍ତ ି׀  

 ୄଓୄତଓ ଓୋମପୟ ୄମଭିତଓି ିଯସି, ୋ ଘୋଓଯ ଓୋମପୟୄଯ ତୟନ୍ତ ର୍ୋଯୀଯଓି ଘୋ ଚଡତି ଥୋଏ ମୋହୋ ଶ୍ୱୋସକ୍ରଣିୋ 
ପ୍ରଣୋୀଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଥିୋଏ ׀  
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 ଦ୍ୱତିୀଣ ସି୍ଙତ ିୄହଈଙ ିୄମଈଁଠ୍ ିଚୄଣ ଔଣଯି ଧୂ ିବ ିଫରି୍ୋକ୍ତ ଦ୍ରଫୟ ଓଭିୋ ଯୋସୋଣନଓି  ୋଯଭୋଣଫଓି 
ଫଓିଯିଣ ବ ିଓଓପଟଚନଓ ଦ୍ରଫୟ ୂମୋହୋ ଓଓପଟୄଯୋକ ଚୋତ ଓୄଯ  ଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

 ତୃତୀଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ବୂଭିକତ ସୁଡଙ୍ଗ ଓଭିୋ କବୀଯ ସଭୁଦ୍ର ବ ିଈଙ୍ଙ ଘୋ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଯିୄ ଫର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଚୋତ ୄହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋ ତୀବ୍ର ସଂୀଡନ ୂଡଓିୄବ୍ର୍ନ  ସୁସ୍ଙତୋଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ୄଓୄତଓ ଓୋମପୟ ସି୍ଙତ ିସହତି ତୟଧିଓ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ୂୄମଯଓି ିୄଭୋଡ ିୄହୋଆ ଫସଫିୋ 
ଏଫଂ KPO ୄଯ ଓବୁ୍ନୟଟଯ ସହତି ରଟଓଯିହଫିୋ ଓଭିୋ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ଧ୍ୱନ ିସବ୍ନନ୍ନ ଯିୄ ଫର୍ୄଯ ଓୋଭ ଓଯଫିୋ   
ଦୀଖପଓୋ ୄଯ ୄଓୄତଓ ର୍ୋଯୀଯଓି ଙ୍ଗଯ ଓୋମପୟଦକ୍ଷତୋଓୁ ଓଭ ଓଯିୋୄଯ ׀  

iii. ୄନୈତଓି ଅଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓୋମପୟ ଯୋଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଓଭିୋ ନରି୍ୋ  ଭଦୟଯ ନଓିଟସ୍ଙ 
ହୁଏ ଓଭିୋ ଏଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଫୂପୋନୁଓୂତୋଯ ଓୋଯଣ ହୁଏ ׀ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ିଏଓ ଯୋତ୍ରକି୍ଳଫଯ ନର୍ତ୍ପଓୀ ଓଭିୋ 
ଏଓ ଭଦୟ ଫୋଯୄଯ ଥିଫୋ ଏୄନଫୋସପଯ ୂଫଫିର୍ଓୋଯୀ  ଓଭିୋ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଯୋଧିଓ ସଂଓପ ଥିଫୋ ଫୟଫସୋଣୀଯ 
„ର୍ଯୀଯଯକ୍ଷଓ‟ ׀ ୁଣି ସୁଯଷ୍ଟୋଯ ଏଣ୍ଟଯୄଟନଯ ବ ିୄଓୄତଓ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଓୋମପୟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ୄସଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଘଣ୍ଡ 
ନରି୍ୋମୁକ୍ତ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯୋଆୋୄଯ, ମୋହୋଯ ଯଣିୋଭ ୄଫୄ ୄଫୄ ଦୁଃଔଦ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ୄମଈଁଠ୍ ିଫୟଫସୋଣ ଅଦୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓୋମପୟକୁଡଓିଯ ଏଓ ଫକପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅୄସ, ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଥିଫୋ 
ଅୄଫଦଓଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ପ୍ରର୍ନୋଫୀଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଓୋମପୟଯ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଫଫିଯଣୀ, ସଂକୃ୍ତ ଓର୍ତ୍ପଫୟ  ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯଥିୋଆୋୄଯ ׀ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ଏଓ 
ସଭତ ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଏଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଫ ିରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୂଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଦୁଆ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରତ ିହଚୋୄଯ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ି ׀ ୄସହ ିତଯିକି୍ତଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ହଟୋଆ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ପନ ହୁଏ ׀  

g) ଚୀଫନ ୄଶୈୀ ଏଫଂ ବୟାସ 

ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ ୄସହସିଫୁ ଦ ଟନ୍ତ ି׀ ମୋହୋ ଏଓ ଫସି୍ଗୋଯତି ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟକି୍ତକତ କୁଣକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 
ସୋଧୋଯଣତଃ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୄକୋନୀଣ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ  ୄନୈତଓି ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋକୁଡଓି ଏହୋ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଅର୍ୋ 
ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏହ ିକଣୁକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫ ିଫୟକି୍ତଯ ଚୀଫନୄର୍ୈୀୄଯ ଈସି୍ଙତ ଙ ିଓ,ି ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ସଘୂୀତ 
ଓୄଯ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ତିୄ ନୋଟ ିରକ୍ଷଣ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତ ି:  

i. ଧୂମ୍ରାନ ଏଫଂ ତଭାଔଯୁ ଉୄମାକ: ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଏହୋ ଠ୍କି୍ ବୋୄଫ ଚଣୋଡଙି ିୄମ ତଭୋଔଯୁ ଈୄମୋକ ସ୍ୱଣଂ ଏଓ 
ସଙ୍କଟ ୄଟ ୄଓଫ ତୋହୋ ନୁୄହଁ, ିତୁ ନୟୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓୄଯ ׀ 
ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଅଚଓିୋରି ଧୂମ୍ରୋନଓୋଯୀ  ଣ-ଧୂମ୍ରୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭରୂୟ ରୋକୁ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈ ଁ
ଥିୄଯ ଧୂମ୍ରୋନଓୋଯୀଙୁ୍କ ତୟଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ କୁଟକୋ  ୋନ ଭସରୋ ବ ିନୟ ପ୍ରଓୋଯଯ 
ତଭୋଔଯୁ ଈୄମୋକ ଫିଯୀତ ଭୃତୁୟ ହୋଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଥିୋଏ ׀  

ii. ଭଦୟ : ଳ୍ପ ଯଭିୋଣୄଯ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଭଦୟ ୋନ ଓଯଫିୋ ଏଓ ଅଦ ନୁୄହଁ ׀ ଏହୋ ୄନଓ ୄଦର୍ୄଯ 
ସୋଭୋଚଓି ଚୀଫନଯ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ଙ୍ଗ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ ମଦ ି ଏହୋଓୁ ନଣିଭତି ବୋୄଫ ଧିଓ ଯଭିୋଣୄଯ 
ଦୀଖପସଭଣ ଧଯ ିୋନ ଓଯୋମୋଏ ଭତୁୃୟ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଏହୋଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରବୋଫ ଡିୋୄଯ ׀ ଦୀଖପୋଫଧି ତୟଧିଓ 
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ୋନ ଓରିଚୋଯ ଓୋମପୟୄଯ ଫୋଧୋ ୄଦଆୋୄଯ ଏଫଂ ୋଓ ପ୍ରଣୋୀଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଭୋନସଓି ସଭସୟୋ 
ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ କତ ିଓଯୋଆୋୄଯ ׀  

ଭଦୟୋନଓୁ ଦୁଖପଟଣୋ, ହଂିସୋ  ଯଫିୋଯ ଓୁ ପ୍ରଥୋ, ଈଦୋସୀନତୋ/ଫସୋଦ ଏଫଂ ଅମକ ହତୟୋ ସହତି ଭଧ୍ୟ ସଂକୃ୍ତ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଭଦୟଯ ଈୄମୋକଓ ସଂୄଓତ ଦଏି, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଧିଓ ଫଫିଯଣୀ ଭୋକିୋଯନ୍ତ ି
ଏଫଂ ଈୄମୋକଯ ଭୋତ୍ରୋ  ଯଭିୋଣୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ଚଟିତୋଯ ସଂୄଓତ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ଏହ ି
ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଆ ୋଯନ୍ତ ି׀  

iii. ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄୟାକ : ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଡ୍ରକଷ, ଭୋଦଓ ୂନୋୄଓପୋଟସି,  , ୀଡୋହଯଣଓୋଯୀ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସଦୃର୍ୟ 
ଈେୀଓ ବ ିଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୋଥପଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧ ଭଧ୍ୟ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ 
ୄସକୁଡଓିଯ ଈୄମୋକ ଯୋଧିଓ ଭୄନୋଫୃର୍ତ୍ ି ୄନୈତଓି ଅଦଯ ସଂୄଓତ ଦଏି ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକଯ 
ସୄନ୍ଦହ ଓଯୋମିଫ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄନଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଏଓ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯୁଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଓୋଓୋଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରଘୁଯ ଯଭିୋଣୄଯ ଭଦ ୄସଫନ ଓଯଫିୋ ଓୋଯଣ ୄସ ବୟସ୍ଗ ୄହୋଆମୋଆଙ ି

III. ଫୀଭିତ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ନ ଓଯଫିୋ 
IV. ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ଭଥିୟୋ ଓହଫିୋ 
 

C. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

1. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଓ ଈୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଙ୍କ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ପ୍ରବୋଫ 
ଓୋଆୋଯନ୍ତ ି  ଏଭୋୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ׀ ଏକୁଡଓିଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଭୋକିୋଯନ୍ତ ି׀ ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଓୋଯଓ ଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଓୋଆଫୋ ୄମଈସଁଫୁଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ 
  ׀
 

 

 

 

 

 

 



 

274 

 

ଘତି୍ର 6 :  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଓାଯଓ ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ନରି୍ଣ୍ପୟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ି 
 

 

a) ଯଫିାଯ ଆତହିାସ 

ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ତିୄ ନୋଟ ିଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

i. ଫଂଶାନୁକତ: ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ୄକୋଟଏି ୀଢଯୁି ନୟଓୁ, ଧଯନୁ୍ତ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ସଂଘୋଯତି 
ହୁଏ ׀  

ii. ଯଫିାଯଯ ହାଯାହାଯି ଅୟୁ:  ୄମୄତୄଫୄ ିତୋଭୋତୋ ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ସଭସୟୋ ଓଭିୋ ଓୟୋନସଯ ବ ି ୄଓୌଣସ ି ୄଯୋକ 
ଓୋଯଣଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯଥିୋନ୍ତ,ି ଏହୋ ଏଓ ସଘୂଓ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ସନ୍ତୋନ/ ସନ୍ତତ ିଭଧ୍ୟ ଦୀଖପଦନି ଫଞ୍ଚ ିନ ୋୄଯ ׀  

iii. ଯଫିାଯ ଯିୄ ଫଶ: ତୃତୀଣତଃ, ଯିୄ ଫର୍ ୄମଈଁଥିୄଯ ଯଫିୋଯ ଫସଫୋସ ଓୄଯ, ସଂକ୍ରଭଣ  ନୟୋନୟ ସଙ୍କଟଯ 
ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସତଓପ ଯହଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମୄତୄଫୄ ଫିଯୀତ ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସ ଥିଫୋ 
ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ୄନୄଫ ׀ ୄସଭୋୄନ ନୟୋନୟ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଭଧ୍ୟ ଭୋକି ୋଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସ ବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ଏଓ ତଯିକି୍ତ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ରୋକୁ ଓଯ ିୋଯନ୍ତ ି׀  

b) ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ 

ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିୋସ ଭୋନଫ ର୍ଯୀଯଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଣୋୀୄଯ ତୀତୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୀଭିତ 
ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ସଭୂହ 
ଥୋଏ ମୋହୋ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄଯୋକୋଆଁ ଘଓିତି୍ସୋଧୀନ 
ଥିରୋ ଓ ିନୋହିଁ ׀  

ୄସବ ିସଭସୟୋକୁଡଓି ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଓଭିୋ ନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଘୂୀତ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଯୋକ ୄମଈଁକୁଡଓି ପ୍ରୋଣନୋର୍ଓ ୄଯୋକ ଟନ୍ତ,ି ୄସଥିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି 
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i. ଓୋଡିବୋସ୍କୟୁରୋଯ ୂହୃଦଣ  ଯକ୍ତନୋୀ ସଭନ୍ଧୀଣ  ୄଯୋକ ମୋହୋ ହୃତି୍ପଣ୍ଡ  ଯକ୍ତ ପ୍ରଣୋୀଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ – 
ୄମଯଓି ିହୃଘୋତ, ୄଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏଫଂ ଯକ୍ତସ୍ରୋଫ  

ii. ଶ୍ୱୋସ ପ୍ରଣୋୀଯ ୄଯୋକ ୄମଯଓି ିଟୁୟଫଯଓୁୟୄରୋସସି୍ ୂମକ୍ଷ୍ମୋ  

iii. ୄଓୋର୍କୁଡଓିଯ ତୟଧିଓ ଈତ୍ପୋଦନ  ପ୍ରଚନନ ମୋହୋ ଖୋତଓ ଟୁୟଭଯ ଅୄଡ କତ ିଓୄଯ, ମୋହୋଓୁ ଓୟୋନସଯ ଭଧ୍ୟ 
ଓୁହୋମୋଏ  

iv. ୄଯନାର ସଷି୍ଟଭ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାକ, ମୋହୋ ମଓୃତ୍  ନୟୋନୟ ଭୂତ୍ର ସଭନ୍ଧୀଣ ଙ୍ଗକୁଡଓି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ, ମୋହୋ ମଓୃତ୍ 
ଘତୋ ଏଫଂ ଭୃତୁୟ ଅୄଡ କତ ିଓଯିୋୄଯ  

v. ଏୄଣ୍ଡାକ୍ରାଆନ୍ ସଷି୍ଟଭ (ନ୍ତଃସ୍ତ୍ରାଫୀ ପ୍ରଣାୀ) ୄଯ ସଭସୟା, ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଫପୋଧିଓ ଯଘିତି ୄହଈଙ ିଭଧୁୄଭହ ׀ 
ଏହୋ ଯକ୍ତ ୄସ୍ରୋତୄଯ ର୍ଓପଯୋ ୂଓଭିୋ ଗ୍ୁୄ ଓୋଚ  ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଆନଷୟରିନ ଚୋତ ଓଯଫିୋୄଯ 
ର୍ଯୀଯଯ ସଭଥପତୋ ଠ୍ୋଯୁ ଈୁଚଥିୋଏ ׀  

vi. ୋଘନ ପ୍ରଣୋୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ ୄମଯଓି ିକୟୋସିଟରକ୍ ରଷଯ ଏଫଂ ଓରିଚୋଯ ସିୄ ଯୋସସି 

vii. ସ୍ନୋଣୁ ପ୍ରଣୋୀଯ ୄଯୋକ 

c) ଫୟକି୍ତକତ ଫିୄ ଶଷତା  

ଏକୁଡଓି ୄଯୋକ ପ୍ରତ ିପ୍ରଫୃର୍ତ୍ଯି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘଓ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି׀  

i. କଠ୍ନ 

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ କଠ୍ନୄଯ ତୋ‟ ଈଙ୍ଙତୋ, ଚନ, ଙୋତ ି ଈଦଯଯ ଯଧିି ସମି୍ମତି ହୁଏ ׀ ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫଣସ  
ଈଙ୍ଙତୋ ୋଆଁ; ଏଓ ଭୋନଓ ଚନ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଙ ିଏଫଂ ମଦ ିଚନ ଏହ ିଭୋନଓ ଚନ ନୁୋତୄଯ ତ ିୄଫର୍ୀ 
ଓଭିୋ ଓମ୍ ଥୋଏ, ଅୄଭ ଓହ ିୋଯଫିୋ ୄମ ଫୟକି୍ତ ଚଣଓ ଧିଓ ଚନ ଓଭିୋ ଓମ୍ ଚନଯ ଙ ି׀  

ୄସହିଯ,ି ଏହୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୟକି୍ତଠ୍ୋୄଯ ଙୋତଓୁି ତଓିମ୍ ୄଯ ଘୋଯ ି ୄସଣ୍ଟଭିିଟଯ ମପୟନ୍ତ 
ପ୍ରସୋଯତି ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଈଦଯଯ ଯଧିି ତୋ‟ ପ୍ରସୋଯତି ଙୋତଠି୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ii. ଯକ୍ତଘା 

ନୟ ଏଓ ସଘୂଓ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯକ୍ତଘୋ ׀ ଏହୋଯ ଦୁଆଟ ିଭୋ ଙ ି

 ସିୄ ଷ୍ଟୋରିକ୍ 

 ଡୋଆୄଷ୍ଟୋରିକ୍ 

ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫଣସୄଯ ସୋଭୋନୟ ଯକ୍ତ ଘୋ ଯଡିଙି୍ଗ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଥଭ ଯୁର ୄହଈଙ ି 
ସିୄ ଷ୍ଟାରିକ୍ ାଆ ଁ: ଏହୋ 115 + ଫଣସଯ 2/5 ୄଟ 
ଡାଆୄଷ୍ଟାରିକ୍ ାଆ:ଁ ଏହୋ 75 + ଫଣସଯ 1/5 ୄଟ 

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ମଦ ିଫଣସ 40 ଫର୍ପ ହୁଏ, ସୋଭୋନୟ ଯକ୍ତଘୋ ସିୄ ଷ୍ଟୋରିଓ 131: ଏଫଂ ଡୋଆୄଷ୍ଟୋରିକ୍ 83 ୄହଫୋ ଈଘତି ׀  
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ୄମୄତୄଫୄ ଫୋସ୍ଗଫ ଯଡିଙି୍ଗକୁଡଓି ଈୄଯୋକ୍ତ ଭରୂୟ ୄକ୍ଷୋ ଫହୁତ ଧିଓ ହୁନ୍ତ,ି ଅୄଭ ଓହଁୁ  ୄମ ଫୟକି୍ତଯ ଈଙ୍ଙ 
ଯକ୍ତଘୋ ଓଭିୋ ହୋଆଯୄଟନର୍ନ ଙ ି  ׀ ମୄତୄଫୄ ଏହୋ ତ ିଓଭ ହୁଏ, ଏହୋଓୁ ହୋଆୄୋୄଟନର୍ନ ଓୁହୋମୋଏୄ ׀
ପ୍ରଥଭଟ ିୂହୋଆଯୄଟନଵନ  ଯ କମ୍ଭୀଯ ଯଣିୋଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଯକ୍ତପ୍ରଣୋୀୄଯ ପ୍ରଫୋହତି ୄହଈଥିଫୋ ଯକ୍ତଯ ଘୋଓୁ ନୋଡ ିସ୍ପନ୍ଦନଯ ହୋଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ନୋଡ ିସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଯ 
ପ୍ରତ ିଭନିଟିୄଯ 50 ଠ୍ୋଯୁ 90 ଫଟିଷ, ମପୟନ୍ତ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄହୋଆୋୄଯ, ଥପୋତ୍ ହୋଯୋହୋଯ ି72 ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

iii. ଭୂତ୍ର – ଅୄକି୍ଷଓ ଖନତ୍ୱ (ୄେସପିିକ୍ ଗ୍ରାବିଟ)ି  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଚଣଓଯ ଭୂତ୍ରଯ ଅୄକି୍ଷଓ ଖନତ୍ୱଯ ଯଡିଙ୍ି୍ଗ ଭୂତ୍ରୀଣ ପ୍ରଣୋୀୄଯ ଫବିିନ୍ନ ରଫଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ସନୁ୍ତନଓୁ 
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ଯକ୍ତ ପ୍ରଣୋୀଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଔଯୋ ଓୋମପୟଓୋଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନୄଯ ଫଂର୍କତତୋ ଆତହିୋସ ଓୋହିଁଓ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ?  

I. ଧନୀ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ ିରୋ ଥୋଅନ୍ତ ି

II. ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ସଂଘୋଯତି ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି 
III. କଯଫି ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଓୁୄୋର୍ତି ିରୋ ଥୋଅନ୍ତ ି

IV. ଯଫିୋଯ ଯିୄ ଫର୍ ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ଓୋଯଓ ୄଟ 

 

 ମଥୋଥପତୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣୄଯ ଫୟସ୍ଗ ହୁଏ ୄମଈଁଠ୍ ିୄସଭୋୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ 
ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଚୀଫନଭୋନଙୁ୍କ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ଫକପୀଓୃତ  ସଭନୁୄଦର୍ତି 
ଓଯୋମୋଏ ׀  

 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓଭିୋ ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦୁଆଟ ିସ୍ଗଯୄଯ ହୁଏ ୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ :  

 ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ/ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ଗଯୄଯ ଏଫଂ 
 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫବିୋକ ସ୍ଗଯୄଯ 

 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଦ୍ଧତ ି ଓଭିୋ ସୋଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତଓୁି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫସଫୁ ୋଆଁ ଫହୁଯୂୄ ଫୟଫହୋଯ 
ଓଯୋମୋଏ ׀  

 ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ପଣୄଯ ଭୋନଓ ହୋଯୄଯ ଭୋନଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓଭିୋ ଈ-

ଭୋନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ୋଆଁ ତଯିକି୍ତ ରୋକୁ ଓଯଫିୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି ି ଫୄ ୄଫୄ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ୄ ׀ ଈୄଯ ଏଓ 
ଗ୍ରହଣୋଧିଓୋଯ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଏ ଓଭିୋ ସ୍ୱୀଓୋଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧୋମକ ଓ ଧୋଯୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ହୁଏ ׀ ୄମଈଠଁ୍ ିସଙ୍କଟଟ ିଫଡ 
ଥୋଏ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଭିୋ ଫିମି୍ବତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

 ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫକୁଡଓି ଫୀଭୋଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଣ ନ ଓଯ ିସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ ଘଣନତି ୄହୋଆମୋଅନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିପ୍ରଓଯଣକୁଡଓି ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

 ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି
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 ଅଣୁ 

 ତୟଧିଓ ଫୀଭୋ  ଯୋର୍ ି

 ୄନୈତଓି ଅଦ ଆତୟୋଦ ି

 ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଓୋଯଓୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି

 ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସ 

 ଫଂର୍କତତୋ ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିୋସ ଆତୟୋଦ ି

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 

2. ଭୋନଓ ଚୀଫନ 

3. ଣ – ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 

4. ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓ 

5. ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 

6. ଫିଯୀତ-ଘଣନ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III ׀  

ଏଡଷୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫୋଯ ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହଙି ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀  

ପ୍ରଘୁଯ ଯିଭାଣଯ ଭଦୟ ାନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଭଦୟାନୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ବୟସ୍ତ ୄହାଆମାଆଙ ି׀ ୄସ ୄହଈଙ ିୄନୈତଓି 
ଅଦଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିରାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ସଂଘାଯିତ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ 
ଫଂଶକତ ଆତହିାସଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ଅଫଶୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 
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ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ବୂଭିଓୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ?  

I. ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଓଯଫିୋ 
II. ସଙ୍କଟସଫୁଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ  
III. ଈତ୍ପୋଦ ଯଓିଳ୍ପନୋ ର୍ଳି୍ପୀ 
IV. ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ 

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ପଣ ନୁୄହଁ ?  

I. ଭୋନଓ ଭୂରୟୄଯ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୃତ ି

II. ସଙ୍କଟଯ ଗ୍ରୋହୟତୋ 
III. ସଙ୍କଟଯ ସ୍ଙକିତଓଯଣ/ଫିମି୍ବତଓଯଣ 

IV. ଦୋଫୀ ଗ୍ରୋହୟତୋ 

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ନୁୄହଁ ?  

I. ୋସୄୋଟପ 
II. ଫଦିୟୋଣ ତୟୋକ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

III. ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ 
IV. ଚନମ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

ପ୍ରଶନ 4 

ନଭିନ ସି୍ଙତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଓୁ ଫିଯୀତଯୂୄ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଫି ?   

I. ୄଦୈନଓି ଚଗ୍ 

II. ନରି୍ଦି୍ଧ ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ 

III. ସୁଅ ପ୍ରଓୃତ ି

IV. ଦୀଖପସୂତ୍ରତୋ ୂଫିଭତୋ  

ପ୍ରଶନ 5 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ୄଓଈ ଁଦ୍ଧତ ିନ୍ତକପତ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଭସ୍ଗ ନଓୋଯୋମକ ଓ ଓଭିୋ ଫିଯୀତ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ମୁକ୍ତ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଙ୍କ 
ୂୄଓୌଣସ ିସଓୋଯୋମକ ଓ ଓଭିୋ ନୁଓୂ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ଫମୁିକ୍ତ ଙ୍କ  ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ?  

I. ନରି୍ଣ୍ପଣ 

II. ଏଓକ୍ଷୀଣ 

III. ସୋଂଖିୟଓୀ ଭୂରୟୋଙ୍କନ  

IV. ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ଫସ୍ଙୋ 
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ପ୍ରଶନ 6  

ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ____________ ୄଯ ୄସହଭିୋୄନ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ିୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ, 
ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦର୍ତି ଭୋନଓ ଚୀଫନକୁଡଓି ନୁଯୂ ଥୋଏ ׀ 

I. ଭୋନଓ ଚୀଫନ 

II. ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ 

III. ଈ-ଭୋନଓ ଚୀଫନ 

IV. ସ୍ୱୀଓୃତ ଚୀଫନ 

ପ୍ରଶନ 7  

ଭୃତୋ କବପଫତୀ ଙ ି׀ ୄସ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି׀ ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଭୃତୋଓୁ ଫୀଭୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ଘଣନ ଓଯଫିୋଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଫ? ସଫୁଠୁ୍ ସମ୍ଭୋଫୟ ଫଓିଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ସୋଧୋଯଣ ଭରୂୟୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି

II. ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ ି

III. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ 
IV. ଏଓ ପ୍ରତଫିନ୍ଧୋମକ ଓ ଧୋଯୋ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ନ୍ତକପତ ୄମୋକୟ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ନୋହିଁ  ?  

I. 26 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କ ସଫତିୋ, ମିଏ ଏଓ IT ଓବ୍ନୋନୀୄଯ ଏଓ ସପଟୄ େଯ ଆଞି୍ଜନଣିଯ ଯୂୄ ଓୋଭ ଓୄଯ  
II. 50 ଫର୍ପ ଫଣସ୍ଖ ଭୄହର୍, ମିଏ ଏଓ ୄଓୋଆରୋ ଔଣିୄ ଯ ଓୋଭ ଓୄଯ 

III. 28 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କ ସତୀର୍, ମିଏ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କୄଯ ଓୋଭ ଓୄଯ ଏଫଂ ଟ. 1 ୄଓୋଟଯି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି 
IV. 30 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କ ପ୍ରଫୀଣ, ମିଏ ଏଓ ଡିୋଟପୄଭଣ୍ଟର ୄଷ୍ଟୋଯୄଯ ଓୋଭ ଓୄଯ ଏଫଂ 10 ଫର୍ପଯ ଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ 

ୂଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ  ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି 

ପ୍ରଶନ 9 

ସନିୋ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ ି׀ ୄସ ଏଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି׀ ଏହ ିପ୍ରଓଯଣୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ _____________ ଯ ଈୄମୋକ ଓଯଫିୋଯ ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହଙି ି׀ ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପଯ ଘଣନ 
ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ନରି୍ଣ୍ପଣ ଦ୍ଧତ ି

II. ସୋଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତ ି

III. ଈୄଯୋକ୍ତ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ିଫ ିୄମୄହତୁ ଭଧୁୄଭହ ବ ିଏଓ ୄଯୋକ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ଏଓ ଫଡ ବୂଭିଓୋ 
ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ନୋହିଁ  

IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ିଫ ିନୁୄହଁ ୄମୄହତୁ ଭଧୁୄଭହ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓୁି ସଧିୋସରଔ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଏ  
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ପ୍ରଶନ 10  

ସୄନ୍ତୋର୍ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି  ତୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ ଭୋନଓ ଚୀଫନଠ୍ୋଯୁ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ଓମ୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଓଭ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ସୄନ୍ତୋର୍ଓୁ 
____________ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମିଫ ׀  

I. ଭୋନଓ ଚୀଫନ 

II. ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ 

III. ଈଭୋନଓ ଚୀଫନ 

IV. ସ୍ୱୀଓୃତ ଚୀଫନ 

 

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII  ׀    

ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟସଫୁଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀   

ଦୋଫୀ ଗ୍ରୋହୟତୋ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ପଣ ନୁୄହଁ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ ଏଓ ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ନୁୄହ ଁ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀   

ନରି୍ଦି୍ଧ ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଓୁ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଫି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III ׀   

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ସୋଂଖିୟଓୀ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ସଭସ୍ଗ ନଓୋଯୋମକ ଓ ଓଭିୋ ଫିଯୀତ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ମୁକ୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଙ୍କ ୂୄଓୌଣସ ି
ସଓୋଯୋମକ ଓ ଓଭିୋ ନୁଓୂ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ଫମୁିକ୍ତ ଙ୍କ  ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀    

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀   
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ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ଭୋନଓ ଚୀଫନ ୄଯ ୄସହଭିୋୄନ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ, 
ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦର୍ତି ଭୋନଓ ଚୀଫନକୁଡଓି ନୁଯୂ ଥୋଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀   

ଭୃତୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତୋ‟ କବପଧୋଯଣଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯ,ି ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଘଣନ ମୋହୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଘଣନ ଓଯିୋୄଯ, ୄହଈଙ ିଏଓ 
ପ୍ରତଫିନ୍ଧୋମକ ଓ ଧୋଯୋ ସହତି ଭୃତୋଓୁ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ׀  ଏହ ିପ୍ରତଫିନ୍ଧୋମକ ଓ ଧୋଯୋ, ଧଯନୁ୍ତ ପ୍ରସଫଯ ତନି ିଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄହୋଆଥିଫୋ କବପଧୋଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭତୁୃୟ ଖଟଣୋୄଯ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିୋୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II  ׀   

ଭୄହର୍ଯ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନ୍ତକପତ ୄମୋକୟ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ନୋହିଁ ଓୋଯଣ ତୋ‟ ଫଣସ ଧିଓ ୂ50 
ଫର୍ପ  ୄଟ ଏଫଂ ତୋଯ ଓୋଭ ସପଟୄ େଯ, ଫୟୋଙି୍କଂ ଈୄଦୟୋକ ଆତୟୋଦ ିୄଯ ଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଓୋଭ ତୁନୋୄଯ ଧିଓ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ 
ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ସନିୋ ମିଏ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ,ି ତୋଯ ପ୍ରଓଯଣ ବ ିଏଓ ଚଟି ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋ ୄଫୄ, 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଦ୍ଧତଯି ଈୄମୋକ ଓଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀   

ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ସୄନ୍ତୋର୍ଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମିଫ ׀   
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ଧ୍ୟାୟ 16 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଦୟ ଯାଶପି୍ରଦାନ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ି ଧ୍ୟୋଣ ଦୋଫୀଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ଦୋଫୀ କୁଡଓି ୄଓଭିତ ି ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫି ׀ ତୋ ୄଯ ଏହୋ 
ଦୋଫୀସଫୁଯ ପ୍ରଓୋଯଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫି ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଅଣ ଏଓ ଭତୁୃୟ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଈସି୍ଙତ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ପଭପକୁଡଓି ଏଫଂ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ଗ୍ରୋହୟତୋଠ୍ୋଯୁ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଥିଫୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓଫଘ ୂନଫିଫିୋଦତୋ ଧୋଯୋ 
ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀ ହତି ସଯୁକ୍ଷୋ ଫନିଣିଭ  ମଦ ିଫୀଭିତଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ରୁଘୋମୋଆ ନ ଥିଫ, ଏ ସଫୁ 
ଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣିୄ ଫ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

A. ଦୋଫୀସଫୁଯ ପ୍ରଓୋଯ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  
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A. ଦାଫୀସଫୁଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଦାଫୀ ପ୍ରକି୍ରୟା 

1. ଦାଫୀଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଫୋସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷୋ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ରିସୀ ଏଓ ଦୋଫୀୄଯ ଯଣିତ ହୁଏ ׀ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଓୃତ ଭରୂୟଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄସହ ିଦ୍ଧତ ିଚଯଅିୄଯ ହୁଏ ୄମଈଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ 
ରୋବସଫୁଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଯିବାଷା 

ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙ ିୄସହ ିଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତଶୁିତଓୁି ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ଅଯମ୍ଭ 
ହୁଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଦୋଫୀୄଯ, ଘୁକି୍ତ ଘୋରୁ ଯୄହ, ନୟକୁଡଓିୄଯ, ଘୁକି୍ତ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀ 

ଘତି୍ର 1 : ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ଏଫଂ ଦାଫୀ 

 

ଦୋଫୀକୁଡଓି ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି:   

i. ଚୀଫତି ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ହୁଏ ମଦି ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଚୀଫତି ଥୋଏ ଏଫଂ  
ii. ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ 

ଘତି୍ର 2: ଦାଫୀକୁଡଓି ଯ ପ୍ରଓାଯ 

 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଭୃତୁୟୄଯ ୄଓଫ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଚୀଫତି ଦୋଫୀକୁଡଓି ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ ଖଟଣୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଈୁଚଥିୋନ୍ତ ି׀  
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ଉଦାହଯଣ 

ଚୀଫତି ଦୋଫୀ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଖଟଣୋକୁଡଓିଯ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ି:  

i. ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋ; 
ii. ଏଓ ଭନ-ିଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଚୀଫତିୋ ରୋବ ୄଦଣ ତୋଯଔି ହଞ୍ଚଫିୋୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଏଓ ଓସିି୍ଗ ;  
iii. ଏଓ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିୂଯୋଆଡଯ  ରୋବ ଯୂୄ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକି୍ଷତ ୄହଈଥିଫୋ କମ୍ଭୀଯ/ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯୋକ 

iv. ରିସୀଧୋଯୀ ଓଭିୋ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀଯ ସଭପଣ  
 

2. ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣା ଖଟଙି ିୄଫାରି ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯିଫା 

i. ଏଓ ଚୀଫତି ଦୋଫୀଯ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସର୍ତ୍ପୋଫୀ 
ନୁସୋୄଯ ଖଟଣୋଟ ିଖଟଙି ି׀  

ii. ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ଏଫଂ ଭନ-ିଫୟୋକ୍ ଓସିି୍ଗ ଦୋଫୀକୁଡଓି ସହଚୄଯ ସଦି୍ଧ ି ଓଯୋମୋଏ ୄମୄହତୁ ୄସକଡୁଓି ୄସହ ି
ତୋଯଔିସଫୁ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ୄମଈଁସଫୁଓୁ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭୄଯ ହିଁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଈଦୋହଯଣସ୍ୱଯୂ, ଯିକ୍ୱତୋ ତୋଯଔି ଏଫଂ ୄସହ ି ତୋଯଔିସଫୁ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭନ-ିଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ 
ଚୀଫତି ରୋବଯ ଓସିି୍ଗକୁଡଓି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ଘୁକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ 
  ׀

iii. ସଭପଣ ଭୂରିୟ ପ୍ରଦୋନ ନୟୋନୟ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ନୟୋନୟ ଦୋଫୀୄଯ ନ ଥିଫୋ ବ,ି ଏଆଠ୍ ିଘୁକି୍ତଓୁ 
ଯେ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ତୋଯ ପ୍ରୋୟ ଥିଫୋ ଯୋର୍ଓୁି ୄପଯସ୍ଗ ୋଆଫୋ ୋଆଁ  ରିସୀଧୋଯୀ ଓଭିୋ 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଖଟଣୋଟ ିଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀ ସଭପଣ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଯିକ୍ୱତୋ ଫୂପ 
ୄପଯସ୍ଗ ୋଆଁ ଏଓ ଦଣ୍ଡ ସଂକୃ୍ତ ଥୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ମଦ ିସଂୂର୍ଣ୍ପ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋନ୍ତୋ ତୋ ୄକ୍ଷୋ ଏହୋ 
ଓମ୍ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

iv. କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ଦୋଫୀସଫୁ ତୋ‟ଦୋଫୀ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ଥିଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ଡୋକ୍ତଯୀ  ନୟୋନୟ ୄଯଓଡପ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଚଟିତୋ ୄସହ ି ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଈୁଚଥିୋଏ ମୋହୋଯ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ଦୋଫୀ ନୁଫୃଦ୍ଧ ି ଥୋଏ ଏଫଂ ୄସବ ି
ରିସୀଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ରୋବଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ି ୄସବ ି ଏଓ ୄଯୋକ 
ଖଟଣୋୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ତୋ‟ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଯିୄ ର୍ୋଧ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ ׀ ମଦ ିଏହ ିରିସୀଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ତି 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ସଭସ୍ଗ ରୋବ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ହୁଏ ׀ ମଦ ିଏହୋ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଠ୍କି୍ ୄଟ, ଏହୋ 
ଈେଷି୍ଟ ଈୄେର୍ୟ ଯୂଣ ଓଯ ି ନ ୋୄଯ ׀ ୄସବ ି ଯସିି୍ଙତଓୁି ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ; ଏଓ ପ୍ରତଫିନ୍ଧୀଣ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ ଯୂୄ, ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ରୋବଯ ଯଭିୋଣ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ୄସଭୋନଙୁ୍କ ର୍କିି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀  
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ଏଓ ଯିକ୍ୱତୋ ଓଭିୋ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଓଭିୋ ଏଓ ସଭପଣ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସଭୋପି୍ତ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯୋଏ ଏଫଂ ଅହୁଯ ି
ଧିଓ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀ ଏହୋ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରଓୃତୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଈ ଥଫୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥୋଈ, ଏହୋଯ 
ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଥୋଏ ׀ ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମିଫୋ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ଘୋରୁ ଯହଫିୋଯ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଏି ନୋହିଁ ׀  

3. ଦାଫୀସଫୁଯ ପ୍ରଓାଯ 

ରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ନଭିନ ୄଦଣସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ:  

a) ଚୀଫତି ରାବ ପ୍ରଦାନ 

ରିସୀଯ ଫଧି ସଭଣୄଯ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ତ୍ପଓ ୄଦଣ ସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫତି ରୋବ ଓସିି୍ଗ ୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନଯ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ୄଯ ରିସୀ ଫଣ୍ଡଓୁ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ 
ୄପଯୋଆ ଦଅିମୋଏ ׀  

b) ରିସୀଯ ସଭପଣ 

ରିସୀଧୋଯୀ ତୋ‟ ରିସୀ ଯିକ୍ୱତୋ ଫୂପ ସଭୋପି୍ତ ୋଆଁ ଫଓିଳ୍ପଯ ଘଣନ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ରିସୀ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃତ 
ସଭୋପି୍ତ ׀ ଏଓ ରିସୀଯ ସଭପଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄଓଫ ମଦ ିଏହୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଥିୋଏ ׀ 
ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଯୋର୍ ି ୄହଈଙ ିସଭପଣ ଭୂରୟ ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ଓଙି ି
ପ୍ରତରି୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏଓ ସଫପନଭିନ କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭପଣ ଭରୂୟ ୂGSV) ଭଧ୍ୟ ଥୋଏ, ଓନୁି୍ତ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରଓୃତ ସଭପଣ ଭରୂୟ GSV ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

c) ନୁଫୃଦ୍ଧ ି(ଯାଆଡଯ) ରାବ 

ସର୍ତ୍ପ  ଘୁକି୍ତ ନୁସୋୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିୂଯୋଆଡଯ  ନ୍ତକପତ ଏଓ 
ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିନ୍ତକପତ, ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯୋକଯ ନଦିୋନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫସଯୄଯ, ସର୍ତ୍ପ ନୁସୋୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ 
ଯଭିୋଣଯ ଯୋର୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଯୋକଟ ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକକୁଡଓିଯ 
ସୂଘୀୄଯ ସଯୁକି୍ଷତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄସଫୋ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିନ୍ତକପତ, ସର୍ତ୍ପ  ଘୁକି୍ତ ଧୀନୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭିତଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିଫସଯୄଯ 
ଘଓିତି୍ସୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ଓରୋ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଘୋରୁ ଯୄହ ׀  

ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ନେିଷି୍ଟ ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭୋପି୍ତୄଯ ନଭିନରିଖିତ ଦୋଫୀ ୄଦଣସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

d) ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ 

ଏ ବଅି ଦାଫୀ ସଫୁୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଫୀଭିତଓୁ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାଶ ିପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରତଶୁିତ ିଦଏି, ମଦ ି
ଫୀଭିତ ୄମାଚନାଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଧିୄଯ ଚୀଫତି ଯୄହ ׀ ଏହୋଓୁ ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ଓୁହୋମୋଏ ׀  
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i. ସହୄମାକୀ ୄମାଚନା: ଏଓ ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ନ୍ତକପତ ୄଦଣୄମୋକୟ ଯୋର୍,ି ମଦ ିସହୄମୋକୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄହଈଙ ି
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିମୁକ୍ତ ସଂଘତି ୄଫୋନସ ଫମୁିକ୍ତ ୄଦଣ ମଥୋ ଫୋଓଥିିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ  ରିସୀ ଊଣ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ଈୄଯ 
ସୁଧ ׀  

ii. ପି୍ରଭୟିଭ ୄପଯସ୍ତ (ROP) ୄମାଚନା: ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫଧି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ 
ୄପଯସ୍ଗ ଦଅିମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଯିକ୍ୱତୋ ରୋବ ଓୄଯ ׀  

iii. ୟୁନଟି ରିଙ୍କଡ ଫୀଭା ୄମାଚନା (ULIP) : ଣୁରିକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ଯୂୄ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟଓୁ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

iv. ଭନ-ିଫୟାଓ ୄମାଚନା : ଭନ-ି ଫୟୋଓ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଚୀଫତି 
ରୋବଓୁ ଓୋଟ ିଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୄଯ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

e) ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 

ମଦ ିଫୀଭିତ ତୋ‟ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଓଭିୋ ନୟ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଈ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୋଓ ି
ଥିଫୋ ରିସୀ ଊଣ  ପି୍ରଭିଣଭ ଏଫଂ ମୁକ୍ତ ୄସକୁଡଓି ଈୄଯ ସଧୁଓୁ ଓୋଟ ି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ମୁକ୍ତ ସଂଘତି ୄଫୋନସ, ମଦ ି
ସହୄମୋକୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ତୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ିଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ, ମୋହୋଓୁ ନୋଭୀତ ଓଭିୋ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଥଫୋ 
ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ, ମୋହୋ ଫ ି ସି୍ଙତ ି ୄହୋଆଥୋଈ, ତୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଭୃତୁୟ ପୄଯ ଘୁକି୍ତଯ 
ସଭୋପି୍ତଯ ସୄଙ୍କତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୄହୋଆୋୄଯ:  

 ର୍ୀଘ୍ର ୂତନି ିଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ରିସୀ ଫଧି  ଓଭିୋ 
 ଣ – ର୍ୀଘ୍ର ୂତନି ିଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ   

ନୋଭୀତ ଥଫୋ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଥଫୋ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଭୃତୁୟଯ ଓୋଯଣ, ତୋଯଔି ଏଫଂ ସ୍ଙୋନ 
ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

i. ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସି୍ଥତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭପ 
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ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଯ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନଓିଟୄଯ ନଭିନରିଖିତ ପଭପକଡୁଓୁି ଈସ୍ଙୋିତ 
ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

 ନୋଭୀତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ପଭପ 

 ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

 ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

 ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

 ୄୋରିସ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ୄମଯଓି ିପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ (FIR), ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ, ୄୋଷ୍ଟ-

ଭଟଭ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ, ନ୍ତଭି ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋଯ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄଓୋଟପ ପ୍ରତରିିି ମୋହୋସଫୁ ଦୁଖପଟଣୋ ଚନତି ଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ  

 ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ନକଯୋଓିୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଆତୟୋଦ ି

ଘତି୍ର 3 : ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭପ 

 

ii. ଭୃତୁୟ ଦାଫୀଯ ପ୍ରତୟାଔୟାନ/ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ଯଔୋମିଫୋ ସଭଣୄଯ, 
ମଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଣୋୄଡ ୄମ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ୄଓୌଣସ ିବୂର ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙି ିଓଭିୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 
ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ରୁଘୋଆଙ,ି ଘୁକି୍ତ ନଷିି୍କ୍ରଣ ୄହୋଆମୋଏ ׀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଭସ୍ଗ ରୋବ ହୃତ ୄହଫ ׀  
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iii. ନୁବାକ 45: ନଫିଫିାଦତା ଧାଯା 

ଫର୍ୟ ଏହ ିଦଣ୍ଡ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବୋକ 45 ନ୍ତକପତ ଙ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ନୁବାକ 45 ଉୄରଳଔ ଓୄଯ:   

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄଓୌଣସ ି ରିସୀ ଈୄଯ ଏହୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଦୁଆ ଫର୍ପ ଫତିମିିଫୋ ୄଯ ଏଓ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହ ି ଓୋଯଣଯୁ ପ୍ରର୍ନ ଈଠ୍ୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ଓଭିୋ ଏଓ ୄଭଡଓିୋର ପିସଯ, ଓଭିୋ 
ୄଯପଯ,ି ଓଭିୋ ଫୀଭିତଯ ଫନୁ୍ଧଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରତିୄ ଫଦନୋୄଯ ଓଭିୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈକି୍ତ ୂତଥୟ  
ମୋହୋପୄଯ ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫ, ବୂର ଓଭିୋ ଭିଥୟୋ ଥିରୋ, ମଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଦର୍ତି ନ ଓୄଯ ୄମ ୄସବ ିଈକି୍ତ 
ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଥିରୋ ଓଭିୋ ୄସହ ିତଥୟକୁଡଓୁି ରୁଘୋଆଥିରୋ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ଥିରୋ  
ଏହୋଓୁ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଟୂର୍ଣ୍ପବୋୄଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ 
ଚୋଣିଥିରୋ ୄମ ଈକି୍ତଟ ିଭଥିୟୋ ୄଟ ଓଭିୋ ୄମ ଏହୋ ୄସହ ିତଥୟକୁଡଓୁି ରୁଘୋଆଥିରୋ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ଥିରୋ 
  ׀

ଫୟାଔୟା:  
ମଦ ିଏଓ ରିସୀଧୋଯୀ, ରିସୀ ଚୋଯୀଠ୍ୋଯୁ 2 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ, ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟସୂଘନୋ ରୁଘୋଆଥିଫ, 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ସଘୂନୋ ଭିଥୟୋ ୄହୋଆଥିଫ ׀  

2-ଫର୍ପ ଫଧି ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଓଯ ଏଫଂ ନଚଯ ଯଔ ଫଧି ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହ ି ସଭଣୋଫଧି ୄଯ, ଏଓ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଭୋଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଈକି୍ତ ୄଦଆଥିରୋ  ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ରୁଘୋଆଥିରୋ ଏଫଂ 
ଚୋଣିଥିରୋ ୄମ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈକି୍ତସଫୁ ଭିଥୟୋ ଥିରୋ ׀ ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ହିଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 2-ଫର୍ପ ଫଧି ୄଯ ଏଓ 
ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀   

iv. ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନା 

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୄଓଈଠଁ୍ ିଙ,ି ତୋ‟ ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିସୂଘନୋ ନ ଥିଫୋଯୁ ୄସ ନିୄ ଔୋଚ ୄହୋଆମୋଆଙ ି
ୄଫୋରି ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଦଅିମୋଏ ׀ ବୋଯତୀଣ ସୋକ୍ଷୟ ଧିନଣିଭ ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, 
ମଦ ିତୋ‟ ଫରି୍ଣୄଯ ସୋତ ଫର୍ପ ଧଯ ିରୁ୍ଣୋମୋଆନୋହିଁ ׀ ମଦ ିନୋଭୀତ ଓଭିୋ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ଦୋଫୀ ଓୄଯ ୄମ ଚୀଫନ 
ଫୀଭିତ ନିୄ ଔୋଚ ୄହୋଆଙ ି ଏଫଂ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୃତ ୄଫୋରି ପ୍ରଓଳ୍ପନୋ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ 
ନୟୋଣୋଣଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ନୟୋଣିଓ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଅଣଫିୋ ଈୄଯ ୄଚୋଯ ଦିନ୍ତ ି  ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ନୟୋଣୋଣ ׀
ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନୋ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄଦଫୋ ମପୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ, ଏଓ ଯହିୋତ ି
ଯୂୄ, ସୋତ ଫର୍ପ ସଭଣୋଫଧିଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଙୋଡିୄ ଦଆୋଯନ୍ତ ି׀ 

 

4. ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଅଆ ଅଯ ଡ ିଏ ୂରିସୀଧୋଯୀ ହତିଯ ସଯୁକ୍ଷୋ  ଫନିଣିଭ, 2002 ନଭିନ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙନ୍ତ ି:   

ଫନିୟିଭ 8:  ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା  
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i. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଭୂଔୟ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯଫି ୄମଈସଁଫୁଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଦୋଫୀଯ 
ସହୋଣଓ ଯୂୄ ଏଓ ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ii. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ, ଫନିୋ ଫିଭୄ ଯ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄ ଦଫ ׀ 
ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିନୁସନ୍ଧୋନ ଓଭିୋ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ, ୄମୄତଦୂଯ ସମ୍ଭଫ ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପି୍ତଯ 15 ଦନିଯ 
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ତୁଯନ୍ତ ଈସି୍ଙତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଅଂର୍ଓି ଯୂୄ ନୁୄହଁ ׀  

iii. ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ, ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ଓୋକଚତ୍ରଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ, 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଓଭିୋ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓୋଯଣ ଦର୍ପୋଆ ଔଣ୍ଡନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସ୍ପଷ୍ଟିଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ׀ 
ଫର୍ୟ, ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଦୋଫୀଯ ଯସିି୍ଙତ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଭତୄଯ ଏଓ ନୁସନ୍ଧୋନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି, ଏହୋ ୄସବ ି
ନୁସନ୍ଧୋନଓୁ ତକି୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ  ୂଯୋ ଓଯଫି, ୄଓୌଣସ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ି ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଥିିଫୋ ସଭଣଠ୍ୋଯୁ 6 
ଭୋସଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଫିଭ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

iv. ଧିନଣିଭଯ ନୁବୋକ 47 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓି ନ୍ତକପତ, ୄମଈଁଠ୍ ି ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଙ ି ଓନୁି୍ତ 
ପ୍ରୋପ୍ତଓୋଯୀଯ ମଥୋଥପ ଘହି୍ନଟଓଯଣ ୂଯଘିଣ  ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋଯଣ ୄମୋକଁ ୁଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋଯରିୋ ନୋହିଁ, 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋପ୍ତଓୋଯୀଯ ରୋବ ସଓୋୄର୍ ଯୋର୍ଓୁି ଧୋଯଣ ଓଯ ିଯଖିଫ ଏଫଂ ୄସହ ିଯୋର୍ ିଏଓ ନୁସଘୂୀତ ଫୟୋଙ୍କ 
ସହତି ଥିଫୋ ଏଓ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ପ୍ରତ ିପ୍ରମୁଚୟ ହୋଯ ହସିୋଫୄଯ ସଧୁ ଚତି ଓଯଫି ୂସଭସ୍ଗ ଓୋକଚତ୍ର  
ତଥୟ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୄଯ 30 ଦନିଠ୍ୋଯୁ ରୋକୁ ୄହଫ  ׀  

v. ୄମଈଁଠ୍ ିଈ–ଫନିଣିଭ ୂ iv) ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକି୍ଷତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ଏଓ ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 
ୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ କ୍ଷଯୁ ଫିଭ ହୁଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦୋଫୀ ଈୄଯ ୄସହ ିହୋଯୄଯ ସୁଧ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ମୋହୋ 
ୄସହ ିଅଥଓି ଫର୍ପଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ପ୍ରଘତି ଥିଫୋ ଫୟୋଙ୍କ ହୋଯଠ୍ୋଯୁ 2% ଧିଓ ୄଟ ୄମଈଁଥିୄଯ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀଯ 
ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀  

5. ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପାଯ ବୂଭଓିା 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଫୀ ପଭପକୁଡଓୁି ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଓୋମପୟୋଣୄଯ ଏକଡୁଓିଯ ଈସ୍ଙୋନୄଯ 
ସହୋଣତୋ ଓଯଫିୋୄଯ ନୋଭୀତ/ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ଓଭିୋ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ସଭସ୍ଗ ସମ୍ଭଫ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀  

ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନବିୋଆଫୋ ଫୟତୀତ, ୄସବ ିଏଓ ଯସିି୍ଙତଯୁି ସଦ୍ଭୋଫ ଚୋତ ହୁଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଭୃତଫୟକି୍ତଯ ଯଫିୋଯଠ୍ୋଯୁ ବଫରି୍ୟତୄଯ 
ଫୟଫସୋଣ ଓଭିୋ ୄଯପଯୋର ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ୄନଓ ଫସଯ ଯୄହ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 7  

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଠ୍ ିତୁୟର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଦୋଫୀଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓୄଯ ?  

I. ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ନୁୄଯୋଧ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍  
II. ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଦୋଫୀ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍  
III. ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଦୋଫୀ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଘୁକି୍ତନୋଭୋୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫଘନଫଦ୍ଧତୋଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ 

ଈଘତି୍  
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IV. ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ନୁୄଯୋଧ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଘୁକି୍ତନୋଭୋୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିୋ 
ଈଘତି 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଦୋଫୀ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

 ଏଓ ଦୋଫୀ ଚୀଫତି ଦୋଫୀ ଓଭିୋ ଭତୁୃୟ ଦୋଫୀ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ .ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୄଓଫ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ 
ଭୃତୁୟୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଚୀଫତି ଦୋଫୀ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ ଓୋଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 ଏଓ ଚୀଫତି ଦୋଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ଖଟଣୋଟ ି ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି 
ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନୁସୋୄଯ ଖଟଙି ି׀  

 ରିସୀ ଫଧିୄଯ ନଭିନ ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନସଫୁ ୄହୋଆୋୄଯ:  

 ଚୀଫତି ରାବ ପ୍ରଦାନ 

 ରିସୀଯ ସଭପଣ 

 ନୁଫୃଦ୍ଧ ି(ଯାଆଡଯ) ରାବ 

 ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ 
 ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 

 ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭଯ ନୁବୋକ 45 ୂନଫିଫିୋଦତୋ ଧୋଯୋ  ଫୀଭତିଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀଯ ଗ୍ରୋହୟତୋଠ୍ୋଯୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଏି, 
ମଦ ିରିସୀ ଦୁଆ ଫର୍ପ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ରୁଘୋଆ ନ ଥିଫ ׀  

 ଅଆଅଯଡଏି ୂରିସୀଧୋଯୀ ହତିଯ ସଯୁକ୍ଷୋ  ଫନିଣିଭ, 2002 ନ୍ତକପତ, ଅଆଅଯଡଏି ଦୋଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭତି 
ଓଭିୋ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋଓଫଘ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଣିଭୋଫୀଯ ଈୄରଳଔ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀  

ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙ ିୄସହ ିଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତଶୁିତଓୁି ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ନଭିନୄ ଯ ରିସୀସଫୁଯ ଏଓ ସୂଘୀ ଦଅିମୋଆଙ ି  ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ୄମ ୄଓଈଁ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଦୋଫୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ׀
ଅଫର୍ତ୍ଓି ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଏ ? 

I. ଭନ-ିଫୟୋଓ ରିସୀ 
II. ଣୁନଟି୍ ରିଙ୍କଡ ଫୀଭୋ ରିସୀ 
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III. ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯସ୍ଗ ରିସୀ 
IV. ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ 

ପ୍ରଶନ 2 

ଭୄହର୍ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଥିଫୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ି׀ ୄସ ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଯ ନଯିଙୁ୍କର୍ 
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭପଣ  ଓଯଙି ି׀ ଭୄହର୍ ଏଓ ହୃଘୋତୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିନ୍ତକପତ ଟ. 50,000 
ଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓୋହୋଓୁ ୄଦଣ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ? 

I. ଭୄହର୍ 

II. ଓଯଣ 

III. ୄଦଣ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଭୄହର୍  ଓଯଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୋନ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯୋମିଫ  
IV. ଈବଣଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଓୁ ଫ ି ନୁୄହଁ ଓୋଯଣ ଭୄହର୍ ହୃଘୋତୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ ି ଓନୁି୍ତ ରିସୀଟ ି ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ 

ସଭନୁୄଦର୍ତି ୄହୋଆଙ ି׀ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ଓୋଯ ଦୁଖପଟଣୋୄଯ ପ୍ରଫୀଣଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ ׀ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ଦୋଔର ଓୄଯ ׀ ନଭିନ ଦସ୍ଗୋଫଚି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଟ ମୋହୋଓୁ ସ୍ୱୋବୋଫଓି ଭୃତୁୟ ତୁନୋୄଯ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷୄତ୍ରୄଯ ଦୋଔର 
ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁଏ ?  

I. ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

II. ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

III. ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

IV. ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ 

ପ୍ରଶନ 4 

ନଭିନ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଏଓ ର୍ୀଘ୍ର ଭୃତୁୟଦୋଫୀ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ ?   

I. ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ତନି ିଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ 

II. ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ 

III. ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ସୋତ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ 

IV. ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ଦର୍ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ  

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନୄ ଯ ୄଓୄତଓ ଖଟଣୋ ଦଅିମୋଆଙ ିୄମଈଁକୁଡଓି ଚୀଫତି ଦୋଫୀ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ୄମ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ି
ବୂର ୄଟ ?  

I. ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ 
II. ଏଓ ଭନ ି–ଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଚୀଫତିୋରୋବ ୄଦଣ ତୋଯଔି ହଞ୍ଚଫିୋ ୄଯ ୄଦଣଥିଫୋ ଏଓ ଓସିି୍ଗ 
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III. ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିୂଯୋଆଡଯ  ରୋବ ଯୂୄ ସୁଯକି୍ଷତ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ 
IV. ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିୋନ ୂଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ  ରିସୀଯ ସଭପଣୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭପଣ ଭରୂୟ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଭନ-ିଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଚୀଫତିୋରୋବ ୄଦଣ ତୋଯଔି ହଞ୍ଚଫିୋ ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄଦଣଯୋର୍ଓୁି ୄଓଈ ଁ
ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମିଫ  ?   

I. ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ 
II. ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ 
III. ଅଫର୍ତ୍ଓି ଚୀଫତି ଦୋଫୀ 
IV. ସଭପଣ ଦୋଫୀ 

ପ୍ରଶନ 7 

ର୍ଙ୍କଯ ଏଓ 10 ଫର୍ପୀଣ ଣୁନଟି୍ ରିଙ୍କଡ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ କ୍ରଣ ଓରୋ ׀ ମଦ ିୄସ ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋ ୂଫପଯୁ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ 
ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ  ?  

I. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓମ୍ ଓୁ 

II. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଧିଓଓୁ  
III. ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କଯ ସଂଘଣ ଚଭୋ ତୁନୋୄଯ 2% ଧିଓ ସୁଧ ହୋଯ ସହତି ୄପଯୋଆ 

ଦଅିମିଫ 

IV. ସଭପଣ ଭରୂୟଓୁ 

ପ୍ରଶନ 8 

ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ଫକପୀଓଯଣ ୂର୍ୀଘ୍ର ଓଭିୋ ଣ-ର୍ୀଘ୍ର  ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି ଫରି୍ଭ ୄକୋଟଓୁି ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ?  

I. ଯଭୟୋ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଯ 6 ଭୋସ ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ   
II. ଭୄନୋଚ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଯ ୄଦଢ ଫର୍ପ ୄଯ ଭତୁୃୟ ଫଯଣ ଓୄଯ 

III. ୄଡବିଡ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଯ ୄଢଆ ଫର୍ପ ୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ  
IV. ପ୍ରଫୀଣ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋଯ ସୋୄଢ ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ୄଯ ଭତୁୃୟ ଫଯଣ ଓୄଯ 

ପ୍ରଶନ 9 

ନଭିନୄ ଯ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ସଭସ୍ଗ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସ୍ୱୋବୋଫଓି ୂସୋଭୋନୟ  ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୋଆଁ 
ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଘୂୀ ଦଅିମୋଆଙ ି  ଫରି୍ଭ ୄକୋଟଓୁି ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ମୋହୋଓୁ ୄଓଫ ׀
ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

I. ଭୃତୁୟ–ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ 
II. ଦୋଫୀ ପଭପ 
III. ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  
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IV. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

ପ୍ରଶନ 10 

ଅଆଅଯଡଏି ୂରିସୀଧୋଯୀ ହତିଯ ସଯୁକ୍ଷୋ  ଫନିଣିଭ, 2002 ନୁସୋୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ, ସଭସ୍ଗ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୋକଚତ୍ରଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ୄଓୄତ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଓଭିୋ ଔଣ୍ଡନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ?  

I. 7 ଦନି 

II. 15 ଦନି 

III. 30 ଦନି 

IV. 45 ଦନି 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି I ׀  

ଏଓ ଭନ-ିଫୟୋକ୍ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଅଫର୍ତ୍ଓି ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଟ. 50,000 ଯ ସଭଗ୍ର ୄଦଣ ଓଯଣଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ୄମୄହତୁ ରିସୀଟ ିନଯିଙୁ୍କର୍ ଯୂୄ ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ 
ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି IV ׀  

ନୋଭୀତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ପଭପ, ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ବ ିଦସ୍ଗୋଫଚିକଡୁଓି ସ୍ୱୋବୋଫଓି ଭୃତୁୟ ତଥୋ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ପ୍ରଥଭ ସଘୂନୋ ୂFIR), ଭୃତୟ-ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ, ୄୋଷ୍ଟ-ଭଟଭ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ, ନ୍ତଭି ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋ ଆତୟୋଦ ି ୄହଈଙନ୍ତ ି
ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄମଈସଁଫୁଓୁ ସ୍ୱୋବୋଫଓି ଭୃତୁୟ ତୁନୋୄଯ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI  ׀    

ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ତନି ିଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଭତୁୃୟ ଦୋଫୀଓୁ ର୍ୀଘ୍ର ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି I ׀  

ଫଓିଳ୍ପ I ବୂର ୄଟ ׀ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋୄଯ ୄଓୌଣସ ିଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ଏଓ ଭନ-ିଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଚୀଫତିୋରୋବ ୄଦଣ ତୋଯଔି ହଞ୍ଚଫିୋ ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄଦଣ ଯୋର୍ଓୁି ଅଫର୍ତ୍ଓି 
ଚୀଫତି ଦୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମିଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII  

ମଦ ିର୍ଙ୍କଯ  ULIP ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋ ଫୂପଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ପଣ୍ଡ ଭରୂୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଧିଓ 
ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି IV  

ଫଓିଳ୍ପ IV ଫରି୍ଭ ୄଟ ଓୋଯଣ ଏହୋଓୁ ଏଓ ଣ-ର୍ୀଘ୍ର ଦୋଫୀ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀ ଫଓିଳ୍ପ I, II,   III  ଓୁ ର୍ୀଘ୍ର ଦୋଫୀ 
ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି I 

ଦୁଖପଟଣୋ ଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭତୁୃୟ-ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄ ଫଦନୋଓୁ ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ନୟୋନୟ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄମଯଓି ି ଦୋଫୀ ପଭପ, ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଓୁ 
ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ସଭସ୍ଗ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III 

ଅଆଅଯଡଏି (ରିସୀଧାଯୀ ହତିଯ ସୁଯକ୍ଷା) ଫନିୟିଭ, 2002 ନୁସାୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ, ସଭସ୍ତ 
ଅଫଶୟଓ ଓାକଚତ୍ରଯ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓଭିୋ ଔଣ୍ଡନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ େଷ୍ଟୀଓଯଣ 
ଅଫଶୟଓ ୄହଫ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 17 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯ ଯିଘଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଫୀଭୋ ସଭଣ ନୁକ୍ରୄଭ ୄଓଭିତ ିଫଓିର୍ତି ୄହରୋ, ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ତୋ’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଣଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫି ׀ ଫୀଭୋ ଓ’ଣ ୄଟ, 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋଯ ସ୍ଗଯ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ସଫୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫି ׀ ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ 
ପ୍ରଣୋୀ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଣ ଫକତ ୄହୄଫ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଫଚୋଯୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଔୋୀ ଭୋନଙ୍କ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫି ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଓ’ଣ ୄଟ 
B. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଯ ସ୍ଗଯ 
C. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଯ ପ୍ରଓୋଯ 
D. ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଣୋୀ ଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓ 
E. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ – ସ୍ୱୋଧିନତୋ ସଭଣଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରକତ ି
F. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ : 

1. ଫୀଭୋଯ ଫଓିୋର୍ ୄଓଭିତ ିୄହରୋ, ଏହୋ ଫୁଛଫିୋୄଯ ׀ 
2. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ପ୍ରଓୋଯ  ସ୍ଗଯକୁଡଓୁି ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 
3. ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓକୁଡଓିଯ ଏଫଂ ସ୍ୱୋଧିନତୋ ସଭଣଠ୍ୋଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକତ ିଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ 

ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 
4. ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ ଓୁ ଚୋଣଫିୋୄଯ ׀ 
5. ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ ଓୁ ଚୋଣଫିୋୄଯ ׀  
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଓ’ଣ ୄଟ ? 

ଅଣ ‚ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ହିଁ ସବ୍ନଦ‛ ଓଥନ ଟ ିରୁ୍ଣିଥିୄଫ ׀ ଅଣ ୄଓୄଫ ଫ ିଏହୋ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯଙିନ୍ତ ିଓ ିଫୋସ୍ଗଫୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ 
ଥପ ଓ’ଣ ୄଟ ? ‘Health’ ର୍ବ୍ଦ ‘hoelth’ ର୍ବ୍ଦଠ୍ୋଯୁ ଈଦୃ୍ଧତ ୄହୋଆଥିରୋ, ମୋହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ି‘ର୍ଯୀଯଯ ଦୃଢତୋ’ ׀ 

ୁଯୋତନ ଓୋୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଓୁ ଏଓ ‘ସ୍ୱକପୀଣ ଦୋନ’ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଈଥିରୋ ଏଫଂ  ୄଯୋକଓୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଫଶି୍ୱୋସ ଓଯୋମୋଈଥିରୋ ׀ ଏହୋ ହ ିୄ ୋୄକ୍ରଟସ ୂଖ୍ରୀ.ୂ. 460 ଠ୍ୋଯୁ 370 ମପୟନ୍ତ  
ଥିୄର ମିଏ ୄଯୋକ ଙୄଯ ଥିଫୋ ଓୋଯଣକୁଡଓୁି ଦର୍ପୋଆଥିୄର ׀ ତୋଙ୍କ ନୁସୋୄଯ, ଯିୄ ଫର୍, ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ, ଫୟକି୍ତକତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ-ଫଜି୍ଞୋନ 
ଏଫଂ ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ୄଯୋକ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ବୋଯତୀଣ ପ୍ରଣୋୀ ଯ ଅଣୁୄଫପଦ ମୋହୋ ହ ିୄ ୋୄକ୍ରଟସ ଙ୍କ ୄନଓ ର୍ତୋେୀ ୂଫପଯୁ ଫଦିୟଭୋନ ଥିରୋ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୁ ଘୋୄଯୋଟ ିତଯ 
ଦୋଥପ ୂଯକ୍ତ, ହଦଅି ିର୍ତ୍, ଓୋ ିର୍ତ୍ ଏଫଂ ଓପ  ଯ ଏଓ ଈତୃ୍କଷ୍ଟ ସନୁ୍ତନ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିତଯ ଦୋଥପ 
କୁଡଓିଯ ସନୁ୍ତନ ସ୍ୱସ୍ଙତୋ ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସୁରୁ୍ତ, ବୋଯତୀଣ ୄଫୈଦୟ ର୍ୋସ୍ଘ ଯ ଚନଓ ଙୁ୍କ ଏଯଓି ି ଚଟି ର୍ରୟ 
ଫଜି୍ଞୋନଯ ୄଶ୍ରଣ ଦଅିମୋଏ ମୋହୋ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସ ସଭଣୄଯ ୋଶ୍ଚୋତୟ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞ ଥିରୋ ׀  

ସଭଣୋଫଧି କ୍ରୄଭ, ଅଧୁନଓି ଘଓିତି୍ସୋର୍ୋସ୍ଘ ଏଓ ଚଟି ଫଜି୍ଞୋନ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହୋଆଙ ି ଏଫଂ ଅଧୁନଓି ଘଓିତି୍ସୋର୍ୋସ୍ଘଯ ରକ୍ଷୟ 
ୄଓଫ ୄଯୋକଯ ଘଓିତି୍ସୋ ୄହୋଆ ଯହ ିନୋହିଁ  ିତୁ ୄଯୋକଯ ନଫିୋଯଣ ଏଫଂ ଚୀଫନଯ କଣୁଫର୍ତ୍ୋୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ 
 ି;ଏଓ ଫୟୋଓ ଯୂୄ ସ୍ୱଓୃତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଯବିୋର୍ୋ ୄହଈଙ ିତୋହୋ ମୋହୋଓୁ 1948 ୄଯ ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଙ ׀
ଏହୋ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄହଈଙ ିସଂରୂ୍ଣ୍ପ ର୍ୋଯୀଯଓି, ଭୋନସଓି  ସୋଭୋଚଓି ଓୁର୍ତୋ ଯ ଏଓ ସି୍ଙତ ି ଏଫଂ ୄଓଫ 
ୄଯୋକଯ ନୁସି୍ଙତ ି ନୁୄହ ଁ ି ଏହୋଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଔୋମୋଆୋୄଯ ୄମ ଅଣୁୄଫପଦ ବ‛׀ ବୋଯତୀଣ ପ୍ରଣୋୀ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫଜି୍ଞୋନ 
ତପି୍ରୋଘୀନ ଓୋଯୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସ ବ ିଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ ସମି୍ମତି ଓଯଥିିରୋ ׀   

ଯବିାଷା 

ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ୂWHO): ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄହଈଙ ିସଂରୂ୍ଣ୍ପ ର୍ୋଯୀଯଓି, ଭୋନସଓି  ସୋଭୋଚଓି ଓୁର୍ତୋ ଯ ଏଓ ସି୍ଙତ ିଏଫଂ ୄଓଫ 
ୄଯୋକଯ ନୁସି୍ଙତ ିନୁୄହଁ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯ ନଦି୍ଧପାଯଓ 

ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହୋ ଫଶି୍ୱୋସ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ନଭିନ ଓୋଯଓକୁଡଓି ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଥିୋନ୍ତ ି: 

a) ଚୀଫନୄଶୈୀ ଓାଯଓ 

ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଓୋଯଓ କଡୁଓି ୄହଈଙନ୍ତ ିୄସକୁଡଓି ୄମଈଁକୁଡଓି ଧିଓୋଂର୍ତଃ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକି୍ତଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଥୋଅନ୍ତ ି  ׀
ଈ.ସ୍ୱ. ଫୟୋଣୋଭ ଓଯଫିୋ  ସୀଭୋ ବିତୄଯ ଔୋଆଫୋ, ଫୟସ୍ଗତୋ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ଏଫଂ ୄସବଅି ଓୋମପୟ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଅୄଡ କତ ି
ଓଯୋନ୍ତ;ି  ଏଫଂ ଔଯୋ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ବୟୋସ ମଥୋ: ଧୂମ୍ରୋନ, ଡ୍ରଗ୍ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ, ସଯୁକି୍ଷତ ୄମୌନ-ସଭନ୍ଧ  
କତଯିହତି ୂଭନ୍ଦ  ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ୂଫୟୋଣୋଭ ଯହତି  ଆତୟୋଦ ି ଓୟୋନସଯ, ଏଡଷ, ଈଙ୍ଙଯକ୍ତଘୋ ଏଫଂ ଭଧୁୄଭହ, ଭୋତ୍ର 
ୄଓୄତଓ ଯ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ବ ିୄଯୋକ ଅୄଡ କତ ିଓଯୋନ୍ତ ି׀  

ମଦି ୄସବ ି ଅଘଯଣ ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି/ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଫିୋୄଯ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଏଓ ସଂଓଟଓୋୀନ ବୂଭିଓୋ ଯହଙି ି ୂଈ.ସ୍ୱ. 
ୄମଈଭଁୋୄନ ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସହ ି ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ଚଭୋନତୀଣ ଓୋଯୋଫୋସୄଯ ଦଣି୍ଡତ ଓଯଫିୋ, ତଭୋଔ ୁ
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ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଈଙ୍ଙ ଓଯ ି ରୋକଓୁଯଫିୋ ଆତୟୋଦ ି, ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦୋଣିତ୍ୱ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଓୋଯଓକୁଡଓି 
ୄମୋକଁ ୁୄହଈଥିଫୋ ୄଯୋକକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ପଣୋମକ ଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀  

b) ଯିୄ ଫଶ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଓାଯଓ 

ନଯିୋଦ ୋନୀଣ ଚ, ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ଏଫଂ ୄୌଷି୍ଟଓ ଅହୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୋଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତ,ି ମୋହୋଯ ବୋଫ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ସଭସୟୋକୁଡଓିଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଓିୋର୍ର୍ୀ ୄଦର୍କୁଡଓିୄଯ ୄଦଔୋମୋଏ ׀ 
ଆନପଳ ୟଏଞ୍ଜୋ  ଘିୄ ଓନପସ,  ୂୄଙୋଟ ଭୋତୋ  ଆତୟୋଦ ିବ ିସଂକ୍ରୋଭଓ ୄଯୋକସଫୁ ଔଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ-ଫଜି୍ଞୋନ ୄମୋକଁୁ ପ୍ରସୋଯ ରୋବ 
ଓଯନ୍ତ,ି ଭୟୋୄରଯଅି  ୄଡଙୁ୍ଗ ବ ିୄଯୋକସଫୁ ଔଯୋ ଯିୄ ଫର୍ୀଣ ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ୄମୋକଁୁ ପ୍ରସୋଯ ରୋବ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମୄତୄଫୄ 
ଓ ି ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ଯିୄ ଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଓକୁଡଓି ୄମୋକଁୁ ଭଧ୍ୟ ଚୋତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ,ି ଈ.ସ୍ୱ. ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦନର୍ୀ 
ଈୄଦୟୋକୄଯ ଓୋମପୟଯତ ୄରୋୄଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକକୁଡଓିଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ିମଥୋ: ଅଚୄଫସଟସ୍ 
ନଭିପୋଣ ଯ ଶ୍ରଭିଓ ଭୋୄନ ଅଚୄଫସଟସ୍ ଏଫଂ ୄଓୋଆରୋ ଔଣି ଶ୍ରଭିଓଭୋୄନ ପୁସପୁସ୍ ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀  

c) ଅନୁଫଂଶଓି ଓାଯଓ 

ୄଯୋକକୁଡଓି ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଙୁଅଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ଚନି୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘୋଯତି ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସବ ି ଅନୁଫଂର୍ଓି 
ଓୋଯଓକୁଡଓିଯ ଯଣିୋଭୄଯ ଚୋତ/ିଓୁ, ୄବୌକଓି ସି୍ଙତ ିଏଫଂ ଏଯଓି ିସଂପ୍ରଦୋଣକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଫଶି୍ୱ ସୋଯୋ 
ପ୍ରସୋଯତି ଚନ ସଭୁଦୋଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଫୃତ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଏହୋ ତୟନ୍ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ୄଟ ୄମ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ସୋଭୋଚଓି ତଥୋ ଅଥଓି ପ୍ରକତ ିଏହୋଯ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 
ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଙ ଚନ ସଭୁଦୋଣ ନୋ ୄଓଫ ଅଥଓି କତଫିଧିି ୋଆଁ ପପ୍ରଦ/ ଈତ୍ପୋଦନକ୍ଷଭ ଓଭପଘୋଯୀ ୄମୋକୋଆଥୋଏ, ିତୁ ଭୂରୟଫୋନ୍ 
ସଂସୋଧନସଫୁଓୁ ଭୁକ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓଯଥିୋଏ ମୋହୋ ବୋଯତ ବ ି ଏଓ ଫଓିୋର୍ର୍ୀ ୄଦର୍ ୋଆଁ ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ଏଓ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ଗଯୄଯ, ସ୍ୱସ୍ଙତୋ/ଔଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଚୀଫଓିୋ ନଫିପୋହୄଯ ହୋନ,ି ୄଦୈନଓି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓୋମପୟଓୋ ସଂୋଦନ ଓଯଫିୋୄଯ 
କ୍ଷଭତୋଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄରୋଓଙୁ୍କ ଦୋଯଦି୍ରୟ ଅଡଓୁ ୄଠ୍ରି ୄଦଆୋୄଯ  ଏଯଓି ିଅମକ ହତୟୋଯ ଭଧ୍ୟ ଓୋଯଣ 
ୄହୋଆୋୄଯ  

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସୋଯୋ ଫଶି୍ୱୄଯ, ସଯଓୋଯଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଚନସଭଦୁୋଣଓୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଓୁର୍ତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ 
ପ୍ରଚୋଭୋନଙ୍କ ସଓୋୄର୍ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋୄଯ ବିକଭନ  ସୋଭଥପୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ୄନଆଥୋନ୍ତ ି׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋୄଯ  ‘ଔଙ୍ଙପ’ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଦର୍ଯ GDP ଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରର୍ନ ଅୄଣ ୄମ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯସି୍ଙିତ ିୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ିଓ ି׀  
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ସ୍ତଯ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଈନ୍ନତ ି ଓଯଫିୋ, ସଯୁକି୍ଷତ ଯଖିଫୋ, ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ସଧୁୋଯଫିୋ ୋଆଁ ସଯଓୋଯଙୁ୍କ 
ସମି୍ମତି ଓଯ ିଫବିିନ୍ନ ଏୄଚନିଷ  ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ୄସଫୋ ସଭହୂ ଫୟତୀତ ନୟ ଓଙି ିନୁୄହ ଁ  ׀
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ୄହଫୋୋଆଁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନଭିନସଫୁ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ :  

 ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁସୋୄଯ ଈମୁକ୍ତ 
 ଫୟୋଓ 
 ମପୟୋପ୍ତ/ସଭଘୁତି 
 ସହଚ ୄଯ ଈରବ୍ଧ 
 ସଭଥପ 

ଫୟକି୍ତ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ ୋଆଁ ସଭୋନ ସ୍ଗଯଯ ୂଫପୋଫର୍ୟଓତୋ 
ୂଆନଫ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରଓଚଯ  ଈରବ୍ଧ ଓଯୋଆଫୋ ନୋ ସଂବଫ ୄଟ ନୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସଫୁଧିୋସଫୁ ଚନସଭୁଦୋଣ ୋଆଁ 
ୄଯୋକ ଯ ଫୟୋଓତୋ ଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଈୄଯ ମପୟୄଫର୍ତି ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଜ୍ୱଯ, ଥଣ୍ଡୋ, ଓପ, ଘଭପ ଏରଚ ିୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଥଣ୍ଡୋ  ଓପ ତୁନୋୄଯ ୄହୋଟୋଆଟସି୍ B 
ୄଯ ତୋହୋଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓମ୍ ୄଟ ׀  

ୄସହବି,ି ୄସହ ିଏଓୋ ଫୟକି୍ତଯ ୄହୋଟୋଆଟସି B ତୁନୋୄଯ ହୃଦ୍ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ଓୟୋନସଯ ବ ିସଂଓଟଭଣ ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ 
ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓମ୍ ୄଟ ׀ ୄତଣୁ, ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄକ୍ଷତ୍ର ଏଓ ଗ୍ରୋଭ ଓଭିୋ ସହଯ ଓଭିୋ ଯୋଚୟ ୄହଈ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସଫୁଧିୋ 
କୁଡଓି ଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ର ଯ ସଘୂଓ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଓୋଯଓ ଈୄଯ 
ମପୟୄଫର୍ତି ୄହଫ, ୄମଯ ିଓ ି:  

 ଚନସଂଔୟୋ ଯ ଅଓୋଯ 
 ଭୃତୁୟ ହୋଯ 
 ଊକଣତୋ ହୋଯ 
 ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ହୋଯ 
 ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସୋଭୋଚଓି ତଥୋ ଭୋନସଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
 ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସୋଧୋଯଣ ୄୌଷ୍ଟିଓତୋ ସ୍ଙିତ ି
 ଯିୄ ଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଓ ୄମଯ ିଓ ିଏହୋ ଏଓ ଔଣି ୄକ୍ଷତ୍ର ଥଫୋ ଏଓ ୄଦୟୋକିଓୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଟ  
 ସମ୍ଭୋଫୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଣୋୀ, ଈ.ସ୍ୱ. ହୃଦଣୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡୋକ୍ତଯଭୋୄନ ଏଓ ଗ୍ରୋଭ ୄଯ ହଠ୍ୋତ୍ 

ଈରବ୍ଧ ୄହୋଆ ନ ୋଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ଚଲି୍ଲୋ ସହଯ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହୋଆ ୋଯିୄ ଫ ׀  
 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଣୋୀଯ ୄଓୄତ ଭୋତ୍ରୋ ଫୟଫହୃତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଙ ି 
 ସୋଭୋଚଓି-ଅଥଓି ଓୋଯଓ ମଥୋ: ସୋଭଥପୟ 

ଈୄଯୋକ୍ତ ଓୋଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି ସଯଓୋଯ ପ୍ରୋଥଭିଓ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ୋଆଁ ୄଓନ୍ଧସଫୁ 
ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ୄନଆଥୋନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସୋଭଥପୟ  ବିକଭୟତୋ ନୁସୋୄଯ ଈମୁକ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ 
ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ନୟୋନୟ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଥୋନ୍ତ ି׀  
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଯ ପ୍ରଓାଯ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଓୁ ଭଔୂୟତଃ ନଭିନ ନୁସୋୄଯ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଏ: 

1. ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଡୋକ୍ତଯ, ନସପ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄଙୋଟ ୄଙୋଟ କି୍ଳନକି୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄସଫୋକୁଡଓୁି ସୂଘୀତ 
ଓୄଯ, ମୋହୋ ସହତି ୄଓୌଣସ ି ୄଯୋକ ୋଆଁ ୄଯୋକୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଥୄଭ ସଂଓପ ଓଯୋମୋଏ, ଥପୋତ୍ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ 
ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଣୋୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭସ୍ଗ ୄଯୋକୀ ୋଆଁ ସଂଓପଯ ପ୍ରଥଭ ଫନୁି୍ଦ ׀  

ଫଓିର୍ତି ୄଦର୍ କୁଡଓିୄଯ, ପ୍ରୋଥଭଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଈୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟୋନ ଦଅିମୋଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋକୁଡଓି ଫୟୋଓ, 
ଚଟି ଏଫଂ ଘଯିଓୋୀନ ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ ୄସକୁଡଓିଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ପ୍ରୋଥଭଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସଂସ୍ଙୋନକୁଡଓି ନଫିୋଯଣୋମକ ଓ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ, ଟୀଓୋ, ଚୋକୃତତୋ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଭର୍ପ ଆତୟୋଦ ି ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅୄରୋଓ ୋତ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହୄର ୄଯୋକୀଓୁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସ୍ଗଯଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୋଔଓୁ ଠ୍ୋନ୍ତ ି׀  

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଜ୍ୱଯ ୋଆଁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯ ଙ୍କ ୋଔଓୁ ମୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରଥଭ ନଦିୋନ ୄଡଙୁ୍ଗ ଜ୍ୱଯ ଯ ସୂଘଓ 
ୄହୋଆଥୋଏ, ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଓଙି ିର୍ଧ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫ ଓନୁି୍ତ ୄଯୋକୀଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ୀଓୃତ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ 
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄ େପର୍ ୄଦଫ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରୋଥଭିଓ ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଡୋକ୍ତଯ ଏଓ ‘ଯଫିୋଯ 
ଡୋକ୍ତଯ’ ବ ିଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଠଁ୍ ିଯଫିୋଯଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟ ୄଓୌଣସ ିୄଙୋଟ ୄଯୋକ/ସୁସ୍ଙତୋ ୋଆଁ ଫ ିଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ୋଔଓୁ 
ମୋଅନ୍ତ ି׀  

ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନୁଫଂର୍ଓି ଓୋଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ମପୟୄଫର୍ତି ରକ୍ଷଣକଡୁଓି ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋୄଯ ଏଫଂ ଈଘତି୍ ଯୂୄ ଘଓିତି୍ସୋ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄଭଡଓିୋର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନର୍ ଓୁ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡୋକ୍ତଯ ିତୋ/ଭୋତୋ ଙ୍କ 
ଭଧୁୄଭହ ସଭନ୍ଧୀଣ ଆତହିୋସ ଥିଫୋ ଏଓ ୄଯୋକୀଓୁ ୄମୄତଦୂଯ  ସମ୍ଭଫ ଭଧୁୄଭହ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ ମୁଫୋ ଫଣସଯୁ 
ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ପ୍ରତ ିସତଓପତୋ ଫରଭନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ଦିନୁ୍ତ ׀ 

ଏଓ ୄଦର୍ ସ୍ଗଯୄଯ, ପ୍ରୋଥଭିଓ ଘଓିତି୍ସୋ ୄଓନ୍ଧକୁଡଓି ଈବଣ ସଯଓୋଯୀ ଏଫଂ ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄଔୋୀ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ଙୋିତ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସଯଓୋଯୀ ପ୍ରୋଥଭଓି ଘଓିତି୍ସୋ ୄଓନ୍ଧକୁଡଓୁି ଚନସଂଔୟୋ ଅଓୋଯ ଅଧୋଯୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୋ 
ୄଓୌଣସ ିଯୂୄ ଗ୍ରୋଭୟ ସ୍ଗଯ ମପୟନ୍ତ ଫଦିୟଭୋନ ଥୋଅନ୍ତ ି׀  

2. ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ୄସହ ି  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋକୁଡଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ୄଭଡଓିୋର ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ  ନୟୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ଫୟଫସୋଣିଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ପ୍ରଥଭ ସଂଓପ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କ ସହତି ନ ଥୋଏ ׀ 
ଏହୋ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ୋଆଁ ଳ୍ପୋଫଧି ସଓୋୄର୍ ଘଓିତି୍ସୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
ୂଓନୁି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ  ଏଓ ନ୍ତଃୄଯୋକୀ ଯୂୄ, ୄମଈଁଥିୄଯ ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ୄସଫୋ ୂଆୄଣ୍ଟନିଷବ ୄଓଣୋଯ ସବିସ , ଅଭୟରୋନଷ 
ସୁଫଧିୋ, ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷୋ, ନଦିୋନମକ ଓ ୂଡୋଏୄଗ୍ନୋଷି୍ଟକ୍  ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀  

ଧିଓୋଂର୍ ସଭଣୄଯ, ୄଯୋକୀଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ׀ ପ୍ରୋଥଭଓି ଘଓିତି୍ସଓ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫୋ 
ୄଓନ୍ଧଓୁ ଠ୍ୋଆଦଅିମୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓି ସଂମୁକ୍ତ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଏଓ 
‘ଆନ୍-ହୋଈସ’ ପ୍ରୋଥଭଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ସୁଫଧିୋ ଭଧ୍ୟ ଘୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  
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ଧିଓୋଂର୍ ଯୂୄ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓି ଚନସଂଔୟୋ ଅଧୋଯୄଯ ତୋରୁଓୋ ଫଳକ୍ ସ୍ଗଯୄଯ ଫଦିୟଭୋନ ଥୋଅନ୍ତ ି׀  

3. ତୃତୀୟଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଫଂ ପ୍ରୋଥଭିଓ/ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ 
ଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞୋପ୍ରୋପ୍ତ ଯୋଭର୍ପୋମକ ଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ୄଟ ׀ ତୃତୀଣଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓି 
ଧିଓୋଂର୍ ଯୂୄ ଯୋଚୟ ଯୋଚଧୋନୀ କୁଡଓିୄଯ ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ଚଲି୍ଲୋ ଭଔୂୟୋଣୄଯ ଫଦିୟଭୋନ ଥୋଅନ୍ତ ି׀  

ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓିଯ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ିୄସକଡୁଓି ମୋହୋ ୋଔୄଯ ଈନ୍ନତ ୄଭଡଓିୋର ସୁଫଧିୋସଫୁ ଏଫଂ 
ୄଭଡଓିୋର ପ୍ରୄପସନରଭୋୄନ ଥୋଅନ୍ତ ି  ׀ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓିଯ ଯସିଯ ଯ ଫୋହୋୄଯ ୄଟ ׀
ଈ.ସ୍ୱ. ୄନକୋୄରୋଚ ିୂଓୟୋନସଯ ଘଓିତି୍ସୋ , ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ସୁଫଧିୋ, ଈଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଫରି୍ଷି୍ଟ କବପୋଧୋନ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଆତୟୋଦ ି׀  

ଏହୋଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋଓୁ ଡଫି ୄମ ୄସଫୋଯ ସ୍ଗଯ ଫଢଫିୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ୄସଫୋ ସହତି ଚଡତି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଏ ׀ 
ୄମୄତୄଫୄ ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରୋଥଭିଓ ୄସଫୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ସଯ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄସଭୋନଙ୍କ 
ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଷ୍ଟ ୄହୋଆମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫୋ ମପୟନ୍ତ ଅୄସ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଦୋଣଓ ୄହୋଆଥୋଏ 
ୄମୄତୄଫୄ ତୃତୀଣଓ ୄସଫୋ ମପୟନ୍ତ ହୄଞ୍ଚ ׀ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫୋ ୋଆଁ ଫୂପୋଫର୍ୟଓତୋ ୂଅଧୋଯଓି ସଂଯଘନୋ  ଭଧ୍ୟ 
ୄଦର୍ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଗ୍ରୋଭୟ- ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସୋଭୋଚଓି-ଅଥଓି ଓୋଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ 
ଏହୋଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  
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D. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ 

ବୋଯତୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଣୋୀ ୄନଓ ସଭସୟୋ ତଥୋ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିରୋ ଏଫଂ ୄହୋଆ ଅସୁଙ ି  ଏକୁଡଓି, ୄକୋଟଏି ׀
ୄଯ ୄକୋଟଏି, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ପ୍ରଣୋୀଯ ଏଫଂ ସଂଯଘନୋମକ ଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ସଂକଠ୍ନ ଯ ସ୍ୱଯୂ  
ଫସି୍ଗୋଯ ଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି ଈୄଯ ନଭିନୄ ଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି:  

1. ୄଡୄଭାଗ୍ରାପିକ୍ ଓଭିୋ ଚନସଂଔୟା ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ 

a) ବୋଯତ ୄହଈଙ ିଫଶି୍ୱଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଚନସିଂଔୟୋ ଫହୁ ୄଦର୍ ׀ 

b) ଏହୋ ଅଭଓୁ ଚନସଂଔୟୋ ଫୃଦ୍ଧ ିସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟୋକୁଡଓି ସହତି ସମ୍ମଔୁୀନ ଓଯୋଏ ׀ 

c) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସକ୍ଷଭତୋ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଦୋଯଦି୍ରୟ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରବୋଫ ଯହଙି ି ׀ 

2. ସାଭାଚଓି ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ 

a) ସହଯୀଓଯଣ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଭିୋ ଗ୍ରୋଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନୄଯ 
ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଠ୍ଅି ଓଯଙି ି׀ 

b) ଗ୍ରୋଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୂଔୟତଃ ୄଭଡଓିୋର ସଫୁଧିୋ ସଫୁଯ  ଈରବ୍ଧତୋ ଏଫଂ ବିକଭୟତୋ ତଥୋ ସୋଭଥପୟ ଯ ବୋଫ 
ଓୋଯଣଯୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋସଫୁ ଯହଥିୋଏ ׀ 

c) ନିୄ ଚ ଫୟୋଣୋଭ ଓଯଫିୋଯ ଓଭ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସହତି ଧିଓ କତହିୀନ ୂଭନ୍ଦ  ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଅଡଓୁ କତ ି ନୂତନ 
ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଯୋକ ୄମଯଓି ି ଭଧୁୄଭହ  ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘୋ ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଙ ି׀ 

3. ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାଶା 

a) ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ୄସହ ିପ୍ରତୟୋର୍ତି ଫର୍ପ ସଂଔୟୋ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ଅଚ ିଚନମ ୄହୋଆଥିଫୋ ର୍ରୁି୍ ଫଞ୍ଚ ିଯହଫି ׀  

b) ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ସ୍ୱୋଧିନତୋ ସଭଣଯ 30 ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଅଚ ି 60 ଫର୍ପଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ୋଆଙ ି ଓନୁି୍ତ ୄସହ ି ଦୀଖପତଯ 
ସଭଣୋଫଧି ଯ କଣୁଫର୍ତ୍ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟୋକୁଡଓୁି ଧ୍ୟୋନ ଦଏି ନୋହିଁ ׀  

c) ଏହୋଯ ପସ୍ୱଯୂ ‘ନୀୄଯୋକ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ’ ଯ ଏଓ ନୂତନ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଅସଙି ି׀ 

d) ଏହୋ ‘ୄକଯଅିେକି୍’ ୂଫୃଦ୍ଧ ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣ  ୄଯୋକକୁଡଓି ୋଆଁ ଫୂପୋଫର୍ୟଓତୋ ଯ ସୃଷି୍ଟ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ 
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E. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫଓିାଶ 

ୄମୄତୄଫୄ ସଯଓୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଈୄଯ ତୋଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ୍ସିଫୁ ସହତି ଫୟସ୍ଗ ଥିୄର, ଏହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ 
ଭଧ୍ୟ ସଘୂୀତ ଓୄର ׀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓୁି ୄଓଫ ୄଯ ୄଯ ଅଣିୄର ׀ ବୋଯତୄଯ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓିଯ ିଫଓିର୍ତି ୄହରୋ, ତୋଯ ଫଫିଯଣ ଏଠ୍ ିଦଅିମୋଆଙ:ି  

a) ଓଭପଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ୄମାଚନା 

ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଘୋଯଓି ଯୂୄ ଓଭପଘୋଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ସହତି ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥିରୋ, 
ମୋହୋଓୁ 1947 ୄଯ ୄଦର୍ଯ ସ୍ୱୋଧୀନତୋଯ ଓଙି ିସଭଣ ୄଯ, ଆ.ଏସ୍. ଅଆ. ଧିନଣିଭ, 1948 ନୁମୋଣୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ 
ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀ ଏହ ି ୄମୋଚନୋ ଘୋଯଓି ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫଳ ୟ-ଓରୋଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ରୋକ ୁ
ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଏହୋଯ ନଚିସ୍ୱ ଡିୄ ସ୍ପନଷୋଯୀ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଯ ୄନଟେଓପ ଚଯଅିୄଯ ଫୟୋଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀  

ESIC ୂଓଭପଘୋଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ନକିଭ  ୄହଈଙ ି ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯଫିୋ ଏୄଚନିଷ ମିଏ ଏହୋଯ ନଚି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ  
ଡିୄ ସ୍ପନଷୋଯୀକୁଡଓି ଘୋଏ ଏଫଂ ସଯଓୋଯୀ/ୄଫସଯଓୋଯୀ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସହତି ଭଧ୍ୟ   ଘୁକି୍ତ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିଏହୋଯ 
ନଚି ସଫୁଧିୋକୁଡଓି ମୄଥଷ୍ଟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଟ. 15,000 ମପୟନ୍ତ ଭଚୁଯୀ ଚପନ ଓଯୁଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଓଭପଘୋଯୀଙୁ୍କ ଂର୍ଦୋଣୀ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଓଭପଘୋଯୀ  ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ମଥୋକ୍ରୄଭ ୄଦଣ ୄଯୋର ଯ 1.75%  4.75% ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତ;ି ଯୋଚୟ 
ସଯଓୋଯଭୋୄନ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ ଯ 12.5%  ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସଫୁଧିୋସଫୁୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି: 

a) ESIS ସୁଫଧିୋୄଯ ଭୁକି୍ତ ଫୟୋଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ 

b) କବପୋଫସ୍ଙୋ ରୋବ 

c) ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ 

d) ୄଯୋକ  ଈର୍ତ୍ଯଚୀଫତିୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭଚୁଯୀ ୄଯ ହୋନ ିୋଆଁ ନକଦ କ୍ଷତିଯୂଣ ଏଫଂ 

e) ଓଭପଘୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନ୍ତଭି ସଂସ୍କୋଯ/ୄନ୍ତୟଷ୍ଟ ିକ୍ରଣିୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙପ 

ଏହୋ ଫୟତୀତ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ୄଭଡଓିୋର ଏୄଟଣ୍ଡୋଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫସଯଓୋଯୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ୄସଫୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଭୋଙ୍ଙପ 2012 ମପୟନ୍ତ ESIS 65.5 ନଣୁିତ ରୋବଗ୍ରୋହୀଭୋନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଙି ି׀  

b) ୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଚନା 

ESIS ଯ ଠ୍କି୍ ୄଯ ୄଯ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄମୋଚନୋ ୂCGHS) ଅସରିୋ, ମୋହୋଓୁ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯ 
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 1954 ୄଯ ରୋକ ୁଓଯୋକରୋ ׀ ମୋହୋ ୄନର୍ନ ପ୍ରୋପ୍ତଓୋଯୀ ତଥୋ ସବିିରିଏନ୍ ଓୋମପୟୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥିଫୋ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ଯଫିୋଯ ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଏହୋଯ ରକ୍ଷୟ ଓଭପଘୋଯୀ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଯଫିୋଯଙୁ୍କ ଫୟୋଓ 
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ୄଭଡଓିର ୄସଫୋ ୄମୋକୋଆୄଦଫୋ ଏଫଂ ଅଂର୍ଓିଯୂୄ ଏହୋଯ ନଧିି ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଂର୍ଓି ଯୂୄ  ଧିଓୋଂର୍ 
ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ୂୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯ  ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଏ ׀  

CGHS ଯ ନଚିସ୍ୱ ଡିୄ ସ୍ପନଷୋଯୀ, ୄୋରିକି୍ଳନକି୍  ସଘୂୀବୁକ୍ତ ୄଫସଯଓୋଯୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫୋକୁଡଓି ପ୍ରଦୋନ  
ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଏହୋ ସଫୁ ପ୍ରଣୋୀଯ ର୍ଧ, ଏୄରୋୟୋଥିଓ ସଷି୍ଟଭ ୄଯ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ୄସଫୋ, ଭୁକ୍ତ ଡ୍ରକଷ, ୟୋୄଥୋୄରୋଚ ି  
ୄଯଡିୄରୋଚ,ି କମ୍ଭୀଯଯୂୄ ସୁସ୍ଙ ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନଫିୋସ ସ୍ଙୋନୀଣ ଦର୍ପନ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଯୋଭର୍ପ ଆତୟୋଦ ିଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଂର୍ଦୋନ ତ ି ନୋଭଭୋତ୍ର ୄଟ ମଦି ଈର୍ତ୍ୄଯୋର୍ତ୍ଯ ଏହୋଓୁ ୄଫତନ ଭୋନ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ଓଯୋମୋଏ – ଟ. 15 ପ୍ରତଭିୋସ ଠ୍ୋଯୁ ଟ. 150 ପ୍ରତଭିୋସ ମପୟନ୍ତ ׀  

2010 ୄଯ, CGHS ୄଯ 3 ନଣୁତ ରୋବଗ୍ରୋହୀ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଓୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫୋ 8 00,000 ଯଫିୋଯ ଠ୍ୋଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପଯ 
ଏଓ ସଦସୟତୋ ଅଧୋଯ ଯହଥିିରୋ ׀  

c) ଫାଣିଚୟିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକ ଯ ଚୋତୀଣ ଓଯଣ ଫୂପଯୁ ତଥୋ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫୋଣିଚୟିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓୁ ୄଓୄତଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀ ଓନୁି୍ତ, ୄମୄହତୁ ଏହୋ ଧିଓୋଂର୍ ବୋୄଫ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ହୋନ ିଓୋଯଓ ଥିରୋ, ଅଯମ୍ଭ 
ୄଯ, ଏହୋ ଫୟୋଓ ଯୂୄ ୄଓଫ ଓୄପୋୄଯଟ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଫଂ ତୋହୋ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୀଭିତ ଭୋତ୍ରୋୄଯ ଈରବ୍ଧ 
ଥିରୋ ׀  

1986 ୄଯ, ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଯଫିୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଭୋନଓୀଓୃତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଓୁ ସଭସ୍ଗ ଘୋଯ ି
ଚୋତୀଣଓୃତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଓଯୋକରୋ ׀ ୂଏଭୋୄନ ୄସୄତୄଫୄ 
ବୋଯତୀଣ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ନକିଭଯ ସହୋଣଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଥିୄର ׀ ଏହ ିଈତ୍ପୋଦ, ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ 
ଫୋର୍ଓି ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋକରୋ, ୄମଈଥଁିୄଯ 
କବପୋଧୋନ, ଫୂପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ଆତୟୋଦ ି ବ ି ୄଓୄତଓ ଫଚପନ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ׀ ଫଚୋଯ ଫଓିର୍ତି ୄହଫୋ ସହତି ଏହୋ 
ସଂୄର୍ୋଧନଯ ୄନଓ ଘକ୍ର ୄଦଆ କତ ିଓଯଙି,ି ନ୍ତଭି ୄକୋଟଓି 2012 ୄଯ ୄହୋଆଥିରୋ ׀  

ଫର୍ୟ, ୄନଓ ସଂୄର୍ୋଧନ ୄଦଆ କତ ି ଓରୋୄଯ ଭଧ୍ୟ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ଓିଯଣ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍-ିଅଧୋଯତି ଫୋର୍ଓି ଘୁକି୍ତ 
ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଯ ଘତି ସଂସ୍କଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ୄହୋଆ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ବୋଯତୄଯ ସଫପୋଧିଓ ୄରୋଓପି୍ରଣ ପ୍ରଓୋଯଯ 
ୄଫସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୂୄ ଯହ ିଅସଙି ି׀ ଏହ ିଈତ୍ପୋଦ ଏୄତ ୄରୋଓପି୍ରଣ ୄହୋଆଙ ିୄମ ୄଫସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ିତ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଈତ୍ପୋଦ ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦ ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯ,ି 
ଫୋଯଭୋଯ ୄନଓ ୄରୋଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ‘ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓବଯ’ ଯୂୄ ନୋଭିତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

2001 ୄଯ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ୄଫସଓୋଯୀ ଫୟଫସୋଣୀଭୋୄନ ଅସଫିୋ ୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫହୁଭୋତ୍ରୋୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଆଙ ିଓନୁି୍ତ 
ଅଚ ି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫୃହତ୍ ଙୁଅଁ ଫଚୋଯ ଯହମିୋଆଙ ି  ଓବଯ, ଫଚପନ ଏଫଂ ନୂତନତଯ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ କୁଡଓିୄଯ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବିନ୍ନତୋସଫୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣ କୁଡଓିୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମିଫ ׀  

ଅଚ,ି ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ 300 ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀  
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F. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ 

ଅଚଓିୋରି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯୄଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄଔୋୀ ସମି୍ମତି ଙନ୍ତ,ି ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସୁଫଧିୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି
ମୋହୋଙୁ୍କ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁହୋମୋଏ, ନୟଭୋୄନ ଫୀଭୋ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଭଧ୍ୟ ଙନ୍ତ ି  ଓୄତଓୄ ׀
ଭୂବୂତ ଅଧୋଯ ିସଂଯଘନୋ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିନୟଭୋୄନ ସହୋଣତୋ ସୁଫଧିୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄଓୄତଓ ସଯଓୋଯୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଙନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିନୟଭୋୄନ ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଙନ୍ତ ି  ଏକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ନଭିନୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଯୂୄ ׀
ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି:  

A. ଅଧାଯିଓ ସଂଯଘନା : 

1. ସାଫପଚନଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ର 
ସୋଫପଚନଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଣୋୀ ଚୋତୀଣ ସ୍ଗଯ, ଯୋଚୟ ସ୍ଗଯ, ଚରିଳୋ ସ୍ଗଯ ଏଫଂ ଏଓ ସୀଭିତ ଭୋତ୍ରୋୄଯ ଗ୍ରୋଭୟ ସ୍ଗଯୄଯ ଓୋମପୟ ଓୄଯ 
ୄମଈଁଠ୍,ି ଚୋତୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ଗ୍ରୋଭ କୁଡଓିୄଯ ରୋକୁ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଗ୍ରୋଭୟ ସଭୁଦୋଣ  ସଯଓୋଯୀ  ଆନଫରୋଷ୍ଟ୍ରଓଚଯ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓପ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋଓୁ ସୋଭଦୁୋଣିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ ଭୋନଙୁ୍କ ସଂକୃ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏସଫୁୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି:  

a) ଅଙ୍ଗନଫୋଡ ିଓଭପଘୋଯୀ ୂପ୍ରତ ି1000 ୄରୋଓସଂଔୟୋ ୋଆଁ 1  ୄମଈଭଁୋନଙୁ୍କ ଭୋନଫ ସଂସୋଧନ ଫଓିୋର୍ ଭନ୍ତ୍ରୋଣ ଯ 
ୄୋର୍ଣ ଯିଯୂଓତୋ ଓୋମପୟକ୍ରଭ ଏଫଂ ସଭନିତ ର୍ରୁି୍ ଫଓିୋର୍ ୄସଫୋ ୄମୋଚନୋ ୂICDS) ନ୍ତକପତ ନୋଭୋଙି୍କତ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

b) ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ଚନମ ଯଘିୋଯଓ ୂTBA) ଏଫଂ ଗ୍ରୋଭୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ କୋଆଡ ୂଯୋଚୟ କୁଡଓି ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫବିୋକକୁଡଓିଯ ଫୂପଯ ଏଓ 
ୄମୋଚନୋ   ׀  

c) ଅର୍ୋ (ASHA) (ଧିଓୃତ ସୋଭୋଚଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୋମପୟଓର୍ତ୍ପୋ  ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀଭୋୄନ, ୄମଈଁଭୋୄନ NRHM (ଚୋତୀଣ 
ଗ୍ରୋଭୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଭିର୍ନ  ଓୋମପୟକ୍ରଭ ନ୍ତକପତ ସଭଦୁୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନତି ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି ଏଫଂ ଗ୍ରୋଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫବିୋକଯ ସଂଓପ ଯୂୄ ୄସଫୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ନୂତନ, ଗ୍ରୋଭୟ-ସ୍ଗଯଯ, ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ 
ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ 

ଈ-ୄଓନ୍ଧ କୁଡଓି ପ୍ରତ ି5000 ଚନସଂଔୟୋ ୂୋହୋଡ,ି ଅଦଫିୋସୀ  ଙୁଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 3000  ୋଆଁ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ 
ଏଫଂ ଏଓ ଭହିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ, ମୋହୋଓୁ ଓିିରିଅଯୀ ନସପ ଭିଡ୍-େୋଆଫ୍ (ANM) ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଯୁୁର୍ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄଓନ୍ଧ ୄମଈଁକୁଡଓି ପ୍ରୋଣ ଙ ଈ-ୄଓନ୍ଧକୁଡଓିଯ ୄଯପଯୋର ଣୁନଟି ୄହୋଆଥୋନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି 30,000 
ଚନସଂଔୟୋ ୂୋହୋଡ,ି ଅଦଫିୋସୀ  ଙୁଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 20,000  ୋଆଁ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସଭସ୍ଗ PHC ଫୋହୟୄଯୋକୀ 
ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି ଏଫଂ ଧିଓୋଂର୍ ସ୍ଙୋନୄଯ ଘୋଯ ିଠ୍ୋଯୁ ଙ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ର୍ମୟୋ ଭଧ୍ୟ ଥୋଏ ׀ ୄସଭୋନଙ୍କ ଷ୍ଟୋଫ୍ ଚୄଣ 
ୄଭଡଓିର ପିସଯ  14 ୋଯୋ-ୄଭଡଓିର ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୂୄମଈଁଥିୄଯ ଏଓ ଯୁୁର୍  ଏଓ ଭହିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସହୋଣଓ, ଏଓ ନସପ 
ଭିଡ-େୋଆଫ୍, ଏଓ ରୋୄଫୋୄଯଟଯୀ ୄଟଓନସିଅିନ୍, ଏଓ ପୋଭପୋସଷି୍ଟ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସହୋଣଓ ଷ୍ଟୋଫ୍ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଥୋଅନ୍ତ ି, ଏଭୋନଙୁ୍କ 
ୄନଆ କଠ୍ତି ׀  

ଓଭୁୟନଟି୍ ୄହରଥ ୄସଣ୍ଟଯ କୁଡଓି ଘୋଯ ିPHC ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ୄଯପଯୋର ଣୁନଟି୍ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ିଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଥିୋନ୍ତ ି ି ନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ CHC ୂପ୍ରତ ׀ 1 ରକ୍ଷ ଚନସଂଔୟୋ ୋଆଁ   ୄଯ ନୂୟନ 30 ର୍ମୟୋ, ୄକୋଟଏି 
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ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ, ଏସ, -ୄଯ ୄଭସନି, ପ୍ରସୂତ ି ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ଏଫଂ ୄରୄଫୋୄଯଟଯୀ ସଫୁଧିୋ ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ନୂୟନ ଘୋଯ ି
ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଥପୋତ୍ ଏଓ ସଚପନ, ଏଓ ପିଚସିଅିନ୍, ଏଓ କୋଆୄନୄଓୋୄରୋଚଷି୍ଟ ୂପ୍ରସୂତରି୍ୋସ୍ଘୀ  ଏଫଂ ଏଓ ର୍ରୁି୍ ଘଓିତି୍ସଓ ଥିଫୋ ଈଘତି୍ 
ୄମଈଭଁୋୄନ 21 ୋଯୋ-ୄଭଡଓିର  ନୟୋନୟ ଷ୍ଟୋଫ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ସହୋଣତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  

ଗ୍ରୋଭୟ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଙ ି ଏଫଂ ଏକୁଡଓି ୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ଈ-ଭଣ୍ଡୀଣ/ତୋରୁଓ ୂତହସରି  
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂୄଦର୍ଯ ପ୍ରୋଣ 2000 ଥିଫୋ ଅଓତି  ଯୂୄ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଈ-ଚରିଳୋ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି; 

ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ଏଫଂ ର୍କି୍ଷଣ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓମ୍ ଥୋଅନ୍ତ ିଏଫଂ ଏସଫୁୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ୄଭଡଓିର ଓୄରଚ 
ୂଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଂଔୟୋ ପ୍ରୋଣ 300  ଏଫଂ ନୟୋନୟ ତୃତୀଣଓ ୄଯପଯର ୄଓନ୍ଧକୁଡଓି ׀ ଏକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଚରିଳୋ ସହଯ  ସହଯୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯହଥିୋନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ତ ିଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତୋପ୍ରୋପ୍ତ  ଈନ୍ନତ ୄଭଡଓିର ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

ସଯଓୋଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଏୄଚନିଷ, ମଥୋ: ୄଯରୄେ ସୁଯକ୍ଷୋ  ୄସବ ିଫଡ ଫଡ ଫବିୋକୂଫନ୍ଦଯ/ଔଣ ିଆତୟୋଦ ି  
ଡିୄ ସ୍ପନଷଯୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ବୂଭଓିୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ, ୄସଭୋନଙ୍କ ୄସଫୋକୁଡଓି ୄନଓ 
ସଭଣୄଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂକଠ୍ନ ଯ ଓଭପଘୋଯୀ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଶି୍ରତଭୋନଙ୍କ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥୋଏ ׀  

2. ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଫଧାନ ଓର୍ତ୍ପା 

ବୋଯତୄଯ ଏଓ ଫହୁତ ଫଡ ପ୍ରୋଆୄବଟ/ୄଫସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄକ୍ଷତ୍ର ଙ ିମୋହୋ ସଭସ୍ଗ ତନି ିପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ-ପ୍ରୋଥଭିଓ, 
ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓିଯ ୄଶ୍ରଣୀ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ, ଣ-ରୋବ ସଂକଠ୍ନ  ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ରୋବଥିଫୋ 
ଓୄପୋୄଯଟ, େଷ୍ଟ, ୄସୋୄରୋ ପ୍ରୋଓିଟର୍ନ୍ ଯ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫୋ, ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ରୋୄଫୋୄଯୄଟୋଯୀ, ପଭପୋସୀ ୄଦୋଓୋନ, ଏଫଂ 
ଣୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୂଠ୍ଓ ଘଓିତି୍ସଓ  ମପୟନ୍ତ ଫସି୍ଗୋଯତି ׀ ବୋଯତୄଯ ଏୄରୋୟୋଥିଓ ୂଏମ୍.ଫ.ିଫ.ିଏସ୍ ଏଫଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ  
ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରୋଣ 77%  ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଙନ୍ତ ି  ପ୍ରୋଆୄବଟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙପ ବୋଯତ ୄଯ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙପଯ ׀
75% ଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ ପ୍ରୋଆୄବଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙପ ସଭସ୍ଗ ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଅକଭନ ଯ 82% ଏଫଂ ସଭଗ୍ର ବୋଯତ ସ୍ଗଯୄଯ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ଓିଯଣଯ 52%  ୄଟ2  ׀ 

ବୋଯତୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଫଦିୟୋଯ ନୟୋନୟ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଣୁୄଫପଦ/ସଦି୍ଧ/ଣୁନୋନୀ/ୄହୋଭିୋଥି  ୄଯ ଫହୁତ ଧିଓ ସଂଔୟୋୄଯ 
ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ଙନ୍ତ ି ମୋହୋଯ ସଂଔୟୋ 7 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ ଏକୁଡଓି ସୋଫପଚନଓି ତଥୋ ୄଫସଯଓୋଯୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସ୍ଙିତ ׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋଯ ରୋବ-ସଓୋୄର୍ ପ୍ରୋଆୄବଟ୍ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଫୟତୀତ, NGO ଏଫଂ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ଫ ିଚନସଭୁଦୋଣ ଓୁ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ୄମୋକୋଆଫୋୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଏହୋ ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙ ି ୄମ 7,000 ଯୁ ଧିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ ଏୄଚନିଷଭୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ-ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ସଂକୃ୍ତ 
ଙନ୍ତ ି  ଫହୁତ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଭୋଧ୍ୟଭଓି  ତୃତୀଣଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକଡୁଓୁି ଭଧ୍ୟ ଣ-ରୋବ ସଂସ୍ଙୋ ଓଭିୋ େଷ୍ଟ ଯୂୄ ଞି୍ଜଓୃତ ׀
ଓଯୋମୋଆଙ,ି ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀ ୄସଫୋସଫୁଯ ପ୍ରୋଫଧୋନୄଯ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄମୋକଦୋନ ଦିନ୍ତ ି׀  

3. ପାଭପାସୁୟଟଓିର ଉୄଦୟାକ 

ର୍ଧ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପୋଦଯ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓହଫିୋଓୁ କୄର, ବୋଯତୄଯ ଏଓ ଫୃହତ୍ ପୋଭପୋସୁୟଟଓିର 
ଈୄଦୟୋକ ଯହଙି,ି ମୋହୋ 1950 ୄଯ ଟ. 10 ୄଓୋଟ ିଯ ଈୄଦୟୋକ ଠ୍ୋଯୁ ଅଚ ିଟ.55,000 ୄଓୋଟ ିଯ ଫୟଫସୋଣ ୂଯତ୍ପୋନୀ ଓୁ 
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ସମି୍ମତି ଓଯ ି ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଆଙ ି׀  ଏହୋ ପ୍ରୋଣ 5 ନଣୁିତ ୄରୋଓଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆଙ,ି ଏଫଂ ଈତ୍ପୋଦନ 6000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଣୁନଟି୍ ୄଯ ଘୋରୁ 
ଯହଙି ି׀  

ଈୄଦୟୋକ ୋଆଁ ୄଓନ୍ଧୀଣ ସ୍ଗଯଯ ଭୂରୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଓ ୄହଈଙ ି ନୟୋର୍ନର ପଭପୋସୁୟଟଓିରଷ ପ୍ରୋଆସଙ୍ି୍ଗ ଥଯଟିୀ ୂNPPA), 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିପୋଭପୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଯସୋଣନ ଭନ୍ତ୍ରୋଣ ଧୀନୄଯ ଙ ି  ଓଫ ଏଓ ଳ୍ପ ସଂଔୟଓ ଡ୍ରକଷ/ର୍ଧ ୂ500 ଓଭିୋୄ ׀
ୄସବ ିଫଲ୍କ ଡ୍ରକଷ ଭଧ୍ୟଯୁ 76   ଭରୂୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତ,ି ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଫର୍ଷି୍ଟ ଡ୍ରକଷ  ଈତ୍ପୋଦନ ଭକୁ୍ତ-ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧପୋଯଣ ପ୍ରର୍ୋସନ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତ ି׀ ମୋହୋ ଈୄଯ ଭରୂୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଓ ଙ୍କ ସତଓପ ଦୃଷି୍ଟ ଥୋଏ ׀ ଯୋଚୟଭୋନଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ ନଣିନ୍ତ୍ରଓଭୋୄନ 
ୄକ୍ଷତ୍ର ଫ ଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯନ୍ତ ି ମିଏ ଡ୍ରଗ୍ କୁଡଓିଯ କୁଣ  ଭୂରୟନଦି୍ଧପୋଯଣ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 
ନଣିଭ/ସୂତ୍ରୀଓଯଣ ଯ ୄଦଔୋୄଯଔୋ ଓଯନ୍ତ ି׀  

B. ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ  : 

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄସଫୋଯ ସଭହୂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏକୁଡଓୁି ୂଫପଯୁ 
ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ମୋହୋ ସଫୁଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ସୋହଚନଓ ୄଟ, ତୋହୋ ୄହଈଙ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନୋଶି୍ରତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ׀
ଈସ୍ଙିତ ି – ଅଦ ି ତୋଯଔି ମପୟନ୍ତ ୋୄଞ୍ଚୋଟ ି – ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ୄନଟେଓପ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଫିୋଓୁ ଓଙି ି ଧିଓ ଅସଫିୋଯ 
ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଆ ׀  

C. ଭଧ୍ୟସ୍ଥ : 

ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକଯ ଂର୍ ଯୂୄ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄରୋଓ ଏଫଂ ସଂକଠ୍ନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯଯ 
ଂର୍ ଟନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିସଭସ୍ଗ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋୄନ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ହୁନ୍ତ ି׀ ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି:  

1. ଫୀଭା ୄବ୍ରାଓଯ (ଦରାର) ୄମଉଁଭାୄନ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ଓୄପାୄଯଟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଯୂୄ ଓାମପୟ ଓଯନ୍ତ ି ି ସଭୋୄନ ୄସହୄ ׀ ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଭଁୋୄନ ଫୀଭୋ ଘୋହୋଁନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭୋନଙୁ୍କ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିତଥୋ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯୄଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋନ୍ତ ି  ସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ହୋନଯି ସଭଣୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଓଯଫିୋୄଯ ଫ ିସହୋଣତୋୄ ׀
ଦିନ୍ତ ି ି ବ୍ରୋଓଯଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ସମ୍ଭୋୁଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସହତି ୄସହ ିଫୟଫସୋଣ ଯଖିୋଯନ୍ତୄ ׀  ׀
ଫୀଭୋ ଓଭିର୍ନ ହସିୋଫୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ୋଯଶି୍ରଭିଓ ଦଅିମୋଏ ׀  

2. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ପାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥାଅନ୍ତ ି ଓନୁି୍ତ ୄଓୄତଓ ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି  ׀
ୄବ୍ରୋଓଯଭୋନଙ୍କ ଫିଯୀତ, ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଓବ୍ନୋନୀ ସହତି ଫୀଭୋ ଯଖିୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ଓନୁି୍ତ ୄଓଫ ୄସହ ି
ଓବ୍ନୋନୀ ସହତି ଯଖିୋଯିୄ ଫ ମୋହୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ବିଓର୍ତ୍ପଫୟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଙ ି׀ ଘତି ଫନିଣିଭନ ନୁସୋୄଯ, 
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସଫପୋଧିଓ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ୄକୋଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ୄକୋଟଏି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଭୋୄନୋ ରୋଆନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୄରଔୋଏଁ କ୍ଷଯୁ ଓୋମପୟ ଓଯିୋୄଯ ׀ ୄସଭୋନଙୁ୍କ 
ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ଓଭିର୍ନ ହସିୋଫୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୋଯଶି୍ରଭଓି ଦଅିମୋଏ ׀  

3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତ ି ଏଓ ନୂତନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄମଉଭଁାୄନ ଫୟଫସାୟୄଯ 2001 
ଠ୍ାଯୁ ଅସଙିନ୍ତ ି  ସଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋ ଫକି୍ରି ଓଯଫିୋୋଆଁ ଧିଓୋଯ ଦଅିମୋଆନୋହିଁ ଓନୁି୍ତ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙୁ୍କୄ ׀
ପ୍ରର୍ୋସନଓି ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି  ଥୄଯ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଫକି୍ରି ୄହୋଆକୄର, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ׀
ଏଓ ନମୁିକ୍ତ ଟ.ିି.ଏ. ସହତି ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯୋମୋଏ ମିଏ ତୋୄଯ ଡୋଟୋ ୄଫସ୍ ୂତଥୟ ଅଧୋଯ  ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତ 
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ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ୄହରଥ୍ ଓୋଡପ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ୄସବଅି ୄହରଥ ଓୋଡପ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ  କି୍ଳନଓି କୁଡଓିୄଯ 
ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିୋ ୂତୁଯନ୍ତ ନକଦ ପ୍ରଦୋନ ନ ଓଯ ିଘଓିତି୍ସୋ  ଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ ମଦି ଫୀଭିତ 
ଫୟକି୍ତ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସୋ ଯ ଈୄମୋକ ନ ଓୄଯ, ୄସ ଫରିକୁଡଓି ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ନମୁିକ୍ତ ଟ.ିି.ଏ. ଠ୍ୋଯୁ 
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୋଆୋୄଯ ׀ ଟ.ିି.ଏ. ଭୋନଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତି ଦୋଫୀସଫୁ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପଣ୍ଡ ଦଅିମୋଏ 
ଏଫଂ ରୁ୍ଳ୍କ ହସିୋଫୄଯ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ୋଯଶି୍ରଭିଓ ଦଅିମୋଏ ମୋହୋ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

4. ଫୀଭୋ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯକୁଡଓି IRDAI ଫନିଣିୋଭଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ୄହଈଥିଫୋ ସଫପୁଯୋତନ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄସଫୋ 
ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟଏି ୄଟ   ׀ ୄସଭୋନଙ୍କ ୄେଫ ସୋଆଟ୍ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଙ୍ି୍ଗ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ, 
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ସମ୍ମଔୁଓୁ ନ ଅସ ିଦୂଯ ଫିଣନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ିତ ଓଯଥିୋନ୍ତ ିଏଫଂ ଅଗ୍ରହୀ 
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରଣୀଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଚୋତ ଓଯଥିୋନ୍ତ ିମୋହୋ ସହତି ୄସଭୋନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନୋଭୋ ହୁଏ ׀ 
ୄସଭୋୄନ ତୁନୋ ୋଆଁ ୄସବ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋନଙ୍କ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ଭଧ୍ୟ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ 
ୋଆଁ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନରୋଆନ ୄୋଟପର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଗ୍ରହ, ପି୍ରଭଣିଭ ନୁସ୍ମୋଯଓ ୄପ୍ରଯଣ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ 
ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସକଡୁଓୁି ବ ି ଅଈଟୄସୋସଙ୍ି୍ଗ ଓୋମପୟ ସଭୋଦତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ IRDAI ଙ୍କ ନୁଜ୍ଞୋ ଭଧ୍ୟ 
ଘୋହିଁଥୋନ୍ତ ି׀ ଗ୍ରଣୀଭୋୄନ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହଫୋ, ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦସଫୁଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସବ୍ନୋଦତି 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଅଈଟୄସୋସଙ୍ି୍ଗ ୄସଫୋକୁଡଓିଯ ଅଧୋଯୄଯ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୋଯଶ୍ରଭିଓ 
ଦଅିମୋଆଥୋଏ ׀ 

5. ଫୀଭୋ ଫିଣନ ପୋଭପକୁଡଓି  IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ୄହଈଥିଫୋ ସଫପୋଧୁନଓି ପ୍ରଓୋଯଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଟନ୍ତ ି׀ ୄସଭୋୄନ ୄସହ ି
ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆ ନଭିନ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓୁି ସବ୍ନୋଦତି ଓଯନ୍ତ ି ୄମଈଁଭୋନଙୁ୍କ ୄସବ ି ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫିଣନ, 
ଫତିଯଣ ଏଫଂ ୄସଫୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ 

ଫୀଭୋ ଫକି୍ରଣ ଓୋମପୟଓୋ: ଫୀଭୋ ୄସରଷ ଫୟକି୍ତ ୂISP) ନମୁିକ୍ତ ଓଯ,ି ଧିଓୋଯୀଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯ,ି ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ 
ଦୁଆଟ ିଫୀଭୋ, ଦୁଆଟ ିସୋଧୋଯଣ ଏଫଂ ଦୁଆଟ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ଫକି୍ର ିଓଯଫିୋ ׀ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ 
ସଭନ୍ଧୄଯ,  IMF ଓୁ ୄଭୋଟଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ, କୃହଭୋରିଓ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ୄସବ ିନୟୋନୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ବ ିପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ଓିୋୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ନୁଯୂ ୄଓଫ 
ଔଘୁୁଯୋ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକଡୁଓୁି ପଣ ଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମୋଆଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସହତି 
ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଓୁ ୄଓଫ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୂଫପ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଏଫଂ ୄସଫୋ ୄଦଈଥିଫୋ ଫଦିୟଭୋନ 
ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଈମୁକ୍ତ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ଫୀଭୋ ୄସଫୋ ଓୋମପୟଓୋ: ଏହ ିୄସଫୋ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓି ୄଓଫ ୄସହ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄହଫ ମୋହୋ ସହତି 
ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ପଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଭିୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନୋଭୋ ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋ 
ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମୋଆଙ ି: 

a. ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଈଟୄସୋସଙ୍ି୍ଗ ଓୋମପୟଓୋ ଈୄଯ 
ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ନୁମୋଣୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଯ ଫୟୋକ୍ ପିସ୍ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓୁି 
ହୋତଓୁ ୄନଫୋ; 

b. ଫୀଭୋ ବଣ୍ଡୋଯ କୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ଫୟକ୍ତ ୄହଫୋ; 
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c. ୄସଭୋନଙ୍କ ନୋଭୋଙ୍କନ ୄଯ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ସୄଫପକ୍ଷଓ  ହୋନ ିଭରୂୟୋଙ୍କଓଭୋନଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆ ସୄଫପକ୍ଷଣ  
ହୋନ ିଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓୋମପୟଓୁ ହୋତଓୁ ୄନଫୋ; 

d. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁଭତପି୍ରୋପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟଓୋ ׀ 

ଅଥଓି ଉତ୍ପାଦ ଫତିଯଣ : ଅଥଓି ୄସଫୋ ଏଓଚଓୁିୟଟବି (FSE) ନମୁିକ୍ତ ଓଯ ିଫତିଯଣ ଓଯଫିୋ ୄମଈଁଭୋୄନ ନଭିନ ଅଥଓି 
ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫିଣନ, ଫତିଯଣ ଏଫଂ ୄସଫୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟକି୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି:  

a. SEBI ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ; 
b. PFRDA ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ୄନର୍ନ ଈତ୍ପୋଦ; 
c. SEBI ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ଯୋଭର୍ପଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫତିଯଣ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦ; 
d. RBI ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଫୟୋଙ୍କ/NBFC ଯ ଫୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ /ଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦ; 
e. ବୋଯତ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଡୋଓ ଫବିୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଣ-ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ; 
f. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁଭତପି୍ରୋପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଅଥଓି ଈତ୍ପୋଦ ଓଭିୋ ଓୋମପୟଓୋ ׀  

D. ନୟାନୟ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ସଂକଠ୍ନ 

ଓଙି ିଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଙନ୍ତ ିୄମଈଭଁୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

1. ବାଯତୀୟ ଫୀଭା ଫନିୟିାଭଓ  ଫଓିାଶ ପ୍ରାଧିଓଯଣ (ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ.ଅଆ.) ମାହା ୄହଉଙ ିାରିଅୄଭଣ୍ଟଯ ଏଓ ଅଆନ 
ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ତି ଫୀଭା ଫନିୟିାଭଓ ମାହା ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ ସଭସ୍ତ ଫୟଫସାୟ  ଫୟଫସାୟୀଭାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଓୄଯ ׀ ଏହୋ 
2000 ୄଯ ସ୍ଙୋିତ ୄହରୋ ଏଫଂ ନୋ ୄଓଫ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ିତୁ ଏହୋଓୁ ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ଈୄଯ ଓୋମପୟ ବୋଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

2. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଯିଷଦ ׀ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତି ଚୀଫନ ଓଭିୋ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ 
ଫୟଫସୋଣଓୁ ଯଘିୋତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଅଆ. ଓୁ ସୁୋଯରି୍ ଭଧ୍ୟ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

3. ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଘୂନୋ ଫୁୟୄଯୋଓୁ ଅଆଅଯଡଏି ଦ୍ୱୋଯୋ ଫର୍ପ 2009 ୄଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭୋ 
ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଅସଥିିଫୋ 20 ସଦସୟ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଏଓ ଯଘିୋନୋ ଯରି୍ଦ ଥିଫୋ ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ ସଂସ୍ଙୋ ୄଟ ׀ ଏହୋ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 
 ଫୟଫସୋଣ ଯଣନୀତ ିକଠ୍ନ ସୄଭତ ତଥୟ – ଅଧୋଯତି  ୄଫୈଜ୍ଞୋନଓି ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଗ୍ରହଣଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋଓୁ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର 
ୋଆଁ ଫବିିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ର – ସ୍ଗଯୀଣ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓୁି ସଂଗ୍ରହ, ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ସୃଷି୍ଟ ଓୄଯ ׀  ଏହୋ ଫନିଣିୋଭଓ ଏଫଂ ସଯଓୋଯଙୁ୍କ, 
ୄସଭୋନଙ୍କ ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ଗତଓିଯଣ ୄଯ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ, ଭୂଔୟ ଆନୁଟସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଈୄଦୟୋକଯ ରୋବ 
ୋଆଁ, ଫୁୟୄଯୋ ୄନଓ ଯିୄ ୋଟପ, ଈବଣ ଅଫର୍ତ୍ପଓ ଏଫଂ ଥଯଓ ୋଆଁ, ଚୋତ ଓଯଙି ି׀ 

IIB ୄଓନ୍ଧୀଣ ଆୄଣ୍ଡସ,  ସବପଯ ଓୁ ସଂଘୋତି ଓୄଯ ମୋହୋ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭୋ ବଣ୍ଡୋଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ପ୍ରଧୋନ ଫନୁି୍ଦ ଯୂୄ ଓୋମପୟ 
ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ନୂତନ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଡଭିୋଟ୍ ଅଓୋଈଣ୍ଟକୁଡଓିଯ ଣ-ପ୍ରତଯୂି ଓଯଣୄଯ ସୋହୋମୟ 
ଓୄଯ ׀ ୄଓନ୍ଧୀଣ ଆୄଣ୍ଡସ,  ସବପଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋ ବଣ୍ଡୋଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଈୄଯ ଓୋଯଫୋଯ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନୋଯ ପ୍ରସୋଯଣ/ଯୋଈଟଙ୍ି୍ଗ ୋଆଁ ଏଓ ଫନିଭିଣ ୄଓନ୍ଧ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀  

IIB ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓୁି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଘଣନତି ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ’ ୄଯ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ 
ଓଯ,ି ଏହୋଯ ହସି୍ପଟର ଣୁନକି୍ ଅଆଡ.ି ଭୋଷ୍ଟଯ ଓୋମପୟକ୍ରଭ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଓଯ ିସୋଯଙି ି׀  
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IIB ଯ ସଫପୋଧୁନଓି ସୂତ୍ରୋତ ୄହୋଆୋୄଯ TPA, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଭୋନଙୁ୍କ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଗ୍ରୀଡ୍ ଯ ୄଦଔୋୄଯଔୋ ଓଯଫିୋ ׀ ସୂତ୍ରୋତଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଈଙ ି ଘଓିତି୍ସୋ ଭରୂୟୄଯ ୋଯଦର୍ତିୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ସୁଦକ୍ଷ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ସହତି ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଯଘିୋନଯ ଏଓ ପ୍ରଣୋୀ ଅଣଫିୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ 
ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ׀ 

4. ର୍କି୍ଷୋ ସଂସ୍ଙୋନ ୄମଯଓି ି ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଂସ୍ଙୋନ ଏଫଂ ଚୋତୀଣ ଫୀଭୋ ଏଓୋୄଡଭୀ ମିଏ ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ  
ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄଫସଯଓୋଯୀ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ସଂସ୍ଙୋନକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭହୂ ମିଏ ସମ୍ଭୋଫୟ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

5. ୄଭଡଓିର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ସଂଓଟକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟୋର୍ତି କ୍ଳୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଂଓଟସଫୁଯ 
ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ଟ.ିି.ଏ. ଭୋନଙୁ୍କ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଦୋଫୀକୁଡଓି 
ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙୁ୍କ ଯୋଭର୍ପ ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତ ି׀  

6. ୄଫୈଧୋନଓି ତତ୍ତ୍ୱ ୄମଯଓି ି ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ, ଈୄବୋକ୍ତୋ ନୟୋଣୋଣ ଏଫଂ ସବିିର ୄଓୋଟପଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଫଚୋଯୄଯ ଏଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଈୄବୋକ୍ତୋ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ଯ ସଭସୟୋ ଅସଥିୋଏ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

a) ଫୀଭୋ ୄଓୌଣସ ିନୋ ୄଓୌଣସ ିଯୂୄ ୄନଓ ର୍ତୋେୀ ଫୂପଯୁ ଫଦିୟଭୋନ ଥିରୋ ଓନୁି୍ତ ଏହୋଯ ଅଧୁନଓି ସ୍ୱଯୂ ୄଓଫ ଓଙି ି
ର୍ତୋେୀ ଯୁୋତନ ׀ ବୋଯତୄଯ ଫୀଭୋ ସଯଓୋଯୀ ନଣିଭନ ସହତି ୄନଓ ଫସ୍ଙୋ ୄଦଆ କତ ିଓଯଙି ି׀  

b) ଏହୋଯ ନୋକଯଓିଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ତ ି ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ଏଓ ଈମୁକ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଣୋୀ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋୄଯ 
ସଯଓୋଯ ଏଓ ଭଔୂୟ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

c) ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ସ୍ଗଯ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ୄରୋଓସଂଔୟୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ଓୋଯଓ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀  

d) ତନି ିପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ୄହଈଙନ୍ତ ିପ୍ରୋଥଭିଓ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ, ମୋହୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିୋର ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ 
ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ଔଙ୍ଙପ ଫଢ ିଥୋଏ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୃତୀଣଓ ୄସଫୋ ସଫପୋଧିଓ ଭହଙ୍ଗୋ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

e) ବୋଯତଯ ନଚିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଘୟୋୄରଙ୍ଗସଫୁ ଯହଙି ି ୄମଯଓି ି ଚନସଂଔୟୋ ଫୃଦ୍ଧ ି ଏଫଂ ସହଯୀଓଯଣ ୄମଈକଁୁଡଓି ଈମୁକ୍ତ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀  

f) ସଯଓୋଯ ଫ ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ଅଣିଫୋୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥିୄର ମୋହୋଙୁ୍କ ୄଯ ୄଯ ୄଫସଯଓୋଯୀ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୋଣିଚୟିଓ ଫୀଭୋ ନୁସଯଣ ଓରୋ ׀  

g) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ ୄନଓ ୄଔୋୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ତି, ୄଓୄତଓ ୂଫପୋଫର୍ୟଓ/ଅଧୋଯଓି ସଂଯଘନୋ ୂଆନଫରୋଷ୍ଟ୍ରଓଘଯ  
ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି ନୟଭୋୄନ ଫୀଭୋ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି ୄବ୍ରୋଓଯ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ବ ିଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋୄନ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ନୟ ଫନିଣିୋଭଓ, ର୍କି୍ଷଣ ତଥୋ ୄଫୈଧୋନଓି ତତ୍ତ୍ୱଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ନଚି ନଚି 
ବୂଭଓିୋ ସଂୋଦତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

a) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ 
b) ଫୋଣିଚୟିଓ ଫୀଭୋ 
c) ଚୋତୀଣଓଯଣ 
d) ପ୍ରୋଥଭିଓ, ଭୋଧ୍ୟଭଓି ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ 
e) ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ 
f) ୄବ୍ରୋଓଯ ୂଦରୋର  
g) ବିଓର୍ତ୍ପୋ 
h) ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ 
i) ଅଆ. ଅଯ. ଡ.ିଏ. 
j) ୄରୋଓୋ   
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ଧ୍ୟାୟ 18 
ଫୀଭୋ ଦରିରୀଓଯଣ  

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକୄଯ, ଅୄଭଭୋୄନ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭପ, ଦସ୍ଗୋଫଚି ଆତୟୋଦ ି ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୁ ׀ ଏହ ି ଧ୍ୟୋଣ ଫବିିନ୍ନ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି /ଓୋକଚତ୍ର ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄସସଫୁଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ୄଦଆ ଅଭଓୁ ୄନଆମୋଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ପଭପଯ ସଠ୍କି୍ 
ସ୍ୱଯୂ, ଏହୋଓୁ ଓିଯ ିଯୂଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ତଥୟ /ସୂଘନୋ ଭୋକିଫୋଯ ଓୋଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ନ୍ତଜ୍ଞପୋନ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 
B. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୂସଙ୍କଟୋଙ୍କନ  ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
C. ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ 
D. ପି୍ରଭଣଭ ଯସଦି 
E. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି 
F. ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟ ି
G. ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 
H. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫୟୋଔୟୋ 
I. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ 
J. ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ‘ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଙୁ୍କ ଚୋଣନୁ୍ତ’ଭୋକପଦର୍ଓିୋ 
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ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ଭୄତ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

a) ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 
b) ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋଯ ଭହତ୍ୱ ଈୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
c) ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବୋକ 64VB ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 
d) ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଯ ଥିଫୋ ଦୋଫୀ  ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 
e) ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ, େୋୄଯଣ୍ଟ ିଏଫଂ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 
f) ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନକୁଡଓି ଓୋହିଁଓ ିଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 
g) ରିସୀ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ଅଆନ ନୟୋଣୋଣୄଯ ୄଓଈଁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ୄଦଔୋମୋଏ, ଏହୋଓୁ ଫୁଛଫିୋୄଯ ׀ 
h) ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ଓୋହିଁଓ ିଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 
i) ଭନ ି ରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଓ’ଣ ୄଟ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଙୁ୍କ ଚୋଣନୁ୍ତ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓ’ଣ ଓଯଫିୋ 

ଅଫର୍ୟଓ, ଏହୋଓୁ ଚୋଣଫିୋୄଯ ׀ 
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A. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ 

ୄମଯଓି ିୂୄ ଫପ ଓୁହୋମୋଆଙ,ି ଫୀଭୋ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଏଓ ରିସୀୄଯ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋ 
ଦରିରୀଓଯଣ ରିସୀଯ ନକିପଭ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ନୁୄହଁ ׀ ୄମୄହତୁ ୄବ୍ରୋଓଯ  ବିଓର୍ତ୍ପୋ ବ ି ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଥୋଅନ୍ତ ି
ୄମଈଭଁୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଛିୄ ଯ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତ,ି ଏହୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୄଫ ଫ ିସୋକ୍ଷୋତ ଓଯ ିନ 
ୋଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଗ୍ରୋହଓ  ତୋଯ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓଫ ୄସହ ିଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓିଠ୍ୋଯୁ ଚୋଣିଫୋଓୁ ୋଏ ମୋହୋଓୁ 
ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ୄସବ ିଦସ୍ଗୋଫଚିସଫୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ ବ ବୋୄଫ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ 
ସୋହୋମୟ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି  ଏପ୍ରଓୋୄଯ, ଦରିରୀଓଯଣ ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁଛୋଭଣୋ  ସ୍ପଷ୍ଟତୋ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଙ ିମୋହୋ ପ୍ରଥୋକତ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ, ଗ୍ରୋହଓଯ ନଓିଟତଭ ଫୟକି୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ଗ୍ରୋହଓଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋଓୁ ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି 
ଫରି୍ଣୄଯ ସଭସ୍ଗ ସୄନ୍ଦହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିୋଓୁ  ୄସକୁଡଓି ଯୂଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ 
ସଭନ୍ଧତି ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଈୄେର୍ୟ ଏଫଂ ଫୀଭୋୄଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିୄଯ ଥିଫୋ ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ 
ଭହତ୍ୱ  ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଫୁଛଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

1. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ 

ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ଭୂତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ୄଟ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ସଘୂୀତ ଓୄଯ :  

 ୄସ ଓଏି ୄଟ 

 ୄଓଈଁ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ୄସ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  

 ୄସ ଓ’ଣ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋୄହଁ, ତୋହୋଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ 

 ୄଓୄତ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ  

ସଂରୂ୍ଣ୍ପ  ଫଫିଯଣୀଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ୄଭୌଦି୍ରଓ ଭୂରୟ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟ/ସୂଘନୋ ׀  

a) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

i. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 
ପଭପଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୂଣ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନଭିନ ଫରି୍ଣୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫୋୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ : 

 ଫୀଭୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ ଓଭିୋ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ 

 ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଦଅିମିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ହୋଯ, ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ  

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ୄସହ ିତଥୟକୁଡଓୁି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଈୄମୋକ ୄହୋଆଥୋଅନ୍ତ ି  ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ /ସୂଘନୋଯ ׀
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁନ୍ତ ି׀  
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ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ରିସୀଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଯ ୂଫପଯୁ ପ୍ରଓଟ ହୁଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଯ ଫଧି ସୋଯୋ  
ଏଯଓି ିଘୁକି୍ତଯ ସଭୋପି୍ତ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘୋରୁ ଯହଥିୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ମଦ ିଫୀଭିତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯଙି ିୄମ ୄସ ୄଭୋଟଯ ୄସ୍ପୋଟପସ ଓଭିୋ 
ଶ୍ୱୋୄଯୋହଣ ୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଯୄହ ନୋହିଁ , ତୋଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀ ଫଧି ସୋଯୋ ୄସ ୄସବ ିଧନ୍ଦୋୄଯ ସଂରଗ୍ନ 
ଯହଫି ନୋହିଁ ׀ ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ୄଟ ମିଏ ଏହ ିସଫୁ ତଥୟ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ 
ଓଯଫି ଏଫଂ ତଦନୁସୋୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫି ׀  

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନୋଭ, ୄରୋୄକୋ, ଠ୍ଓିଣୋ ଏଫଂ ଏହୋଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ 
ଫୀଭୋ/ଈତ୍ପୋଦଯ ଫକପ/ପ୍ରଓୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ପି୍ରଣ୍ଟଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଟପି୍ପଣୀ 
ୄମୋଡଫିୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଥୋକତ ୄଟ, ମଦ ିଏହ ିସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଅଦର୍ପ ପଭପୋଟ୍ ଓଭିୋ ପ୍ରଥୋ ନୋହିଁ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିଟପି୍ପଣୀ ଯ ୄଓୄତଓ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ:ି  

 ‘ସଙ୍କଟ ଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟସଫୁଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ, ଫିଥକୋଭୀ ଓଯୁଥିଫୋ ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ, ଫୀଭିତ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଟ ଓଭିୋ ସହୄମୋକ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ଭୋନୟ ଓଯିୄ ଦଫ’, 

 ‘ଓବ୍ନୋନୀ ସଙ୍କଟୄଯ ଯହଫି ନୋହିଁ ୄମ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ’ ׀    

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄଯ ୄଖାଷଣାତ୍ର : ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄମୋଡଥିୋନ୍ତ ି
ମୋହୋ ଈୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ ଓଯଥିୋଏ ׀ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ପଭପଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଓଷ୍ଟ 
ଈଠ୍ୋଆଙ ିଏଫଂ ୄସଥିୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ ସଫୁଓୁ ଫୁଛଙି,ି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ ତଥୟଯ ବୂର ଘତି୍ରଣ ଓୋଯଣଯୁ 
ସମ୍ମତ ିୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫସଯ ଯହଫି ନୋହିଁ ׀  

ଏହୋ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ଭଔୂୟ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ଫୀଭିତ କ୍ଷୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଈୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଫୋଯ 
ଈୄେର୍ୟ ସୋଧିତ ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ସୋଧୋଯଣ ନଣିଭ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ଘୁକି୍ତଣ ଓର୍ତ୍ପଫୟୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓୄଯ ׀  

ୄଖାଷଣାତ୍ରଯ ଅଦଶପ ପଭପ 

IRDAI ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସି୍ଙତ ଅଦର୍ପ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ରଯ ପଭପୋଟ ନଭିନ ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଙିନ୍ତ ି:  

1. ଭଁ/ୁଅୄଭ ଏତେୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ, ୄଭୋ ତଯପଯୁ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତ ତଯପଯୁ, 
ୄମ ୄଭୋ/ଅଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈୄଯୋକ୍ତ ଫକ୍ତଫୟ, ଈର୍ତ୍ଯ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଫଫିଯଣୀ, ୄଭୋଯ ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଜ୍ଞୋନ 
ହସିୋଫୄଯ ସତୟ ଏଫଂ ସଫୁ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄମ ଏହ ିନୟ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ତଯପଯୁ ଭଁ/ୁଅୄଭ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 
ୄଦଫୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ୄଟ /ଟୁ ׀ 
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2. ଭଁୁ ଫୁଛୁଙ ିୄମ ୄଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ଅଧୋଯ ୄହଫ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ 
ୄଫୋଡପ ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥୋଏ ଏଫଂ ରିସୀ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ 
ୄଓଫ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫ ׀ 

3. ଭଁ/ୁଅୄଭ ଅହୁଯ ିୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟ ିଈସ୍ଙୋିତ ଓଯ ିସୋଯରିୋ ୄଯ ଓନୁି୍ତ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଙ୍କଟ 
ସ୍ୱୀଓୃତଯି ସଘୂନୋ ୂଫପଯୁ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ଫୟଫସୋଣ ଓଭିୋ ସୋଭୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄଯ ୄହଈଥିଫୋ 
ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ଫରି୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫି ି/ଓଯଫୁି ׀ 

4. ଭଁ/ୁଅୄଭ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ଏଫଂ ୄସହ ିଓବ୍ନୋନୀ ସହତି ସମ୍ମତ ୄହଈଙ/ିୄହଈଙୁ ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଡୋକ୍ତଯ ଓଭିୋ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଠ୍ୋଯୁ ୄଭଡଓିର ତଥୟ ଘୋୄହଁ ମିଏ ୄଓୌଣସ ି ସଭଣୄଯ ଫ ି ଫୀଭତି ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ 
ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିିଫ ଥଫୋ ୄଓୌଣସ ିତୀତ ଓଭିୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଠ୍ୋଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟ 
ଘୋୄହଁ ମୋହୋ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ର୍ୋଯୀଯଓି ଓଭିୋ ଭୋନସଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ଏଫଂ 
ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ସୂଘନୋ ଘୋୄହଁ ମୋହୋ ୋଔୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ 
ଈୄେର୍ୟୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଈୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀  

5. ଭଁ/ୁଅୄଭ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିସଯଓୋଯୀ ଏଫଂ /ଓଭିୋ ଫନିଣିୋଭଓ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହତି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓଭିୋ 
ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ୄଭଡଓିର ୄଯଓଡପ ସହତି ୄଭୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓୃତ 
ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ׀ 

b) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄ ଯ ପ୍ରଶନକୁଡଓିଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ ସଂଔୟୋ  ସ୍ୱଯୂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଯ ଫକପ ନୁସୋୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓୋଯ ୄମଯଓି ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଏଫଂ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋୄଯ,. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପକୁଡଓି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, 
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ, ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ,ି ୄଭଡଓିର ଆତହିୋସ, ଅନୁଫଂର୍ଓି କଣୁ, ତୀତ ଫୀଭୋ ନୁବୂତ ି
ଆତୟୋଦ ିଫରି୍ଣୄଯ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଡଚିୋଆନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ତତ୍ତ୍ୱ  

i. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ନାଭ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ନଚିଯ ଯଘିଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ୄଦଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଚୋଣଫିୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ 
ୄମ ଓୋହୋ ସହତି ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ମୋହୋ ଦ୍ୱଯୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥିଫୋ ରୋବସଫୁ ୄଓଫ ଫୀଭିତ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ଓଯିୋଯଫି ׀ ଯଘିଣ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୄସହସିଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄଓହ ି ନୟ ଚୄଣ ୂଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ବ ି ସଙ୍କଟ ଫୀଭିତୄଯ ଏଓ ହତି ହୋସର ଓଯଥିୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯ ି
ଥୋଆ ୋୄଯ ׀  

ii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ସଂଓପ ଫଫିଯଣୀ 

ଈୄଯ ଈରିଳଖିତ ଓୋଯଣସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଠ୍ଓିଣୋ ଏଫଂ ସଂଓପ ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀  
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iii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ୄଶା, ଚୀଫଓିା ଓଭିୋ ଫୟଫସାୟ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ବ ିୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ୄର୍ୋ/ଫୃର୍ତ୍,ି ଚୀଫଓିୋ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ୄଟ ୄମୄହତୁ ସଙ୍କଟ ସହତି ୄସକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓ ସଭନ୍ଧ ଥୋଆୋୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପୋଷ୍ଟ ପୁଡ୍ ୄଯଷୁ୍ଟଯୋଣ୍ଟଯ ଏଓ ୄଡରିବଯୀ ଭୟୋନ୍, ମୋହୋଓୁ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ଔୋଦୟ ଫତିଯଣ ୋଆଁ ଈଙ୍ଙ ୄଫକୄଯ ୄଭୋଟଯ 
ଫୋଆକ୍ ୄଯ ଫୋଯଭୋଯ ମୋତ୍ରୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ, ତୋହୋ ୋଆଁ ୄସହ ିୄଯଷୁ୍ଟଯୋଣ୍ଟଯ ଅଓୋଈୄଣ୍ଟଣ୍ଟ ୄକ୍ଷୋ ଦୁଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ 
ୄହଫୋଯ ଅର୍ଙ୍କୋ ଧିଓ ଯୄହ ׀  

iv. ଫୀଭାଯ ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ଯଘିୟ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ୄସହ ିଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦଅିମୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ଏହୋ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଏହୋ :  

i. ଏଓ ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ମୋତ୍ରୋ ୂଓୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ, ୄଓୄତୄଫୄ, ୄଓଈଁ ୄଦର୍ଓୁ, ୄଓଈଁ ଈୄେର୍ୟ ୄଯ  ୄଟ ଥଫୋ 

ii. ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୂଫୟକି୍ତଯ ନୋଭ, ଠ୍ଓିଣୋ ଏଫଂ ଯଘିଣ/ଘହି୍ନଟ ସହତି ) ଆତୟୋଦ ିୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ଅଧୋଯ 
ଓଯ ି

v. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯ ସୀଭୋ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ 
ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଏହୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଘଓିତି୍ସୋଯ ଭରୂୟ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ 
ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଚୀଫନ ହୋନ,ି ଏଓ ଙ୍ଗ ହୋନ,ି ଓଭିୋ ଦୃଷି୍ଟ ହୋନ ି ୋଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ି ଯଭିୋଣ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

vi. ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଯ ଫୀଭା 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ତୋଯ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀଯ ସୂଘନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ି  ଏହୋ ׀
ତୋଯ ଫୀଭୋ ଆତହିୋସଓୁ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ ୄଟ ׀ ୄଓୄତଓ ଫଚୋଯୄଯ ସଷି୍ଟଭସଫୁ ଯହଙି ିମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୀଭତି 
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ୄକୋନୀଣ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ତୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଙି,ି 
ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ ରୋକ ୁ ଓଯଙି,ି ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫଦ୍ଧତି ପି୍ରଭଣିଭ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଙି ି ଓଭିୋ ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ 
ଓଯଫିୋୄଯ ଭନୋ ଓଯଙି ିଓଭିୋ ତୋଓୁ ଯେ ଓଯଙି ିଓ ି׀  
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ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଘତି ଫୀଭୋଯ ଫଫିଯଣୀ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନୋଭ ସମି୍ମତି ଥିଫ, ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ 
ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭୋୄଯ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯୄହ ୄମ ଫୀଭିତ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ 
ରିସୀ ୄନଆ ଥୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ହୋନ ିଖୄଟ, ଏଓୋଧିଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଠ୍ୋଯୁ ଦୋଫୀ ଓଯନ୍ତ ି  ଏହ ିସୂଘନୋ ׀
ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଂର୍ଦୋନଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଈଙ ିମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି
ଓଯୋମୋଈଙ ିଏଫଂ ୄସହ ିୄକୋଟଏି ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଫହୁଫଧି ରିସୀ ଓୋଯଣଯୁ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈ ନୋହିଁ ׀  

ୁନଶ୍ଚ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋୄଯ ୄସହ ିଚୄଣ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ନୟୋନୟ PA ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିଅଧୋଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ଯୋର୍ ିୂଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁଫ ׀ 

vii. ହାନ ିନୁବୂତ ି

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ ୄସ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ହୋନଯି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ୄଖୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓୁହୋମୋଏ, ୄସକୁଡଓି ଫୀଭତି 
ୄହୋଆଥୋଅନୁ୍ତ ଥଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋନୁ୍ତ, ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ତୀତୄଯ ଓିଯ ି
ସଙ୍କଟଓୁ ସଞ୍ଚୋତି ଓଯଥିିରୋ, ଏହୋଯ ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ୄସସଫୁ ଈର୍ତ୍ଯଠ୍ୋଯୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ 
ବରବୋୄଫ ଫୁଛ ି ୋଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଅୄଣୋଚତି ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ଅହୁଯ ି ଧିଓ ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିୋ 
ଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନିନ୍ତ ି׀  

viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାଷଣାତ୍ର 

ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଈୄେର୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୄଟ, ପଭପୄଯ 
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ସମି୍ମତି ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଈର୍ତ୍ଯକୁଡଓି ସତୟ  ସଠ୍କି୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄସ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୁଙ ିୄମ ଏହ ିପଭପ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଅଧୋଯ ୄହଫ ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ବୂର ଈର୍ତ୍ଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଘୁକି୍ତଓୁ ଫଜ୍ଞୋ ଓଯଫିୋଯ 
ଧିଓୋଯ ୄଦଫ ׀ ନୟୋନୟ ନୁବୋକ ମୋହୋ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ସୋଧୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସସଫୁ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ, ତୋଯଔି ଏଫଂ 
ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସୁୋଯରି୍ ୄଟ ׀  

ix. ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଥଫୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଘୂନୋଓୁ 
ୄଯଓଡପ ଓଯଫି, ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୋଔଯୁ 15 ଦନିଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁଷି୍ଟ ଓଯଫି ଏଫଂ ସଘୂନୋ/ତଥୟଓୁ ଏହୋଯ 
ରିସୀୄ ଯ ସମି୍ମତି ଓଯଫି ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଯ ଦୋଫୀ ଓୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄଓୌଣସ ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟ/ସୂଘନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯ ିନୋହିଁ ଥଫୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ଭ୍ରଭୋମକ ଓ ଓଭିୋ ଭଥିୟୋ ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙି,ି ଏହୋଓୁ ପ୍ରଭୋଣତି ଓଯଫିୋଯ ବୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ୄଡ ׀ 

ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଏଯଓି ିୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଓୁ ୄଯଓଡପ ଓଯଫିୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ 
ଯହଙି ି׀ ମୋହୋଓୁ ପୄରୋ-ପ୍ ଚଯଅିୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି ׀   

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ୄଓୄତଓ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମୋଆଙ ି:  

1. ପ୍ରସ୍ଗୋଫପଭପ ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ୄମଯ ିଓ ିସୁଯକ୍ଷୋ, 
ଫଚପନ, ପ୍ରୋଫଧୋନ ଆତୟୋଦ ି  ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ଏହୋଯ ׀
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଓୁ ଚୋଣିଙ ିୄଫୋରି ଏହୋ ଈୄଯ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ 
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2. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ନୋଭ, ଠ୍ଓିଣୋ, ଫୟଫସୋଣ, ଚନମ ତୋଯଔି, ରିଙ୍ଗ, ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସହତି ସଭନ୍ଧ, 
ହୋଯୋହୋଯ ିଭୋସଓି ଅଣ ଏଫଂ ଅଣ ଓଯ ୟୋନ୍ ନଂ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ଙ୍କ ନୋଭ  ଠ୍ଓିଣୋ, ତୋଙ୍କ ୄମୋକୟତୋ  
ଞି୍ଜଓଯଣ ନଭଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଏଓତ୍ରତି ଓୄଯ ׀ ଦୋଫୀ ଟଙ୍କୋଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋୄଫ ଫୟୋଙ୍କ 
େୋନଷପଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଚଓିୋରି ଫୀଭିତଯ ଫୟୋଙ୍କ ଫଫିଯଣୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ଏଓତ୍ରତି ଓଯୋମୋଏ ׀ 

3. ଏହୋ ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ୄଭଡଓିର ସି୍ଙତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଥୋଏ ׀ ପଭପୄଯ ଥିଫୋ ଏହ ିଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ତୀତ 
ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିଈୄଯ ଅଧୋଯତି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ସଙ୍କଟଯ ମଥୋଥପ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଥୋଏ ׀ 

4. ୄସ ପଭପୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄଓୌଣସ ିୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିରୋ ଓ ିନୋହିଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏହୋଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ 
ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ 

5. ୁନଶ୍ଚ, ୀଡତି ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିନୟ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ଫୟୋଧି ଥଫୋ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋଯ ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ 
ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଭକୋମୋଆଥୋଏ : 

a. ୄଯୋକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସୋ 
b. ପ୍ରଥଭ ଘଓିତି୍ସୋ ଯ ତୋଯଔି 
c. ମତ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ନୋଭ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣୋ 
d. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଅୄଯୋକୟ ରୋବ ଓଯଙି ିଓ ି

6. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ତଥୟଓୁ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ 
ଏଫଂ ତୋଯ ଜ୍ଞୋତସୋଯୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄଯୋକ ଓଭିୋ କ୍ଷତ ଯ ୄଓୌଣସ ିନଶିି୍ଚତ ଫଦିୟଭୋନତୋ ଓଭିୋ ଈସ୍ଙିତ ିଙ ିଓ ିମୋହୋ ୋଆଁ 
ଡୋକ୍ତଯୀ ଧ୍ୟୋନ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

7. ପଭପ ତୀତ ଫୀଭୋ  ଦୋଫୀ ଆତହିୋସ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ତଯିକି୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

8. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓୁି ନଶିି୍ଚତ ବୋୄଫ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ׀ 

9. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄସହ ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ୄଭଡଓିର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯଠ୍ୋଯୁ ୄଭଡଓିର 
ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଭୋକିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ ୄଦଆଥୋଏ ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ୄସହ ିୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଙିନ୍ତ ିଓଭିୋ ଓଯିୋଯନ୍ତ ିମୋହୋ ତୋଯ ର୍ୋଯୀଯଓି ଓଭିୋ ଭୋନସଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଥିୋଏ ׀ 

10. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ୁଷି୍ଟ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ପଭପଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଯହଥିିଫୋ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋଓୁ ୋଠ୍ ଓଯଙି ିଏଫଂ ସର୍ତ୍ପ  
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଆଙୁ୍ଚଓ ୄଟ ׀ 

11. ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଘୁକି୍ତଯ ଅଧୋଯ ସ୍ୱଯୂ ଫକ୍ତଫୟ କୁଡଓିଯ  ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ସତୟତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ସୋଧୋଯଣ େୋୄଯଣ୍ଟ ିଓୁ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

ୄଭଡଓିର ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ପ୍ରତଓୂି ୄଭଡଓିର ଆତହିୋସ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତଓୁ ଭଧୁୄଭହ, ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋ, ଙୋତ ି ଦଯଚ ଓଭିୋ 
ଓୄଯୋନଯୀ ମୄଥଷ୍ଟତୋ ଓଭିୋ ଭୋୄଣୋଓୋଡନିର ଆନଫୋଓପର୍ନ ବ ିୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ 
  ׀
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ଏକୁଡଓି ଏଓ ପଭପ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଥତି ୄହଫୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋଓୁ ଓନସରିଟଙ୍୍ଗ ପିଚସିଅିନ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏହ ିପଭପଓୁ 
ଓବ୍ନୋନୀଯ ୟୋୄନର ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ମୋହୋଯ ଭତ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି ସ୍ୱୀଓୃତ,ି ଫଚପନ, ଆତୟୋଦ ିଯ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମୋଆଥୋଏ ׀  

IRDAI ନୁଫନ୍ଧ ରକୋଆଙନ୍ତ ିୄମ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ସହତି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି  ତୋଯ ଯରି୍ଷି୍ଟ କୁଡଓୁି ସଂରଗ୍ନ ଓଯଫିୋଓୁ 
ଡଫି ଏଫଂ ତୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ୋଔଓୁ ତୋଯ ୄଯଓଡପ ୋଆଁ ଠ୍ୋଆ ଦଅିମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

2. ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ବୂଭିଓା 

ଈବଣ କ୍ଷ ଥପୋତ୍ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରତ ିଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯହଥିୋଏ ׀  

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଏଓ ୄବ୍ରୋଓଯ, ମିଏ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ତୋଯ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି ୄମ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ  ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଓୁ  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  
IRDAI ଫନିଣିଭନ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ୄମ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ପ୍ରତ ିଦୋଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀  

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ (ଳାଏଣ୍ଟ) ପ୍ରତ ିଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ 

IRDAI ଫନିଣିଭନ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ଏହୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ନୟ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସଯୁକ୍ଷୋ ମୋହୋ 
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ହତିୄଯ ୄହଫ, ତୋହୋ ଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫୋୄଯ ତୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ସଓୋୄର୍ ଏଓ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ସଯୁକ୍ଷୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ /ସୂଘନୋ ପ୍ର ׀   ଦୋନ ଓଯଫି‛ ׀   

ୄମଈଁଠ୍ ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ତୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଯୋଭର୍ପ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ , 
ୄସବ ିଫୟକି୍ତ ଈର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓୋୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ୄମଈଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋଯଣଯୁ ୄହଈ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ନୟୋନୟ ସଭନ୍ଧତି ଓୋକଚତ୍ରକୁଡଓି ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ, 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଗ୍ରୋହଓଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଓୁ ସଭୋଫଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମ ପଭପ  ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓିଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ତୋହୋଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଙ ିଏଫଂ ୄମ ୄସ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଘୁକି୍ତଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଫୁଛଙି ି׀ 

 

 

 

 

 

 



 

321 

 

B. ପ୍ରସ୍ତାଫ (ସଙ୍କଟାଙ୍କନ) ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିଯୂୄ ନଭିନ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ : 

 ଫୀଭିତଯ ଫଫିଯଣୀ 
 ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଯ ଫଫିଯଣୀ 
 ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ପ୍ରଓୋଯ 
 ୄବୌତଓି ରକ୍ଷଣକୁଡଓିଯ ରକ୍ଷଣ ଈବଣ ସଓୋଯୋମକ ଓ ଏଫଂ ନଓୋଯୋମକ ଓ 
 ଫୀଭୋ ଏଫଂ ହୋନଯି ୂଫପ ଆତହିୋସ 

ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଈ.ସ୍ୱ. 45 ଫର୍ପଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଫଣସ୍କଓୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ଏଓ 
ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ୋଔଓୁ ଭଧ୍ୟ ଠ୍ୋଆୋୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ଈରବ୍ଧ ତଥୟ ଅଧୋଯୄଯ ଏଫଂ, ୄମଈଁଠ୍ ିଡୋକ୍ତଯୀ ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ 
ଦଅିମୋଆଙ,ି ୄଭଡଓିର ଯିୄ ୋଟପ  ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ସୁୋଯରି୍ ଅଧୋଯୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନଏି ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ, ୄମଈଁଠ୍ ି
ୄଭଡଓିର ଆତହିୋସ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ନୄହଁ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଓଲୋଏଣ୍ଟ ଠ୍ୋଯୁ  ଧିଓ ସୂଘନୋ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ଭଧ୍ୟ 
ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ତୋୄଯ ସଙ୍କଟ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଭୂରୟ / ହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ଏଫଂ 
ଫବିିନ୍ନ ଓୋଯଓ ଅଧୋଯୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓୄଯ, ମୋହୋଓୁ ତୋୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଦୂତ ୄଫକ  ଦକ୍ଷତୋ ସହତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଥିୋଏ ଏଫଂ ତୋ’ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ସଭସ୍ଗ ନରି୍ଣ୍ପଣଓୁ ଏଓ ମଥୋଥପ 
ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯଥିୋଏ ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଉୄଯ ଟପି୍ପଣୀ 

IRDAI ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ 15 ଦନି ଯ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 
ଏହ ିସଫୁ ସଭଣୄଯଔୋଯ େୋକ୍ ଓଯଫିୋ, ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ଯୂୄ ପୄରୋ-ପ୍ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଅଫର୍ୟଓ ଗ୍ରୋହଓ 
ୄସଫୋ ଯୂୄ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ / ଫୀଭିତ ସହତି ସଂଓପ ଯଖିଫୋଯ ଅର୍ୋ ଯଔୋମୋଏ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଫରି୍ଣୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫୋଯ ଏହ ିସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

 

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

I. 7 ଦନି 
II. 15 ଦନି 
III. 30 ଦନି 
IV. 45 ଦନି 
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C. ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା 

ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ୄକ୍ରତୋଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ଏହୋ ତଯପଯୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ׀ ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ୄବ୍ରୋଘଯ ଓଭିୋ ରିପୄରଟ୍ ଅଓୋଯୄଯ ଥୋଏ ଏଫଂ ୄସବ ିସମ୍ଭୋଫୟ ୄକ୍ରତୋଭୋନଙୁ୍କ ଏଓ 
ଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଯଘିଣ ଓଯଫିୋଯ ଈୄେର୍ୟ ସୋଧିତ ଓୄଯ ׀ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋଯ ନକିପଭ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ତଥୋ 
IRDAI ଙ୍କ ରିସୀଧୋଯୀଯ ସ୍ୱୋଥପ ସଯୁକ୍ଷୋ ଧିନଣିଭ 2002 ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ 2013 ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ହୁଏ ׀  

ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ ରୋବଯ ଯସିଯ, ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ଫସି୍ଗୋଯଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ 
ଏଫଂ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ େୋୄଯଣ୍ଟ,ି ଫଚପନ ଏଫଂ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋୄଫ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଈତ୍ପୋଦ ଈୄଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଯୋଆଡଯ ୂଅଡ-ନ ଓବଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ  କୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ୄସକୁଡଓିଯ ରୋବଯ ଯସିଯ 
ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ସଫୁ ଯୋଆଡଯ ଓୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯ ିନଦି୍ଧପୋଯତି ପି୍ରଭିଣଭ ଭୂଔୟ 
ଈତ୍ପୋଦଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ 30% ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ 

ନୟୋନୟ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ୄମଈସଁଫୁଓୁ ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ ପ୍ରଓଟନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍, ୄସକୁଡଓି ୄହଈଙ ି: 

1. ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଣୁ ଫକପ ୋଆଁ ଓଭିୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ୋଆଁ ଓବଯ ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିୋଥପଓୟ 
2. ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଫଧି/ସର୍ତ୍ପୋଫୀ 
3. ୄଓୄତଓ ଯସି୍ଙିତ ିନ୍ତକପତ ରିସୀଯ ଯେଓଯଣ ଯ ଫଧି/ସର୍ତ୍ପୋଫୀ 
4. ଫବିିନ୍ନ ଯସିି୍ଙତ ିନ୍ତକପତ ରୋକୁ ୄହଈଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଓଭିୋ ୄରୋଡଙ୍ି୍ଗ ଯ ଫଫିଯଣୀ 
5. ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଯ ୄଓୌଣସ ିସଂୄର୍ୋଧନ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ 
6. ୄସହ ି ୄକୋଟଏି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ର୍ୀଘ୍ର ପ୍ରୄଫର୍, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ନୂତନୀଓଯଣ, ନୁଓୂ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ି ଆତୟୋଦ ିୋଆଁ 

ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ୁଯସ୍କତୃ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ  
7. ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର ୄମ ଏହୋଯ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ସୁଫୋହୟ ଟନ୍ତ ିମୋହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି 

ୄଓୌଣସ ି ନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମିଏ ୄସହ ି ଏଓୋ ରୋବ ଥିଫୋ ୄସବଅି ଫୀଭୋ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ୄସ ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଫୀଭୋ ଘୋରୁ ଯଖିଥିୄର ଈୄବୋକ ଓଯଥିୋନ୍ତୋ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା 
ପ୍ରଓାଶତି ଓଯିଥାନ୍ତ ି  ସ ବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄଯ ଏଓ ୄଖାଷଣାତ୍ର ସମି୍ମତି ହୁଏ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓାଓୁୄ ׀
ାଠ୍ ଓଯିଙ ିଏଫଂ ଏହା ସହତି ସମ୍ମତ ୄଟ ׀  
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D. ପି୍ରଭୟିଭ ଯସଦି 

ୄମୄତୄଫୄ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଯସଦି ୄଦଫୋ 
ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ୄଟ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସ ିଫ ିପି୍ରଭଣିଭ ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ୄସୄତୄଫୄ ଫ ିଏଓ ଯସଦି ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଯବିାଷା 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରତପି ଓଭିୋ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ׀  

1. ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନ (ଫୀଭା ଧିନୟିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 64 VB) 

ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ ନୁସୋୄଯ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫପଯୁ, ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପି୍ରଭିୟଭଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହୋ ଏଓ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରୋଫଧୋନ ୄଟ, ମୋହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପି୍ରଭଣିଭ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଓ ୄଫୈଧ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହ ି
ନୁବୋକ ବୋଯତଯ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକଯ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଟ ׀  

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

a) ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ-1938 ଯ ନୁବୋକ 64 VB ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ 
ଓଯଫି ନୋହିଁ ୄମ ମପୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ୄଫୋରି କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମୋଆ 
ନୋହିଁ ଓଭିୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ପ୍ରଓୋୄଯ ଗ୍ରୀଭୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ׀ 

b) ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ତଯପଯୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଈୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଚଭୋ ଓୄଯ, ୄସ ଫୟୋଙ୍କ 
ଓଭିୋ ୄୋଷ୍ଟର ଙୁଟ ିଦନି ଫୟତୀତ ନୟ ଦନିକୁଡଓିୄଯ ଚଭୋ ଓଯଫିୋଯ ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଯ ଓଭିର୍ନ ଓୁ ଫନିୋ ଓୋଟ ି
ଏଓତ୍ର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଚଭୋ ଓଯଫି ଓଭିୋ ତୋ ୋଔଓୁ ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଠ୍ୋଆଫ ׀  

c) ଏହୋଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଔୋମୋଆଙ ିୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓଫ ୄସହ ିତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଈଁ ତୋଯଔିୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନକଦ ଯୂୄ ଓଭିୋ ୄଘୋକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀ 

d) ୄମଈଁଠ୍ ିପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଡୋଓ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄୋଷ୍ଟୋର ଓଭିୋ ଭନ ିଡପଯ ଓଭିୋ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ି
ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ୄମଈଁ ତୋଯଔିୄଯ ଭନ ି ଡପଯଓୁ ଫୁକ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ଓଭିୋ ୄଘକ୍ ଓୁ ୄୋଷ୍ଟ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫ, ୄମଭିତ ିଫ ିପ୍ରଓଯଣ ୄହୋଆଥୋଈ ׀ 

e) ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄଓୌଣସ ିଯପିଣ୍ଡ ୂୄପଯସ୍ଗ  ମୋହୋ ରିସୀଯ ଯେଓଯଣ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଭିୋ 
ନୟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଓୋଯଣ ୄମୋକଁ ୁଫୀଭିତ ୋଆଁ ୄଦଣ ୄହୋଆ ୋୄଯ, ଏହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ କ୍ରସଡ ଓଭିୋ ଡପଯ 
ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ୄୋଷ୍ଟୋର/ଭନ ିଡପଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭତି ଠ୍ୋଯୁ 
ଏଓ ଈମୁକ୍ତ ଯସଦି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫି ׀ ଅଚଓିୋରି ଫୀଭିତଯ ଫୟୋଙ୍କ ଅଓୋଈଣ୍ଟୄଯ ଯୋର୍ଓୁି ସଧିୋ ବୋୄଫ ଚଭୋ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଥୋ 
ଙ ି׀ ୄସବ ିଯପିଣ୍ଡ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ିବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ׀ 
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ଈୄଯୋକ୍ତ ଫୂପ-ସର୍ତ୍ପ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ୄଯ ଫଚପନ କୁଡଓି ଯହଙି,ି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ନଣିଭୋଫୀ 58 ଏଫଂ 59 ୄଯ ଦଅିମୋଆଙ ି׀ 
ୄକୋଟଏି ୄହଈଙ ି ୄସସଫୁ ରିସୀ ମୋହୋ 12 ଭୋସଯୁ ଧିଓ ସଭଣ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯୄହ ୄମଯଓି ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ, 
ୄସକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓସିି୍ଗୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ׀ ନୟସଫୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିୄଓୄତଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି
ଚଯଅିୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄମଈଁଠ୍ ିସଠ୍କି୍ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ନୋହିଁ ଥଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି 
କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ନକଦ ଚଭୋ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ୄଯ ୄଡଫଟି୍ ଚଯଅିୄଯ ׀  

2. ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତ ି

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଈଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନଭିନ 
ଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ଓଭିୋ ଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଦଅିମୋଆୋୄଯ :  

a) ନକଦ; 

b) ୄଓୌଣସ ିଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ୄନୄକୋର୍ଏିଫଲ୍ ସୋଧନ ୄମଯ ିଓ ିବୋଯତଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିନୁସୂଘୀତ ଫୟୋଙ୍କ ୄଯ 
ଡ୍ର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଘକ୍., ଡଭିୋଣ୍ଡ ଡ୍ରୋପଟ, ୄ ଡପଯ, ଫୟୋଙ୍କସପ ୄଘକ୍ ;  

c) ୄୋଷ୍ଟୋର ଭନ ିଡପଯ; 

d) ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓଭିୋ ୄଡଫଟି ଓୋଡପ; 

e) ଫୟୋଙ୍କ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଓଭିୋ ନକଦ ଚଭୋ; 

f) ଆଣ୍ଟଯୄନଟ; 

g) ଆ-େୋନଷପଯ; 

h) ଫୟୋଙ୍କ େୋନଷପଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓଭିୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଓଭିୋ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ସ୍ଙୋଣୀ ନିୄ େପର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 
ୄକ୍ରଡଟି; 

i) ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଈଥିଫୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ିଓଭିୋ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ׀  

IRDAI ଫନିୟିଭନ ନୁସାୄଯ, ମଦ ି ପ୍ରସ୍ତାଫଓ/ରିସୀଧାଯୀ ୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଓଭିୋ ୄକ୍ରଡଟି୍/ୄଡଫଟି୍ ଓାଡପ ଚଯିଅୄଯ 
ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଘୟନ ଓୄଯ ׀ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄଓଫ ୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଓଭିୋ ୄସହ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓି/ ରିସୀଧାଯୀଯ 
ନାଭୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ରଡଟି୍/ୄଡଫଟି୍ ଓାଡପ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ׀  
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ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ, ୄତୄଫ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ୄହଫ ?  

I. ସଂଓଟଓୁ ୄସହ ିତୋଯଔିୄଯ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ୄୋଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଏ 

II. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତୋଯଔିୄଯ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଏ 

III. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତୋଯଔିୄଯ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଟ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ 

IV. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତୋଯଔିୄଯ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ 
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E. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 

ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 

ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘୋଯଓି ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଯ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ 
ଅଆନ, 1899 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁସୋୄଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ରକୋଆଫୋଓୁ ୄଡ ׀  

ରିସୀଧୋଯୀ ଯ ହତି ଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ IRDAI ଫନିଣିଭନ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯଙି ିଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଓ’ଣ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ : 

a) ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତଯ ନୋଭ ୂକୁଡଓି  ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣୋ ୂକୁଡଓି  
b) ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ହତି ଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ 
c) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଫିର୍ତ୍ ିନୁସୋୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି 
d) ଫୀଭୋ ଫଧି 
e) ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫିର୍ତ୍ ିଏଫଂ ଫଚପନ 
f) ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ / ଓୋଟୄମୋକୟ 
g) ୄଦଣ ୄମୋକୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଏଫଂ ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଧୀନୄଯ ୄମଈଠଁ୍ ି ପି୍ରଭିଣଭ ସୋଭଣିଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ପି୍ରଭିଣଭ 

ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟଯ ଅଧୋଯ  
h) ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟ ି
i) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ଈୁଚଫିୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥିଫୋ ଏଓ ଅଓସି୍ମଓତୋଯ ଖଟଣୋୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄନଫୋଓୁ ଥିଫୋ 

ଦୄକ୍ଷ 
j) ଦୋଫୀ ଈୁଚୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋୄଯ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଏଫଂ ୄସହ ି

ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯ ଧିଓୋଯ  
k) ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ 
l) ବୂର ଘତି୍ରଣ, ଓଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିୋ ଫୀଭିତଯ ସହୄମୋକ ୄମୋକଁୁ ରିସୀଯ 

ଯେଓଯଣ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ 
m) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯ ଠ୍ଓିଣୋ ୄମଈଁଥିୄଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ସଘୂନୋ ଠ୍ୋମୋଆୋୄଯ  
n) ଯପୋଆଡଯକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ, ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ  
o) ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ୄରୋଓୋଯ ଠ୍ଓିଣୋ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଈୁଚୁଥିଫୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ 
ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓି ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ର୍ୀଘ୍ର ଓଯଫିୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁୋନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନୋ ୄଦଫୋଓୁ ଏଫଂ ୂଫୀଭିତଓୁ  ଅଫର୍ତ୍ପଓ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  
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F. ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ ୱାୄଯଣ୍ଟ ି

ଏଆଠ୍,ି ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମୋଚନୋ ୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଦୁଆଟ ିଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 
ୄଟ ׀ ଏକୁଡଓୁି ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟ ିଓୁହୋମୋଏ ׀  

1. ସର୍ତ୍ପ 

ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ମୋହୋ ଯୋଚନିୋଭୋଯ ଅଧୋଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ : 

a. ଧିଓୋଂର୍ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଅଦର୍ପ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ଈୄରଳଔ ଓୄଯ: 

ମଦ ି ଦୋଫୀଟ ି ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଦକିଯୁ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ/ଚୋରିଅତ ି ହୁଏ, ଓଭିୋ ମଦ ି ତୋଯ ସଭଥପନ ୄଯ ୄଓୌଣସ ି ଭିଥୟୋ 
ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଦଅିମୋଏ ଓଭିୋ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ଓଭିୋ ମଦ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓଙି ିରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଥଫୋ ତୋ ତଯପଯୁ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସ ିଓଟରୂ୍ଣ୍ପ ସୋଧନ ଓଭିୋ ଈଓଯଣଯ ଫୟଫହୋଯ 
ଓଯୋମୋଏ ଓଭିୋ ଫୀଭିତ ଈୄେର୍ୟଭୂଓ ଓୋମପୟ ଥଫୋ ୄଭୌନ ସମ୍ମତ ିଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସ ିହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥୋଏ, 
ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଭସ୍ଗ ରୋବଯୁ ଫଞ୍ଚତି ଓଯୋମିଫ ׀  

b. ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଦୋଫୀ ସୂଘନୋ ସର୍ତ୍ପ ଈୄରଳଔ ଓଯିୋୄଯ : 

ଦୋଫୀଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଡସିଚୋଚପ ତୋଯଔି ଠ୍ୋଯୁ ଓଙି ିଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପୋଆର ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 
ଫର୍ୟ, ଏହ ି ସର୍ତ୍ପଯ ୄେବଯ ଓୁ ଫିର୍ତ୍ ି / ଓଷ୍ଟଯ ଘଯଭ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ଏହୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଯ ସୄନ୍ତୋର୍ ୋଆଁ ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ୄମଈଁ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ଫୀଭିତଓୁ ଯହଥିିରୋ, ୄସଥିୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି 
ସଭଣ – ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋ’ ୋଆଁ ଓଭିୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ୄସବ ିସୂଘନୋ ୄଦଫୋ ଓଭିୋ ଦୋଫୀ ପୋଆର 
ଓଯଫିୋ ସମ୍ଭଫ ନ ଥିରୋ ׀  

ସର୍ତ୍ପଯ ଈରଖଂନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଆଙ୍ଚୋୄଯ ରିସୀଓୁ ନଷିି୍କ୍ରଣ ଓଯ ିଦଏି ׀  

2. ୱାୄଯଣ୍ଟ ି

ୄଓୄତଓ ଯସିି୍ଙତ ିନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତୄଯ େୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ 
ଅଦଓୁ ଓମ୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ େୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ଏଓ ରିସୀୄଯ ନ୍ତବପୁ ׀ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିସହତି, ଫୀଭିତ 
ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ସଂୋଦନ ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ନଏି ମୋହୋଯ ନୁୋନ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ରିସୀ 
ଫଧିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଏହ ିଓର୍ତ୍ପଫୟ କୁଡଓୁି ଫୀଭିତଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 
େୋୄଯଣ୍ଟକିୁଡଓି ସଙ୍କଟଓୁ ଯଘିୋତି ଏଫଂ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ମୋହୋଯ ନୁୋନ ଘୁକି୍ତଯ ୄଫୈଧତୋ 
ୋଆଁ ଫସୁ୍ଗତଃ ଓଯୋମୋଏ ׀ େୋୄଯଣ୍ଟ ିଏଓ ରକୋ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ ׀ ଏହୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଂର୍ ୄଟ ׀ ଏହୋ ଘୁକି୍ତଯ 
ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ସର୍ତ୍ପ ୄଟ ୂମୋହୋ ଘୁକି୍ତଯ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପଯ ଫୂପଯୁ ଓୋମପୟ ଓୄଯ   ׀ ଏହୋଓୁ  ଓୄଠ୍ୋଯ ବୋୄଫ  ଫସୁ୍ଗତଃ ନଯିୀକ୍ଷଣ  
ନୁୋନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ଏହୋ ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଈ ଥଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଈ ׀  
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ମଦ ିଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ଯୂଣ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଆଙ୍ଚୋୄଯ ରିସୀ ନଷିି୍କ୍ରଣ ୄହୋଆମୋଏ ମଦ ିଏହୋଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ 
ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄମ ଈରଖଂନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ହୋନ ିୄହୋଆନୋହିଁ ଓଭିୋ ଏଥିୄଯ ତୋହୋଯ ଫଦୋନ ନୋହିଁ ׀ ଫର୍ୟ, 
ଫୟଫହୋଯଓି ଯୂୄ, ମଦ ିେୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ସଂରୂ୍ଣ୍ପଯୂୄ ୄଫୈର୍ଣିଓ ପ୍ରଓୃତଯି ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଯୂୄ ଫ,ି ହୋନିୄ ଯ 
ଏହୋଯ ଫଦୋନ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ହୋନ ିଯ କମ୍ଭୀଯତୋଓୁ ଫଢୋଆ ନୋହିଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ନଚିଯ ଫିୄ ଫଓ ନୁସୋୄଯ ଓବ୍ନୋନୀ ରିସୀଯ 
ଭୋନଦଣ୍ଡ  ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁମୋଣୀ ଦୋଫୀଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି ି ସବୄ ׀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ହୋନକିୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟଭୋକପ ଦୋଫୀ ଯୂୄ 
ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୋଫୀଯ ଧିଓ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ, 100 ପ୍ରତରି୍ତୄଯ ନୁୄହଁ ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା ରିସୀୄଯ ନଭିନ ୱାୄଯଣ୍ଟ ିଥାଆ ାୄଯ :  

ଏହୋଯ ଧିତ୍ର ଦଅିମୋଈଙ ି ୄମ ୋଞ୍ଚଚଣ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଏଓୋଠ୍ ି ୄସହ ି ଏଓୋ ସଭଣୄଯ ୄସହ ି ସଭୋନ 
ଫୋଣୁମୋନୄଯ ମୋତ୍ରୋ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ େୋୄଯଣ୍ଟ ିଏହୋ ଓହ ିୋୄଯ ୄମ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ୄଓଭିତ ିସଭୋଧୋନ ଓଯୋମିଫ ମଦ ି
ଏହ ିେୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ହୁଏ ׀  

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  3 

ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକଡୁଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

I. ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଯ ନହିତିୋଥପ ରିସୀୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଫନିୋ ଚଣୋ ଡଥିୋଏ 
II. ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ 
III. ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯୋ ମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ରକୋ ଯୂୄ 

ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁୄହ ଁ
IV. ମଦ ିଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ଓଯୋମୋଏ, ଦୋଫୀଓୁ ତଥୋି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ିଏହୋ ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 

ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ 
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G. ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ 

ରିସୀକୁଡଓୁି ଏଓ ଅଦର୍ପ ପଭପୄ ଯ ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଥୋ ୄଟ ; ୄମଈଁଥିୄଯ ଓଙି ି ଫିର୍ତ୍ିଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ  ନୟ ୄଓୄତଓଓୁ ଫଚତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଯବିାଷା  

ମଦ ିଚାଯୀ ସଭୟୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଥାଏ, ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଓୁହାମାଉଥିଫା 
ଏଓ ଦସ୍ତାଫଚି ଚଯିଅୄଯ ସଂୄଶାଧନ/ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓୁି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯି ଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏହୋଓୁ ରିସୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋଯ ଂର୍ ହୁଏ ׀ ରିସୀ ଏଫଂ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଏଓତ୍ର ଘୁକି୍ତ କଠ୍ତି ଓଯଥିୋନ୍ତ ି  ׀
ଯଫିର୍ତ୍ପନ /ସଂୄର୍ୋଧନକୁଡଓୁି ୄଯଓଡପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ରିସୀ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ କଡୁଓୁି ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆ 
ୋୄଯ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ହୁଏ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ମିଏ ଏହୋଓୁ 
ଧ୍ୟୋନୄଯ ୄନଆଥୋଏ ଏଫଂ ତୋହୋଓୁ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସମି୍ମତି ଓଯଥିୋଏ ׀  

ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ କୁଡଓି ନଭିନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄ ହୋଆଥୋନ୍ତ ି:  

a) ଫୀଭୋଯୋର୍ିୄ ଯ ବିନ୍ନତୋ/ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

b) ଏଓ ଊଣ ୄନଫୋ ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ଫୟୋଙ୍କୄଯ ଫନ୍ଧଓ ଯଖିଫୋ ଅଓୋଯୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

c) ତଯିକି୍ତ ଫିଦ ଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଯ ଫୃଦ୍ଧ/ିରିସୀ ଫଧିଯ ଫୃଦ୍ଧ ି

d) ସଙ୍କଟ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ, ଈ.ସ୍ୱ. ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ /ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙ ଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

e) ନୟ ଏଓ ସ୍ଙୋନଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଯ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ 

f) ଫୀଭୋ ଯ ଯେଓଯଣ 

g) ନୋଭ ଓଭିୋ ଠ୍ଓିଣୋ ଆତୟୋଦ ିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

ନଭନୂା ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ 

ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଈୄେର୍ୟୄଯ, ୄଓୄତଓ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଯ ନଭନୂୋ ର୍ବ୍ଦ-ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ନଭିନୄଯ ୁନଃପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋକରୋ :  

ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଣ  

ଫୀଭିତଯ ନୁୄଯୋଧୄଯ ଏହ ିରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋଓୁ ଏତେୋଯୋ < ତୋଯଔି > ଠ୍ୋଯୁ ଓଯୋକରୋ ୄଫୋରି ୄଖୋର୍ଣୋ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ ଫୀଭୋ ନ ଭୋସଯୁ ଧିଓ ଫଧି ୋଆଁ ପ୍ରବୋଫୀ ଯହଥିିଫୋଯୁ, ଫୀଭିତ ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିଯପିଣ୍ଡ ୂୄପଯସ୍ଗ  ୄଦଣ ନୋହିଁ 
  ׀
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ରିସୀୄଯ ତଯିିକ୍ତ ସଦସୟ ମପୟନ୍ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫସି୍ତାଯ  

ଫୀଭିତଯ ନୁୄଯୋଧୄଯ, ଏତେୋଯୋ ସୁଶ୍ରୀ ଯତ୍ନୋ ଭିସ୍ଘୀ, 5 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କୋ ଫୀଭିତ ଯ ୁତ୍ରୀ ଓୁ <ତୋଯଔି > ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରବୋଫ ସହତି ଟ 3. 
ରକ୍ଷଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିସହତି ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀  

ପ୍ରତପି ସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭିତ ଈୄଯ ଏତେୋଯୋ ଟ. ................................... ଯ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀  

 

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ମଦ ିଚୋଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୄହ, ____________ 
ଚଯଅିୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନକୁଡଓୁି ନେିଷି୍ଟ ଓଯ ିଏହୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

I. େୋୄଯଣ୍ଟ ି

II. ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

III. ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 

IV. ଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓି ସମ୍ଭଫ ନୁୄହ ଁ
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H. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫୟାଔୟା 

ଫୀଭୋଯ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମୋଚନୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡ୍ରୋପଟ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓୁି କଠ୍ନ ଓଭିୋ ଫୟୋଔୟୋଯ ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ନଣିଭୋଫୀ ନୁସୋୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋଓୁ 
ଡଫି ମୋହୋଓୁ ଫବିିନ୍ନ ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୋମୋଆଙ ି ି କଠ୍ନ ଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ନଣିଭ ୄହଈଙ ׀ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ 
ଈୄେର୍ୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଏହ ିଈୄେର୍ୟଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔୋଚଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ମଦ ିରିସୀଟ ି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଓୁ ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଯ କ୍ଷୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମିଫ 
ଏହ ିସୋଧୋଯଣ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଈୄଯ ୄମ ରିସୀଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡ୍ରୋପଟ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀  

ରିସୀ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ନଭିନ ନଣିଭୋଫୀ ନୁମୋଣୀ ଫୁଛୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଏ :  

a) ପ୍ରଓଟତି ଓଭିୋ ରିଖିତ ସର୍ତ୍ପ ନହିତି ସର୍ତ୍ପଯୁ ବଯଯୋଆଡ୍ ଓଯଥିୋଏ ୄଓଫ ୄସହ ିସ୍ଙୋନ ଫୟତୀତ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄସ ବ ି
ଓଯଫିୋୄଯ ସଙ୍ଗତ ିଯହଥିୋଏ ׀ 

b) ଅଦର୍ପ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ପଭପ ଏଫଂ ଟୋଆପ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ହସ୍ଗରିଖିତ ଂର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ କୁଡଓିୄଯ 
ନ୍ତଫିୄ ଯୋଧ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଟୋଆପ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ହସ୍ଗରିଖିତ ଂର୍ ୄସହ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଘୁକି୍ତୄଯ କ୍ଷକୁଡଓିଯ 
ବିପ୍ରୋଣଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ୄଫୋରି ଧଯୋମୋଏ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ଥପ ଭୂ ଯୂୄ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓିଯ 
ଥପଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫି ׀ 

c) ମଦ ି ଏଓ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଘୁକି୍ତଯ ନୟୋନୟ ଂର୍ଯ ଫିୄ ଯୋଧ ଓୄଯ, ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନଯ ଥପ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫ ୄମୄହତୁ ଏହୋ 
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଟ ׀ 

d) ଆଟୋରିସ, ୄଯ ଥିଫୋ ଧୋଯୋ ୂକ୍ଳଜ୍  ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ଙୋମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ବଯଯୋଆଡ୍ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିୄସକୁଡଓି 
ସଙ୍ଗତ ଥୋଅନ୍ତ ି׀  

e) ରିସୀଯ ଭୋଚନି ୄଯ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଭିୋ ଟୋଆପ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଧୋଯୋକୁଡଓୁି ରିସୀଯ ଓୋଣୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ 
ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି ׀ 

f) ରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ରଟଓୋମୋଆଥିଫୋ ଧୋଯୋକୁଡଓି ଈବଣ ଭୋଚନିୄଯ ଥିଫୋ ଧୋଯୋ ଏଫଂ ରିସୀଯ 
ଓୋଣୋ ୄଯ ଥିଫୋ ଧୋଯୋକୁଡଓୁି ବଯଯୋଆଡ୍ ଓୄଯ ׀ 

g) ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସବ୍ଦୋଫୀଓୁ ଟୋଆପ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ଓଭିୋ ଏଓ ସୟୋହମୁିକ୍ତ ଯଫଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘହି୍ନତି 
ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ବଯ ଯୋଆଡ୍ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

h) ଟୋଆପ୍ ଓଭିୋ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ଈୄଯ ହସ୍ଗୄରଔୋଯ ପ୍ରୋଧୋନୟ ଯୄହ ׀ 

i) ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଫୟୋଓଯଣ ଏଫଂ ଫଯିୋଭ ଘହି୍ନଯ ସୋଧୋଯଣ ନଣିଭକୁଡଓୁି ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ମଦ ିୄଓୌଣସ ିୄନଓୋଥପତୋ 
ଓଭିୋ ସ୍ପଷ୍ଟତୋଯ ବୋଫ ଥୋଏ ׀ 
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ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

1. ରିସୀକୁଡଓିଯ କଠ୍ନ 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଓ ଫୋଣିଚୟିଓ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ଏଫଂ ନୟୋଣୋଣଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କଠ୍ନ ଏଫଂ 
ଫୟୋଔୟୋଯ ସୋଧୋଯଣ ନଣିଭସଫୁଓୁ ନୟୋନୟ ଘୁକି୍ତ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଥିଫୋ ବ ିଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତକୁଡଓିୄଯ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଏ ׀  

କଠ୍ନଯ ଭଔୂୟ ନଣିଭ ୄହଈଙ ିୄମ ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ବିପ୍ରୋଣ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ୄସହ ିବିପ୍ରୋଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ଏଫଂ ଏହୋ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ  ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହଈଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ, ଧୋଯୋ, ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ, େୋୄଯଣ୍ଟ ି
ଆତୟୋଦ ିଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

2. ଶବ୍ଦ – ୄମାଚନା / ଶବ୍ଦାଫୀ ଯ ଥପ 

ଫୟଫହୃତ ଶବ୍ଦକୁଡଓୁି ୄସକୁଡଓିଯ ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ୄରାଓପି୍ରୟ ଥପୄ ଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଓୁ ଼େଥିାଏ ׀ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଥପ ୄସହ ିଥପ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ଯୋସ୍ଗୋଯ ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଓ ଥପ ଓଯ ିୋଯଫି ׀  

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହ ିଶବ୍ଦ ୄମଉକଁଡୁଓିଯ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟଫସାୟିଓ ଓଭିୋ ଫୟାାଯିଓ ଥପ ଥାଏ, ୄସକଡୁଓିଯ ଫୟାଔୟା ୄସହ ି
ଥପୄଯ ଓଯାମିଫ ମଦ ି ଫାଓୟଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୟଥା ସୄଙ୍କତ ନ ଓୄଯ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯବିୋର୍ତି 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ଅଆନ ହସିୋଫୄଯ ୄସହ ିଯବିୋର୍ୋଯ ଥପଓୁ ଈୄମୋକ ଓଯୋମିଫ ׀  

ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ୄଯ ଉୄମାକ ଓଯା ମାଉଥିଫା ୄନଓ ଶବ୍ଦ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୈଧାନଓି ନରି୍ଣ୍ପୟ ଯ ଫଷିୟ ୄହାଆଙନ୍ତ ିମାହାଓୁ 
ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ନୟାୟାୟଯ ନରି୍ଣ୍ପୟ/ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ଏଓ ନଭିନତଯ ନୟାୟାୟଯ ନରି୍ଣ୍ପୟ 
ଉୄଯ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ׀ ୄଫୈଷୟିଓ ଦାଫୀଓୁ ସଫପଦା ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ୄସକୁଡଓିଯ ୄଫୈଷୟିଓ ଥପ ୄଦଫା ଉଘତି୍, ମଦ ିୄଓୌଣସ ି
ଫିୄ ଯାଧାଫାସଯ ସୄଙ୍କତ ଭିୄ ׀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

333 

 

I. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା (ୄନାଟସି) 

ଧିଓାଂଶ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ଫାଷଓି ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄକ୍ଷ ଏହୋ ଫୀଭତିଓୁ  ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନ ଥୋଏ ୄମ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ତୋଯଔିୄଯ ତୋଯ ରିସୀ ସଭୋପ୍ତ 
ୄହଫୋଯ ୄମୋକୟ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ର୍ଷି୍ଟୋଘୋଯ ଏଫଂ ସୁସ୍ଙ ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରଥୋଯ ଫରି୍ଣ ଯୂୄ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଭୋପି୍ତଯ ତୋଯଔି 
ୂଫପଯୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସି ୂସୂଘନୋ  ଚୋଯୀ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈଭଁୋୄନ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄନୋଟସି 
ରିସୀଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀ ମଥୋ: ଫୀଭୋ ଯୋର୍,ି ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ, ଆତୟୋଦ ିପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ׀ ଫୀଭିତଓୁ ଯୋଭର୍ପ 
ୄଦଆ ଏଓ ଟପି୍ପଣୀ ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଥୋ ଯହଙି ିୄମ ୄସ ସଙ୍କଟୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଫରି୍ଣୄଯ 
ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

ୄସହ ିୄଫୈଧୋନଓି ପ୍ରୋଫଧୋନ ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟୋନ ଅଓୃଷ୍ଟ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯୋ ମୋଆ ନ 
ୋୄଯ ମଦ ିପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ ׀  

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଠ୍ ିସଠ୍କି୍ ୄଟ ? 

I. ଧିନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତ ଯ 30 ଦନି ଫୂପଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଥୋଏ 

II. ଧିନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତ ଯ 15 ଦନି ଫୂପଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଥୋଏ 

III. ଧିନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତ ଯ 7 ଦନି ୂଫପଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନୋ ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଥୋଏ 

IV. ଧିନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତ ଫୂପଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନୋ ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଥୋଏ 
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J. ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ ଭାକପଦଶଓିା 

ଯୋଧୀଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ୄଫୈଧ ଓୋମପୟଓୋ ଚଯଅିୄଯ ନଧିିପ୍ରୋପ୍ତ ହୁନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ୄଫୈଧ ଥପ 
ଯୂୄ ୄଦଆଥୋନ୍ତ ିମୋହୋଓୁ ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଓୁହୋମୋଏ ׀ 

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଯୋଧିଭୋୄନ ଯୋଧିଓ ଓୋମପୟଓୋଯ ସର ଈତ୍ପର୍ତ୍ ି  ରୋବସଫୁଯ 
ଭୋରିଓତ୍ୱ ଓୁ ରୁଘୋଆ ନଧିିସଫୁଓୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ଓଯନ୍ତ ି  ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସୋହୋମୟୄଯ, ଥପ ଏହୋଯ ଯୋଧିଓ ଯଘିଣ ହଯୋଆଥୋଏ ׀
ଏଫଂ ୄଫୈଧ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ׀  

ଯୋଧୀଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଟଙ୍କୋଓୁ ୄଫୈଧ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଫୟୋଙ୍କ  ଫୀଭୋ ସୄଭତ ଅଥଓି ୄସଫୋ କୁଡଓିଯ ଈୄମୋକ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭୋୄନ ଭଥିୟୋ ଯଘିଣ ଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ିଓୋଯଫୋଯ ଓଯନ୍ତ,ି ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯୄ ׀
ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ  ତୋୄଯ ୄସହ ିଟଙ୍କୋଓୁ ଫୋହୋଯ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ତୋ ୄଯ ଥୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଈୄେର୍ୟ 
ସୋଧିତ ୄହୋଆକୄର ଦୃର୍ୟ ୄହୋଆମିଫୋ ׀  

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଯୁ ୄସବ ିପ୍ରୄଘଷ୍ଟୋ ଓୁ ୄଯୋଓଫିୋ ୋଆଁ ବୋଯତ ସହତି ଫଶି୍ୱଫୟୋଓ ଯୂୄ ସଯଓୋଯଙ୍କ ସ୍ଗଯୄଯ ଦୄକ୍ଷସଫୁ 
ନଅିମୋଈଙ ି׀ 

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ନଫିୋଯଣ ଅଆନ ଯ ଫଧିୋନ ଓୁ 2002 ୄଯ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀ ତୋ ୄଯ ତୁଯନ୍ତ 
IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ,  ଫୀଭୋ ୄସଫୋ ୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ ଓଯୁଥିଫୋ ଗ୍ରୋହଓ ଭୋନଙ୍କ 
ସରି ଯଘିଣ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ସନ୍ଦଗି୍ଧ ଓୋଯଫୋଯ ଯିୄ ୋଟପ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗୄଯ ଚଡତି ଥିଫୋ ଓଭିୋ ଚଡତି 
ଙନ୍ତ ିୄଫୋରି ସୄନ୍ଦହ ଥିଫୋ, ଏସଫୁଯ ଈମୁକ୍ତ ୄଯଓଡପ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଈଘତି୍ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ସୂଘୀତ ଓଯଙି ି׀  

ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନୁ୍ତ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁମୋଣୀ, ନଭିନ ଦସ୍ଗୋଫଚିକଡୁଓୁି ଏଓତ୍ରତି ଓଯ ିପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଈମୁକ୍ତ ବୋୄଫ 
ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ :  

1. ଠ୍ଓିଣୋ ସତୟୋନ 

2. ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ପୄଟୋଗ୍ରୋଫ୍ 

3. ଅଥଓି ସ୍ଙିତ ି

4. ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ଯ ବିପ୍ରୋଣ 

ୄତଣୁ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଯଘିଣଓୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତୋଓୁ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଅଣିଫୋ ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି 
ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି:  

1. ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଫୀଭିତ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ନୋଭ, ଠ୍ଓିଣୋ, ସଂଓପ ନଭଯ ID ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣୋ ପ୍ରଭୋଣ ସହତି, ୟୋନ୍ ନଭଯ 
ଏଫଂ NEFT ଈୄେର୍ୟୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୟୋଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିୋ 

2. ଓୄପୋୄଯଟଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସଂସ୍ଙୋନ ଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଜ୍ଞୋନ  ସଂଖଯ ଧୋଯୋ ୂନୁୄଙ୍ଚଦ , ଫୟଫସୋଣୄଯ 
ଓୋଯଫୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୋେୋଯ ଫ୍ ଅୄଟୋନ,ି ୟୋନ୍ ଓୋଡପଯ ପ୍ରତରିିି ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିୋ 
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3. ଂର୍ୀଦୋଯୀ/ସହବୋକୀ ପୋଭପକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ୂମଦ ି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହୋଆଥୋଏ , ସହବୋକିତୋ 
ଘୁକି୍ତ, ଏହୋ ତଯପଯୁ ଫୟଫସୋଣଯ ଓୋଯଫୋଯ ଘୋଆଫୋ ୋଆଁ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓଭିୋ ପୋଭପଯ ଏଓ ଓଭପଘୋଯୀଓୁ ଭଞ୍ଜଯୁ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୋେୋଯ ଫ୍ ଅୄଟପୋନ,ି ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ ଯଘିଣ ପ୍ରଭୋଣ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିୋ 

4. େଷ୍ଟ ଏଫଂ ପୋଈୄଣ୍ଡର୍ନ୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସହବୋକୀତୋ ଯ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ସଦୃର୍ 

ଏଠ୍ ିଏହୋ ଈୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ୄସବ ିତଥୟ/ସଘୂନୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ କ୍ରସ-ୄସରିଙ୍୍ଗ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ସହୋଣତୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ସହୋଣଓ ଫିଣନ ଈଓଯଣ ୄଟ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

a) ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ୄସୋୋନ ୄହଈଙ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ନଚି ସଂଓପୄ ଯ ଏଫଂ ୄସ ୄଓଈଁ ଫୀଭୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ତୋ ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯଥିୋଏ ׀ 

b) ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ ହ ିଁ ଈୁଚଥିୋଏ, ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି 
ସୋଯୋ ଘୋରୁ ଯୄହ ׀ 

c) ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄମୋଡ ିଥୋଅନ୍ତ ିମୋହୋ ଈୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ 
ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ ଓଯଫିୋଓୁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

d) ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି: 

i. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ନୋଭ 

ii. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ଠ୍ଓିଣୋ ଏଫଂ ସଂଓପ ଫଫିଯଣୀ 

iii. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟୋଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ 

iv. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଫୃର୍ତ୍/ିୄର୍ୋ, ଧନ୍ଦୋ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ 

v. ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଯ ଫଫିଯଣୀ  ଯଘିଣ 

vi. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି

vii. ୂଫପଯ  ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ଫୀଭୋ 

viii. ହୋନ ିନୁବୂତ ି

ix. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର 

e) ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ମିଏ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ତୋହୋଯ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଥୋଏ ୄମ ଫୀଭିତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ 
ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙି ି׀ 

f) ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

g) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ତୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ୄସ ଏହୋଓୁ ୋଠ୍ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଫୁଛଙି ି׀  

h) ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ,ି ଏଓ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରତପି ଓଭିୋ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ׀ 

i) ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ନକଦ ଯୂୄ, ୄଓୌଣସ ିଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ୄନୄକୋର୍ଏିଫଲ୍ ସୋଧନ, ୄୋଷ୍ଟୋର ଭନ ିଡପଯ, ୄକ୍ରଡଟି୍ 
ଓଭିୋ ୄଡଫଟି୍ ଓୋଡପ, ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍, ଆ-େୋନଷପଯ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୄକ୍ରଡଟି୍ ୂଚଭୋ  ଓଭିୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ିଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

j) ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଭତ୍ର ୄସହ ିସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଦଆଥୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଏହୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  
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k) ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘୋଯଓି ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

l) ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ି ୄହଈଙ ି ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଯ ନୁୋନ ଫସୁ୍ଗତଃ ଘୁକି୍ତଯ 
ୄଫୈଧତୋ ୋଆଁ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀  

m) ମଦ ି ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ, ଏହୋଓୁ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 
ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନ/ଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓୁି ନେିଷି୍ଟ ଓଯ ିଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

n) କଠ୍ନଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ନଣିଭ ୄହଈଙ ି ୄମ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ବିପ୍ରୋଣ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଏହ ି
ବିପ୍ରୋଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔୋଚଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀  

o) ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଯୋଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଥପଓୁ ୄଫୈଧ ଥପୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋ ଏଫଂ 
ଏହୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ରଢଫିୋ ୋଆଁ ଅଆନକୁଡଓି ସୋଯୋ ଫଶି୍ୱୄଯ ତଥୋ ବୋଯତୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

p) ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନୁ୍ତ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଏହ ି ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ 
ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄଟ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

a) ରିସୀ ପଭପ 
b) ପି୍ରଭଣିଭଯ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରଦୋନ 
c) ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 
d) ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସି/ସୂଘନୋ  
e) େୋୄଯଣ୍ଟ ି
f) ସର୍ତ୍ପ 
g) ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 
h) ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ 
i) ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନୁ୍ତ  
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ଧ୍ୟାୟ 19 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଅଣଙୁ୍କ ବୋଯତୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ଏଓ ଫୟୋଓ ନ୍ତଦପୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଈତ୍ପୋଦ- ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ଠ୍ୋଯୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ର୍ହ ର୍ହ ଈତ୍ପୋଦ ମପୟନ୍ତ, 
ଈମୁକ୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋ ଘଣନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହଓ ୋଔୄଯ ଏଓ ଫୟୋଓ ୄଶ୍ରଣୀ ଯହଙି ି  ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈତ୍ପୋଦଯ ׀
ଫିୄ ର୍ର୍ତୋକୁଡଓୁି ଫୟୋଔୟୋ ଓୄଯ ମୋହୋ ଫୟକି୍ତ, ଯଫିୋଯ ଏଫଂ ସଭହୂଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫକପୀଓଯଣ 
B. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଈୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ 
C. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ଓିଯଣୂହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍  କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଈତ୍ପୋଦ 
D. ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓଭିୋ ଈଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
E. ଫଯଷି୍ଠ ନୋକଯଓି ରିସୀ 
F. ନଶିି୍ଚତ ରୋବ ଓବଯ –ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ସୁସ୍ଙତୋ 
G. ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ଈତ୍ପୋଦ 
H. ୄଓୋଭି -ଈତ୍ପୋଦ 
I. ୟୋୄଓଚ ରିସୀ 
J. ଦଯଦି୍ର ଫକପଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଭୋଆୄକ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
K. ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 

L. ପ୍ରଧୋନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସଯୁକ୍ଷୋ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ  
M.  ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମୋଚନୋ 
N. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଏଫଂ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 
O. ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ 
P. ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ  
Q. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂଘଣ ଔୋତୋ 
R. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭଔୂୟ ନୁୄଙ୍ଚଦ 
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ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ହସିୋଫୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଈଘତି୍:  

a) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯ ଫବିିନ୍ନ ଫକପ ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
b) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଈୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. ଅଆ. ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଓୁ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
c) ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
d) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
e) ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ ୂଫିୄ ଦର୍  ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଈୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
f) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ କୁଡଓିୄଯ ଥିଫୋ ଭୂଔୟ ଦ ଏଫଂ ନୁୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓୁି ଫୁଛଫିୋୄଯ 
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫକପୀଓଯଣ 

1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓିଯ ଯଘିୟ 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ନଭିନ ଭୄତ ଯବିୋର୍ତି ଓୄଯ  

ଯବିାଷା 

 ‚ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ‛ ଥଫୋ ‚ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷୋ‛ ଯ ଥପ ଫୀଭୋ ଘୁକି୍ତ ଓୁ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ୄଯୋକ ରୋବ ଓଭିୋ 
ୄଭଡଓିର, ସଚଓିର ଓଭିୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଔଙ୍ଙପ ରୋବସଫୁଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ମୋହୋ ଫୀଭିତ ରୋବ  ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ, ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ 
ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ୂଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଈତ୍ପୋଦଯ 
ପ୍ରଓୃତଯି ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି  ଏହ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ׀
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ଫଢୁଥିଫୋ ଭୂରୟ, ସଚଓିର ୂର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ  ପ୍ରକ୍ରଣିୋ, ଫଚୋଯଓୁ ଅସୁଥିଫୋ ନୂତନ 
 ଧିଓ ଭହଙ୍ଗୋ ୄଟୄଓନୋୄରୋଚ ିଏଫଂ ନୂତନ ଈତ୍ପୋଦନଯ ର୍ଧସଫୁଯ ଭୂରୟ ଓୋଯଣଯୁ ଏ ପ୍ରଓୋଯ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ତୟଧିଓ ଏଫଂ 
ସୋଧୋଯଣତଃ ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଓଯ ହୁଞ୍ଚ ଯ ଫୋହୋୄଯ ୄଟ ׀ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, ଏହୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହଈଙ ି
ମଦି ୄସ ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫନିୋ ଭଧ୍ୟ ୄସ ବ ିଈଙ୍ଙ ଔଙ୍ଙପ ଓୁ ଫହନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଥଓି ଯୂୄ ସ୍ୱଙ୍ଚ ୄଟ ׀  

ୄତଣୁ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୂଔୟତଃ ଦୁଆଟ ିଓୋଯଣ ୋଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ: 

 ୄଓୌଣସ ିସୁସ୍ଙତୋ/ୄଯୋକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଅଥଓି ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋ ׀  

 ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସଂଘଣ ଓୁ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯ ିଯଖିଫୋ ମୋହୋ ନୟଥୋ ୄଯୋକ ଓୋଯଣଯୁ ଭୂୄୋଙ ୄହୋଆମୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀  

ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙପ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ଔଘୁୁଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ – ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓୁ 1986 ୄଯ 4 
ସୋଫପଚନଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଘତି ଓଯୋକରୋ ׀ ଏହ ିଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ନୟ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଘତି ଓୄର 
ୄମଯଓି ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଭୋନଙ୍କ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ମୁଫୋ ଫଣସଯୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ 
ବଫରି୍ୟ ଅୄଯୋକୟ ରିସୀ, ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ ୂଫିୄ ଦର୍  ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ ଏଫଂ କଯଫି 
ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଚନ ଅୄଯୋକୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ׀ 

ୄଯ ୄଯ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରୋଆୄବଟ୍ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔୋୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈନମୟକ୍ତ ଯହରିୋ, ମୋହୋ ପୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯୄଯ 
ଫହୁତ ଧିଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄର ׀ ତୋହୋ ସହତି ଏହ ି ଫୟଫସୋଣଯ ଅହୁଯ ି ଧିଓ ପ୍ରସୋଯ ୄହରୋ, ଏହ ି ଫୀଭୋ 
କୁଡଓିୄଯ ୄନଓ କୁଡଏି ଫବିିନ୍ନତୋ ଏଫଂ ଓଙି ିନୂତନ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ଅସରିୋ ׀  

ଅଚ,ି ପ୍ରୋଣ ସଭସ୍ଗ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ିତ ର୍ହ ର୍ହ 
ଈତ୍ପୋଦ ସହତି, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫବିୋକ ଧିଓ ଫସୃ୍ଗତ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହୋଆଙ ି ଫର୍ୟ, ୄଭଡିୄ ׀ କ୍ଳଭ ରିସୀ ଯ ଭୂବୂତ ରୋବ 
ସଂଯଘନୋ, ଥପୋତ୍ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙପ ଫିକ୍ଷୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଏମପୟନ୍ତ ସଫୁଠୁ୍ ୄରୋଓପି୍ରଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ୄହୋଆ ଯହଙି ି׀  

ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ  ଫନିଣିଭନ, 2013 ନୁସୋୄଯ 
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1. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଦୀଖପୋଫଧି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ିୋଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄସବ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ୋଆଁ 
ପି୍ରଭଣିଭ ନୂୟନ ତନି ି ଫର୍ପଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳକ୍ ଫଧି ୋଆଁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଯହଫି, ତୋ ୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁସୋୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଭୀକ୍ଷୋ  ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀ 

2. ଣ-ଫୀଭୋ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପଯ ସଫପନଭିନ ଫଧି ଏଫଂ ତନି ିଫର୍ପଯ ସଫପୋଧିଓ 
ଫଧି ଥିଫୋ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ,ି ମଦ ିସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଧି ୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ଯହଫି ׀ 

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫିୄ ଶଷତା  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ୄଯୋକ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯ ିୄଯୋକ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓୄଯ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ, 
ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକ, ପ୍ରତଦିନି ଯ ଚୀଫତି/ସକ୍ରିଣ ଓୋମପୟଓୋ ଈୄଯ ପ୍ରବୋଫ ନୁସୋୄଯ ଘଯିସ୍ଙୋଣୀ 
ଓଭିୋ ଦୀଖପ ସ୍ଙୋଣୀ, ଅଚୀଫନ ଓଭିୋ ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି କ୍ଷତ ଓଭିୋ ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷଭତୋ 
ଓୋଯଣଯୁ ଔଙ୍ଙପ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ କ୍ଷଭତୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଥିଫୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଥୋଆୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରୋହଓ ନୁବୋକ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ 
ଈମୁକ୍ତ ଈତ୍ପୋଦଯ ଯଓିଳ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ଫୟୋଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଆଙ୍ଚୋ 
ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫି ׀ ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ଧିଓ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ  ଧିଓ ଯଭିୋଣ 
ହୋସର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ର୍ସ୍ଗୋ ଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ,ି ୄସକୁଡଓି ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଏଫଂ ଫିଣନ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଫିୄ କ୍ରତୋ ସଭୂହ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ ସହଚ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଏସଫୁ ୄହଈଙ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ୄଓୄତଓ ଫୋଞ୍ଛତି ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ମୋହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଫବିିନ୍ନ 
ଯୂୄଯ ହୋସର ଓଯଫିୋଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

3. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫସୃି୍ତତ ଫକପୀଓଯଣ 

ଈତ୍ପୋଦ ଡଚିୋଆନ ମୋହୋ ଫ ିୄହୋଆଥୋଈ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ 3 ଫକପୄ ଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

a) କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଓବଯ 

ଏହ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯଯ ସଭୂହ ଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄମୋକଁ ୁୄହୋଆଥିଫୋ ଫୋସ୍ଗଫ 
ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

b) ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧପାଯିତ ରାବ ଓବଯ 

‘ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ’ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ, ଏହ ି ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଫଧି ୋଆଁ ପ୍ରତଦିନି ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧପୋଯତି ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦ ୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ୄଗ୍ରୄଡଡ ସଚପଯୀ ରୋବ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଥୋଏ ׀  

c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯାକ ଓବଯ 

ହୃଦ୍ ଖୋତ, ୄଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଓୟୋନସଯ ଅଦ ି ବ ି ୂଫପ-ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଙ୍କଟ ରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ଖଟିୄ ର ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧପୋଯତି ରୋବ ୄମୋଚନୋ ୄଟ ׀  



 

342 

 

ସୋଯୋ ଫଶି୍ୱୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଫୀଭୋ ଏଓୋସୋଙ୍ଗୄଯ ମୋଅନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ବୋଯତୄଯ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଓବଯ ଓୁ ୋଯବ୍ନଯଓି 
ବୋୄଫ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ବୋଯତ ଫୋହୋୄଯ ଥିଫୋ ୄଫୄ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପଓୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ ଏହ ିଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ, ନୟ ଏଓ ଈତ୍ପୋଦ-
ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓଭିୋ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ-କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ୄଓଫ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ, ୄଫସଯଓୋଯୀ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓଙି ିଈଙ୍ଙ ଯଣିୋଭ ଫରି୍ଷି୍ଟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ, ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକପତ, ନଣିଭିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

4. ଗ୍ରାହଓ ନୁବାକ ଅଧାଯୄଯ ଫକପୀଓଯଣ 

ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ରକ୍ଷୟଗ୍ରୋହଓ ନୁବୋକ ଓୁ ଧ୍ୟୋନ ଯଖି ଭଧ୍ୟ ଡଚିୋଆନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବୋକ ୋଆଁ ରୋବ ସଂଯଘନୋ, ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧପୋଯଣ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ  ଫିଣନ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରକୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଗ୍ରୋହଓ ନୁବୋକ ଅଧୋଯୄଯ ଫକପୀଓୃତ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି 
ୄହଈଙନ୍ତ:ି  

a) ୄଫୈୟକି୍ତଓ ଓବଯ ମୋହୋଓୁ ଔଘୁୁଯୋ ଗ୍ରୋହଓ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଯଫିୋଯଯ ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ 

b) ସଭହୂ ଓବଯ ମୋହୋଓୁ ଓୄପୋୄଯଟ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ଓଭପଘୋଯୀଫୃନ୍ଦ  ସଭୂହକଡୁଓୁି, ୄସଭୋନଙ୍କ 
ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  

c) RSBY ବ ିସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ୋଆଁ ଫୟୋଓ ରିସୀସଫୁ ମୋହୋ ଚନସଭଦୁୋଣ ଯ ତୟନ୍ତ କଯଫି ଫକପଭୋନଙୁ୍କ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. ଭାକପଦଶଓିା 

ଫହୁସଂଔୟଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଈତ୍ପୋଦ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ୄନଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଥିଫୋୄମୋକଁୁ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ  ଫଚପନଯ ବିନ୍ନ 
ବିନ୍ନ ଯବିୋର୍ୋ ଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ, ଫଚୋଯୄଯ ସ୍ଗଫୟସ୍ଗତୋ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହରୋ ׀ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ତୁନୋ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଈତ୍ପୋଦ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହୋଆକରୋ ׀ 
ଏହୋ ଫୟତୀତ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୁଛୋଭଣୋ ନ ଥିରୋ ୄମ ୄଓଈଁଟୋ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ୄଟ 
ଏଫଂ ୄଓଈଁଟୋ ନୁୄହଁ ׀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକ ୋଆଁ ଆୄରୄଓଟରୋନକି୍ ତଥୟ ଯଖିଫୋ ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ୄହଈଥିରୋ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ, ଟ.ିି.ଏ. ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଫଭି୍ରୋନ୍ତଓୁି  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୄନଈଥିଫୋ ଚନତୋଙ୍କ 
ବିୄମୋକଓୁ ଦୂଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ., ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ, ୄପୄଡୄଯର୍ନ ଫ୍ ଘୟୋଭସପ ଫ୍ ଓଭସପ 
ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈୄଦଷ୍ଟୋ ସଭିତ ିବ ିଫବିିନ୍ନ ସଂକଠ୍ନ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଓଙି ିପ୍ରଓୋଯଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ, ଏଓତ୍ର ୄହୄର ׀ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୁଛୋଭଣୋ ଅଧୋଯୄଯ, ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. 2013 ୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ 
ଈୄଯ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଚୋଯୀ ଓୄର ׀  

ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ନଭିନସଫୁଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ : 

1. ସୋଧୋଯଣଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦକୁଡଓିଯ ଯବିୋର୍ୋ 
2. ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ଯବିୋର୍ୋ 
3. ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫଚତି ଔଙ୍ଙପଯ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋ 
4. ଦୋଫୀ ପଭପ ଏଫଂ ପ୍ରୋକ୍-ପ୍ରୋଧିଓୃତ ିପଭପ 
5. ଫରି ଓଯଫିୋ ପଭପୋଟକୁଡଓି 
6. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଡସିଚୋଚପ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଫଫିଯଣ 
7. ଟ.ିି.ଏ., ଫଭିୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୋନଓ ଘୁକି୍ତ 
8. ନୂତନ ରିସୀକୁଡଓି ୋଆଁ IRDAI ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଭୋନଓ ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ପଭପୋଟ୍ 

ଏହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକଯ ୄସଫୋଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଫଡ ଦୄକ୍ଷ ୄଟ ଏଫଂ 
ସୋଥପଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ସୋହୋମୟ ଓଯଫି ׀  
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C. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବରି୍ତ୍ଓଯଣ (ହେଟିାରାଆୄଚଶନ୍) କ୍ଷତୂିରି୍ତ୍ ଉତ୍ପାଦ 

ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଧୋଯତି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହଈଙ ିବୋଯତୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ଏଫଂ ସଫପୋଧିଓ ଫକି୍ରି ୄହଈଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଈତ୍ପୋଦ ׀ ଷ୍ଟୋଦର୍ ଅୄଡ PSU ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ ସଫପଯୁୋତନ ଭୋନଓ 
ୂଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈତ୍ପୋଦ ଥିରୋ ଏଫଂ ଦୀଖପ ସଭଣ ଧଯ ିଫଚୋଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ଈତ୍ପୋଦ ଥିରୋ ׀ ମଦି ଏହ ିଈତ୍ପୋଦଓୁ 
ୄଓୄତଓ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ସହତି, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରୋଣ୍ଡ ନୋଭ ନ୍ତକପତ ଫିଣନ ଓଯୋମୋଏ, ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ 
ୄଦର୍ୄଯ ସଫପୋଧିଓ ଫକି୍ରିୄହଈଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୂୄ ଘୋରୁ ଯହଙି ି׀  

ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ୄସହ ିଔଙ୍ଙପସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ 
ବର୍ତ୍ ି ୄହଫୋ ଖଟଣୋୄଯ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଫୟଣ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭୋୄନ 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ୂୄଫପ  ୄଯ ଓଙି ିନେିଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ ଦନି ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି ଓନୁି୍ତ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 
ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ନ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଔଙ୍ଙପଓୁ ଫଚତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ି ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଓ ‘କି୍ଷତିୂର୍ତ୍’ି ଅଧୋଯୄଯ ଥପୋତ୍, ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଓଭିୋ ଫୟଣ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ଯି ଓଙି ିଂର୍ ଓଭିୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୋର୍ଯି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଓଯ,ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  ଏହୋଯ ଫରି୍ଭତୋ ‘ରୋବ’ ଅଧୋଯୄଯ 
ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ସହତି ଦର୍ପୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋ ଈୄଯ ୂୄମଯଓି ି
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ନଦିୋନ ଓଭିୋ ବର୍ତ୍ଯି ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି  ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ ିଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ 
ଈଲି୍ଲଖିତବ ିହୁଏ ଏଫଂ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଓୃତ ଔଙ୍ଙପ ସହତି ଏହୋଯ ସଭନ୍ଧ ନ ଥୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଯଖଯୁ ଏଓ ୄଙୋଟ ଯଫିୋଯ ଙ ିୄମଈଁଥିୄଯ ତୋ’ ତ୍ନୀ ଏଫଂ ଏଓ 14 ଫର୍ପଯ ୁ ସମି୍ମତି ׀ ୄସ ଟ.1 ରକ୍ଷ ୄରଔୋଏ ଁଯ ଏଓ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ, ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଠ୍ୋଯୁ, ତୋ’  ଯଫିୋଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ, ଏଓ 
ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀ ୄନଆଙ ି׀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଟ.1 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ୄଭଡଓିର 
ଔଙ୍ଙପଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିୋଆଥୋୄନ୍ତ ׀  

ହୃଦ୍ ଖୋତ ଓୋଯଣ ଯଖଓୁୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ସଚପଯୀଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହରୋ ׀ ୄଭଡଓିର ଫରି ଟ.1.25 ରକ୍ଷ 
ମପୟନ୍ତ ଈଠ୍ରିୋ ׀ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄମୋଚନୋ ନୁସୋୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଟ.1.ରକ୍ଷ ପ୍ରଦୋନ ଓରୋ ଏଫଂ ଟ 25,000 ଯ ଫର୍ଷି୍ଟ 
ଯୋର୍ଓୁି ଯଖ ୁଓୁ ତୋ' ନଚି ୄଓଟଯୁ ୄଦଫୋଓୁ ଡରିୋ ׀  

କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଅଧାଯିତ ୄଭଡିୄ ଳମ୍ ରିସୀଯ ଭଔୂୟ ଫିୄ ଶଷତାକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ,ି ମଦି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ 
ସୀଭା, ତଯିକି୍ତ ଫଚପନ ଓଭିୋ ରାବ ଓଭିୋ ଓଙି ିଅଡ-ନ୍ ୄଯ ବିନ୍ନତାଓୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ ଓଯାମାଉଥିଫା 
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଉୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଙୋତ୍ରଓୁ ଏହ ିଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଈଙ ିୄମ ନଭିନରିଖିତ ୄହଈଙ ିଈତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ୄଓଫ ଏଓ ସୋଭୋନୟ ଧୋଯଣୋ ଏଫଂ ୄସ ନିୄ ଚ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄସହ ିଈତ୍ପୋଦ ସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ 
ମୋହୋ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସ ଧିଓ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହ ଁ׀ ୄସ ୄଓୄତଓ ୄଭଡଓିର ଦ/ଶବ୍ଦ ଫଷିୟୄଯ ଭଧ୍ୟ ନଚିଓୁ ଶକିି୍ଷତ ଓଯଫିାଯ 
ଅଫଶୟଓତା ଯହଙି ିମାହାଯ ଉୄମାକ ୄସ ଓଯିାୄଯ ׀  

1. ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ହେଟିାରାଆୄଚଶନ୍ ଔଙ୍ଙପ 

ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ୄଯୋକ/ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙପଯ ଭୂରୟଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  
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ସଭସ୍ଗ ଔଙ୍ଙପ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ଏଫଂ ଧିଓୋଂର୍ ଈତ୍ପୋଦ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଯବିୋର୍ତି ଓଯନ୍ତ ି
ୄମଈଁଥିୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି  

i. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସଂିୄହୋମ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ବ ିୄଓୋଠ୍ଯୀ, ୄଫୋଡଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନସଂି ଔଙ୍ଙପ ׀ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁଏ 
ନସଂି ୄସଫୋ, RMO ଘୋଚପ, IV ତଯ ଦୋଥପ/ଯକ୍ତ ସଂଘୋଯଣ/ଆୄଞ୍ଜଓଵନ ୄଦଫୋ ଘୋଚପ ଏଫଂ ୄସବ ିଔଙ୍ଙପ 

ii. ଆୄଣ୍ଟନିଷବ ୄଓଣୋଯ ଣୁନଟି ୂICU) ଔଙ୍ଙପ 

iii. ସଚପନ, ଏୄନୄସ୍ଙଟଷି୍ଟ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ, ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ 

iv. ଏୄନୄସ୍ଙଟକି୍, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄ ଚନ, ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘୋଚପ, ସଚଓିର ଈଓଯଣ 

v. ର୍ଧ ଏଫଂ ଡ୍ରକଷ 

vi. ଡୋଏରିସସି୍, ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, ୄଯଡିୄଥଯୋି 

vii. ୄୄସ୍ମଓର୍, ୄଥପୋୄଡକି୍ ଆଭପ୍ଳୋଣ୍ଟ, ଆନଫ୍ରୋ ଓୋଡଅିକ୍ ବୋରଭ ପ୍ରତସି୍ଙୋନ, ବୋସ୍କୟୁରୋର୍ ୄସଟଣ୍ଟ 

viii. ଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ରୋୄଫୋୄଯୄଟଯୀ/ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଯୀକ୍ଷୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ 

ix. ଫୀଭିତ ଓୁ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୂୄଡୋନର୍  ଈୄଯ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ 
ବର୍ତ୍ ିଔଙ୍ଙପ ୂଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଫହବିପୂ ତ ଓଯ ି  

ଏଓ ନଣିଭିତ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଏି ୄଓଫ ମଦ ିଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଯହଫିୋ ଫଧି 24 
ଖଣ୍ଟୋ ଓଭିୋ ଧିଓ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ ୄଭଡଓିର ୄଟୄଓନୋୄରୋଚ ି ଯ ଈନ୍ନତଓଯଣ ସହତି, ୄନଓ ସଚପଯୀ ୋଆଁ ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିଅଫର୍ୟଓ  ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଦଫିସୄସଫୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଯୂୄ, ୄସକୁଡଓିଯ ସଂଘୋନ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋପ୍ରୋପ୍ତ 
ଦଫିସ ୄସଫୋୄଓନ୍ଧ ଓଭିୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁସୋୄଯ ׀ ଘକ୍ଷୁ ସଚପଯୀ, ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, ଡୋଏରିସସି୍ 
ବ ିଘଓିତି୍ସୋ ସଫୁ ଓୁ ଦଫିସୄସଫୋ ସଚପଯୀ ନ୍ତକପତ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ତୋରିଓୋ ସଫପଦୋ ଫଢୁଥୋଏ ׀ ଏକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ 
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଔଙ୍ଙପଯ ଫୀଭୋ ଏମପୟନ୍ତ ବୋଯତୄଯ ତ ିସୀଭିତ ଙ,ି ୄସବ ିତ ିଳ୍ପ ଈତ୍ପୋଦ .ି.ଡ.ି ସଯୁକ୍ଷୋ ଦିନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ 
ୄଓୄତଓ ୄମୋଚନୋ ଯହଙି ିମୋହୋ ଫୋହୟୄଯୋକୀ ହସିୋଫୄଯ ଘଓିତି୍ସୋ ଏଫଂ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡୋକ୍ତଯ ଅକଭନ, ନଣିଭିତ ୄଭଡଓିର 
ଯୀକ୍ଷଣ, ୄଡଣ୍ଟର  ପୋଭପୋସୀ ଭରୂୟ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 

2. ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ 

i. ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ 

ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ହୁଏତ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଓଭିୋ ୄମୋଚନୋଫଦ୍ଧ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ମଦ ିଏଓ ୄଯୋକୀ ଏଓ 
ୄମୋଚନୋଫଦ୍ଧ ସଚପଯୀ ୋଆଁ ମୋଏ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫୋ ଫୂପଯୁ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଔଙ୍ଙପ ୄହୋଆଥୋଆୋୄଯ ׀  

ଯବିାଷା 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ହସି୍ପଟୋର ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ନଭିନଭୄତ ଯବିୋର୍ତି ଓୄଯ : 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫୋ ୂଫପଯୁ ତୁଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପସଫୁ, ଏହ ିସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ:  
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a) ୄସବ ିୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄସହ ିସଭୋନ ସି୍ଙତ ିୋଆଁ ଓଯୋକରୋ ମୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହରୋ,ଏଫଂ 

b) ୄସବଅି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୋଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଦୋଫୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ହୁଏ 

ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯୀକ୍ଷଣ, ର୍ଧ, ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ରୁ୍ଳ୍କ ଅଦ ିଯୂୄ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସବ ିଔଙ୍ଙପ, ମୋହୋ 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ  ୄସହ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ୄସକୁଡଓୁି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଏ ׀      

ii. ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ 

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ, ଯହଫିୋ ୄଯ, ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରୋବ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦୄକ୍ଷ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଯବିୋର୍ୋ 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯୁ ଭୁକି୍ତ ୋଆଫୋ ୂଡସିଚୋଚପ ୄହଫୋ  ୄଯ ତୁଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପସଫୁ,ଏହ ିସର୍ତ୍ପୄଯ 
ୄମ: 

a) ୄସବ ି ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄସହ ି ସଭୋନ ସ୍ଙିତ ି ୋଆଁ ଓଯୋକରୋ ମୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହରୋ, ଏଫଂ 

b) ୄସବଅି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୋଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଦୋଫୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ହୁଏ 

ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବରି୍ତ୍ ୄହଫା ୄଯ ନଦି୍ଧପାଯିତ ସଂଔୟଓ ଦନି ମପୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟୟ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫଶୟଓୀୟ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସସଫୁଓୁ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂଶ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମିଫ ׀ 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯୁ ଡସିଚୋଚପ ୄହରୋ ୄଯ ର୍ଧ, ଡ୍ରକଷ, ଡୋକ୍ତଯଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୀକ୍ଷୋ ଅଦ ି
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସବ ିଔଙ୍ଙପସଫୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓୁି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ମଦି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ସଭଣୋଫଧି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ 
ଏଫଂ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯିତ ୄହୋଆଥୋଏ, ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄହଈଙ ିହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ତଯିରି୍ ଦନି 
ୋଆଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ର୍ୋଠ୍ଏି ଦନି ୋଆଁ ׀  

ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ସଭଗ୍ର ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଂର୍ ହୁନ୍ତ ିମୋହୋ ୋଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ 
ସୁଯକ୍ଷୋ  ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

a) ଅଫାସଓି ହେଟିାରାଆୄଚଶନ୍ 

ମଦି ଏହ ିରୋବ ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ, ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄଯ 
ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ି ନ ୄହୋଆ ଖୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଧ୍ୟୋନ 
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ଯଖିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଙ ି׀ ଫର୍ୟ, ସର୍ତ୍ପ ୄହଈଙ ିୄମ ମଦି ୄଯୋକ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଯ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ୄଯୋକୀଯ 
ସି୍ଙତ ିଏବ ିୄଟ ୄମ ତୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ନଅିମୋଆ ନ ୋୄଯ ଓଭିୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ନଫିୋସ ଯ ବୋଫ ଙ ି׀  

ଏହ ିଫୀଭୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ତନିଠି୍ୋଯୁ ୋଞ୍ଚ ଦନି ଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ନୁୄଙ୍ଚଦ ନଏି ମୋହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ପ୍ରଥଭ ତନିଠି୍ୋଯୁ 
ୋଞ୍ଚ ଦନି ୋଆଁ ଘଓିତି୍ସୋ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ ଏହ ିଫୀଭୋ ୄଓୄତଓ ଘଯିସ୍ଙୋଣୀ ଓଭିୋ ସୋଧୋଯଣ 
ୄଯୋକ ୄମଯଓି ି ଅଚମୋ, ୄବ୍ରୋଙ୍କୋଆଟସି୍, ୄକ୍ରୋନକି୍ ୄନଫି୍ରଟସି ଏଫଂ ୄନଫି୍ରଟକି୍ ସିୄ ନଡରୋମ୍, ଡୋଏଯଅି ଏଫଂ 
କୟୋୄସଟରୋଏୄଣ୍ଟଯଟିସି୍, ଡୋଏୄଫଟସି୍ ୄଭରିଟସ୍, ସ୍ମୋଯ, ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋ, ଆନପଳ ୟଏଞ୍ଜୋ, ଓପ  ଥଣ୍ଡୋ, ଜ୍ୱଯ ସହତି ସଫୁ 
ପ୍ରଓୋଯଯ ତଯ ଛୋଡୋ ୋଆଁ ଅଫୋସଓି ଘଓତି୍ସୋ କୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫଚତି ଓୄଯ ׀  

b) ସାଧାଯଣ ଫଚପନ 

ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକପତ ୄଓୄତଓ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନକୁଡଓି ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଙ.ି IRDAI 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଈୄଯ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ IV ୄଯ ଫସୃି୍ଗତ 
ଯୂୄ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଫଚପନ ଈୄଯ ଏକୁଡଓି ଅଧୋଯତି ୄଟ ׀ IRDAI ୄେଫସୋଆଟ ୄଯ ଈରବ୍ଧ 
ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଙୋତ୍ର/ଙୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଈଙ ି׀ 

ଏହୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋ ଈଘତି୍ ୄମ ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକିତୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନୁମୋଣୀ ମଦ ିୄଓୌଣସ ି
ଫଚପନଓୁ ହଟୋଆ ଦଅିମୋଏ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ଫଚପନଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ, ଏକୁଡଓୁି ଗ୍ରୋହଓ ସଘୂନୋ ର୍ୀଟ ଏଫଂ 
ରିସୀୄଯ ରକୋ ଯୂୄ ନଶିି୍ଚତ ବୋୄଫ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 

1. ୂଫପଯୁ ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ଏହୋଓୁ ପ୍ରୋଣତଃ ସଫପଦୋ ଫଚପନ ଓଯୋମୋଏ .ୄମୄହତୁ ନୟଥୋ ଏହୋଯ ଥପ ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତତୋ ଓୁ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୄହଈଙ ି ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ୄଯୋକ/କ୍ଷତକୁଡଓି ୂଫପଯ ଆତହିୋସ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ׀ ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ 
ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫୋୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ 

ଯବିାଷା 

ଭୋନଓୀଓଯଣ ଈୄଯ ଅଆ ଅଯ ଡଏି ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓୄଯ: 

‚ୄଓୌଣସ ିଫସ୍ଙୋ ୂସ୍ଙିତ ି, ୄଯୋକ ଓଭିୋ କ୍ଷତ ଓଭିୋ ୄସ ସଭନ୍ଧତି ସି୍ଙତ ି ୂକୁଡଓି  ୄମଈଁଥି ୋଆଁ ଅଣଙ୍କ ୋଔୄଯ ଘହି୍ନ ଓଭିୋ 
ରକ୍ଷଣ ଥିରୋ, ଏଫଂ/ଓଭିୋ ୄସକୁଡଓି ଘହି୍ନଟ ୄହୋଆଥିରୋ, ଏଫଂ/ ଓଭିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ 
ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ 48 ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୋଭର୍ପ/ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିୄର ׀ ׀  ‛  

ଫଚପନ ୄହଉଙ ି: ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଠ୍ାଯୁ, ୄମ ମପୟନ୍ତ ତାଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ 
48 ଭାସ ଫତି ିନାହ ିଁ, ରିସୀ ୄଯ ନଦି୍ଧପାଯତି ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିୂଫପ-ଫଦିୟଭାନ ସି୍ଥତ ି(କୁଡଓି) ׀  

1. ଚନ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄପ୍ରୋଗ୍ରୋଭ/ଫତିଯଣ/ୄସଫୋ 
2. ଘର୍ଭୋ/ ଓଣ୍ଟୋଓଟ ୄରନଷ/ଶ୍ରଫଣ ସହୋଣଓ ଆତୟୋଦଯି ଭୂରୟ 
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3. ଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସୋ ଔଙ୍ଙପ ୄମଈଁଥିୄଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନୋହିଁ  
4. ହୄଭପୋନ ପ୍ରତସି୍ଙୋନ 
5. ୄହୋମ୍ ବିଚଟି୍ ଘୋଚପ 
6. ଫନ୍ଧୟତୋ/ଈଫନ୍ଧୟତୋ/ସହୋଣତୋ ପ୍ରୋପ୍ତକବପଧୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 
7. ୄଭୋଟୋଣିଅ/ୄଫସଟି ିୂଯୁକଣ  ୄଫସଟି ିସହତି  ଯ ଘଓିତି୍ସୋ 
8. ଭୋନସଓି ୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ  ଭୄନୋୄଦୈହଓି ସଭସୟୋ  
9. ଯଫି୍ରୋଓିଟବ ତୂଟ ିୋଆଁ ସଂୄର୍ୋଧନୋମକ ଓ ସଚପଯୀ 
10. ୄମୌନ କ୍ରଣିୋ ସଂଘଯତି ୄଯୋକକୁଡଓିଯ ଘଓିତି୍ସୋ 
11. ୄଡୋନର୍ ସି୍କନିଙ୍ି୍ଗ ଘୋଚପ 
12. ବର୍ତ୍/ିଞି୍ଜଓଯଣ ଘୋଚପ 
13. ଭୂରୟୋଙ୍କନ/ ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିଓ ଈୄେର୍ୟୄଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 
14. ୄସହ ିୄଯୋକ ୄମଈଁଥି ୋଆଁ ବର୍ତ୍ ିଓଭିୋ ଡୋଏୄଗ୍ନୋଜ୍ ଓଯୋକରୋ, ତୋହୋ ୋଆଁ ନୋଫର୍ୟଓ ମୋଞ୍ଚ/ ଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙପ 
15. ୄଓୌଣସ ିଫ ିଔଙ୍ଙପ ୄମୄତୄଫୄ ୄଯୋକୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯୄେୋ ବୋଆଯସ ଙ ିୄଫୋରି ଡୋଏୄଗ୍ନୋଜ୍ ହୁଏ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ୄସ 

HIV/ଏଡଷ ଆତୟୋଦିୄ ଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିୋ ୄଯୋକ୍ଷଯୂୄ ଘହି୍ନଟ ହୁଏ  
16. ୄଷ୍ଟମ୍ ୄସଲ୍ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ/ସଚପଯୀ ଏଫଂ ସଂଯକ୍ଷଣ 
17. ମୁଦ୍ଧ  ଅଣଫଓି ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଣ 
18. ସଭସ୍ଗ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ଅଆଟମ୍ ମଥୋ: ଞି୍ଜଓଯଣ ଘୋଚପ, ବର୍ତ୍ ି ରୁ୍ଳ୍କ, ୄଟରିୄପୋନ, ୄଟରିବିଚନ ଘୋଚପ, ଟୋଣୄରେଜି୍, 

ଆତୟୋଦ ି
19. ୄଓୌଣସ ିଫ ିଦୋଫୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଂର୍ ରସୀ ୄଯ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ତୋଯଔି ଠ୍ୋଯୁ 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ 

ଫଧି ସୋଧୋଯଣତଃ ରୋକୁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋ ଫର୍ୟ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୋଆଁ 
ରୋକ ୁୄହଫ ନୋହିଁ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଭୀଯୋ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଆଥିରୋ ׀ ରିସୀୄଯ 
30 ଦନିଯ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଥିରୋ ׀  

ଦୁବପୋକୟଫର୍ତଃ,  ୄସ ରିସୀ ୄନଫୋଯ 20 ଦନି ୄଯ, ଭୀଯୋ ଭୟୋୄରଯଅି ୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହରୋ ଏଫଂ 5 ଦନିୄଯ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହରୋ ׀ ତୋଓୁ ବୋଯୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଫରି ୄଦଫୋଓୁ ଡରିୋ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୋଆଁ ଦୋଫୀ ଓରୋ, ୄସଭୋୄନ ଦୋଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଗ୍ରୋହୟ ଓୄର ଓୋଯଣ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିଖଟଣୋ ରିସୀ ୄନଫୋଠ୍ୋଯୁ 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିରୋ ׀  

i. ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି : ଏହୋ ୄସହ ିୄଯୋକକୁଡଓି ୋଆଁ ପ୍ରମୁମୟ ହୁଏ ମୋହୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ଘଓିତି୍ସୋ ଓୁ ଫିମି୍ବତ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ତୋ’ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଈତ୍ପୋଦ ଅଧୋଯୄଯ, ୄକୋଟଏି/ ଦୁଆ/ଘୋଯ ି ଫର୍ପଯ 
ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ୄଭୋତଅି ଫନୁି୍ଦ, ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରୋଷ୍ଟୋଟକି୍ ହୋଆଯେପି, ୄଭୄନୋଯପୋକିଅ ଓଭିୋ ପୋଆୄବ୍ରୋଭିଭୋ ୋଆଁ 
ହସିଟୄ ଯୄଓଟୋଭି, ହୋଚଅି, ହୋଆୄଡ୍ରୋସରି, ଚନମଚୋତ ଅନ୍ତଯଓି ୄଯୋକ, ଭଦ୍ୱୋଯୄଯ ନୋଡୀବ୍ରଣ, ଭଓଣ୍ଠ,କବପଦୋହ ଏଫଂ 
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ତତ୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟୋ, କର ଫଳୋଡଯ ଥଯୀ ନଷି୍କୋସନ, ସନ୍ଧଫିୋତ  କଣ୍ଠଫିୋତ, ଥଯୀ ୄଯୋକ, ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ସି୍ଙସନ୍ଧଫିୋତ, ଅସିଟୄୋୄଯୋସସି୍ ବ ିୄଯୋକକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀  

c) ଉରବ୍ଧ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଫଓିଳ୍ପ 

i. ୄଫୈୟକି୍ତଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭିତ ଯଫିୋଯ ସଦସୟ ୄମଯଓି ି ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରଓ ସନ୍ତୋନ/ସନ୍ତତ,ି ଅଶି୍ରତ ିତୋଭୋତୋ, ଅଶି୍ରତ 
ର୍ୋରୁ୍ର୍ରୁ୍ଯ, ଅଶି୍ରତ ବୋଆବଈଣୀ ଆତୟୋଦ ି ସହତି ନଚି ୋଆଁ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄନଆୋୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ 
ଅଶି୍ରତଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥୋଏ ୄମଈଁଭୋନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମଅଆୋୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ଘଣନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭୋଯୋର୍ ି ଥିଫୋ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄସବ ି ଅଶି୍ରତ ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ ୄସବଅି ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋସଫୁ ୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ରିସୀ 
ଘୋରୁଥିଫୋ ଫଧିୄଯ ତୋ’ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ସଫପୋଧିଓ ଭୋତ୍ରୋ ମପୟନ୍ତ ଦୋଫୀ ଓଯିୋୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭିତ ୋଆଁ 
ତୋ’ଫଣସ  ଘଣନତି ଫୀଭୋଯୋର୍ ିଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓୋଯଓ ନୁସୋୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯୋମିଫ ׀  

ii. ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ 

ଏଓ ଯଫିୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀ ଯୂୄ ଯଘିତି ଏଓ ପ୍ରଓୋଯ ଫୀଭୋୄଯ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ଅଶି୍ରତ 
ିତୋଭୋତୋ ଥିଫୋ ଯଫିୋଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ସଭଗ୍ର ଯଫିୋଯ ୄଯ ପ୍ରଫୋହତି ହୁଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଘାଯି ଫୟକି୍ତ ଫଶିଷି୍ଟ ଏଓ ଯଫିାଯ ାଆଁ ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ନଅିମାଏ, ଏହାଯ ଥପ ୄହଉଙ ିୄମ ରିସୀ 
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହା ଏଓାଧିଓ ଯିଫାଯ ସଦସୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ଓଭିୋ ଯଫିାଯଯ ୄଓଫ ଚୄଣ ସଦସୟଯ 
ଫହୁଫଧି ଦାଫୀ ାଆଁ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ଏସଫୁ ଏଓତ୍ର ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ୄଭାଟ ସୁଯକ୍ଷା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ ׀ ଫୀଭା 
ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଯିଫାଯଯ ଫୄୟାୄଚୟଷ୍ଠ ସଦସୟଯ ଫୟସ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ସାଧାଯଣତଃ ପି୍ରଭୟିଭ ଓୁ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀  

ଏହ ିଈବଣ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ  ଫଚପନକୁଡଓି ସଭୋନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଯଫିୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀସଫୁ 
ଫଚୋଯୄଯ ୄରୋଓପି୍ରଣ ୄହଈଙ ିୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯଫିୋଯ ଏଓ ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଯ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ 
ଏଓ ଈଘତି୍ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ସ୍ଗଯୄଯ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

d) ଫଶିଷି୍ଟ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି 

ୂଫପଯ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଈତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଭୂବୂତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ସଯୁକ୍ଷୋ ସହତି ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋୄଯ ୄନଓ 
କୁଡଏି ଯଫିର୍ତ୍ପନ  ନୂତନ ଭରୂୟ ୄମୋଡୋ ମୋଆଥିଫୋ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ଅୄଭ ଏହ ିଯଫିର୍ତ୍ପନକଡଓି ׀
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ׀ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି ୄମ ସଫୁ ଈତ୍ପୋଦୄଯ ନଭିନରିଖିତ ସଫୁ ରକ୍ଷଣ ଥୋଏ 
ନୋହିଁ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଈତ୍ପୋଦ ଈତ୍ପୋଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  

i. ଉସୀଭା ଏଫଂ ୄଯାକ ଫନିଦି୍ଧଷି୍ଟ ଓୟାିଙ୍୍ଗ 

ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦୄଯ ୄଯୋକ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓୟୋିଙ୍ଗ ଙ,ି ଈ.ସ୍ୱ. ୄଭୋତଅି ଫନୁି୍ଦ ׀ ୄଓୄତଓ ୋଔୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ ଈୄଯ ଈ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ଙ;ି ଈ.ସ୍ୱ. ପ୍ରତଦିନିଯ ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି 1% ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଏଫଂ 
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ଅଆ.ସ.ିଣୁ. ଘୋଚପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି 2% ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ ׀ ୄମୄହତୁ ICU ଘୋଚପ, OT ଘୋଚପ ଏଫଂ ଏଯଓି ି ସଚପନଯ 
ପିଜ୍ ବ ି ନୟୋନୟ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠଯ ପ୍ରଓୋଯ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ, 
ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ ଓୟୋିଙ୍୍ଗ ନୟୋନୟ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ 
ସୀଭିତ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀  

ii. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ (ସାଫପଚନଓି ଯୂୄ ୄଓା-ୄ ଓୁହାମାଉଥିଫା) 

ଏଓ ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଭରୂୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ମୋହୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ 
ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ/ଫୀଭିତ ସ୍ୱୀଓୃତ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ଯି ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଫହନ ଓଯଫି ׀ ଏଓ ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି 
ଓମ୍ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀  

ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ତୋ’ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ସତଓପତୋ ଫରଭନ ଓଯୁଙ ିଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ 
ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃତ ବୋୄଫ ତୋଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଓମ୍ ଓଯୁଙ ି׀ 

iii. ଓାଟୄମାକୟ 

ଓୋଟୄମୋକୟ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଭୂରୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ମୋହୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ୄମ 
କି୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଟଙ୍କୋ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ 
ଦନି/ଖଣ୍ଟୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଣୀ ଯହଫି ନୋହିଁ ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସ ିରୋବ ୄଦଣ ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ ରୋକୁ ୄହଫ ׀ 
ଏଓ ଓୋଟୄମୋକୟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ଓମ୍ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀  

ପ୍ରତ ି ଫର୍ପ, ପ୍ରତ ି ଚୀଫନ, ପ୍ରତ ି ଖଟଣୋ ୋଆଁ ଓୋଟୄମୋକୟ ରୋକୁ ଓଯୋମିଫ ଓ ି ନୋହିଁ ଏଫଂ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ନେିଷି୍ଟ 
ଓୋଟୄମୋକୟଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଓୁ ହୁଏ ׀  

iv. ନୂତନ ଫଚପନକୁଡଓୁି ପ୍ରଫରି୍ତ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ୄଯ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି: 

 ଅନୁଫଂର୍ଓି ସଭସୟୋ ଏଫଂ ୄଷ୍ଟମ୍ ୄଓୋର୍ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ/ସଚପଯୀ 

 ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଫୋହୟ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ସ୍ଙୋଣୀ 
ୄଭଡଓିର/ ଣ-ୄଭଡଓିର ଈଓଯଣ ମୋହୋ CPAP, CAPD ଆନଫ ୟୟଚନ୍ ବ୍ନ ଅଦ,ି ଅଭୟରୋନଷ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ଈଓଯଣ ଥପୋତ୍ େୋଓର୍, ଓୁୄଘସ୍, ୄଫରଟ, ଓରୋଯ, ଓୟୋପ୍, ସି୍ପଣ୍ଟ, ସିଳଙ୍୍ଗ ୄବ୍ରସ୍, ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଫ ିଷ୍ଟଓଙି୍ଗଷ, 
ଡୋଆୄଫଟଓି ପୁଟ ୄେର୍, ଗ୍ୁୄ ଓୋଭିଟଯ/ଥୄଭପୋଭିଟଯ  ୄସବ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ଆତୟୋଦ ି ଏଫଂ 
ୄଓୌଣସ ିଫ ି ୄଭଡଓିର ଈଓଯଣ ମୋହୋଓୁ ତତ୍ପଶ୍ଚୋତ୍ ଖୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଆତୟୋଦ ିଏସଫୁଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ଓୄଯ ׀  

 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିପ୍ରଓୋଯଯ ସବିସ ଘୋଚପ, ସଘପୋଚପ, ବର୍ତ୍ ି ରୁ୍ଳ୍କ/ ଞି୍ଜଓଯଣ 
ଘୋଚପ ଆତୟୋଦ ି 

 ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଖଯ ଅକଭନ ଘୋଚପ, ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫଧିୄଯ ଯଘିୋଯଓ/ନସ ିଘୋଚପ 

v. ୄଚାନ୍ ନୁସାୄଯ ପି୍ରଭିୟଭ 
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ସୋଧୋଯଣତଃ, ପି୍ରଭିଣଭ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଣସ ଏଫଂ ଘଣନତି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯଥିୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଚୋନ୍ ୄଯ 
ଧିଓ ଦୋଫୀ ଭରୂୟ ସହତି ପି୍ରଭଣିଭ ନ୍ତଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ଈ.ସ୍ୱ. ଚରିଳୋ  ଭଭୁୋଆ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ଈତ୍ପୋଦ ୋଆଁ ଈଙ୍ଙତଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଚୋନ୍ ଯ ଂର୍ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ 

vi. ୂଫପ – ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓି ାଆଁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ଫନିଣିୋଭଓ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ, ଫୂପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ୄମଈଁକୁଡଓି ୂୄ ଫପ ଫହବିପୁ ତ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ, ୄସକୁଡଓୁି 
ଘୋଯ ିଫର୍ପଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ସହତି ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଈଲି୍ଲଖିତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ ଓଙି ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଙି ିହୋଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ 
ଏହ ିଫଧିଓୁ 2 ଏଫଂ 3 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ହ୍ରୋସ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

vii. ନୂତନୀଓଯଣନୀୟତା 

ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଚୀଫନ ନୂତନୀଓଯଣନୀଣତୋଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋକରୋ ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ, ସଫୁ ରିସୀ ୋଆଁ IRDAI 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ନଫିୋମପୟ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

viii. ଦଫିସ ୄସଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା 

ଘଓିତି୍ସୋ ଫଜି୍ଞୋନ ଯ ଈତ୍କର୍ପ ସହତି ଦଫିସ ୄସଫୋ ଫକପୄ ଯ ୄନଓ କୁଡଏି ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ସଭୋୄଫର୍ ୄଦଔୋମୋଆଙ ି׀ ୂୄଫପ ଦଫିସ 
ୄସଫୋ ନ୍ତକପତ ୄଓଫ ସୋୄତୋଟ ି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ – ୄଭୋତଅିଫନୁି୍ଦ, D ଏଫଂ C, 
ଡୋଏରିସସି୍, ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, ୄଯଡିୄଥଯୋି, ରିୄଥୋେପି୍ସ ିଏଫଂ ଟନିଷୄ ରୄଓଟୋଭି ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ, 150 ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଓୁ 
ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄମୋକୋଆ ଦଅିମୋଆଙ ିଏଫଂ ତୋରିଓୋ ଧିଓ ଯୁ ଧିଓ ଫଢ ିଘୋରିଙ ି׀  

ix. ରିସୀ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ମାଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ 

ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଭରୂୟଓୁ ୂୄଫପ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଓଲୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଈଥିରୋ ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭୂରୟ ଯ 
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି ଓୄଯ, ମଦ ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟ ି ସଙ୍କଟୋଙ୍କ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି 50%  ଠ୍ୋଯୁ 100% ମପୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଅୄଦର୍ନୋଭୋ ଦଅିମୋଆଙ ିୄମ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ ଔଙ୍ଙପଯ ନୂୟନ 
50% ଫହନ ଓଯଫି ׀  

x. ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂଫପ-ଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି 

ଧିଓୋଂର୍ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଭୋନଙ୍କ ହୋଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ ୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଯୁକ୍ଷୋଯ 
ଫଧିଓୁ 60 ଦନି  90 ଦନି ମପୟନ୍ତ ଫଢୋଆ ଦଅିମୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସଫପୋଧିଓ ସୀଭୋ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ଯି ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏହ ିଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ସୀଭତି ୂଓୟୋପ୍  ଭଧ୍ୟ ଓଯ ିୄଦଆଙନ୍ତ ି׀  

xi. ଅଡ ନ୍ ସଯୁକ୍ଷା 

ଅଡ-ନ୍ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ନୂତନ ତଯିକି୍ତ ସଯୁକ୍ଷୋସଫୁ ଓୁ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 
ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙନ୍ତ:ି  

 ପ୍ରସୂତ ି/କବପୋଫସ୍ଙୋ ସଯୁକ୍ଷୋ : ୂୄ ଫପ ଔଘୁୁଯୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରସୂତ ିଓୁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଓଯୋମୋଈ ନ ଥିରୋ ଓନୁି୍ତ 
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ସହତି, ଧିଓୋଂର୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଓଯୋମୋଈଙ ି׀  
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 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ସୁଯକ୍ଷୋ : ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ୄମଈଁକୁଡଓି ଚୀଫନ ୋଆଁ ବଣଙ୍କଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ିଏଫଂ ଧିଓ ଭରୂୟଯ 
ଘଓିତି୍ସୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ୋଆଁ ହୋଆ ଏଣ୍ଡ ବସପନ ପ୍ରଡଓଟ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ׀  

 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ୁନଃ ସ୍ଙୋନ : ଦୋଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଯ, ଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ, ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୂଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ 
ୄଯ ମୋହୋ ଓମ୍ ୄହୋଆମୋଆଥୋଏ   ଓୁ ଭୂ ସୀଭୋ ୄଯ ନୁଃସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

 ଅଣୁର୍ ୂAYUSH)- ଅଣୁୄଫପଦଓି-ୄମୋକ –ଣୁନୋନୀ –ସଦି୍ଧ – ୄହୋଭିୋଥ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ :  ୄଓୄତଓ 
ରିସୀ AYUSH ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ମପୟନ୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

xii. ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା  

ୄଓୄତଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଈତ୍ପୋଦ ନଭିନୄ ଯ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭରୂୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ନ୍ତଯବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ରୋବକୁଡଓି 
ରିସୀଯ ନୁସଘୂୀଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ୄଦଣ ୄହୋଆଥୋଏ,ମୋହୋ 
ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ ׀  

 ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଫୀଭୋସୁଯକ୍ଷୋ: ୄମଭତିଓି ିଅୄଭ ଚୋଣଁୁ ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ୄଓଫ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଓଙି ିଓବ୍ନୋନୀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ହୋଆ-ଏଣ୍ଡ ପ୍ଳୋନ ନ୍ତକପତ ଫୋହୟ-
ୄଯୋକୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୋଆଁ ସୀଭିତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ: ଏହୋ ଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଫଧି ୋଆଁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ୋଆଁ ନଶିି୍ଚତ ଏଓ ୄଭୋଟୋ 
ଯୋର୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ 2/3 ׀ ଦନିଯ ଓୋଟୄମୋକୟ ରିସୀ ଓୁ ଙୋଡ ି ସୋଧୋଯଣତଃ 7 ଦନି ୋଆଁ ଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମୋଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ରୋବ ପ୍ରବୋଫ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦ ି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଓୋଟୄମୋକୟ ଫଧି ଯ 
ଫୋହୋୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଦୋଫୀଯ ତଯିକି୍ତ ୄଟ ଓନୁି୍ତ ରିସୀଯ ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଭଧ୍ୟୄଯ 
ଓଭିୋ ଏଓ ରକୋ ଈ-ସୀଭୋ ସହତି ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

 ଅୄଯୋକୟପ୍ରୋପି୍ତ ରୋବ: ଏଓ ୄଭୋଟୋ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମଦ ିୄଯୋକ ୂସୁସ୍ଙତୋ  ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୋକଁ ୁ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିଯ ୄଭୋଟ ଫଧି 10 ଦନିଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ୄହୋଆ ନ ଥିଫ ׀  

 ଦୋତୋ ୂୄଡୋନଯ  ଯ ଔଙ୍ଙପ: ରିସୀ ୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନୁସୋୄଯ ଫଡ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ୄଡୋନଯ ଯ ଔଙ୍ଙପ ଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୋଆଁ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ׀  

 ଅଭୟରୋନଷଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍:ି ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଭୟରୋନଷ ୋଆଁ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ରିସୀଯ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

 ସୋଙ୍ଗୄଯ ଅସଥିିଫୋ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ : ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯୋକୀଯ ୄସଫୋ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ 
ଔୋଦୟ, ଯଫିହନ ଫୋଫଦୄଯ ସୋଥୀ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଈେଷି୍ଟ ׀ 
ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନୁସୋୄଯ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୄଦଣ, ରିସୀଯ ନୁସୂଘୀୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ, 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  
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 ଯଫିୋଯ ଯବିୋର୍ୋ : ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଈତ୍ପୋଦୄଯ ଯଫିୋଯଯ ଯବିୋର୍ୋ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହୋଆମୋଆଙ ି  ୂୄଫପ, ଭଔୂୟ ׀
ଫୀଭିତ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତ ି ଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିରୋ ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄନଓ ରିସୀ ଙ ି
ୄମଈଁଠ୍ ିିତୋଭୋତୋ ଏଫଂ ର୍ୋରୁ୍ଶ୍ୱରୁ୍ଯ ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ୄସହ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀  

D. ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓଭିୋ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 

ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ରିସୀ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ׀ ଅନ୍ତଚପୋତଓି ଫଚୋଯୄଯ ଧିଓୋଂର୍ ୄରୋୄଓ ଈଙ୍ଙ 
ୄଓୋ – ୄ ରିସୀ ଓଭିୋ ଣ ସୁଯକ୍ଷୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ଘଓିତି୍ସୋ ତଯିକି୍ତ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ କ୍ରଣ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ ବୋଯତୄଯ, 
ଟପ୍ –ପ୍ ସଯୁକ୍ଷୋ ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଯ ଭୂଔୟ ଓୋଯଣ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଈଙ୍ଙ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ବୋଫ ୄଫୋରି ଚଣୋ ଡୁଥିରୋ, 
ମଦି ସ୍ଙିତ ିଅଈ ଧିଓ ୄସବ ିନୋହିଁ ׀ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିଫହୁତ ସଭଣ ଧଯ ିଟ5, 
00,000 ଯହଥିିରୋ ׀ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ସୁଯକ୍ଷୋ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଦୁଆକୁଣ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଆ ଦୁଆଟ ିରିସୀ ଓଣିିଫୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ 
ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀ ଏହୋଯ ଯଣିୋଭ ୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫଓିୋର୍ ୄହରୋ, ମୋହୋ ପ୍ରୄଫର୍ଦ୍ୱୋଯ / 
ୄେର୍ୄହୋରଡ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ  ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଯୋର୍ ିଯ ଈୄଯ  ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଯ ଈଙ୍ଙ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିରିସୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ଥିଫୋ ଏଓ ଭୂବୂତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ସହତି ଓୋମପୟ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଈଘତି୍ 
ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଅୄସ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସଭୋନଙ୍କ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ 
ତଯିକି୍ତ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭୋ ଯ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ିୂପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ୄେର୍ୄହୋରଡ ହସିୋଫୄଯ 
ଯଖି  ׀ ଏହ ିନଚି ତଥୋ ଯଫିୋଯ ୋଆଁ ୄହୋଆୋୄଯ, ମୋହୋ ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଘଓିତି୍ସୋଯ ଦୁବପୋକୟରୂ୍ଣ୍ପ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ସୁଫଧିୋୄଯ ଅସଥିୋଏ 
  ׀

ଟପ୍ – ପ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପି୍ତଯ ୄମୋକୟ ୄହଫୋ ୋଆଁ , ୄଭଡଓିର ଭୂରୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ଳୋନ୍ ନ୍ତକପତ ଘଣନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଟୄମୋକୟ ୂଓଭିୋ ୄେର୍ୄହୋରଡ  ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଈଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ପ୍ଳୋନ୍ ନ୍ତକପତ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ଫୟଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଯୋର୍,ି ଥପୋତ୍ ଓୋଟୄମୋକୟ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ତା’ ନମୁିକି୍ତଦାତା ଦ୍ୱାଯା ଟ.3.ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାଶ ି ାଆ ଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄସ ଟ. ତନି ି ରକ୍ଷ 
ତଯିିକ୍ତ ଟ. 10 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀ ଯ ଘୟନ ଓଯିାୄଯ ׀   
ମଦ ିୄଓଫ ୄକୋଟଏି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନଯ ଭୂରୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁଏ, ଭୂବୂତ ରିସୀ ୄଓଫ ଟ.  ତନି ିରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ୄଦଆୋୄଯ ׀ ଟପ୍ –ପ୍ ଓବଯ ସହତି, ଟ. ଦୁଆ ରକ୍ଷଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଯୋର୍ଓୁି ଟପ୍- ପ୍ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀସଫୁ ଶସ୍ତାୄଯ ଅୄସ ଏଫଂ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଟ. 10 ରକ୍ଷ ରିସୀଯ ଭୂରୟ ଟ. ତନି ିରକ୍ଷ ତଯିିକ୍ତ ଟ. 10 
ରକ୍ଷଯ ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଏହ ିଓବଯକୁଡଓି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଅଧୋଯୄଯ ଏଫଂ ଯଫିୋଯ ଅଧୋଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିୋଯ ସଦସୟ 
ୋଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ଯଫିୋଯୄଯ ପ୍ରସୋଯତି ୄହଈଥିଫୋ ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ଓୁ ଅଚଓିୋରି ଫଚୋଯୄଯ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  
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ମଦ ିଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳୋନ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄକୋଟଏି ୄକୋଟଏି ଖଟଣୋୄଯ ଓୋଟୄମୋକୟ ଯୋର୍ଓୁି ଟି ମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓୄଯ, ପ୍ଳୋନ ଓୁ ଫବିୀର୍ଓିୋ ଅଧୋଯତି ଈଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ପ୍ଳୋନ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ୄଦଣ ୄମୋକୟ ୄହଫୋ ୋଆଁ, 
ଈୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈଦୋହଯଣ ୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ୄକୋଟଏି ୄକୋଟଏି ଦୋଫୀ ନଶିି୍ଚତ ବୋୄଫ ଟ.3 ରକ୍ଷ ଓୁ ଟିମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଫର୍ୟ ଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳୋନ ୄମଈକଁୁଡଓି ଓୋଟୄମୋକୟଓୁ ଟିମିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦିନ୍ତ ିରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଯ 
ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖୋ ଅଣନ୍ତ ି ମୋହୋଓୁ ହୋଯୋହୋଯ ି ୄଭୋଟ ଯୋର୍ ିଅଧୋଯତି ଈଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ପ୍ଳୋନ୍ ୄମଭିତ ି ଓ ି ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ 
ଯଘିତି ସୁଯ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ, ଈୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଈଦୋହଯଣ ୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ 
ୄକୋଟଏି ୄକୋଟଏି ଦୋଫୀ ଓୁ ୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ଟିମୋଏ, ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଦିଏ ׀  

ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀଯ ଧିଓୋଂର୍ ଭୋନଓ ସର୍ତ୍ପ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ ଫଚପନ ଏହ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଈୄଯ ରୋକୁ ହୁଏ ׀ 
ୄଓୄତଓ ଫଚୋଯୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିଭୂବୂତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ , ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଧିଓୋଂର୍ ଯୂୄ 
ୄଓଫ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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E. ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯିଓ ରିସୀ 

ଏହ ି ପ୍ଳୋନକୁଡଓିଯ ଯଓିଳ୍ପନୋ ଫୄଣୋୄଚୟଷ୍ଠ ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଯୋମୋଆଙ ି ୄମଈଁଭୋନଙୁ୍କ ୄନଓ 
ସଭଣୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଫଣସ ୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଏ ୂଥପୋତ୍ 60 ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଅଣୁଯ ଫୟକି୍ତ  ׀ ଫୀଭୋ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ଫଚପନ କୁଡଓିଯ ସଂଯଘନୋ ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ରିସୀ ବ ି׀ 

ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ  ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ସଭଣ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ ୄଫୄ  ଫୄଣୋୄଚୟଷ୍ଠଭୋନଙ୍କ ୄଯୋକକୁଡଓି ଈୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଧ୍ୟୋନ ଦଅିମୋଏ 
 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଟ.50, 000 ଠ୍ୋଯୁ ଟ 5.00,00 ଯ ׀ ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ଭଔୂୟତଃ 60 ଫର୍ପ ୄଯ ଏଫଂ ଅଚୀଫନ ନୂତନୀଓଯଣୀଣ ׀
ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଯୄହ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ଈୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଈଦୋହଯଣ : ୄକୋଟଏି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ୋଆଁ ୄଭୋତଅିଫନୁି୍ଦଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି 1 ଫର୍ପ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି 2 ଫର୍ପଯ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ଅହୁଯ,ି ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ନ ଥୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ନୟ ଏଓ ଯ 
ଥୋଆୋୄଯ ׀ ଈଦୋହଯଣ : ସୋଆନୁସୋଆଟସି୍ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ନୁୄଙ୍ଚଦ ୄଯ ଅୄସ ନୋହିଁ ଓନୁି୍ତ ନୟ 
ୄଓୄତଓ ଏହୋଓୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ନୁୄଙ୍ଚଦୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକଯ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଥଫୋ ଓୟୋିଙ୍୍ଗ ଥୋଆୋୄଯ ׀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ – 
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦୋଫୀ ଯ ଏଓ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ଓଭିୋ ଏଓ ଈ ସୀଭୋ ଯୂୄ ୄମଈଟଁୋ ଫ ିଧିଓ, ୄସହ ି
ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ୄସଭୋୄନ ୋଯବ୍ନଯଓି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ପ୍ଳୋନ ସଫୁଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯନ୍ତ ି
ୄମଯଓି ି30/60 ଦନି ଓଭିୋ 60/90 ଦନି ଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ׀  

IRDAI ୄସହ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓୁି ରୋକୁ ଓଯଙିନ୍ତ ିୄମଈଭଁୋୄନ ଫଯଷି୍ଠ ନୋକଯଓି ଟନ୍ତ ି:  

1. ଫଯଷି୍ଠ ନୋକଯଓିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ୋଆଁ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ 
ନଯିୄକ୍ଷ, ନୟୄଣୋଘତି, ୋଯଦର୍ପୀ ଏଫଂ ଈଘତି୍ ଯୂୄ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓୃତ ୄହଫ ׀  

2. ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଏଫଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପୄ ଯ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄରୋଡଙ୍ି୍ଗ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭତିଓୁ ରିଖିତ 
ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ଚୋଯୀ ୂଫପଯୁ ୄସସଫୁ ୄରୋଡଙ୍ି୍ଗ ୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସମ୍ମତ ି
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ ׀  

3. ଫଯଷି୍ଠ ନୋକଯଓିଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୋଫୀ  ବିୄମୋକକୁଡଓି ଈୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ TPA ଏଓ ରକୋ ଘୟୋୄନର ସ୍ଙୋିତ ଓଯିୄ ଫ ׀ 
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F. ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ସଂଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯାକ 

ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ସଫୁଠୁ୍ ଫଡ ସଙ୍କଟ ୄହଈଙ ିରିସୀ ରୋବସଫୁଯ ନୋଫର୍ୟଓ  ନୁଘତି 
ଈୄମୋକ ׀ ୄଯୋକଟ ିଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଫୋରି ଚୋଣି, ଡୋକ୍ତଯ, ସଚପନ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଭୋୄନ ତୋଓୁ 
ଅଫର୍ୟଓତୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିୄଦଔୋନ୍ତ ି  ି,ସଭୋୄନ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଯହଫିୋଯ ଦୀଖପତୋ ଓୁ ଫଢୋଆଦିନ୍ତୄ ׀
ନୋଫର୍ୟଓ ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷି୍ଟଓ  ରୋୄଫୋୄଯୄଟୋଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ସଫୁ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଘଓିତି୍ସୋଯ ଭରୂୟଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ 
ଧିଓ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯ ିଦିନ୍ତ ି  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଭରୂୟ ଈୄଯ ନୟ ଏଓ ଫଡ ପ୍ରବୋଫ ୄହଈଙ ିଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭରୂୟୄଯ ରକୋତଯ ׀
ଫୃଦ୍ଧ,ି ସୋଧୋଯଣତଃ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ׀  

ଏହୋଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧପୋଯତି ରୋବ ଓବଯ ׀ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, 
ନଶିି୍ଚତ ରୋବ ଓବଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏଓ ମଥୋଥପ ଫଧି ୋଆଁ ତୋଯ ରିସୀଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯୂୄ ଓଯଫିୋୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ସହୋଣଓ ହୁଏ ׀ ଏହ ିଈତ୍ପୋଦୄଯ, ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ୄହଈଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋକଡୁଓୁି ପ୍ରୄତୟଓ ସଷି୍ଟଭ ନ୍ତକପତ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙ ି, 
ୄମଯ ିଓ ିENT,  ଥୋରୄଭୋୄରୋଚ ିୂଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସୋ , ଫଷୄଟେସି,  ୂପ୍ରସୂତ ି, କୋଆୄନୄଓୋୄରୋଚ ିୂପ୍ରସୂତ ିର୍ୋସ୍ଘ , 
ଆତୟୋଦ ିଏଫଂ ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ରିସୀୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟ ଈଲି୍ଲଖିତ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧପୋଯତି ଯୋର୍ ିପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ׀ 
ଏହ ିଘଓିତି୍ସୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ୄଦଣ ୟୋୄଓଜ୍ ଘୋଚପ ସୋଧୋଯଣତଃ ଈମୁକ୍ତ ଭରୂୟଯ ଧ୍ୟଣନ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି 
ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ୄସହ ିଫସ୍ଙୋଓୁ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ୟୋୄଓଜ୍ ଘୋଚପ ଭୂରୟଯ ସଫୁ ଖଟଓଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯଫି ୄମଯ ିଓ ି:  

a) ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ 
b) ପ୍ରୄପସନର ରୁ୍ଳ୍କ 
c) ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିସ,  
d) ର୍ଧ  
e) ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଆତୟୋଦ ି

ୟୋୄଓଜ୍ ଘୋଚପ ଈତ୍ପୋଦ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଥୟ, ଯଫିହନ, ଅଭୟରୋନଷ ଘୋଚପ, ଅଦ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଏହ ିରିସୀସଫୁ ଓୁ ଯଘିୋତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଯ ୄଟ ୄମୄହତୁ ୄଓଫ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରଭୋଣ ଏଫଂ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ୄଯୋକଯ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ׀  

ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦ ନଶିି୍ଚତ ରୋବ ସଯୁକ୍ଷୋ ସହତି  ଏଓ ୄଦୈନଓି ନକଦ ରୋବଯ ୟୋୄଓଜ୍ ଦିନ୍ତ ି׀ ଈତ୍ପୋଦୄଯ ଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋକୁଡଓିଯ 
ଯବିୋର୍ୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଘଓିତି୍ସୋକୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋ ପ୍ରୋଣ 75 ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋଣ 200 ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ୄସହ ିସଚପଯୀ/ଘଓିତି୍ସୋ ୄମଈକଁୁଡଓି ରିସୀୄଯ ଈରିଳଖିତ ସୂଘୀୄଯ ସ୍ଙୋନ ୋଆ ନୋହୋନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ୋଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ଫର୍ୟ, ଦୋଫୀକୁଡଓି ׀ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଏଓୋଧିଓ ଦୋଫୀ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀
ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଘଣନତି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଦ୍ୱୋଯୋ ସୀଭିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ନଶିି୍ଚତ ରୋବ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙନ୍ତ:ି  
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 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଦୈନଓି ନକଦ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ 
 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ନକଦ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ  

1. ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓି ନକଦ ରିସୀ 

a) ପ୍ରତ ିଦନି ଯ ଯାଶ ିସୀଭା 

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ସଯୁକ୍ଷୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 
ପ୍ରତ ିଦନି ନକଦ ସୁଯକ୍ଷୋ ୂଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ  ଟ. 1500 ପ୍ରତ ିଦନି ଠ୍ୋଯୁ ଟ.5, 000 ଓଭିୋ ଧିଓ ପ୍ରତ ିଦନି ୄହୋଆୋୄଯ 
 ,ପ୍ରୄତୟଓ ୄଯୋକ ୋଆଁ ୄଦୈନଓି ନକଦ ପ୍ରଦୋନ ଈୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଫୋର୍ଓି ରିସୀ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

b) ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଦଫିସ ସଂଔୟା 

ଏହ ିରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଦୈନଓି ନକଦ ଯ ଦଫିସ ସଂଔୟୋ ଓୁ ୄସହ ିୄଯୋକ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ 
ମୋହୋ ୋଆଁ ଘଓିତି୍ସୋ ନଅି ମୋଈଥୋଏ ׀ ଘଓିତି୍ସୋକୁଡଓିଯ ଫସୃି୍ଗତ ତୋରିଓୋ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ନଫିୋସ ଫଧି ଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି 
ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ/ୄଯୋକ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ନକଦ ରୋବ ଓୁ ସୀଭତି ଓଯଥିୋଏ ׀  

c) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓବଯ ଓଭିୋ ଅଡ୍-ନ୍ ଓବଯ 

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଦୈନଓି ନକଦ ରିସୀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହସିୋଫୄଯ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ 
ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓ,ି ନୟ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହୋ ଏଓ ନଣିଭିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ସହତି ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍ 
ଓବଯ ହୁଏ ׀ ଏହ ିରିସୀସଫୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ଅଓସି୍ମଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ସହୋଣଓ ହୁନ୍ତ ିୄମୄହତୁ 
ୄଦଣ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ିୄଟ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସୋଯ ଫୋସ୍ଗଫ ଭରୂୟ ସହତି ସଭନ୍ଧତି ନୁୄହଁ ׀ ଏହୋ ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଧୋଯତି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଓୌଣସ ିସଯୁକ୍ଷୋ ତଯିକି୍ତ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

d) ଯିଯୂଓ ସୁଯକ୍ଷା 

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ଏଓ ନଣିଭିତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଔଙ୍ଙପ ରିସୀ ଓୁ ଯିୂଯଣ ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ର୍ସ୍ଗୋ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ 
ଅଓସି୍ମଓ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୋଆଁ  ଫଚପନ, ୄଓୋ-ୄ ଆତୟୋଦ ିବ ିକ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ନ ଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ 
ସଫୁ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀  

e) ସୁଯକ୍ଷା ଯ ନୟାନୟ ରାବ 

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ, ଏହ ିପ୍ଳୋନଯ ୄନଓ ରୋବ ଯହଙି ିୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଏହୋ ଫୁଛୋଆଫୋ ସହଚ ୄଟ 
ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ସହଚୄଯ ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓୁ ହଯୋଏ ୄମୄହତୁ 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନଯ ଫଧି ୋଆଁ ପ୍ରତଦିନି ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ପ୍ରଓୃତ ଔଙ୍ଙପ ମୋହୋ ଫ ିୄହୋଆ ଥୋଈ ନୋ 
ଓୋହିଁଓ ି׀ ଅହୁଯ,ି ୄସବ ିଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏଫଂ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ କୁଡଓି ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ସଯୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

2. ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯାକ ରିସୀ 

ଏହ ିଉତ୍ପାଦଓୁ ବୟାନଓ ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ଓଭିୋ ବିଖାତ (ୄଟ୍ରୌଭା) ୄସଫା ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ׀  
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ଘଓିତି୍ସୋ ଫଜି୍ଞୋନ ଯ ଈତ୍କର୍ପ ସହତି, ୄରୋଓଭୋୄନ ଓୟୋନସଯ, ୄଷ୍ଟ୍ରୋକ୍  ହୃଦ୍ ଖୋତ ଆତୟୋଦ ିବ ିଫଡ ଫଡ ୄଯୋକ ଯୁ ଫଞ୍ଚ ି
ମୋଈଙନ୍ତ ି , ୄମଈଁକୁଡଓିଯ ଯଣିୋଭ ଅକ ଓୋୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀ ୁନଶ୍ଚ,  ୄସବ ିଫଡ ଫଡ ୄଯୋକକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ 
ଫଞ୍ଚମିିଫୋ ୄଯ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ମୄଥଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୃଦ୍ଧ ି ୋଆଙ ି  ଫର୍ୟ ଏଓ ଫଡ ୄଯୋକଯୁ ଫଞ୍ଚମିିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ׀
ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙପ ତଥୋ ଘଓିତି୍ସୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଚୀଫନ ଧୋଯଣ ଔଙ୍ଙପ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଏପ୍ରଓୋୄଯ ସଂଓଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ଅକଭନ 
ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ  ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ବଣବୀତ ଓଯ ିଦଏି ׀  

a) ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄଓୌଣସ ି ଈରିଳଖିତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ ି ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଥିଫୋ ଏଓ ରୋବ ରିସୀ ୄଟ ׀  

b) ଏହୋଓୁ ଫକି୍ରୀ ଓଯୋମୋଏ : 

 ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୂନୋଶି୍ରତ  ରିସୀ ଯୂୄ ଓଭିୋ 
 ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ସହତି ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓଭିୋ 
 ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓଭିୋ  

ବୋଯତୄଯ, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରୋବସଫୁଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୟନ୍ତ ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ ଚୀଫନ ରିସୀକୁଡଓିଯ 
ନୁଫୃଦ୍ଧ ି ୂଯୋଆଡଯ  ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଦୁଆଟ ିପଭପ ଦଅିମୋଏ – ତ୍ୱଯୋନିତ CI ରୋବ 
ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CI ରୋବ ୄମୋଚନୋ ׀ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ୄଯୋକ କୁଡଓିଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯବିୋର୍ୋ ଏଫଂ ଈର୍ତ୍ଭ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 
ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହ ିରୋବଟ ିଫକି୍ର ିଓଯୋମୋଏ ׀ ଭ୍ରୋନ୍ତ ିଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ , ଅଆଅଯଡଏି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନ୍ତକପତ 20 ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ଯ ଯବିୋର୍ୋଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି
 ׀  ଦଣୋଓଯ ିୄର୍ର୍ୄଯ ଥିଫୋ ସଂରଗ୍ନ ୄଯ ରକ୍ଷୟ ଦିନୁ୍ତୂ ׀

ଫର୍ୟ, ଚୋଯୀ ଘଯଣ ୄଯ ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ୂୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରବୋଫତି ୄହଫୋଯ ଫହୁତ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥିଫୋ ୄରୋୄଓ ଭୂଔୟତଃ 
ଏହ ିଫୀଭୋ ୄନଆଥୋନ୍ତ ି ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ିନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ମୄଥଷ୍ଟ 
ତଥୟଯ ବୋଫ ୄମୋକଁୁ, ଘତି ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ୄମୋଚନୋକୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ନୁଃଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ତଥୟ 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସହୋଣତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଙ ି׀  

c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକକୁଡଓି ଫଡ ଫଡ ୄଯୋକ ଟନ୍ତ ିମୋହୋ ନୋ ୄଓଫ ବୋଯୀ ଧିଓ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଭରୂୟ ଅୄଡ 
କତ ି ଓଯୋନ୍ତ,ି ିତୁ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ, ଙ୍ଗ ହୋନ,ି ଈୋଚପନ ହୋନ ି ଆତୟୋଦଯି ଓୋଯଣ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି ଏଫଂ 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ଦୀଖପ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ିୋଯନ୍ତ ି׀ 

d) ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ଓୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ରିସୀ ତଯିକି୍ତ ୄନଫୋୋଆଁ 
ସୁୋଯରି୍ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ କ୍ଷତିଯୂଣ ଏଓ ଯଫିୋଯଯ ଅଥଓି ୄଫୋଛ ଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋୄଯ 
ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ମୋହୋଯ ସଦସୟ ୄସବ ିୄଯୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

e) ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଈତ୍ପୋଦ ଈତ୍ପୋଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ,ି 
ଓନୁି୍ତ ସୋଧୋଯଣ ୄଯୋକକୁଡଓିୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି 

 ଫନିେିଷି୍ଟ ଓୄଠ୍ୋଯତୋ ଥିଫୋ ଓୟୋନସଯସଫୁ 
 ତୀବ୍ର ଭୋୄଣୋଓୋଡନିର ଆନଫୋଓପର୍ନ 
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 ୄଓୋୄଯୋନୋଯୀ ଅୄଟପଯୀ ସଚପଯୀ 
 ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ବୋରଭ ପ୍ରତସି୍ଙୋନ 
 ଫନିେିଷି୍ଟ କମ୍ଭୀଯତୋ ଯ ୄଓୋଭୋ  
 ୄଯନୋର ଘତୋ 
 ୄଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମୋହୋଯ ଯଣିୋଭ ସ୍ଙୋଣୀ ରକ୍ଷଣ ୄହୋଆଥୋଏ  
 ଭୂଔୟ ଙ୍ଗ /ୄଫୋନ୍ ଭୟୋୄଯୋ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ 
 ଫହୁଫଧି ଓୋଠ୍ନିୟ 
 ୄଭୋଟଯ ନୁୟଯନ୍ ୄଯୋକ 
 ଙ୍ଗକୁଡଓିଯ ସ୍ଙୋଣୀ ୋଯୋରିସସି୍ 
 ଫଡ ଫଡ ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ସ୍ଙୋଣୀ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ 

ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକକୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋ ସି୍ଙଯ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ଫଢ ି ଫଢ ି ମୋଈଥୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଚପୋତଓି ଫଚୋଯୄଯ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସି୍ଙତକିୁଡଓୁି ‘ଭୂ ୂୄଓୋର୍ ’ ଏଫଂ ‘ତଯିକି୍ତ’ ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ,ିଏଯଓି ିଅରୄଚୈଭର୍ ସ ୄଯୋକ 
ବ ିସି୍ଙତ ିଓୁ ଫ ିସଯୁକ୍ଷୋ ଦିନ୍ତ ି ଫୄ ୄଫୄ ‘ଘଯଭ ୄଯୋକ’ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ନ୍ତବପୁୄ ׀ କ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ମଦି 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପି୍ରଭଣିଭ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀   

f) ୄମୄତୄଫୄ ଧିଓୋଂର୍ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄଯୋକଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭଟୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି 
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଙ ିୄମଈକଁୁଡଓି ଔଙ୍ଙପସଫୁଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଓୋଯୄଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯନ୍ତ ି  ଳ୍ପ କୁଡଏି ଈତ୍ପୋଦ ଈବଣ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସଂୄମୋକ, ଥପୋତ୍ ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ׀
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଏଫଂ ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଥିଫୋ ଫଡ ଫଡ ୄଯୋକ କୁଡଓିଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ, ଯ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିନ୍ତ ି׀ 

g) ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯୋକ ରିସୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଣୁ ଫକପ 21 ଫର୍ପ ଠ୍ୋଯୁ 65 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 
ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀ 

h)  ଏହ ି ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥୋଏ ୄମୄହତୁ ୄସବ ି ଏଓ ରିସୀଯ ଭଔୂୟ ଓୋଯଣ 
ୄହୋଆୋୄଯ ୄସବ ିୄଯୋକକୁଡଓି ସହତି ଚଡତି ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋଯ  ଅଥଓି ୄଫୋଛ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଫୋ ׀ 

i) ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକପତ ଏଓ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ନଦିୋନ ଘହି୍ନଟ ୄହଫୋୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି 100% 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ ୄଯୋକଯ କମ୍ଭୀଯତୋ ଅଧୋଯୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ 
25%  ଠ୍ୋଯୁ 100% ମପୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

j) ଞ୍ଜ  ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄଯ ୄଦଔୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଭୋନଓ ସର୍ତ୍ପ ୄହଈଙ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସ ି
ରୋବ ୄଦଣୄମୋକୟ ୄହଫୋ ୋଆଁ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ଠ୍ୋଯୁ 90 ଦନି ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଏଫଂ ୄଯୋକଯ ନଦିୋନ ୄଯ 30 
ଦନିଯ ଚୀଫତି ନୁୄଙ୍ଚଦ ׀ ଏହ ି ରୋବ ଯୂୄ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଚୀଫତି ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ‚ଭୃତୁୟ 
ରୋବ‛ସହତି ଭ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋ ଈଘତି ନୁୄହଁ ଏଫଂ ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ‚ଚୀଫତି ୂଫଞ୍ଚଥିିଫୋ  ରୋବ‛ ଥପୋତ୍ ୄସହ ିଓଷ୍ଟଦୋଣଓ 
ଯସି୍ଙିତକିୁଡଓୁି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ରୋବ ମୋହୋ ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯୋକ ୄଯ ଅସଥିୋଏ, 
ଏହ ିଥପୄଯ ଧିଓ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 
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k) ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 45 ଫର୍ପଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତ ୄମଈଭଁୋୄନ ସଙ୍କଟ ରୂ୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄନଫୋୋଆଁ ଘୋହୋଁନ୍ତ,ି 
ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓୄଠ୍ୋଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ଭୋନଓ ଫଚପନ କୁଡଓି ଠ୍କି୍ ୄସ ବଅି ମୋହୋ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିୄଯ ଥୋଏ, ଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଭର୍ପ ୋଆଫୋୄଯ ଓଭିୋ ନୁୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫପିତୋ, 
ଓଭିୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧିଓୁ ଟୋଫିୋ ୋଆଁ ୄଭଡଓିର ଘଓିତି୍ସୋ ୄଯ ଫିଭ ଓଯଫିୋ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଚତି 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

l) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭିତଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଯୋକକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଓଭିୋ ଧିଓ ୋଆଁ ୄଓଫ ଥୄଯ 
କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଭରିଟର ୄଅଈଟ୍ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଂଔୟୋ ମପୟନ୍ତ ׀ ୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦୋନ ଓରୋ ୄଯ, ରିସୀ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀ 

m) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀଓୁ ସଭୂହଭୋନଙୁ୍କ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଓୄପୋୄଯଟ ଭୋନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଁଭୋୄନ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ରିସୀସଫୁ ନିନ୍ତ ି׀ 
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G. ଦୀଖପାଫଧି ୄସଫା ଫୀଭା 

ଅଚଓିୋରି, ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଫଢଫିୋ ସହତି, ଫଶି୍ୱୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସଂଔୟୋ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଈଙ ି  ଫଦ୍ଧତି ଅଣୁଯ ୄରୋଓସଂଔୟୋ ׀
ସହତି, ସୋଯୋ ଥୃିଫୀୄଯ, ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ଫୀଭୋ ଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ଫଢୁଙ ି׀ ଫୄଣୋୄଚୟଷ୍ଠ ୄରୋଓଭୋୄନ ଏଫଂ ୄସହ ିୄରୋୄଓ ଭଧ୍ୟ 
ୄମଈଭଁୋୄନ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଙ୍ଗତୋୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଟନ୍ତ,ି ଦୀଖପୋଫଧି ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି  ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ/ମତ୍ନ ଥପ ׀
ୄହଈଙ ିୄସହ ିୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୟକି୍ତକତ ଓଭିୋ ନସଂି ୄସଫୋ ୄମଈଁଭୋୄନ ସହୋଣତୋ ଯ ଭୋତ୍ରୋ ଫନିୋ ନିୄ ଚ ନଚିଯ 
ମତ୍ନ ୄନଫୋୋଆଁ ସଭଥପ ଓଭିୋ ୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ବଫରି୍ୟତୄଯ ଅହୁଯ ିବର ୄହଫୋ ୋଆଁ ମୋଈନୋହିଁ ׀  

ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ୋଆଁ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄମୋଚନୋ ଙ:ି  

a) ୂଫପଯୁ ନଧିି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄମୋଚନୋ ୄମଈକଁୁଡଓୁି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ, ୄସଭୋନଙ୍କ ବଫରି୍ୟତ ଯ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ 
ଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ, କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ଏଫଂ 

b) ଅସନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄମୋଚନୋ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ଏଓ ୄଭୋଟୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭତି 
ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ 

ଙ୍ଗତୋଯ ଓୄଠ୍ୋଯତୋ ୂଏଫଂ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଫଞ୍ଚଫିୋ ଫଧି  ରୋବଯ ଯଭିୋଣ ଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ନଏି ׀ ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ଈତ୍ପୋଦ କୁଡଓି 
ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ଫଓିର୍ତି ୄହଫୋଓୁ ଙ ି׀  

ବଫଷିୟତ ଅୄଯାକୟ ରିସୀ 

ପ୍ରଥଭ ଫୂପ–ନଧିି ପ୍ରୋପ୍ତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଥିରୋ ଘୋୄଯୋଟ ି ସୋଫପଚନଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଣନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବଫର୍ୟତଅୄଯୋକୟ ରିସୀ 1990 ׀ ୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ, ଏହ ି ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ 
ଫସଯପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ, ତୋ’ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିୄସ ତୋ’ ଈୋଚପନକ୍ଷଭ 
ଚୀଫନ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋଏ ׀  ଏହୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ ସଦୃର୍ ୄଟ ୄଓଫ ଏହୋ ଫୟତୀତ ୄମ ଏହୋ 
ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷୋ ବଫରି୍ୟତଯ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

a) ଫିମି୍ବତ ୄଭଡିୄ ଳଭ 

ରିସୀ ଟ ିଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫିମି୍ବତ ଓଭିୋ ବଫରି୍ୟତ ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ୄଟ ଏଫଂ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ବଅି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ 25 ଏଫଂ 55 ଫର୍ପ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଏହ ିୄମୋଚନୋୄଯ ୄମୋକ ୄଦଆ ୋୄଯ ׀  

b) ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅୟୁ 

ୄସ 55 ଏଫଂ 60 ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଘଣନ ଓଯିୋୄଯ ଏହ ିସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ ୄମୋକ ୄଦଆଥିଫୋ ତୋଯଔି 
ଏଫଂ ଘଣନତି ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ 4 ଫର୍ପଯ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୟଫଧୋନ ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ରିସୀ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁଯ ଥପ 
ୄହଈଙ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରୋବ ଅଯମ୍ଭ 
ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଣୁ ׀ ଏହ ିଅଣୁ ଓୁ ଅକଓୁ ଫଢୋ ମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  

c) ଫସଯଗ୍ରହଣ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ସଭୟାଫଧି 

ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୋଫଧି ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିତୋଯଔି ଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିେିଷି୍ଟ 
ରିସୀ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ସହତି ସଭୋପି୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣୋଫଧି ׀ ଏହ ିସଭଣୋଫଧି ୄଯ ଫୀଭିତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଈଥିଫୋ 
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ନୁସୋୄଯ ଓସିି୍ଗ/ ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ଓୁି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫ ׀ ଫୀଭିତ ୋଔୄଯ ୄକୋଟଏି ଏଓ ଭୁସ୍ଗ ପି୍ରଭିଣଭ 
ଓଭିୋ ଓସିି୍ଗ ହସିୋଫୄଯ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନଯ ଫଓିଳ୍ପ ଥୋଏ ׀  

d) ସାଯଣ/ପ୍ରତୟାହଯଣ 

ମଦ ିଫୀଭିତ ଯ ଭୃତୁୟ ୄହୋଆମୋଏ ଓଭିୋ ୄସ ଘଣନତି ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫଣସ ଯ ଫୂପଯୁ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ୄଯ ୄମୋଚନୋ ଠ୍ୋଯୁ 
ସୋଯତି/ ପ୍ରତୟୋହୃତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, ୄତୄଫ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସ ିଦୋଫୀ ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ପି୍ରଭଣିଭ 
ଯ ଈମୁକ୍ତ ୄପଯସ୍ଗ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫ ׀ ନୂତନୀଓଯଣ ୄଯ ଫିଭ ୋଆଁ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ଓୋଯଣ ଫସଯୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ 
ୋଆଁ 7 ଦନି ଯ ନୁଗ୍ରହ ଫଧିଯ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହଙି ି׀  

e) ସଭନୁୄଦଶନ 

ୄମୋଚନୋୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ନ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହଙି ି׀  

f) ଫଚପନ 

ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ୄଯ ଥିଫୋ ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ, 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଏଫଂ ଫନିେିଷି୍ଟ ୄଯୋକକୁଡଓି ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପ 
ଫଚପନ ବ ିଏହ ିରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫଚପନ ନୋହିଁ ׀ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ବଫରି୍ୟତ ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ, ଏହୋ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ 
ତଓପ ସଙ୍ଗତ ୄଟ ׀  

g) ସଭହୂ ଫୀଭା ପ୍ରଓାଯ 

ରିସୀ ଓୁ ସଭହୂ ଅଧୋଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଈଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭହୂ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟଯ ସୁଫଧିୋ ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

363 

 

H. ୄଓାଭିେ-ଉତ୍ପାଦ 

ୄଫୄ ୄଫୄ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସହତି ସଂୄମୋଚତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଦୁଆ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓତ୍ର ୄହୋଆ  ଏଓ ଫୁଛୋଭଣୋୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ୟୋୄଓଚଡ ଈୋଣୄଯ ଧିଓ ଈତ୍ପୋଦଓୁ 
ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯଫିୋଯ ଏହୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତ ି׀  

ୄହରଥ ପ୍ଳସ୍ ସ ରାଆଫ୍ ୄଓାଭିେ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଈତ୍ପୋଦସଫୁ ୄମଈକଁୁଡଓି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଏଓ 
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଏଫଂ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୂନୋଶି୍ରତ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ସଂୄମୋଚନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଦୁଆୄକୋଟ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଡଚିୋଆନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଈବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଫତିଯଣ ଘୟୋୄନର 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫିଣନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ, ଏହୋଯ ଯଣିୋଭ ଦୁଆ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫନ୍ଧନ ୄହଫ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ 
ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁମୋଣୀ, ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିୄକୋଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ୄକୋଟଏି ଣ-ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଫ 
ୄସବ ି ଫନ୍ଧନ ଯ ନୁଭତ ି ଦଅିମୋଆଥୋଏ ׀ ଫିଣନ, ରିସୀ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ  ସୋଧୋଯଣ ଔଙ୍ଙପକଡୁଓିଯ ଫଣ୍ଟନ ୄଓଈ ଁ
ଈୋଣୄଯ ଓଯୋମିଫ ଏଥିୋଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଭୋଦଣ୍ଡ  ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଂଘୋଯଣ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ୄସବ ି
ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁଛୋଭଣୋଯ ଏଓ ଜ୍ଞୋନ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄକୋଟଏି 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ ଫନ୍ଧନ ୋଆଁ IRDAI ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଘୁକି୍ତନୋଭୋ ଏଓ ଦୀଖପୋଫଧି ସ୍ୱଯୂଯ ୄହଫୋ 
ଈଘତି୍ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ଯସି୍ଙିତ ି IRDAI  ଙ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟି ଫୟତୀତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯସି୍ଙିତିୄ ଯ ଫନ୍ଧନଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତୟୋହୋଯଯ ନୁଭତ ି
ଦଅିମିଫ ନୋହିଁ ׀ 

ୄଓୋମି୍ବ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିିନ୍ନ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଂଓପ ଫନୁି୍ଦ ଯୂୄ ରିସୀ ୄସଫୋଓୁ ସକୁଭ 
ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଏଓ ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀକୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟଏି ଓୁ ୋଯସ୍ପଯଓି ଯୂୄ ସମ୍ମତ ିଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀ ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ  ରିସୀ ୄସଫୋଓୁ ସକୁଭ 
ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ରିସୀଯ ୄଓଈ ଁଫବିୋକ ପ୍ରବୋଫତି ୄହୋଆଙ,ି ଏହୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ 
ଓଯ,ି ଦୋଫୀ  ଓଭିର୍ନ ୄଦଣପ୍ରଦୋନକୁଡଓି ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘୋତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

‘ୄଓୋମି୍ବ ଈତ୍ପୋଦ’ ପୋଆରିଙ୍୍ଗ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକିତୋ ଭୋକପଦର୍ଓିୋଯ ନୁୋନ ଓଯଫି 
ଏଫଂ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଯୂୄ ହଟୋମିଫ ׀ ଈବଣ ସଙ୍କଟଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଖଟଓକଡୁଓୁି ରକୋ ରକୋ ବୋୄଫ ଘହି୍ନଟୄମୋକୟ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି 
ଏଫଂ ଈବଣ ଫକି୍ରଣ-ୂଫପ ଫସ୍ଙୋ  ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋୄଯ  ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି, ଫକି୍ରଣ ସୋହତିୟ ଆତୟୋଦ ିବ ିସଭସ୍ଗ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ 

ଈତ୍ପୋଦଓୁ ଈବଣ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯୂୄ  ସଭୂହ ଫୀଭୋ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଫର୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ୄପଳୋଟଯ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯଫିୋଯଯ ଈୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଈୄଯ ଦଅିମୋଏ ମିଏ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଏଫଂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ନୟୋନୟ ପ୍ରମୁଚୟ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 
ଭୋନଦଣ୍ଡ ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ଫଓିଳ୍ପ ଫୀଭିତ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ଏଫଂ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ‘ୄଓୋଭି ଈତ୍ପୋଦ’ ଈୄଯ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 
ଫର୍ୟ, ‘ୄଓୋମି୍ବ ଈତ୍ପୋଦ’ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫଓିଳ୍ପଯ ନୂତନୀଓଯଣୀଣତୋ ଯ ୋତ୍ରତୋ ସଭନ୍ଧତି ଣ-ଫୀଭୋ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ 
ଠ୍ୋଯୁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଫଓିଳ୍ପୄଯ ଥିଫ ׀ 
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ୄଓୋମି୍ବ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫିଣନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଫିଣନ ଘୟୋୄନର, ୄବ୍ରୋଓଯ ଏଫଂ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୈଣକି୍ତଓ  ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, 
ୄମଈଭଁୋୄନ ଈବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ସୋଧୋଯଣ ଟନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଫୟୋଙ୍କ ୄଯପଯୋର ଫୟଫସ୍ଙୋ 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ନୁୄହଁ ׀ ଫର୍ୟ, ୄସଭୋୄନ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୄହୋଆୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ୄମଈଁଭୋୄନ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଈତ୍ପୋଦଯ 
ଫିଣନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଧିଓୃତ ନୁହନଁ୍ତ ି׀ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଏଫଂ ଫକି୍ରଣ ସୋହତିୟୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହସିଫୁ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ଫରି୍ଣୄଯ 
ୄମଯଓି ିଦୁଆଟ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଚଡତି ଙନ୍ତ,ି ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ନୟଠ୍ୋଯୁ ରକୋ ୄଟ, ଓଏି ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫି, 
ଫୀଭିତଯ ଫଓିଳ୍ପ ୄଯ ଈବଣ ଓଭିୋ ୄକୋଟଏି ସଯୁକ୍ଷୋଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫରି୍ଣ, ୄସଫୋ ସଫୁଧିୋ ଆତୟୋଦ ି׀ 

ଏହ ିଫୟଫସୋଣୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ IT ସଷି୍ଟଭ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଦୃଢ ଏଫଂ ଫୋଧ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ୄମୄହତୁ ଏହୋଯ ଥପ 
ଅଫର୍ୟଓ ନୁସୋୄଯ ଦୁଆଟ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟଯ ସଭନଣ ଏଫଂ IRDAI ୋଆଁ ତଥୟ ଚୋତ ୄଟ ׀ 
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I. ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ  

ୟୋୄଓଜ୍ ଓଭିୋ ଙତ୍ର ସଯୁକ୍ଷୋକୁଡଓି, ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ଦସ୍ଗୋଫଚି ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ କୁଡଓିଯ ଏଓ ସଂୄମୋଚନ, ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ନୟୋନୟ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ, କୃହସ୍ଙ ରିସୀ, ୄଦଓୋନୀ ରିସୀ, ପିସ୍ ୟୋୄଓଜ୍ ରିସୀ ଆତୟୋଦ ି
ବ ିଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋସଫୁ ଯହଙି ି ୄମଈଁକୁଡଓି, ୄକୋଟଏି  ରିସୀ ନ୍ତକପତ, କହୃ, ଫସୁ୍ଗ ଅଦ ିସହତି ଫବିିନ୍ନ ୄବୌତଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଘୋହୋଁନ୍ତ ି׀ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ଓଙି ିଫୟକି୍ତକତ ଙି୍କ୍ତ ଓଭିୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଥିଫୋ ୟୋୄଓଜ୍ ରିସୀ ଯ ଈଦୋହଯଣକୁଡଓି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ସଯୁକ୍ଷୋ ରୋବକୁଡଓୁି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓି 
ସହତି ଏଫଂ ଏଯଓି ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଦୈନଓି ନକଦ ରୋବକୁଡଓୁି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ରିସୀକୁଡଓି ସହତି 
ସଂୄମୋଚତି ଓଯ ିନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ୟୋୄଓଜ୍ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋ ନୋ ୄଓଫ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ, ିତୁ ଦୁଖପଟଣୋ 
ଚନତି ଭୃତୁୟ/ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ  ରୋବ କଡୁଓୁି ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ସହତି ୄଯୋକ/ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ, ମୋଞ୍ଚ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋୄକଜ୍ ଯ ହୋନ ିଓଭିୋ ହଞ୍ଚଫିୋୄଯ ଫିଭ, ୋୄସ୍ପୋଟପ  ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ହୋନ,ି ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ିୋଆଁ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ , ମୋତ୍ରୋଯ ଯେଓଯଣ ଏଫଂ ଏଯଓି ିହଯଣ ସଯୁକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ׀  
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J. ଦଯିଦ୍ର ଫକପଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ଭୋଆୄକ୍ରୋ-ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଯଓିଳ୍ପନୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଗ୍ରୋଭୀଣ  ୄନୌଘୋଯଓି  ୄକ୍ଷତ୍ର ନଭିନ ଅଣ ଫକପ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖି ଓଯୋମୋଆଙ ି  ନଭିନ ଅଣଫକପଯ ୄରୋୄଓ ଅଭ ଚନସଂଔୟୋଯ  ଏଓ ଫଡ ଅଓୋଯ କଠ୍ନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓବଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ନ ଥୋଏ ׀ ୄତଣୁ , ଏହ ିନଭିନ ଭୂରୟଯ ଈତ୍ପୋଦ ଓୁ ଏଓ ର୍ସ୍ଗୋ 
ପି୍ରଭଣିଭ ରୋବ ୟୋୄଓଚ ସହତି, ଏହ ିୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ସୋଧୋଯଣ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଏକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ 
ଫଞ୍ଚଫିୋ ୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ,ଭୋଆୄକ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଅଆ.ଅଯ. ଡ.ିଏ. ଭୋଆୄକ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ׀
2005 ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ହୁଏ ׀  

ଏହ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଏଓ ଳ୍ପ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଅସନ୍ତ ିଏଫଂ ସୋଧୋଯଣତଃ, ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଭୋଆୄକ୍ରୋ-ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ, 2005 
ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁମୋଣୀ ଫୀଭୋଯୋର୍ ି ଟ.30,000 ଯୁ ନଭିନୄ ଯ ଥୋଏ ׀ ୄସବ ି ସଯୁକ୍ଷୋକୁଡଓୁି ଭୂଔୟତଃ ଫବିିନ୍ନ ସବ୍ଦୋଣ 
ସଂକଠ୍ନ ଓଭିୋ ଣ-ସଯଓୋଯୀ ସଂକଠ୍ନ ୂNGO) ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ସଭହୂ ଅଧୋଯୄଯ ନଅିମୋଏ ׀ 
ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଯ ଗ୍ରୋଭୀଣ  ସୋଭୋଚଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭୋଯ ଫୟୋଓ ହୁ ଞ୍ଚ ଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ,  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ନୁୋତ ଓୁ ଭୋଆୄକ୍ରୋ-ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯଫିୋ 
ଈଘତି୍ ׀  

ସଭୋଚଯ ଦଯଦି୍ର ଫକପ ଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ PSU ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସୃଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୁଆଟ ି
ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନୄ ଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆଙ:ି 

1. ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରିସୀ 

ନଭିନ କୁଡଓି ଚନ ଅୄଯୋକୟ ଫୀଭୋ ରସୀଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତ ି: 

a. ସଭୋଚଯ କଯଫି ଫକପଯ ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ର୍ସ୍ଗୋ ୄଭଡଓିର ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଏହ ିରିସୀଯ ଯଓିଳ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

b. ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀଯ ପ୍ରଓୋଯକୁଡଓି ବ ିୄଟ ׀ ସଂଘତି ୄଫୋନସ ଏଫଂ ୄଭଡଓିର ମୋଞ୍ଚ ରୋବସଫୁ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ନୁହନ୍ତ ି׀ 

c. ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ତଥୋ ଯଫିୋଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀ 

d. ଅଣୁ ସୀଭୋ ୋଞ୍ଚ ଠ୍ୋଯୁ 70 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ୄଟ ׀ 

e. ତନି ିଭୋସ  ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ଯ ଫଣସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସନ୍ତୋନସନ୍ତତ ିଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଆ ୋୄଯ ଏହ ିସର୍ତ୍ପୄ ଯ ୄମ ଚୄଣ ଓଭିୋ ଈବଣ 
ିତୋଭୋତୋଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ସହତି ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମିଫ ׀ 

f. ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଟ. 5,000 ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ ନଭିନ ୄଟଫୁର ନୁମୋଣୀ 
ୄଦଣ ହୁଏ ׀ 

ୄଟଫୁର 2.1 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଣସ 46 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ 46-55 56-65 66-70 
ଯଫିୋଯ ଯ ଭୂଔୟ 70 100 120 140 
ତ/ିତ୍ନୀ 70 100 120 140 
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25 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତୋନ/ସନ୍ତତ ି 50 50 50 50 
2+1 ଅଶି୍ରତ ିରୋ ଯ ଯଫିୋଯ ୋଆଁ 190 250 290 330 
2+2 ଅଶି୍ରତ ିରୋ ଯ ଯଫିୋଯ ୋଆଁ  240 300 340 380 

 ଅଣଓଯ ଧିନଣିଭ ଯ ନୁବୋକ 80 D ନ୍ତକପତ ପି୍ରଭଣିଭ ଓଯ ରୋବ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ହୁଏ ׀   

 ରିସୀ ୋଆଁ ୄସଫୋ ଓଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀ 

2. ସାଫପୄବୌଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ୄମାଚନା (UHIS) 

ଏହ ି ରିସୀ 100 ଓଭିୋ ଧିଓ ଯିଫାଯଯ ସଭୂହ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଭଣୄଯ ୄଫୈଣକି୍ତଓ UHIS 
ରିସୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଚନତୋ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ରାବ 

ନଭିନକୁଡଓି ସୋଫପୄ ବୌଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ରୋବ ଟନ୍ତ ି:  

 ୄଭଡଓିର କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ 

ରିସୀ ନଭିନ ଈ ସୀଭୋକୁଡଓି ନ୍ତକପତ ଫୟକି୍ତ/ଯଫିୋଯ ୋଆଁ ଟ. 30, 000 ମପୟନ୍ତ ଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପଯ 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ୄଟଫୁର 2.2 

ଫଫିଯଣୀ ସୀଭା 
ୄଓୋଠ୍ଯୀ, ୄଫୋଡଙି୍ଗ ଔଙ୍ଙପ ଟ 150 ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି 
ମଦ ିICU ୄଯ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ଟ. 300 ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି 
ସଚପନ, ଏୄନୄସ୍ଙଟଷି୍ଟ. ଓନଷରଟୋଣ୍ଟ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ, ନସଂି ଔଙ୍ଙପ 4,500 ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିୄଯୋକ/କ୍ଷତ 
ଏୄନୄସ୍ଙସଅି, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄ ଚନ୍, OT ଘୋଚପ, ର୍ଧ, ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ 
ସୋଭଗ୍ରୀ  ଏସ, -ୄଯ, ଡୋଏରିସସି୍, ୄଯଡିୄଥଯୋି, ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, 
ୄୄସ୍ମଓଯ, ଓୃତ୍ରଭି ଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ, ଆତୟୋଦ ି

ଟ. 4,500 ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିୄଯୋକ/କ୍ଷତ  

ୄଓୌଣସ ିୄକୋଟଏି ୄଯୋକ ୋଆଁ ଫୟଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଭୋଟ ଔଙ୍ଙପ ଟ. 15, 000 ମପୟନ୍ତ 
 

 ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 

ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ଯଫିୋଯଯ ଭଔୂୟ ଈୋଚପନଓୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୂନୁସଘୂୀ ୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ନୁଯୂ  :ଟ 25, 000/- 

 ଙ୍ଗତା/ଫଓିାଙ୍ଗତା ସଯୁକ୍ଷା 

ମଦ ି ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ/ୄଯୋକ ୄମୋକଁୁ ଯଫିୋଯଯ ଭଔୂୟ ଈୋଚପନ ଓୋଯୀ ଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଓଯୋମୋଏ, 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ୋଆଁ, ତନି ିଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ୄଯ ସଫପୋଧିଓ 15 ଦନି ମପୟନ୍ତ କ୍ଷତିୂଯଣ ଯୂୄ 
ଟ.50/-ପ୍ରତ ିଦନି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ  ׀ 
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 ପି୍ରଭୟିଭ 
ୄଟଫୁର 2.3 

ତତ୍ତ୍ୱ ପି୍ରଭୟିଭ 
ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ଟ.365/- ପ୍ରତ ିଫର୍ପ 
ୋଞ୍ଚ ଚଣ ମପୟନ୍ତ ଏଓ ଯଫିୋଯ ୋଆଁ ୂପ୍ରଥଭ ତନି ି ିରୋଙୁ୍କ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯ ି  
 

ଟ.548/- ପ୍ରତ ିଫର୍ପ 

ସୋତ ଚଣ ମପୟନ୍ତ ଏଓ ଯଫିୋଯ ୋଆଁ ୂପ୍ରଥଭ ତନି ି ିରୋ  
ଅଶି୍ରତ ିତୋଭୋତୋଙୁ୍କ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯ ି   

ଟ.730/- ପ୍ରତ ିଫର୍ପ 

BPL ଯଫିୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ସଫିଷଡ ି ଦଯଦି୍ର ସୀଭୋ ୄଯଔୋ ତୄ ଥିଫୋ ଯଫିୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 
ସଯଓୋଯ ଏଓ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫିଷଡ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄ ଫ ׀  
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K. ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 

ସଯଓୋଯ ଭଧ୍ୟ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ,ି ୄମଈକଁୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଯୋଚୟକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରମୁମୟ ୄହଫ ׀ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରୋବଯ ଫସି୍ଗୋଯ ଓୁ ଚନ ସଭଦୁୋଣ ମପୟନ୍ତ ଫସି୍ଗୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ସଯଓୋଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସହୄମୋକୄଯ ଯୋଷି୍ଟ୍ରଣ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ରୋକୁ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ଦଯଦି୍ର ସୀଭୋ ୄଯଔୋ ତ (BPL) ଯ ଯଫିୋଯଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ׀
ଓଯଫିୋଓୁ, ଶ୍ରଭ  ନମୁିକି୍ତ ଭନ୍ତ୍ରୋଣ, ବୋଯତ ସଯଓୋଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ RSBY ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ନଭିନକୁଡଓି ଯୋଷି୍ଟ୍ରଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ  ଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତ ି:  

a. ଏଓ ଯଫିୋଯ ୄପଳୋଟଯ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ BPL ଯଫିୋଯ ୋଆଁ ଟ. 30, 000 ଯ ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି׀ 

b. ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀ 

c. ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଯ ଏଫଂ ସଚଓିର ୂର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସୋ ସଭନ୍ଧୀଣ  ପ୍ରଓୃତଯି ୄସଫୋ ଯ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ମୋହୋଓୁ ଦଫିସ-ୄସଫୋ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

d. ସଭସ୍ଗ ୄମୋକୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଯ ନକଦହୀନ ସଯୁକ୍ଷୋ ׀ 

e. ସ୍ମୋଟପ ଓୋଡପ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ׀ 

f. ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ׀ 

g. ପ୍ରୄତୟଓ ବିଚଟି୍ ୋଆଁ ଟ. 100/- ଯ ଯଫିହନ ବର୍ତ୍ୋ 

h. ୄଓନ୍ଧ  ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

i. ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋଭୂଓ ଫଡିଙ୍ି୍ଗ ଅଧୋଯୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନତି ହୁନ୍ତ ି׀ 

j. ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ୋଆଁ ସୋଫପଚନଓି  ୄଫସଯଓୋଯୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘଣନ 

k. ୄଓନ୍ଧ  ଯୋଚୟସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 3:1 ନୁୋତୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫହନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିୋଯ 
ୋଆଁ ଟ. 565/-ଯ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

l. ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଂର୍ଦୋନ: ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଯ 25 ପ୍ରତରି୍ତ ଏଫଂ ଟ.750 ୄଯ ଓଙି ିତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ׀ 

m. ଞି୍ଜଓଯଣ ରୁ୍ଳ୍କ/ନୂତନୀଓଯଣ ରୁ୍ଳ୍କ ଯୂୄ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ଫୋର୍ଓି ଟ.30/- ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି ׀ 

n. ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଭରୂୟଓୁ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ 

o. ଏହ ିଈୄେର୍ୟୄଯ ସ୍ମୋଟପ ଓୋଡପ ଯ ଭରୂୟ ଟ. 60/- ଯ ତଯିକି୍ତ ଯୋର୍ ିପ୍ରତ ିରୋବଗ୍ରହୀତୋ ଈରବ୍ଧ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

p. ୄମୋଚନୋଟ ି ସ୍ମୋଟପ ଓୋଡପ ଚୋଯୀ ତୋଯଔି ଠ୍ୋଯୁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଭୋସ ୄଯ ଭୋସଯ ପ୍ରଥଭ ଦନିଯୁ ଓୋମପୟ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫି ׀ ଏ 
ପ୍ରଓୋୄଯ, ମଦ ିଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଚରିଳୋୄଯ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ସ୍ମୋଟପ ଓୋଡପ କୁଡଓି ୄପଫୃଣୋଯୀ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ଚୋଯୀ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ୄମୋଚନୋଟ ିଏପି୍ରରଯ ହରିୋ ଠ୍ୋଯୁ ରୋକୁ ୄହଫ ׀ 



 

370 

 

q. ୄମୋଚନୋଟ ି ୄକୋଟଏି ଫର୍ପ ୋଆଁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପଯ  31 ଭୋଙ୍ଙପ ମପୟନ୍ତ ରୋକୁ ଯହଫି ׀ ଏହୋ ୄସହ ି ନେିଷି୍ଟ ଚଲି୍ଲୋୄଯ 
ୄମୋଚନୋଯ ନ୍ତଭି ତୋଯଔି ୄହଫ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଡପ କୁଡଓିଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତଭି 
ତୋଯଔି ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପଯ 31 ଭୋଙ୍ଙପ ୄହଫ ׀ 

ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ନୁସଘୂୀୄଯ ଈରିଳଖିତ TPA ଭୋନଙ୍କ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଭିୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଫ ׀ ୄମୄତ ଦୂଯ ସମ୍ଭଫ 
ସଭୋଧୋନ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ନକଦହୀନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄକୋଟଏି ୄଯୋକ ଯ ଥପ ୄଯୋକଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫଧି ୄଫୋରି ଧଯୋମିଫ ଏଫଂ ଏହୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହତି ୄର୍ର୍ 
ଯୋଭର୍ପ ତୋଯଔି ଠ୍ୋଯୁ 60 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  
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L. ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା  

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଭୃତୁୟ  ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଫୀଭୋଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଈଥିଫୋ ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ PMSBY 
ତୟଧିଓ ଯୁଘ ିଅଓୃଷ୍ଟ ଓଯଙି ିଏଫଂ ୄମୋଚନୋ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନ ବ ିଟନ୍ତ ି:  

ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯସିଯ : ସହୄମୋକୀ ଫୟୋଙ୍କ କୁଡଓିଯ 18 ଠ୍ୋଯୁ 70 ଫର୍ପ ଫଣସୄଯ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ଧୋଯଓଭୋୄନ 
ୄମୋକ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ଟନ୍ତ ି  ସହୄମୋକୀ ଫୟୋଙ୍କ କୁଡଓି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଫନ୍ଧନ ׀
ଯଖିଫୋ ଈଘତି୍ ମିଏ ୄସବ ିଫୟୋଙ୍କ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଷ୍ଟଯ ରିସୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୟକି୍ତ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି 
ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ଚଯଅିୄଯ ୄମୋଚନୋୄଯ ୄମୋକ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ମଦ ିୄସ ଏଓୋଧିଓ ଫୟୋଙ୍କୄଯ 
ନୋଭୋଙି୍କତ ଓୄଯ, ୄସ ତଯିକି୍ତ ରୋବ ୋଆଫ ନୋହିଁ ଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଧିଓୋଯଯୁ ଫଞ୍ଚତି ୄହଫ ׀  
ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ୋଆଁ ଅଧୋଯ ଭଔୂୟ  KYC ୄହଫ ׀  

ନାଭାଙ୍କନ ପ୍ରଓାଯ/ଫଧି : ସୁଯକ୍ଷୋ 1 ଚୁନ ଠ୍ୋଯୁ 31 ଭଆ ମପୟନ୍ତ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପଯ ଫଧି ୋଆଁ ୄହଫ ମୋହୋ ୋଆଁ ୄମୋକ 
ୄଦଫୋ/ନଦି୍ଧପୋଯତି ପଭପୄ ଯ ନୋଭୋଙି୍କତ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋଠ୍ୋଯୁ ୄଟୋ-ୄଡଫଟି୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଫଓିଳ୍ପ ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫର୍ପ 31 ଭଆ ସୁଦ୍ଧୋ ୄଦଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହଫ, ମୋହୋ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫର୍ପୄଯ 31 କଷ୍ଟ 2015 ମପୟନ୍ତ ଫଢୋମୋଆୋୄଯ ׀ 
ଅଯମ୍ଭୄଯ ଈଘୋଟନ ସଭଣୄଯ, ୄମୋକୄଦଫୋ ସଭଣଓୁ ବୋଯତ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅହୁଯ ି ତନି ି ଭୋସ ମପୟନ୍ତ, ଥପୋତ୍ 30 
ଡିୄ ସଭଯ, 2015 ମପୟନ୍ତ ଫଢୋଆ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀  

ୄଯ ୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ସହତି ୄମୋକ ୄଦଫୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନୁସୋୄଯ ସମ୍ଭଫ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 
ଅୄଫଦଓଭୋୄନ ନୋଭୋଙ୍କନ/ ୄଟୋ-ୄଡଫଟି୍ ୋଆଁ ଏଓ ନଦିଷି୍ଟ/ଦୀଖପସଭଣଯ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯ ିୋଯନ୍ତ,ି ମୋହୋ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ 
ସହତି ୄମୋଚନୋ ଘୋରୁ ଯହଫିୋ ଧୀନୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ମୋହୋଓୁ ତୀତ ନୁବୂତ ିଅଧୋଯୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ 
ି ସହ ିଫୟକି୍ତ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄମୋଚନୋଓୁ ଙୋଡୄ ׀ ୄଦଆଥିୄଫ, ୄସଭୋୄନ ଈୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଫନୁି୍ଦୄଯ ବଫରି୍ୟତ 
ସଭଣୄଯ ୄମୋଚନୋୄଯ ନୁଃ ୄମୋକ ୄଦଆ ୋଯନ୍ତ ି ଫର୍ପଓୁ ଫର୍ପ ୄମୋକୟ ଫକପୄ ׀ ଯ ନୂତନ ପ୍ରୄଫର୍ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓଭିୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ 
ସଭଣଯ ୄମୋକୟ ଫୟକି୍ତ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄମୋକ ୄଦଆ ନ ଥିୄର, ୄସଭୋୄନ ବଫରି୍ୟତ ସଭଣୄଯ ୄମୋକ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସଭଥପ 
ୄହୄଫ ୄମୄତୄଫୄ ୄମୋଚନୋଟ ିଘୋରୁ ଯହଥିିଫ ׀  

ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ରୋବସଫୁ ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ :  
ରାବକୁଡଓିଯ ସାଯଣୀ ଫୀଭା ଯାଶ ି
ଭୃତୁୟ  ଟ. 2 ରକ୍ଷ 
ଈବଣ ଅଖିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ  ପ୍ରତରିବୟ ହୋନ ିଓଭିୋ ଈବଣ ହୋତ 
ଓ ିୋଦଯ ଈୄମୋକଯ ହୋନ ିଓଭିୋ ୄକୋଟଏି ଅଖିଯ ଦୃଷ୍ଟି ହୋନ ି
ଏଫଂ ହୋତ ଓ ିୋଦଯ ଈୄମୋକଯ ହୋନ ି 

ଟ. 2 ରକ୍ଷ 

ୄକୋଟଏି ଅଖିଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ  ପ୍ରତରିବୟ ହୋନ ିଓଭିୋ ୄକୋଟଏି 
ହୋତ ଓଭିୋ ୋଦଯ ଈୄମୋକଯ ହୋନ ି

ଟ. 1 ରକ୍ଷ 

ୄମୋକ ୄଦଫୋ ଏଫଂ ନୋଭୀତଓିଯଣ ସୁଫଧିୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍, ଆୄଭର ଓଭିୋ ଫୟକି୍ତକତ ସୋକ୍ଷୋତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭ : ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ୋଆଁ ଟ. 12/- ପ୍ରତ ିଫର୍ପ, ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୋର୍ଓି ଫୀଭୋ ଫଧିଯ 1 ଚୁନ ଦନି ଓଭିୋ ତୋ’ ଫୂପଯୁ 
ୄକୋଟଏି ଓସିି୍ଗୄଯ ‘ୄଟୋ ୄଡଫଟି୍’ ସୁଫଧିୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଧୋଯଓଯ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟ ିଦଅି ମିଫ ׀ ଫର୍ୟ, 
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ୄସହ ିସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିୄଟୋ ୄଡଫଟି୍ 1 ଚୁନ୍ ୄଯ ହୁଏ, ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଟୋ ୄଡଫଟି୍ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଭୋସଯ ପ୍ରଥଭ ଦନି 
ଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ ׀ ସହୄମୋକୀ ଫୟୋଙ୍କ କୁଡଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ଓୁି ୄସହ ିଭୋସଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟିୄ ଫ ମୋହୋ ୋଆଁ ୄଟୋ ୄଡଫଟି୍ ଫଓିଳ୍ପ 
ଦଅିମୋଆଥିଫ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ପଯ ଭଆ ୄଯ, ଏଫଂ ୄସହ ିଭୋସୄଯ ହିଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ୄଦଣ ଯୋର୍ଓୁି ଠ୍ୋଆୄଫ ׀  

ଫୋର୍ଓି ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିଅଧୋଯୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ 
ୄମ ପ୍ରଥଭ ତନି ିଫର୍ପୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପକୋଭୀ ସଂୄର୍ୋଧନ ୄହୋଆନୋହିଁ ׀  

ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସଭାପି୍ତ : ସଦସୟ ୋଆଁ ଦୁଖପଟଣୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ସଭୋପ୍ତ ୄହଫ :  

1. ସଦସୟ 70 ଫର୍ପଯ ଅଣୁ ୂଚନମ ଦନି ନଓିଟତଭ ଫଣସ  ୄଯ ହଞ୍ଚକିୄର ଓଭିୋ 

2. ଫୟୋଙ୍କୄଯ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଫନ୍ଦ ଓଭିୋ ଫୀଭୋଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଫୋରୋନଷ ୂୄଦଣ ଯୋର୍ ି ଯ ମୄଥଷ୍ଟତୋ ଓଭିୋ 

3. ମଦ ିଚୄଣ ସଦସୟ ଏଓୋଧିଓ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଟ, ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ୄଯ ସୀଭିତ ଯହଫି 
ଏଫଂ ନୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସଦସୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ହଯୋଆଫ ׀ 

ମଦ ିଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈର୍ଣିଓ ଓୋଯଣ ୄମଯଓି ିୄଦଣ ତୋଯଔିୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରର୍ୋସନଓି ସଭସୟୋ 
ୄମୋକଁ ୁ ଫନ୍ଦ ୄହୋଆମୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଧୀନୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ 
ୁନଃସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିସଭଣୋଫଧି ୄଯ, ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷୋଓୁ ନରିଭିତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ୁନଃସ୍ଙୋନ 
ୄଓଫ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସ୍ୱନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ହିଁ ଯହଫି ׀  
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M. ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମାଚନା  

ଏଓ ର୍ସ୍ଗୋ ଈୋଣୄଯ ଫୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ସଂଘଣ ଏଫଂ ଚଭୋ ଅଓୋଈଣ୍ଟ, ୄପ୍ରର୍ଣ, ୄକ୍ରଡଟି୍, ଫୀଭୋ ଏଫଂ ୄନର୍ନ ୄଯ ଥିଫୋ ବୋଯତୀଣ 
ନୋକଯଓିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏହ ିଅଥଓି ସଭୋୄଫର୍ ବିମୋନ ଓୁ 15 କଷ୍ଟ 2014 ୄଯ ତୋଙ୍କଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ୱୋଧିନତୋ ଦଫିସ ବୋର୍ଣୄଯ 
ୄଖୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହସିୋଫୄଯ 28 କଷ୍ଟ 2014 ଦନି ବୋଯତଯ ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ, ନୄଯନ୍ଧ ୄଭୋଦଙି୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥିରୋ 
 ׀ ଏହ ିୄମୋଚନୋ ୄଓୌଣସ ିୄକୋଟଏି ସପ୍ତୋହ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ୄଔୋରିଫୋୄଯ ଏଓ ଫଶି୍ୱ ୄଯଓଡପ ସୃଷ୍ଟି ଓଯଥିିରୋ ׀
ଫୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ଭଔୂୟୄସ୍ରୋତୄଯ ଧିଓୋଂର୍ ସଂଔୟଓ ୄରୋଓଙୁ୍କ ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖିଙ ି 

ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫୟୋଙ୍କ ର୍ୋଔୋ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ ସଂଓପୀଣ ୂଫୟୋଙ୍କ ଭତି୍ର  ଅଈଟୄରଟ୍ ୄଯ ଏଓ ଔୋତୋ ୄଔୋରୋମୋଆୋୄଯ ׀ 
PMJDY ଅଓୋଈଣ୍ଟସଫୁ ଚିୄ ଯୋ ଫୋରୋନଷ ୂରୂ୍ନୟ ଯୋର୍ ି ୄଯ ୄଔୋରୋ ମୋଈଙ ି  ଫର୍ୟ, ମଦ ିଅଓୋଈଣ୍ଟ ଧୋଯଓ ୄଘକ୍ ଫୁକ୍ ׀
ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ତୋଓୁ ସଫପନଭିନ ଫୋରୋନଷ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ୄହଫ ׀  

PMJDY  ୄମାଚନା ନ୍ତକପତ ଫିୄ ଶଷ ରାବ 

1. ଚଭୋ ଈୄଯ ସଧୁ 

2. ଟ. 1. 00 ରକ୍ଷଯ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 

3. ୄଓୌଣସ ିସଫପନଭିନ ଫୋରୋନଷଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ 

4. ଟ. 30,000/- ଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 

5. ସୋଯୋ ବୋଯତୄଯ ଟଙ୍କୋଯ ସହଚ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ 

6. ସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓିଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋୄନ ଏହ ିଅଓୋଈଣ୍ଟକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରୋବ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ୋଆୄଫ 

7. 6 ଭୋସ ୋଆଁ ଅଓୋଈଣ୍ଟଯ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ସଂଘୋନ ୄଯ, ଏଓ ବଯଡ୍ରୋପଟ ସୁଫଧିୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ 

8. ୄନର୍ନ, ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ୄଯ ବିକଭନ 

9. ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 

10. ଯୁୄ ୂRu Pay) ୄଡଫଟି ଓୋଡପ ମୋହୋଓୁ 45 ଦନି ୄଯ ତ ିଓମ୍ ୄଯ ଥୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୟଫହୋଯ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

11. ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିୋଯ ୋଆଁ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଯଫିୋଯ ଯ ଭହିୋ ଯ ଅଓୋଈଣ୍ଟୄଯ ଟ. 5000/- 
ମପୟନ୍ତ ବଯଡ୍ରୋପଟ ସୁଫଧିୋ ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀ 

13 ଭଆ 2015 ସୁଦ୍ଧୋ, 15.59 ୄଓୋଟ ିଅଓୋଈଣ୍ଟ ୄଔୋରୋମୋଆଥିଫୋଯ ଏଓ ୄଯଓଡପ ୄହୋଆଙ ିମୋହୋଯ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ଫୋରୋନଷ ଟ. 
16,918.91 ୄଓୋଟ ିୄଟ ׀ ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ, 8.50 ୄଓୋଟ ିଅଓୋଈଣ୍ଟଓୁ ଚିୄ ଯୋ ଫୋରୋନଷ ସହତି ୄଔୋରୋମୋଆଙ ି׀  
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N. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା ଏଫଂ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା 

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଦୁଖପଟଣୋ ଖଟଫିୋ ୄମୋକଁୁ ଭୃତୁୟ  ଙ୍ଗତୋ ୋଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ 
   ׀ି ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏସଫୁ ରିସୀ ଦୁଖପଟଣୋ ରୋବ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଭଡଓିର ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ׀

ଏଓ PA ରିସୀୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଭୃତୁୟ ରୋବ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି 100% ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄହୋଆଥୋଏ, ଙ୍ଗତୋ/ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଯ 
ଫସଯୄଯ, କ୍ଷତିଯୂଣ ସ୍ଙୋଣୀ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଠ୍ୋଯୁ ସ୍ଙୋଣୀ ଙ୍ଗତୋ ୋଆଁ 
ସୋପ୍ତୋହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ମପୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ସୋପ୍ତୋହଓି କ୍ଷତିୂଯଣ ଥପ ଙ୍ଗତୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସପ୍ତୋହୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ/ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ମୋହୋ ସପ୍ତୋହ ସଂଔୟୋ, ୄମଈଥଁି 
ୋଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଣ ୄହଫ, ତୋ’ ହସିୋଫୄଯ ଏଓ ସଫପୋଧିଓ ସୀଭୋ ନ୍ତକପତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

1. ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫଓିାଙ୍ଗତା ଯ ପ୍ରଓାଯ 

ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ମୋହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ୄସକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୋଯ ୄହଈଙନ୍ତ ି:  

i. ସ୍ଥାୟୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଓିାଙ୍ଗତା (PTD) : ଥପ ୄହଈଙ ିଅଚୀଫନ ୋଆଁ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଓିୋଙ୍ଗ ୄହୋଆମିଫୋ, ଈଦୋହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ, ସଭସ୍ଗ ଘୋୄଯୋଟ ିଙ୍ଗଯ ୋଯୋରିସସି୍, ୄଓୋଭୋୄଟୋଜ୍ ଫସ୍ଙୋ, ଈବଣ ଅଖି/ଈବଣ ହୋତ/ଈବଣ ଙ୍ଗ ଯ ହୋନ ି
ଓଭିୋ ୄକୋଟଏି ହୋତ  ୄକୋଟଏି ଅଖି ଓଭିୋ ୄକୋଟଏି ଅଖି  ୄକୋଟଏି ୄକୋଡ ଓଭିୋ ୄକୋଟଏି ହୋତ  ୄକୋଟଏି ୄକୋଡ 
ଯ ହୋନ ି׀ 

ii. ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶଓି ଫଓିାଙ୍ଗତା ୂPPD) : ଥପ ୄହଈଙ ି ଅଚୀଫନ ୋଆଁ ଅଂର୍ଓି ଯୂୄ ଫଓିୋଙ୍ଗ ୄହୋଆମିଫୋ, 
ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଙୁ୍ଗ,ି ୋଦଯ ଅଙୁ୍ଗ,ି ପୋରୋଙ୍୍ଗ କୁଡଓି ଆତୟୋଦ ିଯ ହୋନ ି

iii. ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଓିାଙ୍ଗତା (TTD) : ଥପ ୄହଈଙ ି ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଫଓିୋଙ୍ଗ 
ୄହୋଆମିଫୋ ׀ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏହ ିନୁବୋକ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଫଧିୄଯ ଅଣ ଯ ହୋନ ିଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଈେଷି୍ଟ ׀ 

କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ୋଔୄଯ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ଥଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ସହତି ଭୃତୁୟ ଥଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ସହତି 
ଭୃତୁୟ ଥଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯଫିୋଯ ଫଓିଳ୍ପ ଥୋଏ ׀  

2. ଫୀଭା ଯାଶ ି

PA ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭୋଯୋର୍ସିଫୁଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଭୋଟ ଭୋସଓି ଅଣ ଅଧୋଯୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ, ଏହୋ 
ୄଭୋଟ ଭୋସଓି ଅଣଯ 60 କଣୁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଅଣ ସ୍ଗଯ ଓୁ ଫଘିୋଯ ଓୁ ନ ୄନଆ ନଶିି୍ଚତ ୄମୋଚନୋ 
ଅଧୋଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି  ସବ ିରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବୋକ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଘଣନୄ ׀
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄମୋଚନୋ ନୁସୋୄଯ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

3. ରାବ ୄମାଚନା 

ଏଓ ରୋବ ୄମୋଚନୋ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, PA ରିସୀକୁଡଓି ଂର୍ଦୋନ ଯ ୄମୋଚନୋ ଯଔନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀ ଏ ବଅି, ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ 
ୋଔୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଏଓୋଧିଓ ରିସୀ ଥୋଏ, ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, PTD ଓଭିୋ PPD ଦୋଫୀକୁଡଓି  
ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀  
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4. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯସିଯ 

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓୁି ୄନଓ ଥଯ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫସି୍ଗୋଯତି ଓଯୋମୋଏ, ୄମଈଁ କୁଡଓି ଦୁଖପଟଣୋ 
ୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ସଫୁଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଥିୋନ୍ତ ି  ଅଚଓିୋରି ଅଭ ୋଔୄଯ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ କୁଡଓି ଙ,ି ୄମଈକଁଡୁଓୁି ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ପରୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଭଡଓିର/ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄସବ ିରିସୀକୁଡଓି ୄଯୋକ  ୄସକୁଡଓିଯ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ଏଫଂ 
ତୋ’ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ ୄଓଫ ଦୁଖପଟଣୋ ସଭନ୍ଧତି ୄଭଡଓିର ଭରୂୟସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

5. ଭୂରୟ ସଂଓତି ରାବ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ସହତି, ୄନଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭୂରୟ ସଂଓତି ରୋବସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି ୄମଯ ିଓ ି ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୋକଁ ୁ
ୄହୋଆଥିଫୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୋଯଣଯୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ, ଭୃତଓ ଯ ଫୄର୍ର୍ ସଫୁଯ ଯଫିହନ ଔଙ୍ଙପ, ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ିଯ 
ର୍କି୍ଷୋ ରୋବ, ଫୋସ୍ଗଫ ଔଙ୍ଙପ ଥଫୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସୀଭୋ, ୄମଈଁଟ ିଓମ୍ ତୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ଅଭୟରୋନଷ ଘୋଚପ ׀  

6. ଫଚପନ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି: 

i. ରିସୀ ଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୂଫପଯୁ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫଦିୟଭୋନ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ 
ii. ଭୋନସଓି ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିୄଯୋକ ଓୋଯଣଯୁ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ 
iii. ୄଭୈଥୁନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ, ୄମୌନ ସଂଘୋଯତି ୄଯୋକ ୂSTD , ଏଡଷ (AIDS) ଓଭିୋ ୋକୋଭୀ ଓୋଯଣଯୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 

ଓଭିୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ 
iv. ଫଓିୀଯଣ, ସଂକ୍ରଭଣ, ଫରି୍ୋକ୍ତ ୄହୋଆମିଫୋ ଓୋଯଣ ଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭତୁୃୟ ଓଭିୋ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ୄଓଫ ଏହୋ ଫୟତୀତ 

ୄମଈଁଠ୍ ିଏକୁଡଓି ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫ ׀ 
v. ଫୀଭିତ ଓଭିୋ ତୋ’ ଯଫିୋଯଯ ୄଓୌଣସ ିସଦସୟ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୋଧିଓ ଈୄେର୍ୟ ୄନଆ ଅଆନ ଯ ଈରଙ୍ଘନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 

ଖଟଣୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିକ୍ଷତ ׀ 
vi. ମୁଦ୍ଧ, ଅକ୍ରଭଣ, ଫିୄ ଦର୍ୀ ର୍ତୁଯ ଓୋମପୟ, ର୍ତୁତୋ ୂମୁଦ୍ଧ ୄଖୋର୍ତି ୄହୋଆଥୋଈ ଥଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଈ , କୃହ ମୁଦ୍ଧ, 

ଫିୄ ଦ୍ରୋହ, ଫପି୍ଳଫ, ଯୋଚୄଦ୍ରୋହ, ୄସୈନଓି ଫିୄ ଦ୍ରୋହ ୄସନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ଚଫଯଦସି୍ଗ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଥିିଫୋ ର୍କ୍ତ, ଚଫତ, ଫନ୍ଦୀ 
ଓଯଫିୋ, କିଯପ ଓଯଫିୋ, ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଫୄଯୋଧ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତି ଓଭିୋ 
ନୁୄଯଔଣୀଣ ଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ହୋନ ି ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଓଭିୋ 
କ୍ଷଣକ୍ଷତ ି׀ 

vii. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଯୋଧିଓ ନଯହତୟୋ, ଥପୋତ୍ ହତୟୋ ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହଫୋ ଖଟଣୋୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀୄଯ, 
ଏଓ ହତୟୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭିତ ନିୄ ଚ ଯୋଧିଓ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ଚଡତି ନ ଥୋଏ, ଏହୋଓୁ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ 
ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

viii. ର୍ରୁି୍ ଚନମ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ କବପଧୋଯଣ ଠ୍ୋଯୁ ଓଭିୋ ତୋ’ ଯଣିୋଭ ଯୁ, ଈୄର୍ତ୍ଚତି ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ଫକିିଡ ିମୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ 
ରଭୋ ଟୋଣୁଥିଫୋ ଓୋଯଣ ଯୁ ୂପ୍ରତୟକ୍ଷ ଥଫୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ, ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ , 
ଭୃତୁୟ/ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ/ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ׀ 
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ix. ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିୄଔଓୁଦ ୄଯ ବୋକ ୄନଆଙ ିଓଭିୋ ତୋ’ ୋଆଁ 
ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ୄନଈଙ ି  ି,ଓୌଣସ ିୄଦର୍ୄଯ ୄସନୋ ଓଭିୋ ସର୍ସ୍ଘ ୄସୈନଓି ଫ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିର୍ୋଔୋୄଯ ୄସଫୋ ଓଯୁଙୄ ׀
ର୍ୋନ୍ତ ିୄଯ ୄହଈ ଥଫୋ ମୁଦ୍ଧୄଯ ୄହଈ ׀ 

x. ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋନୁଯୂ ଅମକ -ହୋନ,ି ଅମକ  ହତୟୋ ଓଭିୋ ପ୍ରଣୋସ ଓଯଥିିଫୋ ଅମକ ହତୟୋ  ୂସ୍ୱସ୍ଙ ଘରି୍ତ୍ୄଯ ୄହଈ ଥଫୋ ୋକୋଭୀ 
ଯୂୄ ୄହଈ  

xi. ଭୋଦଓ / ନରି୍ୋ ଦ୍ରଫୟ ଓଭିୋ ଡ୍ରକଷ ଓଭିୋ ଭଦୟ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ 
xii. ଫଭିୋନ ଘୋନ ଓଭିୋ ୄଫରୁନ ଘୋନ ୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଫଶି୍ୱଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସ୍ଙୋନୄଯ ୄଓୌଣସ ିମଥୋଫଧିି 

ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୋଣୁମୋନୄଯ ଏଓ ମୋତ୍ରୀ ୂବଡୋ ୄଦଆ ଓଭିୋ ନୟ ପ୍ରଓୋଯୄଯ  ଫୟତୀତ ନୟ 
ଯୂୄ ଘଢଫିୋ ସଭଣୄଯ ତୋ’ ଠ୍ୋଯୁ ହଳୋଆଫୋ ସଭଣୄଯ ଓଭିୋ ୄସଥିୄଯ ମୋତ୍ରୋ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ 

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ଭୋନୟ ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ ନ ଥୋଆ ୄଓୌଣସ ିକୋଡ ିଘୋଆଫୋ ଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ 
ଫହବିପୂ ତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

PA ରିସୀକୁଡଓି ଫୟକି୍ତ, ଯଫିୋଯ ଏଫଂ ସଭହୂକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଯଫିାଯ ୟାୄଓଚ ସଯୁକ୍ଷା 

ଯଫିୋଯ ୟୋୄଓଜ୍ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିନଭିନ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ଦଅିମୋଆୋୄଯ : 

 ଈୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟ ୂଫୀଭତି ଫୟକି୍ତ  ଏଫଂ ତ୍ନୀ, ମଦ ିଈୋଚପନ ଓଯୁଥୋଏ : ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓୟୋିଟର 
ଫୀଭୋ ଯୋର୍,ି ଘୋହଁୁଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ୄଯ ଥିଫୋ ବ ିସୋଧୋଯଣ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ׀ 

 ତ୍ନୀ ୂମଦ ିଈୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟ ନ ହୁଏ  : ସୋଧୋଯଣତଃ ଈୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟଯ ଓୟୋିଟୋର ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି 50 
ପ୍ରତରି୍ତ ׀ ଏହୋ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସୀଭୋ, ଈ.ସ୍ୱ. ଟ. 1, 00, 000 ଓଭିୋ ଟ 3, 00, 000 ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

 ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତ ି ୂ5 ଫର୍ପ ଏଫଂ 25 ଫର୍ପ ଯ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ : ସୋଧୋଯଣତଃ ଈୋଚପନଓୋଯୀ ିତୋ/ଭୋତୋ ଯ ଓୟୋିଟୋର 
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଯ 25 ପ୍ରତରି୍ତ, ମୋହୋ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସୀଭୋ ଈ.ସ୍ୱ. ଟ. 50, 000 ପ୍ରତ ିସନ୍ତୋନ ନ୍ତକପତ ଥୋଏ ׀  

ସଭହୂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା ରିସୀ 

ସଭହୂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ରିସୀ କୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୋର୍ଓି ରିସୀ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି ମୋହୋଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄଓଫ ଫୋର୍ଓି 
ଦଫିସୄଯ ହିଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଣ-ଚୀଫନ  ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ଖଟଣୋଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଥିଫୋ ସଭହୂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଈତ୍ପୋଦ ସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

ନଭିନ ସଫୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ ରିସୀ ଟନ୍ତ ି: 

 ନମୁିକି୍ତଦାତା ଏଫଂ ଓଭପଘାଯୀ ସଭେନ୍ଧ 

ନଭିନଭୋନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ପୋଭପ, ସଂଖ ଆତୟୋଦଭିୋନଙୁ୍କ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଥୋଏ :   
o ନୋଭୋଙି୍କତ ଓଭପଘୋଯୀ 
o ଣ-ନୋଭୋଙି୍କତ ଓଭପଘୋଯୀ 
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 ଣ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ – ଓଭପଘୋଯୀ ସଭନ୍ଧ 

ନଭିନଭୋନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସଂଖ, ସଂସ୍ଙୋ, କ୍ଳବ୍ ଆତୟୋଦଭିୋନଙୁ୍କ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଥୋଏ  

o ନୋଭୋଙି୍କତ ସଦସୟ 

o ନୋଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫୋ ସଦସୟ 

ୂଧ୍ୟୋନ ଦିନୁ୍ତ : ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ରକୋ ଯୂୄ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଆ ୋୄଯ  

ବଗ୍ନ ସି୍ଥ ରିସୀ ଏଫଂ ୄଦୈନଓି ଓାମପୟଓାଯ ହାନ ିାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ 

ଏହୋ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ PA ରିସୀ ୄଟ ׀ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ସି୍ଙବଙ୍ଗ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏହ ିରିସୀଯ ଯଓିଳ୍ପନୋ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

i. ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସି୍ଙବଙ୍ଗ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଈରିଳଖିତ ନଶିି୍ଚତ ରୋବ ଓଭିୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ 

ii. ରୋବଯ ଯଭିୋଣ ସଯୁକ୍ଷୋପ୍ରୋପ୍ତ ସି୍ଙଯ ପ୍ରଓୋଯ ଏଫଂ ଯହଥିିଫୋ ବଗ୍ନ ସି୍ଙଯ ସ୍ୱଯୂ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 

iii. ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ଧିଓ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋଓୁ କୄର, ସଯ ସି୍ଙବଙ୍ଗ ୄକ୍ଷୋ ୄମୌକିଓ ସି୍ଙବଙ୍ଗକ ୄଯ ଧିଓ 
ପ୍ରତରି୍ତ ଯ ରୋବ ଥୋଏ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଚଙ୍ଘ ହୋଡ ୋଆଁ ରୋବ ଯ ପ୍ରତରି୍ତ ଙୁ୍ଗ ିହୋଡଯ ରୋବ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄହଫ ׀ 

iv. ଏହ ିରିସୀ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଓୋମପୟଓୋ ମଥୋ: ଔୋଆଫୋ, ୄର୍ୌଘ ଓଯଫିୋ, ୄୋର୍ୋଓ ିନ୍ଧଫିୋ, ସଂମଭ ୂଛୋଡୋ ଯସି୍ରୋଓୁ 
ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଯଖିଫୋ କ୍ଷଭତୋ  ଓଭିୋ କତହିୀନତୋ ଯ ହୋନ ିୋଆଁ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ନଶିି୍ଚତ ରୋବସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ପୄଯ ଫୀଭତି ତୋ’ ଚୀଫନ ନଫିପୋହ ସହତି ଚଡତି ଔଙ୍ଙପଯ ଧ୍ୟୋନ ଯଖି ୋଯଫି ׀ 

v. ଏହୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ରୋବ ଏଫଂ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଏି ׀ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିଏଫଂ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଥିଫୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄମୋଚନୋ ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀ 
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O. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 

1. ରିସୀ ଯ ଅଫଶୟଓତା 

ଫୟଫସୋଣ, ଙୁଟ ି ଓଭିୋ ଧ୍ୟଣନ ୋଆଁ ବୋଯତ ଫୋହୋଯଓୁ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ବୋଯତୀଣ ନୋକଯଓି ତୋଯ ଫିୄ ଦର୍ ଯହଣୀ 
ଫଧିୄଯ ଦୁଖପଟଣୋ, କ୍ଷତଫକି୍ଷତ ଓଭିୋ ୄଯୋକ ବ ିସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୄଭଡଓିର ୄସଫୋଯ ଭୂରୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଣୁ.ଏସ୍.ଏ.  ଓୋନୋଡୋ ବ ି ୄଦର୍ୄଯ, ଫହୁତ ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଫଡ ଅଥଓି ସଭସୟୋକୁଡଓି ଚୋତ ଓଯ ି ୋୄଯ ମଦ ି ଏହ ି
ୄଦର୍କୁଡଓୁି ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଦୁବପୋକୟଚନଓ ଦୁଖପଟଣୋ/ୄଯୋକଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ୄସବ ିଦୁବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ 
କୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ମୋତ୍ରୋ ରିସୀ ଓଭିୋ ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ ୂଫିୄ ଦର୍  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଦୁଖପଟଣୋ ରିସୀ ସଫୁ 
ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀  

2. ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯସିଯ 

ୄସବ ିରିସୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୁଖପଟଣୋ  ୄଯୋକ ରୋବସଫୁ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ, ଓନୁି୍ତ ଫଚୋଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ଧିଓୋଂର୍ ଈତ୍ପୋଦ 
ୄକୋଟଏି ଈତ୍ପୋଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭୋସଯୁକ୍ଷୋକୁଡଓିଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖୋ ୟୋୄଓଚ ଓଯ ି ଯଔନ୍ତ ି  ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସଯୁକ୍ଷୋକୁଡଓି ׀
ୄହଈଙ:ି  

i. ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ/ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ 
ii. ୄଯୋକ/ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ 
iii. ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋୄକଜ୍ ଯ ହୋନ ି
iv. ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋଗ୍ ଯ ଅକଭନ ୄଯ ଫିଭ 
v. ୋୄସ୍ପୋଟପ ଏଫଂ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ହୋନ ି
vi. ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଫୟକି୍ତକତ ହୋନ ିୋଆଁ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ 
vii. ମୋତ୍ରୋଯ ଯେଓଯଣ 
viii. ହଯଣ ୂହୋଆଚୋକ୍  ସଯୁକ୍ଷୋ 

3. ୄମାଚନା କୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯ 

ୄରୋଓପି୍ରଣ ରିସୀକୁଡଓି ୄହରୋ ଫୟଫସୋଣ  ଙୁଟ ିୄମୋଚନୋ, ଧ୍ୟଣନ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ନମୁିକି୍ତ ୄମୋଚନୋ ׀  

4. ଓଏି ଏହ ିଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯି ାଯଫି 

ଫିୄ ଦର୍ୀ ଓଭିୋ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀକଡଓୁି ୄଓଫ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଈତ୍ପୋଦନ ଯୂୄ ଓଭିୋ ଏଓ ଫଦିୟଭୋନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ ଓବଯ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମଦ ିଅଡ-ନ 
ଓବଯ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

5. ଏହ ିରିସୀଓୁ ଓଏି ୄନଆାୄଯ 

ଫୟଫସୋଣ, ଙୁଟ ିଓଭିୋ ଧ୍ୟଣନ ସଓୋୄର୍ ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଚୄଣ ବୋଯତୀଣ ନୋକଯଓି ଏହ ିରିସୀ ଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆୋୄଯ 
ଫିୄ ׀ ଦର୍ଓୁ ଘୁକି୍ତ ୂଓଣ୍ଟୋିଓଟ  ୄଯ ଠ୍ୋମୋଈଥିଫୋ ବୋଯତୀଣ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀  
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6. ଫୀଭା ଯାଶ ିଏଫଂ ପି୍ରଭିୟଭ 

ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ଣୁ.ଏସ୍. ଡରୋଯ ୄଯ ନୁୄଭୋଦତି ହୁଏ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣତଃ USD 100,000 ଠ୍ୋଯୁ USD 500,000 
ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ, ନଓିୋସ, ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ନୁବୋକ ଭୂଔୟ ନୁବୋକ 
ୄଟ ׀ ନୟସଫୁ ନୁବୋକ ୋଆଁ , ଦୋଣିତ୍ୱ ସଯୁକ୍ଷୋ ଫୟତୀତ S.I. ୂଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ଓମ୍ ୄଟ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫୁ ବୋଯତୀଣ 
ଟଙ୍କୋ ଅଓୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ, ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତ ୄମୋଚନୋ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ଙୋଡ ି ୄମଈଁଟ ି ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଡରୋଯ 
ଅଓୋଯୄଯ ୄଦଫୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଟନ୍ତ:ି 

 USA/ଓୋନୋଡୋଓୁ ଫହବିପୂ ତ ଓଯ ିଫଶି୍ୱ-ଫୟୋଓ 
 USA/ଓୋନୋଡୋଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯ ିଫଶି୍ୱ-ଫୟୋଓ 

ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦ ୄଓଫ ଏସୀଣ ୄଦର୍କୁଡଓି, ୄଓଫ ୄସ୍କୄନନି ୄଦର୍କୁଡଓି ଆତୟୋଦ ିୄଦର୍କୁଡଓିୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି
  ׀

1. ଓୄପାୄଯଟ ଫାଯଭୋଯ ମାତ୍ରା ୄମାଚନା  

ଏହୋ ଏଓ ଫୋର୍ଓି ରିସୀ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ/ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ତୋ’  ଏଓିିଓୁୟଟବିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ 
ନିନ୍ତ ି ୄମଈଭଁୋୄନ ବୋଯତ ଫୋହୋଯଓୁ ଫୋଯଭୋଯ ମୋତ୍ରୋ ଓଯନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ 
ନଅିମୋଆୋୄଯ ୄମଈଭଁୋୄନ ଏଓ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଫିୄ ଦର୍ ୋଆଁ ଫଭିୋନ ମୋତ୍ରୋ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି  ପ୍ରୄତୟଓ ମୋତ୍ରୋଯ ׀
ସଫପୋଧିଓ ଫଧି ଈୄଯ ଏଫଂ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପୄଯ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଆୋଯୁଥିଫୋ ମୋତ୍ରୋକୁଡଓିଯ ସଫପୋଧିଓ ସଂଔୟୋ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ସୀଭୋ ଙ ି׀  

ଅଚଓିୋରି ଫୃଦ୍ଧ ିୋଈଥିଫୋ ଏଓ ୄରୋଓପି୍ରଣ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୋର୍ଓି ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର ରିସୀ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଯ 
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଓତି ମୋତ୍ରୋଯ ଭୋନଫ ଦଫିସକୁଡଓିଯ ଅଧୋଯୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୀଭ ପି୍ରଭଣିଭ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର କୁଡଓି ଓଭପଘୋଯୀ କ୍ରଭୄଯ ମୋତ୍ରୋ ଦଫିସ ସଂଔୟୋ ଅଧୋଯୄଯ ସୋପ୍ତୋହଓି ଯୂୄ/ୋକି୍ଷଓ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ 
ଗ୍ରୀଭ ଫିକ୍ଷୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ରିସୀ ଘୋରୁଥିଫୋ ଫଧିଯ ଭୋନଫ ଦଫିସଯ ସଂଔୟୋୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ୋଆଁ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଦଅିମୋଏ ׀ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ତଯକି୍ତ ଗ୍ରୀଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ଈୄଯୋକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓି ୄଓଫ ଫୟଫସୋଣ  ଙୁଟ ିମୋତ୍ରୋ ୋଆଁ ନୁୄଭୋଦତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

OMP ନ୍ତକପତ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନ କୁଡଓିୄଯ ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକସଫୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀ ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ଥିଫୋ 
ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଯ ିୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ׀  

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୋଫୀକୁଡଓି ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ନକଦ ହୀନ ଟନ୍ତ ି ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଧିଓୋଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ୄନଟେଓପ ଥିଫୋ ଏଓ ଅନ୍ତଚପୋତଓି ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ସହତି ସଭନ୍ଧ ସଂମୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଈଁଭୋୄନ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ 
ରିସୀକୁଡଓିଯ ୄସଫୋ ଦିନ୍ତ ି׀  
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P. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା 

1. ସଭହୂ ରିସୀ 

ୄମଭିତ ିଓ ିଧ୍ୟୋଣ ଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋ ମୋଆଙ ିଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ଓୁ ଏଓ ସଭହୂ ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଏ ମିଏ ଏଓ 
ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଯ ୄକ୍ରଡଟି ଓୋଡପ ଫବିୋକ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କଯ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ସଭହୂ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓୁି ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମଦ ିୄସବ ିସଭସ୍ଗ ଈତ୍ପୋଦ 
କୁଡଓି ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ୄହୋଆଥିଫ ׀ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିଯ ରକ୍ଷ- ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ׀ 

1. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯସିଯ 

ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭହୂ ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ି ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ମୋହୋ ଓଭପଘୋଯୀ  
ୄସଭୋନଙ୍କ ଯଫିୋଯଭୋନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ଅଶି୍ରତ ତ/ିତ୍ନୀ, ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ିତୋଭୋତୋ/ର୍ୋରୁ୍ଶ୍ୱରୁ୍ଯ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀  

2. ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄମାକୟ ସୁଯକ୍ଷା 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓି ୄନଓ ଥଯ ସଭୂହଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁଯ ଈମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄମୋକୟ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ଟନ୍ତ ି׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ସଭହୂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ 
ଯ ୄନଓ ଭୋନଓ ଫଚପନ ୋଆଫ ׀  

3. ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା 

ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୄହଈଙ ିପ୍ରସୂତ ିଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ׀ ଏହୋଓୁ ଅଚଓିୋରି 
ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଓନୁି୍ତ ଦୁଆ ଯୁ ତନି ିଫର୍ପଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ସହତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀ 
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓଫ ନ ଭୋସଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଥୋଏ, ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ 
ହଟୋଆ ଦଅିମୋଏ ׀ ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ର୍ରୁି୍ଯ ପ୍ରସଫ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫୋୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ 
ଯୄଔ ଏଫଂ C-ନୁବୋକ ପ୍ରସଫ ଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିସୁଯକ୍ଷୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଯଫିୋଯ ଯ ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିବିତୄଯ ଟ 
25, 000 ଠ୍ୋଯୁ ଟ. 50, 000 ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ׀  

4. ଶଶୁି ସୁଯକ୍ଷା 

ିରୋଭୋୄନ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓଫ ତନି ି ଭୋସଯ ଅଣଠ୍ୋଯୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭହୂ ׀
ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଦନିଯୁ ହ ିଁ ର୍ରୁି୍ଭୋନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଏ, ୄଫୄୄଫୄ ପ୍ରସୂତ ିସଯୁକ୍ଷୋ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ 
ଏଫଂ ୄଫୄ ୄଫୄ ଯଫିୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫସି୍ଗୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

5. ୂଫପ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ହଟାଆ ଦଅିମାଏ 
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ୄଓୄତଓ ଫଚପନ ମଥୋ: ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ଫଚପନ, ତଯିରି୍ ଦନି ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି, ଦୁଆ ଫର୍ପଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି, 
ସହଚୋତ ୄଯୋକକୁଡଓୁି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄମୋକୟ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅି ମୋଆ ୋୄଯ ׀   

6. ପି୍ରଭୟିଭ ନଦି୍ଧପାଯଣ 

ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ ସଭହୂ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଫଣସ ୄପ୍ରୋପୋଆର, ସଭୂହଯ ଅଓୋଯ ଏଫଂ 
ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ସଭୂହଯ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିଈୄଯ ଅଧୋଯତି ହୁଏ ׀ ୄମୄହତୁ ପି୍ରଭିଣଭ ନୁବୂତ ିଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି
ଫର୍ପଓୁ ଫର୍ପ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ, ଈୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବ ି ତଯିକି୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓି ସଭହୂକୁଡଓୁି ଭୁକ୍ତ ବୋୄଫ 
ଦଅିମୋଏ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ବିତୄଯ ତୋ’ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋ ସଭୂହ ରିସୀଧୋଯୀଯ 
ହତିୄଯ ଥୋଏ ׀  

7. ଣ-ନମୁିକି୍ତଦାତା ଓଭପଘାଯୀ ସଭୂହ 

ବୋଯତୄଯ, ଫନିଣିୋଭଓ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄନଫୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ସଭହୂକୁଡଓିଯ କଠ୍ନ ଓୁ 
ଓଡୋଓଡ ି ଯୂୄ ଫିୄ ଯୋଧ ଓଯନ୍ତ ି  ମୄତୄଫୄ ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓୁି ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ଫୟତୀତ ନୟଭୋନଙୁ୍କ ଦଅିମୋଏ, ଏହୋଯୄ ׀
ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ସହତି ସଭୂହ ଭୋରିଓଯ ସଭନ୍ଧଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏହୋଯ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଅଓୋଈଣ୍ଟଧୋଯୀ ଓଭିୋ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓୋଡପ ଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀ ୄନଈଥିଫୋ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଏଓ 
ସଭଧଭପୀ ସଭୂହ କଠ୍ନ ଓୄଯ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫଡ ସଭହୂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓି ସହତି ନୁଓୂ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଏଓ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ବୋୄଫ ୄମୋକୟ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ସଭଥପ ହୁଏ ׀  

ଏଆଠ୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଅଓୋଈଣ୍ଟଧୋଯୀ ଠ୍ୋଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ହୁଏତ ଫହୁତ ଓମ୍ ୄହୋଆୋୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଏଓ 
ସଭହୂ ହସିୋଫୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ ମପୟୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଫୟୋଙ୍କ ଏଓ ଈତୃ୍କଷ୍ଟ ରିସୀ 
ଅଓୋଯୄଯ ଏଫଂ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯୄଯ ଏହୋଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଏଓ ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଓଯଥିୋଏ ׀  

8. ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପାଯଣ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ସଭୂହଯ ଅଓୋଯ ଏଫଂ ସଭହୂଯ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ି ଅଧୋଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟଯ 
ପ୍ରୋଫଧୋନ ଙ ି׀ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ, ୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭହୂ ୄକୋଟଏି ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ସଭହୂ ଧୋଯୀ ଓୁ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ସର୍ତ୍ପ ୋଆଁ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଥିୋଏ, ଫର୍ୟ ଏଆ 
ଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ଏହ ି ଔଣ୍ଡ ଭୂଔୟତଃ ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋ ୄମୋକଁୁ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଓମ୍ ଭୂରୟନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୋଯଣଯୁ, ଈଙ୍ଙ ହୋନ ି ନୁୋତ 
ୄଦଖିଙ ି׀ ୄମୄତୄଫୄ, ଏହୋ ୄଓୄତଓଙୁ୍କ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପି୍ରଭଣିଭ  ସଯୁକ୍ଷୋ ଯ ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ଅଡଓୁ ୄନଆଙ ି׀ 
ଏହୋ ୄଖୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ଯସିି୍ଙତ ିୄସ ସଭଣଯୁ ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହୋଆଙ ି׀  

9. ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନ 

ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଥଫୋ ସଭହୂ ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଓଭପଘୋଯୀ ଓଭିୋ ସଭୂହ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଂର୍ଦୋନ ଅଧୋଯୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ୄଓଫ 
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ୄକୋଟଏି ଘୁକି୍ତ ୄଟ, ୄମଈଁଠ୍ ି ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ/ସଭହୂ ଭୋରିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ଏଓତ୍ର ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଚଭୋ ଓୄଯ ମୋହୋ ସଭସ୍ଗ 
ସଦସୟଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

 

10. ଅଡ୍-ନ୍ ରାବ 

ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ବୋୄଫ ୄମୋକୟ ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିୄମଯ ିଓ ିଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ମତ୍ନ, ଦୃଷି୍ଟ ମତ୍ନ, ଏଫଂ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ  ୄଫୄ ୄଫୄ, ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଓଭିୋ ସମ୍ମୋନୋଥପ ରୋବ ଯୂୄ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ସଯୁକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ׀  

ଟପି୍ପଣୀ : 

IRDA ସଭୂହ ଦୁଖପଟଣୋ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ ୋଆଁ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ଈୄରଳଔ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ଏହୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ୄଫୈଧ ׀
ଏଫଂ ଥପ ଅଣଓୋଯୀ ସଭହୂ ରିସୀ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓିୄଯ ୄମୋକ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଠ୍ଓ/ଓଟୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଥକୋଭୀ 
ୄହଫୋଠ୍ୋଯୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ସୋଭହୂଓି ଈତ୍ପୋଦସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄମୄହତୁ ରିସୀକୁଡଓି ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଗ୍ର ଚନସଭଦୁୋଣ ୋଆଁ କ୍ରଣ 
ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଯବିାଷା 

ସଭହୂ ଯବିୋର୍ୋଓୁ ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ସୋଯୋଂର୍ଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ:  

a) ଏଓ ସଭହୂ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଈୄେର୍ୟ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍, ଏଫଂ ସଭହୂ ସଂକଠ୍ଓଙ୍କ ୋଔୄଯ 
ସଭହୂଯ ଧିଓୋଂର୍ ସଦସୟଠ୍ୋଯୁ ୄସଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ଫୀଭୋଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ-ତ୍ର ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ 

b) ଫୀଭୋଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସଭୂହ କଠ୍ତି ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହ ଁ׀ 

c) ରୋକ ୁଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ ଏଫଂ ଈରବ୍ଧ ରୋବସଫୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ 

d) ସଭହୂ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟସଫୁଓୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଅଡଓୁ ଫଢୋଆ ଦଅିମିଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓୁ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ 

2. ଓୄପାୄଯଟ୍ ଫପର୍ ଥଫା ୄପଳାଟଯ ସଯୁକ୍ଷା  

ଧିଓୋଂର୍ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିୋଯ ଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋ ଟ. ଏଓ 
ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ୋଞ୍ଚ ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ସି୍ଙତ ିଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଯଫିୋଯଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ୄର୍ର୍ 
ୄହୋଆମୋଏ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଏଓ ଯଫିୋଯ ସଦସୟଯ ଫଡ ୄଯୋକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ׀ ୄସ ବ ିଯସିି୍ଙତ ିସଫୁୄଯ, ଫପର୍ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ଅଯୋଭ ୄଦଆଥୋଏ, ୄମଈଁଠ୍ ିଯଫିୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଈଯ  ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପୄ ଯ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ଏହ ିଫପଯ ଯୋର୍ ିଠ୍ୋଯୁ ଯୂଣ 
ଓଯୋମୋଏ ׀  
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ସଂକି୍ଷପ୍ତୄଯ ଓହଫିୋଓୁ କୄର, ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷୋୄଯ ଟ. ଦର୍ ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ୄଓୋଟ ିଓଭିୋ ଧିଓ ଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଥିଫ ׀ ଥୄଯ ଏଓ 
ଯଫିୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୄର୍ର୍ ୄହୋଆକୄର, ଯୋର୍ ିସଫୁଓୁ ଫପଯ ଠ୍ୋଯୁ ଫୋହୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଫର୍ୟ ଏହ ିଈୄମୋକ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଫଡ ୄଯୋକ/ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ଔଙ୍ଙପ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓଫ ୄକୋଟଏି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ୄର୍ର୍ 
ଓଯଦିଏି ׀  

ୄସହ ିଯୋର୍ ିମୋହୋଓୁ ଏହ ିଫପର୍ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈୄମୋକ ୄହୋଆ ୋଯଥିୋନ୍ତୋ, ତୋହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
ଭୂ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିମପୟନ୍ତ ଓୟୋପ୍ ୂସୀଭିତ  ଓଯଦିଅିମୋଏ ׀ ୄସ ବ ିଫପଯ ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟଭ ଅଓୋଯଯ ରିସୀକୁଡଓି ୋଆଁ 
ଦଅିମିଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଚୄଣ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଳ୍ପ ଫୀଭୋଯୋର୍ଯି ରିସୀକୁଡଓି ୋଆଁ ଏହ ିସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ିନ 
ୋୄଯ ׀  

 

Q. ଫଶିଷି୍ଟ ଉତ୍ପାଦ 

1. ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା 

ଏଆ ଓଙି ିଫର୍ପ ବିତୄଯ, ଓୟୋନସଯ, ଭଧୁୄଭହ ବ ିୄଯୋକ ଫନିେିଷି୍ଟ ସଯୁକ୍ଷୋସଫୁ ଭୂଔୟତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄହୋଆଙ ି  ସୁଯକ୍ଷୋ ଦୀଖପୋଫଧି ୄଟ – 5 ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ 20 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଏଫଂ ଏଓ ଅୄଯୋକୟତୋ ׀
ରୋବ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙ ି – ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ନଣିଭିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଯୀକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଯୋର୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଯକ୍ତ 
ଗ୍ୁୄ ଓୋଚ, LDL, ଯକ୍ତ ଘୋ ଆତୟୋଦ ିବ ିଓୋଯଓୄଯ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୋଆଁ ରିସୀଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍ପ ଯଠ୍ୋଯୁ ହ୍ରୋସ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ ଅଓୋଯୄଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଙ ି ୁ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ନଷି୍ଫ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୋଆଁ ଏଓ ଈଙ୍ଙତଯ ପି୍ରଭଣିଭ ରୋକ ׀
ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀  

2. ଭଧୁୄଭହ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଯଓିଳ୍ପତି ଉତ୍ପାଦ 

ଏହ ିରିସୀଓୁ 26  65 ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୄନଆ ୋଯନ୍ତ ିଏଫଂ 70 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣୀଣ ୄଟ ׀ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିଟ. 50,000 ଠ୍ୋଯୁ ଟ. 5,00,000 ଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଯୄହ ׀ ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ ଈୄଯ ଓୟୋିଙ୍୍ଗ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ ׀ ଈତ୍ପୋଦଟ ି
ଡୋଆୄଫଟକି୍ ୄଯଟିୄ ନୋୋଥି ୂଘକ୍ଷୁ , ମଓୃତ୍, ଡୋଆୄଫଟକି୍ ୋଦ, ୄଡୋନର୍ ଔଙ୍ଙପ ସହତି ମଓୃତ୍ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ବ ିଭଧୁୄଭହ ଯ 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଚଟିତୋକୁଡଓି ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ମଦି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ 
ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଥୋଏ, ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ସଯୁକ୍ଷୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ _____________ ୋଆଁ ଙ ି׀  

I. ନ୍ଦଯ ଦନି 

II.  ତଯିରି୍ ଦନି 

III. ଆଁଘୋରି୍ ଦନି 

IV. ର୍ୋଠ୍ଏି ଦନି 
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R. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭୂଔୟ ସର୍ତ୍ପାଫୀ 

1. ୄନଟୱଓପ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ପା 

ୄନଟେଓପ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସଂି ୄହୋମ୍/ଦଫିସ ୄସଫୋ ୄଓନ୍ଧ ମୋହୋ ଫୀଭିତ ୄଯୋକୀଙୁ୍କ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟ.ିି.ଏ. ସହତି ଫନ୍ଧନ ନ୍ତକପତ ଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ / ଟ.ିି.ଏ. ଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄସବ ି
ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଘୋଚପ  ରୁ୍ଳ୍କ ଈୄଯ ନୁଓୂ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ୋଆଁ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଭଁୋୄନ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫୋ 
ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତ ି  ଯୋକୀଭୋୄନ ୄନଟେଓପ ଫୋହୋଯଯ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ମିଫୋ ୋଆଁ ଭୁକ୍ତ ଟନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଆଁୄ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ତ ିଈଙ୍ଙତଯ ରୁ୍ଳ୍କ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀  

2. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ପା ୄନଟୱଓପ ୂPPN) 

ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଭରୂୟୄଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଘଓିତି୍ସୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓିଯ ଏଓ 
ସନ୍ଦଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄନଟେଓପ ସୃଷ୍ଟ ିଓଯଫିୋଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯହଥିୋଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ନୁବୂତ,ି ଈୄମୋକ  ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଯ ଭୂରୟ 
ଅଧୋଯୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହ ିସଭହୂ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଓଙି ିଭୄନୋନୀତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ସୀଭିତ ଯୄହ, ୄସୄତୄଫୄ 
ଅଭ ୋଔୄଯ ସନ୍ଦଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ ଯୂୄ ଯଘିତି ଫଓିଳ୍ପ ଯୄହ ׀  

3. ନକଦହୀନ ୄସଫା 

ନୁବୂତଯୁି ଚଣୋଡଙି ି ୄମ ଊଣଯ ୄକୋଟଏି ଓୋଯଣ ୄହଈଙ ିୄଯୋକଯ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଧୋଯ ଓଯଫିୋ ׀ ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ 
ଫୀଭିତ ଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ୄଓୌଣସ ି ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଫନିୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ 
ଫୀଭିତ ଓୁ ମୋହୋ ସଫୁ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି, ତୋହୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ହଞ୍ଚଫିୋ ଏଫଂ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ସ୍ୱଯୂ 
ତୋ’ୄଭଡଓିର ଓୋଡପ ଓୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋଓୁ ଏଓ ନକଦହୀନ ବିକଭନ ୄଯ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ 
ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ୄନଟେଓପ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋୄଫ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ରିସୀ ସୀଭୋ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ 
ଯୋର୍ ିୋଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନୁସୋୄଯ ୄଦଣୄମୋକୟ ନ ଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

4. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫଓିୋର୍ ୄହଈଙ ିତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ (TPA) ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ׀ ଫଶି୍ୱ ସୋଯୋ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଠ୍ନଭୋନଙ୍କ ୄସଫୋଯ ଈୄମୋକ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଏୄଚନିଷ କୁଡଓି TPA 
ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

ବୋଯତୄଯ, ୄସହସିଫୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ TPA ଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ନୟ 
ଚନିରି୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି:  

i. ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଏଓ ଯଘିଣ ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ତୋ’ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଏଓ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ii. ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ କୁଡଓିୄଯ ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ  
iii. ଦୋଫୀ କୁଡଓିଯ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋ  
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TPA ଭୋୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ୋ ଟନ୍ତ ି ୄମଈଁଭୋନଙୁ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନ୍ତଭି ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନମୁିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ TPA ଭୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ ି ୋଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ଯଘିଣ ତ୍ରଯ ଚୋଯୀ ଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ି ନକଦ ହୀନ ଅଧୋଯୄଯ ୄହଈ ଥଫୋ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ଅଧୋଯୄଯ ୄହଈ ଦୋଫୀସଫୁଯ 
ସଭୋଧୋନ ମପୟନ୍ତ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓଭୋନଙୁ୍କ ଫର୍ପ 2001 ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଈଥିରୋ ׀ ୄସଭୋୄନ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଫଂ 
ନଣିନ୍ତ୍ରତି/ଯଘିୋତି ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଟନ୍ତ ି  ଏଓ TPA ଯୂୄ ୄମୋକୟତୋ ׀
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଫପନଭିନ ୁଞି୍ଜ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓୁି IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ୄସଫୋଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ, ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୋଞ୍ଚ-ଙ ପ୍ରତରି୍ତ ଯ 
ୋଯଶି୍ରଭଓି ୄଯ, TPA ଭୋନଙୁ୍କ ଅଈୄଟଷୋସପ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଭୋୄନ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଓଭିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସହତି ଏଓ MOU ୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତ ି
ଏଫଂ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓିୄଯ ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ, ତୋଓୁ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ 
ଦଅିମୋଏ ׀ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୂଭୋନଙ୍କ  ଏଫଂ ଫୀଭିତ ୂଭୋନଙ୍କ  ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଟନ୍ତ,ି ମିଏ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଭୋନଙ୍କ ସହତି 
ସଭନଣ ସ୍ଙୋନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ନ୍ତଭି ସଭୋଧୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

5. ଡାକ୍ତଯଔାନା 

ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂହସି୍ପଟୋର  ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄଯୋକ ୂସୁସ୍ଙତୋ  ଏଫଂ/ଓଭିୋ କ୍ଷତ ଯ ଅନ୍ତଃ – ୄଯୋକୀ ୄସଫୋ  ଦଫିସ ୄସଫୋ 
ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ସ୍ଙୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିସଂସ୍ଙୋନ ଏଫଂ ମୋହୋଓୁ ସ୍ଙୋନୀଣ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହୋଆଥିଫ, ୄମଈଁଠ୍ ି
ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ, ଏଫଂ ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ  ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଭଡଓିର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନର୍ ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱୋଫଧୋନ ଧୀନୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ନଭିନୄଯ 
ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ବ ିସଭସ୍ଗ ସଫପନଭିନ ଭୋଦଣ୍ଡ ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୁୋନ ଓଯୁଥିଫ:  

a) ଏଥିୄଯ 10,00,000 ଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ୄରୋଓସଂଔୟୋ ଥିଫୋ ସହଯକୁଡଓିୄଯ ନୂୟନ 10 ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀ ର୍ମୟୋ ଏଫଂ ନୟ 
ସଫୁ ସ୍ଙୋନୄଯ ନୂୟନ 15 ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀ ର୍ମୟୋ ଥିଫ; 

b) ଏହୋଯ ନମୁିକି୍ତ ନ୍ତକପତ 24 ଖଣ୍ଟୋ ଧଯ ିୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ନସଂି ଷ୍ଟୋଫ୍ ଥିୄଫ; 
c) 24 ଖଣ୍ଟୋ ଧଯ ିୄମୋକୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଭଡଓିର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ୂଭୋୄନ  ଥିୄଫ; 
d) ଏହୋଯ ନଚିଯ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ସସୁଜ୍ଜତି ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଥିଫ ୄମଈଁଠ୍ ି ର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସୋ ୂସଚଓିର  ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 

ସଂୋଦନ ଓଯୋମୋଏ ; 
e) ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କଯ ୄଦୈନଓି ୄଯଓଡପ ଯୄଔ ଏଫଂ ଏକୁଡଓୁି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ୋଆଁ ବିକଭୟ 

ଓଯଫି ׀ 
6. ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟଶନଯ 

ଏଓ ୄଭଡଓିର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ବୋଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଯୋଚୟଯ ୄଭଡଓିର ଓୋଈନିଷର ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ 
ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ଧୋଯଣ ଓଯଥିୋଏ ଏଫଂ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୋଧିଓୋଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଫୟଫସୋଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହୋଆଥୋଏ; ଏଫଂ ତୋ’ ରୋଆୄସନଷଯ ଯସିଯ  ୄକ୍ଷତ୍ରୋଧିଓୋଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଏହ ି
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକୋଆଫୋ ୋଆଁ ଭକୁ୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମ ଞି୍ଜଓୃତ ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ଫୀଭିତ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିନଓିଟ ିଯଫିୋଯ ସଦସୟ ନ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ 
 ׀
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7. ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସପ 

ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ନସପ ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ବୋଯତୀଣ ନସଂି ଓୋଈନିଷର ଓଭିୋ ବୋଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଯୋଚୟଯ ନସଂି 
ଓୋଈନିଷର ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ଧୋଯଣ ଓଯଥିୋଏ ׀  

8. ମୁକି୍ତମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓ ଔଙ୍ଙପ 

ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଫପଦୋ ଏହ ିନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ରିସୀ ୄସହ ିଔଙ୍ଙପସଫୁଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ 
ମୋହୋ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ୄଯୋକଯ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ୄଟ ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମିଫ ׀  

ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଯବିୋର୍ୋ ୄହୋଆୋୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସହସିଫୁ ଘୋଚପ ମୋହୋ ୄସହ ି ସି୍ଙତ ି ଯ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଘଓିତି୍ସୋର୍ୋସ୍ଘ 
ନୁଯୂ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ, ୄସହ ିସ୍ଙୋନ ୄମଈଁଠ୍ ିଏହୋ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ, ୄସଆଠ୍ ିୄସ ବ ିଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସୋଧୋଯଣ 
ସ୍ଗଯଯ ଘୋଚପ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄସହ ିସଫୁ ଘୋଚପ ଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ମୋହୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥୋନ୍ତୋ ମଦ ିୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭୋ ନ ଥୋଅନ୍ତୋ ׀  

IRDAI ୄସଫୋ ଓଭିୋ ଫତିଯଣ ୋଆଁ ଘୋଚପ ଯୂୄ ଈମୁକ୍ତ ଘୋଚପ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈଁକୁଡଓି ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ୋଆଁ ଭୋନଓ 
ଘୋଚପ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ୄଯୋକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ୄନଆ, ୄସହ ି ସଭୋନ ଓଭିୋ ସଦୃର୍ୟ ୄସଫୋକୁଡଓି ୋଆଁ 
ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଘତି ଘୋଚପକୁଡଓି ସହତି ସସୁଂକତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଏହ ିନୁୄଙ୍ଚଦ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫଲି୍ ଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ 
ଭଧ୍ୟ ସୋଧୋଯଣ ୄଯୋକ ଯ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଈଙ୍ଙ ସ୍ଗଯଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ମିଫୋଯୁ ନଫିୋଯଣ ଓୄଯ, ମୋହୋଓୁ ନୟଥୋ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ଓମ୍ 
ଭୂରୟୄଯ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଥିୋନ୍ତୋ ׀  

9. ଦାଫୀ ଯ ସଘୂନା 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦୋଫୀଯ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂନୋ  ଦସ୍ଗୋଫଚି ଈସ୍ଙୋନୋ ୋଆଁ ଫନିେିଷି୍ଟ ସଭଣ ସୀଭୋ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ׀ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ କୁଡଓିୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିଗ୍ରୋହଓ ନକଦହୀନ ସଫୁଧିୋ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଈଘତି୍ ସଭଣ ଫୂପଯୁ 
ସୂଘନୋ ଦଅିମୋଏ, ଫର୍ୟ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଦୋଫୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄଫୄୄଫୄ ଦୋଫୀଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ଭୄନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓୁି ୄନଓ ଦନି/ଭୋସଯ ଫତି ି ମିଫୋ ୄଯ ଚଭୋ ଓୄଯ ׀ ଫରି କୁଡଓୁି ଚଭୋ 
ଓଯଫିୋୄଯ ଫିଭଯ ଯଣିୋଭ ଫରି ସଫୁଯ ଫୀତ,ି ଫୀଭିତ/ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଙ ଓଟ ଆତୟୋଦ ିୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ୋଆଁ ଠ୍କି୍ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ׀ ୄତଣୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂନୋ ଈୄଯ ୄଚୋଯ ଦିନ୍ତ ି  ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓିଯ ଚଭୋ ୋଆଁ ସଭଣ ସୀଭୋଓୁ ସୋଭୋନୟତଃ ׀
ଡସିଚୋଚପଯ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ 15 ଦନିୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ତୁଯନ୍ତ  ସଠ୍କି୍ ଯିୄ ୋଟପ ଓଯଫିୋୋଆଁ ସକ୍ଷଭ 
ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ୄମଈଁଠ୍ ିଫ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ଭଧ୍ୟ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  

IRDA ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଏହ ି ସର୍ତ୍ପ ଯୄଔ ୄମ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଭଣ ଫୋହୋୄଯ ଦୋଫୀ ସଘୂନୋ/ଓୋକଚତ୍ର ଚଭୋ ଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫୋ 
ଈଘତି୍ ମଦ ିତୋହୋ ୋଆଁ ଏଓ ତଓପସଙ୍ଗତ ଓୋଯଣ ଥୋଏ ׀  

10. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ  

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀସଫୁୄଯ, ଏଓ ଦୋଫୀ ଭୁକ୍ତ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଈରବ୍ଧ ଥୋଏ ׀ ୄନଓ ରିସୀ ଘୋୄଯୋଟ ିଫଙି୍ଚନି୍ନ, ଦୋଫୀ ଫହିୀନ ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭୋପି୍ତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଯୀକ୍ଷଣ 
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ଯ ଭୂରୟଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଥୋନ୍ତ ି׀ ଏହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ତନି ିଫର୍ପଯ ହୋଯୋହୋଯ ିଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି 1% ୄଯ 
ସୀଭିତ ଯଔୋମୋଏ ׀  

11. ସଂଘତି ୄଫାନସ  

ଏଓ ଦୋଫୀ ଭକୁ୍ତ ରିସୀଧୋଯୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯଫିୋଯ ନୟ ଏଓ ଈୋଣ ୄହଈଙ ିପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀ ଫହିୀନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିଈୄଯ ଏଓ ସଂଘତି ୄଫୋନସ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ׀ ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ନୂତନୀଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ 
ପ୍ରତରି୍ତ, ଧଯନୁ୍ତ ଫୋର୍ଓି 5% ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ ଦର୍ ଦୋଫୀ-ଫହିୀନ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ସଫପୋଧିଓ 50% ମପୟନ୍ତ 
ନୁୄଭୋଦତି ହୁଏ ׀ ଫୀଭିତ ଭୂ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଈଙ୍ଙତଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ଈୄବୋକ ଓୄଯ ׀  

IRDAI ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ, ସଂଘତି ୄଫୋନସ ୄଓଫ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଅଧୋଯତି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକଡୁଓି ଈୄଯ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ରୋବ ରିସୀକୁଡଓି ଈୄଯ ୂPA ରିସୀକୁଡଓି ଫୟତୀତ  ନୁୄହ ଁ  ସଂଘତି ୄଫୋନସଯ ସଂଘୋନ ׀
ଫରି୍ଣୄଯ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ  ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଏହୋ ଈୄଯ, ମଦ ିଦୋଫୀ ୄଓୌଣସ ି
ନେିଷି୍ଟ ଫର୍ପୄଯ ଓଯୋମୋଏ, ଈୋଚତି ୄହୋଆଥିଫୋ ସଂଘତି ୄଫୋନସ ଓୁ ୄସହ ି ସଭୋନ ହୋଯୄଯ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଈ ଁ
ହୋଯୄଯ ଏହୋ ଈୋଚତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଟ 5.000 ଯ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀ ନଏି ׀ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍ପୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପୄଯ ଦୋଫୀ ନ ଥିଫୋ 
ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସ ଟ 5,000 ଯ ୄସହ ିଏଓୋ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଟ. 3.15 ରକ୍ଷ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ 5 % ଧିଓ ଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି
ପ୍ରୋପ୍ତ  ହୁଏ ׀ ଏହୋ ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ପଯ ଦୋଫୀ ଭୁକ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଈୄଯ ଟ. 4.5 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ଫଢିୋୄଯ ׀  

12. ଭାରସ୍ ସ / ୄଫାନସ  

ୄମଭିତ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀଓୁ ଦୋଫୀ ଠ୍ୋଯୁ ଭୁକ୍ତ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଙ,ି ଠ୍କି୍ ୄସଭିତ ିତୋ’ ଫିଯୀତ ଓୁ ଭୋରସ୍ ଓୁହୋମୋଏ 
 ଏଆଠ୍,ି ମଦ ିଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀକୁଡଓି ତ ିଧିଓ ହୁନ୍ତ,ି ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଭୋରସ୍ ଓଭିୋ ପି୍ରଭିଣଭଯ ׀
ୄରୋଡଙ୍ି୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଏହୋ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ଓ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ଏଓ ସୋଭୋଚଓି ରୋବ ରିସୀ ୄଟ, ଏ ମପୟନ୍ତ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭୋରସ୍ 
ରୋକ ୁଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ׀  

ଫର୍ୟ, ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଦୋଫୀ ନୁୋତ ଓୁ ଈଘତି୍ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ୄଭୋଟ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ 
ୄରୋଡଙି୍ଗ ଅଓୋଯୄଯ ଭୋରସ୍ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଏ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦ ିନୁବୂତ ିଈର୍ତ୍ଭ ହୁଏ, ପି୍ରଭଣିଭ ଦଯୄଯ ଏଓ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ମୋହୋ ୄଫୋନସ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

13.  ଣ ଦାଫୀ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ 

ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ଏଓ ୄଫୋନସ ୄଦଫୋ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀ ଫହିୀନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ 
ଏଓ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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14. ୄ ଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ/ୄଓା-ୄଶୟଯିଙ୍୍ଗ  

ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀୄଯ ଫୀଭତି ଏଓ ଂର୍ ଧୋଯଣ ଓଯୁଥିଫୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ׀ ଏହୋ 
ଈତ୍ପୋଦ ଅଧୋଯୄଯ ନଫିୋମପୟ ଓଭିୋ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ନୋଫର୍ୟଓ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ 
ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ନୁର୍ୋସନ ଅଣିଥୋଏ ׀  

ଫଚୋଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦୄଯ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ୄମଯଓି ି ଫଡ ଫଡ ସଚପଯୀ, ଓଭିୋ ସୋଧୋଯଣବୋୄଫ 
ୄହଈଥିଫୋ ସଚପଯୀ, ଓଭିୋ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଅଣୁଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଯହଙି ି׀ 

15. ଓାଟୄମାକୟ / ତଯିିକ୍ତ 

ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀୄଯ, ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଯଘିତି, ଏହୋ ୄହଈଙ ିନେିଷି୍ଟ ଥପ ଯୋର୍ ିମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀଯ 
ପ୍ରଦୋନ ୂଫପଯୁ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଏଓ ରିସୀୄଯ 
ଓୋଟୄମୋକୟ ଟ. 10, 000 ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭିତ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ହୋନ ିୋଆଁ ପ୍ରଥୄଭ ଟ. 10, 000 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋଏ ׀ ଏହୋଓୁ ଈଦୋହଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋଓୁ କୄର, ମଦ ିଦୋଫୀ ଟ. 80, 000 ୋଆଁ ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭତି 
ପ୍ରଥଭ ଟ 10, 000 ଫହନ ଓଯଥିୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଟ. 70, 000 ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋଏ ׀ 

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଓୋଟୄମୋକୟ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ ଦନି/ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସ ିରୋବ ୄଦଣ ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ ରୋକ ୁଓଯୋମିଫ ׀ 

16. ୄ ଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦ ନ୍-ଏୄଣ୍ଡଡ୍ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁଥିୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ଖଟଣୋୄଯ ୄଦଣୄମୋକୟ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିୄହୋଆଥୋଏ, ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପୋଦ ଅଚଓିୋରି ଏହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯ ିଫୀଭିତ ଘଣନ ଓଯଥିିଫୋ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ଫକପ 
ଈୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକୋଆଥୋନ୍ତ ି  ନୁବୂତଯୁି ଚଣୋୄଡ ୄମ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ସଭଣ ଔଙ୍ଙପ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋଯ ନୁକୋଭୀ ׀
ହୁଏ, ଧିଓ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ ଔଙ୍ଙପକଡୁଓିଯ ସଭସ୍ଗ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଅନୁୋତଓି ଯୂୄ ଧିଓ ଘୋଚପ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯୋଏ ׀ ୄତଣୁ 
ଏଓ ରକ୍ଷଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଟ 1, 000 ପ୍ରତଦିନି ଯ ଏଓ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ୋଆଁ ଧିଓୋଯୀ ୄହଫ ମଦ ିରିସୀୄଯ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ୋଆଁ ଫୀଭୋଯୋର୍ଯି 1% ଯ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଥୋଏ ׀ ଏହୋ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ ମଦ ିଚୄଣ ଈଙ୍ଙ 
ୄଶ୍ରଣୀଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓିୄଯ ରକଚଯୀ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ସନ୍ଦ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ରିସୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ମଥୋଥପ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଈଙ୍ଙ ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ ିୋଆଁ କ୍ରଣ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

17.  ନୂତନୀଓଯଣୀୟତା ନୁୄଙ୍ଚଦ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣୀଣତୋ ଈୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଅଚୀଫନ 
କୟୋୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଓୁ ନଫିୋମପୟ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋୄଯ ଓଭିୋ 
ତତ୍ପଶ୍ଚୋତ୍ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭିତ ଓଭିୋ ତୋଙ୍କ କ୍ଷଯ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଟ ଓଭିୋ ବୂରଘତି୍ରଣ ଓଭିୋ ରୁଘୋଆ 
ଯଖିଫୋ ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯ ିୋୄଯ ׀  

18.  ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ 
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ଯେଓଯଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫନିଣିୋଭଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙ ିଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ବୂର ଘତି୍ରଣ, ଓଟ ଓଭିୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓୋଯଣଯୁ ୄଓଫ ରିସୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିଯେ 
ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଫୀଭିତଓୁ ତୋ’ ସଫପୄ ର୍ର୍ ଜ୍ଞୋତ ଠ୍ଓିଣୋୄଯ ୄଯୄଚଷ୍ଟ୍ରଓୃିତ A/D ଦ୍ୱୋଯୋ ନୂୟନ ନ୍ଦଯ ଦନିଯ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ସଘୂନୋଯ 
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ରିସୀଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଯେ ଓଯୋମୋଏ, ଓବ୍ନୋନୀ ଫୀଭତି ଓୁ ସଫପୄର୍ର୍ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ ଓଙି ି
ନୁୋତ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯଫି ମୋହୋ ଫୀଭୋଯ ସଭୋପ୍ତ ଫଧି ଯ ନୁଯୂ ୄହୋଆଥୋଏ, ମଦ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସ ିଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋ ମୋଆ ନ ଥିଫ ׀  

ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯେଓଯଣ ଖଟଣୋୄଯ, ପି୍ରଭିଣଭ ୄପଯସ୍ଗ ଳ୍ପୋଫଧି ଦଯ ଈୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋଯ ଥପ 
ୄହଈଙ ିଫୀଭିତ ୄପ୍ରୋ-ଯୋଟୋ ୄକ୍ଷୋ ଓମ୍ ପ୍ରତରି୍ତଯ ପି୍ରଭିଣଭ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆଫ ׀ ମଦ ିଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ୄଓୌଣସ ି
ୄପଯସ୍ଗ ଦଅିମିଫ ନୋହିଁ ׀  

19. ଭୁକ୍ତ ରୁକ୍-ଆନ୍ ଫଧି 

ମଦ ିଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ଏଓ ନୂତନ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ି ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଙି ିଏଫଂ ତୋୄଯ ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍ପ  
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ସଫୁ ୄସବଅି ନୁହଁ ୄମଭତି ିୄସ ଘୋହିଁଥିରୋ, ତୋଯ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଓ’ଣ ୄଟ ?  

IRDAI ଏହୋଙ୍କ ଫନିଣିୋଭଓ ବିତୄଯ ଏଓ ଈୄବୋକ୍ତୋ-ନୁଓୂ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙନ୍ତ ିମୋହୋ ଏହ ିସଭସୟୋଯ ଧ୍ୟୋନ ଯୄଔ ׀ ଗ୍ରୋହଓ 
ଏହୋଓୁ ୄପଯୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ନଭିନ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆୋୄଯ:  

1. ଏହୋ ନୂୟନ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପଯ ଫଧି ଥିଫୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ଈୄଯ ୄଓଫ 
ପ୍ରମୁଚୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

2. ଗ୍ରୋହଓ ଏହ ିଧିଓୋଯଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ପ୍ରୋପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 

3. ତୋଓୁ ଏହୋଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି 

4. ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯସ୍ଗ ୂଯପିଣ୍ଡ  ଈରବ୍ଧ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦ ିରିସୀ ଈୄଯ ୄଓୌଣସ ିଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ଏଫଂ 
ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯୋମିଫ 

a) ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଯ ଥିଫୋ ଫଧି ୋଆଁ ସଭୋନୁୋତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ 

b) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ 

c) ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଡଈିଟ ିଘୋଚପ 

20. ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ନୁଗ୍ରହ ଫଧି 

ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ରକ୍ଷଣ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନତୋଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ׀ ୄମୄହତୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ 
ରୋବ ସଫୁଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଯଔୋମୋଏ ୄଓଫ ମଦ ି ରିସୀକୁଡଓୁି ଫନିୋ ନ୍ତଯୋ ୄଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯୋହୁଏ, ସଭଣୋନୁସୋୄଯ 
ନୂତନୀଓଯଣ ତ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀  
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IRDAI ଭୋଦପର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓି ଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଓୋୄର୍ 30 ଦନିଯ ନୁଗ୍ରହ ଫଧି ସ୍ୱୀଓୃତ 
ୄହୋଆଙ ି׀  

ସଭସ୍ଗ ଫଙି୍ଚନି୍ନତୋ ରୋବକୁଡଓୁି ଯକ୍ଷୋ ଓଯୋମିଫ ମଦ ିଫୂପଯ ଫୀଭୋଯ ସଭୋପି୍ତ ଠ୍ୋଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ନ୍ତଯୋ ଫଧିୄଯ ମଦ ିଓଙି ିଦୋଫୀ ଥୋଏ, ତୋଓୁ ଫଘିୋଯ ଓୁ ନଅି ମିଫ ନୋହିଁ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଏଓ ଧିଓ ଦୀଖପ ନୁଗ୍ରହ ଫଧିଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ ୋଯନ୍ତ ି׀  

ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଔୂୟ ନୁୄଙ୍ଚଦ, ଯବିୋର୍ୋ, ଫଚପନ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ଓୁ ଅଆ ଅଯ ଡ ିଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫନିଣିୋଭଓ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନ୍ତକପତ ଭୋନଓୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ଙୋତ୍ରଙୋତ୍ରୀଭୋନଙୁ୍କ ତୋହୋଓୁ ׀
ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ତଥୋ ଯିତ୍ର 
ୂସଓପୁୟରୋଯ  କୁଡଓି ଈୄଯ ନଚିଓୁ ୄଡଟ୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଈଙ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  2 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓି ଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ, ଏଓ __________ 
ନୁଗ୍ରହ ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଏ ׀  

I. ନ୍ଦଯ ଦନି 

II. ତଯିରି୍ ଦନି 

III. ଆଁଘୋରି୍ ଦନି 

IV. ଠ୍ଏି ଦନି 
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ସାଯାଂଶ 

a) ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅୄଡ କତ ି ଓଯୋଈଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରତୟୋର୍ତି  ହଠ୍ୋତ୍ ଦୁଖପଟଣୋ/ୄଯୋକ 
ଖଟଫିୋଯ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

b) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସଂଔୟୋ ଅଧୋଯୄଯ ଫକପୀଓୃତ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ, ଯଫିୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀ, ସଭହୂ ରିସୀ ׀  

c) ଏଓ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଔଙ୍ଙପ ରିସୀ ଓଭିୋ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ୄଯୋକ/ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଫୟଣ 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପଯ ଭରୂୟ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀  

d) ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପ ଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଂଔୟଓ ଦଫିସ ୂସୋଧୋଯଣତଃ 30 ଦନି  
ମପୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ 
ଫିୄ ଫଘତି ୄହଫ ׀  

e) ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଂଔୟଓ ଦଫିସ ୂସୋଧୋଯଣତଃ 60 ଦନି  
ମପୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ 
ଫିୄ ଫଘତି ୄହଫ ׀  

f) ଏଓ ଯଫିୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀୄଯ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତ ି ଏଫଂ ଅଶି୍ରତ ିତୋଭୋତୋଙୁ୍କ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ 
ଯଫିୋଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ସଭଗ୍ର ଯଫିୋଯୄଯ ପ୍ରଫୋହତି ହୁଏ ׀  

g) ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ରିସୀ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ୋଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀  

h) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄହଈଙ ିନେିଷି୍ଟ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି ୄଯ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଥିଫୋ ଏଓ ରୋବ ରିସୀ ׀  

i) ଈଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ଥଫୋ ଟପ୍-ପ୍ ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓି ୄେୄର୍ସୋରଡ ଓଭିୋ ଓୋଟୄମୋକୟ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଘଣନତି 
ଯୋର୍ଯି ଈୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପୄ ଯ ଈଙ୍ଙତଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

j) ନଶିି୍ଚତ ରୋବ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ମପୟୋପ୍ତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ତୋ’ ରିସୀ ଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯୂୄ ଓଯଫିୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀  

k) ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ୂPA) ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୋକଁ ୁଭୃତୁୟ  ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ ଅଓୋଯୄଯ କ୍ଷତିୂଯଣ 
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

l) ଫୋହୟ-ୄଯୋକୀ ସଯୁକ୍ଷୋ ସଫୁ ଦୋନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସୋ, ଦୃଷି୍ଟ ମତ୍ନ ଔଙ୍ଙପ, ନଣିଭିତ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ  ଯୀକ୍ଷଣ ଆତୟୋଦ ିବ ି
ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈକଁୁଡଓି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀  

m) ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀଓୁ ଏଓ ସଭହୂ ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଏ ମିଏ ଏଓ ନମୁିକି୍ତ ଦୋତୋ, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟୋଙ୍କଯ ୄକ୍ରଡଟି ଓୋଡପ 
ଫବିୋକ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓଫ ୄକୋଟଏି ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ସଭହୂଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  
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n) ଓୄପୋୄଯଟ ୄପଳୋଟଯ ଓଭିୋ ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଯଫିୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଯ ଈୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପୄ ଯ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙପଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ 
ସହୋଣଓ ହୁଏ ׀  

o) ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ ୂଫିୄ ଦର୍  ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍/ମୋତ୍ରୋ ରିସୀକୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ତୋଯ ଫିୄ ଦର୍ ଯହଣୀ ଫଧି ୄଯ ଦୁଖପଟଣୋ, କ୍ଷତ 
ଏଫଂ ୄଯୋକ ଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

p) ଓୄପୋୄଯଟ ଫୋଯଭୋଯ ମୋତ୍ରୀ ୄମୋଚନୋ ଏଓ ଫୋର୍ଓି ରିସୀ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ଏହୋଯ ଏକିିଓୁୟଟବିଭୋନଙ୍କ 
ୋଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ ନଏି ୄମଈଭଁୋୄନ ଫୋଯଭୋଯ ବୋଯତ ଫୋହୋଯଓୁ ମୋତ୍ରୋ ଓଯନ୍ତ ି׀  

q) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ୄନଓକୁଡଏି ଦଓୁ ଭ୍ରୋନ୍ତ ି ଦୂଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ 
ଫନିଣିଭନ ଦ୍ୱୋଯୋ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ, ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ମଦି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଧି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହୋ 
ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄହଈଙ ିହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ତଯିରି୍ ଦନି ୋଆଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଏଓ ତଯିରି୍ ଦନି ନୁଗ୍ରହ 
ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଏ ׀  

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଏଓ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ? 

I. ୄଓଫ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  
II. ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ 
III. ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ 

ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ଯଫିୋଯ ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  
IV. ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 

ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମଦ ିପ୍ରଥଭ ଫର୍ପ ଦୋଫୀ ଭକୁ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍, ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ? 

I. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି 
II. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭତୁୃୟହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି 
III. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋ ଏଫଂ ଭୃତୁୟହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି  
IV. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ନୋ ଯୁକଣତୋ ସହତି ନୋ ଭୃତୁୟହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି  

ପ୍ରଶନ 3 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ? 
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I. ଆୄରୄଓଟରୋନକି୍ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ 
ଯିୄ ଫର୍ ନୁଓୂ ୄକୋ-ଗ୍ରୀନ୍ ସୂତ୍ରୋତ ୄଟ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄବୌତଓି ନକଦ ୄନୋଟକୁଡଓିଯ ଭଦୁ୍ରୋଘନ ଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆ 
ୋୄଯ ଏଫଂ ଫୃକ୍ଷକୁଡଓୁି ଯକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

II. ଫୀଭିତଓୁ ୄସଫୋ ଫନିୋ ଭୂରୟୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନକଦ ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ନୋହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ 
ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଏ ׀  

III. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄଓଫ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟୋଙି୍କଂ ଓଭିୋ ଓୋଡପ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄହତୁ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନକଦ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀  

IV. ଫୀଭିତ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫରିଯ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋୄଫ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହତି ଓୄଯ ׀  

ପ୍ରଶନ 4 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ PPN ଯ ସଠ୍କି୍ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଅଓୋଯ ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ଫିଳକ୍ ପି୍ରପଡପ ୄନଟେଓପ ୂସୋଫପଚନଓି ଯୂୄ ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄନଟେଓପ  
II. ପି୍ରପଡପ ୄପ୍ରୋବୋଆଡଯ ୄନଟେଓପ ୂସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ  
III. ଫିଳକ୍ ପ୍ରୋଆୄବଟ୍ ୄନଟେଓପ ୂସୋଫପଚନଓି ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄନଟେଓପ  
IV. ୄପ୍ରୋବୋଆଡର୍ ପି୍ରପୄଯନିଷଅଲ୍ ୄନଟେଓପ ୂପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ୄନଟେଓପ   

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ଈକି୍ତଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର ୄଟ, ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ? 

I. ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ତୋଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀ ୄନଆ ୋଯନ୍ତ ି 
II. ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୄନଆ ୋୄଯ 
III. ଏଓ ୄଦୋଓୋନୀ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରସୀ ୄନଆ ୋଯନ୍ତ ି 
IV. ନମୁିକି୍ତ ଦୋତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀଓୁ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଯଫିୋଯ 

ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯଫିୋଓୁ ଫସି୍ଗୋଯତି ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ  
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ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପ ରିସୀୄଯ, ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋ ୂୄଯୋକ ୄହଫୋଯ ହୋଯ  ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ନକଦହୀନ ୄସଫୋ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭତି ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫରି ଯ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋୄଫ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହତି ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

PPN ପି୍ରପଡପ ୄପ୍ରୋବୋଆଡଯ ୄନଟେଓପ ୂସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ  ୋଆଁ ଈୄମୋକ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଈକି୍ତ I, II ଏଫଂ IV ସଠ୍କି୍ ଟନ୍ତ,ି ଈକି୍ତ III ବୂର ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏଓ ୄଦୋଓୋନୀ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄନଆ 
ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 20 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଯ ରକ୍ଷୟ ଅଣଙୁ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫସୃି୍ଗତ ଜ୍ଞୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ׀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋୄଯ ଏଓ ଫହୁତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତତ୍ତ୍ୱ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ 
ସଂୋଦନ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ, ଅଣ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ, ସୋଧନ, ଦ୍ଧତ ିଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଫରି୍ଣୄଯ ୄଫୋଧ 
ରୋବ ଓଯିୄ ଫ ׀ ଏହୋ ଅଣଙୁ୍କ ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 
 

A. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ? 
B. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ –ଭୂବୂତ ଧୋଯଣୋ 
C. ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ  
D. IRDAI ଙ୍କ ନୟୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  
E. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ତୋ’ୋଆଁ ସୋଧନ 
F. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 
G. ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
H. ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ / ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ  
I. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ଭୄତ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ :  

a) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଥପ ଓ’ଣ ଏହୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
b) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୂବୂତ ଧୋଯଣୋକୁଡଓୁି ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
c) ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ସୋଧନକୁଡଓୁି ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
d) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ 
e) ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓୁି ଓିଯ ିସଙ୍କଟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
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ଏହ ିଯିଦୃଶୟଓୁ ୄଦଔନୁ୍ତ 

48 ଫର୍ପୀଣ ଭନୀର୍, ମିଏ ଏଓ ସପଟୄେଯ ଆଞି୍ଜନଣିଯ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ତୋ’ ନଚି ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ 
ୋଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନରୋ ׀ ୄସ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔଓୁ କରୋ, ୄମଈଁଠ୍ ିୄସଭୋୄନ ତୋଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ୄଦୄର ୄମଈଁଥିୄଯ 
ତୋଓୁ ତୋ’ ର୍ୋଯୀଯଓି କଠ୍ନ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ଭୋନସଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ, ତୋ’ ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସ, ବୟୋସ ଏଫଂ ୄସବ ି
ୄନଓ ଓଙି ିସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହରୋ ׀  

ତୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ, ତୋଓୁ ୄନଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଭଧ୍ୟ ଚଭୋ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଡରିୋ ୄମଯଓି ିଯଘିଣ  
ଫଣସ ପ୍ରଭୋଣ, ଠ୍ଓିଣୋ ଯ ପ୍ରଭୋଣ ଏଫଂ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ୄଭଡଓିର ୄଯଓଡପ ׀ ତୋୄଯ ୄସଭୋୄନ ତୋଓୁ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ  ୄଓୄତଓ 
ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯୋଆଫୋଓୁ ଓହିୄ ର ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସ ହୄତୋତ୍ସୋହତି ୄହରୋ ׀  

ଭନୀର୍, ମିଏ ନଚିଓୁ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ  ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଅଣ ଫକପ ଯ ଫୟକି୍ତ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୁଥିରୋ, ଘନି୍ତୋ ଓଯଫିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓରୋ ଓ ି
ତୋ’ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓୋହିଁଓ ିୄସବ ିଏଓ ରଭୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଯ ନୁୋନ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀ ଏହ ିସଫୁ ୄଦଆ ମିଫୋ ୄଯ 
ଭଧ୍ୟ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ତୋଓୁ ଓହରିୋ ୄମ, ତୋ’ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋକୁଡଓିୄଯ ଈଙ୍ଙ ୄଓୋୄରଷ୍ଟ୍ରର  ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘୋଯ ନଦିୋନ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହୋଆଙ,ି ମୋହୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ହୃଦ ୄଯୋକ କୁଡଓିଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓରୋ ׀ ମଦି ୄସଭୋୄନ ତୋଓୁ ଏଓ ରିସୀଯ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦୄର, ତୋ’ ଫନୁ୍ଧ ୄମଈଁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆଥିରୋ, ତୋ’ ୄକ୍ଷୋ ତୋଯ ୂଭନୀର୍  ଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହରୋ ଏଫଂ 
ୄତଣୁ ୄସ ରିସୀ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଭନୋ ଓରୋ ׀  

ଏଆଠ୍,ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହ ିଘଯଣକୁଡଓୁି ୄସଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁୋନ ଓଯୁଥିରୋ ׀ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଠ୍କି୍ ବୋୄଫ ଓଯଫିୋଯ  ଈଘତି୍ ରୋବ ଭଧ୍ୟ ୋଆଫୋଯ 
ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଯୄହ ׀ ମଦ ିସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍କି୍ ବୋୄଫ ଭୂରୟୋଙି୍କତ ଓଯୋ ନ ମୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀ ଅୄସ, ଏହୋଯ ଯଣିୋଭ କ୍ଷତ ି
ୄହଫ ׀ ଧିଓନୁ୍ତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ଏହ ି
ଟଙ୍କୋକୁଡଓୁି ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଏଓ େଷ୍ଟ ବ ିସମ୍ଭୋଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  
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A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ?  

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄସହ ି ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତ ି ୄମଈଭଁୋୄନ ୄସହ ି ସଙ୍କଟଯ ନୁୋତୄଯ ଈଘତି୍ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓ ିଯଔୋମୋଏ ମୋହୋଓୁ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ସଭୁଙ୍ଙଣ ଭଧ୍ୟଓୁ ଅଣିଥୋନ୍ତ ି׀ ସଙ୍କଟ ଘଣନ ସଓୋୄର୍ 
ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଠ୍ୋଯୁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ  ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ 
ଏଓତ୍ର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ ଅଧୋଯୄଯ, ୄସଭୋୄନ ନରି୍ଣ୍ପଣ ନିନ୍ତ ିୄମ ୄସଭୋୄନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତ ିଓ ି
ନୋହିଁ ׀ ମଦ ିୄସଭୋୄନ ତୋହୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହିୄଁ ଫ, ୄତୄଫ ୄଓଈଁ ପି୍ରଭିଣଭ, ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ହସିୋଫୄଯ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସବ ି
ସଙ୍କଟ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋ ପୄଯ ଏଓ ମଥୋଥପ ରୋବ ୋଆ ୋଯିୄ ଫ ׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋ ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଈୄଯ ମପୟୄଫର୍ତି ୄଟ ׀ ଏଆଠ୍ ିଯୁକଣତୋ ଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସୁସ୍ଙ ଓଭିୋ ୄଯୋକୀ ୄହଫୋଯ 
ସମ୍ଭୋଫୟତୋ  ସଙ୍କଟ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଭିୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହ ିଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଏ ׀ 
ଫୟୋଓ ଯୂୄ, ଯୁକଣତୋ ଅଣୁ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରବୋଫତି ହୁଏ ୂସୋଧୋଯଣତଃ ମୁଫୋ ଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷୋ ଫଯଷି୍ଠ ନୋକଯଓିଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋୄଯ 
ଧିଓ ଥୋଏ  ଏଫଂ ୄନଓ ନୟ ପ୍ରତଓୂି ଓୋଯଓ ୄମୋକଁୁ ଫଢଥିୋଏ, ୄମଯଓି ିଧିଓ ଚନ ଓଭିୋ ଓମ୍ ଚନ ଯ ୄହଫୋ, 
ୄଓୄତଓ ତୀତ  ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ଓଷ୍ଟଯ ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିୋସ, ଧୂମ୍ରୋନ ବ ିଫୟକି୍ତକତ ବୟୋସ, ଘତି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ି
ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଫୟଫସୋଣ ଭଧ୍ୟ ମଦ ିଏହୋଓୁ ଫିଦଚନଓ ୄଫୋରି ଧଯ ିନଅିମୋଏ ׀ ଫିଯୀତ ବୋୄଫ, ଯୁକଣତୋ ହୋଯ ୄଓୄତଓ 
ନୁଓୂ ଓୋଯଓ ମଥୋ : ଓମ୍ ଅଣୁ, ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଙ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଆତୟୋଦ ିୄମୋକଁୁ ଓମ୍ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ ିସଙ୍କଟଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ୄସହ ିସର୍ତ୍ପକୁଡଓୁି ନରି୍ଣ୍ପୟ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାହା ଉୄଯ 
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଏହା ସଙ୍କଟ ଘୟନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରୟିା ୄଟ ׀  

2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଅଫଶୟଓତା 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଭଯୁଦଣ୍ଡ ୄଟ ୄମୄହତୁ ସୋଫଧୋନତୋ ସହତି ଓଭିୋ ମୄଥଷ୍ଟ ପି୍ରଭିଣଭ ଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ଯଣିୋଭ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଯିୄ ର୍ୋଧ-କ୍ଷଭତୋ ୄହଫ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ତରି୍ଣ ଘଣନୋମକ ଓ ଓଭିୋ ସତଓପ ୄହଫୋ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ସଭୋନ ଯୂୄ ପ୍ରସୋଯତି ଓଯଫିୋ ୄଯ ସଭଥପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫଡ ସଭୁଙ୍ଙଣ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋୄଯ ଫୋଧୋ ୄଦଫ ׀ 
ୄତଣୁ ଓଯ ି ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସୋଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍କି୍ ସନୁ୍ତନ ଯକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫସୋଣ 
ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋଭୂଓ ଥୋଆ ଭଧ୍ୟ ସଂକଠ୍ନ ୋଆଁ ରୋବପ୍ରଦ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ସନୁ୍ତନ ଯକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଦର୍ପନ, ନୀତ ି  ସଙ୍କଟ କ୍ଷଧୁୋ ନୁସୋୄଯ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଯ  ଓୋମପୟ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଓୁ ଠ୍କି୍ ଭୂରୟୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ 
ଓଯଫିୋ ׀ ଏହୋ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିବଫରି୍ୟତ ଫୀଭୋ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଦଫୋ ବ ି
ୄଟ ׀  

3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଈଙ ି ସଙ୍କଟ ଘଣନଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋ ଏଓ ସଭୂହ ଓଭିୋ ଫୟକି୍ତଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧୋଯତି 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏଆଠ୍ ିସଙ୍କଟଯ ଭୋତ୍ରୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫି ଓ ିନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓଈଁ ଭରୂୟୄଯ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ 
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ଏହୋଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯସିି୍ଙତିୄ ଯ, ସ୍ୱୀଓୋଯ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ନଷି୍ପକ୍ଷତୋ ସହଓୋୄଯ  ନୟୋଣସଙ୍ଗତ ଅଧୋଯୄଯ ଓଯଫିୋଓୁ 
ୄଡ, ଥପୋତ୍ ପ୍ରୄତୟଓ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓୌଣସ ି କ୍ଷୋତତିୋ ଫନିୋ ସଭୋନ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 
ଫକପୀଓଯଣ ଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଭୋନଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଘୋଚପ ଚଯଅିୄଯ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଈସ୍ଙୋିତ ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୋତ୍ରୋ 
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ତଦନୁସୋୄଯ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

ମଦି ଅଣୁ ୄଯୋକ ତଥୋ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫୋଓୁ ୄହଫ ୄମ ୄଯୋକ ଭୃତୁୟଯ 
ଫହୁତ ଫୂପଯୁ ଅୄଭ ଏଫଂ ଫୋଯଭୋଯ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄତଣୁ, ଏହୋ ତୟନ୍ତ ତଓପସଂକତ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭୋନଦଣ୍ଡ  
ଭୋକପଦର୍ଓିୋ କୁଡଓି ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄକ୍ଷୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଧିଓ ଓଠ୍ନି ଟନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଭଧୁୄଭହ ଗ୍ରସ୍ତ, ତାହାଯ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନା ୄକ୍ଷା ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଅଫଶୟଓ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ହୃତିଣ୍ଡ 
ଓଭିୋ ଫୃଓକ୍ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଚଟିତା ଫଓିଶତି ଓଯଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ମୄଥଷ୍ଟ ୄଫଶୀ, ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଘାରୁ 
ଯହଥିିଫା ଫଧିୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଖଟିାୄଯ ׀ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକପଦଶଓିା ଏହ ିଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ 
ଯୂୄ ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯିାୄଯ ׀ ଫଶୟ, ୄଭଡଓିର /ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ, ତାଓୁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ, ଅଥଓି ଓଭିୋ ଅଣ ଅଧୋଯତି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄକ୍ଷୋ ୄଭଡଓିର ଓଭିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ – ଯଣିୋଭ ଈୄଯ ଧିଓ 
କୁଯୁତ୍ୱ ଦଅିମୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଅଥଓି ଓଭିୋ ଅଣ ଅଧୋଯତି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁ ଏଡୋଆ ଦଅି ମୋଆ ନ ୋୄଯ ୄମୄହତୁ ଏଓ 
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଯଖିଫୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯଫିୋୄଯ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନତୋ ଓୁ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୄଯ ଅଥଓି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀  

4. ଓାଯଓ ୄମଉଁକୁଡଓି ୄଯାକଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ି

ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ୄସହ ିଓୋଯଓ ୄମଈଁକୁଡଓି ଯୁକଣତୋ ୂୄଯୋକୄଯ ଡଫିୋଯ ସଙ୍କଟ  ଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯନ୍ତ,ି 
ୄସକୁଡଓୁି ସୋଫଧୋନତୋ ସହତି ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ଈଘତି, ୄମଈକଁୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଟନ୍ତ:ି  

a) ଅୟୁ/ଫୟସ : ପି୍ରଭଣିଭ ସଫୁ ଫଣସ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୋତ୍ରୋ ନୁଯୂ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସଂକ୍ରଭଣ 
 ଦୁଖପଟଣୋଯ ଫଢୁଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ୄମୋକଁୁ ର୍ରୁି୍  ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଯୁକଣତୋ ପି୍ରଭଣିଭ ମୁଫୋ ଫଣସ୍କ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ 
ୄଟ ׀ ୄସ ବଅି, 45 ଫର୍ପଯୁ ଧିଓ ଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ, ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଧିଓ ଥୋଏ, ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତ 
ଭଧୁୄଭହ, ଏଓ ତୁଯନ୍ତ ହୃଦ୍ ଖୋତ ଓଭିୋ ୄସବ ିନୟୋନୟ ଯୁକଣତୋ ବ ିଏଓ ଦୀଖପଓୋଓି ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ 
ସମ୍ଭୋଫନୋ ତ ିଧିଓ ଥୋଏ ׀  

b) ରିଙ୍ଗ : ସ୍ଘୀ ୄରୋଓଭୋୄନ କବପ ଧୋଯଣ ସଭଣୄଯ ଯୁକଣତୋଯ ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ, ୁଯୁର୍ଭୋୄନ 
ହୃଦଖୋତ ୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓଭିୋ ଓୋମପୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁଖପଟଣୋ ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହଫୋ ସ୍ଘୀ ୄରୋଓଙ୍କ ୄକ୍ଷୋ 
ୁଯୁର୍ଭୋନଙ୍କ ଧିଓ ଥୋଏ ୄମୄହତୁ ୄସଭୋୄନ ଫିଦଚନଓ ନମୁିକି୍ତୄଯ ଧିଓ ସଂକିୃ୍ତ ଥୋଆ ୋଯନ୍ତ ି׀  

c) ବୟାସ : ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯୂୄଯ ତଭୋଔ,ୁ ଭଦୟ ଓଭିୋ ନରି୍ୋ ଦ୍ରଫୟଯ ୄସଫନ ଯ ଯୁକଣତୋ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ପ୍ରବୋଫ 
ଥୋଏ ׀  
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d) ଫୟଫସାୟ : ୄଓୄତଓ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଦୁଖପଟଣୋ ଯ ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ; ଈ.ସ୍ୱ. ଡ୍ରୋଆବଯ, ଫଳୋଷ୍ଟଯ, ଫଭିୋନ 
ଘୋଓ ଆତୟୋଦ ି׀ ୄସବ,ି ୄଓୄତଓ ଫୟଫସୋଣ/ଓୋଭୄଯ ଈଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ଥୋଆୋୄଯ, ୄମଯ ିଓ ିଏସ, -ୄଯ 
ୄଭସନି ୄଯଟଯ, ଅଚୄଫଷ୍ଟସ୍ ଈୄଦୟୋକ ଶ୍ରଭିଓ, ଔଣି ଶ୍ରଭିଓ ଆତୟୋଦ ି׀ 

e) ଯଫିାଯ ଆତହିାସ : ଏହୋଯ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଙ,ି ୄମୄହତୁ ଅନୁଫଂର୍ଓି ଓୋଯଓ କୁଡଓି ଅଚମୋ,ଭଧୁୄଭହ  ୄଓୄତଓ 
ଓୟୋନସଯ ବ ିୄଯୋକ କୁଡଓୁି ପ୍ରବୋଫତି ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫ ଯୁକଣତୋ ଈୄଯ ଥୋଏ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ 
ସଭଣୄଯ ଏହୋଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ୄନଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

f) କଠ୍ନ: ୄଭୋଟୋ ୂଫଫୋନ , ତୋ ଓଭିୋ ଭଧ୍ୟଭ କଠ୍ନ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଓୄତଓ ସଭୂହୄଯ ଯକଣତୋ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

g) ତୀତଯ ୄଯାକ ଓଭିୋ ସଚପଯୀ : ଏହୋଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଙ ିଓ ିତୀତ ୄଯୋକ ଓୋଯଣଯୁ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଈଥିଫୋ ର୍ୋଯୀଯଓି 
ଦୁଫପତୋ ଚୋତ ୄହଫୋଯ ଓଭିୋ ଏଯଓି ିନୁଯୋଫୃର୍ତ୍ ିୄହଫୋଯ ଓଙି ିସମ୍ଭୋଫନୋ ଙ ିଓ ିନୋହିଁ ଏଫଂ ତଦନୁସୋୄଯ ରିସୀ 
ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଈ.ସ୍ୱ. ଓଡିନୀ ୄଷ୍ଟୋନ ୂଫୃଓକ୍ ଥଯୀ  କୁଡଓିଯ ନୁଯୋଫୃର୍ତ୍ ିୄହଫୋ ଚଣୋ ଙ ି
ଏଫଂ ୄସହିଯ,ି ୄକୋଟଏି ଅଖିୄଯ ୄଭୋତଅି ଫନୁି୍ଦ ନୟ ଅଖିୄଯ ୄଭୋତଅି ଫନୁି୍ଦ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଥିୋଏ 
  ׀

h) ଘତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥତି ିଏଫଂ ନୟ ଓାଯଓ ଓଭିୋ ବିୄମାକ : ସଙ୍କଟଯ ଭୋତ୍ରୋ/ତୀବ୍ରତୋ  ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋ ଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ଏଫଂ ମଥୋଥପ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ  ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ସଦି୍ଧ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

i) ଯିୄ ଫଶ ଏଫଂ ଅଫାସ : ଏକୁଡଓିଯ ଭଧ୍ୟ ଯୁକଣତୋ ହୋଯ ଈୄଯ ପ୍ରବୋଫ ଥୋଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ _____________ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଟ ׀  

I. ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଫିଣନ ଓଯଫିୋ  
II. ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ପି୍ରଭିଣଭ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ 
III. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 
IV. ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଫକି୍ରି ଓଯଫିୋ 
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B. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଈୄେର୍ୟ ଓୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ସହତି ଅୄଭ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଙୁ ׀ ଏହୋଯ ଦୁଆଟ ିଈୄେର୍ୟ ଯହଙି ି 

i. ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଥପୋତ୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘଣନ ୄଯ ଫୋଧୋ ୄଦଫୋ 
ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷି୍ପକ୍ଷତୋ/ସଭୋନତୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ  

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ଦ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଏହୋ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତୋ ଓୁ ଭୂରୟୋଙ୍କନ 
ଓଯଫିୋଯ ଏଫଂ ତୋୄଯ ଫୀଭୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ ଙ ିଓ ିନୋହିଁ  ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ୄଯ, ଏହୋଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସୂଘୀତ 
ଓୄଯ ׀  

ଫିଯୀତ-ଘୟନ (ଓଭିୋ ପ୍ରତଓୂି ଘୟନ) ୄହଉଙ ିୄସହ,ି ୄମଉଁଭାୄନ ସୄନ୍ଦହ ଓଯନ୍ତ ିଓଭିୋ ଚାଣନ୍ତ ିୄମ ଏଓ ହାନ ିନୁବୂତ 
ଓଯଫିାଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫନା ଧିଓ ଙ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରହ ସହତି ଫୀଭା ାଆଫା  ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ରାବ ାଆଫାଯ ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ ׀  
 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓୋହୋଓୁ  ଓିଯ ି ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄ ଫ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସଭୋୄନ ଘଣନୋମକ ଓ ନ ୄହୄଫ, ଏଓ 
ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହିୋୄଯ ୄମ ଭଧୁୄଭହ, ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋ, ହୃତିଣ୍ଡ ସଭସୟୋ ଓଭିୋ ଓୟୋନସଯ ବ ି ୄଯୋକ ଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋୄନ, 
ୄମଈଭଁୋୄନ ଚୋଣନ୍ତ ି ୄମ ୄସଭୋୄନ ର୍ୀଘ୍ର ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୄ ଫ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓଣିଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହିୄଁ ଫ, 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ହୋନ ିଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୄ ଫ ׀   

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦ ିଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଘୟନ ଯ ଉୄମାକ ନ ଓୄଯ ଏହା ପ୍ରତଓୂି ଯୂୄ ଘୟନତି ୄହଫ ଏଫଂ ୄସ ପ୍ରକ୍ରୟିାୄଯ 
ହାନିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫ ׀  

2. ସଙ୍କଟକୁଡଓିୄଯ ଆକ୍ୱିଟୀ (ନଷି୍ପକ୍ଷତା/ନୟାୟସଙ୍ଗତତା) 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଙ୍କଟ କୁଡଓିୄଯ ନଷି୍ପକ୍ଷତୋ ଈୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ׀ ‚ଆକ୍ୱିଟୀ‛ ର୍ବ୍ଦଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ୄସହ ିଅୄଫଦଓ 
ୄମଈଭଁୋୄନ ସଭୋନ ଭୋତ୍ରୋଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙୁ୍କ ସଭୋନ ପି୍ରଭଣିଭ ଫକପୄଯ ନଶି୍ଚଣ ଯଔୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ରୋକ ୁ
ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓୁି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓଙି ିପ୍ରଓୋଯଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିୄଁ ଫ ׀ ଏ 
ପ୍ରଓୋୄଯ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ୄରୋୄଓ ସଭୋନ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଧିଓ ସଙ୍କଟ ଥିଫୋ 
ୄରୋୄଓ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ୄସଭୋୄନ ୄସହ ିଫୟୋଓ ଧିଓୋଂର୍ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣଓୁ ରୋକ ୁ
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହୋଁନ୍ତ ିୄମଈଭଁୋୄନ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ଙନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଧିଓ ସଙ୍କଟଭଣ ସଙ୍କଟ କୁଡଓି ଈୄଯ 
ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋ ୋଆଁ ତଥୋ ୄସକୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସଭୋୄନ ଧିଓ ସଭଣ ୄଦଆ ୋଯୄନ୍ତ ׀  
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a) ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ 

ଆକ୍ୱିଟୀ ଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଯୄହ ମୋହୋଓୁ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ଓୁହୋମୋଏ 
ଥପୋତ୍ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟ କୁଡଓିଯ ଭୋତ୍ରୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ 
ଓଯ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯୋମୋଅନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିଘୋଯିୄ କୋଟ ିସଙ୍କଟ ଫକପ ଙ ି׀  

i. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡପ (ଭାନଓ) ସଙ୍କଟ 

ଏହୋ ୄସହ ିୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଯୁକଣତୋ ୂୄଯୋକୄଯ ୀଡତି ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ  ଭଧ୍ୟଭ 
ୄଟ ׀  

ii. ଫାଞ୍ଚତି ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ିସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଯୁକଣତୋ/ଫୟୋଧିଗ୍ରସ୍ଗତୋ ଭଧ୍ୟଭ ଠ୍ୋଯୁ ତୟଧିଓ ଓମ୍ ଥୋଏ ଏଫଂ 
ୄତଣୁ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓମ୍ ପି୍ରଭଣିଭ ରୋକ ୁଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

iii. ସଫଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡପ (ଉଭାନଓ) ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ି ସଙ୍କଟ ସଫୁ ଟନ୍ତ ି ୄମଈଁ କୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଯୁକଣତୋ ଭଧ୍ୟଭଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଥୋଏ, ଓନୁି୍ତ ୄତୄଫ ଫ ି
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄସକୁଡଓୁି ଧିଓ ୂଓଭିୋ ତଯିକି୍ତ  ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଓଭିୋ ଓଙି ିପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକପତ 
ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅି ମୋଆୋୄଯ ׀  

iv. ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ିସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓିଯ ହୋନ ି ପ୍ରତୟୋର୍ତି ତଯିକି୍ତ ଯୁକଣତୋ ଏୄତ ଫଡ ୄଟ ୄମ ୄସକୁଡଓୁି ଏଓ 
ର୍ସ୍ଗୋ ଭୂରୟୄଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙୋଣୀଯୂୄ 
ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ିୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଯର୍ନ ବ ିଏଓ ୄଭଡଓିର ଖଟଣୋ ୄଦଆ କତ ିଓଯଙି ି׀  

3. ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓଭିୋ ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦୁଆଟ ିସ୍ଗଯୄଯ ହୁଏ ୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ :  

 ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଗଯ ୄଯ 

 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫବିୋକ ସ୍ଗଯୄଯ 
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ଘତି୍ର 7: ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଭିୋ ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା  

 
b) ୄକ୍ଷତ୍ର ଓଭିୋ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ତଯ 

ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଗଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁ ପ୍ରୋଥଭଓି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଫୋ 
ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଓ ିନୁୄହଁ ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରତନିଧିି ଦ୍ୱୋଯୋ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓୁ ଏହୋ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସଂୄଫଦନର୍ୀ ବୂଭଓିୋ ନବିୋଏ ׀ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ 
ପ୍ରତୟୋର୍ତି କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚୋଣଫିୋ ୋଆଁ ୄସ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସ୍ଙୋନୄଯ ଥୋଏ ׀  

ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ିୋଯନ୍ତ ିୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ତଥୟ, ଭତ  ସୁୋଯରି୍ ଭୋକୁଥିଫୋ ଏଓ ଈକି୍ତ ଓଭିୋ ୄକୋନୀଣ ଯିୄ ୋଟପ ଓୁ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

ୄସ ପ୍ରଓୋଯଯ ଏଓ ଯିୄ ୋଟପ, ମୋହୋଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ଯିୄ ୋଟପ ଓୁହୋମୋଆଙ,ି ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯ ଏଓ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଭକୋ ମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଚୀଫନଯ ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ ଏଫଂ ଅଥଓି ସି୍ଙତ ି 
ଔୟୋତ ିଓୁ ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୄନୈତଓି ଅଦ ଓ’ଣ ୄଟ ?  

ୄମୄତୄଫୄ ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ବୟୋସ ଆତୟୋଦ ିବ ିଓୋଯଓକୁଡଓି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟଯ ୄବୌତଓି ଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତ,ି 
ନୟ ଓଙି ିୄକୋଟଏି ଚନିରି୍ ଙ ିମୋହୋଓୁ ନଓିଟଯୁ ୄଦଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ି׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ିକ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ଯ ୄନୈତଓି ଅଦ 
ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଫହୁତ ଭହଙ୍ଗୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଔଯୋ ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ଘଯଭ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୀଭିତ ଯ ଈଦୋହଯଣ ମିଏ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ନଏି ଏହୋ ଚୋଣ ି
ୄମ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଓୁ ଏଓ ସଚଓିର ୄଯର୍ନ ୄଦଆ କତ ିଓଯଫି ଓନୁି୍ତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏହୋ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ 
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ୄଓଫ ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୄନଫୋଯ ଏଓ ବିସନ୍ଧଭିୂଓ ଈୄେର୍ୟ ୄଟ ׀  

ହୋନ ି ପ୍ରତ ି ଈଦୋସୀନତୋ ନୟ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ׀ ଫୀଭୋଯ ଈସି୍ଙତ ି ଓୋଯଣଯୁ, ଫୀଭିତ ତୋ’ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରତ ି ଏଓ 
ସୋଫଧୋନ ଭୄନୋଫୃର୍ତ୍ ିୄୋର୍ଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରୄରୋବିତ ୄହୋଆୋୄଯ ଏହୋ ଚୋଣ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 
ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫରି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀  
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‘ଭୄନୋଫ ଅଦ’ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ଭଧ୍ୟ ଈୄରଳଔନୀଣ ୄଟ ׀ ଏଠ୍ ିଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିଓଟ/ 
ଘୋୋଓ ିଓଯ ିନ ୋୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ଚୋଣି ୄମ ତୋ’ୋଔୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭୋତ୍ରୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଙ,ି ୄସ ସଫପୋଧିଓ ଭହଙ୍ଗୋ  
ଘଓିତି୍ସୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋ, ସଫପୋଧିଓ ଭହଙ୍ଗୋ ୄଓୋଠ୍ଯୀୄଯ ଯହଫିୋ, ଆତୟୋଦ ିଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ୄସ ଓଯ ିନ ଥୋନ୍ତୋ ମଦ ି
ୄସ ଫୀଭତି ୄହୋଆ ନ ଥୋନ୍ତୋ ׀   

ଓଟ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ପା ଯ ବୂଭିଓା  

ଏଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଯ ଧିଓୋଂର୍ ୄସହ ିତଥୟ ସଫୁ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ .ମୋହୋ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫବିୋକୄଯ ଫସଥିିଫ, ତୋ’ ୋଆଁ ଏହୋ ଚୋଣଫିୋ 
ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ଏହ ିତଥୟ ସଫୁ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଠ୍ଓଫିୋଯ ବିସନ୍ଧଭିୂଓ ଈୄେର୍ୟ ୄନଆ ଓଟରୂ୍ଣ୍ପ 
ବୋୄଫ ଏକୁଡଓିଯ ବୂରଘତି୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଆଠ୍ ିଏଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ବୂଭଓିୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ୄସ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଙୋନୄଯ ଙ ିୄମ 
ୄସହ ିତଥୟସଫୁ ୄମଈ ଁସଫୁ ଓୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄସକୁଡଓି ସତୟ ୄଟ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସହତି ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ 
ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକି୍ତକତ ସଂଓପ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏପ୍ରଓୋୄଯ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିୋୄଯ ୄମ ବୂର ଭୋକପ ୄଦଔୋଆଫୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ବିଷ୍ଟ 
ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିୋ ବୂର ଘତି୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙ ିଓ ିନୋହିଁ  ׀  

c. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକ ସ୍ତଯ 

ଦ୍ୱତିୀଣ ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଈଙ ିଫବିୋକ ଓଭିୋ ଓୋମପୟୋଣ ସ୍ଗଯ ୄଯ ׀ ଏହୋ ୄସହ ିଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ଓୄଯ ୄମଈଁଭୋୄନ ୄସ ବ ିଓଯୋମୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ 
ଫଘିୋଯ ଓଯନ୍ତ ି ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ଓ ି ନୋହିଁ ଏଫଂ ମଦ ି ସ୍ୱୀଓୋଯ 
ଓଯୋମିଫ ୄଓଈ ଁସର୍ତ୍ପୋଫୀ ୄଯ ׀  
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C. ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକପଦଶଓିା 

ଏହୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫୋ ଈଘତି୍ ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄସକୁଡଓିଯ ଫିଣନ ଫୂପଯୁ ତୋଯ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ଚୋତ 
ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫବିୋକଯ ଓୋମପୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୄଟ ׀ ଏଥି ୋଆଁ IRDAI  ଭୋକପଦର୍ଓିୋ 
ଚୋଯୀ ଓଯଙି ିୄମଈକଁୁଡଓିଯ ସୋଯୋଂର୍ ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଙ ି:  

ପ୍ରୄତୟଓ ଓବ୍ନୋନୀ ରକ୍ଷୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋ, ପ୍ରୄଣୋଚନ  ପ୍ରୋପି୍ତର୍ଓୟତୋ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫଘିୋଯ, ଫୀଭୋଙି୍କଓ ଭରୂୟ 
ନଦି୍ଧପୋଯଣ, ଫଚୋଯୄଯ ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋଭୂଓ ସି୍ଙତ ି ଆତୟୋଦଓୁି ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖି ଏହୋଯ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଡଚିୋଆନ ଓଯଥିୋଏ ׀ ଏହ ି
ପ୍ରଓୋୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଫକପଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସଓୋୄର୍ ଘଣନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫଓିଳ୍ପ ୄଦଖିଫୋଓୁ ୋଈ ମଦି ଅଧୋଯ 
ସ୍ଗଯୄଯ, ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଈତ୍ପୋଦସଫୁ ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯଓୁ ର୍ୋସନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ନୂତନ ଈତ୍ପୋଦ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ IRDA ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଈତ୍ପୋଦଓୁ ନଭିନୄଯ ଈୄରଳଔ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବ ି ‘ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ’ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ଫନିଣିୋଭଓ ୄଯ ପୋଆର ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ଥୄଯ 
ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄହୋଆକୄର, ଈତ୍ପୋଦ ସୋଯଣ ଭଧ୍ୟ ଭୋକପଦର୍ଓିୋଯ ନୁୋନ ଓୄଯ ׀ ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରୋଫଧୋନ, ପଭପ, ଯଟିର୍ଣ୍ପ ଆତୟୋଦ ିସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିୋୋଆଁ ଙୋତ୍ରଙୋତ୍ରୀଭୋନଙୁ୍କ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଈଙ ି׀  

IRDA ଭାକପଦଶଓିା ନୁସାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରୟିା : 

a) ୄଓୌଣସ ିଫ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଓୁ  ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଣନ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ  ମଦ ିଏହୋ ୋଔୄଯ 
ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନୁମୋଣୀ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫୂପ ନୁଭତ ିନ ଥିଫ ׀ 

b) ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୀଓୃତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ସଭଣ ସଭଣୄଯ 
ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁମୋଣୀ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫୂପ ନୁଭତ ିଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

1. ଏଓ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଂୄର୍ୋଧନ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ମୋହୋ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆଥିଫ, ତୋହୋଓୁ 
ୄସବ ି ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫୋ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ନୂୟନ ତନି ି ଭୋସ ୂଫପଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ 
ରିସୀଧୋଯୀ ଙୁ୍କ ସୂଘୀତ ଓଯୋମିଫ ׀ ସୂଘନୋ ୄସବ ିସଂୄର୍ୋଧନ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଯ ଓୋଯଣ ସଫୁଓୁ ଦର୍ପୋଆଫ, 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄସହ ିଫୃଦ୍ଧଯି ଯଭିୋଣ ଯ ଓୋଯଣ ׀  

2. ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସୄଭତ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫଫିଯଣୀ 
ୁସି୍ଗଓୋୄଯ ପ୍ରଓଟତି ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

c) ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ଅୄଫଦନ ପଭପଓୁ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋନଓୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି ଏଫଂ ଡୋଟୋୄଫସ ର୍ୀଟ  
ଗ୍ରୋହଓ ସୂଘନୋ ର୍ୀଟ ସୄଭତ ନୟୋନୟ ସଂରଗ୍ନ ସହତି ଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ୄଡ ׀  

ଗ୍ରୋହଓ ସଘୂନୋ ର୍ୀଟ ମୋହୋଓୁ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ  ରିସୀ ସହତି ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଙୁ୍କ ୄଦଫୋଓୁ ହୁଏ, ୄସଥିୄଯ ଫୀଭୋ 
ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଫିଯଣୀ, ଫଚପନ, ଦୋଫୀ ୄଦଣ ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ, ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ଅଧୋଯୄଯ ଓଭିୋ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ିଯୂୄ ଓଯୋମିଫ, ନୂତନୀଓଯଣ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ  ରୋବ, ୄଓୋ-ୄ ଓଭିୋ ଓୋଟୄମୋକୟ 
ଯ ଫଫିଯଣୀ  ଯେଓଯଣ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଆତୟୋଦ ିନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଥୋଏ ׀  
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ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୂଫପ ନୁଭତ ିୋଆଁ ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ଅୄଫଦନ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ 
CEO ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଭୋଣୀଓୃତ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହୋ ୄସବ ିପଭପୋଟ  ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁଫନ୍ଧତି 
ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄସବ ିଦରିରୀଓଯଣ ସହତି ୄହଫ ׀  

d) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଯ ପ୍ରତୟୋହଯଣ 

1. ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦଓୁ ପ୍ରତୟୋହୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ; ପ୍ରତୟୋହଯଣଯ ଓୋଯଣ ଏଫଂ ଫଦିୟଭୋନ 
ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଘଓିତି୍ସୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଫୂପ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄନୄଫ ׀  

2. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟୋହଯଣ ଏଫଂ ଫଓିଳ୍ପସଫୁ ମୋହୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ 
ପ୍ରତୟୋହଯଣୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄହୋଆୋୄଯ, ଏସଫୁଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସୂଘୀତ 
ଓଯଫି ׀  

3. ମଦ ି ଫଦିୟଭୋନ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ସୂଘନୋ ପ୍ରତ ି ପ୍ରତକି୍ରଣିୋ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ନୋହିଁ, ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ 
ତୋଯଔିୄଯ ପ୍ରତୟୋହୃତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସଫୁୋହୟତୋ ସି୍ଙତ ିଧୀନୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଈରବ୍ଧ ଥିଫୋ 
ଏଓ ନୂତନ ରିସୀଓୁ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଡଫି ׀  

4. ପ୍ରତୟୋହୃତ ଈତ୍ପୋଦଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ׀  

e) ୄଓୌଣସ ିଫ ିଈତ୍ପୋଦଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ୄଯ ଏହୋଯ ସଭସ୍ଗ ଫଫିଯଣୀଓୁ ଫର୍ପଓୁ  ନୂୟନ ଥୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମିଫ ׀ ମଦ ି ଈତ୍ପୋଦଟ ିଅଥଓି ଯୂୄ ଫୟଫହୋମପୟ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ି ଫଫିଯଣୀଯ ବୋଫ ଙ ି ୄଫୋରି 
ଚଣୋୄଡ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଈତ୍ପୋଦଓୁ ଈମୁକ୍ତ ଯୂୄ ସଂୄର୍ୋଧିତ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ପୋଆର  ଈୄମୋକ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ 
ନ୍ତକପତ ସଂୄର୍ୋଧନ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିୋୄଯ ׀  

f) ଏଓ ଈତ୍ପୋଦ ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ସ୍ୱୀଓୃତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ୄଯ, ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ୄସହ ିଈତ୍ପୋଦଯ 
ଡଚିୋଆନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂ ଓଳ୍ପନୋ ତୁନୋୄଯ ଯୁକଣତୋ, ଫୟକଭନ, ସଧୁ ହୋଯ, ଭଦୁ୍ରୋଫୀତ,ି ଔଙ୍ଙପ 
ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀ ନୁସୋୄଯ ପ୍ରଦର୍ପନଯ ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯଫି ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ ୄମୌକି୍ତଓତୋ ଓଭିୋ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୂଫପ ଓଳ୍ପନୋୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ସହତି ନୂତନ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିୄଁ ଫ ׀  
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D. IRDAI ଙ୍କ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫନିୟିାଭଓ  

ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଫୟତୀତ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓୄଯ ନଭିନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ :  

a. ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀ ଫଓିର୍ତି ଓଯଫି ୄମଈଁଟୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଫୋଡପ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ 
ୄହଫ ׀ ରିସୀ ନୟ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ୄମଈଁଥିୄଯ ପ୍ରତୟୋର୍ତି 
ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀ ୄସହ ିପଭପ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଈରିଳଖିତ ରିସୀ 
ନୁସୋୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସଙ୍କଟୋଙି୍କତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ଧୋଯଣ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

b. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀଓୁ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀ ୋଔୄଯ ପୋଆର ଓଯୋମିଫ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ରିସୀଓୁ 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଧିଓୋଯ ଥୋଏ, ଓନୁି୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିର୍ତ୍ପନଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀ ୋଔୄଯ 
ପୋଆର ଓଯୋମିଫ ׀  

c. ୄଫୋଡପ ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀ ଅଧୋଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଭିୋ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ସ୍ୱୀଓୋଯଯ ଓୋଯଣକୁଡଓୁି ଈୄରଳଔ ଓଯ,ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଫରି୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ 
ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମିଫ ׀  

d. ଫୀଭିତଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଏଫଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄରୋଡଙ୍ି୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ 
ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ନକିପଭ ୂଫପଯୁ ୄସବ ିୄରୋଡଙ୍ି୍ଗ ୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସମ୍ମତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମିଫ ׀  

e. ମଦ ିଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓ 
ସୂଘନୋ, ୄମଯ ିଓ ିଫୟଫସୋଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ, ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହୋ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୂଣ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଭୋନଓ ପଭପ 
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫି ଏଫଂ ଏହ ିପଭପକଡୁଓୁି ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଂର୍ ଓଯଫି, ୄସହ ିଖଟଣୋକୁଡଓୁି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ 
ଓୄଯ ମୋହୋ ୄସବ ିସଘୂନୋଯ ଈସ୍ଙୋନ  ୄସ ବ ିଖଟଣୋୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ׀  

f. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଫଷି୍ଟ, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ନୂତନୀଓଯଣ, ୄସହ ି ଏଓୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ନୁଓୂ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ି
ଆତୟୋଦ ିୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ୁଯସ୍କତୃ ଓଯଫିୋଓୁ ପ୍ରଣୋୀ/ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଓଭିୋ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଯ ଫଘିୋଯ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି 
ପୋଆର ଏଫଂ ଈୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ, ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓୋ  ରିସୀ 
ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ୄସହ ିପ୍ରଣୋୀ/ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଓଭିୋ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅକଯୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ସଫୁାହୟତା ସଭେନ୍ଧୀୟ ଭାକପଦଶଓିା 

IRDAI ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓିଯ ସଫୁୋହୟତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ଏକୁଡଓି ନଭିନୄଯ 
ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଙ ି:   

1. ନଭିନରିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଫୋହୟତୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ :  

a. ଯଫିୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀକୁଡଓି ସୄଭତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ 

b. ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଓୌଣସ ିସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଯଫିୋଯ ସଦସୟ 
ସହତି, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ୄସହ ିଏଓୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ୄସବଅି ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀ ଠ୍ୋଯୁ 
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ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଓଭିୋ ଏଓ ଯଫିୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋଯ ଧିଓୋଯ ଥିଫ ׀ 
ତୋ’ୄଯ, ତୋଓୁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ନୂତନୀଓଯଣୄଯ ସଫୁୋହୟତୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ ଦଅିମିଫ ׀  

2. ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଫୋହୟତୋ ଯ ଘଣନ ୄଓଫ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ରିସୀ ଘୋରୁଥିଫୋ ଫଧିୄଯ 
ନୁୄହଁ ׀  

3. ତୋଯ ରିସୀ ଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ୄୋଟପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ, ଯଫିୋଯଯ ସଭସ୍ଗ 
ସଦସୟ ମଦ ି ଓଙି ି ଥୋଅନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ସହତି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରିସୀଓୁ ୄୋଟପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀଯ ପି୍ରଭିଣଭ 
ନୂତନୀଓଯଣ ତୋଯଔିଯ ନୂୟନ 45 ଦନି ୂଫପଯୁ ୄସହ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

4. ନୂତନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଫୁୋହୟତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ଓଭିୋ ଓଯ ିନ ୋୄଯ ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ପି୍ରଭିଣଭ ନୂତନୀଓଯଣ ତୋଯଔିଯୁ 
ନୂୟନ 45 ଦନି ୂଫପଯୁ IRDAI – ନଦି୍ଧପୋଯତି ପଭପୄଯ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫପି ହୁଏ ׀  

5. ୄସବ ିସଘୂନୋଯ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଅୄଫଦଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ସହତି IRDAI ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ସ୍ଙିତ ସଂରଗ୍ନ ‘I’ 
ୄଯ ଥିଫୋ ବ ିସୁଫୋହୟତୋ ପଭପ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଈୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଈତ୍ପୋଦ ସୋହତିୟ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ଏସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀  

6. ରିସୀଧୋଯୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ସହତି ସଫୁୋହୟତୋ ପଭପଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫି ଏଫଂ ତୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଚଭୋ ଓଯଫି ׀  

7. ସୁଫୋହୟତୋ ପଭପଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସଭନ୍ଧତି ରିସୀଧୋଯୀଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିୋସ  ଦୋଫୀ ଆତହିୋସ ଯ 
ଅଫର୍ୟଓ ଫଫିଯଣୀ ଭୋକି ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫ ׀ ଏହୋଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄୋଟପର 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମିଫ  

8. ସୁଫୋହୟତୋ ୄଯ ୄସବ ିଏଓ ନୁୄଯୋଧ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନୁୄଯୋଧ ପ୍ରୋପି୍ତଯ 7 ଓୋମପୟ ଦଫିସ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄୋଟପର ୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓିଯ ୄୋଟପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଡୋଟୋ ପଭପୋଟ ୄଯ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟକୁଡଓୁି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀  

9. ମଦ ି ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଡୋଟୋ ପଭପୋଟୄଯ ନୂତନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଭଣ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟସଫୁଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫପି ହୁଏ, ଏହୋଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡ ିଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନିୄ େପର୍କଡୁଓି ଈରଖଂନ 
ୄଫୋରି ୄଦଔୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ନ୍ତକପତ ଦଣ୍ଡୋମକ ଓ ପ୍ରୋଫଧୋନଯ ଧୀନୄଯ ୄହଫ ׀  

10. ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ତଥୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ, ନୂତନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସଙ୍କଟୋଙି୍କତ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ 
ଅଆଅଯଡଏି ୂରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପ ସୁଯକ୍ଷୋ  ଫନିଣିଭନ, 2002 ଯ ଧିନଣିଭ 4 ୂ6  ନୁସୋୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ 
ଏହୋଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଚଣୋଆୋୄଯ ׀  

11. ମଦ ିଈୄଯୋକ୍ତ ସଭଣ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରୋଧୀଓୋଯୀଙ୍କ ୋଔୄଯ ଓବ୍ନୋନୀ ପୋଆର 
ଓଯଥିିଫୋ ଯୂୄ ଏହୋଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନୀତ ିନୁସୋୄଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁୄଯୋଧ ଓଯୁଥିଫୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଏହୋଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସବ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋଯ ଧିଓୋଯ ଯଖିଫ ନୋହିଁ ଏଫଂ ତୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ 
ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

12. ୄମଈଁଠ୍ ିନୂତନୀଓଯଣ ଯ ତୋଯଔିୄଯ ସୁଫୋହୟତୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ଯଣିୋଭ ନୂତନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଏ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକି୍ଷତ ଥୋଏ  
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a. ମଦ ିରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଏ, ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଳ୍ପୋଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରୋ-ୄଯଟ୍ ପି୍ରଭଣିଭଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ ୄସହ ିଳ୍ପୋଫଧି ୋଆଁ ଫସି୍ଗୋଯ ଓଯଫିୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ, ମୋହୋ ନୂୟନ ୄକୋଟଏି ଭୋସ ୋଆଁ ୄହଫ 
ଏଫଂ  

b. ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀଓୁ ୄସହ ିସଭଣ ମପୟନ୍ତ ଯେ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ୄମ ମପୟନ୍ତ ନୂତନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ 
ରିସୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ଫୀଭିତଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରିଖିତ ନୁୄଯୋଧ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ  

c. ନୂତନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ୄସ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିଅଫର୍ୟଓ, ଳ୍ପୋଫଧି ଯ ସଭୋପି୍ତଯ ତୋଯଔି ସହତି ୄଭ ଔଅୁଆଫୋ 
ୋଆଁ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯଔିଓୁ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯଫି ׀  

d. ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଓୋଯଣ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ରିସୀଓୁ ଧିଓ ଘୋରୁ ଯଖିଫୋଯ ବିପ୍ରୋଣ ଯୄଔ, 
ଏଓ ନଣିଭିତ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକ ୁଓଯ ିଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୂଅଁ ସର୍ତ୍ପ ରୋକୁ ନ ଓଯ ିଏହୋଓୁ ଘୋରୁ ଯଖିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ ׀  

13. ମଦ ି ରିସୀଧୋଯୀ ଈୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବ ି ଳ୍ପୋଫଧି ଫସି୍ଗଯଯ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯଙି ି ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀ 
ଓଯୋମୋଆଙ,ି ୄତୄଫ ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ରିସୀ ଫର୍ପଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଂର୍ ୋଆଁ ଫର୍ଷି୍ଟ ପି୍ରଭଣିଭ ରୋକ ୁଓଯ ିୋୄଯ ମଦ ି
ଦୋଫୀଟ ି ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ ୄସବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧୋଯୀ ଫର୍ଷି୍ଟ ଫଧି ୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ୄସହ ିରିସୀ ଫର୍ପ ୋଆଁ ଫଦିୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଚୋଯୀ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯୄହ ׀  

14. ଏଓ ରିସୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମୋହୋ ୄୋଟଙ୍ି୍ଗ-ଆନ୍ ୄଟ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓଫ ୄୋଟଙ୍ି୍ଗ ଈୄେର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ି
ତଯିକି୍ତ ୄରୋଡଙ୍ି୍ଗ ଓଭିୋ ଘୋଚପ ରୋକୁ ଓଯଫି ନୋହିଁ ׀  

15. ଏଓ ୄୋୄଟପଡ୍ ରିସୀଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଈୄଯ ୄଓୌଣସ ିଭଧ୍ୟସ୍ଙଓୁ ୄଓୌଣସ ିଓଭିର୍ନ ୄଦଣ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀  

16. ୄଓୌଣସ ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ, ୂଫପ –ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୟକତ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି  ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଫଚପନକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯଓୁ ନଅିମିଫ ଏଫଂ ନୂତନଯୂୄ ୄୋୄଟପଡ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ୄସହ ିସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମିଫ ׀  

ଟପି୍ପଣୀ 1 : ମଦ ିନୂତନ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ୄସହ ିସଭୋନ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ଘଓିତି୍ସୋ 
ୋଆଁ ଫୂପ ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧିଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଦୀଖପ ୄହୋଆଥୋଏ, ତଯିକି୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଫରି୍ଣୄଯ ୄୋଟପ 
ଓଯୁଥିଫୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ସୁଫୋହୟତୋ ପଭପୄ ଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଈଘତି୍  

ଟପି୍ପଣୀ 2 : ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋକୁଡଓି ୋଆଁ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ଈୄଯ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯୋମୋଆ ଥିଫୋ ଯୂୄ ୄକ୍ରଡଟି୍ 
ଦଅିମିଫ, ମୋହୋ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ଫଚପନ/ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଫଚପନ ଥିରୋ 
ଓ ିନୋହିଁ, ଏହୋଯ ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫର୍ପ ସଂଔୟୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ୄଟ ׀  

17. ସୁଫୋହୟତୋ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଯୋର୍ ିପ୍ରତ ିଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧପି୍ରୋପ୍ତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଫ, ମଦ ି
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ଫୂପ ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକପତ ୂଫପ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୂକୁଡଓି  ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ସଂଘତି ୄଫୋନସଯ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ୄହଫ ׀  

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ – ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୋଔୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଟ. A ସହତି 2 ରକ୍ଷ ଯ SI  ଟ. 50, 000 ଯ ଈୋଚତି 
ୄଫୋନସ ଥୋଏ; ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B ଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B ଓୁ ଟ. 
2.50 ରକ୍ଷ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପି୍ରଭଣିଭ ରୋକୁ ଓଯ ିତୋଓୁ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ SI ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ମଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B 



 

410 

 

ୋଔୄଯ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ ୄଓୌଣସ ିଈତ୍ପୋଦ ନ ଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B, ଟ. 3 ରକ୍ଷ SI ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯ ି
ଫୀଭିତଓୁ ନଓିଟତଭ ଈଙ୍ଙତଯ ସଳୋବ୍, ଧଯନୁ୍ତ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ସୁଫୋହୟତୋ ୄଓଫ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷ 
ମପୟନ୍ତ ଈରବ୍ଧ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

18. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଏଫଂ ଫଫିଯଣୀୁସି୍ଗଓୋ, ଫକି୍ରଣ ସୋହତିୟ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଯୂୄଯ ୄହଈ ନୟ ୄଓୌଣସ ି
ଦସ୍ଗୋଫଚି ବ ିୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନୋମକ ଓ ସୋଭଗ୍ରୀ ୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଧ୍ୟୋନ ଅଓର୍ତି ଓଯିୄ ଫ ୄମ :  

a. ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସୁଫୋହୟ ଟନ୍ତ ି; 

b. ନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଯ ଫିଭତୋ ଓୋଯଣଯୁ ରିସୀ ସୁଯକ୍ଷୋୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫଙି୍ଚନି୍ନତୋ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ 
ୋଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ତୋଯଔି ଯ ଫହୁ ୂଫପଯୁ, ସଫୁୋହୟତୋଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ, ରିସୀଧୋଯୀ ନୟ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ୋଔଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍  
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E. ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ  

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଫ ିଫୀଭୋୄଯ, ଏହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄହୋଆଥୋଈ ଥଫୋ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ, ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧିଓ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଥୋଏ ମୋହୋ 
ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିସହତି ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ସଭୋନ ଯୂୄ ଏହ ିସଦି୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ହୁଏ ଏଫଂ 
ସଦି୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓିଯ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଈରଖଂନ ଯ ଯଣିୋଭ ହୁଏ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ 
ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ତୟନ୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ତଥୋ ନଯିୋର୍ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଭୂବୂତ ସଦି୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

i. ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ୂଣୁୄଫଯଭିୋ ପୋଆଡଷ  ଏଫଂ 2. ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି 

2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ତଥୟଯ ଈତ୍ସ କଡୁଓି ଥୋଏ ମୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ନ୍ତଭିୄଯ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ 
ନରି୍ଣ୍ପଣ ନଅିହୁଏ ׀ ନଭିନସଫୁ ୄହଈଙନ୍ତ ିସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଭୂଔୟ ସୋଧନ/ଈଓଯଣ ׀  

a) ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ 

ଏହ ି ଦସ୍ଗୋଫଚି ଘୁକି୍ତଯ ଅଧୋଯ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତଯ 
ତଥୟ/ସୂଘନୋ ୂଥପୋତ୍ ଅଣୁ, ଫୟଫସୋଣ, କଠ୍ନ, ବୟୋସ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ,ି ଅଣ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଣ ଆତୟୋଦ ି ଓୁ ସଂଗ୍ରହ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ଈତ୍ପୋଦ  ଓବ୍ନୋନୀଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ/ନୀତ ି ନୁସୋୄଯ ସଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ଯ ଏଓ ସଭହୂଠ୍ୋଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ 
ଫଫିଯଣୀ ଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ୄହୋଆୋୄଯ, ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନୋଯ 
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି ଏଫଂ ତଦନୁସୋୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଈଙ ି ି ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ତଥୟଯ ୄଓୌଣସ ׀ ଈରଖଂନ ଓଭିୋ 
ଣପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ରିସୀ ଓୁ ନଯିଥପଓ/ନଷି୍କ୍ରଣ ଓଯିୄ ଦଫ ׀  

b) ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ ଅଧୋଯୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄତଣୁ ଏହୋ ନଫିୋଣପ ୄଟ ୄମ ନୋଭୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ 
ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଅଣୁ ଓୁ ଏଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯ ଈସ୍ଙୋନୋ ଚଯଅିୄଯ ସତୟୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ବୋଯତୄଯ, ୄନଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଓୁ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯୋମୋଏ ଓନୁି୍ତ ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ 
ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ନୁୄହଁ ׀ ଭୂଔୟତଃ ୄଫୈଧ/ଭୋନୟ ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓି ଦୁଆ ଭୂଔୟ ଫକପୄ ଯ ଫବିୋଚତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄସକୁଡଓି ନଭିନ ବ ି:  

a) ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ : ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ିସ୍କରୁ ସୋଟପିିୄଓଟ, ୋସୄୋଟପ, ନଫିୋସୀ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, 
ୟୋନ୍ ଓୋଡପ ଆତୟୋଦ ି׀  

b) ଔ. ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ : ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ିଯୋର୍ନ ଓୋଡପ, ୄବୋଟଯ ଯଘିଣ ତ୍ର, ଫଯଷି୍ଠ ଙ୍କ 
ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର, ଗ୍ରୋଭ ଞ୍ଚୋଣତ ପ୍ରଭୋଣ ତ୍ର ଆତୟୋଦ ି׀  
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c) ଥପ-ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାଫଚି 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ଅଥଓି ସି୍ଙତ ିଚୋଣିଫୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ରୋବ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ୋଆଁ ଏଫଂ ୄନୈତଓି ଅଦଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ସୋଭୋନୟତଃ ଥପ-ସଭନ୍ଧୀଣ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ୄଓଫ ନଭିନ ପ୍ରଓଯଣ ୋଆଁ ଭକୋମୋଏ  

a) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓଭିୋ 
b) ଈଙ୍ଙ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିସୁଯକ୍ଷୋ ଓଭିୋ 
c) ୄମୄତୄଫୄ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ତୁନୋୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଅଣ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ, ଏଓ ସନୁ୍ତନ 

ୄଦଔୋଏ ׀  

d) ୄଭଡଓିର ଯିୄ ୋଟପ 

ୄଭଡଓିର ଯିୄ ୋଟପ କୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଈୄଯ ମପୟୄଫର୍ତି, ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣତଃ 
ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଘଣନତି ସଯୁକ୍ଷୋଯ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ 
ୄଓୄତଓ ଈର୍ତ୍ଯ ଭଧ୍ୟ ଓଙି ିତଥୟ ସମି୍ମତି ଓଯନ୍ତ ିଭକୋମୋଈଥିଫୋ ୄଭଡଓିର ଯିୄ ୋଟପ ଅୄଡ ମୋଏ ׀  

e) ଫକି୍ରଣ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୂୄସରଷ ସପନର  ଯ ଯିୄ ୋଟପ 

ଫକି୍ରଣ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୂୄସରଷ ସପନର  ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଭୂବୂଭି ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଯୂୄ ନଅିମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିୄ ୋଟପୄ ଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫଘିୋଯ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ଧିଓ 
ଫୟଫସୋଣ ଚୋତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସସ,  ସପନରଭୋନଙ୍କ ଏଓ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଥୋଏ, ହତିଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯହଥିୋଏ ମୋହୋଓୁ ୄଦଖିଫୋଓୁ 
ଡଫି ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ - 2 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ___________ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି׀  
I. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
II. ଫୀଭିତ 
III. ଈବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭତି 
IV. ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷଓ  

  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ - 3 

ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ___________ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀  

I. ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ହତି 

II. ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିମୋହୋ ୂଫପଯୁ ଫୀଭିତ ୄହୋଆ ଯହଙି ି

III. ୄମୄତୄଫୄ ଏଓୋଧିଓ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସହ ିସଭୋନ ହୋନଓୁି ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି

IV. ହୋନ ିଯୋର୍ ିମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନୁଃପ୍ରୋପି୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  
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F. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଥୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆକୄର, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ׀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ସୋଧୋଯଣ ପଭପକୁଡଓି ନଭିନ ବ ି: 

1. ୄଭଡଓିର (ଡାକ୍ତଯୀ) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ୄଭଡଓିୋର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୄମଈଁଥିୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ସି୍ଙତ ି ଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଠ୍ୋଯୁ ୄଭଡଓିର ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓୁି ଭକୋମୋଆଥୋଏ ׀ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ଓୁ ତୋ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଓ ିନୋହିଁ, ମଦ ିଓୋଯୋମିଫ ୄଓୄତ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଏଫଂ 
ୄଓଈ ଁ ସର୍ତ୍ପ  ଫଚପନ ୄଯ, ଏ ସଫୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଭଡଓିୋର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓଭିୋ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏଫଂ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଫର୍ୟ, ୄଭଡଓିୋର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ୄଭଡଓିର ଯିୄ ୋଟପ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ  ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ଅଓୋଯୄଯ ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଚଡତି ଥୋଏ ׀ 
ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ଭୋତ୍ରୋଯ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଈୄମୋକ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙୁ୍କ ‘କ୍ରିମ୍-
ସି୍କଭିଙ୍୍ଗ’ୂୄଓଫ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ  ନୟକୁଡଓୁି ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋ  ୋଆଁ ସଭୋୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଏ, 
ଏହୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତି କ୍ରୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଯିୋର୍ୋ ଭଧ୍ୟ ଚୋତ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସହତି ଫୀଭିତ ୄହଫୋୋଆଁ 
ଆଙୁ୍ଚଓ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସଂଔୟୋ ଓମ୍ ଓଯଦିଏି ୄମୄହତୁ ୄସଭୋୄନ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଘୂନୋ/ତଥୟ  ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଏଫଂ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣକୁଡଓି ୄଦଆ ମିଫୋଓୁ ଘୋହୋଁନ୍ତ ିନୋହିଁ  ׀ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ି ଅଣୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଫନୁି୍ଦ ଟନ୍ତ ି׀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଫୟକି୍ତକତ  
ଯଫିୋଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିୋସ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଫୂପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ସ୍ଙିତ ିଏଫଂ ପତଃ ବଫରି୍ୟତ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ମୋହୋ ସଓୋୄର୍ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓଭିୋ ସଚଓିର ହସ୍ଗୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ, ଏକୁଡଓୁି 
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୁନଶ୍ଚଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଓୁ ଏବ ିପ୍ରଓୋୄଯ ଡଚିୋଆନ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋ ତୀତୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ, ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ  
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଚପଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଓୁ ୂଫପଯୁ ଥିଫୋ ଏଓ ୄଯୋକ ଯ ୁନଯୋଫୃର୍ତ୍,ି 
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ଓଭିୋ ବଫରି୍ୟତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ି ଓଭିୋ ବଫରି୍ୟତ ଚଟିତୋ ଈୄଯ ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓୁ ଭୂରୟୋଙ୍କନ 
ଓଯଫିୋୄଯ ସହୋଣଓ ହୁଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ, ମୋହୋ ସଓୋୄର୍ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄଓଫ ର୍ଧ ୄନଈଥୋଏ, ର୍ୀଘ୍ର ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ି
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋୄଯ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ନୁଯୋଫୃର୍ତ୍ ିୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଧିଓ ଚନ/ୄଭାଟାଣିଅ ଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧପି୍ରାପ୍ତ ଶଓପଯା ସ୍ତଯ ବ ିୄଭଡଓିର ସି୍ଥତସିଫୁ ୄମାକଁୁ ହୃତିଣ୍ଡ, ଫୃଓକ୍  
ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାକକୁଡଓି ାଆ ଁବଫଷିୟତୄଯ ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଯ ଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ ୄତଣୁ, ୄଭଡଓିର 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ସଭୟୄଯ ଏହ ିସି୍ଥତକୁିଡଓୁି ସାଫଧାନତା ସହତି ଫଘିାଯ ଓଯିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ୄମୄହତୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତିୄ ଯ ପ୍ରତଓୂି ଯଫିର୍ତ୍ପନ, ଭଔୂୟତଃ ସୋଭୋନୟ ଫଣସ ଫଢଫିୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୄମୋକଁୁ, ସୋଧୋଯଣତଃ 40 ଫର୍ପ ୄଯ 
ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ 45 ଫର୍ପ ଫଣସ ଠ୍ୋଯୁ ୂୄଫପ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ୄଓୌଣସ ିଡକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଭିୋ ଯୀକ୍ଷଣ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ୂୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହ ିଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ 50 ଓଭିୋ 55 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫଢୋଆ ୄଦଆ ୋଯନ୍ତ ି ׀ ୄଭଡଓିୋର 
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ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ତୋ’ ଯଫିୋଯ ଡୋକ୍ତଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତଯି ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯିୋୄଯ ׀  

ବୋଯତୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଭୂଔୟ ୄଭଡଓିୋର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୋଯଓ ୄହଈଙ ିଫୟକି୍ତଯ ଅଣୁ ׀ 
ପ୍ରଥଭଥଯ ୋଆଁ ନୋଭୋଙି୍କତ ଓଯୁଥିଫୋ, 45-50 ଫର୍ପ ଠ୍ୋଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଅଣୁଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଘତି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ିଈୄଯ ତଥୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ, ଫନିେିଷି୍ଟ ୟୋୄଥୋୄରୋଚଓିର ମୋଞ୍ଚ ୄଦଆ କତ ି
ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୄହ ׀ ୄସ ବ ିମୋଞ୍ଚ ୄଓୌଣସ ିଫୂପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଭଡଓିର ସ୍ଙିତ ିଓଭିୋ ୄଯୋକଯ ପ୍ରଫତୋ ଯ ସଂୄଓତ 
ଭଧ୍ୟ ୄଦଆଥୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଡ୍ରକସ୍, ଭଦୟ  ତଭୋଔ ୁ ୄସଫନ ଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିୋ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ କ୍ୱଘତି୍ 
ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏକୁଡଓିଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ସଙ୍କନୋଙ୍କନୄଯ ଏଓ ଫଡ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄଦଔୋଆଥୋଏ ׀ 
ୄଫସଟି ି ନୟ ଏଓ ସଭସୟୋ ୄଟ ମୋହୋ ଏଓ ଫଡ ସୋଫପଚନଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ ୄହଫୋ ୋଆଁ ବଣବୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙୁ୍କ ଏଥିଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫୋ ଚଟିତୋସଫୁଓୁ ମପୟୋପ୍ତ ବୋୄଫ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ୋଆଁ 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସୋଧନକୁଡଓୁି ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିୋୄଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି׀  

2. ଣ-ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄମଈଁଭୋୄନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯନ୍ତି, ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀ ମଦ ିଏଓ ଈଘତି୍ 
ଭୋତ୍ରୋଯ ସଠ୍ଓିତୋ ସହତି ଏହୋ ଚଣୋ ଡନ୍ତୋ ୄମ ୄସବ ିପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ଏଓ-ଦର୍ୋଂର୍ ଓଭିୋ ଓମ୍ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ 
ସଭଣୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଯଣିୋଭ ୄଦଫ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଓୁ ଙୋଡ ିଦିୄନ୍ତ ׀  

ଏଯଓି,ି ମଦ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଏଫଂ ସତୟତୋ ସହତି ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯନ୍ତୋ ଏଫଂ ତୋହୋଓୁ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୋଫଧୋନତୋ ସହତି ମୋଞ୍ଚ ହୁନ୍ତୋ, ୄତୄଫ ଭଧ୍ୟ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ତ ିଓମ୍ ୄହୋଆୋଯନ୍ତୋ ׀ 
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, ଦୋଫୀ ନୁୋତୄଯ ଳ୍ପ ଫୃଦ୍ଧଓୁି ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ି ଡୋକ୍ତଯୀ ମୋଞ୍ଚଯ ଭୂରୟ ନୟୋନୟ ଔଙ୍ଙପୄଯ, ଭଧ୍ୟ 
ସଂଘଣ ଯହନ୍ତୋ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ୄହଈଥିଫୋ ସୁଫଧିୋଓୁ ଓମ୍ ଓଯଫି ׀  

ୄତଣୁ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄଓୄତଓ ୄଭଡଓିର ରିସୀ ୄନଆ ଅସଙୁନ୍ତ ିୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ୄଓୌଣସ ିଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ 
ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀ ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଓଈଁ ଫଣସ  ଫସ୍ଙୋୄଯ ଏଓ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓଯୋମିଫୋ 
ଈଘତି୍, ଏହୋଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ‘ୄଭଡଓିର ଗି୍ରଡ୍’ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଥିୋନ୍ତ,ି ଏଫଂ ୄସଥିୋଆଁ 
ଫୟଫସୋଣ  ସଙ୍କଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍କି୍ ସନୁ୍ତନ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଏହ ିଣ-ୄଭଡଓିର ସୀଭୋକୁଡଓି ସୋଫଧୋନତୋଯ ସହତି ଡଚିୋଆନ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ, ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି  ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ୄଯ ଫିଭ ଯ ଏଓ ଦୀଖପ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୄଦଆ କତ ିନ ଓଯ ି
ତୁଯନ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄନଫୋଓୁ ୄଡ, ୄତୄଫ ୄସ ଏଓ ଣ-ୄଭଡଓିର ରିସୀଯ ଘଣନ ଓଯ ିୋୄଯ ׀ ଏଓ ଣ-
ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀୄଯ, ପି୍ରଭିଣଭ ଦଯ  ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି ଓୁ ଭୂଔୟତଃ ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ଧୂମ୍ରୋନ ଫକପ, କଠ୍ନ ଆତୟୋଦ ି
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ଅଧୋଯତି ଓଙି ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂକ୍ରୋନ୍ତ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ ଈର୍ତ୍ଯ ଅଧୋଯୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଟ ିତୀବ୍ର ୄଟ ଓନୁି୍ତ 
ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

3. ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଦ୍ଧତ ି

ଏହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନୄଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଟ, ୄମଈଁଠ୍ ିସଂଔୟୋମକ ଓ ଓଭିୋ ପ୍ରତରି୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ଚୋତ,ି ଫୟଫସୋଣ, ନଫିୋସ, ଯିୄ ଫର୍, କଠ୍ନ, ବୟୋସ, ଯଫିୋଯ  ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିୋସ ବ ିଓୋଯଓକୁଡଓି ମୋଞ୍ଚ 
ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୂପ-ନଦି୍ଧପୋଯତି ଭୋନଦଣ୍ଡ ଅଧୋଯୄଯ ସୋଂଖିୟଓ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତଙ୍କ ଦଅିମୋଏ ׀  

4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ପୟ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୋଫଧୋନତୋଯ ସହତି ଭରୂୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ 
ସଙ୍କଟ ଫକପୄ ଯ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଈୄଯୋକ୍ତ ସୋଧନ  ତୋ’ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟଓୁ ନଭିନରିଖିତ 
ଫକପକୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯଥିୋଏ :  

a) ଭୋନଓ ହୋଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ 
b) ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ୂୄରୋଡଙି୍ଗ  ୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ, ମଦି ଏହୋଓୁ ସଭସ୍ଗ ଓବ୍ନୋନୀୄଯ ଭ ଓଯୋ 

ମୋଏ ନୋହିଁ  
c) ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ/ଫଧି ୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓୁ ସ୍ଙକିତ ଓଯଫିୋ 
d) ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋ 
e) ଫିଯୀତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୂସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ଂର୍ୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକୋଆଫୋ ଓଭିୋ ଏହୋଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋ  
f) ଏଓ ଧିଓ ଓୋଟୄମୋକୟ ଓଭିୋ ୄଓୋ-ୄ ରୋକୁ ଓଯନୁ୍ତ 
g) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସ୍ଙୋଣୀ ଫଚପନ ୂକୁଡଓି  ରୋକୁ ଓଯଫିୋ 

ମଦ ିଏଓ ୄଯୋକ ଓୁ ସ୍ଙୋଣୀ ଯୂୄ ଫଚତି ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଓୁ ରିସୀ ସୋଟପିିୄଓଟ୍ ୄଯ ଷୃ୍ଠୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଭୋନଓ ରିସୀ 
ଫଚପନ ଫୟତୀତ ଏହୋ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ଫଚପନ ହୁଏ ଏଫଂ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହୋଆମିଫ ׀  

ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଣୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହୋ 
ଫୀଭୋ ପ୍ରଣୋୀଓୁ ସନୁ୍ତନୄଯ ଯୄଔ ׀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ସଭୋନ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ସଙ୍କଟ ଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙୁ୍କ 
ସୋଭୂହଓି ଯୂୄ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିୋୄଯ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ଘଣନ ଓଯଥିିଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ସଭୋନ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକ ୁଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ 
ଓୄଯ ׀ ରିସୀଧୋଯୀ ୋଆଁ ରୋବ ୄହଈଙ ିଏଓ ଈଘତି୍  ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋଭୂଓ ଭରୂୟୄଯ ଫୀଭୋଯ ଈରବ୍ଧତୋ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ରୋବ ୄହଈଙ ିଯୁକଣତୋ ଫୂପ-ଓଳ୍ପନୋ ନୁଯୂ ଏହୋଯ ୄୋଟପୄ ପୋରିଯ ନୁବୂତଓୁି ଯକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋଯ ସକ୍ଷଭତୋ ׀  

5. ସାଧାଯଣ ଓଭିୋ ଭାନଓ ଫଚପନ ଯ ଉୄମାକ 

ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ ଫଚପନ ରୋକ ୁଓଯନ୍ତ ିମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କ ପ୍ରତ ି ରୋକ ୁହୁଏ ׀ ଏକୁଡଓୁି ଭୋନଓ ଫଚପନ 
ଓୁହୋମୋଏ ଓଭିୋ ୄଫୄ ୄଫୄ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଭୋନଓ ଫଚପନକୁଡଓିଯ 
ପ୍ରୄଣୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

ଏହ ିସଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ୂଫପ ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  4 

ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ବୂର ୄଟ ? 

I. ୄଭଡଓିର ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋୄଯ  ଭୂରୟୋଙି୍କତ ଓଯଫିୋୄଯ ଏହୋ ଧିଓ ଭୂରୟ ସଂକୃ୍ତ ଓୄଯ ׀  

II. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ି ଅଣୁ ଭଔୂୟ ଓୋଯଓ ଟନ୍ତ ି׀  

III. ୄସଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଭୋନଙୁ୍କ ୄଭଡଓିର  ୟୋୄଥୋୄରୋଚଓିର 
ମୋଞ୍ଚକୁଡଓି ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

IV. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ପ୍ରତରି୍ତ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ ׀  
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ଘତି୍ର 1: ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
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G. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

1. ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ସଭହୂ ଫୀଭୋଓୁ ଭଔୂୟତଃ ଭଧ୍ୟଭ/ହୋଯୋହୋଯ ିନଣିଭ ଈୄଯ ସଙ୍କଟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଯ ନହିତିୋଥପ ୄହଈଙ ିୄମୄତୄଫୄ 
ଏଓ ଭୋନଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ସଭହୂଓୁ କଠ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ 
ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଭହୂଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଭୂହୄଯ ୄସହ ିୄଓୄତଓ ସଦସୟଙ୍କ ଈସି୍ଙତଯି ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ନିନ୍ତ ିୄମଈଭଁୋନଙ୍କ 
କମ୍ଭୀଯ  ଫୋଯଭୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ ଥୋଆୋୄଯ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭହୂଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋକୁଡଓୁି ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏହୋଓୁ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ୄମ ଏହୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ତଥୋ ଫୀଭୋ ନଣିୋଭଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଈଲି୍ଲଖିତ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ 
ନ୍ତକପତ ଅୄସ ଓ ିନୋହିଁ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନଭିନରିଖିତ ଓୋଯଓ ଈୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ସଭୂହ ଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :  

a) ସଭହୂ ଯ ପ୍ରଓୋଯ 

b) ସଭହୂ ଯ ଅଓୋଯ 

c) ଈୄଦୟୋକ ଯ ପ୍ରଓୋଯ 

d) ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ଫୟକି୍ତ 

e) ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ସଭହୂ ଫୀଭିତ ୄହଈଙନ୍ତ ିଓ ିସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଘଣନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଓୌଣସ ିଫଓିଳ୍ପ ଙ ି  

f) ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ଗଯ – ସଭସ୍ଗଙ୍କ ୋଆଁ ସଭୋନ ଓ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 

g) ରିଙ୍ଗ, ଫଣସ, ୄକୋଟଏି ଭୋତ୍ର ଓଭିୋ ଫହୁଫଧି ସ୍ଙୋନ, ସଭହୂ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଅଣ ସ୍ଗଯ, ଓଭପଘୋଯୀ ଓୋଯଫୋଯ ହୋଯ, 
ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ସଭୂହ ଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ଓ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସଦସୟଭୋନଙୁ୍କ ୄମୋକଦୋନ 
ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି,ି ଏସଫୁ ଅଧୋଯୄଯ ସଭହୂ ଯ ଯଘନୋ  

h) ଫବିିନ୍ନ ୄବୌକଓି ସି୍ଙତ ିୄଯ ପ୍ରସୋଯତି ଫହୁଫଧି ସ୍ଙୋନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଞ୍ଚ ନୁସୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଭୂରୟୄଯ ୋଥପଓୟ 

i) ସଭହୂ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରର୍ୋସନ ୋଆଁ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ୂତୋଙ୍କ ସନ୍ଦଯ ଓଭିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ  ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ନିୄ ଚ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭହୂ ଧୋଯୀ ଯ ଘଣନ  

j) ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ସଭୂହ ଯ ତୀତଯ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ି 

ଉଦାହଯଣ 

ଫୋତୋନୁଓୂ ଓୋମପୟୋଣ ୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ୄକ୍ଷୋ ଔଣି ଓଭିୋ ଓୋଯଔୋନୋୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ 
ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ଈଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟୄଯ ଥୋଅନ୍ତ ି  ଅହୁଯ ିୄଯୋକକୁଡଓି ୂପୄଯ ଦୋଫୀକୁଡଓି  ଯ ସ୍ୱଯୂ ଭଧ୍ୟ ׀
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ଈବଣ ସଭୂହ ୋଆଁ ତ ି ବିନ୍ନ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀ ୄତଣୁ, ଈବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧପୋଯଣ ତଦନୁସୋୄଯ ଓଯଫି ׀  

ଠ୍କି୍ ୄସହ ିପ୍ରଓାୄଯ IT ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ବ ିଉଙ୍ଙ ଓାଯଫାଯ ଥିଫା ସଭୂହଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘୟନ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆ,ଁ 
ଓଭପଘାଯୀଭାୄନ ଫୀଭା ାଆ ଁୄମାକୟ ୄହଫା ୂଫପଯୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣାଧୀନ (ୄପ୍ରାୄଫସନାଯୀ) ଓାୄଯ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆ ଁ
ଅଫଶୟଓ ଓଯୁଥିଫା ସତଓପତା ୂର୍ଣ୍ପ ଭାନଦଣ୍ଡଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଭାୄନ ରାକୁ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  
ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ତୟଧିଓ ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋଭୂଓ ସ୍ୱଯୂ ୄମୋକଁୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓି 
ଯ ରୋବ ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ନଭନୀଣତୋ  ନୁଓୂନ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦିନ୍ତ ି׀ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ –ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓିୄଯ, 
ରୋବ ଡଚିୋଆନ ଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫହୁ ସଭଣ ଧଯ ିଫଓିର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଙ୍କ ଭୋନଫ ସଂସୋଧନ ଫବିୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଓଭପଘୋଯୀ ଧୋଯଣ ସୋଧନ ଯୂୄ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ନଭନୀଣତୋ, ଫୟଫସୋଣ ଓୁ ଧଯ ି ଯଖିଫୋ ଓଭିୋ 
ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଫଦିୟଭୋନ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ରୋବସଫୁଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ରୋବ 
ସହତି ୄଭ ଔଅୁଆଫୋ ୋଆଁ ଓଭିୋ ତୋ’ ଠ୍ୋଯୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋଯ ଯଣିୋଭ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

2. ନମୁିକି୍ତଦାତା – ଓଭପଘାଯୀ ସଭୂହ ଫୟତୀତ ନୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ –ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହ ଭୋୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ିୋଯବ୍ନଯଓି ଯୂୄ ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ 
ସଭହୂ ׀ ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ଥପସହୋଣତୋ ୄଦଫୋଯ ଏଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ସୋଧନ ଯୂୄ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ି ରୋବ ଓଯଙି,ି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ କୁଡଓି ଏୄଫ ଫଓିର୍ତି ୄହୋଆଙ ି ି ଏ ବ ׀ ଯଦୃିର୍ୟୄଯ, ସଭହୂଓୁ 
ସଙ୍କଟୋଙି୍କତ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ସଭହୂ ସଂଯଘନୋ ଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତୋ ଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀  

ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ – ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହ ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ ମଥୋ: ଶ୍ରଭିଓ ଣୁନିନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଙୋ, 
ଫହୁଫଧି – ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ସଭହୂ, ଫ୍ରୋଞ୍ଚୋଆଜ୍ ଡରିଯ, ଫୟଫସୋଣିଓ ସଂଖ, ଫଳକ୍ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଭ୍ରୋତୃତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନଭୋନଙୁ୍କ ସଭୂହ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄମୋକୋଆ ୄଦଆଙନ୍ତ ି׀  

ଫବିିନ୍ନ ୄଦର୍ୄଯ ସଯଓୋଯଭୋୄନ ସଭୋଚଯ ତ ିକଯଫି ଫକପଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ୄକ୍ରତୋ ୄହୋଆଙନ୍ତ ି  ׀
ବୋଯତୄଯ, ଈବଣ ୄଓନ୍ଧ  ଯୋଚୟ ସ୍ଗଯୄଯ ସଯଓୋଯଭୋୄନ କଯଫିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ, ଈ.ସ୍ୱ. RSBY, 
ମର୍ସି୍ୱନୀ ଆତୟୋଦ ିଓୁ ୄଚୋଯୄସୋଯୄଯ ପ୍ରୋୄଣୋଚତି ଓଯୁଙନ୍ତ ି׀ 

ମଦି ୄସବ ି ଫଫିଧି ସଭୂହକୁଡଓି ୋଆଁ ଭୂବୂତ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫଘିୋଯକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତ ସଭୂହ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 
ଓୋଯଓକୁଡଓି ସହତି ସଭୋନ, ତଯିକି୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

a) ସଭହୂ ଯ ଅଓୋଯ ୂୄଙୋଟ ସଭୂହ ଅଓୋଯ ଫୋଯଭୋଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆୋୄଯ  
b) ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଭୂରୟ 
c) ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟ ମଦ ିସଭସ୍ଗ ସଭହୂ ସଦସୟ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ନ ଓଯନ୍ତ ି
d) ରିସୀୄଯ ସଭହୂ ଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ନତିୟ ସଭନ୍ଧ/ନଯିନ୍ତଯତୋ 
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ର୍ସ୍ଗୋ ଭରୂୟୄଯ ୄସବ ିସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରୋବ ଯ ୄଓଫ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ ନଣିଭିତ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ୄହୋଆଙ ି ; ମୋହୋଓୁ ‘ସୁଫଧିୋ ଯ ସଭହୂ’ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ୄତଣୁ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଫବିିନ୍ନ ସଭୂହ ସହତି ଫୟଫହୋଯ 
ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ସଭୂହ 
ଫୀଭୋ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଚୋଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ୄସବଅି ଣ –ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ସଭହୂୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି: 

a) ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ଓରୟୋଣ ସଂଖ 
b) ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓୋଡପ ଧୋଯୀଭୋୄନ 
c) ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଫୟଫସୋଣଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋଓୁ ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍ ରୋବ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  
d) ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଏଫଂ ଫୟଫସୋଣିଓ ସଂଖ ଓଭିୋ ସଂସ୍ଙୋକୁଡଓିଯ ଈଧୋଯଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ 

 ସଭହୂ ଫୀଭୋ ଭୋକପଦର୍ଓିୋଯ ଘତିୟ ୄହଈଙ ିୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ରୋବକୁଡଓିଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଈରବ୍ଧ ୄହଈ ନ ଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ, 
ନଭନୀଣ ଡଚିୋଆନଯ ରୋବ ଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ୄଓଫ ସଭୂହକୁଡଓିଯ କଠ୍ନୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 
ରକୋଆଫୋ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ସଂଘଣ ׀ ଏହୋ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି ୄମ ୄସ ବ ି ‘ସୁଫଧିୋ ଯ ସଭହୂ’ ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ ଈଙ୍ଙ ଦୋଫୀ ନୁୋତ ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଙନ୍ତ ି  ଫନିଣିୋଭଓ ׀
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଙ୍କ ସଭହୂ ଫୀଭୋ ଭୋକପଦର୍ଓିୋକୁଡଓି, ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଣିତ୍ୱଫୋନ୍ ଫିଣନ ଅଘଯଣ ୄଯ 
ସହୋଣଓ ହୁନ୍ତ ି׀ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଏଫଂ ସଭୂହ ୄମୋଚନୋସଫୁ ୋଆଁ ପ୍ରର୍ୋସନ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ 
ଓଯ ିସଭହୂ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓିଯ କ୍ଷ ପ୍ରଘୋଯ ଓଯଫିୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୁର୍ୋସନଯ ପ୍ରବୋଫ ଓୋନ୍ତ ି׀  
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H. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ / ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  

ୄମୄହତୁ ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ  ନ୍ତକପତ ଭୂଔୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଟ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସୋଧୋଯଣଯୂୄ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ୄର୍ୈୀ ଯ ନୁୋନ ଓୄଯ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ ୄହଫ ଓନୁି୍ତ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫଘିୋଯଓୁ 
ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମୋଆଙ ି: 

1. ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋଯ ଫଧି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯଫି ׀  

2. ୄମୄହତୁ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସୋ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଥୋଏ, ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯସଫୁ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି 
ତୁନୋୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ୄଟ ׀  

3. ଏଯଓି ିଫିୄ ଦର୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ର, USA ଏଫଂ ଓୋନୋଡୋୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ତୟଧିଓ ୄଟ ׀  

4. ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସୋ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ରିସୀଯ ଈୄମୋକ ଓଯଫିୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ 
ମତ୍ନ ୄନଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄଓୌଣସ ିୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକଯ ଈସି୍ଙତଓୁି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଧ୍ୟୋନ ଫୂପଓ ଫଘିୋଯ 
ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  
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I. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ରିସୀକୁଡଓି ୋଆଁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫଘିୋଯକୁଡଓୁି ନଭିନୄ ଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି:  

ହାଯ /ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପାଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋୄଯ, ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଭୂଔୟ ଓୋଯଓ ୄହଈଙ ି ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସୋଣ ׀ ସୋଧୋଯଣ ହସିୋଫୄଯ 
ଓହଫିୋଓୁ କୄର ଖୄଯ, ଯୋସ୍ଗୋ ଆତୟୋଦିୄ ଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ସଫୁ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ସଭୋନ ୄଟ ׀ ଓନୁି୍ତ ଫୃର୍ତ୍ ିଓଭିୋ 
ଫୟଫସୋଣ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସଙ୍କଟ କୁଡଓି ସଂୋଦନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଓୋମପୟଯ ସ୍ୱଯୂ ନୁସୋୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି  ׀
ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପିସ ଭୟୋୄନଚଯ ଯ ଓୋମପୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଏଓ ୄଓୋଠ୍ୋଖଯ ନଭିିତ ୄହଈଥିଫୋ ସୋଆଟ୍ ୄଯ 
ଓୋଭ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ସବିିର ଆଞି୍ଜନଣିଯ ୄକ୍ଷୋ ଓମ୍ ଥୋଏ ׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୃର୍ତ୍/ିୄର୍ୋ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ଏଓ ହୋଯ/ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ଫୟଫହୋଯଓି ନୁୄହଁ ׀ ୄତଣୁ, ଫୟଫସୋଣକୁଡଓୁି 
ଫବିିନ୍ନ ସଭହୂୄଯ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ସଭୂହ, ଧିଓ ଓଭିୋ ଓଭ ୄହଈ, ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭୋଫନୋ 
ଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ׀ ନଭିନ ପ୍ରଣୋୀଯ ଫକପୀଓଯଣ ସଯ ୄଟ ଏଫଂ ଓୋମପୟୄଯ ଫୟଫହୋମପୟ ୄଟ ୄଫୋରି ୄଦଖିଫୋଓୁ ଭିୄ ׀ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଫକପୀଓଯଣ ଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ନଚି ଅଧୋଯ ଥୋଏ ׀  

ସଙ୍କଟଯ ଫକପୀଓଯଣ 

ଫୟଫସୋଣ ଅଧୋଯୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି  ତନି ିସଭହୂୄଯ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : 

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ I 

ଅଓୋଈୄଣ୍ଟଣ୍ଟ, ଡୋକ୍ତଯ, ଓରି, ଅଓିୄ ଟଓଟ, ଓନସରଟଙ୍ି୍ଗ ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ର୍କି୍ଷଓ, ଫୟୋଙ୍କଯ, ପ୍ରର୍ୋସନ ଓୋମପୟୄଯ ନମୁିକ୍ତ 
ଫୟକି୍ତ, ଭୂଔୟତଃ ୄସହ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ  

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ II  

ୄଓଫ ଧୀକ୍ଷଣ ଓୋମପୟୄଯ ନମୁିକ୍ତଥିଫୋ ନଭିପୋତୋ, ଠ୍ଓିୋଦୋଯ  ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ରୁ୍ ଡୋକ୍ତଯ, ୄଭୋଟଯ ଓୋଯ  ରୋଆଟ୍ 
ୄଭୋଟଯ କୋଡ ିଯ ୄଫତନପ୍ରୋପ୍ତ ଡ୍ରୋଆବଯ ଏଫଂ ୄସହ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ 

ର୍ୋଯୀଯଓି ଶ୍ରଭୄଯ ନମୁିକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତ ୂସଭୂହ III ୄଯ ଅସଥୁିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଫୟତୀତ , ନକଦ ୄନଈଥିଫୋ 
ଓଭପଘୋଯୀ, କୟୋୄଯଚ  ୄଭୋଟଯ ୄଭଓୋନଓି , ୄଭସନି ୄଯଟଯ, େକ୍ ଓଭିୋ ରଯ ି  ନୟୋନୟ ଚନଅି 
କୋଡକିୁଡଓିଯ ଘୋଓ, ପ୍ରୄପସନର ଅୄଥଲଟ୍ ଏଫଂ ୄସ୍ପୋଟପସୄଭନ, ଓୋଠ୍ ଓୋଭ ଓଯୁଥିଫୋ ୄଭସନିଷି୍ଟ ଏଫଂ ୄସବ ି
ଅଦ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସୋଣସଫୁୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ  

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ III  

ବୂଭିତ ଔଣି, ଫିୄ ଷ୍ଫୋଟଓ ଭୟୋକୋଚନି ୄଯ ଓୋମପୟଯତ ଫୟକି୍ତ, ଈଙ୍ଙ ୄଟନସନ ସପ୍ଳୋଆ ଥିଫୋ ୄଫୈଦୁୟତଓି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ, 
ୄଚୋଓ,ି ସଓପସ ୄଔୋୀ, ଘଓ ଈୄଯ ଓଭିୋ ଶ୍ୱଷୃ୍ଠ, ୄଯସଙ୍ି୍ଗ, ର୍ଓିୋଯ, ଫପତୋୄଯୋହଣ, ର୍ୀତଓୋନି କ୍ରୀଡୋ, 
ସି୍କଆଙ୍୍ଗ, ଅଆସ୍ ହଓ,ି ୄଫରୁନଙ୍ି୍ଗ, ହୟୋଙ୍୍ଗ ଗ୍ୋଆଡଙ୍ି୍ଗ, ଯବିଯ ଣପୋପିଟଙ୍୍ଗ, ୄୋୄରୋ ବ ିଓୋମପୟଓୋୄଯ ରିପ୍ତ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ 
ଏଫଂ ୄସବ ିଅଦ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସୋଣ/ଓୋମପୟଓୋ ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ  
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ସଙ୍କଟ ସଭୂହକୁଡଓି ମଥୋକ୍ରୄଭ ‘ସୋଭୋନୟ, ‘ଭଧ୍ୟଭ’ ଏଫଂ ‘ଈଙ୍ଙ’ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ଟନ୍ତ ି׀ 

ଫୟସ ସୀଭା  

ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଫଂ ନୂତନୀଓୃତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ସଫପନଭିନ ଏଫଂ ସଫପୋଧିଓ ଫଣସ ଓବ୍ନୋନୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 
ସୋଧୋଯଣତଃ 5 ଫର୍ପ ଯ ଫୟୋଣ୍ଡ ଭୋନଦଣ୍ଡ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ଫୂପଯୁ ଫୀଭୋ ଙ,ି 
ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄରୋଡଙି୍ଗ ନ୍ତକପତ ୄସଭୋୄନ 70 ଫର୍ପ ୂଯୋ ଓରୋ ୄଯ ଓନୁି୍ତ 80 ଫର୍ପ ଫଣସ ମପୟନ୍ତ ରିସୀକୁଡଓୁି 
ନୂତନୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ନୂତନୀଓଯଣ ଓଭିୋ ନୂଅଁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓୌଣସ ିୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀  

ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ 

ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ସୁଯକ୍ଷୋ ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ :  

 ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯ,ି ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ରିସୀଓୁ ଫଢୋମୋଆୋୄଯ ׀  

 ଏହ ିରୋବକୁଡଓି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥିଫୋ ନୟୋନୟ ରୋବ କୁଡଓିଯ ତଯିକି୍ତ ୄଟ ׀  

 ଏହୋ ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ଫୟକି୍ତଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

ମୁଦ୍ଧ ଏଫଂ ସହୄମାକୀ ସଙ୍କଟ 

ମୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷୋଓୁ ଫିୄ ଦର୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ରୄଯ ସବିିରଅନ ଓୋମପୟୄଯ ଓୋଭ ଓଯୁଥିଫୋ ବୋଯତୀଣ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ/ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞଭୋନଙୁ୍କ ତଯିକି୍ତ 
ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀  

 ର୍ୋନ୍ତ ିସଭଣ ଓଭିୋ ସୋଭୋନୟ ଓୋୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଠ୍ୋଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 50 
ପ୍ରତରି୍ତ ଧିଓ ୂଥପୋତ୍ ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଯ 150 ପ୍ରତରି୍ତ  ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

 ସୋଧୋଯଣ/ବଣୋନଓ ସଭଣୄଯ ୂଥପୋତ୍ ୄସହ ି ସଭଣୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄ ଦର୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ରୄଯ ମୁଦ୍ଧ ବ ି ଫସ୍ଙୋ 
ଈନୀତ ୄହୋଆସୋଯଙି ି ଓଭିୋ ନଓିଟ ୄହୋଆଙ ି  ଥପୋତ୍ ୄମଈଁଠ୍ ିବୋଯତୀଣ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସବିିରିନ ଓୋମପୟୄଯ ׀
ଓୋଭ ଓଯୁଙନ୍ତ ି ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଠ୍ୋଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 150 ପ୍ରତରି୍ତ ଧିଓ ୂଥପୋତ୍ 
ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଯ 250 ପ୍ରତରି୍ତ  ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ  

ପଭପ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ : 

 ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ 

 ର୍ୋଯୀଯଓି ସ୍ଙିତ ି

 ବୟୋସ  ଅୄଭୋଦପ୍ରୄଭୋଦ 
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 ନୟୋନୟ ଓଭିୋ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଫୀଭୋ 

 ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଦୁଖପଟଣୋ ଓଭିୋ ୄଯୋକ 

 ରୋବ  ଫୀଭୋଯୋର୍ଯି ଘଣନ 

 ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର 

ଈୄଯୋକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ:  

 ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ଫଣସ, ଈଙ୍ଙତୋ  ଚନ, ଫୟଫସୋଣଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ହୋଯୋହୋଯ ିଭୋସଓି ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 ବିଷ୍ଟ ରିସୀ ସଓୋୄର୍ ନଫୋନୁ୍ତଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଫଣସ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଙ ି ଓ ି ନୋହିଁ, ଏହୋଓୁ 
ଫଣସ/ଅଣୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ׀ ଚନ ଏଫଂ ଈଙ୍ଙତୋଓୁ ରିଙ୍ଗ, ଈଙ୍ଙତୋ  ଅଣୁ ୋଆଁ ଥିଫୋ ହୋଯୋହୋଯ ିଚନଯ ୄଟଫୁର 
ସହତି ତୁନୋ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଧିଓ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ହୋଯୋହୋଯ ିଠ୍ୋଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 15 
ପ୍ରତରି୍ତ ଓଭିୋ ତୄତୋଧିଓ ଧିଓ ଓଭିୋ ଓମ୍ ଚନଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 ର୍ୋଯୀଯଓି ସ୍ଙିତ ିଫଫିଯଣୀ ୄଓୌଣସ ିର୍ୋଯୀଯଓି ଦୁଫପତୋ ଓଭିୋ ତୁଟ,ି ସ୍ଙୋଣୀ ୄଯୋକ ଆତୟୋଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 ୄସହ ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄମଈଭଁୋୄନ ଏଓ ଙ୍ଗ ଓଭିୋ ଏଓ ଘକ୍ଷୁଯ ଦୃଷି୍ଟ ହଯୋଆଙନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙୁ୍କ ନୁୄଭୋଦତି ପ୍ରଓଯଣ 
କୁଡଓିୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପୄଯ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄସଭୋୄନ ଅସୋଧୋଯଣ ସଙ୍କଟ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ିଓୋଯଣ 
ୄସଭୋୄନ ‚ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୁଖପଟଣୋଓୁ ଏଡୋଆଫୋୄଯ ଓଭ ସକ୍ଷଭ ହୁନ୍ତ ିଏହ ିଦୃଷି୍ଟଯୁ ଓ ିମଦ ିଫର୍ଷି୍ଟ ଫୋହୁ ଓଭିୋ 
ୄକୋଡ କ୍ଷତପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିୋ ଦୃଷି୍ଟ ଥଫୋ ଫର୍ଷି୍ଟ ଅଖି ପ୍ରବୋଫତି ହୁଏ, ଫଓିୋଙ୍ଗତୋଯ ତୀବ୍ରତୋ  ଦୀଖପତୋ ସୋଭୋନୟ 
ଠ୍ୋଯୁ ତୟଧିଓ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀   

 ଭଧୁୄଭହ ଅୄଯୋକୟତୋ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓ ହୁଏ ୄମୄହତୁ କ୍ଷତ ର୍ୀଘ୍ର ଅୄଯୋକୟ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ଏଫଂ 
ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ମଥୋ ଦୀଖପଦନି ଯହିୋୄଯ ׀ କ୍ଷତ ଓଭିୋ ୄଯୋକସଫୁ ବଫରି୍ୟତ ଦୁଖପଟଣୋ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଫି 
ଓ ି ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଦୂଯ ଓଯିୋୄଯ, ଏହୋଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିୋସଓୁ ନଶିି୍ଚତ 
ଯୂୄ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସବ ିସ୍ପଷ୍ଟ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱଯୂଯ ୄନଓ କୁଡଏି 
ବିୄମୋକ ଯହଙି,ି ଈ. ସ୍ୱ. ହୃତିଣ୍ଡଯ ବୋରବ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ 

 ଫପତୋୄଯୋହଣ, ୄୋୄରୋ, ୄଭୋଟଯ ୄଯସଙ୍ି୍ଗ, ଏୄକ୍ରୋଫୟୋଟସି,  ଆତୟୋଦ ି ବ ି ଫିଦସଙୁ୍କ ଅୄଭୋଦପ୍ରୄଭୋଦ ୄଯ 
ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଫୀଭା ଯାଶ ି

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ରିସୀ ୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ସତଓପତୋ ସହତି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ, ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓି ରୋବ 
ରିସୀ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଓୄଠ୍ୋଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଧୀନୄଯ ନ ଥୋନ୍ତ ି  ରୋବରୂ୍ଣ୍ପ ନମୁିକି୍ତ’ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଅଣଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ‘ ׀
ସତଓପତୋ ଫରଭନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଅଣ ମୋହୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଦୁଖପଟଣୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରବୋଫତି ୄହଫ ନୋହିଁ, ତୋହୋଓୁ 
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଫଘିୋଯଓୁ ୄନଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହ ଁ׀  



 

425 

 

ୄମୄହତୁ S.I. ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଥୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ /ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ, ସଠ୍କି୍ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ 
ମୋହୋ ସଓୋୄର୍ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅି ମୋଆୋୄଯ, ଏହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ ସୋଧୋଯଣ 
ପ୍ରଥୋ ୄହଈଙ ିୄମ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭିତଯ 72 ଭୋସ/6 ଫର୍ପଯ ଅଣ ଯ ସଭୋନ ଯଭିୋଣଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ 
ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଏହ ିପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୄଠ୍ୋଯ ଯୂୄ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ମଦ ିରିସୀ ୄଓଫ ଓୟୋିଟୋର ରୋବ ୋଆଁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସ୍ଙୋଣୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ 
ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଫର୍ୟ ଏହୋ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ଓ ିକ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଫସଯୄଯ, ତୋହୋ ୄସହ ିଫଧିୄଯ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ତୋ’ ଅଣ ସହତି ଣ ଅନୁୋତଓି ହୁଏ ׀ ମଦ ିଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ TTD ସଓୋୄର୍ ସୋପ୍ତୋହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ୋଆଁ ହୁଏ, 
ଫୀଭୋଯୋର୍ ିସୋଧୋଯଣତଃ ତୋ’ ଫୋର୍ଓି ଅଣଯ ଦୁଆ କଣୁ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ ׀  

ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ୄମଈଭଁୋୄନ ରୋବ ୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ନମୁିକ୍ତ ନୁହନ୍ତ,ି ଈ.ସ୍ୱ. କୃହଣିୀ, 
ଙୋତ୍ରଙୋତ୍ରୀ ଆତୟୋଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସଭୋୄନ ୄଓଫ ଓୟୋିଟୋର ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି
ସୋପ୍ତୋହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀  

ଯଫିାଯ ୟାୄଓଜ୍ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ଣ-ଈୋଚପନଓୋଯୀ ତ/ିତ୍ନୀ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଭୃତୁୟ  ସ୍ଙୋଣୀ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ୂସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଭିୋ ଅଂର୍ଓି  
ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ରୋବ କୁଡଓିଯ ୄଟଫୁର ଓୁ ଫଘିୋଯ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଣ-ଈୋଚପନଓୋଯୀ ତ/ିତ୍ନୀ ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ TTD ସଯୁକ୍ଷୋଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆଥୋନ୍ତ ି׀  

ୄଭୋଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ 5 ପ୍ରତରି୍ତଯ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଥୋଏ ׀  

ସଭହୂ ରିସୀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ଫୋହୋୄଯ ଏଓ ସଭହୂ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଥୋଏ, ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ସଂଔୟୋ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଂଔୟୋ ଧଯନୁ୍ତ ׀ 
100 ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ ସଭହୂ ରିସୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସଂଔୟୋ ଳ୍ପ, ଧଯନୁ୍ତ 25 ହୁଏ ଓନୁି୍ତ 
ୄଓୌଣସ ିଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଫନିୋ ׀  

ସୋଧୋଯଣତଃ, ନୋଭୋଙି୍କତ ଅଧୋଯୄଯ ରିସୀସଫୁଓୁ ୄଓଫ ତ ିଭରୂୟଫୋନ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟଭୋନଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ି
ସଦସୟଯ ଯଘିଣ ୄଓୌଣସ ିସୄନ୍ଦହ ଫନିୋ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୄମୋକୟ ହୁଏ ׀  

ସଭହୂ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଭାଦଣ୍ଡ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓୁି ନୋଭିତ ସଭୂହ କୁଡଓି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ସଭୂହ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଏଫଂ ନୟୋନୟ 
ରୋବସଫୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ‚ସଭୂହ‛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ନଭିନ ଫକପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିୄକୋଟଏି ନ୍ତକପତ ଅସଫିୋ 
ଈଘତି୍ :  

 ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ – ଓଭପଘୋଯୀ ସଭନ୍ଧ ୄମଈଁଥିୄଯ ଓଭପଘୋଯୀଯ ଫରଭିତଭୋୄନ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି 

 ୂଫପଯୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଔଣ୍ଡ/ସଭହୂ ୄମଈଁଠ୍ ିଯୋଚୟ / ୄକ୍ଷତ୍ର ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  

 ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋ ଯ ସଦସୟ 
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 ଞି୍ଜଓୃତ ୄସଫୋ ଓଲବ୍ ଯ ସଦସୟ 

 ଫୟୋଙ୍କ/ଡଚିୋଆନଯ/ଭୋଷ୍ଟଯ/ ବିସୋ ୄକ୍ରଡଟି ଓୋଡପ ଧୋଯଓ 

 ଫୟୋଙ୍କ/NBSC କୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ନକିପତ ଡିୄ ୋଚଟି୍ ସୋଟପିିୄଓଟ ଧୋଯଓ 

 ଫୟୋଙ୍କ/ ଫିଳକ୍ ରିଭିୄଟଡ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଂର୍ୀଦୋଯୀ 

ଈୄଯୋକ୍ତ ଫକପକୁଡଓି ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ଫକପ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସକୁଡଓୁି ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ 
ୄଫୈର୍ଣିଓ ଫବିୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅି ମୋଆୋୄଯ ׀  

 ‘ପ୍ରତୟୋର୍ତି’ ସଭହୂ ଅଓୋଯ ଈୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭୂହ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ମୋଆ ନ ୋୄଯ, ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ 
‘ସଭୂହ’ ୄଯ ଞି୍ଜଓୃତ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଫୋସ୍ଗଫ ସଂଔୟୋ ଈୄଯ ୄଓଫ ସଭୂହ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ନଅିମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଫୀଭା ଯାଶ ି

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିନଶିି୍ଚତ ରକୋ ରକୋ ନେିଷି୍ଟ ଯଭିୋଣ ୋଆଁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ୄହୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଏହୋଓୁ 
ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄଦଣ ୄଫତନ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

 ‘ସଭୄସ୍ଗ ଓଭିୋ ୄଓହ ିନୁୄହ’ଁ ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭୋୄଯ ରୋକୁ ହୁଏ ׀ ୄପ୍ରୋ-ଯୋଟୋ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଓଭିୋ ଯପିଣ୍ଡ ସହତି 
ମୁକ୍ତ ଏଫଂ ରୁପ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭ 

ନୋଭୋଙି୍କତ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକପୀଓଯଣ ଏଫଂ ଘଣନତି ରୋବ ନୁସୋୄଯ ନୋଭୋଙି୍କତ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପି୍ରଭିଣଭ 
ହୋଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସୋଣ ନୁସୋୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ׀  

ଉଦାହଯଣ  

ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଭପଘୋଯୀ ସଭହୂ ପ୍ରତ ିସଭୋନ ହୋଯ ରୋକୁ ୄହଫ, ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୄସ୍ଗ, ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିଯୂୄ 
ଓହଫିୋଓୁ କୄର ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ନୋଭୋଙି୍କତ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଭୋଣଓି ୄଯଓଡପ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି
ପ୍ରୄତୟଓ ଫକପୀଓଯଣ ୄଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସଂଔୟୋଓୁ ୄଖୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଏଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଆତୟୋଦଯି ନୋଭୋଙି୍କତ ସଦସୟ ୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକପୀଓଯଣ ନୁସୋୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟତୋ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୃତଯି ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୟଫସୋଣ ୄଯ ସୀଭିତ ନ ଥୋଏ, 
ହୋଯସଫୁ ରୋକୁ ଓଯଫିୋୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ନଚି ଓୋମପୟ–ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ ଯ ଈୄମୋକ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

ନ୍ –ଡୁୟଟ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ନ୍ –ଡୁୟଟ ିସଭଣୋଫଧି ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ :  
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 ମଦ ିି.ଏ. ଓବଯ ୄଓଫ ଡୁୟଟଯି ସୀଭିତ ସଭଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ୂଏଫଂ ଦନିଯ 24 ଖଣ୍ଟୋ ୋଆଁ ୄହୋଆ 
ନ ଥୋଏ , ଏଓ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ, ଧଯନୁ୍ତ ଈମୁକ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ 75 ପ୍ରତରି୍ତ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

 ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତଠ୍ୋଯୁ ଚୋତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଫଂ ନୁମୁକି୍ତ ସଭଣୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋ ୋଆଁ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ି
ଓବଯ ରୋକୁ ହୁଏ ׀  

ଫ୍-ଡୁୟଟ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ମଦ ି ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଓଫ ସୀଭତି ସଭଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓଭପଘୋଯୀ ଓୋମପୟୄଯ ଏଫଂ/ଓଭିୋ 
ପିସଅିର ଡୁୟଟ ିୄଯ ନ ଥୋଏ, ଏଓ ହ୍ରୋସ ଓଯ ିମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ, ଧଯନୁ୍ତ ଈମୁକ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ 50 ପ୍ରତରି୍ତ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ 
  ׀

ଭୃତୁୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଯ ଫଚପନ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନ୍ତକପତ, ଭୃତୁୟ ରୋବ ଓୁ ଫହବୂିତ ଓଯ ିସଭହୂ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓୁି ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ 

ସଭହୂ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫାନସ/ଭାରସ 

ୄମୄହତୁ ୄକୋଟଏି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓମ୍ ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଓୋମପୟ 
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋ ଫୟତୀତ, ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭହୂଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀ ୄତଣୁ, ଏଓ ୄସ୍କର ନୁସୋୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଥୋଏ ׀ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିସନ୍ଦବପୄ ଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

 ନୁଓୂ ନୁବୂତଓୁି ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଡସିଓୋଈଣ୍ଟ ୂୄଫୋନସ  ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୁସ୍କତୃ ଓଯୋମୋଏ 

 ପ୍ରତଓୂି ନୁବୂତଓୁି ଏଓ ୄସ୍କର ନୁସୋୄଯ, ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ ୄରୋଡଙି୍ଗ ୂଭୋରସ  ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଣି୍ଡତ ଓଯୋମୋଏ 

 ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ସୋଭୋନୟ ହୋଯ ସଫୁ ରୋକୁ ୄହଫ ମଦ ିଦୋଫୀ ନୁବୂତ,ି ଧଯନୁ୍ତ, 70 ପ୍ରତରି୍ତ ଥୋଏ  

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ  

 ପଭପକୁଡଓୁି ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫତିଯଣ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଦସ୍ଗୋଫଚି ଓୁ ଯଖିଫୋ ପ୍ରଥୋକତ ୄଟ ׀ 

 ୄସ ଏହ ିୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଦସୟ ର୍ୋଯୀଯଓି ଦୁଫପତୋ ଓଭିୋ ତୁଟ ିୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ 
ନୁୄହଁ ମୋହୋ ତୋଯ ଂର୍ଦୋନଓୁ  ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ପ୍ରତିୋଦତି ଓଯିୋୄଯ ׀ 

 ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଯଓି ିଏହ ିଫୂପସତଓପତୋ ଓୁ ହଟୋଆ ଦଅିମୋଏ, ଓୋଯଣ ଏହୋଓୁ ଏହ ିଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୁଛୋ ମୋଆଙ ି
ଏଫଂ/ଓଭିୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄମ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭଯ ୂଫପଯୁ ଥିଫୋ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଏଫଂ ୄସବ ିଫଓିୋଙ୍ଗତୋ 
ପୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିସଂଘଣୀ ପ୍ରବୋଫ ଭଧ୍ୟ ଫହବିପୂ ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଫର୍ୟ ଏହ ିପ୍ରଥୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

 ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 
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1) ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ, ସଭୂହ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫୋ ୄମ ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ 
ଓଯିୋୄଯ ׀  

2) ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ-ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହଭୋନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

I. ଈକି୍ତ 1 ସତୟ  ଈକି୍ତ 2 ଭିଥୟୋ ୄଟ 

II. ଈକି୍ତ 2 ସତୟ  ଈକି୍ତ 1 ଭିଥୟୋ ୄଟ 

III. ଈକି୍ତ 1  ଈକି୍ତ 2 ସତୟ ଟନ୍ତ ି

IV. ଈକି୍ତ 1  ଈକି୍ତ 2 ଭଥିୟୋ ଟନ୍ତ ି 

 

ସୂଘନା 

ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଂର୍ ଯୂୄ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ତୋ’ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋଯ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତଯି ଈୄମୋକ ଓୄଯ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଡ ଫଡ ସଭୂହ ରିସୀ କୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :  

ସହ ଫୀଭା : ଏହୋ ଏଓୋଧିଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟଏି ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ, ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସଙ୍କଟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯ ିଏହୋ ଓଯୋ ମୋଆଥୋଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଧଯନୁ୍ତ, 60% ଂର୍ ସହତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ A ଏଫଂ 40% ଂର୍ ସହତି ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ B, ସୋଭୋନୟତଃ, 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ A ରିସୀ ଯ ଚୋଯୀ  ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସଭୋଧୋନ ସହତି ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଫରି୍ଣକୁଡଓୁି ସମ୍ଭୋୁଥିଫୋ ପ୍ରଧୋନ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄହଫ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀଯ 40% ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ A ଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓଯଫି ׀ 

ୁନଃ ଫୀଭା : ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯ  ଅଓୋଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୄଯ ? ୄସ ତୋଯ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟଓୁ ଓିଯ ିସଯୁକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ? ୄସ ତୋ’ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ନୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସହତି ନୁଃ-ଫୀଭିତ ଓଯ ିଏହୋ ଓଯଥିୋଏ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ 
ୁନଃଫୀଭୋ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ୁନଃ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄତଣୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି, ସନ୍ଧ ିଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଫୟଫସ୍ଙୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଈ, ଥଫୋ ଐଙ୍ଚଓି ୁନଃ ଫୀଭୋ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରଓଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ଅଧୋଯୄଯ ୄହଈ, ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀ ୁନଃଫୀଭୋ ଓୁ 
ଫଶି୍ୱ-ଫୟୋଓ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଦୂଯ ଦୂଯୋନ୍ତ ଓୁ ପ୍ରସୋଯତି ଓୄଯ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

a) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଈୄଯ ମପୟୄଫର୍ତି ୄଟ ମୋହୋଓୁ ସୁସ୍ଙତୋ ଓଭିୋ ୄଯୋକୄଯ ୀଡତି ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ 
ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

b) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୄଟ ׀  
c) ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସୋଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ମଥୋଥପ ସନୁ୍ତନ ଯଖିଫୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତିୄ ମୋକିତୋମକ ଓତୋ 

ଏଫଂ ତୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ୋଆଁ ରୋବଦୋଣିଓତୋ ସଯୁକି୍ଷତ ଯୄହ ׀  
d) ୄଓୄତକୁଡଏି ଓୋଯଓ ମୋହୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତୋଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ବୟୋସ, 

ଫୟଫସୋଣ, କଠ୍ନ, ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସ, ତୀତଯ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ସଚପଯୀ, ଘତି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ିଏଫଂ ନଫିୋସ ସ୍ଙୋନ ׀  
e) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଓୁ ଫୋଧୋ ୄଦଫୋ ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଠ୍କି୍ 

ଫକପୀଓଯଣ  ନଷି୍ପକ୍ଷତୋ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଭଧ୍ୟ ׀  
f) ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଥଭ ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତି କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚୋଣଫିୋୄଯ ୄସ 

ସଫପୄ ଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଙୋନୄଯ ଥୋଏ ׀  
g) ଫୀଭୋଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି : ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ, ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି, କ୍ଷତିୂର୍ତ୍,ି ଂର୍ଦୋନ, ପ୍ରତୟୋସନ 

ୂପ୍ରସ୍ଙୋନ  ଏଫଂ ଅସନ୍ନ ୂନଓିଟସ୍ଙ  ଓୋଯଣ ׀  
h) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଭୂଔୟ ସୋଧନକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି: ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ, ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ, ଅଥଓି ଦସ୍ଗୋଫଚି, ୄଭଡଓିର ଯିୄ ୋଟପ ଏଫଂ 

ଫକି୍ରଣ ଯିୄ ୋଟପ ׀  
i) ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ 

ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ିଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀  
j) ଣ-ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିୋଯ 

ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୄହ ନୋହିଁ ׀  
k) ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ିସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ୄମଈଁଠ୍ ିସଙ୍କଟଯ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ସଂଔୟୋମକ ଓ ଓଭିୋ ପ୍ରତରି୍ତ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ ׀  
l) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୋଫଧୋନତୋଯ ସହତି ଭରୂୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ 

ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀  
m) ସଭହୂ ଫୀଭୋଓୁ ଭୂଔୟତଃ ହୋଯୋହୋଯ/ିଭଧ୍ୟଭ କୁଡଓିଯ ନଣିଭ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିସଙ୍କଟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଯ ନହିତିୋଥପ 

ୄହଈଙ ିୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୋନଓ ୂଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ  ସଭହୂଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ 
  ׀
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଟ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଓୁ ଈବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ହତିଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ୄସ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋଓୁ ମୋଈଙ ିଏଫଂ ୄସହ ି
ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ୄଓୌଣସ ିହୋନ ିଖଟଣୋୄଯ ଅଥଓି ହୋନିୄ ଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ପ୍ରତରି୍ତ  ସୋଂଖିଓ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ, ଏଫଂ 
ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ନୁୄହଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ସଭହୂଓୁ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯ ିୋଯିୄ ଫ ନୋହିଁ ׀  

ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ-ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହଭୋନଙ୍କ ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫଫିଧି ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ ମଥୋ : ଶ୍ରଭିଓ ଣୁନିନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଙୋ, 
ଫୟଫସୋଣିଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଭ୍ରୋତୃତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନ କୁଡଓୁି ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ନଭିନ ଓୋଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତୋଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ନୋହିଁ ?  

I. ରିଙ୍ଗ 

II. ତ/ିତ୍ନୀଯ ୄଯୋଚକୋଯ 

III. ବୟୋସ 

IV. ନଫିୋସ ସ୍ଙୋନ 

ପ୍ରଶନ 2 

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ନୁସୋୄଯ, ଫୀଭତି ଓୁ __________ ୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

I. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିମପୟନ୍ତ ଫୋସ୍ଗଫ ହୋନ ି

II. ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଔଙ୍ଙପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି

III. ଈବଣ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍ ି

IV. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫୋସ୍ଗଫ ହୋନ ି 

ପ୍ରଶନ 3 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୋଆଁ, ଏଓ ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ପ୍ରଥଭ  ଭଔୂୟ ଅଧୋଯ ୄହଈଙ ିତୋ’ ____________ ׀  

I. ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଦସ୍ଗୋଫଚି 

II. ଅଥଓି ୄଯଓଡପ 

III. ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ୄଭଡଓିର ୄଯଓଡପ 

IV. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 

ପ୍ରଶନ 4 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ _______________ ׀ 

I. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ତଥୟଓୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

II. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ସଭସ୍ଗ ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷୋ  ଯୀକ୍ଷଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆମୋଏ 

III. ପ୍ରୋପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୋଫଧୋନତୋ ଫୂପଓ ଭରୂୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଫକପକୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ  

IV. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ୄଯ ରିସୀଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  
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ପ୍ରଶନ 5 

ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର ୄଟ ? 

I. ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ପ୍ରୄପସନୋର ଙ୍କ ସହୋଣତୋୄଯ ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତ ିଏଓ ଫଡ ଫୟଫସୋଣ ସମ୍ଭୋଫିୋୄଯ ଧିଓ 
ୄଫକ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

II. ୄଭଡଓିର ୄଯପଯୀ ଓଭିୋ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଫନିୋ ସଂଔୟୋମକ ଓ ଙ୍କ ଅଧୋଯୄଯ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଓଭିୋ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓିଯ 
ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ ׀  

III. ଏହ ିଦ୍ଧତଓୁି ଘଓିତି୍ସୋ ଫଜି୍ଞୋନ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ଜ୍ଞୋନ ନ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

IV. ଏହୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଙ୍କ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସସୁଂକତ/ିସୋଭଞ୍ଜସୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ׀  

 

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ  

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତୋ ତୋ’ ତ/ିତ୍ନୀଯ ୄଯୋଚକୋଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରବୋଫତି ହୁଏ ନୋହିଁ, ମଦି ୄସଭୋନଙ୍କ ନଚି ଫୟଫସୋଣ ୄହଈଙ ି
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଓୋଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଯୁକଣତୋ ଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯିୋୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ନୁସୋୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୋସ୍ଗଫ ଭୂରୟ ଓଭିୋ ହୋନ ିୋଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦଅିମୋଏ, ଓନୁି୍ତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ଯଭିୋଣ 
ମପୟନ୍ତ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୋଆଁ, ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ଭଔୂୟ ଅଧୋଯ ୄହଈଙ ିତୋ’ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଓଭିୋ ଅୄଫଦନ ପଭପ, ୄମଈଁଥିୄଯ 
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟଓୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୋଫଧୋନତୋ ଫୂପଓ ଭରୂୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ 
ସଙ୍କଟଫକପକୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱୋଯୋ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଓଭିୋ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ଧିଓ ସତଓପତୋ ୂର୍ଣ୍ପ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 
ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯୋମୋଏ ଓୋଯଣ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ତୀତ ନୁବୂତ ିଓୁ ଏଓ ଜ୍ଞୋତ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ  ବିନ୍ନତୋ ୂଙୋଣୋଙ୍କନ  
ହସିୋଫୄଯ ସଂଔୟୋମକ ଓ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ ׀  
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ଧ୍ୟୋଣ 21 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ  

 
ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଥିଫୋ ଦୋଫୀ ଯଘିୋନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଏଫଂ ଦୋଫୀ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ଏସଫୁ 
ଈୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ׀ ଏହୋ ଫୟତୀତ, ଅୄଭ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ଯଘିୋନଓୁ  ଭଧ୍ୟ ୄଦଖିଫୋ ଏଫଂ TPA 
ଭୋନଙ୍କ ବୂଭିଓୋ ଓୁ ଫୁଛଫିୋ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ଫୀଭୋୄଯ ଦୋଫୀ ଯଘିୋନ 
B. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ଯଘିୋନ 
C. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓିୄଯ ଦରିରୀଓଯଣ 
D. ଦୋଫୀ ସଂଯକି୍ଷତ ୂଯଚିବପ  ଓଯଫିୋ 
E. ଦୋଫୀ ଯଘିୋନ : ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ 
F. ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ୂTPA) ଭୋନଙ୍କ ବୂଭିଓୋ   
G. ଦୋଫୀ ଯିଘୋନ- ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ /ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ୄଯ, ଅଣ ନଭିନଭୄତ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ : 

a) ଫୀଭୋ ଦୋଫୀସଫୁୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଷ୍ଟଓୄହୋରଡଯ ୂହତିଧୋଯୀ  ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
b) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ସଂଘୋନ ଓଯ ିଓଯୋମୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
c) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀସଫୁଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଦସ୍ଗୋଫଚି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
d) ଦୋଫୀସଫୁ ୋଆଁ ଯଚିବପ ୂସଂଯକ୍ଷଣ  ଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଯ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
e) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋୄଯ 
f) TPA ଫରି୍ଣୄଯ ଧୋଯଣୋ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ବୂଭିଓୋଓୁ ଫୁଛଫିୋୄଯ 
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A. ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ଯଘିାନ 

ଏହୋଓୁ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ହୃଦଣଙ୍ଗଭ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄମ ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ‘ପ୍ରତରୁି୍ତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଏଓ ‘ସୋକ୍ଷୀ’ ୄଟ ׀ 
ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋଯ ପସ୍ୱଯୂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଫୋସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷୋ ׀ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୄତ 
ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓୄଯ, ତୋଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ୄସ ୄଓୄତ ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ତୋ’ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓୄଯ, ଏହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଫୀଭୋୄଯ 
ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୋଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୄହଈଙ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ କ୍ଷଭତୋ ׀  

1. ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ 

ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ଯଘିୋନ ୄଓଭିତ ିଓଯୋମୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ୄଦଖିଫୋ ୂଫପଯୁ, ଅୄଭ ଫୁଛଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ 
ୄଓଈଭଁୋୄନ ହତିୋଥପୀ  ୂଯୁଘ ିୄନଈଥିଫୋ  କ୍ଷ ଟନ୍ତ ି׀  

ଘତି୍ର 1: ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରୟିାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ 

 
 

ଗ୍ରାହଓ 
ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଈଙ ିପ୍ରଥଭ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ୂହତିଧୋଯୀ  ଏଫଂ ‘ଦୋଫୀ 
ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ’ 

ଭାରିଓ 
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋରିଓଭୋନଙ୍କ ‘ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ’ ଯୂୄ ଏଓ ଫଡ ୄଷ୍ଟକ୍ ୂଂର୍ ଭୋଭୀତ୍ୱ  ଙ ି׀ 
ମଦି ଦୋଫୀକୁଡଓି ରିସୀ ଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନଧିିସଫୁଯୁ ଯୂଣ ଓଯୋମୋଏ, ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, 
ୄସଭୋୄନ ହିଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯହନ୍ତ ି׀  
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ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ 
ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଦୋଫୀ  ଡଚିୋଆନସଫୁଓୁ 
ଫୁଛଫିୋୄଯ, ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ  ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଆତୟୋଦ ିଓୁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋୄଯ, 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀  

ଫନିୟିାଭଓ 

ଫନିଣିୋଭଓ ୂବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ  ଏହୋଯ ନଭିନ ରକ୍ଷୟକୁଡଓିୄଯ ଏଓ 
ଭୂଔୟ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ଟନ୍ତ ି:  
 ଫୀଭୋ ଯିୄ ଫର୍ ୄଯ ର୍ଙୃ୍ଖୋ ୂନୁର୍ୋସନ  ଯକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ 
 ରିସୀଧୋଯୀ ଯ ହତି ଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ 
 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ  ଦୀଖପୋଫଧି ଅଥଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ 

ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ୄସଫୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋୄନ, ୄମଈଭଁୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି 
ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ପା/ୄବ୍ରାଓଯ 
ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ୄବ୍ରୋଓଯଭୋୄନ ନୋ ୄଓଫ ରିସୀ ଫକି୍ରି ଓଯନ୍ତ ି׀ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଦୋଫୀ ଖଟଣୋୄଯ 
ଏଭୋୄନ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ୄସଫୋ ୄଦଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଔୋମୋଏ ׀  

ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ପା/ଡାକ୍ତଯଔାନା 
ୄସଭୋୄନ ନଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ଗ୍ରୋହଓ ଏଓ ଫୋଧ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୁଙ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଟ ିTPA ଯ ୟୋୄନର ୄଯ ଙ,ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନକଦହୀନ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄଦଫୋଓୁ 
ଡଫି ׀  

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ଯଘିୋନ ଓଯଫିୋ ଥପ ୄହଈଙ ିଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହ ିୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ଈୄେର୍ୟ/ରକ୍ଷୟ 
ଓୁ ସଂଘୋତି ଓଯଫିୋ ׀ ଫର୍ୟ, ଏହୋ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ଏହ ି ଈୄେର୍ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଯ ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

2. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଦାଫୀ ଯଘିାନ ଯ ବୂଭିଓା 

ଈୄଦୟୋକ ତଥୟ ନୁସୋୄଯ – ‚ ଫଚୋଯ ଯ ଧିଓୋଂର୍ ବୋକ 100% ହୋନ ି ନୁୋତ ଯ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ ସହତି, ଫବିିନ୍ନ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ହୋନ ିନୁୋତ 65% ଠ୍ୋଯୁ  120% ଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ମପୟନ୍ତ ର୍ଙୃ୍ଖୋୄଯ ଙ‛ି ׀ ଧିଓୋଂର୍ ଓବ୍ନୋନୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଫୟଫସୋଣୄଯ କ୍ଷତ ିସହୁଙନ୍ତ ି׀  

ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଯଣିୋଭ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱସ୍ଙ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଅଘଯଣ ଏଫଂ 
ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ଓୁର୍ ସଂଘୋନ ଅୄଣଆଫୋଯ ଏଓ ଫଡ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଏଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ନୁୄହ ଁ?  

I. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଂର୍ୀଦୋଯ 

II. ଭୋନଫ ସଂସୋଧନ ଫବିୋକ 

III. ଫନିଣିୋଭଓ 

IV. ଟ.ିି.ଏ.  
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଯଘିାନ 

1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଘୟାୄରଞ୍ଜ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄୋଟପୄ ପୋରି ଯ ନନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋକୁଡଓୁି କବୀଯ ଯୂୄ ଫୁଛଫିୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ମୋହୋ ପୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି 
ସପତୋ ସହତି ସଂଘୋତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

a) ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିୋଆଁ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ିସଯୁକ୍ଷୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ୄହଈଙ ିଏଓ ଭନୁର୍ୟ ׀ 
ଏହୋ ଅୄଫକୋମକ ଓ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଥିୋଏ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ନୟ ଫକପଯ ଫୀଭୋୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋଓୁ 
ୄଡ ନୋହିଁ ׀  

b) ବୋଯତ ୄଯ ତୟନ୍ତ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଯୋକ, ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରତ ି ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଏଫଂ ନୁକୋଭୀ ଓୋମପୟଓୋ ୂପୄରୋ ପ୍  ଥୋଏ ׀ 
ଏସଫୁଯ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ୄସଭୋନଙ୍କ ୄଯୋକ  ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରତ ିୄଓୄତଓ ୄରୋଓ ତୟଧିଓ ଯୂୄ ସତଓପ ଥୋଅନ୍ତ ିତ ନୟୄଓୄତଓ 
ଏ ସଭନ୍ଧୄଯ ଘନି୍ତତି ନ ଥୋନ୍ତ ି׀  

c) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ, ଓୄପୋୄଯଟ ସଂକଠ୍ନ ବ ିଏଓ ସଭୂହ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ଫୟୋଙ୍କ ବ ିଏଓ ଔଘୁୁଯୋ ଫକି୍ରଣ ଭୋଧ୍ୟଭ 
ଚଯଅିୄଯ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋଯ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ୄକୋଟଏି କ୍ଷୄଯ ଈତ୍ପୋଦଓୁ ଏଓ ଭୋନଓ ୄବୋକୟ ଫସୁ୍ଗ ଯୂୄ ଫକି୍ର ି
ଓଯୋମୋଏ ତ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଗ୍ରୋହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସକୁଡଓୁି ୄମୋକୟ ଓଯୋମୋଏ ׀  

d) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ଓୁ ସକ୍ରିଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫୋଯ ଓୋମପୟ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 
ଫର୍ୟ, ଈରବ୍ଧତୋ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତୋ, ଘଓିତି୍ସୋ ଦ୍ଧତ,ି ଫରି ଓଯଫିୋ ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯ, ସଚପନ ଓଭିୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବ ିସଭସ୍ଗ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଙ୍କ ଘୋଚପୄ ଯ ଫହୁତ ୋଥପଓୟ ଥୋଏ ମୋହୋ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଓଯଦିଏି ׀  

e) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଫବିୋକ ଦୂତତଭ ଫଓିୋର୍ର୍ୀ ୄଟ ׀ ନୂତନ ୄଯୋକ  ଫସ୍ଙୋସଫୁ ଚୋତ ୄହଈଙ ିମୋହୋ ପୄଯ ନୂତନ ଘଓିତି୍ସୋ 
ଦ୍ଧତସିଫୁଯ ଫଓିୋର୍ ୄହଈଙ ି ି ଏକୁଡଓିଯ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ׀ ଓ-ିୄହୋଲ୍ ସଚପଯୀ, ୄରଚର୍ ଘଓିତି୍ସୋ, ଆତୟୋଦ ି  ଏହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ׀
ଫୀଭୋଓୁ ଧିଓ ୄଫୈର୍ଣିଓ ଓଯ ି ୄଦଆଙୁ ଏଫଂ ୄସବ ିପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ସମ୍ଭୋଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୌର୍ ଫଯିତ 
ଈନ୍ନତଓିଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

f) ଏସଫୁ ଓୋଯଓଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଯୂୄ, ଏଓ ଭୋନଫ ର୍ଯୀଯ ଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋ ମୋଆ ନ ୋୄଯ, ଏହ ିସତୟ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ନୂତନ 
ଦକି ମୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଦୁଆ ଚଣ ୄରୋଓ ସଭୋନ ୄଯୋକ ୋଆଁ ସଭୋନ ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରତ ିବିନ୍ନ ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିୋ ୄଦଔୋଆ ୋଯନ୍ତ ିଓଭିୋ ବିନ୍ନ 
ବିନ୍ନ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଭିୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫଧିଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯି ୋଯନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ୄୋଟପୄ ପୋରି ତୀବ୍ର ବୋଫୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ୋଈଙ ି ି ସ ବୄ ׀ ତୀବ୍ର ଫୃଦ୍ଧଯି ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄହଈଙ ି ଫହୁତ ସଂଔୟୋଯ ଈତ୍ପୋଦ ׀ 
ଫଚୋଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ର୍ହ ର୍ହ ସଂଔୟୋୄଯ ଈରବ୍ଧ ଏଫଂ ୄକୋଟଏି ଓବ୍ନୋନୀ ବିତୄଯ ଫ ି ଚୄଣ ୄନଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଈତ୍ପୋଦ 
ୋଆୋଯଫି ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଈତ୍ପୋଦ ଏଫଂ ଏହୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ଯ ନଚିଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତୋ ଯହଙି ି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ସମ୍ଭୋଫିୋ ଫୂପଯୁ ଏହୋଯ 
ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄୋଟପୄ ପୋରି ଯ ଫୃଦ୍ଧ ିସଂଔୟୋଯ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଭଧ୍ୟ ଅଣି ଥୋଏ – ଏହସିଫୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଔଘୁୁଯୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ଧଯନୁ୍ତ, 300,000 
ସଦସୟଙୁ୍କ 100,000 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ଫକି୍ରି ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ, ତ ିଓମ୍ ୄଯ ପ୍ରୋଣ 20,000 ଦୋଫୀ ୋଆଁ ୄସଫୋ ୄଦଫୋଓୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ୄହଫୋଓୁ ଡଫି ׀ ନକଦହୀନ ୄସଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ  ଦୋଫୀକୁଡଓି ତୀବ୍ର ସଭୋଧୋନ ସହତି, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଫବିୋକଓୁ ସଂକଠ୍ତି ଓଯଫିୋ 
ଏଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀  
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ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ବୋଯତୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙୋନୄଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ଦଏି ׀ ଦୋଫୀକୁଡଓି ସମ୍ଭୋୁଥିଫୋ ଦ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ୋଆଁ ସୋଯୋ ୄଦର୍ୄଯ 
ଘୋରୁଥିଫୋ ପ୍ରଥୋଓୁ ନଶିି୍ଚତ ବୋୄଫ ଫୁଛଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ତୋ’ ସହତି ଈରବ୍ଧ ଥିଫୋ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତୋ, ନୁବୂତ ି  ଫବିିନ୍ନ ସୋଧନ ଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ିଏହ ି ଘୟୋୄରଞ୍ଜକୁଡଓିଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ନ୍ତଭି ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ, ମୋହୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ିଏଫଂ ମିଏ ତୋ’ ନଚିଯ ଓଭିୋ ଯଫିୋଯଯ ୄଯୋକ ଯ ର୍ୋଯୀଯଓି  
ସଂୄଫକୋମକ ଓ ଘୋ ୄଦଆ କତ ିଓଯୁଙ,ି ତୋହୋଓୁ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିିଫୋଯ ସୄନ୍ତୋର୍ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଦକ୍ଷ ଦୋଫୀ ସଂଘୋନ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଈଘତି୍ ଦୋଫୀଓୁ ଈଘତି୍ ଫୟକି୍ତଓୁ ଈଘତି୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ନିୄ ଚ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ୂTPA) ଯ ୄସଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄଫୋରି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/TPA ଓୁ ଜ୍ଞୋତ ୄହଫୋ ସଭଣ ଠ୍ୋଯୁ ରିସୀ ଭୋନଦଣ୍ଡ ହସିୋଫୄଯ ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ସଭଣ 
ମପୟନ୍ତ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ୂର୍ଣ୍ପତଃ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଘଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ, ପ୍ରୄତୟଓଯ ନଚିଯ ପ୍ରସଂକୀଓତୋ ଥୋଆ, ଏହୋ ୄଦଆ କତ ିଓଯଥିୋଏ ׀  

ନଭିନୄ ଯ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋକୁଡଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୂହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ  କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଟନ୍ତ ି
ମୋହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଫୃହତ୍ ବୋକ ହୁଏ ׀  

ନଶିି୍ଚତ ରୋବ ଈତ୍ପୋଦ ଓଭିୋ ବଣୋନଓ ୄଯୋକ ଓଭିୋ ୄଦୈନଓି ନକଦ ଈତ୍ପୋଦ ଆତୟୋଦ ିନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ  ସହୋଣଓ 
ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ତୟନ୍ତ ସଭୋନ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄଓଫ ଏହୋ ଫୟତୀତ ୄମ ୄସହ ିଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ନକଦହୀନ ସୁଫଧିୋ ନ୍ତକପତ ଅସ ିନ ୋଯନ୍ତ ି
  ׀

ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଓ :  

a) ନକଦହୀନ ଦାଫୀ 

ବର୍ତ୍ ିଓଭିୋ ଘଓିତି୍ସୋ ସଭଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟ.ିି.ଏ ଠ୍ୋଯୁ 
ଏଓ ୂଫପ-ନୁୄଭୋଦନ ଅଧୋଯୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ ଟ.ିି.ଏ. ନଓିଟୄଯ 
ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭୋ ଓୄଯ ׀  

b) ପ୍ରତିୂରି୍ତ୍ ଦାଫୀ 

ଗ୍ରୋହଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ତୋ’ ନଚି ସଂସୋଧନ ଠ୍ୋଯୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋୄଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଦୋଫୀଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟ.ିି.ଏ. ୋଔୄଯ ତୋ’ ଦୋଫୀଓୁ ପୋଆର ଓୄଯ ׀  

 ଈବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭୂବୂତ ଘଯଣକୁଡଓି ସଭୋନ ଯୄହ ׀  

ଘତି୍ର 2 : ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରୟିା ୄଭାଟା ୄଭାଟ ିଯୂୄ ନଭିନରିଖିତ ଘଯଣ ୄନଆ କଠ୍ତି (ସଠ୍କି୍ କ୍ରଭୄଯ ନାହିଁ)  
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a) ସୂଘନା 

ଦୋଫୀ ସୂଘନୋ ଗ୍ରୋହଓ  ଦୋଫୀ ଟମି୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓପଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ୄଟ ׀ ଗ୍ରୋହଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯ ିୋୄଯ ୄମ ୄସ ଏଓ 
ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ୄମୋଚନୋ ଓଯୁଙ ିଓଭିୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଖଟତି ୄହଫୋ ୄଯ ସୂଘନୋ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀ 
ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ବର୍ତ୍ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ׀  

ଏୄଫ ମପୟନ୍ତ, ଏଓ ଦୋଫୀ ଖଟଣୋଯ ସଘୂନୋ ଯ ଓୋମପୟ ଏଓ ଘୋଯଓିତୋ ଥିରୋ ׀ ଫର୍ୟ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର 
ସୋଧ୍ୟ ଦୋଫୀଯ ସଘୂନୋ ଈୄଯ ୄଚୋଯ ୄଦଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄମୋଚନୋଫଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 
ୂଫପଯୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଫଂ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଯସିି୍ଙତ ିୄଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ 24 ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ׀  
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ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସଘୂନୋଯ ସଭଣୋନୁସୋୄଯ ଈରବ୍ଧତୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟ.ିି.ଏ. ଓୁ ଏହୋ ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ 
ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରୋହଓଯ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ମଥୋଥପ ୄଟ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଙଦମଯୂଧୋଯଣ ଓଭିୋ ଙ ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଫୄୄଫୄ, ଘୋଚପ 
ଓମ୍ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯଫିୋୄଯ ଫ ିସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀ 

ୂୄଫପ ସୂଘନୋଯ ଥପ ଥିରୋ ׀ ‘ଏଓ ରିଖିତ, ଈସ୍ଙୋିତ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ତ୍ର’ ଓଭିୋ ପୟୋସ,  ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘୋଯଣ  ୄପ୍ରୌୄଦୟୋକିଓୀ ଯ ଫଓିୋର୍ 
ସହତି, ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଘୂନୋ 24 ଖଣ୍ଟୋ ୄଔୋରୋ ଥିଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟ.ିି.ଏ. ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘୋମୋଈଥିଫୋ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଏଫଂ 
ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍  ଆ-ୄଭର ଚଯଅିୄଯ ସୂଘନୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀  

b) ଞି୍ଜଓଯଣ 

ଏଓ ଦୋଫୀଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ୄହଈଙ ିଦୋଫୀଓୁ ସଷି୍ଟଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯଫିୋଯ ଏଫଂ ଏଓ ସନ୍ଦବପ ସଂଔୟୋ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଯ 
ଈୄମୋକଓଯ ିଦୋଫୀଓୁ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄଔୋଚୋମୋଆ ୋଯଫି ׀ ଏହ ିସଂଔୟୋଓୁ ଦୋଫୀ ସଂଔୟୋ, ଦୋଫୀ ସନ୍ଦବପ ସଂଔୟୋ 
ଓଭିୋ ଦୋଫୀ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ସଂଔୟୋ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଦୋଫୀ ସଂଔୟୋ ସଷି୍ଟଭ  ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓି 
ଅଧୋଯୄଯ ସୋଂଖିଓ ଓଭିୋ ଅରଫୋ-ସୋଂଖିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଥୄଯ ଦୋଫୀ ସଘୂନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆକୄର, ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଫଂ ସଠ୍କି୍ ରିସୀ ସଂଔୟୋ  ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ୄଭ ଔୋଆୄର, 
ଏଓ ସନ୍ଦବପ ସଂଔୟୋଯ ଞି୍ଜଓଯଣ  ଚୋତ ହୁଏ ׀  

ଥୄଯ ଦୋଫୀ ଟ ିସଷି୍ଟଭ ୄଯ ଞି୍ଜଓୃତ ୄହୋଆକୄର, ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତୋହୋ ୋଆଁ ଏଓ ଯଚିବପ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଓୋଈଣ୍ଟୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହୋଆମିଫ 
 ତଣୁ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଯଚିବପ ଯୋର୍ ିଏଓୄ ׀ ସୂଘନୋ /ଞି୍ଜଓଯଣ ସଭଣୄଯ, ସଠ୍କି୍ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ଅଓନ ହୁଏତ ଚଣୋ ଡ ିନ ୋୄଯ ׀
ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ଯଚିବପ ୄଟ ୂଭଔୂୟତଃ ଐତହିୋସଓି ହୋଯୋହୋଯ ିଦୋଫୀ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି  ׀ ଥୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଅଓତି ଓଭିୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଯୋର୍ ି
ଚଣୋ ଡକିୄର, ତୋହୋଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଯଚିବପ ଓୁ ଈଯ ଅଡଓୁ ଓଭିୋ ତ ଅଡଓୁ ସଂୄର୍ୋଧିତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

c) ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ସତୟାନ 

ଥୄଯ ଦୋଫୀଟ ିଞି୍ଜଓୃତ ୄହୋଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଘଯଣ ୄହଈଙ ିୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ଯ 
ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ׀  

ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୁଛଫିୋ ଈଘତି୍ ୄମ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଭିନ ସଫୁ ତୟନ୍ତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଟନ୍ତ ି׀  

 ୄଯୋକଯ ଦରିରୀ ପ୍ରଭୋଣ 
 ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ 
 ଅନ୍ତଃ-ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ଫଧି 
 ନୁସନ୍ଧୋନ ଯିୄ ୋଟପ 
 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ 
 ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଧିଓ ଯୋଭର୍ପ 
 ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ୋଆଁ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଯ ପ୍ରଭୋଣ  

ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ସତୟୋନ ୄଯ ଏଓ ମୋଞ୍ଚତୋରିଓୋ ଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସଯ ମୋଞ୍ଚ ଓୄଯ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ଓବ୍ନୋନୀ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସବ ିମୋଞ୍ଚ ତୋରିଓୋକଡୁଓି ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ଦରିରୀଓଯଣଯ ଂର୍ ଟନ୍ତ ି׀  
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ଏହ ିଘଯଣୄଯ ହଚମିୋଆଥିଫୋ ଦରିର ଈୄଯ ଧ୍ୟୋନ ଦଅିମୋଏ – ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଏହ ିଫନୁି୍ଦୄଯ ଗ୍ରୋହଓ/ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯୋ ମୋଆ ନ ଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ଭୋକିଫୋୄଯ ସଂକୃ୍ତ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ଓବ୍ନୋନୀ ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଭୋକିଫୋ ଫୂପଯୁ ଚଭୋ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଯ ମୋଞ୍ଚ ଓୁ ପ୍ରଥୄଭ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୋହଓ ସୁଫଧିୋୄଯ ୄଡ ନୋହିଁ ׀  

d)  ଫରି ଓଯଫିା ସଘୂନାଓୁ ଧଯି ଯଖିଫା (ଓୟାଟଯ ଓଯଫିା)  

ଫରି ଓଯଫିୋ ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ଘକ୍ରଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄଟ ׀ ୋଯବ୍ନଯଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକଡୁଓି ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ସୀଭୋ ଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓିଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଔନ୍ତ ି ି ଭୋନଓ ପ୍ରଥୋ ୄହଈଙ ׀ ଘଓିତି୍ସୋ 
ଘୋଚପକୁଡଓୁି ନଭିନଭୄତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯଫିୋ : 

 ଞି୍ଜଓଯଣ  ସବିସ ଘୋଚପ ସହତି ୄଓୋଠ୍ଯୀ, ୄଫୋଡପ,  ନସଂିଘୋଚପ 

 ICU ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଆନୄଟନିଷଭ୍ ୄସଫୋ ୄଯର୍ନ ୋଆଁ ଘୋଚପ 

 ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘୋଚପ, ଏୄନସୄଥସଅି, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄ ଚନ, ସଚଓିର ଈଓଯଣ, ର୍ଧ  ଡ୍ରକଷ, ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିଓ ସୋଭଗ୍ରୀ  
ଏସ, -ୄଯ, ଡୋଏରିସସି୍, ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, ୄଯଡିୄଥଯୋି, ୄସୄଭଓଯ ଯ ଭରୂୟ, ଓୃତ୍ରଭି ଙ୍ଗ, ଏଫଂ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି
ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ମୋହୋ ୄଯର୍ନ୍ ଯ ଫିୄ ଙ୍ଚଦୟ ଙ୍ଗ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

 ସଚପନ, ଏୄନସୄଥଟଷି୍ଟ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ, ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ ׀  

 ଅଭୟରୋନଷ ଘୋଚପ 

 ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷୋ, ଏସ, -ୄଯ, ସ୍କୟୋନ୍ ଆତୟୋଦ ିଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫୋ କୄଫର୍ଣୋ ଘୋଚପ 

 ର୍ଧ  ଡ୍ରକଷ 

ଏହ ିସଫୁ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ତଥୟ ଓୁ ଓୟୋଚଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିକଡୁଓୁି ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀସଫୁଯ ସଭୋଧୋନ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ׀  

ମଦି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ଯ ଫରି ଓଯଫିୋ ପ୍ରଣୋୀ ଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ପ୍ରଣୋସ ଓଯୋମୋଈଙ,ି ପ୍ରୄତୟଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୋଆଁ ଫରି 
ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ବିନ୍ନ ଦ୍ଧତ ିଯ ଈୄମୋକ ଓଯଫିୋ ସୋଧୋଯଣ ୄଟ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ସଫୁ ୄହଈଙ ି:  

 ୄଓୋଠ୍ଯୀ ଘୋଚପ ସବିସ ଘୋଚପ ଓଭିୋ ଥୟ ବରି ୄଓୄତଓ ଣ-ୄଦଣୄମୋକୟ ଘୋଚପଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯିୋୄଯ ׀ 

 ୄକୋଟଏି ଫରି ୄଯ ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ପଓ ଓଭିୋ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ଯି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯିୋୄଯ ׀  

 ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଣ-ଭୋନଓ ନୋଭ ସଫୁ – ଈ.ସ୍ୱ. ନସଂି ଘୋଚପ ଓୁ ସବିସ ଘୋଚପ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ׀  

 ଫରି ୄଯ ‚ୄସ ସଦୃର୍‛  ଘୋଚପ ‚ଆତୟୋଦ‛ି, ‚ସଭନ୍ଧତି ଔଙ୍ଙପ‛ ବ ିଦ ସଫୁଯ ଈୄମୋକ ׀  

ୄମଈଁଠ୍ ିଫରିିଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ, ୄପ୍ରୋୄସସଯ ଫବିୋଚନ ଓଭିୋ ତଯିକି୍ତ ସୂଘନୋ ଘୋୄହଁ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫକପୀଓଯଣ  ବର୍ତ୍ିୄ ମୋକୟତୋ ଈୄଯ 
ସୄନ୍ଦହସଫୁ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ଏହ ିସଭସୟୋଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ, IRDAI ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଚୋଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ,ି ମିଏ ୄସବଅି ଫରି ଏଫଂ 
ଣ-ୄଦଣୄମୋକୟ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

ୟୋୄଓଜ୍ ଦଯ 
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ୄନଓକୁଡଏି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକଯ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ୟୋୄଓଜ୍ ଦଯ/ଭୂରୟ ୋଆଁ ଯୋଚ ିୄହୋଆଙନ୍ତ ି׀ ଏହୋ ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  
ସଂସୋଧନକୁଡଓିଯ ଈୄମୋକ ଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ କ୍ଷଭତୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ହୁଏ ׀ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ, 
ଫୋଞ୍ଛନୀଣ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ ଏଫଂ RSBY ଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ, ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଯ ୟୋୄଓଜ୍ ଭରୂୟଓୁ ୂଫପ-
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

a. ଓୋଡଅିକ୍ ୟୋୄଓଜ୍: ଏଞି୍ଜପ୍ଳୋଷ୍ଟି, CABG ଓଭିୋ ନ୍ ହୋଟପ ସଚପଯୀ, ଆତୟୋଦ ି׀   

b. କୋଆୄନୄଓୋୄରୋଚଓିର ୂପ୍ରସୂତ ିସଭନ୍ଧୀଣ  ୟୋୄଓଜ୍ : ସୋଭୋନୟ ପ୍ରସଫ, ସଚିଯଏିନ୍ ପ୍ରସଫ, ହୄସଟୄ ଯୄଓଟୋଭୀ, ଆତୟୋଦ ି

c. ୄଥପୋୄଡକି୍ ୂସ୍ଙି ସଭନ୍ଧୀଣ  ୟୋୄଓଜ୍ 

d. ଥୋରୄଭୋୄରୋଚଓିର ୂଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣ  ୟୋୄଓଜ୍  

ସଚପଯୀ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଚଟିତୋକୁଡଓି ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟସଫୁଓୁ ଫୋସ୍ଗଫ ଅଧୋଯୄଯ ରକୋଯୂୄ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ମଦ ି
ଏସଫୁଯ ଈୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପୄ ଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ୟୋୄଓଜ୍ ସଫୁୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଭରୂୟଯ  ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓିଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଯ ନଶିି୍ଚତତୋ ଯ ରୋବ ଙ ିଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସବ ିଦୋଫୀ ସଫୁଓୁ 
ସମ୍ଭୋଫିୋ ଧିଓ ସହଚ ୄଟ ׀  

e. ଦାଫୀକୁଡଓି ଯ ୄଓାଡଙ୍ି୍ଗ 

ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଓୋଡ ୄସଟ୍ ୄହଈଙ ି ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ୂWHO) ଫଓିର୍ତି ୄଯୋକକୁଡଓିଯ 
ଅନ୍ତଚପୋତଓି ଫକପୀଓଯଣ ୂICD) ୄଓୋଡ ସଫୁ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ICD ଓୁ ଏଓ ଭୋନଓୀଓୃତ ପଭପୋଟ ୄଯ ୄଯୋକ ଓୁ ଓୟୋଚଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଓୋଡକୁଡଓି 
ୄମଯଓି ିଘତି ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ସବ୍ଦୋଫୀ ୂCPT) ୄଓୋଡକୁଡଓି ୄଯୋକ ଯ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯଫିୋୄଯ ସଂୋଦତି ପ୍ରକ୍ରଣିୋକୁଡଓୁି ଓୟୋଚଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓୋଡଙି୍ଗ ଈୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଯୂୄ ଫଶି୍ୱୋସ ଓଯୁଙନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭୋ ତଥୟ ଫୁୟୄଯୋ ୂIIB), ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  
ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂIRDAI) ଯ ଂସ ୄଟ, ଏଓ ସୂଘନୋ ତଥୟ ଫୟୋଙ୍କ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି ୄମଈଁଠ୍ ି ୄସବ ି ତଥୟଯ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

f. ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ/ ନରି୍ଣ୍ପୟ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ଏଓ ଧ୍ୟଣନ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଏଓ ଫୋଣିଚୟିଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ, ଏହୋ ୄଭଡଓିର 
ଦକୁଡଓୁି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ମୋହୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓୄଯ ୄଓୄଫ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଭୋତ୍ରୋ ମପୟନ୍ତ ଏ ଦୋଫୀ ୄଦଣୄମୋକୟ ୄଟ ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗଯ ଭଭପ ଦୁଆଟ ିଭଔୂୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଫୋୄଯ ଥୋଏ :  

 ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄଟ ଓ ି?  
 ମଦ ିହଁ,  ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯୋର୍ ିଓ’ଣ ୄଟ? 

ଏହ ିପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଯ ସଂଔୟୋ ଏଫଂ ମଦ ିଏଓ ୄନଟେଓପ ହସି୍ପଟର ୄଯ 
ଘଓିତି୍ସୋ ନଅିମୋଆଥିଫ ହସି୍ପଟର ସହତି ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ଓୁ ହୃଦୄଫୋଧ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

ଏଓ ଦାଫୀଯ ସ୍ୱଓାମପୟତା 

ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ସ୍ୱଓୋମପୟ ୄହଫୋ ୋଆଁ ନଭିନରିଖିତ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯୂଣ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀  
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i. ହସି୍ପଟର ୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହୋଆଥିଫୋ ସଦସୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଫହୁତ ସଯ ଚଣୋୄଡ, ଅୄଭ ୄସହସିଫୁ ଯସିି୍ଙତଯି ସଂସ୍ପର୍ପୄଯ ଅସୁ ୄମଈଁଠ୍ ିସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ 
ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଯ ନୋଭ ୂଏଫଂ ଧିଓତଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫଣସ  ୄଭ ଥୋଏ ନୋହିଁ, ଏହୋ ନଭିନ ଓୋଯଣଯୁ 
ୄହୋଆଥୋଆୋୄଯ :  

ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄମ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ 
ୄସହ ିଏଓୋ ଚୄଣ ୄଟ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋଯ ଯ ଙ/ଓଟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ତ ିସୋଧୋଯଣ ୄଟ ׀  

ii. ଫୀଭା ଓା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯାକୀଯ ବରି୍ତ୍ 

iii. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ଯିବାଷା 

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୟକି୍ତ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ‚ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂହସି୍ପଟୋର  ଓଭିୋ ନସଂି ୄହୋଭ‛ ଯ ଯବିୋର୍ୋ ନୁସୋୄଯ ୄହଫୋ 
ଈଘତି୍ ନୟଥୋ ଦୋଫୀ ଟ ିୄଦଣୄମୋକୟ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀  

iv. ଅଫାସଓି ହେଟିାରାଆୄଚଶନ  

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଅଫୋସଓି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି ଥପୋତ୍ ଏଓ ୄଯୋକ ୋଆଁ 3 ଦନିଯୁ ଧିଓ ଓୋ ୋଆଁ 
ବୋଯତୄଯ ଖୄଯ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସଂି ୄହୋଭ ୄଯ ଘଓିତି୍ସୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଥିୋଏ ׀  

ଅଫୋସଓି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ, ମଦ ିଏଓ ରିସୀ ୄଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ ମଦ ି:  

 ୄଯୋକୀ ଯ ଫସ୍ଙୋ ଏଭିତ ିଙ ିୄମ ତୋଓୁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସଂି ୄହୋଭ ଓୁ ହଟୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ  
 ୄସଆଠ୍ ିଅଫୋସ ଯ ବୋଫ ଥିଫୋ ୄହତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସଂିୄହୋଭ ଓୁ ହଟୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ  

 
 

v. ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଯ ଫଧି 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ଯୂୄ 24 ଖଣ୍ଟୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଈଥିଫୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ 
ଦିନ୍ତ ି׀ ୄତଣୁ ବର୍ତ୍ ିଏଫଂ ଡସିଚୋଚପ ଯ ତୋଯଔି  ସଭଣ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ମଦ ିଏହ ିସର୍ତ୍ପଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ହୁଏ ׀  

ଦଫିସ-ୄସଫା ଘଓିତି୍ସା 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଈୄଦୟୋକ ୄଯ ୄଦୟୋକିଓ ଫଓିୋର୍ ଯଣିୋଭ ୄଯ ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ/ପ୍ରଣୋୀୄଯ ସଯୀଓଯଣ ୄହୋଆଙ ି ମୋହୋ 
ଅକଓୋୄଯ ଚଟି  ଦୀଖପୋଫଧି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିରୋ 24 ׀ ଖଣ୍ଟୋ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ 
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫନିୋ ଦଫିସ ୄସଫୋ ଅଧୋଯୄଯ ସଂୋଦତି ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଙ ି׀  

ଧିଓୋଂର୍ ଦଫିସ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓି ଫୂପ-ସମ୍ମତ ୟୋୄଓଜ୍ ଦଯ ଅଧୋଯୄଯ ଥୋଏ, ମୋହୋଯ ଯଣିୋଭ ୄହଈଙ ିଭରୂୟୄଯ ନଶିି୍ଚତତୋ  ׀  

vi. OPD  

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍,ି ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଓମ୍ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହୋ ନ୍ତକପତ 
ଏଓ ଫୋହୟ-ୄଯୋକୀ ଯୂୄ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ/ଯୋଭର୍ପକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଆଥୋନ୍ତ ି׀  

OPD ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୄସ ବ ିପ୍ରତ ିୂର୍ତ୍ ିୋଆଁ, 24 ଖଣ୍ଟୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 
ୋଆଁ ନୁୄଙ୍ଚଦ ରୋକୁ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀  
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vii. ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରଣାୀ/ ଘଓିତି୍ସା ଯ ୄେଣୀ  

ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏୄରୋୟୋଥିଓ ଦ୍ଧତ ିଯ ଘଓିତି୍ସୋ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଥୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଯୋକୀ ଘଓିତି୍ସୋଯ ନୟୋନୟ ଦ୍ଧତ ି
ଯ ଈୄମୋକ ଓଯିୋୄଯ ୄମଯ ିଓ ି:  

 ଣୁନୋନୀ 
 ସଦି୍ଧ 
 ୄହୋଭିୋଥି 
 ଅଣୁୄଫପଦ 
 ନୟୋଘୁୄଯୋୋଥି ଆତୟୋଦ ି

ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ ଏହ ିଘଓିତି୍ସୋକୁଡଓୁି ଫଚତି ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏହ ିଘଓିତି୍ସୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓଭିୋ 
ଧିଓ ଓୁ ଈ-ସୀଭୋ ସହତି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

viii.  ୂଫପ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ 

ଯବିାଷା 

ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ‚ୄଓୌଣସ ିଫସ୍ଙୋ, ୄଯୋକ ଓଭିୋ କ୍ଷତ ଓଭିୋ ସଭନ୍ଧତି ଫସ୍ଙୋ ୂକୁଡଓି  ମୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ୋଔୄଯ ଓବ୍ନୋନୀ 
ସହତି ତୋ’ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀଯ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ 48 ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୄଙ୍କତ ଓଭିୋ ରକ୍ଷଣ ଥିରୋ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଡୋଏୄଗ୍ନୋଜ୍ ୄହୋଆଥିରୋ ଏଫଂ/ଓଭିୋ 
ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୋଭର୍ପ/ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିରୋ, ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଜ୍ଞୋତ ୄହୋଆଥୋଈ ଓଭିୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଈ‛  ଏହୋଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକକୁଡଓୁି ଫଚତି ଓଯଫିୋଯ ଓୋଯଣ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ କୁଡଓି ୄମୋକଁୁ ୄମ ଏଓ ନଶିି୍ଚତତୋଓୁ 
ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ନୋହିଁ ׀  

ଫର୍ୟ, ଏହ ିସଦି୍ଧୋନ୍ତଯ ପ୍ରୄଣୋକ ତ ିଓଷ୍ଟଓଯ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ଫୟକି୍ତଯ ୄସହ ିଫସ୍ଙୋ ଥିରୋ ଓ ିନୋହିଁ ଏହୋ 
ଚୋଣଫିୋ ୋଆଁ ରକ୍ଷଣ  ଘଓିତି୍ସୋଯ ଏଓ ଫୟଫସି୍ଙତ ମୋଞ୍ଚ ଓୁ ସଂକୃ୍ତ ଓୄଯ ׀ ୄମୄହତୁ ୄଭଡଓିର ପ୍ରୄପସନରଭୋୄନ ୄଯୋକଯ ଫଧି 
ଈୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭତ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯ ିୋଯନ୍ତ,ି ୄଓୌଣସ ିଦୋଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏହ ିସର୍ତ୍ପଓୁ ରୋକୁ ଓଯଫିୋ ୂଫପଯୁ ୄଯୋକଟ ି
ପ୍ରଥୄଭ ୄଓୄଫ ୄଦଔୋୄଦଆଥିରୋ, ଏହୋ ଈୄଯ ଭତଓୁ ସୋଫଧୋନତୋଯ ସହତି ନଅିମୋଆଥୋଏ ׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ଫଓିୋର୍ୄଯ, ଅୄଭ ଏହ ିଫଚପନ ୄଯ ଦୁଆଟ ିଯଫିର୍ତ୍ପନ ଯ ସଂସ୍ପର୍ପୄଯ ଅସୁ ׀  

 ପ୍ରଥଭଟ ିୄହଈଙ ିସଭହୂ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭିତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଘଣନ ନ ଥୋଆ, ୄରୋଓଭୋନଙ୍କଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭହୂଓୁ 
ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସଭୂହ ରିସୀ, ୄମଈଭଁୋୄନ ଧଯନୁ୍ତ ସଭସ୍ଗ ସଯଓୋଯୀ ଓଭପଘୋଯୀ, ଦଯଦି୍ର ସୀଭୋ ୄଯଔୋ ତୄ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ 
ଯଫିୋଯ, ଏଓ ଫଡ ଓୄପୋୄଯଟ ସଭହୂ ଯ ସଭସ୍ଗ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଯଫିୋଯଫକପ, ଆତୟୋଦ ି ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି 
ଏଭୋନଙୁ୍କ, ପ୍ରଥଭ ଥଯ ୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘଣନ ଓଯୁଥିଫୋ ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ଯଫିୋଯ ତୁନୋୄଯ, ନୁଓୂ 
ଅଘଯଣ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଫଚପନ ମପୟୋପ୍ତ ଭରୂୟଓୁ ନଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ରୋକୁ ଓଯ ି
ଫଚପନ ଓୁ ହଟୋଆଙନ୍ତ ି׀  

 ଦ୍ୱତିୀଣ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଟ ିୄହଈଙ ିଫଙି୍ଚନି୍ନ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଫଧି ୄଯ ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକକୁଡଓୁି ସୁଯକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଏ ׀ 
ଏହୋ ଏହ ି ସଦି୍ଧୋନ୍ତଯ ନୁୋନ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫସ୍ଙୋ ଈସି୍ଙତ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ, ମଦ ି ଏହୋ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ 
ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ୄଦଔୋ ନ ଦଏି, ଏହୋଓୁ ନଶିି୍ଚତତୋ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆ ନ ୋୄଯ ׀  

ix. ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 
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ଏଓ ୋଯବ୍ନଯଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଓ ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ 30 ଦନି ୄଯ ହିଁ ୄଯୋକକୁଡଓୁି ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୂୄଓଫ ଦୁଖପଟଣୋ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୟତୀତ  ׀  

ୄସବ,ି ୄନଓ ୄଯୋକକୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋ ଙ ିୄମଯଓି ି:  

 ଓୟୋଟୋୄଯଓଟ ୂୄଭୋତଅି ଫନୁି୍ଦ  , 
 ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରୋଷ୍ଟୋଟକି୍ ହୋଆଯେପି, 
 ହିୄ ଷ୍ଟୄଯୄଓଟୋଭି, 
 ପିସଚୟରୋ, 
 ର୍ପ, 

 ହୋନଅି, 
 ହୋଆୄଡ୍ରୋସରି, 
 ସୋଆନସୋଆଟସି୍, 
 ଅଣୁ୍ଠ/ଣ୍ଟୋ ଚଏଣ୍ଟ ପ୍ରତସି୍ଙୋନ ଆତୟୋଦ ି  

ଏକୁଡଓୁି ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଫଧି ମୋହୋ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯ ଈତ୍ପୋଦ ଅଧୋଯୄଯ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପ ଓଭିୋ ଦୁଆଫର୍ପ ଓଭିୋ ଧିଓ 
ୄହୋଆୋୄଯ, ଏହ ିଫଧି ୋଆଁ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଏ ନୋହିଁ ׀  

ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସଯ ଏହୋ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓୄଯ ଓ ି ୄଯୋକଟ ିଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟଏି ତ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯ ିଫୟକି୍ତଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଆଙ ି׀ ୄସ ଏହୋ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓୄଯ ୄମ ଏହୋ ଏହ ିସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ସର୍ତ୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଙ ିଓ ିନୋହିଁ ׀  

x. ଫଚପନ 

ରିସୀ ଫଚପନକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ ଓୁ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ନଭିନ ଭୄତ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ :  

 ପ୍ରସୂତ ିବ ିରୋବ ୂମଦି ଏହୋଓୁ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଆଙ ି  ׀  
 ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଏଫଂ ଦୋନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସୋ ׀  
 ୄଯୋକ ୄମଈକଁୁଡଓି ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ  ୄହଫୋ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ନୁହଁନ୍ତ ିମଥୋ : HIV, ହୄଭପୋନ ୄଥଯୋି, ୄଫସଟି ିଘଓିତି୍ସୋ, କବପଧୋଯଣ 

ଘଓିତି୍ସୋ, ଓୄସ୍ମଟକି୍ ସଚପଯୀ, ଆତୟୋଦ ି׀  
 ଭଦୟ/ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକ ׀  
 ବୋଯତ ଫୋହୋଯଯ ୄଭଡଓିର ଘଓିତି୍ସୋ ׀  
 ଈଙ୍ଙ ଅଦୂର୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟଓୋ, ଅମକ ହତୟୋ ପ୍ରଣୋସ, ୄଯଡିଏଓିଟବ ସଂକ୍ରଭଣ  
 ୄଓଫ ଯୀକ୍ଷଣ/ମୋଞ୍ଚ ଈୄେର୍ୟ ୄଯ ବର୍ତ୍ ି

ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଫୀ ସଂଘୋନ ୋଆଁ ଯସିି୍ଙତ ିଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ 
ଙ୍କ ଭତ ଠ୍କି୍ ଫନୁି୍ଦ ଈୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ଅଆନ ନୟୋଣୋଣ ଙ୍କ ମୋଞ୍ଚଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆ ୋଯଫି, ମଦ ିଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଓଯୋମୋଏ ׀  

xi. ଦାଫୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ପାଫୀ ଯ ନୁାନ 

ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଦୄକ୍ଷଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓୄଯ, ୄମଈକଁୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଦୋଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ୋଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତ ି׀  

ସୋଧୋଯଣତଃ, ଏକୁଡଓି ନଭିନ ସହତି ସଭନ୍ଧତି:  

 ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୋଫୀଯ ସଘୂନୋ – ଅୄଭଭୋୄନ ସଘୂନୋଯ ଭହତ୍ୱ ଫରି୍ଣୄଯ ଅକଯୁ ୄଦଖିଙୁ ׀ ରିସୀ ଏଓ 
ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସବ ିସଘୂନୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔଓୁ ନଶି୍ଚଣ ହଞ୍ଚଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

 ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓିଯ ଈସ୍ଙୋନୋ ׀  

 ବୂର ଘତି୍ରଣ, ବୂର ଫଫିଯଣ  ଓଭିୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନୋ ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ନ ୄହଫୋ ׀  
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g. ନ୍ତଭି ଦାଫୀ ୄଦୟ ନରି୍ଣ୍ପୟ ଓଯିଫା 

ଥୄଯ ଦୋଫୀ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ୄହୋଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଘଯଣ ୄହଈଙ ିପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ׀ ଏହୋଓୁ ହସିୋଫ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଅୄଭଭୋୄନ ୄସହ ିଓୋଯଓକଡୁଓୁି ଫୁଛଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମଈଁଭୋୄନ ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ୀଓୁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯନ୍ତ ି  ଏହ ିଓୋଯଓକୁଡଓି ׀
ୄହଈଙନ୍ତ:ି  

i. ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଦସୟ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଫୀଭାଯାଶ ି

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ କୁଡଓି ଙ,ି ୄଓୄତଓ ୄପଳୋଟଯ ଅଧୋଯୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ ିୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି
ସୋଯୋ ଯଫିୋଯ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ଓଭିୋ ନୟ ରିସୀକୁଡଓି ଙ ିୄମଈଁକୁଡଓି ୄପଳୋଟଯ ଅଧୋଯୄଯ ଓନୁି୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ୋଆଁ 
ଓଙି ିସୀଭୋ ସହତି ׀  

ii. ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀ ଫୂପଯୁ ନଅିମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ୄଯ ସଦସୟ ାଆ ଁରିସୀ ନ୍ତକପତ ଉରବ୍ଧ ଫଶଷି୍ଟ 
ଫୀଭା ଯାଶ:ି  

ଅକଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀସଫୁ ଓୁ ଓୋଟଫିୋ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ଫର୍ଷି୍ଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଯଫର୍ତ୍ପୀ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞୋ ୂଥଯୋଆୄଚର୍ନ  ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଓୁ ୄହଫ ׀  

iii. ଉ-ସୀଭା 

ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ଓଭିୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ଏଓ ସୀଭୋ ଯୂୄ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ ସୀଭୋ, ନସଂି ଘୋଚପ ଆତୟୋଦ ି
ଓୁ ଫନିେିଷି୍ଟ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିସୀଭୋ ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ ରୁ୍ଳ୍କ, ଓଭିୋ ଅଭୟରୋନଷ ଘୋଚପ, ଆତୟୋଦ ିୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

iv. ଫିୄ ଶଷ ଯୂୄ ୄଯାକ ାଆଁ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସୀଭା ାଆଁ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ରିସୀ ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓଭିୋ ନୟୋନୟ ୄଯୋକ, ଧଯନୁ୍ତ, ହୃଦଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ ୋଆଁ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଯୋର୍ ିଓଭିୋ ଓୟୋିଙ୍୍ଗ ଫନିେିଷି୍ଟ 
ଓଯିୋୄଯ ׀  

v. ସଂଘୟୀ ୄଫାନସ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ଓ ିନୁୄହଁ, ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା 

ଫୀଭିତ ଏଓ ଣ-ଦୋଫୀ ୄଫୋନସ ୋଆଁ ଧିଓୋଯୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଟ ଓ ିନୁହଁ, ୂମଦ ିଫୀଭିତ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପ/କଡୁଓି ୄଯ ତୋ’ ରିସୀଠ୍ୋଯୁ 
ଦୋଫୀ ଓଯ ିନ ଥିଫ , ଏହୋଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଣ-ଦୋଫୀ  ୄଫୋନସ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଅଓୋଯୄଯ ଅସଥିୋଏ, 
ମୋହୋ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄଯୋକୀ/ଫୀଭିତ ଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଓୁି ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଥିୋଏ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ ସଂଘଣୀ ୄଫୋନସ ଓୁ ବୂର ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଈୄଲ୍ଲଔ 
ଓଯୋମୋଆ ଥୋଆ ୋୄଯ ୄମୄହତୁ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ କୁଡଓି ଫଘିୋଯ ଓୁ ନଅି ମୋଆ ନ ଥୋଆ 
ୋୄଯ ׀  

vi. ସୀଭା ସହତି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙପ :  

ନୟୋନୟ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ଯହ ି ଥୋଆ ୋୄଯ, ଈ.ସ୍ୱ. ମଦ ି ଘଓିତି୍ସୋ ର୍ଧି ଫଜି୍ଞୋନଯ ଅଣୁୄଫପଦୀଣ ପ୍ରଣୋୀ ନ୍ତକପତ ନଅିମୋଆଥୋଏ, 
ସୋଧୋଯଣତଃ ତୋହୋଯ ତ ିଓମ୍ ସୀଭୋ ଥୋଏ ׀ ରିସୀ ଯ ଘୋଯ ିଫର୍ପ ୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ ଭରୂୟସଫୁ ୄଓଫ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ 
ଥୋଏ ׀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ୄଦଣପ୍ରଦୋନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ପ୍ରତ ିଦନି ଯ ସୀଭୋ ଥୋଏ ׀  

vii. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ 

ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଫୂପଯୁ ଭରୂୟୋଙି୍କତ ଦୋଫୀଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଟ ׀ ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ଘଣନତି ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓିୄଯ 
ୄଓଫ ଭଧ୍ୟ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ – ୄଓଫ ିତୋ/ଭୋତୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ୄଓଫ ପ୍ରସୂତ ିଦୋଫୀ ୋଆଁ, ୄଓଫ ଦ୍ୱତିୀଣ ଦୋଫୀ ଠ୍ୋଯୁ 
ଯଫର୍ତ୍ପୀ କୁଡଓି ୋଆଁ ଓଭିୋ ଏଯଓି ିଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଯୋର୍ ିଯୁ ଧିଓ ଦୋଫୀ ଈୄଯ ୄଓଫ ׀  
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ୄଦଣ ଯୋର୍ଓୁି ଏହ ିସଫୁ ସୀଭୋ ୄଯ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ ଫୂପଯୁ, ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିଓୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକଡୁଓି ୋଆଁ ଡଡିଓଵନ ୂଓୋଟ  
ଯ ୄନଟ ଯୂୄ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀୄଯ ଣ–ୄଦୟ ଅଆଟଭ 

ଏଓ ୄଯୋକଯ ଘଓିତି୍ସୋୄଯ ୄହଈଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : 

 ଅୄଯୋକୟ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ 
 ୄସଫୋ/ମତ୍ନ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ 

ଏଓ ୄଯୋକଓୁ ଅୄଯୋକୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄଯ ୄଭଡଓିର ଭରୂୟ  ସଭନ୍ଧତି ସୋଭୋନୟ ସୁଫଧିୋସଫୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀ ଏହୋ 
ତଯିକି୍ତ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ଯହଣୀଓୁ ଧିଓ ଅଯୋଭଦୋଣଓ  ଏଯଓି ି ଅଡଭଯରୂ୍ଣ୍ପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄହଈଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଭଧ୍ୟ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଓ ୄଯୋକ ଓୁ ଅୄଯୋକୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄହଈଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁଯ ଧ୍ୟୋନ ଦଏି ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଈଲି୍ଲଖିତ ୄହୋଆ ନ ଥିୄର, ଅଡଭଯ ୋଆଁ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙପ ୄଦଣ ୄମୋକୟ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀  

ଏହ ିଔଙ୍ଙପକୁଡଓୁି ଣ-ଘଓିତି୍ସୋ ଘୋଚପଯୂୄ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଯ ିଓ ିଞି୍ଜଓଯଣ ଘୋଚପ, ଦରିରୀଓଯଣ ଘୋଚପ, ଆତୟୋଦ ିଏଫଂ 
ୄସହସିଫୁ ଅଆଟଭ ଯ ଘୋଚପ ମୋହୋଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ି ଅୄଯୋକୟ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତି ଥୋଏ 
ୂଈ.ସ୍ୱ.ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଆନୄୄର୍ଣ୍ଟ ଓୋୋଫଧିୄଯ ୄପ୍ରୋଟନି୍ ସପି୍ଳୄଭଣ୍ଟ  ׀  

ୂୄଫପ ପ୍ରୄତୟଓ TPA/ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ତୋଙ୍କ ନଚିଯ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋ ଥିରୋ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସସଫୁଓୁ IRDAI 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନ୍ତକପତ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ନ୍ତଭି ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଓୁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଯ କ୍ରଭ ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ:  

ସାଯଣୀ 2.1 

ୄସାାନ I 
ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ, ଓନସରଟୋଣ୍ଟ ରୁ୍ଳ୍କ , ଆତୟୋଦଯି ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ସଭସ୍ଗ ଫରି ଏଫଂ ଯସଦିକୁଡଓୁି ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ 
ଓଯଫିୋ 

ୄସାାନ II ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ରି୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓୁି ଓୋଟଫିୋ 

ୄସାାନା III ଔଙ୍ଙପ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ୀର୍ପଓ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସୀଭୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯଫିୋ 

ୄସାାନ IV ୄଭୋଟ ୄଦଣ ଯୋର୍ଓୁି ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଏହୋ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିବିତୄଯ ଙ ିଓ ିନୋହିଁ, ତୋହୋ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ 

ୄସାାନ V ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଓୁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସ ିୄଓୋ-ୄ ଓୁ ଓୋଟଫିୋ  

h. ଦାଫୀଯ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ 

ଥୄଯ ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ି ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯ ି ସୋଯିୄ ର, ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଓଭିୋ ହସି୍ପଟୋରଓୁ ଓଯୋମୋଏ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁସୋୄଯ ׀ 
ନୁୄଭୋଦତି ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ପୋଆନୋନଷ / ଅଓୋଈଣ୍ଟସ୍ ଫବିୋକ ଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଏ ଏଫଂ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଚଯଅିୄଯ ଓଭିୋ 
ଦୋଫୀ ଟଙ୍କୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ଯ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋଓୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯତି ଓଯ ିଓଯୋମୋଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ହସି୍ପଟୋର ଓୁ ଓଯୋମୋଏ, ୄଦଣ ଯୋର୍ ିଠ୍ୋଯୁ ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ଓୋଟ ଓଯୋମୋଏ ׀  
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ୄମଈଁଠ୍ ିୄଦଣ ପ୍ରଦୋନଓୁ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘୋତି ଓଯୋମୋଏ, ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ TPA ଭୋନଙ୍କ ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫସୃି୍ଗତ ଜ୍ଞୋନ ୄଯ ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ସଷି୍ଟଭ ୄଯ ୄୄଭଣ୍ଟ ୄଡଟ୍ ଗ୍ରୋହଓ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓୁ ସମ୍ଭୋଫିୋ ୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହ ିଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ସଷି୍ଟଭ 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଭସ୍ଗ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ/ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ଟମି୍ ସହତି ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯୋମିଫ ׀  

ଥୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄହୋଆକୄର, ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆକରୋ ୄଫୋରି ଧଯ ିନଅିମୋଏ ׀ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସଂଔୟୋ 
 ଯୋର୍ ି ୋଆଁ ଯିୄ ୋଟପ ସଫୁଓୁ ସୋଭଣିଓ ଯୂୄ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ, ଭଧ୍ୟସ୍ଙ, ଗ୍ରୋହଓ  IRDAI ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ୄଡ ׀ 
ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ୄଯ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆଥିଫୋ %, ଏଓ ନୁୋତ ଯୂୄ ଣ-ୄଦଣ କୁଡଓିଯ 
ଯୋର୍,ି ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ନଅିମୋଈଥିଫୋ ହୋଯୋହୋଯ ିସଭଣ, ଆତୟୋଦ ିସମି୍ମତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

i. ଦସ୍ତାଫଚି ଯ ବାଫ/ଅଫଶୟଓୀୟ ତଯିିକ୍ତ ତଥୟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ  

ଏଓ ଦୋଫୀଯ ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ୄଯ ଭୂଔୟ ତୋରିଓୋକୁଡଓିଯ ଏଓ ତୋରିଓୋ ଯ ମୋଞ୍ଚଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ ׀ ଏକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

 ବର୍ତ୍ଯି ଟପି୍ପଣୀ ଥିଫୋ ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍, 
 ସହୋଣଓ ନୁସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ ଯିୄ ୋଟପସଫୁ, 
 ଫବିିନ୍ନ ବୋକ ଯ ଫବିୋଚନ ଥିଫୋ ନ୍ତଭି ସମି୍ମତି ଫରି, 
 ୄପ୍ରସି୍କିର୍ନ  ପୋଭପୋସୀ ଫଲି୍ ସଫୁ,  
 ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଯସଦିସଫୁ, 
 ଦୋଫୀ ପଭପ ଏଫଂ 
 ଗ୍ରୋହଓ ଯଘିଣ  

ନୁବୂତ ିଯୁ ଚଣୋୄଡ ୄମ ଚଭୋଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଘୋୄଯୋଟ ିଦୋଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ଭୂବୂତ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଥିଫୋ ଯ 
ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୄତଣୁ ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆ ନଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଯୋଭର୍ପ 
ଦଅିମୋଈ ଏଫଂ ତୋଓୁ ଏଓ ସଭଣ ସୀଭୋ ଦଅିମୋଈ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସ ୄସକୁଡଓୁି ତୋ’ ଦୋଫୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯ ିୋଯଫି ׀  

ୄସ ବ,ି ଏହୋ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯୋମୋଈଙ,ି ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ 
ଓୋଯଣ :  

i. ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ସଠ୍କି୍ ପ୍ରୋଯୂୄଯ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ୄଯୋକଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ଓଭିୋ ଆତହିୋସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଙି ିଫଫିଯଣୀ 
ଧୋଯଣ ଓଯ ିନୋହିଁ ׀  

ii. ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ ମୄଥଷ୍ଟ ଫଫିଯଣୀ ସହତି ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ ଓଭିୋ ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

iii. ଘଓିତି୍ସୋ ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ନୁସୋୄଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ନୁଯୂ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ର୍ଧସଫୁ ୄଯୋକ 
ସଭନ୍ଧତି ନୁୄହଁ ମୋହୋ ୋଆଁ ଘଓିତି୍ସୋ ଦଅିମୋଆଥିରୋ ׀  

iv. ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫରିକୁଡଓିୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିୋଚନ ନୋହିଁ ׀  

v. ଦୁଆଟ ିଦସ୍ଗୋଫଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଯ ଫଣସୄଯ ସଭୋନତୋ ׀  

vi. ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ଏଫଂ ଫରି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ବର୍ତ୍ ିତୋଯଔି/ଡସିଚୋଚପ ତୋଯଔି ୄଯ ସଭୋନତୋ ׀  

vii. ଦୋଫୀ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନଯ ଏଓ ଧିଓ ଫସୃି୍ଗତ ମୋଞ୍ଚ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଥିୋଆଁ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଆନୄଡୋର୍ ୄଓସ୍ 
ଓୋକଚତ୍ରକୁଡଓି ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  
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ଈବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତଯିକି୍ତ ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଆ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓଭିୋ ଆୄଭର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ସଘୂୀତ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରୋହଓ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫ ׀ ଫର୍ୟ, ୄନଓ ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓି 
ଥୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଏୄତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ତୋହୋଓୁ ଣ ୄଦଔୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ୋୄଯ ଓନୁି୍ତ ଗ୍ରୋହଓ ଈର୍ତ୍ଯ ଦଏି 
ନୋହିଁ ׀ ୄସ ବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରୋହଓଓୁ ନୁସ୍ମୋଯଓ ଠ୍ୋମୋଏ ୄମ ଦୋଫୀଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ିଏଫଂ 
ୄସବ ିତିୄ ନୋଟ ିନୁସ୍ମୋଯଓ ୄଯ, ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭୋନ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆ ଦଅିମୋଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଥୋଏ, ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତ୍ର-ଫୟଫହୋଯ ୄଯ, ଅଣ ୄଦଖିୄଫ ୄମ ତ୍ର ଯ ର୍ୀର୍ପୄଯ 
‚କ୍ଷୋତତିୋ ଫନିୋ‛ ଦ କୁଡଓି ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄଟ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ 
ଏହ ିସଫୁ ତ୍ର-ଫୟଫହୋଯ ୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଧିଓୋଯ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ପ ଯୄହ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରଓଯଣ ଓୁ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଆନୄଡୋର୍ ୄଓସ୍ ଓୋକଚତ୍ର ଓୁ ଭୋକିୋୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିଈସଂହୋଯୄଯ 
ହଞ୍ଚିୋୄଯ ୄମ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ/ଘଓିତି୍ସୋ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଅୄସ ନୋହିଁ ׀ ଧିଓ ତଥୟ ଭୋକିଫୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ୄସହ ିଓୋମପୟ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ 
ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ୄମ ଏହୋଯ ନହିତିୋଥପ ୄହଈଙ ିଓ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଙି ି׀  

ଦରିରୀଓଯଣ  ଫୟୋଔୟୋ ୄଯ ବୋଫ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଦୋଫୀ ଯଘିୋନୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀ 
ୄମୄତୄଫୄ ଦୋଫୀଓୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଫନିୋ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ, ଧିଓ  ଧିଓ ତଥୟ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ 
ଫୋଯଭୋଯ ନୁୄଯୋଧ ଓଯ ିଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୁଫଧିୋୄଯ ଓୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  

ଈର୍ତ୍ଭ ଅଘଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ସୂଘନୋଯ ଏଓ ସମି୍ମତି ତୋରିଓୋ ସହତି ୄସ ବ ିନୁୄଯୋଧ 
ଥୄଯ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ତୋ ୄଯ ୄଓୌଣସ ିନୂତନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଭକୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

j. ସ୍ୱୀଓାମପୟ ଦାଫୀ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ନୁବୂତ ିଯୁ ଚଣୋ ୄଡ ୄମ ଚଭୋ ଓଯୋ ମୋଆଥିଫୋ 10% ଯୁ 15% ମପୟନ୍ତ ଯ ଦୋଫୀ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ 
ନ୍ତକପତ ଅସନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀ ଏହୋ ୄନଓ ପ୍ରଓୋଯ ଯ ଓୋଯଣ ୋଆଁ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ି:  

i. ବର୍ତ୍ ିତୋଯଔି ଫୀଭୋ ଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନୋହିଁ ׀  
ii. ୄସହ ିସଦସୟ ମୋହୋ ସଓୋୄର୍ ଦୋଫୀଟ ିଓଯୋମୋଈଙ,ି ତୋଓୁ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦଅିମୋଆ ନୋହିଁ ׀  
iii. ୂଫପ-ଫଦିୟଭୋନ ୄଯୋକ ଓୋଯଣ ଯୁ ୂୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ୄସ ବ ିଫସ୍ଙୋ ଓୁ ଫଚତି ଓୄଯ   ׀   
iv. ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧ ଓୋଯଣ ନ ଥୋଆ ଚଭୋୄଯ ନୁଘତି ଫିଭ ׀  
v. ୄଓୌଣସ ିସକ୍ରିଣ ଘଓିତି୍ସୋ ନୋହିଁ; ବର୍ତ୍ଟି ିୄଓଫ ମୋଞ୍ଚ/ଯୀକ୍ଷଣ ଈୄେର୍ୟୄଯ ୄଟ ׀  
vi. ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄଯୋକ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫଚତି ୄଟ ׀  
vii. ୄ ଯୋକ ଯ ଓୋଯଣ ଭଦୟ ଓଭିୋ ଡ୍ରକଷ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ୄଟ ׀  
viii. ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 24 ଖଣ୍ଟୋଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଯ ୄଟ ׀  

ଏଓ ଦୋଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓଭିୋ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ୂୄମଈଁ ଓୋଯଣଯୁ ଫ ି ୄହଈ  ଓୁ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ 
ସୋଧୋଯଣତଃ, ୄସବ ିସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର, ଥପୋତ୍ ୄସହ ିରିସୀ ସର୍ତ୍ପ/ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ମୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ଦୋଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋକରୋ, ଏହୋଯ 
ଫଫିଯଣ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ଓୋଯଣ ଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ׀  

ଧିଓୋଂର୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଙ ିମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଫୈଧଓୃତ ଓଯୋମୋଏ, ମିଏ ଦୋଫୀଓୁ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫଯଷି୍ଠ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି ି ଏହୋ ଏହୋଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ׀
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ସ୍ୱୀଓୋଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ନୟୋୄଣୋଘତି ୄଟ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋ ମୋଆ ୋଯଫି ମଦ ିଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧୋନଓି ସଭୋଧୋନ 
ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁଫ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ଏଓ ବିୄମୋକ ତ୍ର ୄଦଫୋ ଫୟତୀତ, ଦୋଫୀଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ନଭିନ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହଓଯ ଫଓିଳ୍ପ 
ଯହଙି ି:  

 ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ଓଭିୋ 
 ଈୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯଭ ଓଭିୋ 
 IRDAI ଓଭିୋ 
 ଅଆନ ନୟୋଣୋଣ ׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ୱୀଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପୋଆର ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ ଏହୋ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ସୋଧୋଯଣ ଈୋଣୄଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ 
ୄଫୈଧିଓ ମୋଞ୍ଚଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫ ଓ ିନୋହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ଗୋଫଚିସଫୁ ଏଓ ନଯିୋଦ ସ୍ଙୋନୄଯ କଙ୍ଙତି ଯଔୋ ମୋଆଙ ିଓ ିନୋହିଁ, ମଦ ିନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀  

k. ଧିଓ ଫସୃି୍ତତ ନୁସନ୍ଧାନ ାଆଁ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଦାଫୀ 

ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ସଭସୟୋ ଓୁ ସମ୍ଭୋଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯ ିଅସଙୁନ୍ତ ି  ଯଘିୋତି ׀
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓଟରୂ୍ଣ୍ପ ଦୋଫୀ କଡୁଓିଯ ସଂଔୟୋ ହସିୋଫୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ଫଡ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୍ଈସି୍ଙତ 
ଓଯଙି ି׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓଟ ଯ ୄଓୄତଓ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ି:  

i. ଙଦମନୋଭଧୋଯଣ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଘଓିତି୍ସତି ଫୟକି୍ତଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ii. ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ଯ ୄହଯୄପଯ, ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓୌଣସ ିହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ׀  

iii. ଔଙ୍ଙପକୁଡଓିଯ ଫୀତ,ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ସହୋଣତୋୄଯ ୄହଈ ଥଫୋ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଚୋତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୋହୟ ଫରିକକୁଡଓୁି 
ୄମୋଡଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଈ ׀  

iv. ଫୋହୟ ୄଯୋକୀ ଘଓିତି୍ସୋ ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ / ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋ, ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ଯ ଔଙ୍ଙପ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ 
ୋଆଁ, ମୋହୋ ୄଓୄତଓ ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ୄଦୈନଓି ଅଧୋଯୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ନୂତନ ଦ୍ଧତସିଫୁ ଅଫବିପୋଫ ୄହଫୋ ସହତି, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  TPA ଭୋନଙୁ୍କ ନଭିନ ସ୍ଗଯୄଯ ଯସିି୍ଙତଓୁି 
ରକୋତଯ ବୋୄଫ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄସବଅି ଙ ଓଟକୁଡଓୁି ଅଫଷି୍କୋଯ ଓଯଫିୋ  ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓୁି ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀  

ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତ ିଅଧୋଯୄଯ ନୁସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯୋମୋଏ :  

 ୄନୈତୟ ଦୋଫୀ ଏଫଂ 
 ଅଓସି୍ମଓ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ  

ଏଓ TPA ଓଭିୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଅନ୍ତଯଓି ଭୋନଓ ସ୍ଙୋିତ ଓଯିୋୄଯ ୄମ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଓୁ ୄବୌତଓି ଯୂୄ 
ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି; ଏହ ିପ୍ରତରି୍ତ ନକଦହୀନ  ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦୋଫୀ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  
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ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନ୍ତକପତ, ଣପୋଣ୍ଡମ୍ ସୟୋବ୍ନିଲଙ୍୍ଗ ଦ୍ଧତ ିଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ିଦୋଫୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସର୍ତ୍ପ ଯଔନ୍ତ ି
ୄମ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଦୋଫୀକକୁଡଓି ଯ ଏଓ ନଭନୂୋଓୃତ ସଭୂହ ମୋହୋ ୄସହ ି
ସୀଭୋ ଯ ତୄ ଥୋଏ, ୄସକୁଡଓୁି ସତୟୋନ ୋଆଁ ନଅିମୋଆଥୋଏ ׀  

ଦ୍ୱତିୀଣ ଦ୍ଧତିୄ ଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀ ମୋଞ୍ଚଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖୋ ୄଦଆ କତ ି ଓଯଥିୋଏ ମୋହୋ ମଦ ି ଙି୍କ୍ତୄଯ ନ ଥୋଏ, ନଭିନ 
ମୋଞ୍ଚ/ନୁସନ୍ଧୋନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :  

i. ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷଣ ଓଭିୋ ର୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୋଫୀ ଯ ଏଓ ଫଡ ବୋକ 

ii. ଗ୍ରୋହଓ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତରି୍ଣ ଅଗ୍ରହୀ 

iii. ବଯ-ଯୋଆଟଙ୍ି୍ଗ ଥିଫୋ ଫରି କୁଡଓି, ଆତୟୋଦ ି 

ମଦ ିଦୋଫୀ ଟ ିମଥୋଥପ ନୁୄହ ଁୄଫୋରି ସୄନ୍ଦହ ଓଯୋମୋଏ, ଦୋଫୀଟ ିଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ, ୄମୄତ ୄଙୋଟ ୄହୋଆ ଥୋଈ ନୋ ଓୋହିଁଓ ି׀  

l. TPA ଦ୍ୱାଯା ନକଦହୀନ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ନକଦହୀନ ସଫୁଧିୋ ଓିଯ ିଓୋମପୟ ଓୄଯ ? ଏହୋଯ ଭଭପ ୄଯ ଏଓ ଯୋଚନିୋଭୋ ଙ ିମୋହୋ ଭଧ୍ୟଓୁ TPA ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହିତି 
ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ ׀ ନୟୋନୟ ୄଭଡଓିର ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସହତି ଭଧ୍ୟ ଯୋଚନିୋଭୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ ଏହ ି ନୁବୋକ ୄଯ 
ନକଦହୀନ ସଫୁଧିୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ ଅୄଭ ୄଦଖିଫୋ :  

ଯଣୀ 3.1 

ୄସାାନ 1 

ସ୍ୱୋ୍ସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ଏଓ ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁଏ ଓଭିୋ ଏଓ କ୍ଷତ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ 
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ବର୍ତ୍ ିୋଆଁ ତୋଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଏ ׀ ୄସ ୂଓଭିୋ ତୋ’ କ୍ଷଯୁ ୄଓହ ିଚୄଣ  ନଭିନ ଫୀଭୋ ଫଫିଯଣୀ 
ସହତି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଫୀଭୋ ୄଡସ୍କ ୋଔଓୁ ହୄଞ୍ଚ :  

i. TPA ନୋଭ, 
ii. ତୋ’ ସଦସୟତୋ କ୍ରଭୋଙ୍କ 
iii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନୋଭ, ଆତୟୋଦ ି׀  

ୄସାାନ 2 

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟକୁଡଓୁି ସଙ୍କତି ଓୄଯ ୄମଯ ିଓ ି:  
 ୄଯୋକ ନଦିୋନ 
 ଘଓିତି୍ସୋ 
 ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯ ଙ୍କ ନୋଭ,  
 ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଦନି ସଂଔୟୋ ଏଫଂ 

 ଅଓତି ଭରୂୟ 
ଏହୋଓୁ ଏଓ ପଭପୋଟ ୂପ୍ରୋଯୂ  ୄଯ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଓୁ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞୋ ପଭପ ଓୁହୋମୋଏ ׀  
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ୄସାାନ 3  

TPA ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞୋ ପଭପୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ୄଯ ଥିଫୋ 
ତଥୟଓୁ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ଥିଫୋ ସମ୍ମତ ଦଯ/ଭୂରୟ, ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ, ଏକୁଡଓୁି ମୋଞ୍ଚ ଓୄଯ, ଏଫଂ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞୋ 
ୂପ୍ରୋଧିଓୋଯ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ଓ ିନୋହିଁ ଏଫଂ ମଦ ିହଁ, ୄଓୄତ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ଏହୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍, 
ତୋହୋ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ନଏି ׀ 
ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄଯ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ TPA ଧିଓ ସୂଘନୋ ଭୋକିୋୄଯ ׀ ଥୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄହୋଆକୄର, ଫନିୋ ଫିଭୄ ଯ ଏହୋ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଏ ׀  
IRDAI ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନ୍ତକପତ ଈବଣ ପଭପଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୋନଓୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ;ି 
ୂଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଥିଫୋ ସଂରଗ୍ନ ଓୁ ୄଦଔନୁ୍ତ   

ୄସାାନ 4 
TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଯୋର୍ଓୁି ୄଯୋକୀଯ ଅଓୋଈଣ୍ଟୄଯ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଯୂୄ ଯଖି, ୄଯୋକୀଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଓିତି୍ସୋ 
ଦଅିମୋଏ ׀ ଣ–ଘଓିତି୍ସୋ ଔଙ୍ଙପ  ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଓୋ-ୄ (ସହ-ୄଦଣପ୍ରଦୋନ) ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ 
ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଚଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଦସୟଓୁ ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ׀    

ୄସାାନ 5 

ୄମୄତୄଫୄ ୄଯୋକୀ ଡସିଚୋଚପ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ହୁଏ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଯୋକୀଯ ଅଓୋଈଣ୍ଟୄଯ ଚଭୋ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ଓୁି ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫୋସ୍ଗଫ ଘଓିତି୍ସୋ ଘୋଚପ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ମୋଞ୍ଚ ଓୄଯ ׀  
ମଦ ିଚଭୋ ଓମ୍ ୄହୋଆଥୋଏ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଯ ତଯିକି୍ତ ନୁୄଭୋଦନ ୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ 
ଓୄଯ ׀  
TPA ତୋହୋ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ତଯିକି୍ତ ଯୋର୍ ିଯ ନୁୄଭୋଦନ ଓୄଯ ׀  

ୄସାାନ 6 
ୄଯୋକୀ ଣ-ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଘୋଚପସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଡସିଚୋଚପ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ׀ ଦରିରୀଓଯଣ ଓୁ ୂଯୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ତୋଓୁ 
ଦୋଫୀ ପଭପ  ଫରି ୄଯ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓୁହୋମିଫ ׀  

ଘଯଣ 7 

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ଏଫଂ ଫରି ଯ ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ୋଆଁ ନଭିନ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି TPA ନଓିଟୄଯ 
ଈସ୍ଙୋିତ ଓୄଯ : 

i. ଦୋଫୀ ପଭପ 
ii. ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍/ ବର୍ତ୍ପ ଟପି୍ପଣୀ 
iii. TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକୀ / ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯଘିଣ ଓୋଡପ ଏଫଂ ପୄଟୋ  ID ପ୍ରଭୋଣ 
iv. ନ୍ତଭି ସମି୍ମତି ଫରି 
v. ଫସୃି୍ଗତ ଫରି 
vi. ନୁସନ୍ଧୋନ ଯିୄ ୋଟପ 
vii. ୄପ୍ରସି୍କିଵନ  ପୋଭପୋସୀ ଫରି 
viii. TPA  ଦ୍ୱୋଯୋ ଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର  
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ୄସାାନ 8 

TPA ଦୋଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫି ଏଫଂ ନଭିନରିଖିତ ଫଫିଯଣୀ କୁଡଓୁି ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋ ୄଯ ଡୋକ୍ତଯ ଔୋନୋଓୁ 
ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ସୁୋଯରି୍ ଓୄଯ :  
i. ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ୄଟ ମୋହୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀  
ii. ୄଯୋକୀଓୁ ୄସହ ିଫସ୍ଙୋ ୂୄଯୋକ  ୋଆଁ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୋକରୋ ମୋହୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀  
iii. ଫଚତି ୄଯୋକଯ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ, ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ, ଫରି ଯ ଂର୍ ନୁୄହଁ ׀  
iv. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ସୀଭୋ/ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଯ ନୁୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  
v. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହତି ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଟୟୋଯଫି୍ ଦଯ କୁଡଓିଯ, ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯୋର୍ ିଓୁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ,    

ନୁୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

 

ନକଦହୀନ ସଫୁଧିୋଯ ଭରୂୟ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ନୁୄହଁ ׀ ସୁଫଧିୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଈୄମୋକ ଓିଯ ିଓଯୋମିଫ, ତୋହୋ ଚୋଣଫିୋ ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

i. ଗ୍ରୋହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସନୁଶିି୍ଚତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ୄମ ତୋ’ ୋଔୄଯ ତୋଯ ଫୀଭୋ ଫଫିଯଣୀ କୁଡଓି ଙ ି ଏହୋ ନ୍ତବପୁ  ׀ କ୍ତ ଓୄଯ 
ତୋହୋଯ : 

 TPA ଓୋଡପ, 
 ରିସୀ ପ୍ରତରିିି, 
 ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସର୍ତ୍ପ  ଘୁକି୍ତ ଆତୟୋଦ ି׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ନୋହିଁ, ୄସ ୂଏଓ 24 ଖଣ୍ଟୋ ୄହରପରୋଆନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ  TPA ଓୁ ସଂଓପ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ 
ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ଭୋକିୋୄଯ ׀  

ii. ଗ୍ରୋହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ୄମ ତୋ’ ଓନସରଟଙ୍ି୍ଗ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଟ ିTPA 
ଯ ୄନଟେଓପୄ ଯ ଙ ିଓ ିନୋହିଁ ׀ ମଦ ିନୋହିଁ, ୄସ TPA ସହତି ଈରବ୍ଧ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଯୋଭର୍ପ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄମଈଁଠ୍ ିୄସହ ିଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ନକଦହୀନ ସୁଫଧିୋ ଈରବ୍ଧ ଥିଫ ׀  

iii. ତୋଓୁ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ିୄମ ଫୂପ-ନୁଜ୍ଞୋ ପଭପୄଯ ସଠ୍କି୍ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଙ ି ି ମଦ ׀
ପ୍ରଓଯଣଟ ିସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ, TPAନକଦହୀନ ସୁଫଧିୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିୋୄଯ ଓଭିୋ ପ୍ରର୍ନ ଈଠ୍ୋଆୋୄଯ ׀  

iv. ତୋଓୁ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙ ିୄମ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଘୋଚପସଫୁ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ ବ ିସୀଭୋକଡୁଓି ସହତି ସସୁଙ୍ଗତ 
ଥୋଏ ଓଭିୋ ୄଭୋତଅି ଫନୁି୍ଦ ବ ିଫନିେିଷି୍ଟ ଘଓିତି୍ସୋକୁଡଓି ଈୄଯ ଓୟୋପ୍ ରକୋଏ ׀  

ମଦ ିରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ଯୋର୍ ିୄକ୍ଷୋ ୄସ ଧିଓ ଔଙ୍ଙପ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋୄହଁ, ଏହୋ ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ଚୋଣଫିୋ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ୄହଫ ୄମ ଔଙ୍ଙପ 
ସଫୁ ୄଯ ତୋହୋଯ ଂର୍ ଓ’ଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

v. ଗ୍ରୋହଓ ଡସିଚୋଚପ ଯ ଅକଯୁ TPA ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ବୋୄଫ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ TPA ଓୁ 
ଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ନୁୄଯୋଧ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ମୋହୋ ଡସିଚୋଚପ ୂଫପଯୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ୄଯୋକୀଓୁ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ନୋଫର୍ୟଓ ଯୂୄ ୄକ୍ଷୋ ନ ଓଯଫିୋ ଯ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ׀  
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ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ୄକୋଟଏି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଏଓ ନୁୄଭୋଦନ ୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ ଓୄଯ 
ଏଫଂ ନଏି ଓନୁି୍ତ ୄଯୋକୀଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ସ୍ଙୋନୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନଏି ׀ ୄସ ବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରୋହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ TPA ଓୁ ଏହୋ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ଓ ି ନକଦହୀନ 
ନୁୄଭୋଦନ ଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ׀  

ମଦ ିଏହୋ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ନୁୄଭୋଦତି ଯୋର୍ ିଗ୍ରୋହଓଯ ରିସୀ ୄଯ ଫଳକ୍ ୄହୋଆ ଯହ ିମୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ନୁୄଯୋଧଯ 
ନୁୄଭୋଦନ ଈୄଯ ପ୍ରତଓୂି ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆ ୋୄଯ ׀  
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓିୄଯ ଦରିରୀଓଯଣ  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି, ୂୄଫପ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବ,ି ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ୋଆଁ ଦରିର/ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି
 ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଦୁଆଟ ିଭୂଔୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଫୋୄଯ ସହୋଣଓ ୄହଫ ୄଫୋରି ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ – ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ୂଏହୋ ୄଦଣୄମୋକୟ ׀
ୄଟ ଓ ି?  ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ସୀଭୋ ୂୄଓୄତ ଯଭିୋଣ ଯ ଯୋର୍?ି) ׀  

ଏହ ିନୁବୋକ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓୄଯ 
:  

1. ଡସିଟାଚପ ସାଯାଂଶ 

ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ଓୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋୄଯ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏହୋ ୄଯୋକୀଯ ଫସ୍ଙୋ  ଘଓିତି୍ସୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ସଘୂନୋଯ ଫଫିଯଣୀ ଦଏି ׀  

IRDAI ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ ଏଓ ଭୋନଓ ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ଯ ଫରି୍ଣ ସଘୂୀ ନଭିନ ଯୂୄ ୄଟ :  
1. ୄଯୋକୀଯ ନୋଭ 
2. ୄଟରିୄପୋନ ନଭଯ / ୄଭୋଫୋଆର ନଭଯ 
3. IPD ନଭଯ     
4. ବର୍ତ୍ ିନଭଯ 
5. ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଓନଷରଟୋଣ୍ଟ/ଭୋନଙ୍କ ନୋଭ, ସଂଓପ ନଭଯ ଏଫଂ ଫବିୋକ/ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତୋ 
6. ବର୍ତ୍ ିଯ ତୋଯଔି  ସଭଣ 
7. ଡସିଚୋଚପ ଯ ତୋଯଔି  ସଭଣ 
8. MLC ନଭଯ /FIR ନଭଯ 
9. ବର୍ତ୍ ିସଭଣୄଯ ୄପ୍ରୋବିଚନର ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ 
10. ଡସିଚୋଚପ ସଭଣୄଯ ନ୍ତଭି ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ 
11. ନ୍ତଭି ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ୋଆଁ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁୋଯରି୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁସୋୄଯ, ICD – 10 ୄଓୋଡ ୂକୁଡଓି  ଓଭିୋ ନୟ 

ୄଓୌଣସ ିୄଓୋଡ 
12. ବର୍ତ୍ଯି ଫଧି  ଓୋଯଣ ସହତି ବିୄମୋକ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ 
13. ୄଯୋକ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଯ ସୋଯୋଂର୍ 
14. ବର୍ତ୍ ିସଭଣୄଯ ର୍ୋଯୀଯଓି ଯୀକ୍ଷୋ ଈୄଯ ଭଔୂୟ ନଷି୍କର୍ପ 
15. ଭଦୟତୋ, ତଭୋଔ ୁଓଭିୋ ନରି୍ୋଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଯ ଆତହିୋସ, ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ  
16. କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତୀତ ୄଭଡଓିର  ସଚଓିର ଆତହିୋସ, ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ  
17. ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସ ମଦ ିଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ଓଭିୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ / ଅଫର୍ୟଓ ଥୋଏ  
18. ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧି ୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୂଔୟ ନୁସନ୍ଧୋନ ଯ ସୋଯୋଂର୍ 
19. ଚଟିତୋ ସୄଭତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଯ ୄଓୋସପ ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ  
20. ଡସିଚୋଚପ ୄଯ ଯୋଭର୍ପ 
21. ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଓନଷରଟୋଣ୍ଟ/ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଟମି୍ ଡୋକ୍ତଯ ଯ ନୋଭ ଏଫଂ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ  
22. ୄଯୋକୀ / ଯଘିୋଓ ଯ ନୋଭ ଏଫଂ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ 

ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ରିଖିତ ଏଓ ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ୄଯୋକ/ଭତ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ଓୁ ଫୁଛଫିୋୄଯ ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ଫୟକି୍ତଓୁ ତୟନ୍ତ ଯୂୄ 
ସୋହୋମୟ ଓୄଯ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୋଧୋନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ତ୍ୱଯୋନିତ ଓଯଥିୋଏ ׀ IRDAI ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସପ 
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ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ୋଆଁ ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ୋଆଁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗସଫୁଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄଯୋକୀ ଦୁବପୋକୟଫର୍ତଃ 
ଚୀଫତି ଯୄହ ନୋହିଁ ׀ ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ଓୁ ୄନଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଭୃତୁୟ ସୋଯୋଂର୍ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଡସିଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ଓୁ ସଫପଦୋ ଭୂ ଯୂୄ ଭକୋମୋଆଥୋଏ ׀  

2. ମାଞ୍ଚ/ ନୁସନ୍ଧାନ ଯିୄ ାଟପ 

ମୋଞ୍ଚ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍  ଘଓିତି୍ସୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୁନୋ ଓଯଫିୋୄଯ ସହୋଣତୋ ଓଯନ୍ତ,ି ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଅଭନ୍ତ୍ରତି ଓଯଥିିଫୋ 
ସଠ୍କି୍ ସି୍ଙତ ିଏଫଂ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକତ ିଓୁ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ୄମୋକୋଆ ଥୋଏ ׀  

ମୋଞ୍ଚ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓିୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

a) ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷୋ ଯିୄ ୋଟପ; 
b) ଏସ, -ୄଯ ଯିୄ ୋଟପ; 
c) ସ୍କୟୋନ ଯିୄ ୋଟପ 
d) ଫୋୄଣୋସି୍ପ ଯିୄ ୋଟପ କୁଡଓି  

ସଭସ୍ଗ ମୋଞ୍ଚ ଯିୄ ୋଟପ ୄଯ ନୋଭ, ଫଣସ, ରିଙ୍ଗ, ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ତୋଯଔି ଆତୟୋଦ ିଥୋଏ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଭୂଯୂୄ ଈସ୍ଙୋିତ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁୄଯୋଧ ୄମ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଏସ, - ୄଯ  ନୟୋନୟ ପିରମକୁଡଓୁି ୄପଯୋଆ ୄଦଆ ୋୄଯ ׀  

3. ସମି୍ମତି ଏଫଂ ଫସୃି୍ତତ ଫରିକୁଡଓି :  

ଏହୋ ୄସହ ିଦସ୍ଗୋଫଚି ୄଟ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓ’ଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ, ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ׀ ୂୄଫପ ଫରି ୋଆଁ ଭୋନଓ 
ପଭପୋଟ ନ ଥିରୋ, ଓନୁି୍ତ IRDAI ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ସମି୍ମତି  ଫସୃି୍ଗତ ଫରି କୁଡଓି ୋଆଁ ପଭପୋଟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ IRDAI 
ୄେଫସୋଆଟ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ ଙୋତ୍ର/ଙୋତ୍ରୀ ଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦଅିମୋଈଙ ି׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସମି୍ମତି ଫରି ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଘତି୍ର ଓୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓୄଯ, ଫସୃି୍ଗତ ଫରି ୄଓୋଡକୁଡଓି ସନ୍ଦବପୄଯ, ଫବିୋଚନ ୂୄବ୍ରକ୍ ପ୍  ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ 
  ׀

ଫସୃି୍ଗତ ଫରିଓୁ ଈୄମୋକ ଓଯ ିଣ-ୄଦଣ ଔଙ୍ଙପସଫୁଯ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ, ୄମଈଁଠ୍ ିଣ-ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓୁି ଯୋଈଣ୍ଡ-ଫ୍ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ 
ଏହୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଓୋଟ ୋଆଁ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଫରିକୁଡଓୁି ଭୂ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀  

4. ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଯସଦି 

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରତିରୂ୍ତ୍ ିଭଧ୍ୟ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ଯି ଘୋଯଓି 
ଯସଦି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ ିନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଭୋଟ ଫରି ଯ ନୁଯୂ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ୄନଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଦଣ ଯୋର୍ ି
ଈୄଯ ଙୋଡ ଓଭିୋ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି  ସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଯୋକୀ କ୍ଷଯୁ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ଓୁିୄ ׀
ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଯସଦି ୄଯ ସଂଔୟୋ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଦଅିମିଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଭୂ ଯୂୄ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  
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5. ଦାଫୀ ପଭପ 

ଦୋଫୀ ପଭପ ୄହଈଙ ିଦୋଫୀଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋଯଓି  ୄଫୈଧୋନଓି ନୁୄଯୋଧ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହୋଆ 
ଭୂ ଯୂୄ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଦୋଫୀ ପଭପଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋନଓୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ିଏଫଂ ଫୟୋଓ ଯୂୄ ନଭିନ କୁଡଓୁି ସମି୍ମତି 
ଓୄଯ : 

a) ଭୂଔୟ ଫୀଭିତ ଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ରିସୀ ସଂଔୟୋ ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ 

b) ଫୀଭୋ ଆତହିୋସ ଯ ଫଫିଯଣୀ 

c) ହସି୍ପଟୋରୋଆଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତଯ ଫଫିଯଣୀ 

d) ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଫଫିଯଣୀ ମଥୋ: ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ, ୄଓୋଠ୍ଯୀ ଫକପ, ବର୍ତ୍ ି ଡସିଚୋଚପଯ ତୋଯଔି  ସଭଣ, ଦୁଖପଟଣୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ୄୋରିସଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଙ ିଓ ିନୋହିଁ, ର୍ଧ ଯ ପ୍ରଣୋୀ ଆତୟୋଦ ି׀  

e) ଦୋଫୀଯ ଫଫିଯଣୀ ମୋହୋ ୋଆଁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ୄମଈଁଥିୄଯ ଭୂରୟକୁଡଓିଯ ଫବିୋଚନ, ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 
ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫଧି ׀ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭୋଟୋଯୋର୍/ିନକଦ ରୋବଯ ଫଫିଯଣୀ ଆତୟୋଦ ିନ୍ତବପୁ କ୍ତ ׀  

f) ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫରିକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ 

g) ନୁୄଭୋଦତି ଦୋଫୀଯ ୄପ୍ରର୍ଣ ୋଆଁ ଭୂଔୟ ଫୀଭିତଯ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ଫଫିଯଣୀ  

h) ଫୀଭିତ ଠ୍ୋଯୁ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ׀  

ୄଯୋକ, ଘଓିତି୍ସୋ ଆତୟୋଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ/ତଥୟ ଫୟତୀତ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଠ୍ୋଯୁ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଦୋଫୀ ପଭପ ଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଥପୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ଓଯଥିୋଏ ׀  

ଏହୋ ୄହଈଙ ିୄସହ ିୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ମୋହୋ ଦୋଫୀୄଯ ‚ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ‛ ଓୁ ରୋକ ୁଓୄଯ, ମୋହୋଯ ଈରଙ୍ଘନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ବୂର 
ଘତି୍ରଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଅଓୃଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀  

6. ଯଘିୟ ପ୍ରଭାଣ  

ଅଭ ଚୀଫନ ଯ ଫବିିନ୍ନ ଓୋମପୟଓୋ ୄଯ ଯଘିଣ ପ୍ରଭୋଣ ଯ ଈୄମୋକ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିସହତି, ସୋଧୋଯଣ ଯଘିଣ ପ୍ରଭୋଣ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ଈୄେର୍ୟ ସୋଧନ ଓୄଯ – ସୁଯକ୍ଷୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସତି ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ୄକୋଟଏି  ୄସହ ି ଏଓୋ ଟନ୍ତ,ି ଏହୋଓୁ 
ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋଯ ଈୄେର୍ୟ ׀  

ସୋଧୋଯଣତଃ ଭକୋମୋଈଥିଫୋ ଯଘିଣ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୄହୋଆୋୄଯ :   

a) ୄବୋଟଦୋତୋ ଯଘିଣ ତ୍ର 
b) ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ 
c) PAN ଓୋଡପ 
d) ଅଧୋଯ ଓୋଡପ ଆତୟୋଦ ି׀  

ଯଘିଣ ପ୍ରଭୋଣ ଈୄଯ ୄଚୋର୍ ୄଦଫୋ ଯଣିୋଭ ୄଯ ନକଦହୀନ ଦୋଫୀକୁଡଓିୄଯ ଙଦମନୋଭ ଧୋଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ହ୍ରୋସ 
ୄହୋଆଙ ି ୄମୄହତୁ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୂପଯୁ ଏହୋଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ TPA ନଓିଟୄଯ ଈସ୍ଙିତ ଓଯଫିୋ 
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଏଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଫୋରି ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯ,ି ଯଘିଣ ପ୍ରଭୋଣ ଭକୋମୋଏ ׀  

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦୋଫୀୄଯ, ଯଘିଣ ପ୍ରଭୋଣ ୄକ୍ଷୋଓୃତ ଓଭ ଈୄେର୍ୟ ସୋଧନ ଓୄଯ ׀  
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7. ଫିୄ ଶଷ ଦାଫୀକୁଡଓି ସହତି ପ୍ରାସଙି୍ଗଓ ଦସ୍ତାଫଚି 

ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୋଫୀ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓି ଈୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ଫୟତୀତ ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସକୁଡଓି 
ୄହଈଙନ୍ତ ି:  

a) ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ, ୄମଈଁଠ୍ ିଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଞି୍ଜଓୃତ ୄୋରିସ ୄଷ୍ଟସନ ଓୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ FIR ଓଭିୋ ୄଭଡିୄ ଓୋ-ରିକର 
ସୋଟପିିୄଓଟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଦୁଖପଟଣୋ ଯ ଓୋଯଣ ଏଫଂ େୋପିକ୍ ଦୁଖପଟଣୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକି୍ତଟ ିଭଦଯ ପ୍ରବୋଫ 
ଧୀନୄଯ ଥିରୋ ଓ ିନୋହିଁ, ଏହୋ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓୄଯ ׀  

b) ଚଟି ଓଭିୋ ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଦୋଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଓଯଣ ଆନୄଡୋର୍ ଓୋକଚତ୍ର ׀ ଆନୄଡୋର୍ ୄଓସ୍ ୄଯ ଓଭିୋ ୄଓସ୍ ର୍ୀଟ୍ ୄହଈଙ ି
ଏଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଯ ହସି୍ପଟର କ୍ଷଯୁ ଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ସଭଗ୍ର ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଦନି ପ୍ରତ ିଦନି 
ଅଧୋଯୄଯ ୄଯୋକୀଓୁ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଘଓିତି୍ସୋ ଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

c) ଡୋଏରିସସି୍/ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି/ପିଚିୄଥଯୋି ଘୋଟପକୁଡଓି ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରମୁଚୟ ׀  
d) ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ୄମଈଁଠ୍ ିଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓି ଯ ଯବିୋର୍ୋ ଯ ନୁୋନ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ 

ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି׀  

ଦୋଫୀ ଦ ୂଟମି୍  ଏଓ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଯଓି ଦସ୍ଗୋଫଚି ପଭପୋଟ୍ କୁଡଓିଯ ଈୄମୋକ ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି 
ୄହଈଙ ି:  

 ଦସ୍ଗୋଫଚି ସତୟୋନ ୋଆଁ ମୋଞ୍ଚତୋରିଓୋ, 

 ମୋଞ୍ଚ/ସଭୋଧୋନ ର୍ୀଟ, 

 କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ମୋଞ୍ଚ/ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ପଭପୋଟ୍ ׀  

ମଦି ଏହ ିପଭପୋଟ କୁଡଓି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ନ ଥୋଏ, ଅସନୁ୍ତ ସୋଧୋଯଣ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଏଓ ନଭନୂୋ ସହତି 
ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ଈୄେର୍ୟ ଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ׀  

ସାଯଣୀ 2.2 

1.  
ଦସ୍ତାଫଚି ସତୟାନ 
ଶୀଟ 

ଏହୋ ସଫପୋୄକ୍ଷୋ ସଯ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋ ୄଯ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ 
ଏଓ ମୋଞ୍ଚ ଘହି୍ନ ୄଟ ଏହୋଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄମ ଏକୁଡଓୁି ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ 
ଓଯୋୄହୋଆଙ ି׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରୋପି୍ତ ସଘୂନୋ ଯୂୄ ଏହୋଯ 
ଏଓ ପ୍ରତରିିି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

2.  ମାଞ୍ଚ/ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଟ 

ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ର୍ୀଟ ୄହୋଆଥୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ିସଂରୂ୍ଣ୍ପ 
ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ଟପି୍ପଣୀକୁଡଓି ଓୟୋଘର୍ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
a) ଗ୍ରୋହଓଯ ନୋଭ ଏଫଂ ଅଆଡ.ି କ୍ରଭୋଙ୍କ 
b) ଦୋଫୀ କ୍ରଭୋଙ୍କ, ଦୋଫୀ ତ୍ରକୁଡଓିଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ତୋଯଔି 
c) ରିସୀ ନଯିୀକ୍ଷଣ, ନୁବୋକ 64 VB  ନୁୋନ 
d) ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଏଫଂ ଏହୋଯ ଈୄମୋକ 
e) ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ଡସିଚୋଚପ ଯ ତୋଯଔି 
f) ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସୋ 
g) ଦୋଫୀ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ/ ତୋଯ ଓୋଯଣ ସହତି ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ଭନ୍ତଫୟ 
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h) ଦୋଫୀ ଯୋର୍ଯି ନରି୍ଣ୍ପଣ 
i) ତୋଯଔି ଏଫଂ ୄପ୍ରୋୄସସ ଓଯଥିିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ନୋଭ ସହତି ଦୋଫୀଯ 

ସଂଘନ  

3.  
କୁଣଫର୍ତ୍ା 
ମାଞ୍ଚ/ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପଭପାଟ୍ 

ଦୋଫୀ ସଂଘୋଓ ଫୟତୀତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀଯ ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ନ୍ତଭି ମୋଞ୍ଚ 
ଓଭିୋ କଣୁଫର୍ତ୍ୋ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ପଭପୋଟ୍ 
ମୋଞ୍ଚ ତୋରିଓୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ମୋଞ୍ଚ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ଫୟତୀତ, କଣୁଫର୍ତ୍ୋ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ/ଡଟି 
ପଭପୋଟ୍ ଭଧ୍ୟ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟକଡୁଓୁି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ :  
a) ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ, 
b) ଦୋଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓଭିୋ 
c) ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଭୋକିଫୋ ׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀଓୁ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଘଓିତି୍ସୋଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଈଥିଫୋ ନଭିନ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ 
ଓଯୋମୋଏ ?  
I. ନୁସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ ଯିୄ ୋଟପ 
II. ସଭୋଧୋନ ର୍ୀଟ 
III. ୄଓସ୍ ଓୋକଚତ୍ର 
IV. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  

 

D. ଦାଫୀ ସଂଯକି୍ଷତ (ଯିଚବପ) ଓଯଫିା  

1. ସଂଯକି୍ଷତ (ଯିଚବପ) ଓଯଫିା 

ଏହୋ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଙତ ି ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଔୋତୋକଡୁଓିୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନଯ ଯୋର୍ଓୁି 
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ତ ି ସଯ ୄଦଔୋମୋଏ, ଯଚିବପ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ତୟନ୍ତ ସତଓପତୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ –ଯଚିବପ 
ଓଯଫିୋୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୂଟ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ରୋବ  ଯିୄ ର୍ୋଧ-କ୍ଷଭତୋ ଭୋଚପନ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯଥିୋଏ ׀  

ଅଚଓିୋରି ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ପ୍ରଣୋୀସଫୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ଯଚିବପସଫୁଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୋଆଁ ସକ୍ଷଭତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  3 

ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଙତ ି ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଔୋତୋ କୁଡଓିୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯ ଯୋର୍ଓୁି 
_____________ଓୁହୋମୋଏ ׀  

I. ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ 

II. ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଫୋ 

III. ସଂଯକି୍ଷତ/ଯଚିବପ ଓଯଫିୋ 

IV. ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିୋ 
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E. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା 

1. ବାଯତ ସି୍ଥତ ିTPA ଭାନଙ୍କ ଯିଘୟ 

ଫର୍ପ 2000 ୄଯ ପ୍ରୋଆୄବଟ ଫୟଫସୋଣୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔୋରୋ ମୋଆଥିରୋ ׀ ଆତୟଫସଯୄଯ, ନୂଅଁ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ପ୍ରଘନ 
ୄହଫୋ ସହତି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଭଧ୍ୟ ଫୃଦ୍ଧ ିୋଆଫୋଓୁ ରୋକିରୋ ׀ ୄତଣୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄସଫୋ 
ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭଯ ପ୍ରଘନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁବୂତ ୄହରୋ ׀ ଏହୋ ପ୍ରୄପସନର ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନଯ ସୁୄମୋକ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିିରୋ ׀  

ଏହୋ ୄଦଖି, ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ IRDAI ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ରୋଆୄସନଷ ନ୍ତକପତ TPA ଭୋନଙୁ୍କ ଫଚୋଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ 
ଓଯଫିୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦୄର, ମଦ ି ୄସଭୋୄନ 17 ୄସୄଟଭଯ 2001 ୄଯ ନୁସୂଘୀତ IRDAIୂତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ-ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ  
ଫନିଣିୋଭଓ, 2001 ଯ ନୁୋନ ଓଯିୄ ଫ ׀  

ଯବିାଷା 

ଫନିଣିୋଭଓ ନୁସୋୄଯ,  

‚ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଓଭିୋ TPA ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ IRDAI ୂତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ-ସ୍ୱୋ୍ସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ  ଫନିଣିୋଭଓ, 
2001 ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ରୁ୍ଳ୍କ ଓଭିୋ ୋଯଶ୍ରଭଓି ଫଦୄଯ, ନମୁିକ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀‛ 

 ‚TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ‛ ଥପ ୄହଈଙ ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଯୋଚନିୋଭୋ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ଏଓ TPA 
ଦ୍ୱୋଯୋ ପଣ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄସଫୋ, ଓନୁି୍ତ ଏହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଫୟଫସୋଣ ଓଭିୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିୋ ୄଯୋକ୍ଷ ଯୂୄ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଫୟଫସୋଣ ପଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଓଭିୋ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ଓଭିୋ ଗ୍ରୋହୟତୋ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋ ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ 

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ TPA ୄସଫୋଯ ଫସଯ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଫକି୍ରଣ  ଚୋଯୀ ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ TPA ଭୋନଙୁ୍କ ଈୄମୋକ ନ 
ଓଯଫିୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଫୋକୁଡଓି ଏଓ ଆନ-ହୋଈସ ଟମି୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୋଦତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫକି୍ରୟ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄସଫା 

a) ଥୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୂଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ  ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆକୄର, ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଏ ׀ 

b) ମଦ ିରିସୀ ଯ ୄସଫୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଏଓ TPA ଓୁ ଈୄମୋକ ଓଯଫିୋଯ ଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓ  ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ 
TPA ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋଏ ׀ 

c) TPA ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ନୋଭୋଙ୍କନ ଓଯନ୍ତ ିୂୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ରିସୀ ୄନଈଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ସଦସୟଭୋୄନ ରିସୀ 
ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଟନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄବୌତଓି ଓଭିୋ ଆୄରୄଓଟରୋନକି୍ ଯୂୄ ୄହଈ, ଏଓ ଓୋଡପ ଅଓୋଯୄଯ ଏଓ 
ସଦସୟତୋ ଯଘିଣ ଚୋଯୀ ଓଯିୋୄଯ ׀ 

d) ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓଭିୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ରିସୀଯ ସହୋଣତୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, 
TPA ସହତି ସଦସୟତୋ ଓୁ ନକଦହୀନ ସଫୁଧିୋ ତଥୋ ଦୋଫୀଯ ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆଫୋୄଯ ଈୄମୋକ ଓଯଥିୋଏ ׀ 

e) TPA ଦୋଫୀ ଓଭିୋ ନକଦହୀନ ନୁୄଯୋଧଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଥିୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋଏ ׀ 



 

461 

 

ଓଟ୍-ଫ୍ ଫନୁି୍ଦ ୄମଈଁଠ୍ୋଯୁ TPA ଯ ବୂଭିଓୋ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ତୋହୋ ୄହଈଙ ିୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ସର୍ତ୍ୋ ଯୂୄ TPA ଯ ନୋଭୄଯ ରିସୀ 
ଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଯ ଭୂହୂର୍ତ୍ପ ׀ ୄସଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଓଙି ିଧିଓ ସଭଣ ମୋହୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄ ୋଟପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସ ମପୟନ୍ତ ଚୋଯୀ ଯୄହ ׀ 

ୄମୄତୄଫୄ ହଚୋଯ ହଚୋଯ ରିସୀଯ ୄସଫୋ ଦଅିମୋଏ, ଏହ ି ଓୋମପୟଓୋ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଯୄହ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସହ ି
ୄକୋଟଏି ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄସହ ିୄକୋଟଏି TPA ରିସୀଯ ୄସଫୋ ୄଦଈଥୋଏ ׀ 

3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) ଙ୍କ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଓୁ ନଭିନ ଈୄେର୍ୟ ୄଯ ଚୋତ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄଫୋରି ଓୁହୋମୋଆୋୄଯ :   

a) ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭଣୄଯ ସଫୁ ପ୍ରଓୋଯଯ ସମ୍ଭଫ ଈୋଣୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ସହୋଣଓ ୄହଫୋ ׀ 

b) ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯୋକୀ ୋଆଁ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସୋ ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋ ׀ 

c) ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓି ଅଧୋଯୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ 
ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ନଯିୄକ୍ଷ  ତୁଯନ୍ତ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ׀  

d) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ  ସଭନ୍ଧତି ୄସଫୋ ସଂଘୋତି ଓଯଫିୋୄଯ ଓୋମପୟୋମକ ଓ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତୋ ଚୋତ ଓଯଫିୋ ׀ 

e) ସଭଣୋନୁଯୂ  ଠ୍କି୍ ପ୍ରଓୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍ଯ ସ୍ୱଯୂ ଓଙି ିଓଯଫିୋ ׀  

f) ଏଓ ଯିୄ ଫର୍ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋ ୄମଈଠଁ୍ ିଏଓ ଈମୁକ୍ତ ଭରୂୟୄଯ କଣୁଫର୍ତ୍ୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ୋଆଁ 
ଏଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫିଣନ ଈୄେର୍ୟ ସୋଧିତ ହୁଏ, ଏଫଂ  

g) ଯୁକଣତୋ, ଭୂରୟ, ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ନଫିୋସ ଯ ଦୀଖପତୋ ଆତୟୋଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଚୋତ/ଏଓୋଠ୍ ିଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯଫିୋ ׀  

4. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଏଫଂ TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭେନ୍ଧ 

ୄନଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ TPA ଯ ୄସଫୋ ଓୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ରିସୀକୁଡଓି ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄସଫୋ ୋଆଁ ଈୄମୋକ ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓଙି ି
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ, ରିସୀ –ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଡୋକ୍ତଯୀ ମୋଞ୍ଚ ୄସଫୋ ଅୄଣୋଚନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ TPA ଯ 
ସହୋଣତୋ ଭଧ୍ୟ ୄରୋଡଥିୋନ୍ତ ି׀  

ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ  ଘୁକି୍ତୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଘଯଣକୁଡଓି ସହତି 
ଘୁକି୍ତଣ ୄଟ ׀ IRDAI ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୋକପଦର୍ଓିୋକୁଡଓୁି ଈୄରଳଔ ଓଯଙିନ୍ତ ିଏଫଂ TPA  ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକି୍ତ ୋଆଁ ସଘୂୀତ ଭୋନଓ ନୁୄଙ୍ଚଦକୁଡଓିଯ ଏଓ ୄସଟ୍ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

ୄସହ ିୄସଫୋସଫୁ ମୋହୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ TPA ଠ୍ୋଯୁ ଅର୍ୋ ଯୄଔ, ୄସକୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ : 

 

A. ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ପା ୄନଟୱଓଙ୍ି୍ଗ ୄସଫା  

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ନକଦହୀନ ଦୋଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଯ ଈୄେର୍ୟ ୄନଆ, TPA ସୋଯୋ ୄଦର୍ଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓିଯ 
ୄନଟେଓପ ସହତି ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋିତ ଓଯ ିଯଖିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯ ିସଭନ୍ଧଓୁ ତ୍ରିୄ ଓୋଣୀଣ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫ TPA  ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁୄହଁ ׀  

ୄସଭୋୄନ ୄସବ ିୄନଟେଓପ ହସି୍ପଟରକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ ଫବିିନ୍ନ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ  ୟୋୄଓଚକୁଡଓି ୋଆଁ ଈର୍ତ୍ଭ ନୁସଘୂୀତ ଦଯ 
ସଓୋୄର୍ ଭଧ୍ୟ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯଥିୋନ୍ତ ିମୋହୋ ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ଭୂରୟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଥିୋଏ ׀  
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B. ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ୄସଫା 

TPA ସୋଧୋଯଣତଃ ଯୋତ୍ର,ି ସପ୍ତୋହ ନ୍ତଭି ଦଫିସ ଏଫଂ ଙୁଟଦିନି କୁଡଓି ସମି୍ମତି ଓଯ ିସଫୁ ସଭଣୄଯ ଥପୋତ୍ 24*7*365 ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ 
ଥିଫୋ ୄଟୋର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ସହତି ଏଓ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଯଖିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ TPA ଯ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯଫି:  

a) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଈରବ୍ଧ ସୁଯକ୍ଷୋ  ରୋବସଫୁ ׀  

b) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  ଦ୍ଧତସିଫୁ ׀  

c) ୄସଫୋ  ନକଦହୀନ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୋକପଦର୍ପନ ׀  

d) ୄନଟେଓପ ହସି୍ପଟରକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀  

e) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଈରବ୍ଧ ଫର୍ରି୍ଚ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସଘୂନୋ ׀  

f) ଦୋଫୀ ସ୍ଙିତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀  

g) ଦୋଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନୁସି୍ଙତ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଯୋଭର୍ପ ׀  

ଏଓ ଚୋତୀଣ ୄଟୋର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ଚଯଅିୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ବିକଭୟ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ଷ୍ଟୋଫ୍ ସୋଧୋଯଣତଃ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଫୋରୋମୋଈଥିଫୋ ଭଔୂୟ ବୋର୍ୋକୁଡଓିୄଯ ଫୋର୍ତ୍ପୋ ଫନିଭିଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଏହ ିଫଫିଯଣୀକୁଡଓି ଫର୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
 ୄସଭୋନଙ୍କ TPA ଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୁକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଘିୋତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

C. ନକଦହୀନ ବିକଭ ୄସଫା  

ଯବିାଷା  

 ‚ନକଦହୀନ ସଫୁଧିୋ‛ ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ନଓିଟଓୁ ଫସି୍ଗୋଯତି ୄହୋଆଥିଫୋ ସଫୁଧିୋ ୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 
ନୁସୋୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ ଯ ଭରୂୟ ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ, ସ୍ୱୀଓୃତ ଫୂପ-ନୁଜ୍ଞୋ ଯଭିୋଣ ମପୟନ୍ତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄନଟେଓପ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଓୁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

ଏହୋ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓି ୄହଈଙ:ି  

a) ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ TPA ୋଔୄଯ ଈରବ୍ଧ ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଏହୋଓୁ TPA ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ ׀  

b) ରିସୀୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ତଥୟ, ୄଓୌଣସ ିତୂଟ ିଓଭିୋ ବୋଫ ଫନିୋ, ଈରବ୍ଧ  ବିକଭୟ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

c) ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ଯଘିଣ ତ୍ର ଧୋଯଣ ଓଯଥିିଫୋ ଈଘତି୍ ମୋହୋ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ରିସୀ  TPA ସହତି 
ସଭନ୍ଧତି ଓୄଯ ׀ ଯଘିଣ ତ୍ର ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ସମ୍ମତ ପଭପୋଟ୍ ୄଯ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ୄହୋଆଥିଫୋ ଈଘତି୍, ସଦସୟ ୋଔଓୁ 
ଏଓ ଈଘତି୍ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ହଞ୍ଚଫିୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯହଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

d) ନକଦହୀନ ସଫୁଧିୋ ଭୋକିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିTPA ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ଏଓ 
ୂଫପ-ନୁଜ୍ଞୋ ଓଭିୋ ଏଓ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିତ୍ର ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ୄଯୋକଯ ସ୍ୱଯୂ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଘଓିତି୍ସୋ ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ଭୂରୟ ଓୁ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ 
ଏହୋ ଧିଓ ସଘୂନୋ ଭୋକିୋୄଯ ׀  
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e) ୄମଈଁଠ୍ ିସଘୂନୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ ଓଭିୋ ଈରବ୍ଧ ନୁୄହଁ, TPA ନକଦହୀନ ନୁୄଯୋଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିୋୄଯ, ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯ ିୄମ 
ନକଦହୀନ ସୁଫଧିୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓୁ ଘଓିତି୍ସୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ ସଦସୟ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଏଫଂ ୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ପୋଆର ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଭକୁ୍ତ ୄଟ, ମୋହୋଓୁ ଏହୋଯ ୄମୋକୟତୋ ଅଧୋଯୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀  

f) ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ, ବର୍ତ୍ଯି 24 ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୂଘନୋ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ନକଦହୀନ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ 
ଈଘତି୍ ׀  

D. ଗ୍ରାହଓ ସଭେନ୍ଧ ଏଫଂ ସଂଓପ ଯଘିାନ 

TPA ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ/ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ିମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ବିୄମୋକଓୁ ଦୋଔର ଓଯିୋଯିୄ ଫ ׀ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ମୋଞ୍ଚ  ସତୟୋନଯ ଧୀନ ୄଯ ଥିଫୋ ସୋଧୋଯଣ ୄଟ ׀ ଏହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ୄମ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 
ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ଭୋତ୍ର ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୋଧିଓୋଯ ଫୋହୋୄଯ ଥୋଏ ׀  

ଏହୋ ତଯିକି୍ତ, ପ୍ରୋଣ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ଦୋଫୀଯ ଓଙି ିଭୋତ୍ରୋଯ ଓୋଟ ଯ ନ୍ତକପତ ଥୋଏ ׀ ଏହ ିଓୋଟ କୁଡଓି ଗ୍ରୋହଓ ସୄନ୍ତୋର୍ 
ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଆଠ୍ ି ୄମଈଁଠ୍ ି ଓୋଟ ୋଆଁ ଓଭିୋ ସ୍ୱୀଓୋଯ ୋଆଁ ଓୋଯଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଠ୍କି୍ ବୋୄଫ 
ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥୋଏ ׀  

ୄସବ ିବିୄମୋକ କୁଡଓି ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ TPA 
ୋଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ବିୄମୋକ ସଭୋଧୋନ ଯଘିୋନ ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

E. ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄସଫା 

ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄସଫୋ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ TPA ଓୁ ତିୄ ନୋଟ ିଓୋମପୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯୄଔ :  

a) ଭୋନଓୀଓୃତ ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄର୍ୈୀ ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ଈୄମୋକ ଓୁ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଫଂ 
ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀  

b) ୁଷି୍ଟଓଯଣ/ଦୃଢୀଓଯଣ ୄମ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ ିୄଯୋକ ୋଆଁ ପ୍ରଓୃତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଈଘତି୍ ୄଟ 
  ׀

c) ଡୋଏୄଗ୍ନୋସସି୍  ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୄଓୋଡ ଓୁ ଓୟୋଘଯ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋତୀଣ  ଅନ୍ତଚପୋତଓି ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁସୋୄଯ ସଭସ୍ଗ TPA 
ୋଆଁ ତଥୟଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀  

ଏଥିୋଆଁ TPA ଠ୍ୋୄଯ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ  ନିଣୁ/ଓୁର୍ୀ ଭୋନଫର୍କି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ୄମଈଭଁୋୄନ ୄଓୋଡ ଓଯଫିୋୄଯ, ଟୟୋଯଫି୍ ଓୁ 
ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଫଂ ଫରିିଙ୍ଗ ତଥୟ ଓୟୋଚଯ ଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀  

F. ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଏଫଂ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄସଫା 

ଏହୋ ୄହଈଙ ିTPA ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସଫୁଠୁ୍ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ପ ୄସଫୋ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଦୋଫୀ 
ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ୄସଫୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମପୟନ୍ତ, ସଘୂନୋ ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯଫିୋ ଠ୍ୋଯୁ ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ 
ସୁୋଯରି୍ ଓଯଫିୋ ମପୟନ୍ତ ଏହୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଦୋଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ପଣ୍ଡ କୁଡଓି ଚଯଅିୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ପଣ୍ଡକୁଡଓି TPA ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ଟଙ୍କୋ ଅଓୋଯୄଯ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଏହୋଯ ଫୟୋଙ୍କ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଓଭିୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହତି ସଭୋଧୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  
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TPA ନଧିିସଫୁଯ ଏଓ ଔୋତୋ ଯଖିଫୋଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଥିିଫୋ ଯୋର୍ସିଫୁଯ ଅଫର୍ତ୍ଓି ସଭୋଧୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଯ 
ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଔୋମୋଏ ଟଙ୍କୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଈୄେର୍ୟୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ 

G. ଯଘିାନ ସଘୂନା ୄସଫା 

ୄମୄହତୁ TPA ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସଙି୍ଗ ଓୁ ସଂୋଦତି ଓୄଯ, ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଯୂୄ ଓଭିୋ ସୋଭୂହଓି ଯୂୄ ୄହଈ, 
ଏହୋ TPA ଠ୍ୋୄଯ ଈରବ୍ଧ ଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫବିିନ୍ନ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଥିୋଏ ଏଫଂ ୄସହ ିତଥୟଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ  
ମଥୋସଭଣୄଯ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ TPA ଯ ୄସଫୋ ଯ ଯସିଯ ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମପୟନ୍ତ ୄସଫୋ 
ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ , ଅଫର୍ୟଓତୋ  ନେିଷି୍ଟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ୄହୋଆଥିଫୋ MOU ଅଧୋଯୄଯ, ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ ଓୋମପୟଓୋ 
ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀   

H. TPA ାଯିେଭଓି 

ଏହ ିୄସଫୋକୁଡଓି ୋଆଁ, TPA ଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଅଧୋଯକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟଏି ଈୄଯ ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

a) ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ୂୄସଫୋ ଓଯ ଙୋଡ ି, ଏହୋଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ, 

b) ଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଫୋ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ୋଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍,ି ଓଭିୋ 

c) TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ୄସଫୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଓୋଯଫୋଯ ୋଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୋର୍-ିଈ.ସ୍ୱ. ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ 
ସଦସୟ ଓୋଡପ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀ ଆତୟୋଦ ିୋଆଁ ଭୂରୟ ׀  

ଏପ୍ରଓୋୄଯ, TPA ଯ ୄସଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ନଭିନ ବିତଯଓୁ ବିକଭନ ଓଯନ୍ତ ି:  

i. ନକଦହୀନ ୄସଫୋ 

ii. ତଥୟ ସଙ୍କନ ଏଫଂ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 

iii. ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ 24 ଖଣ୍ଟୋ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ  ସହୋଣତୋ 

iv. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓିଯ ୄନଟେଓପ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄଭଡଓିର ସଫୁଧିୋ 

v. ଧିଓୋଂର୍ ସଭୂହ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସହୋଣତୋ 

vi. ଗ୍ରୋହଓ ସହତି ଦୋଫୀ ଈୄଯ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଯ ସୁଫଧିୋ 

vii. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ସହତି ଟୟୋଯଫି୍  ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଭରୂୟ ଈୄଯ ଭୂରୟହ୍ରୋସ ୋଆଁ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ 

viii. ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ଓୁ ସହଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଦୟୋକିଓୀ ସଭଥତି ୄସଫୋ  

ix. ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଓସ୍ କୁଡଓିଯ ସତୟୋନ  ନୁସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ 

x. ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୋଫୀ ୄର୍ୈୀକୁଡଓିଯ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ଭରୂୟ ଈୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘନୋ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ, ନୂତନତଯ 
ଦ୍ଧତଯି ଘଓିତି୍ସୋ, ଅଫବିପୋଫ ୄହଈଥିଫୋ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି ଓଟ/ଚୋରିଅତ ିଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିୋ 

xi. ତୁଯନ୍ତ ୄସଫୋ ହଞ୍ଚୋଆଫୋୄଯ ଫସି୍ଗୋଯଣ 
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F. ଦାଫୀ ଯଘିାନ  - ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା 

1. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା 

ଯବିାଷା 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ରୋବ ରିସୀ ଏଫଂ ଏହୋ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ, ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ୂସ୍ଙୋଣୀ/ଅଂର୍ଓି , ସ୍ଙୋଣୀ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ଈତ୍ପୋଦ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଏଥିୄଯ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ, ନ୍ତଭି 
ସଂସ୍କୋଯ ଔଙ୍ଙପ, ର୍କି୍ଷୋକତ ଔଙ୍ଙପ ଆତୟୋଦ ିଯ ଅଡ-ନ ଓବୄଯଚ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

PA ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ଫିଦ ୄହଈଙ ି‚ଦୁଖପଟଣୋ‛ ׀ 

ଯବିାଷା 

ଦୁଖପଟଣୋ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଚନିରି୍ ମୋହୋ ଅଓସି୍ମଓ, ଦୃଷ୍ଟ ୂନୄକି୍ଷତ , ନବିୄପ୍ରତ,  ପ୍ରଘଣ୍ଡ ଏଫଂ ପ୍ରଓଟ ସୋଧନ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହ ି
ଯୂୄ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଦୋଫୀ ଯଘିୋଓ ସୋଫଧୋନତୋ ଫରଭନ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ଏଓ ଧିସୂଘନୋଯ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ନଭିନ ଫରି୍ଣକୁଡଓୁି ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ 
:  

a) ଫୟକି୍ତ ମୋହୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ୄସ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ି 

b) ହୋନଯି ତୋଯଔି  ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ତୋଯଔି ମପୟନ୍ତ ରିସୀ ୄଫୈଧ ଯହଙି ି 

c) ହୋନ ିରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଙ ି

d) ହୋନ ିଦୁଖପଟଣୋ ଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଙ,ି ୄଯୋକ ଠ୍ୋଯୁ ନୁୄହ ଁ

e) ୄଓୌଣସ ିଙ ଓଟ େକିର୍ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ନୁସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ନିୄ େପର୍ ଦିନୁ୍ତ 

f) ଦୋଫୀଓୁ ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ତୋ’ ସଓୋୄର୍ ଯଚିବପ ଚୋତ ଓଯନୁ୍ତ 

g) ଟର୍ଣ୍ପଏଯୋଈଣ୍ଡ ଟୋଆମ୍ ୂଦୋଫୀ ୄସଫୋ ସଭଣ  ଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ଫଓିୋର୍ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯୁଥୋଅନୁ୍ତ ׀ 

2. ଦାଫୀ ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚମଦ ିଦୋଫୀ ସୂଘନୋୄଯ ଓଭିୋ ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ପ୍ରୋପି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିନୋରି ସତଓପତୋ ଦୃଷି୍ଟୄକୋଘଯ ହୁଏ, 
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦୋଫୀଯ ସତୟୋନ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ମୋଞ୍ଚଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ୋଆଁ ନୋରି ସତଓପତୋ ଯ ଈଦୋହଯଣ ୂଧିଓ ମୋଞ୍ଚ ଈୄେର୍ୟୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଓଟଯ ସଓୋଯୋମକ ଓ ସଂୄଙ୍କତ ଓଭିୋ 
ଦୋଫୀଟ ିଓଟ ୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄଫୋରି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ନୋହିଁ  :  

 ନଓିଟ ଅସନ୍ନ ଦୋଫୀ ୂଫୀଭୋ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଯ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୋଫୀ   
 ଦୀଖପ ଫଧି ଯ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ସହତି ଈଙ୍ଙ ସୋପ୍ତୋହଓି ରୋବ ଯୋର୍ ି
 ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିୄଯ ଫସିଙ୍ଗତ ି
 ୄସହ ିଏଓୋ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହୁଫଧି ଦୋଫୀ  
 ଭଦୟଯ ସଂୄଓତ 
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଅମକ ହତୟୋ 
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 ଫିଭ ଯୋତ୍ର ିସଡଓ େୋପିକ୍ ଦୁଖପଟଣୋ ୄମୄତୄଫୄ କୋଡ ିଓୁ ଫୀଭତି ଘୋଈଥିରୋ  
 ସପ ଦଂର୍ନ 
 ଫୁଡ ିମିଫୋ 
 ଈଙ୍ଙ ସ୍ଙୋନ ଯୁ ତନ 
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଯଣ କୁଡଓି 
 ଫରି୍ ୄଦଆୄଦଫୋ/ଫରି୍ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହଫୋ 
 ହତୟୋ 
 ୄକୋ ିଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ଷତ 
 ଫ୍ରଷ୍ଟ ଫୋଆଟ୍ ୂର୍ୀତୋଖୋତ  ଦୃର୍ୟତୋ  
 ନଯ ହତୟୋ, ଆତୟୋଦ ି

ନୁସନ୍ଧୋନ ଯ ଭୂଔୟ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ି:  

a) ହୋନ ିଯ ଓୋଯଣ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ׀  

b) ହୋନ ିଯ ଫସି୍ଗୋଯ  ସ୍ୱଯୂ ଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ׀  

c) ପ୍ରଭୋଣ ଏଫଂ ସଘୂନୋ ଯ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ ׀ 

d) ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିୄଯ ଓଟ ଓଭିୋ ତଯିଞ୍ଜନ ଯ ତତ୍ତ୍ୱ ଙ ିଓ ିନୋହିଁ, ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ׀  

ଦୟାଓଯି ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ : ନୁସନ୍ଧୋନ ଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିପ୍ରଓଯଣଯ ଫୋସ୍ଗଫତୋ/ସତୟତୋ ଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ 
ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ׀  

ଏହୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ଦୋଫୀ ମୋଞ୍ଚଓର୍ତ୍ପୋ ନୁସନ୍ଧୋନଓୋଯୀଓୁ ନୁସନ୍ଧୋନଯ ୄଓନ୍ଧ ଫନୁି୍ଦ ଈୄଯ ଭୋକପଦର୍ପନ ଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଯ ଈଦୋହଯଣ :  

ସଡଓ ଟ୍ରାପିକ୍ ଦୁଖପଟଣା 

i. ଦୁଖପଟଣୋ ୄଓୄଫ ଖଟଥିିରୋ-ସଠ୍କି୍ ସଭଣ,ଏଫଂ ତୋଯଔି ସ୍ଙୋନ ? 

ii. ଫୀଭିତ ଏଓ ୋଦଘୋଯୀ ଥିରୋ, ମୋତ୍ରୀ/ିରିନ୍ ଘୋଓ ଯୂୄ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିରୋ ଓଭିୋ ଦୁଖପଟଣୋୄଯ ସଂକୃ୍ତ କୋଡ ିଓୁ ଘୋଈଥିରୋ ? 

iii. ଦୁଖପଟଣୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫଫିଯଣ, ଏହୋ ଓିଯ ିଖଟଥିିରୋ ? 

iv. ଦୁଖପଟଣୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭତି ଭଦୟଯ ପ୍ରବୋଫୄଯ ଥିରୋ ଓ ି? 

v. ଭୃତୁୟ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଭତୁୃୟଯ ସଠ୍କି୍ ସଭଣ  ତୋଯଔି ଓ’ଣ ଥିରୋ, ଭୃତୁୟ ଫୂପଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋ, ୄଓଈ ଁ  
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଆତୟୋଦ ି? 

ଦୁଖପଟଣା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଓାଯଣ :  

କୋଡ ିଘୋଓ ଯ ୄଓୌଣସ ିୄଯୋକ ୂହୃଦଖୋତ, ଈଦୄଫକ ଆତୟୋଦ ି, ଭଦୟଯ ପ୍ରବୋଫ, ଔଯୋ ଯୋସ୍ଗୋ ସ୍ଙିତ,ି ୋକ ସ୍ଙିତ,ି କୋଡଯି  ୄଫକ ଆତୟୋଦ ି
ୄମୋକଁ ୁଫୀଭିତଯ ଓଭିୋ ଫିଯୀତ କ୍ଷଯ କୋଡଯି ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଫପିତୋ ୂଷ୍ଟିଯଙ୍ି୍ଗ, ୄବ୍ରକ୍ ଆତୟୋଦ ିଫପିତୋ  ׀  
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ସମ୍ଭୋଫୟ ଚୋରିଅତ ିଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀଯ ଯହସୟ ଈଘୋଟନ ଯ ୄଓୄତଓ ଈଦୋହଯଣ :  

 TTD ଫଧି ୄଯ ତଯିଞ୍ଜନ ׀ 

 ୄଯୋକଓୁ ଦୁଖପଟଣୋ ଯୂୄ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଈ.ସ୍ୱ. ୟୋୄଥୋୄରୋଚ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ୀଠ୍ିୄ ଯ ମନ୍ତ୍ରଣୋ ଓୁ 
ଖୄଯ ‘ଡମିିଫୋ/ସିଳ ୄହୋଆମିଫୋ’ ୄଯ ଏହୋଓୁ ି.ଏ. ଦୋଫୀୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋ ׀ 

 ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ଚୋରି ଓଯ,ି ଫୂପ-ଫଦିୟଭୋନ ଦୁଖପଟଣୋକୁଡଓୁି ନୂଅ ଯୂୄ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଏ – ସ୍ୱୋବୋଫଓି ଭତୁୃୟଓୁ ଦୁଖପଟଣୋ ଚନତି 
ପ୍ରଓଯଣ ଓଭିୋ ଫୂପ-ଫଦିୟଭୋନ ଯୁକଣତୋ ଯୂୄ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୁଖପଟଣୋ ୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ  

 ଅମକ ହତୟୋ ଚନତି ଭୃତୁୟ ଓୁ ଦୁଖପଟଣୋ ଚନତି ଭୃତୁୟ ଯୂୄ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ  

ଡସିଚୋଚପ ବୋଈଘଯ ୄହଈଙ ିଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦସ୍ଗୋଫଚି, ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହ ିକୁଡଓି ୄମଈଁକୁଡଓି 
ଭିୃତୁୟ ଦୋଫୀ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସଭଣୄଯ ନୋଭିତ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄଟ ଏଫଂ ତୋହୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ 
ଂର୍ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

3. ଦାଫୀ ଦରିରୀଓଯଣ 

ସାଯଣୀ 2.3 

ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 

 

a) ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋ ଯ ନୋଭୀତ/ଯଫିୋଯ ସଦସୟ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ଈଘତି ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ପଭପ  

b) ପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ଯିୄ ୋଟପ ଯ ଭୂ ଓଭିୋ ନୁପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀ ୂFIR /ଞ୍ଚନୋଭୋ/ମୋଞ୍ଚ ଞ୍ଚନୋଭୋ 
ଯ ନୁପ୍ରଭୋଣତି ପ୍ରତରିିି   

c) ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଯ ଭୂ ଓଭିୋ ନୁପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

d) ମଦ ିସଂୋଦତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ୄୋଷ୍ଟ ଭଟଭ ଯିୄ ୋଟପ ଯ ନୁପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

e) AML (ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ  ଦସ୍ଗୋଫଚି ସଫୁଯ ନୁପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତରିିି – ନୋଭ ସତୟୋନ ୋଆଁ 
ୂୋସୄୋଟପ/PANଓୋଡପ/ୄବୋଟଦୋତୋ ID/ଡ୍ରୋଆବିଙ୍୍ଗ ରୋଆୄସନଷ , ଠ୍ଓିଣୋ ସତୟୋନ ୋଆଁ 
ୂୄଟରିୄପୋନ ଫରି  ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ଫଫିଯଣ/ଫଚୁିୀ ଫରି/ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ  ׀  

f) ଏପିୄଡଫଟି୍ ୂର୍ଥ ତ୍ର   କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫଣ୍ଡ ଥିଫୋ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ׀ ଈବଣ 
ସଭସ୍ଗ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ 
ୄନୋଟଯୀଓୃତ ୄହୋଆଥିଫ ׀  

ସ୍ଥାୟୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଓିାଙ୍ଗତା 
(PTD) ଏଫଂ ସ୍ଥାୟୀ 
ଅଂଶଓି ଫଓିାଙ୍ଗତା 
(PPD) ଦାଫୀ  

a) ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ଈଘତି୍ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ׀  

b) ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ଯିୄ ୋଟପ ଯ ନୁପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

c) ଏଓ ସବିିର ସଚପନ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିସଭୋନ ୄମୋକୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭିତଯ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋଓୁ 
ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  
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ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଓିାଙ୍ଗତା 
(TTD) ଦାଫୀ 

 

a) ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋଯ ପ୍ରଓୋଯ  ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଫଧି ଈୄରଳଔ ଓଯୁଥିଫୋ 
ୄଭଡଓିର ସୋଟପିିୄଓଟ୍ ׀ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ଠ୍ୋଯୁ ସଠ୍କି୍ ଙୁଟ ିସଭଣଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଈଥିଫୋ ଙୁଟ ି
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ମୋହୋ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି  ୄଭୋହଯୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀  

b) ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ପିଟୄନସ ସୋଟପିିୄଓଟ୍ ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣତି ଓଯ ିୄମ ଫୀଭିତ ତୋ’ 
ସୋଭୋନୟ ଓୋମପୟ ସଂୋଦନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄଟ ׀  

ଈୄଯୋକ୍ତ ତୋରିଓୋଟ ି ୄଓଫ ସଂୄଓତୋମକ ଓ ୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ତଥୟ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ଧିଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ୂକ୍ଷତ ଘହି୍ନ, 
ଦୁଖପଟଣୋଯ ସ୍ଙ ଆତୟୋଦ ି ଯ ପୄଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ସହତି  ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସୄନ୍ଦହୋସ୍ପଦ ଓଟ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଥିଫୋ 
ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓୁି ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋଓୁ ଡିୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  4 

ସ୍ଙୋଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଚଭୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଭିନ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ? 

I. ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ଈଘତି୍ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ପଭପ ׀  

II. ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ଯିୄ ୋଟପଯ ନୁପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

III. ଏଓ ସବିିର ସଚପନ ଓଭିୋ ୄଓୌଣସ ିସଭୋନ ୄମୋକୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭିତ ଯ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଓୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ 
ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  

IV. ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ିଟୄନସ୍ ସୋଟପିିୄଓଟ୍ ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯ ିୄମ ଫୀଭିତ ତୋ’ ସୋଭୋନୟ ଓୋମପୟ ସଂୋଦନ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄଟ ׀  
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G. ଦାଫୀ ଯଘିାନ- ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 

1. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ 

ମଦି ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ ୄନଓ ନୁବୋକ ଙ ିମୋହୋ ଣ-ୄଭଡଓିର ରୋବ କୁଡଓୁି ଅଫୃର୍ତ୍ ଓୄଯ, ଏହୋଯ 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଯଘିୋନ ଓୁ ୋଯବ୍ନୋଯଓି ଯୂୄ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄୋଟପୄ ପୋରି ନ୍ତକପତ ଯଔୋମୋଆଙ ିଓୋଯଣ ୄଭଡଓିର  ୄଯୋକ 
ରୋବ ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଭୂଔୟ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଟ ׀  

ଏହ ି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋକୁଡଓୁି ଭୂଔୟତଃ ନଭିନ ନୁବୋକ କୁଡଓିୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଈତ୍ପୋଦ ନଭିନ 
ଈରିଳଖିତ ରୋବକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗଙୁ୍କ ଓଭିୋ ୄଓୄତଓଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ :  

a) ୄଭଡଓିର ଏଫଂ ୄଯୋକ ଫବିୋକ 

b) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ଏଫଂ ନଷି୍କୋସନ/ଯତିୟୋକ 

c) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 

d) ଫୟକି୍ତକତ ଦୋଣିତ୍ୱ 

e) ନୟୋନୟ ଣ-ୄଭଡଓିର ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ :  
 ମୋତ୍ରୋ ଯେଓଯଣ 
 ମୋତ୍ରୋ ଫିଭ 
 ମୋତ୍ରୋୄଯ ଫୋଧୋ 
 ଫପି ୄହୋଆଥିଫୋ ସଂୄମୋକ 

 ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋୄକଚ ୄଯ ଫିଭ  
 ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋୄକଚ ଯ ହୋନ ି
 ୋସୄୋଟପ ଯ ହୋନ ି
 ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ 

 ଫୋହନ ହଯଣ ବର୍ତ୍ୋ 
 ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୀଭୋ 
 ଫୋହନ ହଯଣ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ 
 ପ୍ରୋୄଣୋଚଓ ସୁଯକ୍ଷୋ 
 ସହୋନବୂତରି୍ୀ ଯଦିର୍ପନ 
 ଧ୍ୟଣନ ୄଯ ଫୋଧୋ 

 କୃୄହୋଓଯଣ ୄଘୋଯୀ 

ୄମଯଓି ିନୋଭ ସଘୂୀତ ଓୄଯ, ରିସୀ ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ, ଏହୋ ସ୍ୱୋବୋଫଓି ୄଟ ୄମ ହୋନ ିବୋଯତ 
ଫୋହୋୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଯିୄ ୋଟପ ଓଯୋମିଫ ଦୋଫୀକୁଡଓି ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଯୂୄ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଫୀ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ 
ୂସହୋଣଓ ଓବ୍ନୋନୀ  ସଂକୃ୍ତ ଥୋଏ ମିଏ ସୋଯୋ ଫଶି୍ୱୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଭଥପନ  ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ୄନଟେଓପ ସ୍ଙୋିତ 
ଓଯଙି ି׀  
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ଦାଫୀ ୄସଫାକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ  ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି: 

a) 24*7 ଅଧୋଯୄଯ ଦୋଫୀ ଧିସଘୂନୋ ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫିୋ; 

b) ଦୋଫୀ ପଭପ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋ ; 

c) ହୋନ ିୄଯ ତୁଯନ୍ତ ଯୂୄ ଓ’ଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି, ଏହୋ ଈୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଭୋକପ ଦର୍ପନ ଓଯଫିୋ; 

d) ୄଭଡଓିର ଏଫଂ ୄଯୋକ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ; 

e) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ଏଫଂ ଯତିୟୋକ ୋଆଁ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ ଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯଫିୋ ׀  

2. ସହାୟଓ ଓବ୍ନାନୀ – ଫିୄ ଦଶ ଦାଫୀୄଯ ବୂଭିଓା 

ସହୋଣଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କଯ ନଚି ଓୋମପୟଣକୁଡଓି ଙ ିଏଫଂ ସୋଯୋ ଫଶି୍ୱଯ ୄସବଅି ନୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ସହତି ଫନ୍ଧନ ଥୋଏ ׀ 
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଖଟଣୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହ ିଓବ୍ନୋନୀ ଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କଯ ଗ୍ରୋହଓ ଭୋନଙୁ୍କ ସହୋଣତୋ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

ଏହ ି ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଦୋଫୀ ଞି୍ଜଓଯଣ ଏଫଂ ସୂଘନୋ ୋଆଁ ଅନ୍ତଚପୋତଓି ୄଟୋର ଫି୍ର ନଭଯକୁଡଓି ସହତି ଏଓ 24*7 ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ଯ 
ସଂଘୋନ ଓଯନ୍ତ ି ି ସଭୋୄନ ନଭିନରିଖିତ ୄସଫୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତୄ ׀ ଏଫଂ ୄସଫୋକୁଡଓିଯ ଘୋଚପ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସହତି 
ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୋଚନିୋଭୋ, ଅଫୃତ ୄହୋଆଥିଫୋ ରୋବକୁଡଓି ଆତୟୋଦ ିଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

a) ୄଭଡଓିର ସହୋଣତୋ ୄସଫୋ : 
i. ୄଭଡଓିର ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ୄଯପଯୋର 
ii. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ ିଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ 
iii. ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ୄଭଡଓିର ନଷି୍କୋସନ ଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ 
iv. ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ୄଭଡଓିର ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ  
v. ଭୃତଓ ଫୄର୍ର୍ଯ ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ 
vi. ସହୋନୁବୂତରି୍ୀ ଯଦିର୍ପନ ଫୟଫସ୍ଙୋ 
vii. ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସନ୍ତୋନ ସହୋଣତୋ / ନୁଯକ୍ଷଣ 

b) ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ୄଭଡଓିର ସ୍ଙିତଯି ନଯିୀକ୍ଷଣ 

c) ଅଫର୍ୟଓ ର୍ଧକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ 

d) ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ନୁମୋଣୀ  ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ନ୍ତକପତ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଫୟଣ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପକୁଡଓିଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି׀ 

e) ମୋତ୍ରୋ-ୂଫପ ସଘୂନୋ ୄସଫୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄସଫୋ :  
 ବିସୋ ଏଫଂ ଟୀଓୋଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
 ଦୂତୋଫୋସ ୄଯପଯୋର ୄସଫୋ 
 ହଚମିୋଆଥିଫୋ ୋସୄୋଟପ ଏଫଂ ହଚମିୋଆଥିଫୋ ରୄକଚ ସହୋଣତୋ ୄସଫୋ 
 ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରସୋଯଣ ୄସଫୋ 

 ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୟଫସ୍ଙୋ 
 ଅଥଓି ଚଯୁଯୀଓୋୀନ / ଅଓସି୍ମଓ ସହୋଣତୋ 
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f) ଫୟୋଔୟୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଯପଯୋର 
g) ୄଫୈଧିଓ ୄଯପଯୋର 
h) ଓରି ସହତି ନମୁିକି୍ତ 

3. ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ସ କୁଡଓି ାଆଁ ଦାଫୀ ଯଘିାନ 

ଦୋଫୀ ଯଘିୋନ ଦ୍ଧତ ିନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍, ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଣ-ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଣୁ.ଏସ୍. ୄଯ ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ଦୋଫୀ ଯଘିୋନ ନୟୋନୟ ୄଦର୍ୄଯ ଥିଫୋ ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସୋୋନ ଠ୍ୋଯୁ ୄସୋୋନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିୋ ׀  

a) ଦାଫୀ ଧିସଘୂନା 

ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିହୋନ ିଖୄଟ, ୄଯୋକୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ ିଓଈଣ୍ଟଯ ୄଯ ଫୀଭୋଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଔୋଏ ׀ ସହୋଣତୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଠ୍ୋଯୁ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ୄଯୋକୀ ଓଭିୋ ଜ୍ଞୋତ ି / ଫନୁ୍ଧ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ନୂଅ ୄଓସ୍ ଯ ଧିସଘୂନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ׀ ତୋ ୄଯ 
ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଏ ׀  

b) ଦାଫୀ ଯଘିାନ ୄସାାନ :  

ଏହୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ, ସୋଧୋଯଣ ୄସୋୋନକୁଡଓିଯ ତୋରିଓୋ ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଙ ି:  

 ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଓସ୍ ଭୟୋୄନଚଯ ରିସୀଧୋଯୀଯ ରୋବ, ଫୀଭୋ ଯୋର୍,ି ରିସୀ ଫଧି, ନୋଭ ଓୁ ସତୟୋିତ ଓୄଯ ׀  

 ୄଓସ୍ ଭୟୋୄନଚଯ ତୋୄଯ ୄଯୋକୀଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ,ି ଫରିିଙ୍୍ଗ ସଘୂନୋ ଔଙ୍ଙପଯ ଅଓନ ଈୄଯ ୄଡଟ ୋଆଁ କି୍ଳନଓିର/ୄଭଡଓିର 
ଟପି୍ପଣୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହତି ସଂଓପୄ ଯ ଯୄହ ׀ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ କି୍ଳନଓିର ଟପି୍ପଣୀ  ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ଯ 
ଅଓନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଓୁ ୄଡଟ୍ ଠ୍ୋଏ ׀  

 ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଧୀନୄଯ, ଦୋଫୀଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନଯ 
କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଯଔୋମୋଏ ׀  

 ଏବ ିଯଦୃିର୍ୟ ଅସିୋୄଯ ୄମଈଠଁ୍ ିବୋଯତୄଯ ୂଫୀଭିତ ଯ ନଚି ସ୍ଙୋନ ୄଯ  ଏଫଂ/ଓଭିୋ ହୋନ ିୄହୋଆଥିଫୋ ସ୍ଙୋନୄଯ ନୁସନ୍ଧୋନ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ନୁସନ୍ଧୋନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ନୁବୋକ ୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁଯୂ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫିୄ ଦର୍ଯ ନୁସନ୍ଧୋନଓୋଯୀଓୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯ ସହୋଣତୋ ୄଯ ଓଭିୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଓପ 
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

 ଘଓିତି୍ସୋ ଘୋରୁ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ନୁଜ୍ଞୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏଓ କି୍ଳନଓିର  ଭୂରୟ ୄଡଟ, ପ୍ରକତ ିଟପି୍ପଣୀ ଆତୟୋଦ ି
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଓସ୍ ଭୟୋୄନଚଯ ୄଦୈନଓି ଯୂୄ ୄଓସ ଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିୋ ଘୋରୁ ଯୄଔ ׀  

 ୄଯୋକୀଓୁ ଡସିଚୋଚପ ଓଯଫିୋ ୄଯ, ୄଓସ୍ ଭୟୋୄନଚଯ ନ୍ତଭି ଘୋଚପକୁଡଓୁି ୁଷି୍ଟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହତି ନଷି୍ଠୋ ଫୂପଓ 
ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀  

 ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫରିଓୁ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ମୋଞ୍ଚ, ସ୍କବି୍  ଡଟି୍ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ଭିଥିିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୁଟଯି ׀
ସଂୄର୍ୋଧନ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଫରିିଙ୍୍ଗ ଫବିୋକ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  
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 ତୋୄଯ ନ୍ତଭି ଫରି ଯ ନୁ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ  ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ସହୄମୋକୀ ୁନଭପରୂୟନଦି୍ଧପୋଯଣ 
ଏୄଚଣ୍ଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତପି୍ରୋପ୍ତ ଭୂରୟ ନୁମୋଣୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ୄମୄତର୍ୀଘ୍ର ଦଅିମୋଏ, 
ୁନଭପୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ସମ୍ଭଫ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ୁନଭପୂରୟନଦି୍ଧପୋଯଣ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଣୁ.ଏସ୍. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ୄଟ ଏଫଂ ଏହ ି ପ୍ରଓୋୄଯ, ଣ ଣୁ.ଏସ୍ ୄଓସ୍ କୁଡଓିୄଯ 
ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ୋଥପଓୟ ׀  

c) ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ୄସାାନ :  

i. ଦୋଫୀ ଭରୂୟୋଙ୍କଓ ନୁଭପରୂୟ ନଦି୍ଧପୋଯତି/ଭୂ ଫରି ଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ, ସତୟୋିତ ଓୄଯ ଏଫଂ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄସଫୋ  ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଘଓିତି୍ସୋଯ ତୋଯଔି ୋଆଁ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫରିଓୁ ׀
ଦୋଫୀ ଫବିୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡଟି ଓଯୋମୋଏ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ଘୋଚପସଫୁ ଠ୍କି୍ ଫକପୄ ଯ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସୋ ୄପ୍ରୋୄଟୋଓର 
ନୁମୋଣୀ ଙ ି׀ ଡସିଓୋଈଣ୍ଟଓୁ ନୁଃ-ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫରିଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ii. ତୋୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ନୁଭପୂରୟନଦି୍ଧପୋଯଣ ଧିସଘୂନୋ ର୍ୀଟ  ରୋବକୁଡଓିଯ ସଂଔୟୋ ୂEOB) ସହତି ଫରିଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆ ଦଅିମୋଏ ׀  

iii. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫରିଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୁଯନ୍ତ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଧିଓୋଯ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

d) ୄଦୟପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄସାାନ : 

i. ସ୍ଙୋନୀଣ ପିସ୍ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଭୋଘନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓୋଯ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ׀  

ii. ଥପ ଫବିୋକ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଭୋଘନ ଓୄଯ  

e) ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

i. ସଭଦୁ୍ରୋଯୀ ୄଦର୍, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଣୁ.ଏସ୍. ଏଫଂ ଣୁୄଯୋ ଯ ସଷି୍ଟଭ ବୋଯତୀଣ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ ଫହୁତ ରକୋ ୄଟ 
ୄମୄହତୁ ଧିଓୋଂର୍ ୄରୋଓଙ୍କ ୋଔୄଯ, ୄଫସଯଓୋଯୀ ଫୀଭୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଈ ଥଫୋ ସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଈ, 
ଫଶି୍ୱଫୟୋଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଥୋଏ ׀ ଧିଓୋଂର୍ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସଫୁ ଅନ୍ତଚପୋତଓି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ୄଦଣପ୍ରଦୋନଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି
ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯନ୍ତ ିମଦ ିଫୀଭିତ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଏଓ ୄଫୈଧ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓଭିୋ ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଧିଓୋଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋଯ ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଓଭିୋ ନକଦ ଚଭୋଯ ବୋଫୄଯ ଘଓିତି୍ସୋଓୁ ଫିମି୍ବତ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀  

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ତୁଯନ୍ତ ଘଓିତି୍ସୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି ି ମଦ ׀ ଏଓ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଥୋଏ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଥଫୋ 
ୄଯୋକୀଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ଘୋଚପସଫୁଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଥିୋନ୍ତ ି ୄମୄହତୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନୄଯ ଫିଭ 
ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ମଦ ିୄଦଣପ୍ରଦୋନ ତୁଯନ୍ତ ହୁଏ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ତୁଯନ୍ତ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ତୟଧିଓ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି  ୁନଭପୂରୟନଦି୍ଧପୋଯଣ ׀
ଏୄଚନିଷଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଫରିକୁଡଓିଯ ର୍ୀଘ୍ର ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ସଓୋୄର୍ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ସହତି ଭୂରୟ 
ଓମ୍ ୄଫର୍ୀ ଓଯଫିୋ ଈୄଯ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

ii. ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ  ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନୋ ଫୀଭିତ ଓୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଟୋର ଫି୍ର 
ନଭଯ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  
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iii. ଏଓ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫସଯୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ତୋ’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ୄଫୈଧ 
ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସୋହୋମୟୄଯ ଏଓ ଫନିେିଷି୍ଟ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

iv. ରିସୀଯ ୄଫୈଧତୋ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଓର 
ୄସଣ୍ଟଯ ନଭଯ ୄଯ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ/ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସହତି ସଂଓପ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀  

v. ଥୄଯ ରିସୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆକୄର ଫୀଭତି ନକଦହୀନ ଅଧୋଯୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଘଓିତି୍ସୋ ୄନଆ ୋୄଯ ׀  

vi. ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଭୂବୂତ ସୂଘନୋ 
ୄହଈଙ ି 

1. ୄଯୋକଯ ଫଫିଯଣୀ 

2. ୄଓୌଣସ ିଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଆତହିୋସ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ, ବୋଯତ ଯ ସ୍ଙୋନୀଣ ୄଭଡଓିର ପିସଯଯ ଫଫିଯଣୀ :  
 ତୀତ ଆତହିୋସ, ଘତି ଘଓିତି୍ସୋ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଧିଓ ୄମୋଚନୋଫଦ୍ଧ ୄଓୋସପ ଏଫଂ ନଭିନକୁଡଓୁି ତୁଯନ୍ତ ଠ୍ୋଆଫୋ 

ୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ  
 ୄସଫୋଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଫଫିଯଣ ସହତି ଦୋଫୀ ପଭପ 
 ୋସୄୋଟପଯ ନଓର 
 ୄଭଡଓିର ସୂଘନୋ ପଭପ ଯ ୄଭୋଘନ 

f) ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡଓିର ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରତିୂରି୍ତ୍ :  

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦୋଫୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପୋଆର ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭୋୄନ ବୋଯତଓୁ ୄପଯ ିଅସନ୍ତ ି׀  ଦୋଫୀ 
ଓୋକଚତ୍ରକୁଡଓିଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ, ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ନୁସୋୄଯ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଏ ׀  ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ 
ୄଦଣପ୍ରଦୋନଓୁ ବୋଯତୀଣ ଟଙ୍କୋ ୂINR) ୄଯ ଓଯୋମୋଏ ׀  ମୋହୋ ନକଦହୀନ ଦୋଫୀ ବ ିନୁୄହଁ ୄମଈଠଁ୍ ିୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଓଭିୋ 
ଆୄରୄଓଟରୋନକି୍ େୋନଷପଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀    

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦୋଫୀକୁଡଓୁି ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଭୋତ୍ରୋଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ INR ୄଯ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ହୋନଯି ତୋଯଔି ମପୟନ୍ତ ଭୁଦ୍ରୋ 
ଫନିଭିଣ ହୋଯ ଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଏ ׀ ତୋୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଓଭିୋ ଆୄରୄଓଟରୋନକି୍ େୋନଷପଭପଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

i. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ୄସହ ିପ୍ରଓୋୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ୄମଈଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ନୁବୋକୄଯ ଫୟୋଔୟୋ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ii. ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍ ଏଫଂ ଅଥଓି ଚଯୁଯୀଓୋୀନ / ଅଓସି୍ମଓ ୄଓସ୍ କଡୁଓୁି ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଠ୍ୋଯୁ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

iii. ସଭଥପନୀଣ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ନୟ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ରୋକୁ ୄହଈଥିଫୋ ୄସହ ିସଭୋନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ନୁୋନ 
ଓୄଯ ׀  

g) ୄଭଡଓିର ଦୁଖପଟଣା ଏଫଂ ୄଯାକ ଔଙ୍ଙପ ାଆଁ ଦାଫୀ ଦରିରୀଓଯଣ 

 ଦୋଫୀ ପଭପ 

 ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ୋଟପ 

 ଭୂ ବର୍ତ୍ ି/ ଡସିଚୋଚପ ଓୋଡପ 
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 ଭୂ ଫରି /ଯସଦି/ ୄପ୍ରସି୍କିର୍ନ 

 ଭୂ ଏସ, -ୄଯ ଯିୄ ୋଟପ/ୟୋୄଥୋୄରଚଓିର/ମୋଞ୍ଚ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄ ୋଟପ 

 ପ୍ରୄଫର୍  ପ୍ରସ୍ଙୋନ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଥିଫୋ ୋସୄୋଟପ / ବିସୋ ଯ ପ୍ରତରିିି 

ଈୄଯୋକ୍ତ ତୋରିଓୋ ୄଓଫ ସୋୄଙ୍କତଓି ୄଟ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ୄଓସ୍ ଫଫିଯଣୀ ଓଭିୋ ନେିଷି୍ଟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଦୋଫୀ 
ସଭୋଧୋନ ନୀତ ି/ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିତଯିକି୍ତ ସୂଘନୋ / ଦସ୍ଗୋଫଚି ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

_____________ ଓୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ଦୋଫୀ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  

I. ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍ 

II. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ 

III. ଫିୄ ଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ 

IV. ସଭଥପନୀଣ ଦୋଫୀ 

 

ସାଯାଂଶ 

a) ଫୀଭୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ‘ପ୍ରତରୁି୍ତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ିଯ ଏଓ ସୋକ୍ଷୀ ׀ ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋଯ ପ ସ୍ୱଯୂ 
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଫୋସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷୋ ׀  

b) ଫୀଭୋୄଯ ୄକୋଟଏି ଭଔୂୟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଭୋଦଣ୍ଡ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ କ୍ଷଭତୋ ׀  

c) ୄସହ ିଗ୍ରୋହଓ, ମିଏ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଈଙ ିପ୍ରୋଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ୂହତିଧୋଯୀ  ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଯ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ׀  

d) ନକଦହୀନ ଦୋଫୀୄଯ ଏଓ ୄନଟେଓପ ହସି୍ପଟର ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/TPA ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫୂପ-ସ୍ୱୀଓୃତ ିଅଧୋଯୄଯ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିୋ ପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭୋ ଓୄଯ ׀  

e) ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି ଦୋଫୀୄଯ, ଗ୍ରୋହଓ ତୋ’ ନଚି ସଂସୋଧନ ଯୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ  
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/TPA ନଓିଟୄଯ ଦୋଫୀ ପୋଆର ଓୄଯ ׀  

f) ଦୋଫୀ ସଘୂନୋ ୄହଈଙ ିଗ୍ରୋହଓ  ଦୋଫୀ ଟମି୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓପଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ׀  

g) ମଦ ିଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଓଟ/ଚୋରିଅତ ିସୄନ୍ଦହ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଓୁ ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ଠ୍ୋମୋଏ ׀ ଏଓ 
ଦୋଫୀଯ ମୋଞ୍ଚ ଆନ୍-ହୋଈସ୍ ୂନଚି କହୃ ଭଧ୍ୟୄଯ  ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ନୁସନ୍ଧୋନ 
ଏୄଚନିଷ ଈୄଯ ଏହ ିଓୋମପୟ ବୋଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

h) ଯଚିବପ/ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିୋ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଙତ ିଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଔୋତୋକୁଡଓିୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ଯୋର୍ ିପ୍ରୋଫଧୋନ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  
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i) ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନଓିଟୄଯ ବିୄମୋକତ୍ର ଦୋଔର ଓଯଫିୋ ଫୟତୀତ, ଗ୍ରୋହଓ ୋଔୄଯ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ଓଭିୋ 
ଈୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯମ୍ ଓଭିୋ ଏଯଓି ିୄଫୈଧୋନଓି ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯଫିୋଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯହଙି ି׀  

j) ଓଟ/ଚୋରିଅତ ି ଭଔୂୟତଃ ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ରିସୀ କଡୁଓିୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ଓଭିୋ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଦୋଫୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ରିସୀକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀  

k) TPA ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ୄନଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଥିୋଏ ଏଫଂ ରୁ୍ଳ୍କ ଅଓୋଯୄଯ ୋଯଶି୍ରଭିଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଥିୋଏ ׀  

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଓୁ ପ୍ରୋଥଭଓି ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘନୋ ଓଯୋମୋଏ ? 

I. ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ 

II. ଭୋରିଓଭୋନଙୁ୍କ 

III. ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙୁ୍କ 

IV. ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ୄବ୍ରୋଓଯଭୋନଙୁ୍କ 

ପ୍ରଶନ 2 

କିଯୀର୍ ସୄସ, ନୋ ଙ୍କ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରୋ ׀ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯଫିୋ 
ଫୟତୀତ, କିଯୀର୍ ସୄସ, ନୋଙ୍କ ୋଔୄଯ ଈରବ୍ଧ ଫଓିଳ୍ପ ଓ’ଣ ୄଟ ? 

I.                     

II. ୄଫୈଧୋନଓି ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯଫିୋ 

III. ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯଫିୋ 

IV. ୄଓସ୍ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓଙି ିଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ  

ପ୍ରଶନ 3 

ଯୋଚୀଫ ୄଭହୄତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଈସ୍ଙୋିତ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀଯ ମୋଞ୍ଚ ସଭଣୄଯ, ଅଫଷି୍କୋଯ ଓୄଯ ୄମ ଯୋଚୀଫ ୄଭହୄତୋ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ, 
ଘଓିତି୍ସୋ ସଓୋୄର୍ ତୋ’ ବୋଆ ଯୋୄଚର୍ ୄଭହୄତୋ ଓୁ ବର୍ତ୍ ିଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀ ଯୋଚୀଫ ୄଭହୄତୋ ଯ ରିସୀ ଏଓ ଯଫିୋଯ ୄପଳୋଟର୍ ୄମୋଚନୋ 
ନୁୄହଁ ׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ି____________ ଚୋରିଅତଯି ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ׀  

I. ଙଦମନୋଭ ଧୋଯଣ 

II. ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓିଯ ଙଯଘନୋ 

III. ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯ ତଯିଞ୍ଜନ 

IV. ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଘଓିତି୍ସୋ ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ଘଓିତି୍ସୋ/ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋ 

ପ୍ରଶନ 4 
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ନଭିନରିଖିତ ଫସ୍ଙୋକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋ ନ୍ତକପତ, ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଅଫୋସଓି ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ 
?  

I. ୄଯୋକୀ ଯ ଫସ୍ଙୋ ଏ ବ ିୄଟ ୄମ ତୋଓୁ ହସି୍ପଟର/ନସଂିୄହୋମ୍ ଓୁ ନଅିମୋଆୋୄଯ, ଓନୁି୍ତ ୄସ ସନ୍ଦ ଓଯୁ ନୋହିଁ  

II. ହସି୍ପଟୋର/ନସଂି ୄହୋମ୍ ୄଯ ଅଫୋସଯ ବୋଫ ୄହତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ୄସଠ୍ଓୁି ନଅିମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ  

III. ୄଓଫ ହସି୍ପଟର/ନସଂିୄହୋମ୍ ୄଯ ଅଫୋସଯ ବୋଫ ୄହତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ୄସଠ୍ଓୁି ନଅିମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ 

IV. ହସି୍ପଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଫଧି 24 ଖଣ୍ଟୋ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ  

ପ୍ରଶନ 5 

ୄଯୋକଯ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଂୋଦତି ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓୁି ନଭିନ ୄଓୋଡକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଓୟୋଚଯ ଓୄଯ ?  

I. ICD 

II. DCI 

III. CPT  

IV. PCT 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ିପ୍ରୋଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ସ୍ୱୀଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୄଫୈଧୋନଓି ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ  ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏହୋ ଙଦମନୋଭ ଧୋଯଣ ଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ୄଟ ׀ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଥିିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିII ׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ ଅଫୋସଓି ଘଓିତି୍ସୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ଥୋଏ, ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ହସି୍ପଟର/ନସଂି ୄହୋଭୄଯ 
ଅଫୋସଯ ବୋଫ ୄହତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ୄସଠ୍ୋଓୁ ନଅିମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 



 

477 

 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

illness.ଘତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ (CPT) ୄଓାଡକୁଡଓି ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ସଂାଦତି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁକଡଓୁି ଓୟାଟଯ ଓୄଯ 
  ׀
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SECTION 4 
GENERAL SECTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

478 

 

      2 

            
        ଚ  

                     ׀                                                                            
            )                                                                      ׀              
 ׀                                

            

 
 .          

 .             -           

 .             -          

 

                                    

1.                                          

2.                                                       

3.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

479 

 

କ.          

 ׀                                        

      

     

              

             

 ׀                                                        

1.      

        

       ‘                                                                          ’               
 ׀           

                                           

a)    କ      

  ׀                         ׀                                       

 ׀                                                          

       

                                                                                                  
 ׀                                              ׀     

       କ        :                                                                           ׀ 

       

 ׀                                                                    ׀                       

           ଏ         

                           ’ ?                        ? 

       ଛ  ‘  ’ 

 ׀                                      ׀                                                               
 ׀                                                       

                          

                                       ׀   



 

480 

 

               (                                                             ׀ 

ଏ                 ଛ     ଏ                  କ          ଏକ        କ                କ                କ -
ଏ            ଏ    କ     ଜ କ      ଏ           କ         ׀ 

                 

                                                                                

  ׀                                                                                  

                       ׀                                                                             
                                                  ׀                                            
 ׀                

 ׀                                        

       

                                                                                                 
 ׀                           

ଘ  ଜ         

                    ’  ?  

         ׀                                                                                   
 ׀                                                              

                              

                                       ׀   

                                                                   ׀ 

 ׀                                                                 

                          ଏ                       ଏ                   ଜ   କ   କ      କ         କ  କ  
     କ                 କ    କ       ଘ    ଜ କ ଘ                   କ           ଏ          କ         
 ׀        

ଏ  କ    ଏ           କ                                     କ     ଏ ׀ 

2.      

   ׀                                             ׀                                             
                    ׀                                                                               
 ׀                   ׀                                                   



 

481 

 

                                                                                                   
 ׀                                         

  ׀                      

i.                                                      ׀                                
 ׀                     

       

                                                                           

                                                     = 3/1000 = 0.003 

                                                                   ׀                          
 ׀                                                          

ii.                                                                             ׀          
 ׀         

 

       

 ׀                                                                        

      କ        ଏ             କ’  ? 

                                                ׀                                                
 ׀                             

                                          ׀         ’    ‘                                   
 ׀                                                                                                    
 ׀                                                                      

i.                                                                      ׀                 
                ׀                                                                 
  ׀                                          

       

                                                                                              
                                ׀       ’                               ‘                            
           ’         ‘                ׀                                                           )
 ׀                                                                

 ׀                                                       

       



 

482 

 

 ׀                                                                     
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Basis of risk classification 
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ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣଯ ଅଧୋଯ 

ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସମ୍ଭୋଫୟ 
ନଷ୍ଟଯ ଫସି୍ଗୋଯ 

ସଙ୍କଟ ଯିୄ ଫର୍ଯ ପ୍ରଓୃତ ି ଓଏି ପ୍ରବୋଫତି ହୁଏ ପପୋ /ଯଣିୋଭ /ନଷି୍କର୍ପ 

କମ୍ଭୀଯ ଓଭିୋ ବଣଙ୍କଯ 

ଫଡ/ ଧିଓ 

ଳ୍ପ/ ନକଣୟ 

ସ୍ଙିଯ ସଙ୍କଟ 

ସ୍ଙିଯ ସଙ୍କଟ 

ଭୂବୂତ ସଙ୍କଟ 

ନେିଷି୍ଟ ସଙ୍କଟ 

ଓଳ୍ପତି ସଙ୍କଟ 

ରୁ୍ଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ 
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ଧ୍ୟାୟ 23 
ଦରିରୀଓଯଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକୄଯ, ଅୄଭ ୄନଓକୁଡଏି ପଭପ ଦସ୍ଗୋଫଚି/ଦରିର ଅଦ ିସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୁ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣ ଅଭଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଦରିର ତ୍ର  
ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧୄଯ ୄସକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ୱଯ ସଂସ୍ପର୍ପୄ ଯ ଅଣଫିୋ ׀ ଏହୋ ପ୍ରୄତୟଓ ପଭପଯ ସଠ୍କି୍ ପ୍ରଓୃତ,ି ୄସକୁଡଓୁି ୄଓଭିତ ିୂଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ 
ହୁଏ  ନେିଷି୍ଟ ସଘୂନୋ ଚୋଣଫିୋଯ ଓୋଯଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତଃଦୃଷି୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 

ଧ୍ୟଣନ ଯଣିୋଭ 

 
ଓ. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 
ଔ. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି(ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ /ଫୀଭୋଙ୍କନ) 

କ. ପି୍ରଭିଣଭ ଯସିଦ 

ଖ. ଓବଯ ୄନୋଟଷ /ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର /ରିସୀ ଦରିର 

ଗ. େୋୄଯଣ୍ଟ ି(ନୁଜ୍ଞପି୍ତ /ପ୍ରତରି୍ତୁ)ି 

ଘ. ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 

ଙ. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଥପ ପ୍ରତିୋଦନ 

ଚ. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ 

 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

ଓ  ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, 
ଔ  ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, 
କ  ଓବଯ ୄନୋଟଷ  ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ  ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, 
ଖ  ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦରିରତ୍ରଯ ଦ  ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ସଫୁଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, 
ଗ  ରିସୀ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ   ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନଯ ଥପ ପ୍ରତିୋଦନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ׀ 
 
ଓ. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 

ଫୀଭୋ ଦରିରୀଓଯଣ ଫୀଭତି  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁଛୋଭଣୋ  ସ୍ପଷ୍ଟତୋ ଅଣଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଓୄତକୁଡଏି 
ଦସ୍ଗୋଫଚି/ଦରିର ଯହଙି ି ୄମଈଁକୁଡଓୁି ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣୄଯ ୋଯବି୍ନୋଯଓି ଯୂୄ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ, ଗ୍ରୋହଓଯ 
ନଓିଟତଭ ଫୟକି୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ଗ୍ରୋହଓଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆ ସଭନ୍ଧତି ଦସ୍ଗୋଫଚି ଫରି୍ଣୄଯ ସଭସ୍ଗ ସୄନ୍ଦହଓୁ ଦୂଯ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ଏଫଂ 
ୄସକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି  ׀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଗ୍ରୋହଓ  ତୋ’ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓଫ ୄସ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ଓଯଥିିଫୋ ଦରିରତ୍ରସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ଫକତ ୄହଫ ׀ ୄସହ ିଦରିରତ୍ର ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫୁଛଫିୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯଫି ׀  
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ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୄତୟଓ ସଭନ୍ଧତି ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଈୄେୟର୍ ଏଫଂ ଫୀଭୋୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ଥିଫୋ ସଘୂନୋଯ ଭହତ୍ୱ  
ମଥୋଥପତୋଓୁ ଫୁଛଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 

1. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ 

ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଘଯଣ ୄହଈଙ ିଭୂଔୟତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପକଡୁଓି ମୋହୋ ଚଯଅିୄଯ ଫୀଭିତ ସୂଘୀତ ଓୄଯ : 

 ୄସ ଓଏି ୄଟ, 
 ୄସ ୄଓଈଁ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, 
 ୄସ ଫୀଭତି ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ,  
 ୄଓୄତ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ 

ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀଯ ଥପ ୄହୋଆୋୄଯ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନୋ  ୄଭୌଦି୍ରଓ ଭୂରୟ ׀ 

ଓ) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

i. ‚ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ‛ଓୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 
ସଓୋୄର୍, ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୂଣ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ, ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ 
: 

 ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫ ଓ ିଗ୍ରୋହୟ ୄହଫ, ଏଫଂ 
 ମଦ ି ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରୋ, ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ଯ ହୋଯ, ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 

ଓଯଫିୋୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ୄସସଫୁ ସୂଘନୋ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଥୋଏ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଈୄମୋକୀ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ  ତଥୟ ସଘୂନୋ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 
ପଭପଯୁ ହ ିଁ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ׀  

ତଥୟ ସଘୂନୋ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ରିସୀ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୂଫପଯୁ ହ ିଁ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ଏଫଂ ନୁଫନ୍ଧଯ ସଭୋପି୍ତ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଚୋଯୀ ଯୄହ ׀ 
ୂଏହ ିସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଈୄଯ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ଧ୍ୟୋଣ 2 ୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ଅରୋଭପଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହରୋ ଓଭିୋ ଓହଥିିରୋ ୄମ ତୋ’ ସୁନୋ ରଙ୍କୋଯ ୄର୍ୋଯୁଭୄଯ ଏଓ 
ସ୍ୱଣଂଘୋତି ଅରୋଭପ ସଷି୍ଟଭ ଙ,ି ୄତୄଫ ୄସ ନୋ ୄଓଫ ତୋଓୁ ଏହୋଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି, ିତୁ ତୋଓୁ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋହୋ ଓୋମପୟକ୍ଷଭ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଯହଙି ି׀ ଅରୋଭପଯ ଫଦିୟଭୋନତୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋୋଆଁ ଏଓ ତଥୟ 
ସୂଘନୋ ୄଟ ମିଏ ଏହ ିତଥୟ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟଓୁି ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫି  ତଦନୁସୋୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫି ׀  

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନୋଭ, ପ୍ରତୀଓ ଘହି୍ନ ୂୄରୋୄକୋ , ଠ୍ଓିଣୋ  ଏହୋ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ 
ଫୀଭୋଯ ଈତ୍ପୋଦ ଫକପ/ପ୍ରଓୋଯ ଥୋଆ ଭୁଦି୍ରତ ହୁଏ ׀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଏଓ ଭୁଦି୍ରତ ଟପି୍ପଣୀ ମୁକ୍ତ ଓଯଫିୋ 
ପ୍ରଥୋନୁୄଭୋଦତି, ମଦି ଏହ ିସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିଅଦର୍ପ ପଭପୋଟ ୂପ୍ରୋଯୂ  ଓଭିୋ ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ ନୋହିଁ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିଟପି୍ପଣୀକୁଡଓିଯ ୄଓୄତଓ ଈଦୋହଯଣ ୄହରୋ : 



 

510 

 

 ‘ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ତଥୟ ସୂଘନୋକୁଡଓି ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ, ଓୁଭୋକପଦର୍ପନ ଓଯୁଥିଫୋ ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ, ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଙଓଟ ଓଭିୋ 
ସହୄମୋକ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ଓୁ ଫୟଥପ ଓଯିୄ ଦଫ’  

‘ଓବ୍ନୋନୀ ସଙ୍କଟୄଯ ଯହଫି ନୋହିଁ ୄମ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋ ମୋଆ ନୋହିଁ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ 
ମୋଆଙ’ି ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ତଥୟ ସୂଘନୋ: ଏକୁଡଓୁି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ଯ ଫୀଭୋଙ୍କନ ୋଆଁ କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଏଫଂ ମଥୋଥପ ସଘୂନୋ 
 ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏ କୁଡଓି ୄସହ ିତଥୟ ମୋହୋ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ନରି୍ଣ୍ପଣଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫତି ׀
ଓଯିୋଯନ୍ତ ି: 

i. ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଙ୍କଟଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଓଭିୋ ନ ଓଯଫିୋୄଯ, 
ii. ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଯୋର୍ ିନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ, 
iii. ନୁଫନ୍ଧୄଯ ୄସହ ି ସର୍ତ୍ପସଫୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯଫିୋ ୄଯ ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ସଙ୍କଟ ଅଫୃତ 

ୄହୋଆୋୄଯ  ଏଓ କ୍ଷତଯି ଯୋର୍ ିୄଓଭିତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄ ଯ ୄଖାଷଣାତ୍ର : ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ସଂମୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି ହୁଏ ׀ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭତି ପଭପଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯଙି ି   ୄସଠ୍ ି ଦଅିମୋଆଥିଫୋ 
ତଥୟକୁଡଓୁି ଫୁଛଙି,ି ମେୋଯୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ ତଥୟଯ ବୁର ଈସ୍ଙୋନୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄଓୌଣସ ିସମ୍ମତଯି ଫସଯ ନ ଥିଫ ׀ ଏହୋ ଫୀଭିତ 
କ୍ଷଯୁ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ଭୂଔୟ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ଯୂଣ ଓୄଯ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିୄଖାଷଣାତ୍ରଯ ଉଦାହଯଣକୁଡଓି ୄହରା : 

‘ଭଁୁ/ଅୄଭ ଏତେୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ଏଫଂ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିୄଦଈଙ/ିୄଦଈଙୁ ୄମ ଈୄଯୋକ୍ତ ଫକ୍ତଫୟକଡୁଓି ସତୟ  ସଫୁଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ 
ୄଟ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସୂଘନୋ ନୋହିଁ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ସଓୋୄର୍ ଅୄଫଦନୄଯ ଅଫର୍ୟଓ  ମୋହୋଓୁ ଅଣଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋ 
ମୋଆନୋହିଁ ׀’  

‘ଭଁୁ/ଅୄଭ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ଏହ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄଭୋଯ/ଅଭଯ  ୂଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନୋଭ  ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହଈଥିଫୋ 
ନୁଫନ୍ଧଯ ଅଧୋଯ ୄହଫ ׀’ 

ଔ) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ ସି୍ଥତ ପ୍ରଶନସଫୁଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଥିଫୋ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ ସଂଔୟୋ  ସ୍ୱଯୂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋଯ ଫକପ ନୁସୋୄଯ ରକୋ ହୁଏ ׀ 

i. ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଖଯ, ୄଦୋଓୋନ ଅଦ ିବ ିୄକ୍ଷୋଓୃତ ସଯ/ଭୋନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ୋଆଁ 
ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀ ଫଡ ଧଯଣଯ ୄଦୟୋକିଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ୋଆଁ, ସଙ୍କଟଯ ଗ୍ରହଣ ୂଫପଯୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଙ୍କଟଯ 
ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ନେିଷି୍ଟ ସଘୂନୋ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଫୄ ୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଫୟତୀତ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ପ୍ରର୍ନୋଫୀଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀   

ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ, ନୟ ଚନିରି୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ, ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫଫିଯଣୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ୄମଈଁଥିୄଯ ନଭିନ ସୂଘନୋ 
ସଫୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ : 

 ଫୋହୟ ଓୋନ୍ଥ  ଙୋଈଣୀ ଯ ନଭିପୋଣ, ତୋରୋ ସଂଔୟୋ 
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 କୃହଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଂର୍ଯ ଧିଓୃତ ି
 ଫିଦଚନଓ ଚନିରି୍ସଫୁଯ ଈସି୍ଙତ ି
 ନଭିପୋଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 
 ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଯୋର୍ ି
 ଫୀଭୋଯ ଫଧି, ଆତୟୋଦ ି

ii. ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ, କୋଡ,ି ଏହୋଯ ଯଘିୋନୋ, ନଭିପୋଣ  ଫହନ କ୍ଷଭତୋ, ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓିଯ ି
ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭୋ ଆତହିୋସ ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

iii. ଫୟକି୍ତକତ ଂକି୍ତ ୄମଯଓି ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ  ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପକୁଡଓି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, 
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ, ୂଫପଯୁ ଫଦିୟଭୋନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫସ୍ଙୋ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଆତହିୋସ, ଫଂର୍ଚ କଣୁ, ତୀତ ଫୀଭୋ ବିଜ୍ଞତୋ 
ଆତୟୋଦ ିଫରି୍ଣୄଯ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଯଯୂି ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

iv. ନୟୋନୟ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭୋକୁଡଓି ୋଆଁ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ କୁଡଓି ନଫିୋମପୟ ୄଟ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ସମି୍ମତି 
ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋ ସଦ୍ଭୋଫଯ ସୋଧୋଯଣ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟଓୁ ଫସୃି୍ଗତ ଓୄଯ ׀ 

କ) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ଫବିିନ୍ନ ଖଟଓ 

i. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଯୂା ନାଭ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ନଚିଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଯଘିତି ଓଯୋଆଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ଈଘତି ׀ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଚୋଣଫିୋ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ 
ଓୋହୋ ସହତି ନୁଫନ୍ଧ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥିଫୋ ରୋବସଫୁ ୄଓୄତଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋଯଫି ׀ 
ୄସହସିଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ର, ୄମଈଁଠ୍ ିନୟ ୄଓହ ିଚୄଣ ୂଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫନ୍ଧଓଗ୍ରୋହୀ, ଫୟୋଙ୍କ ଓଭିୋ ଈର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ବ ି ଫୀଭିତ ସଙ୍କଟୄଯ 
ଅଗ୍ରହ  ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯ ିଥୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯିୋୄଯ, ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯଘିଣ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ 

ii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା  ସଂଓପ ଫଫିଯଣୀ 

ଈୄଯୋକ୍ତ ଓୋଯଣ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙ୍କ ଠ୍ଓିଣୋ  ସଂଓପ ଫଫିଯଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀ 

iii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଫୃରି୍ତ୍, ୄଯାଚକାଯ ଓଭିୋ ଫୟଫସାୟ 

ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄମଯଓି ିସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍,ି ୄଯୋଚକୋଯ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ୄଟ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓିଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣଯ ସରି ଫହନ କ୍ଷଭତୋ ଙ ି׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ପୋଷ୍ଟ-ପୁଡ ୄଯଷୁ୍ଟଯୋଣ୍ଟୄଯ ଏଓ ଔୋଦୟ-ହଞ୍ଚୋଈଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ତୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙୁ୍କ ଔୋଦୟ ହଞ୍ଚୋଆଫୋ ୋଆଁ ଫୋଯଭୋଯ ୄଭୋଟଯ 
ଫୋଆଓୄଯ ଈଙ୍ଙ ୄଫକୄଯ ମୋତ୍ରୋ ଓୄଯ, ଯ ଦୁଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋଯ ଧିଓ ଫସଯ ଥୋଆୋୄଯ ୄସହ ିୄଯଷୁ୍ଟଯୋଣ୍ଟଯ ଅଓୋଈୄଣ୍ଟଣ୍ଟ 
ୄକ୍ଷୋ ׀ 

iv. ଫୀଭାଯ ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ଫସୃି୍ତତ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ଯଘିୟ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙୁ୍କ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙୁ୍କ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଏହୋ : 
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i. ଏଓ ଖୄଯୋଆ ଓୋଯ ୂଆଞି୍ଜନ ନଭଯ, ୄଘସସି୍ ନଭଯ, ଞି୍ଜଓଯଣ ସଂଔୟୋ ବ ିଏହୋଯ ଯଘିଣ ଘହି୍ନ ସହତି  ଏୄଟ ଓି, 
ଓଭିୋ  

ii. ଏଓ ନଫିୋସ କୃହ ୂଏହୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଠ୍ଓିଣୋ  ପ୍ରତିୋଦନ ସଂଔୟୋ ସହତି  ୄଟ ଓ,ି ଓଭିୋ  
iii. ଏଓ ସଭୁଦ୍ର ମୋତ୍ରୋ ୂଓୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୄଫ, ୄଓଈଁ ୄଦର୍ଓୁ, ୄଓଈଁ ଈୄେର୍ୟୄଯ  ୄଟ ଓ,ି ଓଭିୋ 
iv. ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୂଫୟକି୍ତଯ ନୋଭ, ଠ୍ଓିଣୋ  ଯଘିଣ ସହତି  ୄଟ ଓ,ି ଆତୟୋଦ,ି ମୋହୋ ଯଦୃିର୍ୟ ଈୄଯ ନବିପଯ 

ଓୄଯ ׀  
v. ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ସୀଭୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ମୋହୋ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ସୂଘୀତ 

ଓଯୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଉଦାହଯଣ  

ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହୋ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ୄଭୌଦି୍ରଓ ଭୂରୟ ୄଟ ׀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଘଓିତି୍ସୋଯ 
ଔଙ୍ଙପ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଚନତି ଚୀଫନ ହୋନ,ି ଏଓ ଙ୍ଗ ହୋନ,ି ଓଭିୋ ଦୃଷ୍ଟ ି
ହୋନ ିୋଆଁ ଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଯୋର୍ ିୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

vi. ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଫର୍ତ୍ପଭାନଯ ଫୀଭା 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଫୂପଯୁ ଥିଫୋ ତୋ’ ଫୀଭୋ ଫରି୍ଣୄଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହୋ ତୋ’ ଫୀଭୋ 
ଆତହିୋସଓୁ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ׀ ୄଓୄତଓ ଫଚୋଯୄଯ ସଷି୍ଟଭ ସଫୁ ଯହଙି ିମୋହୋ ସୋହୋମୟୄଯ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄକୋନୀଣ 
ବୋୄଫ ଫୀଭିତ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ତୋ’ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଙି ିଓ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ ରୋକ ୁ
ଓଯଙି ିଓ,ି ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫଦ୍ଧତି ପି୍ରଭଣିଭ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଙି ିଓ ିଓଭିୋ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଭନୋ ଓଯଙି ିଓ ିଓଭିୋ 
ରିସୀଓୁ ଯେ ଓଯଙି ିଓ ି׀  

ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଥିଫୋ ଘତି ଫୀଭୋଯ ଫଫିଯଣୀ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନୋଭ ସହତି ଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଯହଙି ି׀ ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭୋୄଯ, ଏଓ ଫସଯ ଙ ିୄମ ଫୀଭିତ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ରିସୀ ୄନଆ ଥୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ 
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ କ୍ଷତ ିଖଟଫି, ଏଓୋଧିଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋୄଯ ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋନୋ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହ ିସଘୂନୋ ଏହୋଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଂର୍ଦୋନଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତଓୁ ଚଭୋନତୄଯ ଯଔୋମୋଆଙ ି ୄସହ ିଏଓୋ 
ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଫହୁ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଓୋଯଣଯୁ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀    

ୁନଃ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ୄସହ ିଏଓୋ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଆଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ 
ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯ ିଓବୄଯଚଯ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ୂଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହିଁ ୋଯନ୍ତ ି׀ 

ନୁଶୀନୀ 

ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣକୁଡଓିୄଯ ଥିଫୋ ଫୀଭୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓିଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଫୁଓୁ ୄଦଔନୁ୍ତ ଏଫଂ ଓିଯ ି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍,ି ଂର୍ଦୋନ, ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ, 
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଯୂୄଯଔୋ ୂଡଚିୋଆନ  ୄଯ ଫୟଫହୋଯଓି ଯୂୄ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଏ, ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରଣୋସ 
ଓଯନୁ୍ତ ׀  

ଏଓ ୄଭୋଟଯ ଏଫଂ ଗି୍ନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ପ୍ରୄତୟଓ ଯ ଏଓ ନଭୂନୋ ନୁସଂରଗ୍ନ ‘ଓ’ ଏଫଂ ‘ଔ’ ୄଯ ଦଅିମୋଆଙ ି׀  

ଦଣୋୂଫପଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପକୁଡଓି ମତ୍ନ ସହଓୋୄଯ ଧ୍ୟଣନ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଈୋୄଦଣତୋ  ଫୀଭୋ 
ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓିୄଯ ୄସକୁଡଓିଯ ମଥୋଥପତୋଓୁ ଫୁଛନୁ୍ତ ׀ 
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vii. କ୍ଷତ ିନୁବୂତ ି

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ତୋ ୄସ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଈଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ହୋନଯି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ୋଆଁ ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଓୁହୋମୋଏ, ୄସକୁଡଓି 
ଫୀଭିତ ୄହୋଆଥୋନୁ୍ତ ଥଫୋ ନ ୄହୋଆଥୋନୁ୍ତ ׀ ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ତୀତୄଯ ସଙ୍କଟଯ 
ଓିଯ ିପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଙି,ି ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନୋ ୄଦଫ ׀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ୄସହ ିଈର୍ତ୍ଯକୁଡଓିଠ୍ୋଯୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫୁଛ ି
ୋଯିୄ ଫ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଅୄଣୋଚନ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଭିୋ ଧିଓ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ଫଫିଯଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋଓୁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯ ି
ୋଯିୄ ଫ ׀ 

viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାଷଣାତ୍ର 

ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଈୄେର୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୄଟ, ପଭପ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ 
ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର ସମି୍ମତି ଓୄଯ ୄମ ଈର୍ତ୍ଯକୁଡଓି ସତୟ  ସଠ୍କି୍ ଏଫଂ ୄସ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଓ ିପଭପ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧଯ 
ଅଧୋଯ ୄହଫ ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିବୁର ଈର୍ତ୍ଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋଯ ଧିଓୋଯ ୄଦଫ ׀ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 
ପଭପୄ ଯ ଥିଫୋ ସୋଧୋଯଣ ନୟୋନୟ ନୁବୋକକୁଡଓି ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ ୂଦସ୍ଗଔତ , ତୋଯଔି ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ସୁୋଯରି୍ 
ସଭନ୍ଧତି ଟନ୍ତ ି׀ 

ix. ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓଭିୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଥିିଫୋ 
ସୂଘନୋଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଯଖିୄଫ, ଏଫଂ ଏହୋଯ 15 ଦନିଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହୋଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଏହୋଯ 
ଓବଯ ୄନୋଟ ଓଭିୋ ରିସୀୄଯ ଏହ ି ସୂଘନୋଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯିୄ ଫ ׀ ରିଖିତ ଯୂୄ ଯହ ି ନ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ସୂଘନୋ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଭୋଣଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ଯହଫି, ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଫୀ ଓଯନ୍ତ ି ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄଓୌଣସ ି
ତଥୟ ସଘୂନୋଓୁ ରୁଘୋଆଙ ିଏଫଂ ଏଓ ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଓୌଣସ ିତଥୟ ସଘୂନୋ ଈୄଯ 
ଓୁଭୋକପ ଦର୍ପନ ଓଯୁଥିଫୋ ଓଭିୋ ବୂର ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙି ି׀ 

ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄହଈଙ ି ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ସୂଘନୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ରିଖିତ ଯୂୄ ଯଖିଫ ׀ ମୋହୋଓୁ 
ନୁଫର୍ତ୍ପନ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଭୄନ ଯଖିଫୋଓୁ ଡଫି ׀ 

2. ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଦରାରଯ ବୂଭିଓା 

ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଈବଣ କ୍ଷ ମଥୋ- ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରତ ିଦୋଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀  

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଏଓ ୄବ୍ରୋଓଯ, ମିଏ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ଯ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ 
ଯହଙି ିୄମ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସଘୂନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଅଆଅଯଡଏି ଫନିଣିୋଭଓ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ପ୍ରତ ିଦୋଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀   

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ପ୍ରତୟାଶତି ପ୍ରତ ିଓର୍ତ୍ପଫୟ  

ଅଆଅଯଡଏି ଫନିଣିୋଭଓ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଏହୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ନୟ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ପ୍ରତୟୋର୍ତିଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଓବଯ 
ମୋହୋ ତୋ ହତିୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ, ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତୋଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ 
ତଥୟ ସଘୂନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀  

ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରତୟୋର୍ତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ତୋ’ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓଭିୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଯୋଭର୍ପ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ପ୍ରତୟୋର୍ତିଓୁ 
ନଯିୄକ୍ଷ ଯୂୄ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ׀ 
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ୄମଈଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋଯଣଯୁ ୄହଈ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସଭନ୍ଧତି ଓୋକଚତ୍ରକୁଡଓି ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ୄହୋଆ ନୋହିଁ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ 
ପଭପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସମି୍ମତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମ ପଭପ ଏଫଂ ଦସ୍ଗୋଫଚି କୁଡଓିଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ 
ତୋଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଙ ିଏଫଂ ୄସ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ନୁଫନ୍ଧଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ଫୁଛଙି ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

+ଂର୍ଦୋନଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଯ ଭହତ୍ୱ ଓ’ଣ ? 

I. ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହତି ଦୋଫୀଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଂର୍ଯ ଂର୍ଦୋନ ଓୄଯ  

II. ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ୄମଈଭଁୋୄନ ସଭୁଙ୍ଙଣଯ ଏଓ ଂର୍ ଟନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ 
ନୁୋତୄଯ, ସଭଙୁ୍ଙଣଯ ଏଓ ସହବୋକୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀୄଯ ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତି׀  

III. ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄସହ ିସଭୋନ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଓବଯ ଓଯୁଥିଫୋ ଫଫିଧି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ; ଏଓତ୍ର ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସହତି 
ୄସଭୋନଙ୍କ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ନୁୋତୄଯ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ିୄ ଯ ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି 

IV. ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଫର୍ପସୋଯୋ ସଭୋନ ଓସିି୍ଗୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

 

ଔ. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି(ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ) 

ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଫସି୍ଗୋଯଯୂୄ ନଭିନରିଖିତ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ : 

 ଫୀଭିତଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ 
 ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ 
 ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ଯ ପ୍ରଓୋଯ 
 ୄବୌତଓି ରକ୍ଷଣକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ ଈବଣ ସଓୋଯୋମକ ଓ  ନଓୋଯୋମକ ଓ - ନଭିପୋଣଯ ପ୍ରଓୋଯ  କୁଣ, ଫଣସ, ଗି୍ନନଫିପୋନ 

ଈଓଯଣଯ ଈସ୍ଙିତ,ି ସୁଯକ୍ଷୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ଆତୟୋଦ,ି 
 ଫୀଭୋ  କ୍ଷତଯି ୂଫପ ଆତହିୋସ 

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫୂପଯୁ, ଏହୋଯ ସ୍ୱଯୂ  ଭୂରୟ ନୁସୋୄଯ, ଏହୋଯ ଫୂପ ନଯିୀକ୍ଷଣ ମପୟୄଫକ୍ଷଣ ୋଆଁ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଭଧ୍ୟ 
ଓଯିୋୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ସଙ୍କଟ ନଯିୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିୄ ଫଦନ ତଯିକି୍ତ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ଈରବ୍ଧ ସଘୂନୋ ଅଧୋଯୄଯ 
ପ୍ରମୁଚୟ ହୋଯ ଫରି୍ଣୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ଭୋଦଣ୍ଡ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ପି୍ରଭଣିଭଯ ହସିୋଫ ଓୄଯ, ମୋହୋ ତୋୄଯ ଫୀଭିତଓୁ 
ଚଣୋଆ ଦଅିମୋଏ ׀  

ପ୍ରସ୍ଗୋଫକୁଡଓି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଫକ  ଦକ୍ଷତୋ ସହତି ସଂସୋଧିତ ହୁଏ ଏଫଂ ତୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭସ୍ଗ ନରି୍ଣ୍ପଣଓୁ ଏଓ ମଥୋଥପ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ : ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ହସିୋଫୄଯ, ଓବ୍ନୋନୀଓୁ 15 ଦନିଯ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏହ ି
ସଭଣୄଯଔୋକୁଡଓି ଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଯଖିଫୋ, ଅନ୍ତଯଓି ଯୂୄ ନୁସଯଣ ଓଯଫିୋ ଏଫଂ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ହସିୋଫୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ 
ପ୍ରତୟୋର୍ତି / ଫୀଭିତ ସହତି ସଂଓପ ଯଖିଫୋଯ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଟଓିନିଖିିଯୂୄ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ 
ୄନଫୋଯ ଏହ ିସଭଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁହୋମୋଏ ׀  
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ____________ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ 

I. 7 ଦନି 
II. 15 ଦନି 
III. 30 ଦନି 
IV. 45 ଦନି 

କ. ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରାପି୍ତ / ଯସଦି 

ଯବିାଷା 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ 
ପ୍ରତପି ଓଭିୋ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ׀ 

1. ଗି୍ରଭ ଯୂୄ ପି୍ରଭିୟଭ ୄଦୟ (ଫୀଭା ଧିନୟିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 64Vଔ ), 

ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ ନୁମୋଣୀ, ପି୍ରଭୟିଭଓୁ ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ୄଦଫାଓୁ ୄ଼େ, ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔି ଫୂପଯୁ ׀ ଏହୋ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ 
ପ୍ରୋଫଧୋନ ୄଟ ମୋହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ଓ ିୄଓଫ ୄମୄତୄଫୄ ପି୍ରଭିଣଭ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ, ଏଓ ୄଫୈଧ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ହୁଏ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରୋ ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିନୁବୋକ ବୋଯତଯ ଣ-ଚୀଫନ 
ଫୀଭୋ ଈୄଦୟୋକଯ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ ରକ୍ଷଣ ୄଟ ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଓ  ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବୋକ 64 ଔ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆଙ ି
ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମୋଆ ନ ୋୄଯ ୄମ ମପୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ନ ୄହୋଆଙ ିଓଭିୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ୄଫୋରି ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯୋ ନ ମୋଆଙ ିଓଭିୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ପ୍ରଓୋୄଯ ଗ୍ରୀଭୄଯ ଚଭୋ ନ ଓଯୋମୋଆଙି׀  

ଔ  ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ରିସୀ ଈୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଗ୍ରହ ଓୄଯ, ୄସ ତୋ’ 
ଓଭିର୍ନ ନ ଓୋଟ ିସଂଗ୍ରହ ଓଯଥିିଫୋ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ଓୁି ଫୟୋଙ୍କ  ୄୋଷ୍ଟୋର ଙୁଟକିୁଡଓି ଙୋଡ ିସଂଗ୍ରହଯ ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଚଭୋ ଓଯଫି ଓଭିୋ ତୋ’ ୋଔଓୁ ଡୋଓୄଯ ଠ୍ୋଆ ୄଦଫ ׀  

କ  ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଦଅିମୋଆଙ ିୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମିଫ ୄସହ ିତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ୄଓଫ ୄମଈ ଁଦନି ପି୍ରଭଣିଭ 
ନକଦ ଯୂୄ ୄହଈ ଓଭିୋ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ଖ  ୄମଈଁଠ୍ ିପି୍ରଭିଣଭ ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄୋଷ୍ଟୋର ଓଭିୋ ଭନ ିଡପଯ ଓଭିୋ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଏ, ସଙ୍କଟ ୄସହ ିତୋଯଔିଓୁ 
କୃହୀତ ୄହରୋ ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଁ ଦନି ଭନ ିଡପଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ ିଓଭିୋ ୄଘକ୍ ଓୁ ଡୋଓୄଯ ଠ୍ୋମୋଆଙ ି׀ 

ଗ  ରିସୀଯ ଯେଓଯଣ ଓଭିୋ ଏହୋ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଭିୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓୋଯଣଯୁ ୄହଈ, ଫୀଭିତ ଯ ପ୍ରୋୟ ୄଓୌଣସ ି
ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄପଯସ୍ଗ ୂଯପିଣ୍ଡ  ଓୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଏଓ କ୍ରସଡ ଓଭିୋ ଡପଯ ୄଘକ୍ ଓଭିୋ ୄୋଷ୍ଟୋର/ଭନ ି
ଡପଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ମଥୋଥପ ଯସଦି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମିଫ, ଏଫଂ ୄସବଅି ୄପଯସ୍ଗ 
ୂଯପିଣ୍ଡ  ଯୋର୍ଓୁି ୄଓୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ିବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଔୋତୋୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ׀ 

ଫୀଭୋ ନଣିଭ 58  59 ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଈୄଯୋକ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରୋକ୍-ସର୍ତ୍ପ ୄଦଣୄଯ ଫୟତକି୍ରଭକୁଡଓି ଯହଙି ି׀ 
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2. ପି୍ରଭୟିଭଯ ୄଦୟ ଦ୍ଧତ ି

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଯଔଥୁିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ 
ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିୄକୋଟଏି ଓଭିୋ ଧିଓ ଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅି ମୋଆୋୄଯ : 

ଓ  ନକଦ ; 
ଔ  ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୀଓୃତ ଫୟୋଙି୍କଙ୍ଗ ଫୟଫସୋଣୄମୋକୟ ସୋଧନ ମଥୋ: ୄଘକ୍, ଡଭିୋଣ୍ଡ ଡ୍ରୋପଟ, ୄ ଡପଯ, ବୋଯତଯ ୄଓୌଣସ ିନେିଷି୍ଟ 

ଫୟୋଙ୍କ ୋଆଁ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋଙ୍କର୍ ୄଘକ୍ ; 
କ  ୄୋଷ୍ଟୋର ଭନ ିଡପଯ ; 
ଖ  ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓଭିୋ ୄଡଫଟି୍ ଓୋଡପ; 
ଗ  ଫୟୋଙ୍କ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଓଭିୋ ନକଦ ଚଭୋ; 
ଘ  ଆଣ୍ଟଯୄନଟ; 
ଙ  ଆ-ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ; 
ଚ  ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓଭିୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଓଭିୋ ଚୀଫନ ଫୀଭତିଯ ଫୟୋଙ୍କ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଷ୍ଟୋଣି୍ଡଙ୍ଗ ନିୄ େପର୍ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 

ଚଭୋ; 
ଛ  ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଦଣଯ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ି; 

ଅଆଅଯଡଏି ଫନିଣିୋଭଓ ନୁସୋୄଯ, ମଦ ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ/ରିସୀଧୋଯୀ ୄନଟ୍ ଫୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ଓଭିୋ ୄକ୍ରଡଟି/ୄଡଫଟି ଓୋଡପ ଚଯଅିୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ 
ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄସହ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ/ରିସୀଧୋଯୀଯ ନୋଭୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄନଟ୍ 
ଫୟୋଙି୍କଂ ଓଭିୋ ୄକ୍ରଡଟି/ୄଡଫଟି ଓୋଡପ ଚଯଅିୄଯ ହିଁ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ, ୄତୄଫ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ୄହଫ ? 

I. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମିଫ ୄମଈଁଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ୄୋଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଙ ି 
II. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ି ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମିଫ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଟ ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ 

ୄହୋଆଙ ି 
III. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ି ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମିଫ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଟ ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ 

ୄହୋଆଙ ି 
IV. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମିଫ ୄମଈଁଦନି ୄଘକ୍ ଟ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଙ ି

 
ଖ. ଓବଯ ୄନୋଟ୍ (ଅଫଯଣ ଟପି୍ପଣୀ)/ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର / ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ୄହଫୋ ୄଯ, ରିସୀ ନକିପତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଓଙି ିସଭଣ ରୋକିୋୄଯ ׀ ରିସୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ୄହଫାୄଯ ସଭୟ ଥିୄର ଓଭିୋ 
ଫୀଭା ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ପା ଘାରୁ ଯହଥିିୄର  ସ୍ଥାୟୀ ଯୂୄ ଓବଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଥିୄର ଓଭିୋ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରଓୃତ ହାଯ ନଦି୍ଧପାଯଣ 
ଓଯଫିା ାଆ ଁ ଯସିଯଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଫୄ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଯୁକ୍ଷୋଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଓୁ ଏଓ ଓବଯ ୄନୋଟ ଚୋଯୀ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ଓବଯଯ ଫଫିଯଣୀ ଦଏି ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ଓବଯ ୄନୋଟ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ ସ୍ଙୋଣୀ ଫୀଭୋ ଓବଯ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ତ୍ର ଚୋଯୀ ଓଯନ୍ତ ି׀   
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ମଦ ିଓବଯ ୄନୋଟ ଈୄଯ ୄଭୋହଯ ଡ ିନ ଥୋଏ, ଓବଯ ୄନୋଟଯ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ଏହୋ ସଭନ୍ଧତି ରିସୀଯ ୄଶ୍ରଣୀ ୋଆଁ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ରିସୀଯ ସୋଧୋଯଣ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ମଦ ିସଙ୍କଟ ୄଓୌଣସ ିେୋଯଣ୍ଟ ିଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁଏ, ୄତୄଫ ଓବଯ 
ୄନୋଟ ଈୄରଳଔ ଓଯଫି ୄମ ଫୀଭୋ ୄସବ ିେୋଯଣ୍ଟ ିନ୍ତକପତ ୄହଫ ׀ ଓବଯ ୄନୋଟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଧୋଯୋ ନ୍ତକପତ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆଥୋଏ, ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ 
ଈ.ସ୍ୱ ସମ୍ମତ ଫୟୋଙ୍କ ଧୋଯୋ, ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଧୋଯୋ ଆତୟୋଦ ି׀  

ଏଓ ଓବଯ ୄନାଟୄଯ ନଭିନସଫୁ ସମି୍ମତି ଥାଅନ୍ତ ି: 

ଓ  ଫୀଭିତଯ ନୋଭ  ଠ୍ଓିଣୋ 
ଔ  ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି
କ  ଫୀଭୋ ଫଧି 
ଖ  ଅଫୃତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ 
ଗ  ହୋଯ  ପି୍ରଭିଣଭ: ମଦ ିହୋଯ ଚଣୋ ନୋହିଁ ସ୍ଙୋଣୀ ପି୍ରଭିଣଭ 
ଘ  ଅଫୃତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ଫଫିଯଣ: ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଗି୍ନ ଅଫଯଣ ଖଯ, ଏହୋଯ ନଭିପୋଣ  ଦଔର ଯ 

ଘହି୍ନଟଓଯଣ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋକୁଡଓି ସଘୂୀତ ଓଯଫି ׀  
ଙ  ଓବଯ ୄନୋଟଯ କ୍ରଭଓି ସଂଔୟୋ 
ଚ  ଚୋଯୀ ତୋଯଔି 
ଛ  ଓବଯ ୄନୋଟଯ ଭୋନୟତୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ କ୍ଷଯ ଫଧି ୋଆଁ ଥୋଏ ଏଫଂ କ୍ୱଘତି୍ 60 ଦନି ମପୟନ୍ତ׀ 

ଓବଯ ୄନାଟସଫୁ ପ୍ରଧାନତଃ ସାଭୁଦି୍ରଓ  ୄଭାଟଯ ୄେଣୀଯ ଫୟଫସାୟୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

1. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓବଯ ୄନାଟ 

ଏକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଚୋଯୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଫଫିଯଣୀ ମଥୋ ଷି୍ଟଭଯ ଯ ନୋଭ, ୟୋୄଓଚ ସଂଔୟୋ, 
ଓଭିୋ ସଠ୍କି୍ ଭରୂୟ ଅଦ ିଚଣୋ ନ ଥୋଏ ׀ ଏଯଓି ିଯତ୍ପୋନୀକୁଡଓିଯ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫ,ି ଏଓ ଓବଯ ୄନୋଟ ଚୋଯୀ ଓଯୋ ମୋଆୋୄଯ, ଈ. ସ୍ୱ. 
ଚୋହୋଚ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ଓୋୄକପୋଯ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଯଭିୋଣ ଯତ୍ପୋନୀଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡକ୍ କୁଡଓି ୋଔଓୁ ଠ୍ୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ, 
ଚୋହୋଚୄଯ ୄଫୋୄଛଆ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ସ୍ଙୋନ ଥିଫୋ ବୋଫଯୁ, ଈେଷି୍ଟ ଚୋହୋଚ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓୋୄକପୋ ୄଫୋୄଛଆ ଓଯଫିୋ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀ ଏବ ି
ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ, ଏଓ ଓବଯ ୄନୋଟଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ୄଯ ୄଯ ଏଓ ନଣିଭିତ ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ 
ୄମୄତୄଫୄ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଜ୍ଞୋତସୋଯଓୁ ଣୋମୋଏ ׀  

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଓବଯ ୄନୋଟଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଧୋଡକିୁଡଓି ସହତି ୄରଔୋ ମୋଆୋୄଯ : 

i. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଓବଯ ୄନୋଟ ସଂଔୟୋ 
ii. ଚୋଯୀ ତୋଯଔି 
iii. ଫୀଭିତଯ ନୋଭ 
iv. _______ ମପୟନ୍ତ ଭୋନୟ 

ନୁୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହସିୋଫୄଯ ଅଣଙୁ୍କ ଏତେୋଯୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ରିସୀଯ ସୋଧୋଯଣ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ନ୍ତକପତ ଟ.____________ 
ମପୟନ୍ତ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

ଓ) ଧାଯା : ସଂସ୍ଙୋନ ଧୋଯୋ ନୁସୋୄଯ ମୁଦ୍ଧ ଏସ୍ଅଯସସି ିସହତି ସଂସ୍ଙୋନ ଓୋୄକପୋ ଧୋଯୋ ଓ, ଔ, ଓଭିୋ କ, ଓନୁି୍ତ ଯେଓଯଣ 
ୋଆଁ 7 ଦନିଯ ସଘୂନୋ ଧୀନ ׀ 
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ଔ) ସର୍ତ୍ପ : ରିସୀ ଚୋଯୀ ୋଆଁ ଚୋହୋଚ ୄଫୋୄଛଆ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୋହୋଚ ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଫଫିଯଣୀ ׀  
ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଷି୍ଟଭର୍ ୄଯ ଚୋହୋଚ ଚନିରି୍ତ୍ର ରଦଫିୋ ଫୂପଯୁ କ୍ଷତ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଖଟଣୋୄଯ, ଏତେୋଯୋ 
ଏଥିୄଯ ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଙ ି ୄମ ଭୂରୟୋଙ୍କନଯ ଅଧୋଯ ୄହଫ ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଭଔୂୟ ଭରୂୟ ମୁକ୍ତ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ 
ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ଘୋଚପ ମୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦୋଣୀ ଯୄହ ׀ 

ନ୍ତୄଦପର୍ୀଣ  ଓୋଯଫୋଯ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀ ଚୋଯୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଈରବ୍ଧ ଥୋଏ ଏଫଂ 
ୄତଣୁ ଏଓ ଓବଯ ୄନୋଟଯ କ୍ୱଘତି୍ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଓୄତଓ ଫସଯ ଥୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓବଯ ୄନୋଟସଫୁ 
ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄଯ ଓୋୄକପୋ, ଓୋଯଫୋଯ / ଦ ଫଦ ଅଦଯି ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣ ଥିଫୋ ରିସୀକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତସି୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ׀ 

2. ୄଭାଟଯ ଓବଯ ୄନାଟ 

ସଭନ୍ଧତି ଓବ୍ନୋନୀକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ପଭପୄ ଯ ଏକୁଡଓୁି ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ ୄଭୋଟଯ ଓବଯ ୄନୋଟଯ କ୍ରଣିୋର୍ୀ ଧୋଯୋଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ 
ୋଠ୍ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ: 

‚ନଭିନୄଯ ଈରିଳଖିତ ପଭପୄଯ ଫର୍ଣ୍ିତ ଫୀଭିତ, ୄସଠ୍ ିଫର୍ଣ୍ିତ ୄଭୋଟଯ କୋଡ ିୂକୁଡଓି  ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଯଖି ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭ ଯୂୄ 
ଟ............. ଯ ଯୋର୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ି ସଙ୍କଟଓୁ ଏତେୋଯୋ ଏଠ୍ ି ପ୍ରମୁଚୟ.................ରିସୀଯ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସୋଧୋଯଣ ପଭପଯ ସର୍ତ୍ପ ନ୍ତକପତ 
ୂନଭିନୄ ଯ ଈରିଳଖିତ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ ନ୍ତକପତ  ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄମ ମପୟନ୍ତ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତୄଯ ସୂଘନୋ ୄଦଆ ସଭୋପି୍ତ ନ 
ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋ ୄସହ ିସଭଣଯୁ ଫନ୍ଦ ୄହୋଆମିଫ ଏଫଂ ୄସବ ିଫୀଭୋ ୋଆଁ ନୟଯୂୄ ୄଦଣ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଅନୁୋତଓି 
ଂର୍ ଓବ୍ନୋନୀ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯ ିଥିଫୋ ସଭଣ ମପୟନ୍ତ ଘୋଚପ ଓଯୋମିଫ ׀ ‛ 

ୄଭାଟଯ ଓବଯ ୄନାଟୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନଭିନ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ସମି୍ମତି ଥାଏ : 

ଓ  ଞି୍ଜଓଯଣ ଘହି୍ନ  ସଂଔୟୋ ଓଭିୋ ଫୀଭିତ କୋଡଯି ଫଫିଯଣ/ ଓୁୟଫକି୍ କ୍ଷଭତୋ/ ୄଫୋଛ ୄନଫୋ କ୍ଷଭତୋ/ନଭିପୋଣ/ନଭିପୋଣଯ 
ଫର୍ପ, ଆଞି୍ଜନ ସଂଔୟୋ, ୄଘସସି୍ ସଂଔୟୋ     

ଔ  ଫୀଭିତଯ ନୋଭ  ଠ୍ଓିଣୋ  
କ  ଧିନଣିଭଯ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ  ଫୀଭୋ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋଯ ରୋକୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ତୋଯଔି  ସଭଣ ׀ ସଭଣ............., 

ତୋଯଔି................. 
ଖ  ଫୀଭୋ ସଭୋପି୍ତଯ ତୋଯଔି 
ଗ  ଡ୍ରୋଆବ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ୄଶ୍ରଣୀ 
ଘ  ଫୟଫହୋଯ ୋଆଁ ସୀଭୋ  
ଙ  ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟ, ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଥୋଏ 

ୄଭୋଟଯ ଓବଯ ୄନୋଟ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସମି୍ମତି ଓୄଯ ଏହୋ ପ୍ରବୋଫୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ୄଭୋଟଯ ଫୋହନ ଧିନଣିଭ, 1988 ଯ ଧ୍ୟୋଣ X 
ଏଫଂ XI ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁସୋୄଯ ଏହୋଓୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଓବଯ ୄନୋଟଯ ଭୋନୟତୋ ଥଯୄଓ 15 ଦନିଯ ସଭଣ ମପୟନ୍ତ ନୁଃ ଫଢୋଆ ଦଅିମୋଆୋୄଯ, ଓନୁି୍ତ ୄଓୌଣସ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ିଏଓ ଓବଯ 
ୄନୋଟଯ ଭୋନୟତୋଓୁ ୄଭୋଟ ଦୁଆ ଭୋସଯୁ ଧିଓ ମପୟନ୍ତ ଫଢୋ ମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀  

ଟପି୍ପଣୀ : ଓବଯ ୄନୋଟଯ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ଓବଯ ୄନାଟକୁଡଓିଯ ଉୄମାକଓୁ ଧିଓାଂଶ ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ନଯୁିତ୍ସାହତି ଓଯାମାଏ ׀ ଅଚଓିାରିଯ ୄଟୄଓନାୄରାଚ ିରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 
ନକିପତଓୁ ଶୀଘ୍ର ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 
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3. ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର – ୄଭାଟଯ ଫୀଭା 

ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ର କୁଡଓିୄଯ ଫୀଭୋଯ ଫଦିୟଭୋନତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ପ୍ରଭୋଣଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଡିୋୄଯ ׀ 
ଈଦୋହଯଭ ସ୍ୱଯୂ, ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋୄଯ, ରିସୀ ଫୟତୀତ, ୄଭୋଟଯ ଫୋହନ ଧିନଣିଭଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁସୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 
ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରଭୋଣତ୍ର ରିସୀ  ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଭୋନଙୁ୍କ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄମୋକୋଆ ଦଏି ׀ ନଭିନୄଯ ପ୍ରୋଆୄବଟ ଓୋଯ 
ୋଆଁ ଏଓ ନଭନୂୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ମୋହୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓୁି ପ୍ରଦର୍ପତ ଓୄଯ ׀ 

ୄଭାଟଯ ଫାହନ ଧିନୟିଭ, 1988 
ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସଂଔୟୋ        ରିସୀ ସଂଔୟୋ 
1. ଞି୍ଜଓଯଣ ଘହି୍ନ  ସଂଔୟୋ, ଞି୍ଜଓଯଣଯ ସ୍ଙୋନ, ଆଞି୍ଜନ ନଭଯ /ୄଘସିସ ନଭଯ/ ନଭିପୋଣ/ ନଭିପୋଣଯ ଫର୍ପ ׀  
2. ର୍ଯୀଯଯ ପ୍ରଓୋଯ /ସ.ି ସ.ି/ ଫସିଫୋ କ୍ଷଭତୋ/ ୄନଟ ପି୍ରଭିଣଭ / ଞି୍ଜଓଯଣ/ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ନୋଭ  
3. ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ର - ବୋଯତ 
4. ଫୀଭିତ ୄଖୋରି୍ତ ଭୂରୟ ୂଅଆଡବିି  
5. ଫୀଭିତଯ ନୋଭ  ଠ୍ଓିଣୋ, ଫୟଫସୋଣ ଓଭିୋ ଫୃର୍ତ୍ ି
6. ଧିନଣିଭଯ ଈୄେର୍ୟ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋଯ ରୋକୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ତୋଯିଔ ׀ ................ତୋଯିଔୄଯ          ...............ଖଣ୍ଟୋ ଠ୍ୋଯୁ 
7. ଫୀଭୋ ସଭୋପି୍ତଯ ତୋଯିଔ: …………… ଦନି ଭଧ୍ୟଯୋତ୍ର ି
8. ଡ୍ରୋଆବ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ୄଶ୍ରଣୀ 
ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ଚୄଣ: 
ଓ  ଫୀଭିତ : 
ଔ  ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭିତଯ ଅୄଦର୍ୄଯ ଓଭିୋ ତୋ’ ନୁଭତ ିୄଯ ଡ୍ରୋଆବ ଓଯୁଙ ି
ଏହ ିସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ ଡ୍ରୋଆବ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ୋଔୄଯ ଦୁଖପଟଣୋ ସଭଣୄଯ ଏଓ ପ୍ରବୋଫୀ ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ ଙ ିଏଫଂ ୄସ ୄସବଅି ଏଓ ରୋଆୄସନଷଯ ଯଖିଫୋ ୋଆ ଁ
ୄମୋକୟ ନୁୄହଁ ׀ ଏହ ିସର୍ତ୍ପୄଯ ଫ ିୄମ ଏଓ ପ୍ରବୋଫୀ ର୍କି୍ଷୋଓଯୁଥିଫୋ ରୋଆୄସନଷ ଯଖିଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫୋହନଓୁ ଘୋଆ ୋଯିଫ ଏଫଂ ୄସବ ିଫୟକି୍ତ ୄଓନ୍ଧୀଣ ୄଭୋଟଯ 
ଫୋହନ ନଣିଭ 1989 ଯ ନଣିଭ 3 ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯୁଥିଫ ׀  
ଉୄମାକୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 
ରିସୀ ୄଓୌଣସି ଈୄେର୍ୟୄଯ ଈୄମୋକଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ନଭିନ ଫୟତୀତ : 
(ଓ  ବଡୋୄଯ ୄଦଫୋ ଓଭିୋ ୁଯସ୍କୋଯ 
(ଔ  ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଫହନ ୂଫୟକି୍ତକତ ଚନିରି୍ତ୍ର ଫୟତୀତ  
(କ  ଅୄଣୋଚତି ୄଦୌଡ 
(ଖ  ୄଦୌଡ ଓଯିଫୋ 
(ଗ  ୄଫକ ଯୀକ୍ଷୋ 
(ଘ  ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ ଯୀକ୍ଷୋ 
(ଙ  ୄଭୋଟଯ ଫୟଫସୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ଈୄେର୍ୟ ׀   
ଭୁଁ / ଅୄଭ ଏତେୋଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓୄଯ/ ଓଯୁ ୄମ ଏହ ିପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସଭନ୍ଧ ଯଔଥୁିଫୋ ରିସୀ ଏଫଂ ୄଭୋଟଯ ଫୋହନ ଧିନଣିଭ, 1988 ଯ ଧ୍ୟୋଣ X  ଧ୍ୟୋଣ XI 
ନୁସୋୄଯ ଏହ ିଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଓୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀  
  
ଯୀକି୍ଷତ …   
 
 ( ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସଭେନ୍ଧତି ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ମାଞ୍ଚ ସଓାୄଶ ସଫୁ ସଭୟୄଯ କା଼େିୄ ଯ ୄନଫା ଅଫଶୟଓ ହୁଏ ׀   

4. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 

ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ଘାଯିଓ/ଫଧିି ସଙ୍ଗତ ୄଟ ମାହା ଫୀଭାଯ ନୁଫନ୍ଧ ଯ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନଣିଭ, 1899 
ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁସୋୄଯ ଏହ ିଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ରୋକିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନଭିନରିଖିତସଫୁ ଥୋଏ : 

ଓ  ଫୀଭିତ  ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ସ୍ୱୋଥପ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତଯ ନୋଭ ୂକୁଡଓି   ଠ୍ଓିଣୋ ୂକୁଡଓି ; 
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ଔ  ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଭିୋ ଫୀଭିତ ସ୍ୱୋଥପଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ; 
କ  ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଭିୋ ଫୀଭତି ସ୍ୱୋଥପଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ; 
ଖ  ଫୀଭୋ ଫଧି ; 
ଗ  ଫୀଭିତ ଯୋର୍;ି  
ଘ  ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଫିଦ ଏଫଂ ଫହଷି୍କଯଣ ; ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ /ଓୋଟଫିୋ ୄମୋକୟ; 
ଙ  ୄଦଣ ପି୍ରଭଣିଭ ଏଫଂ ୄମଈଁଠ୍ ି ପି୍ରଭିଣଭ ସ୍ଙୋଣୀ /ସୋଭଣିଓ ୄଟ ମୋହୋଯ ସୁଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି, ପି୍ରଭିଣଭ 

ସୁଫୟଫସ୍ଙୋଯ ଅଧୋଯ; 
ଚ  ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନୁଫନ୍ଧ ଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟ ି; 
ଛ  ଏଓ ଅଓସି୍ମଓ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋୄଯ, ମୋହୋୋଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋିତ ୄହୋଆୋୄଯ, ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ 

ନଅିମୋଈଥିଫୋ ଦୄକ୍ଷ ; 
ଜ  ଏଓ ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋିତ ୄହଈଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଖଟଣୋ ଖଟଫିୋୄଯ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଏଫଂ 

ୄସସଫୁ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଧିଓୋଯ ; 
ଟ  ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ; 
ଠ୍  ବୁର ଈସ୍ଙୋନୋ,  ଓଟ, ତଥୟ ସୂଘନୋଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିୋ ଫୀଭିତଯ ସହୄମୋକ ଅଧୋଯୄଯ ରିସୀଯ 

ଯେଓଯଣ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ; 
ଡ  ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଠ୍ଓିଣୋ ୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ସଘୂନୋ ଠ୍ୋମୋଆ ୋଯଫି ; 
ଢ  ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଯୋଆଡଯ ଥୋଅନ୍ତ,ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ; 
ଣ  ବିୄମୋକ  ନଫିୋଯଣ  ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଠ୍ଓିଣୋ   

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅସଥୁିଫୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ 
ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ତୁଯନ୍ତ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯୋଆଫୋଓୁ ତୋଓୁ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ 
ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ସୂଘନୋ ୄଦଫୋଓୁ  ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀   

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ଓବଯ ୄନୋଟ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ? 

I. ଓବଯ ୄନୋଟକୁଡଓି ପ୍ରଧୋନତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ 
II. ଓବଯ ୄନୋଟକୁଡଓି ପ୍ରଧୋନତଃ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଯ ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ 
III. ଓବଯ ୄନୋଟକୁଡଓି ପ୍ରଧୋନତଃ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ  
IV. ଓବଯ ୄନୋଟକୁଡଓି ପ୍ରଧୋନତଃ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଯ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ  ୄଭୋଟଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ 

 
ଗ .   େୋୄଯଣ୍ଟ ି(ନୁଜ୍ଞପି୍ତ/ପ୍ରତରୁି୍ତ)ି 

ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧୄଯ େୋୄଯଣ୍ଟ ି ୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ସଫୁଓୁ ଫୟଫହୋଯ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫିଦଓୁ ଓମ୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମଥୋଥପ େୋୄଯଣ୍ଟସିଫୁଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଥିୋନ୍ତ ି ି ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ׀ ସହତି, ଫୀଭୋ 
ନୁଫନ୍ଧଯ ଏଓ କ୍ଷ, ଫୀଭିତଓୁ ୄଓୄତଓ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଯୂୋ ଓଯଫିୋଓୁ 
ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଦୋଣିତ୍ୱ ଏହ ିଦୋଣିତ୍ୱସଫୁଯ ନୁୋନ ଓଯଫିୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋୄଯ  
ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋୄଯ େୋୄଯଣ୍ଟକିୁଡଓିଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଯହଙି ି׀  
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ଏଓ ୱାୄଯଣ୍ଟ ିୄହଉଙ ିରିସୀୄଯ ପ୍ରଓାଶୟ ଯୂୄ ଉରିଳଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମାହାଓୁ ନୁଫନ୍ଧଯ ଭାନୟତା ାଆଁ କ୍ଷୄଯ କ୍ଷୄଯ ାନ ଓଯଫିାଓୁ 
ୄ଼େ ׀ ୱାୄଯଣ୍ଟ ିଏଓ ରକା ଦସ୍ତାଫଚି ନୁୄହଁ ׀ ଏହା ଉବୟ ଓବଯ ୄନାଟ  ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ଏଓ ଂଶ ୄଟ ׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ି
ନୁଫନ୍ଧ ଫୂପଫର୍ତ୍ପୀ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ, ଏହୋଓୁ ଓୄଠ୍ୋଯଯୂୄ ଏଫଂ କ୍ଷୄଯ କ୍ଷୄଯ ୋନ  ନୁୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ, ଏହ ି ତଥୟଯୁ 
ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄମ ଏହୋ ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥୋଈ ଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଈ ׀ ମଦ ି ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ି ଈରଳଖଂନ ହୁଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ 
ଆଙ୍ଚୋନୁସୋୄଯ ରିସୀ ଭୋନୟ ୄହୋଆମୋଏ ମଦି ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈସ୍ଙୋିତ ହୁଏ ୄମ ଈରଳଖଂନ ୄଓୌଣସ ିନେିଷି୍ଟ କ୍ଷତଯି ଓୋଯଣ ଓଭିୋ 
ବୋକୀଦୋଯ ୄହୋଆନୋହିଁ ׀ ଫର୍ୟ, ଫୟଫହୋଯଓି ଯୂୄ, ମଦ ିେୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଳଖଂନ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ୄଫୈର୍ଣିଓ ପ୍ରଓୃତଯି ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି
ପ୍ରଓୋୄଯ ଫ,ି ଏହୋ କ୍ଷତ ିଖଟୋଆଫୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ ୄଦଆ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ଏହୋଓୁ ଫଢୋଆ ନୋହିଁ, (କ୍ଷତଓୁି ଣ- ଭୋନଓ ଦୋଫୀ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ 
ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓବ୍ନୋନୀ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ  ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ନୁସୋୄଯ ନଚି ଫିୄ ଫଓୋ ଧିଓୋଯୄଯ 
ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀ 

1. ଗି୍ନ ଫୀଭା ୱାୄଯଣ୍ଟକିୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ 

ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମୋଈଙ,ି ୄମ ରିସୀ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତ ଯସିଯୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫିଦ ରୂ୍ଣ୍ପ ଚନିରି୍କୁଡଓି ଯଔୋମିଫ ନୋହିଁ ׀  

ନଃିଶବ୍ଦ ସଙ୍କଟ: ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମୋଈଙ ି ୄମ ଫୀଭିତ ଯସିଯୄଯ 30 ଦନି ଓଭିୋ ଧିଓ ରକୋତଯ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ି ନଭିପୋଣ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟ ୄହୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ 

ସକିାୄଯଟ ପିରଟଯ ଉତ୍ପାଦନ: ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମୋଈଙ ି ୄମ 30˚C ଯୁ ନଭିନ ପଳୋର୍ ଏଣ୍ଟ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ଦ୍ରଫୟ ୂଦ୍ରଫବୂିତ ୄମୋକୟ  ଓୁ 
ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ/ ଯଔୋ ମିଫ ନୋହିଁ ׀  

2. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭା ୄଯ, ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ନଭିନଭୄତ ଯବିୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆଙ:ି ‚ଏଓ ସପ୍ରତଜି୍ଞ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ, ଥପୋତ୍, ଏଓ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ 
ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଫଘନ ଦଏି ୄମ ୄଓୌଣସ ିନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମିଫ ଓଭିୋ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ, ଓଭିୋ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସର୍ତ୍ପ ଯୂଣ ଓଯୋମିଫ, 
ଓଭିୋ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସ ତଥୟକୁଡଓି ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଫସ୍ଙୋଯ ସି୍ଙତଓୁି ବିୁଷି୍ଟ ଓଭିୋ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୄଯ‛ 

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଓୋୄକପୋ ଫୀଭୋୄଯ, ଏଓ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ୄମୋଡ ି ଦଅିମୋଏ ଏହୋଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ଚନିରି୍ତ୍ର ୂଈ.ସ୍ୱ. ଘୋ’  ଓୁ ଟଣି-ମୁକ୍ତ 
ଡଫୋକୁଡଓିୄଯ ୟୋକ୍ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ ସୋଭୁଦି୍ରଓ ଫହଃି ଅଫଯଣ ଫୀଭୋ ୄଯ, ଫୀଭିତ ଚୋହୋଚ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ମୋତ୍ରୋ ଓଯଫି ନୋହିଁ ୄଫୋରି 
ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଏହ ିଧୋଯଣୋ ଦଏି ୄମ ୄସ ସଙ୍କଟଯ  ୄଓୄତ ଂର୍ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିୋୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ׀
ମଦ ିନୁଜ୍ଞପି୍ତଯ ଈରଳଖଂନ ହୁଏ, ଅଯମ୍ଭୄଯ ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ଈରଳଖଂନ ତୋଯଔିଓୁ ଅଈ 
ଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄନଫୋଠ୍ୋଯୁ ନଚିଓୁ ବୋଯଭୁକ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମୋଏ׀   

3. ୄଘାଯୀ ଫୀଭା ୄଯ, ଏହ ିନୁ ଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମୋଏ ୄମ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଏଓ ପ୍ରହଯୀ ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟୋ ୋଆଁ ଚକି ଯଖିଫ ׀ ରିସୀଯ ହୋଯ ୂଦଯ , 
ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ୄସହ ିବଅି ଘୋରୁ ଯହଫି ୄଓଫ ମଦ ିରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଯହଥିିଫୋ ନୁଜ୍ଞପି୍ତକୁଡଓିଯ ନୁୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଠ୍କି୍ ? 

I. ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଯ ଥପ ରିସୀଯ ଈରିଳଖିତ ନ ୄହୋଆ ନ୍ତନହିତି ଥୋଏ  
II. ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋ ରିସୀୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ୟଯୂୄ ଈଲି୍ଲଖିତ ଥୋଏ  
III. ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋ ରିସୀୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ୟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ଥୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ରକୋ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯୋମୋଏ, 

ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁୄହ ଁ 
IV. ମଦ ିଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଳଖଂନ ହୁଏ, ୄତୄଫ ଫ ିଦୋଫୀଯ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ମଦ ିଏହୋ ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ନୁୄହ ଁ  
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ଘ. ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 

ରିସୀକୁଡଓୁି ଏଓ ଅଦର୍ପ ପଭପୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଥୋ ୄଟ; ୄତୄତଓ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯ ି ୄଓୄତଓ ନୟ 
କୁଡଓି ଫହଷି୍କତୃ ଓଯ ି׀  

ଯବିାଷା  

ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ମଦ ିରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ 
ଦସ୍ଗୋଫଚି ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନ/ଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯ ିଏହୋ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଏହୋଓୁ ରିସୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଂର୍ ହୁଏ, ରିସୀ  ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଏଓତ୍ର ନୁଫନ୍ଧଯ ପ୍ରଭୋଣ ହୁନ୍ତ ି   ׀
ରିସୀ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯଫିର୍ତ୍ପନ/ସଂୄର୍ୋଧନକୁଡଓୁି ୄଯଓଡପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନକୁଡଓୁି ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀   

 ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିତଥୟ ସଘୂନୋଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ହୁଏ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ମିଏ ଏହୋଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫ ଏଫଂ 
ଏହୋଓୁ ଏଓ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଚଯଅିୄଯ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧ ଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ସମି୍ମତି ଓଯଫି ׀ 

ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ କୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ନଭିନରିଖିତ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ: 

ଓ  ଫୀଭିତ ଯୋର୍ିୄ ଯ ୋଥପଓୟ/ଯଫିର୍ତ୍ପନ 
ଔ  ଫକି୍ରଣ, ଫନ୍ଧଓ, ଆତୟୋଦ ିହସିୋଫୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ୂସ୍ୱୋଥପ  ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 
କ  ତଯିକି୍ତ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଯ ଫସି୍ଗୋଯ/ରିସୀ ଫଧିଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଖ  ସଙ୍କଟଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ, ଈ.ସ୍ୱ. ଗି୍ନ ଫୀଭୋୄଯ କହୃଯ ନଭିପୋଣ ୄଯ , ଓଭିୋ ଦଔରୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ   
ଗ  ନୟ ସ୍ଙୋନଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ  
ଘ  ଫୀଭୋଯ ଯେଓଯଣ 
ଙ  ନୋଭ ଓଭିୋ ଠ୍ଓିଣୋ ଅଦ ିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

ନଭନୂା 

ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଈୄେର୍ୟୄଯ, ୄଓୄତଓ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନଯ ନଭନୂୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଙ ି

ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 
 

ଫୀଭିତଙ୍କ ନୁୄଯୋଧୄଯ ଏହ ି ରିସୀଯ ଫୀଭୋଓୁ.................ଠ୍ୋଯୁ ଯେଓଯୋମୋଈଙ ି ୄଫୋରି ଏତେୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଈଙ ି  ׀
ଫୀଭୋ.....................ଭୋସଯ ଫଧି ୋଆଁ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଥିିଫୋଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିଯୋର୍ ିଫୋଓ ିନୋହିଁ ׀ 

 

ଷ୍ଟଓ ଭୂରୟ ଅଫଯଣୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଏହ ିରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଷ୍ଟଓ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄହୋଆଙ ି ୄଫୋରି ଫୀଭିତଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ ୄଯ ଏତେୋଯୋ ଏଥିୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଓୋର୍ 
ଓଯୋମୋଈଙ ିୄମ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ଓୁି ତଦନୁସୋୄଯ ନଭିନୄଯ ଅୄରୋଘତି ୄହୋଆଥିଫୋ ହସିୋଫୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯୋମୋଈଙ:ି 
(ଫଫିଯଣ ଦିନୁ୍ତ  ଈୄଯ ଟ. 
(ଫଫିଯଣ ଦିନୁ୍ତ  ଈୄଯ ଟ. 
ମୋହୋଯ ପ୍ରତପି ଯୂୄ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଈଙ ି 
ୁନଃ ଫୋର୍ିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଟ............. 
ଫତପଭୋନ ୄଭୋଟ ପି୍ରଭିଣଭ ୄହଈଙ ିଟ ............. 
ନୟଥୋ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ, ପ୍ରୋଫଧୋନ ଏଫଂ ନୁଫନ୍ଧ ଧୀନୄଯ ׀ 

 

ଏଓ ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭାୄଯ ଫାହୟ ଫିଦଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫଯଣଯ ଯିସଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
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ଫୀଭିତଙ୍କ ନୁୄଯୋଧୄଯ, ଈୄଯୋକ୍ତ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ବୋଙି୍ଗଫୋଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏତେୋଯୋ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀  
ଏହୋଯ ପ୍ରତପିୄଯ, ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ବ ିଫୀଭିତ ଈୄଯ ଟ.............. ଯ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

 

ଫାହନଯ ପ୍ରଓାଯୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ 
ଈୄଯୋକ୍ତ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄପ୍ରର୍ଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ଟ.............ଭୂରୟଯ 2 ଫୟୋୄଯର ତଯ ୄଡକ୍ ୄଯ ୄଫୋୄଛଆ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄଫୋରି ଫୀଭିତ 
ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯଥିିଫୋଯୁ ତୋହୋଓୁ ଚୋହୋଚ ଈଯୁ ପିଙି୍ଗଫୋ  ୄଧୋଆଫୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏତେୋଯୋ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି
  ׀
ଏହୋଯ ପ୍ରତପିୄଯ, ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ବ ିଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଫୀଭିତ ଈୄଯ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀  
ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ................ଟ .................. 
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ମଦ ିଚୋଯୀ ଓଯଫିୋ ସଭିଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ,      ________ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ 
ସଂୄର୍ୋଧନକୁଡଓି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯ ିଏହୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

I. େୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  
II. ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 
III. ଯଫିର୍ତ୍ପନ 
IV. ଯଫିର୍ତ୍ପନ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହ ଁ

 
ଙ. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଥପ ପ୍ରତିୋଦନ / ଫୟୋଔୟୋ 

ଫୀଭୋଯ ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓି ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ରିସୀ ର୍ବ୍ଦୋଫୀସଫୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄରଔୋମୋଏ ׀ ଏହ ି
ରିସୀକୁଡଓି କଠ୍ନ ଓଭିୋ ଥପ ପ୍ରତିୋଦନଯ ୄଓୄତଓ ଈର୍ତ୍ଭ - ଯବିୋର୍ତି ନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋ ଫବିିନ୍ନ 
ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ କଠ୍ନଯ ସଫୁଠୁ୍ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ନଣିଭ ୄହଈଙ ିୄମ କ୍ଷକୁଡଓିଯ ଈୄେର୍ୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଥିଫୋ 
ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଏହ ି ଈୄେର୍ୟଟଓୁି ସ୍ୱଣଂ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ହିଁ ୄଔୋଚଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ ମଦ ି ରିସୀଟଓୁି ସ୍ପଷ୍ଟ/ୄନଓୋଥପଓ ଯୂୄ ଚୋଯୀ 
ଓଯୋମୋଏ, ନୟୋଣୋଣକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଯ ଫୟୋଔୟୋ ଫୀଭିତଯ କ୍ଷଓୁ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ମିଫ ଏହ ିସୋଧୋଯଣ ସଦି୍ଧୋନ୍ତୄଯ ୄମ 
ରିସୀଟ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄରଔୋ ମୋଆଥିରୋ ׀  

ରିସୀ ର୍ବ୍ଦୋଫୀକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ନଣିଭକୁଡଓି ନୁସୋୄଯ ଫୁଛ ିହୁଏ ଏଫଂ ଥପ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଏ : 

ଓ  ଏଓ ପ୍ରଓୋର୍ୟ ଫସ୍ଙୋ ଏଓ ନହିତି ଫସ୍ଙୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄଓଫ ତୋହୋ ଫୟତୀତ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄସଯ ି
ଓଯଫିୋୄଯ ସୋଭଞ୍ଜସୟ ଥୋଏ ׀  

ଔ  ଅଦର୍ପ ଭୁଦି୍ରତ ରିସୀ ପଭପ  ଟଙ୍କଣ ଓଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ରିଖିତ ଂର୍ଓୁ ନେିଷି୍ଟ ନୁଫନ୍ଧୄଯ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଈୄେର୍ୟଓୁ 
ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୁଙ ି ୄଫୋରି ଭୋନ ି ୄନଫୋଓୁ ୄହଫ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ଥପଓୁ ଭୂ ଭୁଦି୍ରତ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ 
ଦଅିମିଫ ׀  

କ  ମଦ ିଏଓ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ନୁଫନ୍ଧଯ ନୟୋନୟ ଂର୍କୁଡଓୁି ଫିୄ ଯୋଧ ଓୄଯ, ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନଯ ଥପ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫି ୄମୄହତୁ ଏହୋ 
ୄହଈଙ ିଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦସ୍ଗୋଫଚି ׀  

ଖ  ଫକ୍ରୋଓୃତ ି କ୍ଷଯ ୂଆଟୋରିସ,   ୄଯ ଧୋଯୋସଫୁଓୁ ସୋଧୋଯଣ ଭୁଦି୍ରତ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଦଅିମୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ି
ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ସୋଭଞ୍ଜସୟ ଥୋଏ ׀  

ଗ  ରିସୀଯ ଭୋଚନିୄଯ ଭଦିୁ୍ରତ ଓଭିୋ ଟଙ୍କଣ ଓଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଧୋଯୋସଫୁଓୁ ରିସୀଯ ଓୋଣୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି 
ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଦଅିମୋଏ ׀  
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ଘ  ରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ରଟଓୋ ମୋଆଥିଫୋ ଧୋଯୋକଡୁଓୁି ଈବଣ ଭୋଚନିୄଯ ଥିଫୋ ଧୋଯୋ  ରିସୀଯ 
ଓୋଣୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଧୋଯୋକୁଡଓି ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଦଅିମୋଏ ׀  

ଙ  ଟଙ୍କଣ ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦ ଓଭିୋ ସୟୋହମୁିକ୍ତ ଯଫଯ ୄଭୋହଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ଙୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ଭଦିୁ୍ରତ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି 
ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଦଅିମୋଏ ׀  

ଚ  ଟଙ୍କଣ ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ ଙୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ୄକ୍ଷୋ ହସ୍ଗରିଔନଯ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଙ ି׀  
ଛ  ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଫୟୋଓଯଣ  ଫଯିୋଭ ଘହି୍ନକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣ ନଣିଭ ରୋକ ୁ ହୁଏ ମଦ ି ୄଓୌଣସ ି ୄନଓୋଥପଓତୋ ଓଭିୋ 

ସ୍ପଷ୍ଟତୋ ଥୋଏ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

1. ରିସୀକୁଡଓିଯ ନଭିପାଣ 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ନୁଫନ୍ଧଯ ପ୍ରଭୋଣ ଏଫଂ ନୟୋଣୋଣକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନଭିପୋଣ  ଥପ 
ଫୟୋଔୟୋଯ ସୋଧୋଯଣ ନଣିଭକୁଡଓି ନୟ ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓି ବ ିଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ରୋକୁ ହୁଏ ׀  

ନଭିପୋଣଯ ପ୍ରଭଔୁ ନଣିଭ ୄହଈଙ ିୄମ ନୁଫନ୍ଧଯ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଈୄେର୍ୟ ଈୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରୋଧୋନୟ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଈୄେର୍ୟ ୄଓଫ 
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିଠ୍ୋଯୁ ହ ିଁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ଏଫଂ ନୁଫନ୍ଧଯ ଏଓ ଂର୍ ହୁଏ, ଏଫଂ ଏହୋ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ, 
ଧୋଯୋ, ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ,ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଅଦ ି׀ 

2. ଶବ୍ଦାଫୀଯ ଥପ 

ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ୄସକୁଡଓିଯ ସୋଧୋଯଣ  ୄରୋଓପି୍ରଣ ଥପୄଯ ଥପ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ ଶବ୍ଦକୁଡଓି ାଆଁ ଫୟଫହୃତ 
ୄହଉଥିଫା ଥପ ୄସହ ିଥପ ୄହଫା ଉଘତି ମାହା ସଡଓଯ ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ଭଧ୍ୟ ଫୁଛିାଯଫି ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ‚ନଅଁି‛ ଥପ ୄହଉଙ ିଶଔିା 
ଥଫା ପ୍ରଓୃତ ଚଫିା ׀  

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହ ିଶବ୍ଦସଫୁ ମାହାଯ ସାଧାଯଣ ଫୟଫସାୟିଓ ଓଭିୋ ଫାଣିଚୟିଓ ଥପ ଥାଏ, ୄସକୁଡଓିଯ  ୄସହ ିଥପ ହ ିଁ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ମଦ ି
ଫାଓୟଯ ପ୍ରଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀ ନୟଓଙି ିସଘୂୀତ ନ ଓୄଯ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ଧିନଣିଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯବିୋର୍ତି ହୁନ୍ତ,ି ୄସହ ିଯବିୋର୍ୋଯ ଥପଓୁ 
ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମିଫ, ମଥୋ ୄମଭିତ ିଓ ିବୋଯତୀଣ ଦଣ୍ଡ ଫଧିିୄଯ ‚ୄଘୋଯୀ‛ ׀  

ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ୄନଓ ର୍ବ୍ଦ ଫୂପଯ ୄଫୈଧିଓ ନରି୍ଣ୍ପଣଯ ଧୀନୄଯ ଅସଙିନ୍ତ ିଏଫଂ ଏଓ ଈଙ୍ଙତଯ ନୟୋଣୋଣଯ 
ୄସହ ିନରି୍ଣ୍ପଣକୁଡଓି ଏଓ କ୍ଷଦୁ୍ରତଯ ନୟୋଣୋଣଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ରୋକ ୁୄହଫ ׀ ୄଫୈର୍ଣିଓ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄସକୁଡଓିଯ ୄଫୈର୍ଣିଓ 
ଥପ ୄଦଫୋ ଈଘତି, ମଦ ିଫିଯୀତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିସୄଙ୍କତ ନୋହିଁ ׀   

ଚ. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ/ୄନୋଟସି 

ଧିଓାଂଶ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ଫାଷଓି ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭତି ଓଯାମାଏ ׀  

ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ କ୍ଷୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ତୋ’ ରିସୀ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ତୋଯଔିୄଯ ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ ଙ ିୄଫୋରି ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋଯ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋହିଁ, ତଥୋି ସୁଅଘୋଯ  ଈର୍ତ୍ଭ ଫୟଫସୋଣିଓ ପ୍ରଥୋ ହସିୋଫୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଭୋପି୍ତ ତୋଯଔିଯ ଫୂପଯୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ 
ସୂଘନୋ ଚୋଯୀ ଓଯନ୍ତ,ି ଏଫଂ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଅଭନ୍ତ୍ରତି ଓଯନ୍ତ ି  ନୋଟସିୄଯ ରିସୀଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀୄ ׀
ସମି୍ମତି ଥୋଏ ମଥୋ : ଫୀଭିତ ଯୋର୍,ି ଫୋର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ, ଆତୟୋଦ ି  ଏଥିୄଯ ଏଓ ଟପି୍ପଣୀ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ ପ୍ରଥୋ ଙ ିଫୀଭିତଓୁ ଏହୋ ׀
ଯୋଭର୍ପ ୄଦଆ ୄମ ସଙ୍କଟ ୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିତଥୟ କତ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 
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ୄଭାଟଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସିୄଯ, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ,ଘତି ଅଫଶୟଓତା ନୁସାୄଯ ଫୀଭିତ ଯାଶ ି (ଥପାତ୍ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫାହନଯ 
ୄଖାଷତି ଭୂରୟ) ଓୁ ସଂୄଶାଧିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟାନ ଅଓଷପଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଫୈଧୋନଓି ପ୍ରୋଫଧୋନ ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ ଅଓର୍ତି ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆଙ ିୄଫୋରି ଭୄନ 
ଓଯୋୄହଫ ନୋହିଁ ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ ିଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଆଙ ି׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 7 

ନୂତନୀ ଓଯଣ ୄନୋଟସି ଫରି୍ଣୄଯ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଠ୍କି୍ ୄଟ ? 

I. ଫନିଣିୋଭଓ ନୁମୋଣୀ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତଯ 30 ଦନି ୂଫପଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସି ଠ୍ୋଆଫୋଯ 
ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଯହଙି ି 

II. ଫନିଣିୋଭଓ ନୁମୋଣୀ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତଯ 15 ଦନି ୂଫପଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସି ଠ୍ୋଆଫୋଯ 
ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଯହଙି ି 

III. ଫନିଣିୋଭଓ ନୁମୋଣୀ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତଯ 7 ଦନି ୂଫପଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସି ଠ୍ୋଆଫୋଯ 
ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଯହଙି ି 

IV. ଫନିଣିୋଭଓ ନୁମୋଣୀ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତ ଫୂପଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସି ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଓୌଣସ ି
ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋହିଁ  

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଘଯଣ ଭୂଔୟତଃ ୄହଈଙ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ନଚି ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନୋ ଦଏି  

ଔ  ତଥୟ ସଘୂନୋଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭଯ ଫୂପଯୁ ଅୄସ, ଏଫଂ ନୁଫନ୍ଧଯ ସଭୋପି୍ତ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘୋରୁ ଯୄହ  

କ  ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄମୋଡ ିଥୋଅନ୍ତ ିମୋହୋ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯତି 
ହୁଏ  

ଖ  ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଖଟଓକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ଥୋଅନ୍ତ ି: 

i. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙ୍କ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ନୋଭ 
ii. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙ୍କ ଠ୍ଓିଣୋ  ସଂଓପ ଫଫିଯଣୀ 
iii. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍,ି ୄଯୋଚକୋଯ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ 
iv. ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ  ଯଘିଣ 
v. ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି
vi. ୂଫପଯ  ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଫୀଭୋ 
vii. କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତୋ 
viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର 

ଗ  ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ମିଏ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ଙ୍କ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଥୋଏ ୄମ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ସଙ୍କଟ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀ 

ଘ  ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଟଓିନିଖିି ଓଯ ିଯଖିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁହୋମୋଏ ׀ 
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ଙ  ଏଓ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ 
ପ୍ରତପି ଓଭିୋ ଯୋର୍ ିପି୍ରଭିଣଭ ୄଟ ׀ 

ଚ  ପି୍ରଭଣିଭ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ନକଦ, ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୀଓୃତ ଫୟୋଙି୍କଙି୍ଗ ଓୋଯଫୋଯୄମୋକୟ ସୋଧନ, ୄୋଷ୍ଟୋର ଭନ ିଡପଯ, ୄକ୍ରଡଟି ଓଭିୋ ୄଡଫଟି 
ଓୋଡପ, ଆଣ୍ଟଯୄନଟ, ଆ-ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଚଭୋ ଓଭିୋ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱୋଯୋ 
ଓଯୋ ମୋଆ ୋୄଯ ׀ 

ଛ  ଏଓ ଓବଯ ୄନୋଟ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତଓିଯଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆନୋହିଁ ଓଭିୋ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋ ୋଆଁ 
ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରକତିୄ ଯ ଙ ିଏଫଂ ଫୀଭୋ ଅଫଯଣ ସ୍ଙୋଣୀ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ 

ଜ  ଓବଯ ୄନୋଟକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ  ୄଭୋଟଯ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀  

ଟ  ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ୄସହ ିୄକ୍ଷତ୍ର ଯଦୃିର୍ୟ କୁଡଓିଓୄଯ ଫୀଭୋଯ ଫଦିୟଭୋନତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରଭୋଣଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଯହିୋୄଯ ׀ 

ଠ୍  ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘୋଯଓି ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧଯ ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଡ  ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ/ିନୁଜ୍ଞପି୍ତ ରିସୀୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ୟ ଯୂୄ ଈଲି୍ଲଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ନୁଫନ୍ଧଯ ଭୋନୟତୋ ୋଆଁ କ୍ଷୄଯ କ୍ଷୄଯ 
ନୁୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

ଢ  ମଦ ି ଚୋଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓୁି ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ, ଏହୋଓୁ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 
ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଚଯଅିୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନ/ଯଫିର୍ତ୍ପନ କୁଡଓି ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯ ିଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଣ  ନଭିପୋଣଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ନଣିଭ ୄହଈଙ ି ୄମ କ୍ଷକୁଡଓିଯ ଈୄେର୍ୟଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରୋଧୋନୟ ୄଦଫୋ ଈଘତି ଏଫଂ ଏହ ି
ଈୄେର୍ୟଟଓୁି ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ୄଔୋଚଫିୋଓୁ ୄଡ ׀    

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଓ  ରିସୀ ପଭପ 
ଔ  ପି୍ରଭଣିଭଯ ଗ୍ରୀଭ ୄଦଣ 
କ  ଓବଯ ୄନୋଟ ୂଅଫଯଣ ଟପି୍ପଣୀ  
ଖ  ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 
ଗ  ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସି/ସଘୂନୋ 
ଘ  େୋୄଯଣ୍ଟ/ି ନୁଜ୍ଞପି୍ତ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଂର୍ଦୋନଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄସହ ିଏଓୋ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫୋ ୄନଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ; ଏଓତ୍ର ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ 
ସହତି ୄସଭୋନଙ୍କ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ନୁୋତୄଯ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ଓୁି ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  
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ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ହସିୋଫୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

 

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀   

ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦୋନ ୄଘଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ, ୄତୄଫ ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଭୋନ ିୄନଫୋଓୁ ଡଫି ୄମଈଁଦନି 
ୄଘକ୍ ଟଓୁି ୄୋଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଓବଯ ୄନୋଟକୁଡଓି ପ୍ରଧୋନତଃ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ  ୄଭୋଟଯ ୄଶ୍ରଣୀଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ୄହଈଙ ିରିସୀୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ୟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ମଦ ିଚୋଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଅୄସ, ଏହୋଓୁ ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ 
ସଂୄର୍ୋଧନକୁଡଓୁି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯ ିଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଫନିଣିୋଭଓ ନୁମୋଣୀ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ରିସୀଯ ସଭୋପି୍ତ ଫୂପଯୁ ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସି ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋହିଁ ׀ 

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନ 

ପ୍ରଶନ 1 

__________ ୄହଈଙ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ସୀଭୋ ׀ 

I. ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି
II. ପି୍ରଭଣିଭ 
III. ସଭପଣ ଭରୂୟ 
IV. କ୍ଷତ ିଯଭିୋଣ 

ପ୍ରଶନ 2 

______________ ୄହଈଙ ିଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରତପି ଓଭିୋ ଭୂରୟ ׀   
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I. ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ି
II. ସଭପଣ ଭରୂୟ 
III. ଯିକ୍ୱତୋ ଯୋର୍ ି
IV. ପି୍ରଭଣିଭ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ଓୁ ___________ ଓୁହୋମୋଏ ׀ 

I. ରିସୀ 
II. ଓବଯ ୄନୋଟ 
III. ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନ 
IV. ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

ପ୍ରଶନ 4 

ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଈନୀତ ହୁଏ 

I. ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ 
II. ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ୄଯ 
III. ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ଫୂପଯୁ  ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଘୋରୁ ଯୄହ 
IV. ୄସଭିତ ିୄଓୌଣସ ିଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋହିଁ   

ପ୍ରଶନ 5 

ତଥୟ ସଘୂନୋ 

I. ୄହଈଙ ିଏଓ ରିସୀୄଯ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଯ ଭୂରୟ 
II. ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ନୁୄହ ଁ
III. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ନରି୍ଣ୍ପଣଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ  
IV. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ନୁୄହଁ ୄମୄହତୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ଏହୋଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରବୋଫ ନୋହିଁ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଗି୍ନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଚୋଣଫିୋଓୁ ଘୋୄହ ଁ

I. ନଭିପୋଣଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 
II. ସଂଘତି ଦୋଥପଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ 
III. କୃହଯ ନଭିପୋଣ 
IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ସଭସ୍ଗଙୁ୍କ 

ପ୍ରଶନ 7 

ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ 

I. ନକଦ ଯୂୄ 
II. ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ 
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III. ପ୍ରତରୁି୍ତଭିୂଓ ୄନୋଟ ଦ୍ୱୋଯୋ 
IV. ୄକ୍ରଡଟି ଓୋଡପ ଦ୍ୱୋଯୋ 

ପ୍ରଶନ 8 

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

I. ନଫିୋମପୟ ନୁୄହ ଁ
II. ଓୁ ନଚି ୋଔୄଯ ସଫପଦୋ ଯଖିଫୋଓୁ ୄଡ 
III. ଓୁ ଓୋଯୄଯ ସଫପଦୋ ଯଖିଫୋଓୁ ୄଡ 
IV. ଓୁ ଫୟୋଙ୍କ ରଓର୍ ୄଯ ସଫପଦୋ ଯଖିଫୋଓୁ ୄଡ 

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  

I. ୄହଈଙ ିରିସୀୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ୟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ  
II. ଓୁ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ 
III. ଈବଣ ଓ ଏଫଂ ଔ 
IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ିନୁୄହ ଁ

ପ୍ରଶନ 10  

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସିଓୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ 

I. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀଯ ସଭୋପି୍ତ ଫୂପଯୁ 
II. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀଯ ସଭୋପି୍ତ ୂଫପଯୁ 
III. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀଯ ସଭୋପି୍ତ ୄଯ 
IV. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀଯ ସଭୋପି୍ତ ୄଯ 
 

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିୄହଈଙ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ସୀଭୋ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରତପି ଓଭିୋ ଭୂରୟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  
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ଏଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ଓୁ ରିସୀ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ ଈନୀତ ହୁଏ  ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଘୋରୁ ଯୄହ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ତଥୟ ସଘୂନୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ନରି୍ଣ୍ପଣଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଗି୍ନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ନଭିପୋଣଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ, ସଂଘତି ଦୋଥପଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ  କୃହଯ ନଭିପୋଣଓୁ ଚୋଣିଫୋଓୁ ଘୋୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରତରୁି୍ତଭିୂଓ ୄନୋଟ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଓୁ ସଫପଦୋ ଓୋଯୄଯ ଯଖିଫୋଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ୄହଈଙ ିରିସୀୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ୟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ନୁୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନୋଟସିଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତଯ ୂଫପଯୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
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ସଂରଗ୍ନ 

ସଂରଗ୍ନ- ଓ 
ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ ଖୄଯାଆ ଓାଯ/ ଦୁଆଘଓଅି - ୟାୄଓଚ ରିସୀ 

ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ନାଭ  

ତ୍ର ଫନିଭିୟ ାଆଁ ଠ୍ଓିଣା 
 
 

ୄଟରିୄପାନ  ପୟାକ୍ସ ନଭେଯ   ୄଭୋଫୋଆର ନଭଯ 
ଆ- ୄଭର ଠ୍ଓିଣା  
ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ସଂଔୟା 
(ଚଭା ଫୟାଙ୍କ ଘାରୁ) 

 ୟୋନ ନଭଯ 

ଏଚ୍.ି.ଏ./ ହାଆୄାୄଥୄଓଶନ  
ଅଫଶୟଓୀୟ ରିସୀଯ ପ୍ରଓାଯ ୟାୄଓଚ ରିସୀ  
ଫୀଭା ଫଧି ଠ୍ୋଯୁ ସଭଣ ........... ତୋଯିଔ: ମପୟନ୍ତ 
ଫାହନଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ 

ଞି୍ଜଓଯଣ 
ସଂଔୟା 

ଆଞି୍ଜନ ସଂଔୟା  ୄଘସିସ୍ ସ 
ସଂଔୟା 

ନଭିପାଣଯ 
ଫଷପ 

ନଭିପାଣ  
ୄଭାୄଡର/ 
ଶଯୀଯଯ 
ପ୍ରଓାଯ 

ଓୁୟଫକି୍ 
କ୍ଷଭତା 

ଫସଫିା 
କ୍ଷଭତା 

ଯଙ୍ଗ 
ଫୟଫହୃତ 
ୄହଉଥିଫା 
ଚାୄରଣି 

 

 

      

ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ- ନୋଭ ଏଫଂ ସ୍ଙୋନ: 
ଫୋହନଯ ଭୂରୟ: 

ଆନବଏସ୍ ସ 
ଭରୂୟ 

ଆୄରୄଓଟରାନି
କ୍ ଂଶସଫୁ 

ଣ- ଆୄରଓିଟ ରଓର 
ଂଶସଫୁ 

ାଶ୍ୱପ ଓାଯ 
/ୄଟ୍ରରଯ 

ଏଲ୍ ିଚ/ିସ ି
ଏନଚ ି 
ଉଓଯଣ 

ୄଭାଟ ଭୂରୟ ଅଆଡବିି 

 
 
 

 
    

 

ଫାହନଯ ଆତହିାସ 

ଫୂପଯ ରିସୀ 
ସଂଔୟା 

ଓବଯ 
(ଅଫଯଣ)ଯ 
ପ୍ରଓାଯ 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ 
ନାଭ ଏଫଂ 
ଠ୍ିଓଣା 

ଣ / ଦାଫୀ 
ୄଫାନସ ାଆଁ 
ୄମାକୟତା 

ରିସୀ 
ସଭାପି୍ତଯ 
ତାଯିଔ 

କତ 3 ଫଷପଯ 
ଦାଫୀ ବିଜ୍ଞତା 

 
ପ୍ରଥଭ କ୍ରୟ  ଞି୍ଜଓଯଣଯ 

ତାଯିଔ 
 

 
      

ଫୀଭିତଙ୍କ ଯଘିଣ / ଫଫିଯଣୀ 

ଫୀଭିତ ଫୋହନଯ ସଠ୍ିକ୍ ଯିଘଣ/ ଫଫିଯଣୀ 

ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ  ପି୍ରଭିଣଭ ୋଆଁ ଏହୋ ଅଧୋଯ ୄଟ  

ହାଯ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ଓାଉଥିଫା-ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓାଯଓ କୁଡଓି 
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ଫାହନଯ ଉୄମାକୀତା: 
ଫୟଫହୋଯ ଈୄେର୍ୟ 

 
ଫୋହନ ୋଓଙି୍ଗଯ 

ଫଫିଯଣୀ 
ଡ୍ରୋଆବଯ ଯ ଫଫିଯଣୀ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପୄଯ ହୋଯୋହୋଯି ଓି.ଭି. ଘନ 

 
ଅନନ୍ଦ ଅଫୃତ କୟୋୄଯଚ ସ୍ୱଣଂ ୂନିୄ ଚ   

ଫୃର୍ତ୍କିତ ନୋଫୃତ କୟୋୄଯଚ 
ଦଯଭୋ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ 
ଡ୍ରୋଆବଯ 

 

ଫୟଫସୋଣ ଫୋଣିଚୟ ଯିସଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫନୁ୍ଧଫୋନ୍ଧଫ 
ଓୄପୋୄଯଟ ଯୋସ୍ଗୋୋଶ୍ୱପ ଭିତ୍ର  

 
ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ୂଙୁଟ  ଏଫଂ ୄରୋଡଙି୍ଗ: 

ୄସ୍ୱୈଙ୍ଚଓି ତଯିିକ୍ତ: ଅଣ ନଫିାମପୟ ରିସୀ ତଯିିକ୍ତଯ ଉୄଯ 
 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ୄସ୍ୱୈଙ୍ଚଓି ତଯିିକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ୄନଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତ ିଓ ି 

ହଁ/ନୋହିଁ  - ମଦ ିହଁ, ଦଣୋଫୂପଓ ଦୁଆ ଘଓଅିଯ ଯୋର୍ ିନଦି୍ଧପୋଯିତ ଓଯନୁ୍ତ  - 
ଟ. 500 /700/ 1000 /1500 /3000 ଖୄଯୋଆ 

ଅଣ ବାଯତୀୟ ୄଟାୄଭାଫାଆର ସଂଖଯ ସଦସୟ ଟନ୍ତ ିଓ ି
ହଁ/ନୋହିଁ    ମଦ ିହଁ, ଦଣୋଫୂପଓ ଈୄରଳଔ ଓଯନୁ୍ତ :                                                   

1. ସଂଖଯ ନୋଭ 
2. ସଦସ୍ ସଂଔୟୋ:                ସଭୋପି୍ତଯ ତୋଯଔି :             

ଫାହନଟ ିଏ.ଅର୍. ଏ. ଅଆ. ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଓୌଣସି ଣ-ୄଘାଯୀ 
ଉଓଯଣୄଯ ସଜ୍ଜତି ଙ ିଓ ି

ହଁ / ନୋହିଁ   ମଦ ି ହଁ, ଏ.ଏ. ଏସ୍. ଅଆ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସଂରଗ୍ନ ଓଯନୁ୍ତ  

ଫାହନଟ ିଣ-ାଯବ୍ନାଯିଓ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାଯା ଘାିତ ହୁଏ ଓ ି ହ/ଁ ନୋହିଁ   ମଦ ିହଁ, ଦଣୋଫୂପଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ 

ଫାଉଟ ିଦ୍ୱ-ିଚାୄରଣି ଉଓଯଣ /ପାଆଫଯ ଓାଘ ଟୟାଙ୍କ ସଜ୍ଜତି 
ଦ୍ୱାଯା ଘାିତ ହୁଏ ଓ ି 

ହ/ଁନୋହିଁ  ମଦ ିହଁ, ଦଣୋଫୂପଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ  

ଅଣ ଟିିିଡ ି ଓବଯଓୁ ୄଓଫ ଟ. 6000/- ଯ ୄଫୈଧାନଓି 
ସୀଭାୄଯ ସୀଭିତ ଯଖିଫାଓୁ ଘାହଁାନ୍ତ ିଓ ି 

ହଁ/ନୋହିଁ  

ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୁଛଫିାାଆ ଁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଙୁ୍କ ସହାୟତା ଦଏି  

ସଙ୍କଟ ରଖୁଓଯଣ ଓୁ ଚୋଣିଫୋ / ଫିଯୀତ ସଙ୍କଟ 

ଓବ୍ନାନୀ ରିସୀ 
ନୁସାୄଯ ୄରାଡଙି୍ଗ 
 ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ାଆଁ 

ଫଘିାଯଓୁ 
ନଅିମାଉଥିଫା 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
ଓାଯଓକୁଡଓି 
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ଅଫଶୟଓୀୟ ତଯିିକ୍ତ ଓବଯ/ ଅଫଯଣ 
ସହାୟଓ ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓିଯ ୄଘାଯୀ (ଦୁଆ ଘଓଅି ାଆଁ ୄଓଫ)  
ଡ୍ରାଆବଯ/ଘାଓ ପ୍ରତ ିୄଫୈଧିଓ ଦାୟିତ୍ୱ  
ଦଯଭା ଦଅିମାଉଥିଫା ଘାଓ ାଆଁ ି.ଏ.  

ନଫିାମପୟ: ଭାିଓ ଘାଓ ାଆଁ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା ଅଫଯଣ 
ଭୋଓି ଘୋଓ ୋଆଁ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଅଫଯଣ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀ ଦଣୋଫୂପଓ ନୋଭିତଓଯଣଯ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ: 

 
ୂଓ  ନୋଭିତଙ୍କ ନୋଭ  ଫଣସ: 
ୂଔ  ସଭନ୍ଧ: 
ୂକ  ନମୁିକି୍ତଙ୍କ ନୋଭ ୂମଦ ିନୋଭିତ ନୋଫୋଓି ୄହୋଆଥୋଏ  : 
ୂଖ  ନୋଭିତଙ୍କ ସହତି ସଭନ୍ଧ: 

 
(ଧ୍ୟୋନ ଦିନୁ୍ତ: 1. ଦୁଆ ଘଓିଅ ୋଆଁ ଟ. 1,00,000 /- ଏଫଂ ଖୄଯୋଆ ଓୋଯ ୋଆଁ ଟ. 2, 00,000/- ଯ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ଭୋଓି ଘୋଓ 
ସଓୋୄର୍ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଅଫଯଣ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀   
 
2. ଭୋଓି ଘୋଓ ୋଆଁ ନଫିୋମପୟ ି.ଏ. ଓବଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ୄମଈଁଠ୍ି ଏଓ ଫୋହନ ୂକୋଡି  ଯ ଭୋଓିତ୍ୱ ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀ, ଏଓ 
ଂର୍ୀଦୋଯୀ ପୋଭପ ଓଭିୋ ୄସବ ିଏଓ ନୁଷ୍ଠୋନ ଓୄପୋୄଯଟ ୋଔୄଯ ଥୋଏ ଓଭିୋ ୄମଈଁଠ୍ି ଭୋଓି-ଘୋଓ ୋଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଡ୍ରୋଆବିଂ 
ରୋଆୄସନଷ ନ ଥୋଏ ׀) 
 
ନୋଭ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ି.ଏ. ଓବଯ 

Additional coverage subject to 

additional premium 
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ଅଣ ନୋଭ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଅଫଯଣ ସମି୍ମତି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହୋନ୍ତ ିଓି ? 
ନୋଭ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯିଥିଫୋ ସି.ଏସ୍. ଅଆ ୂଟ.  ନୋଭିତ ସଭନ୍ଧ 

1)    
2)    
3)    

ହଁ/ନୋହିଁ,  ମଦ ିହଁ, ନୋଭ  ଫଓିଳ୍ପୄଯ ଘଣନ ଓଯିଥିଫୋ ଭୂ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିଦିନୁ୍ତ: 
ଧ୍ୟୋନ ଦିନୁ୍ତ: ଫୟକି୍ତ ପ୍ରତ ିଈରବ୍ଧ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ସି. ଏସ୍. ଅଆ ୄହଈଙ ିଖୄଯୋଆ ଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଟ. 2 ରକ୍ଷ  ୄଭୋଟଯ ମୁକ୍ତ 
ଦୁଆ ଘଓଅି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଟ. 1.ରକ୍ଷ 

 
ନୋଭ ନ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ/ଙ ସିଟ/ନୋଭ ନ ଥିଫୋ ମୋତ୍ରୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ି.ଏ. 
ଓବଯ  

 

ଅଡ ନ ଓବଯ 
ର୍ନୂୟ ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ  
ୄସୌଚନୟ ଓୋଯ  
ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ  
ଫୟକି୍ତକତ ଔଙ୍ଙପ  

ନୟ ଫଫିଯଣୀ 

ଫୋହନଯ ଫୟଫହୋଯ ନଚି ଯିସଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୀଭିତ ଓ ି ହଁ/ନୋହିଁ 
ଫୋହନଯ ଫିୄ ଦର୍ ଦୂତୋଫୋସଯ ଓ ି ହଁ/ନୋହିଁ 
ଓୋଯଟ ିବିନୄଟଜ୍ ଓୋଯ ଯୂୄ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରୋପ୍ତ ଓ ି ହଁ/ନୋହିଁ 
ଫୋହନଟ ିନ୍ଧ / ଫଓିୋଙ୍ଗ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଡଚିୋଆନ ଓଯୋମୋଆଙ ିଓି ହଁ/ନୋହିଁ   ମଦ ି ହଁ, ଦଣୋଫୂପଓ ଅଯ.ଟ.ିଏ. ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ 

ଷୃ୍ଠୋଙ୍କନଯ ଫଫିଯଣୀ ନେିଷି୍ଟ ଯୂୄ ଦିନ୍ତ ି
ଫୋହନଟ ିଡ୍ରୋଆବିଂ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ଓି ହଁ/ନୋହିଁ 
ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଫସି୍ଗୋଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓି ୄନୋ, ଫୋଙ୍ଗୋୄଦର୍, ବୁଟୋନ, ଭୋରଦୀ, ୋଓସି୍ଙୋନ, ଶ୍ରୀରଙ୍କୋ 

ଅଣ ୄକୋଟଏି ଏଓ ଷୃ୍ଠୋ ରିସୀ ୄନଫୋୋଆଁ ଘୋହୋନ୍ତ ିଓ ି? ହଁ/ନୋହିଁ 

 

 

 

ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାଷଣାତ୍ର 

ଭଁ ୁ / ଅୄଭ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ୄଭୋ/ଅଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ୄଭୋ/ଅଭ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞୋନ  ଫଶି୍ୱୋସ 
ନୁସୋୄଯ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଭଁୁ/ଅୄଭ ଏତେୋଯୋ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ତୋଙ୍କ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄଭୋ/ଅଭ  ____________ଭଧ୍ୟୄଯ 
ନୁଫନ୍ଧଯ ଅଧୋଯ ୄହଫ ׀ 

ଭଁୁ / ଅୄଭ ଏତେୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ଏହ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଈସ୍ଙୋନୋ ୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ି ୄମୋକ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନକୁଡଓି 
ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ତରି୍ୀଘ୍ର ସୂଘୀତ ଓଯୋମିଫ ׀ 

ଭଁ/ୁଅୄଭ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହୁଁଙ/ିଘୋହୁଁଙୁ ୄମ କତ ରିସୀ ସଭୋପି୍ତ ତୋଯଔିଠ୍ୋଯୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ମପୟନ୍ତ ୄଭୋ/ଅଭ ଫୋହନଯ ୄଓୌଣସ ିଦୁଖପଟଣୋ ୄହୋଆନୋହିଁ 
 ׀ ଭଁୁ/ଅୄଭ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ଭଁୁ/ଅୄଭ____________ ଠ୍ୋୄଯ ____________ ଦନି ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଙି ି/ ଓଯଙୁି  ׀

ଅଣଙ୍କ ସହତି ଈୄଯୋକ୍ତ ଫୋହନଯ ଫୀଭୋ ସଓୋୄର୍ ଏହୋ ଫୁଛିୋଯଙୁି  ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଙୁ ୄମ .................... ୂସଭଣ  ୂଫପଯୁ ୄଓୌଣସ ିଦୁଖପଟଣୋ 
ଚନତି ୄଓୌଣସ ିକ୍ଷତ/ିନଷ୍ଟ/ ଦୋଣିତ୍ୱ ୋଆଁ ଅଣଙ୍କ ୄଓୌଣସ ିଦୋଣିତ୍ୱ ଓଭିୋ ନୟ ପ୍ରଓୋଯଯ ଓଙି ିନୋହିଁ׀ 

ଅଡ ନ ଓବଯ କ୍ରଭର୍ଃ 

ସୂଘନା ମାହାଯ ପ୍ରବାଫ ହାଯ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଉୄଯ 
ଡିାୄଯ, ଓଙି ିଷ୍ଟାଟଷିି୍ଟକ୍ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟୄଯ ଭଧ୍ୟ 

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 
ଉୄଯ ଅଧାଯିତ 
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ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ ି/ ଓଯୁଙୁ ୄମ ଫୋହନଟ ିସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଠ୍କି୍ ସ୍ଙିତ ି ଯୋସ୍ଗୋୄମୋକୟ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଙ ି׀ 

 

ସ୍ଙୋନ: 

ତୋଯଔି:  

 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ 
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ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ 
(ଏହ ିପଭପଯ ନକିପତ ଓୁ ଦାୟିତ୍ୱଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିହସିାଫୄଯ ନଅିମିଫ ନାହିଁ ) 

ଅଦର୍ପ ଗି୍ନ  ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫିଦ ରିସୀ 
ଏହ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓବ୍ନୋନୀଯ ନଣିଭ  ଫନିଣିୋଭଓ ଧୀନୄଯ ׀ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ ୄମ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟ ିସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆନୋହିଁ ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ ଦଅି ମୋଆ ନୋହିଁ ׀ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ____________________________________________                            ଗ୍ରୋହଓ ୄଓୋଡ:  
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ   __ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଯିଘୟ ୄଦଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 
1. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ନାଭ 

                                
                                

2. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା            ସଂଓପ ାଆଁ ଏଫଂ ଦାଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଘକ୍ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଠ୍ଓିଣା ଦଏି  
                                 
                                 
                                 

ୄଟରିୄପୋନ ନଂ:                                                                   ପୟୋସ,  ନଂ :- 
___________________________________ 
 
 ୂୄଭୋଫୋଆର :- ୂଆ-ୄଭର  :-  __________________________________ 

ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରମୁଚୟ ଏଓ   ଘହି୍ନ ଦିନୁ୍ତ 
ସଭସ୍ଗ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄଦଫୋଓୁ ଡଫି ׀ ସ୍ଙୋନ ସୀଭିତ ୄହଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦଣୋଓଯି ସୂଘନୋଓୁ ଏଓ ସଂରଗ୍ନ ଯୂୄ ଓଯନୁ୍ତ: 

ସଙ୍କଟଓୁ ଫୁଛନୁ୍ତ 
3. ୄମଈଁଟୋଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆଙ ି  
4. ରିସୀ ମୋହୋ ସକ୍ଷୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମିଫ ୂଅଥଓି ନୁଷ୍ଠୋନକୁଡଓି ସହତି 

ସଭସ୍ଗ କ୍ଷଯ ସୂଘୀ ମୋହୋଙ୍କ ଫୀଭୋ ୄମୋକୟ ହତି ଯହଙି ି 
 

5. ଚଡତି ଥିଫୋ ସଙ୍କଟ 
ୂସଂୂର୍ଣ୍ପ ଡୋଓ ଠ୍ଓିଣୋ ିନ ୄଓୋଡ ସହତି  

 

6. ଫୀଭୋଯ ଫଧି ଠ୍ୋଯୁ         ମପୟନ୍ତ      
7. ଅଣ ଏହ ି ଫିଦକୁଡଓି ଭୂ ଅଫଯଣଯୁ ହଟୋଆଫୋଓୁ ଘୋହୋନ୍ତ ି ଓ ି

?ଅଫଯଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଓୁୄହ 
 

ଓ. ଛଡ, ଫନୟୋ, ୄତୋପୋନ, ଚପ୍ଳୋଫନ, ଫୋତୟୋ ଅଦ ିଫିଦଯ ସଭୂହ     ହଁ                                   ନୋହିଁ 
ଔ. ଦଙ୍ଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆକ୍, ହୋନଓିୋଯଓ ନଷ୍ଟ     ହଁ                                    ନୋହିଁ 
କ. ଅତଙ୍କଫୋଦ ଅଫଯଣ ଫସି୍ଗୋଯ ୂଏହୋଓୁ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ି
ଅଯ.ଏସ୍.ଏମ୍.ଡ ିଓୁ ଘଣନ ଓଯୋମୋଏ   

     ହଁ                                    ନୋହିଁ  

ସଂରଗ୍ନ - ଔ 
8. ଅଣ କହୃ ସହତି ପି୍ଳନ୍ଥ  ଭୂଦୁଅଓୁ ଅଫୃତ ଓଯିଫୋ 

ୋଆଁ ଘୋହୋନ୍ତ ିଓି ? 
 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

ୄଓୌଣସି ଅଡ-ନ ଓବଯ 
ଓ.  ର୍ିଳ୍ପଓୋଯ, ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ,  ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ 

ଆଞି୍ଜନଣିଯିଂ ର୍ୁଳ୍କ ୂ 3% ଯ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ି ତଯିିକ୍ତ  

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ  

 
Sl =  

ଔ. ଥଯ ୄକୋଡ ିଭୋଟ ିହଟୋଆଫୋ ୂ1% ଯ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ି
ତଯିିକ୍ତ  

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

କ. ଥଣ୍ଡୋ ବଣ୍ଡୋଯ ଯିସଯୄଯ ସଂଘତି ସଫୁଯ ଔଯୋ 
ସ୍ଙିତ ି 

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

i. ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ଓୋଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ଫଚୁିୀ 
ୄସଫୋ ପିଡଯଯ ଟଭିନୋର ସଭୋପି୍ତୄଯ ଫୀଚୁୀ 
ଫପିତୋ ଓୋଯଣଯୁ   

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

 

        

               

               

ଫୀଭିତଙ୍କ ଯିଘଣ 

ଅଡ- ନ ଓବଯ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୄଘତ ନରି୍ଣ୍ପଣ 

ଏହ ିଯାଶି ଆ.ଓୁୟ. ଫିଦକୁଡଓି ାଆଁ ଅଫୃତ ହୁଏ 

Location to be covered 

 ଅଫୃତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସ୍ଥାନ 

Identification of the risks 

ସଙ୍କଟସଫୁଯ ଘହି୍ନଟଓଯଣ 
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ii. ଫୀଭିତ ଫିଦଯ ପ୍ରକି୍ରଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଫୀଭିତଯ 
ଯିସଯୄଯ ତୋଭୋତ୍ରୋଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଚନତି ଥଣ୍ଡୋ 
ବଣ୍ଡୋଯ ମନ୍ତ୍ରୋତଓୁି ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତ ି ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ 
ଓୋଯଣଯୁ  

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

 
 

ଖ. ଚଙ୍ଗର ନଅି ଁ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

Sl = 

ଗ. ଫୀଭିତଯ ନଚି ଫୋହନ, ପଓପ ରିପଟ  ୄସବଅି 
ଏଫଂ ୄସଆଠୁ୍ ଚନିରି୍ ଡମିିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ 
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ନଷ୍ଟ  

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

Sl = 

ଘ. ହଠ୍ୋତ୍ ଦହନ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଙ. ୄମୋକ, ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓିଭୋ ଫସି୍ଗୋଯଣ ଓୁ ଫୀଭିତ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଚ. ବୂଭିଓବ୍ନ ୂଗି୍ନ  ଓବ୍ନନ   
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଛ. ନଷ୍ଟ ଫସୁ୍ଗ ଅଫଯଣ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଜ. ରିୄଓଚ  ସଂକ୍ରଭଣ ଅଫଯଣ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଟ. ବଣ୍ଡୋଯଓୁ ସ୍ଙୋଣୀଯୂୄ ହଟୋଆଫୋ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଠ୍. ବଡୋୄଯ କ୍ଷତ ି  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଡ. ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ନଫିୋସ ୄମୋକୁଁ ବଡୋୄଯ ତଯିିକ୍ତ ଔଙ୍ଙପ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

 
ଢ.   ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଔଙ୍ଙପ 

 

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

 
ଣ.  ତଯା ମାଆଥିଫା ଫସୁ୍ତ ନଷ୍ଟ  

 

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

9. ଅଣ ୄସହ ି ଏଓା ସବ୍ନରି୍ତ୍ଓୁ ସଭତୁ ଅଫଯଣ ଥାଆ 
ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭିତ ଓଯିଙନ୍ତ ିଓ ି
(ମଦ ିହଁ, ଫସୃି୍ତତ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ )  

 

10. ଫୀଭୋ ଅଫଯଣ ୄଓୌଣସି ନୟ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୋହୟ 
ୄହୋଆଥିରୋ ଓି ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ ଯଔୋ 
ମୋଆଥିରୋ ଓି ୂମଦ ିହଁ, ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ   

 

(କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତା ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ଫଫିଯଣୀ) 
11. ସଭାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ଫୀଭା ଫଧି ଙା଼େ ି କତ ଭାସ ାଆଁ 

ପି୍ରଭିୟଭ / ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀ ଫଫିଯଣୀ 
ପି୍ରଭିୟଭ ଦାଫୀ 

   
   
   

 

ୄସହସିଫୁଓୁ 
ଘଣନ ଓଯିଫୋ 

ମୋହୋ 
ଫୀଭିତଯ 

ଫୟଫସୋଣଯ 
ପ୍ରଓୃତ ି

ହସିୋଫୄଯ 
ଅଫର୍ୟଓ 

ୄହଫ  
 

ଂର୍ଦୋନଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ରୋକୁ ଓଯିଫୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ 
ଅଫର୍ୟଓ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ସଙ୍କଟଯ କୁଣ ଫରି୍ଣୄଯ ନ୍ତଜ୍ଞୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  

ସଙ୍କଟଯ ହୋଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୋଆଁ ଦୋଫୀ ବିଜ୍ଞତୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଓୋଯଓ 
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ନଦି୍ଧପାଯିତ ସ୍ଥାନୄଯ ୄଓଉ ଁପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଅଫୃତ ହୁଏ ? 
 
 

 
12. ଫୀଭିତ ସବ୍ନରି୍ତ୍ ୄହଉଙ ି:  

ଓ. ଅଫୋସ, ଓୋମପୟୋଣ, ୄଦୋଓୋନ, ୄହୋୄଟର ଆତୟୋଦ ି  
ଔ. ୄଦୟୋକିଓ/ନଭିପୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ  
କ. ୄଦୟୋକିଓ/ନଭିପୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ 
 ଫୋହୋୄଯ ସଂଯକ୍ଷଣ 

 

ଖ. ୄଟଙ୍କ /କୟୋସ ୄହୋରଡଯ ଫୋହୋୄଯ ୄଦୟୋକିଓ/ ନଭିପୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ସଙ୍କଟ  

 

ଗ. ୄଦୟୋକିଓ /ନଭିପୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ 
 ଫୋହୋୄଯ ଘହି୍ନତି ଈୄମୋକିତୋ 

 

ଘ. ଅଫୋସ, ଓୋମପୟୋଣ , ୄଦୋଓୋନ, ୄହୋୄଟର ଆତୟୋଦ ି  
13. ମଦ ି ୄଦୋଓୋନ ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ହସ୍ଗୄକ୍ଷ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଚନିରି୍କୁଡଓି 

ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସୂଘୀୄଯ ୄଦଔୋମୋଈଥିଫୋ  ୄଓୌଣସି ଚନରି୍ଓୁ ସମି୍ମତି 
ଓଯନ୍ତ ିଓି 

 
ମଦ ି ହଁ, ୄସହ ି ବଣ୍ଡୋଯଯ ଭୂରୟ ବଣ୍ଡୋଯଯ ୄଭୋଟ ଭୂରୟ ଠ୍ୋଯୁ 5% ଧିଓ 
ୄହଈଙ ିଓି : 
 
1. ୄସରୁୟରଏଡ ଚନିରି୍, 2. ୄଔୋରୋ ୄଓୋଆଯ, 3. ପଟଓୋ  ନଅିଁ ଓୋଭ, 4. 
ୄମ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯ ଯ ଫିୄ ଫୋଟଓ 5. ୋ, 6. ନଡୋ, 7. ୄଔୋରୋ ୄଛୋଟ 8. 
ଦଅିସିରି, 9. ଭିଥିୄରୄଟଡ ସି୍ପଯିଟ, 10. ନୋଆୄେୋ - ୄସରୁୟୄରୋଚ, 11. 32 
ଡଗି୍ରୀ ୄସ . ୄଯ ଓିଭୋ ନଭିନୄଯ ଚମିୋଈଥିଫୋ ୄତର/ ଆଥଯ/ ୄଦୟୋକିଓ 
ଦ୍ରୋଫୟ  ନୟ ଚଫିୋ ୄମୋକୟ ତଯ ଦୋଥପ ୂଫନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓ 
ଯୀକ୍ଷଣ , 12. ୄଭୋହଯ ଫନ୍ଦ ଟଣି ଓିଭୋ ଡ୍ରଭ ଙୋଡ ି32 ଡଗି୍ରୀ ୄସ. ନଭିନ ଚଫିୋ 
ଫନୁି୍ଦ ଥିଫୋ ଚଫିୋୄମୋକୟ ଅଧୋଯ ଥିଫୋ ୄଣ୍ଟ, ୂଫନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓପ୍ 
ଯୀକ୍ଷଣ , 13. ୄଭୋହଯ ଫନ୍ଦ ଟଣି ଓିଭୋ ଡ୍ରଭ ଙୋଡ ିନୟ 32 ଡିଗ୍ରୀ ୄସ ନଭିନ 
ଚଫିୋ ଫନୁି୍ଦ ଥିଫୋ ଫୋନସି ୂଫନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓ ଯୀକ୍ଷଣ  , 14. ୄଭୋହଯ 
ଫନ୍ଦ ଟଣି ଓିଭୋ ଡ୍ରଭ ଙୋଡ ିନୟ ସଂକ୍ରଭଣ ନଫିୋଯଓ ତଯ ଦୋଥପ  ତ ଓୀଟ 
ନୋର୍ଓ,  15. ୄମ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ଯିଫୋ ପୋଆଫଯ  

 

14. ମଦ ି ଅସଫୋଫତ୍ର ୄଦୋଓୋନ ୄକୋଦୋଭ ୂଓୋଯଔୋନୋ ଯିସଯ ଫୋହୋୄଯ ସ୍ଙିତ  
ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ଦଣୋଓଯି ସଂଯକି୍ଷତ ଚନିରି୍ସଫୁଯ ସୂଘୀ ଦିନୁ୍ତ  

 

15. ମଦ ିୄଦୟୋକିଓ ନଭିପୋଣଓୋଯୀ ଣୁନଟି ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ସ୍ଙୋନୄଯ 
ନଭିିତ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ ଈୄରଳଔ ଓଯନୁ୍ତ ୂଫବିିନ୍ନ ସୁଫଧିୋକୁଡଓୁି 
ଦର୍ପୋଈଥିଫୋ ଫଳଓ ୄମୋଚନୋଯ ଫଫିଯଣୀ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡଫି   

 

16. ମଦ ିୄଦୟୋକିଓ ନଭିପୋଣଓୋଯୀ ଣୁନଟି ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ଦଣୋଓଯି ଈୄଲ୍ଲଔ 
ଓଯନୁ୍ତ ୄମ ଓୋଯଔୋନୋଟ ିଓୋମପୟ ଓଯୁଙ ିଥଫୋ ନଷିି୍କ୍ରଣ ଙ ି? 

 

17. ପ୍ରତଷି୍ଠୋିତ ଗି୍ନ ନଫିପୋଓ ଈଓଯଣ  
ଦଣୋଫୂପଓ ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସ୍ଙୋନୄଯ ଟକି୍ ଓଯନୁ୍ତ: 

ଓ. ଫବିିନ୍ନ ଫଳକ୍ ଯ ସୂଘୀ ଦିନୁ୍ତ ଏଫଂ ୄୋୄଟପଫର ନଫିପୋଓଯ ପ୍ରଓୋଯ 
ସୂଘୀତ ଓଯନୁ୍ତ  

 
 
 
 
 
ଧିଓ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷଣ ଚୋଣିଫୋ ୋଆ ଁ

 
       ୄାୄଟପଫର ନଫିପାଓ 
       ୄଟ୍ରରଯ ବ୍ନ 
       ନଅିଁ ଆଞି୍ଜନ 
       ହାଆୄଡ୍ରଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟଭ 
      ସିି୍ଫଙ୍କରଯ ସିଷ୍ଟଭ 
      ସି୍ଥଯ ଚ ୄେ ିସିଷ୍ଟଭ 

 
ଔ. ସୂଘୀତ ଓଯନୁ୍ତ ୄମ ଫୋରି୍ଓ ସୁଫୟଫସ୍ଙୋ ଘୁକି୍ତନୋଭୋ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଙି ିଓି 

ନୋହିଁ  
 

 
                 ହ ଁ                                                   ନାହିଁ  

18.  ୂକହୃ / ମନ୍ତ୍ରୋତ ି/ ପରି୍ଣ୍ଘଯ ପିସ, ଘଯ ଏଫଂ ପିଟଙି୍ଗ   
 
ଓ. ଫଚୋଯ ଭୂରୟ ଅଧୋଯ 
 

 
                 ହ ଁ                                                       ନାହିଁ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙ୍କ ଫୟଫସୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ 
 

ସଙ୍କଟଯ ଦଔର ୄହଈଙ ିହୋଯଯ ଅଧୋଯ 

ଭୂ  ହୋଯ  ଅଫଯଣ କୁଡଓୁି ନଦି୍ଧପୋଯିତ 
ଓଯିଫୋଓୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳଓ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋ 
କ୍ଷତ ିହ୍ରୋସ ଦୄକ୍ଷ 
ୄତଣୁ, ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ 

ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହୋଆୋୄଯ  

ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଅଧୋଯ 

ଏହୋ ଅଧୋଯ ୄହଫ 
ମୋହୋ ଈଈୄଯ 
ଫୀଭିତ ଯୋର୍ି 

ନଦି୍ଧପୋଯିତ ୄହଫ  
ଦୋଫୀ କୁଡଓିଯ 

ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମିଫ 
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ଔ. ନୁଃପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଭୂରୟ ଅଧୋଯ 
 

 
                 ହ ଁ                                                      ନାହିଁ 

 
କ. ଏସ୍କୋୄରର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓି  
 

 
                 ହ ଁ                                                      ନାହିଁ 

19. ନଭିପୋଣ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ  
ଓ.    ଦୟାଫୂପଓ ଫୟଫହୃତ ଦାଥପ ଫଷିୟୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯନୁ୍ତ  

i. ଓାନ୍ଥ  
ii. ବୂଭି  
iii. ଙାତ  

a. କୃହଯ ଉଙ୍ଙତା ଭିଟଯ     _____________     ବୂଭି  ____________ 
 

 
 

b. କୃହଯ ଅୟୁ 

5 ଫଷପଯୁ ଓମ୍                                      5 - 15 ଫଷପ 
            15 – 25 ଫର୍ପ                   25 ଫର୍ପଯୁ ଧିଓ 

ଟପି୍ପଣୀ: ୄସହ ିଖଯ ମୋହୋଯ ଓୋନ୍ଥ /ଓିଭୋ ଙୋତ  ଓୋଠ୍ ଟୋ/ ଙଯ ତ୍ର /ଓିଭୋ ଖୋସ / ୄମ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ୋ /ଫୋଈଁର୍ /ପ୍ଳୋଷି୍ଟଓ ଓଡୋ /ଅଫୋରଟ/ଓଡୋ/ଓୟୋନବୋସ୍/ତୋଯ 
ରିନ ଏଫଂ ୄସ ବ ିନୟ ଦୋଥପୄଯ ତଅିଯି, ତୋଓୁ  ‚ଓଞ୍ଚୋ‛ ନଭିପୋଣ ଓହନ୍ତ ି ׀  

 
20. ଖଯ ହସିୋଫୄଯ ଭୂରୟ ୂଦଣୋଫୂପଓ ଏହ ିସୂଘୀୄଯ ‘ଓଞ୍ଚୋ’ ଖଯଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯନୁ୍ତ , ୄସହ ିଖଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ଟଙ୍କୋ ଅଓୋଯୄଯ ଫୟକି୍ତକତ ଭୂରୟ ଦିନ୍ତ ି  
ଫଳଓ ଯ ଫଫିଯଣ ଅୟୁ 

(ଫଷପ) 
ଉଙ୍ଙତା 

(ଭିଟଯ) 
ନଭିପାଣ କ୍କା/ ଓଞ୍ଚା ଫୀଭିତ ଯାଶି ଟ. 

ପି୍ଳନ୍ଥ ସହତି 
ଖଯ ଟ. 

ମନ୍ତ୍ରାତ ି
ଅଫଶୟଓୀୟ 
ଚନିଷିତ୍ର ଟ. 

ପିସ  
ନୟାନୟ 

ଉଓଯଣ ଟ.  

ଷ୍ଟକ୍ ଆଟ 
ଷ୍ଟକ୍ସ- ଆନ 
ପ୍ରକି୍ରୟା ଟ. 

ଫୀଭିତ 
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା 

ନୟାନୟ 
ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଟ. 

 
        

 
        

ୄଭାଟ         

         

         
 
ଟପି୍ପଣୀ:** ୄସହ ିସଂଯକି୍ଷତ ଚନିରି୍ସଫୁଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ କ୍ରଭିଓ ସଂଔୟୋ ଓ, ଔ, କ  ଖ ନ୍ତକପତ ଅସନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 

 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳଓ ଯ ଫଫିଯଣୀ ୋଥପଓୟକତ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ  ଓଯିଫ ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ 
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21. ୄଓଫ ଷ୍ଟକ୍ କୁଡଓି ୋଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଅଫଯଣ 
ଦଣୋଫୂପଓ ନଭିନୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫସ, ୄଯ ଟକି୍ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ି ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯନୁ୍ତ  
ଓ.    ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ : 
ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଙୋନୄଯ ୂପ୍ରକି୍ରଣୋ ଫଳଓ, ୄେଯ ହୋଈସ/ ୄକୋଦୋଭ  / ଓିଭୋ ୄଔୋରୋ ଚୋକୋ ଅଦିୄ ଯ   ଥିଫୋ ଷ୍ଟକ୍ କୁଡଓି ୄଓଫ ଏଓ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ି ନ୍ତକପତ ୄପଳୋଟଯ ଅଧୋଯୄଯ ଅଫୃତ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓା଼େ ସହତି) ଯାଶି ଟ. 
 
 

 

ଔ.  ୄଖାଷଣାତ୍ର ଅଧାଯୄଯ  
ୄମଈଁ ଷ୍ଟକ୍ ସଫୁଯ ଭୂରୟ ଯିଫରି୍ତ୍ତ ୄହଈଥୋଏ, ୄସକୁଡିଓୁ ୂଭୋସିଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଅଧୋଯୄଯ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି) ଯାଶି ଟ. 
  

 
ଟପି୍ପଣୀ: 
ସଫପନଭିନ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ି ୄହଈଙ ିଟ, 1 ୄଓୋଟ,ି ଏଫଂ ରିସୀ ଳ୍ପ ଫଧି ଅଧୋଯୄଯ ଚୋଯୀ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀ ପ୍ରକି୍ରଣୋୄଯ ଥିଫୋ ଷ୍ଟଓ  ୄଯରୄେ ସୋଆଡଙି୍ଗଷ ୄଯ ଥିଫୋ ଷ୍ଟଓ ସଫୁଓୁ ଅଫୃତ 
ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀ 
କ.    ୄପଳାଟଯ ୄଖାଷଣାତ୍ର ଅଧାଯୄଯ:  
ୄମଈଁ ଷ୍ଟଓସଫୁଯ ଭୂରୟ ଯିଫରି୍ତ୍ତ ୄହଈଥୋଏ ଏଫଂ ୄଓଫ ଏଓ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ନ୍ତକପତ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଙୋନୄଯ ସୁଯକି୍ଷତ ଯଔୋମୋଆଥୋଏ , ୄସକୁଡଓୁି ୂଭୋରିଓ  ୄପଳୋଟଯ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର 
ଅଧୋଯୄଯ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀   

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି) ଯାଶି ଟ.  
 
 

 
 

ଟପି୍ପଣୀ: 
1. ସଫପନଭିନ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ି ୄହଈଙ ିଟ. 2 ୄଓୋଟି 
2. ପ୍ରକି୍ରଣୋୄଯ ଥିଫୋ ଷ୍ଟଓ  ୄଯରୄେ ସୋଆଡଙି୍ଗଷୄଯ ଥିଫୋ ଷ୍ଟଓସଫୁଓୁ 

ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀  

 

         ଖ.     ୄଔାରା ସ୍ଥାନ (ଓାଯଔାନା ଯିସଯ ଫାହାୄଯ) ୄଯ ସଂଯକି୍ଷତ ଯଔା ମାଆଥିଫା ଷ୍ଟକ୍ 
ୄଔୋରୋୄଯ ସଂଯକି୍ଷତ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ଷ୍ଟକ୍ ଯ ଫଫିଯଣୀ :  

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି) ଯାଶି ଟ. 
 
 
 

 
 

ଗ.   ଟୟାଙ୍କ ପାଭପ ଏଫଂ କୟାସ ୄହାରଡଯ (ଓାଯଔାନା ଯିସଯ ଫାହାୄଯ ସ୍ଥିତ)   
ୄଔୋରୋୄଯ ସଂଯକି୍ଷତ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ଷ୍ଟକ୍ ଯ ଫଫିଯଣୀ   

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି)  ଯାଶି ଟ. 
  

 
 

 
ଅଣ ୄସ୍ୱୈଙ୍ଚଓି ଓୋଟୄମୋକୟ ୋଆଁ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଘୋହୋନ୍ତ ିଓ ି
 

 
                 ହଁ                                                    ନାହିଁ 

ମଦ ିଈର୍ତ୍ଯ ହଁ ୄଟ, ଓୋଟଫିୋ ୄମୋକୟ ଯୋର୍ଯି ଘଣନ ସୂଘୀତ ଓଯନୁ୍ତ  ଟ. 
 

ଘୟନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫଯଣଯ ଅଧାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଓିଙ ି
ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଦଆଥାଏ ׀ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଅଧୋଯ  

ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଫ 

 
 
 
 

ସଂଓଟ ଅଫୃତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୄଯ  
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ୄଖାଷଣା ତ୍ର 
 

 
ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ଏତେୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ/ି ଓଯୁଙୁ ୄମ ଏହ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ୄଭୋ/ ଅଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ୄଭୋ/ ଅଭଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞୋନ 
 ଫଶି୍ୱୋସ ହସିୋଫୄଯ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଭଁୁ/ ଅୄଭ ଏତେୋଯୋ ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଙଓିଯୁଙୁ ୄମ ଏହ ି ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄଭୋ/ ଅଭ ଏଫଂ 
______________ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁଫନ୍ଧଯ ଅଧୋଯ ୄହଫ ׀  
 
ଏହ ିପଭପଯ ଈସ୍ଙୋନୋ ୄଯ ମଦ ିପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ସଙ୍କଟୄଯ ୄଓୌଣସ ି ୄମୋକ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ହୁଏ, ୄତୄଫ ତୋହୋଓୁ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ତରି୍ୀଘ୍ର 
ଚଣୋଆ ଦଅିମିଫ ׀  
 
ତୋଯଔି: 
 
ସ୍ଙୋନ: 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ ଏଫଂ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଭୋହଯ  
 

ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ସୁୋଯରି୍: 
 

ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ 1938 ଯ ନୁବୋକ 41 ଯ ପ୍ରତରିିି ନଭିନୄଯ ଦଅି ମୋଆଙ ି 
 

ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ଯ ନଯିୋଓଯଣ 
 

1. ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ବୋଯତୄଯ ଚୀଫନ ଓଭିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଓଭିୋ ତୋଓୁ 
ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଭିୋ ଘୋରୁ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଈତୄପ୍ରଯଣ ୂପ୍ରୄରୋବନ  ଯୂୄ, ୄଦଣ ଓଭିର୍ନଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଭିୋ ଂର୍ଯ ୄଓୌଣସି 
ଙୁଟ ଓଭିୋ ରିସୀ ଈୄଯ ଦର୍ପୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄଓୌଣସ ି ଙୁଟ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଥଫୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ, ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫି ନୋହିଁ ଓଭିୋ 
ସ୍ୱୀଓୃତଯି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫ ନୋହିଁ ଓଭିୋ ଏଓ ରିସୀ ୄନଈଥିଫୋ ଓଭିୋ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଓଭିୋ ଘୋରୁ ଯଔୁଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ 
ପ୍ରଓୋର୍ତି ଫଫିଯଣୀଓୋ ଓଭିୋ ସୋଯଣୀ ନୁସୋୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ଙୁଟ ଫୟତୀତ, ୄଓୌଣସ ିନୟ ଙୁଟ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫି ନୋହିଁ ׀ 
 

2. ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଏହ ିନୁବୋକଯ ପ୍ରୋଫଧୋନଓୁ ନୁୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ୄଦୋର୍ୀ ୄହୄର, ଏଓ ୄଚୋଯଭିୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଣି୍ଡତ ୄହଫ, ମୋହୋ ୋଞ୍ଚ ର୍ହ 
ଟଙ୍କୋ ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ 



 

542 

 

ଧ୍ୟାୟ 24 
ପି୍ରଭିୟଭ ହାଯ ନଦି୍ଧପାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଫୟଫହାଯିଓତା 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅଣ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣିୄ ଫ ׀ ଅଣ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 
ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଅସୁଥିଫୋ ଅଦକୁଡଓି ସହତି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯଫିୋଯ ଫବିିନ୍ନ େତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣିୄ ଫ ׀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ 
‚ଫୀଭିତ ଯୋର୍‛ି ୄଓଭିତ ିନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଣ ଫକତ ୄହୄଫ ׀ 

ଧ୍ୟଣନ ଯଣିୋଭ 

 

ଓ. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

ଔ. ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

କ. ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୋଯଓ 

ଖ. ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି

 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

1. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓୁି ଯବିୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

2. ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓୁି ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

3. ଫବିିନ୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ‘ଫୀଭିତ ଯୋର୍’ି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
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ଓ. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣକୁଡଓିଯ ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଫୀଭୋଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯଅିୄଯ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିୋ ସହତି ସଂଶି୍ଳଟ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ସଭଙୁ୍ଙଣ ସଷିୃ୍ଟ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଁଥିୄଯ ୄନଓ ଫୟକି୍ତ/ଫୟଫସୋଣିଓ/ ୄଦୟୋକିଓ ପୋଭପ/ ସଂକଠ୍ନକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ପି୍ରଭଣିଭ ସମି୍ମତି ׀ 

ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ ଯୋର୍ ିଏଓ ହୋଯ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ, ମୋହୋ ଦୁଆଟ ିଓୋଯଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ହୁଏ ; 

 ଏଓ କ୍ଷତ ିଖଟଣୋ ୂଫୀଭିତ ଫିଦ ଚନତି   ଓୋଯଣଯୁ ୄହଈଥିଫୋ କ୍ଷତଯି ସମ୍ଭୋଫୟତୋ 

 କ୍ଷତ ିଖଟଣୋ ଓୋଯଣ ଚନତି କ୍ଷତଯି ଅଓତି ଯଭିୋଣ/ଯୋର୍ ି

ଉଦାହଯଣ 

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ଏଓ ଗି୍ନଓୋଣ୍ଡ ପୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତଯି ହୋଯୋହୋଯ ିଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ଟ 100000 (ମୋହୋଓୁ ଅୄଭ L ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ  

କ୍ଷତଯି ହୋଯୋହୋଯ ିସମ୍ଭୋଫୟତୋ [P ଦ୍ୱୋଯୋ ସଘୂୀତ ] ୄହରୋ 1/100 [ଓଭିୋ 0.01] 

ୄତୄଫ ହୋଯୋହୋଯ ିପ୍ରତୟୋର୍ତି କ୍ଷତ ିୄହଫ : L x P = 0.01 x 100000 = 1000 

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓଭିତ ିସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯିୄ ଫ ୄମ ସଭୁଙ୍ଙଣ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତକିୁଡଓିଯ ପ୍ରତିଯୂଣ ଓଯଫିୋୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ? 

ୄମଯଓି ିଅୄଭ ଫୂପଯୁ ୄଦଖିଙୁ, ଫୀଭୋଯ ସଭଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଫହୁତ ସଂଔୟଓ ସୋଂଖିୟଓ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ ସଦୃର୍ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ 
ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄନଓ ସଂଔୟଓଯ ନଣିଭ ରୋକୁୄହଫ ଏଫଂ କ୍ଷତ ିସଂଔୟୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ୂଫୋଯଭୋଯତୋ  ତଥୋ କ୍ଷତଯି ଫସି୍ଗୋଯ 
ୂକମ୍ଭୀଯତୋ  ୂଫପୋନୁୄଭଣ ୄହୋଆମୋଏ ׀ 

ସଭସୟୋ ୄହଈଙ ି ୄମ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଏଓୋପ୍ରଓୋଯଯ ନୁହନ୍ତ ି  ଠ୍କି୍ ସଭୋନ ୂଓଭିୋ ‘ସଭଯୂତୋ’  ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସଭଙୁ୍ଙଣ ଫହୁତ ଓମ୍ ׀
ଥୋଆୋୄଯ ׀ 

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଅଣ ୄଓୄତ ଖଯ ୋଆୄଫ ୄମଈ ଁକୁଡଓି ଠ୍କି୍ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଏଫଂ ଠ୍କି୍ ସଭୋନ ଫୋହୟ ଯିୄ ଫର୍ୄଯ ସ୍ଙିତ ? 
ଫହୁତ ନୁୄହଁ ׀ 

ୄମୄତୄଫୄ ସଭଙୁ୍ଙଣ ଅଓୋଯ ଫଢ ିଫଢ ିମୋଏ, ଏହୋ ଣ ସଦୃର୍ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ ସ୍ୱୋବୋଫଓି, ୄମଈଁକୁଡଓି ସଭୋନ ଓଭିୋ 
ସଦୃର୍ ସଙ୍କଟ କୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଆଠ୍ ିଏଓ ଭୋନସଓି ଦ୍ୱନ୍ଦଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ିଏଓ ସଭୁଙ୍ଙଣ ଓିଯ ିସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ମୋହୋ ଏୄତ ଫଡ ୄହୋଆଥିଫ ୄମ ସଙ୍କଟ ଧିଓ ୂଫପୋନୁୄଭଣ ୄହଫ ଏଫଂ ତତ୍ ସହତି 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ସଭୁଙ୍ଙଣ ମୄଥଷ୍ଟ ଯୂୄ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄହଫ  ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓଯଫି ? 

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏହ ିସଭସୟୋଯ ଏ ସଭୋଧୋନ ଫୋହୋଯ ଓଯଙିନ୍ତ ି ׀ 

ୄସଭୋୄନ ଏଓ ସଭୁଙ୍ଙଣ ସୃଷି୍ଟ ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋ ମୄଥଷ୍ଟ ଫଡ, ତତ୍ ସହତି ତୋ’ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈ-ସଭଙୁ୍ଙଣକୁଡଓି ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄଫୈଣକି୍ତଓ 
ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ୄକୋଟଏି ଓଭିୋ ନୟ ଈ-ସଭୁଙ୍ଙଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯନ୍ତ ି  ଈ-ସଭୁଙ୍ଙଣକୁଡଓି ଈସି୍ଙତ ଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ କମ୍ଭୀଯତୋ ׀
ନୁସୋୄଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫବିିନ୍ନ ଫକପୄ ଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯ ିସୃଷ୍ଟି ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଥଯ ନଭିିତ ଅଓୃତ ି ୄକ୍ଷୋ ଓୋଷ୍ଠ ନଭିିତ ଅଓୃତିୄ ଯ ନଅଁି ରୋକିଫୋ ଅର୍ଙ୍କୋ ଧିଓ; ୄତଣୁ, ଓୋଷ୍ଠ ନଭିିତ 
ଅଓୃତଓୁି ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ପି୍ରଭଣିଭ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  



 

544 

 

ୄସହ ିଏଓୋ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ରୋକୁ ହୁଏ ׀ ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘୋ ଓଭିୋ ଭଧୁୄଭହ ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ହୃଦ୍ ଖୋତୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଧିଓ ଥୋଏ ׀ 

ଏଓ ୄଯୋକଯ ଈଘୋଯ ୋଆଁ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ତୁନୋୄଯ ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋ  
ଭଧୁୄଭହ ୄଯୋକଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଯ ସଙ୍କଟ ରକୋ ୄହଫ ׀ 

ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକପୀଓଯଣ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓୁି ୄଓଉଁ ୄେଣୀୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯାମିଫ, ତାହାଯ ନରି୍ଣ୍ପୟଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହାଯ ନଦି୍ଧପାଯଣ ାଆ ଁ
କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ,ି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଏଓ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓାମପୟ ଓ ିନୁୄହ,ଁ ଏହା ନଦି୍ଧପାଯଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଫଂ ମଦ ିସ୍ୱୀଓାମପୟ, ୄଓଉ ଁ
ହାଯ, ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ଅଫଯଣଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ׀ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ, ଏଓ ୄଫୈର୍ଣିଓ ଥପୄଯ, ନଭିନ ଘଯଣକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓୄଯ : 

i. କ୍ଷତଯି ଫୋଯଭୋଯତୋ  କମ୍ଭୀଯତୋ ହସିୋଫୄଯ ଅଦ  ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଏଫଂ ଭରୂୟୋଙ୍କନ 

ii. ରିସୀ ଅଙ୍ଚୋଦନ ୂସଯୁକ୍ଷୋ ଯୋର୍ ି ଏଫଂ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧଯ ନଯୂିଣ  

iii. ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 

ପ୍ରଥଭତଃ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ନରି୍ଣ୍ପଣ ନଏି ୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯଫି ଓ ିନୋହିଁ ׀    

ଦ୍ୱତିୀଣ ଘଯଣ ୄହଫ ୄସହ ିହୋଯ, ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀  

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଓୌର୍କୁଡଓି ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ, ଓୋମପୟ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ଏଫଂ କବୀଯ ନ୍ତଜ୍ଞୋନ ନହିତି ଥିଫୋ ଏଓ ନଫଯତ ର୍କି୍ଷଣ 
ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଚତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏଓ ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୋଔୄଯ ନଅଁିଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଓୋଯଣ, ଫବିିନ୍ନ 
ୄବୌତଓି ଚନିରି୍  ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ନଅଁିଯ ପ୍ରବୋଫ, ଏଓ ଈୄଦୟୋକୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ, ବୂୄକୋ, ୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ସ୍ଙିତ ିଆତୟୋଦ ିଫରି୍ଣ 
ଈର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞୋନ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ୄସହବି ି ଏଓ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫନ୍ଦଯ/ଯୋସ୍ଗୋ ଫସ୍ଙୋ, ଅଦୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଭିୋ ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭଣୄଯ ଓୋୄକପୋ/ ଚନିରି୍ତ୍ର 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଭସୟୋ, ଚୋହୋଚ  ୄସକୁଡଓିଯ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ୄମୋକୟତୋ ଆତୟୋଦ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଅଫକତ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ׀  

ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଫୀଭିତଯ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର, ଅଣୁ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟକତ ୋଶ୍ୱପ, ସୁସ୍ଙତୋ ସ୍ଗଯ  ଯଫିୋଯ ଆତହିୋସ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୁଛଫିୋ 
ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯୁଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଓୋଯଓଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ଭୋିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଓ) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ, ଆଓୁୟଟୀ (ସଭାନ ଂଶ) ଏଫଂ ଫୟଫସାୟ ନଯିନ୍ତଯତା 

ଫୀଭୋୄଯ ସତଓପ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ  ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଏହ ିସୋଧୋଯଣ ତଥୟଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ୄମ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ସଭୋନ ନୁହନ୍ତ ି׀ 
ଏହ ିପ୍ରଓୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟଓୁ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ଅଓନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ କ୍ଷତ ିଖଟଣୋ  କମ୍ଭୀଯତୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ନୁସୋୄଯ 
ଏହୋଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ୄମୄହତୁ ସଫୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ସଭୋନ ନୁୄହ,ଁ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ, ସଭୋନ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଓହଫିୋ ନୟୋଣ ୄହଫ ନୋହିଁ 
 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫକପୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ମୋହୋ ପୄଯ, ୄସଭୋନଙ୍କ ରକ୍ଷଣ  ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ׀
କମ୍ଭୀଯତୋ ନୁମୋଣୀ, ଏଓ ମଥୋଥପ ହୋଯଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଧିୄଯୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ׀   
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ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଏହୋଯ ଈଘତି ଫୀଭୋଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଙ ିୄମ ଏହୋ ଫଦିୟଭୋନ ରିସୀସଫୁଯ 
ସଭସ୍ଗ ନୁଫନ୍ଧୀଣ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓୁି ନବିୋଆଫୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ୄଟ ׀ ମଦ ିଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଣଫୀଭୋୄମୋକୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଈୄଯ ରିସୀସଫୁ 
ଚୋଯୀ ଓୄଯ ଓଭିୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପି୍ରଭିଣଭ ୄକ୍ଷୋ ତ ିଓମ୍ ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓୄଯ, ଏହୋଯ ଯଣିୋଭ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ତୋ’ ନୁଫନ୍ଧୀଣ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓୁି ନବିୋଆଫୋଯ କ୍ଷତ ିକ୍ଷଭତୋଓୁ ସଙ୍କଟୄଯ ଓୋଆଫୋ ୄହଫ ׀ 

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ମିଏ ୄସହ ିସଙ୍କଟକୁଡଓି ୋଆଁ ତୟଧିଓ ହୋଯୄଯ ଘୋଚପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ ମୋହୋ ୄସୄତ ଧିଓ ହୋଯଯ 
ଧିଓୋଯୀ ନୁୄହ,ଁ ତୋ’ ୋଆଁ ତୋ’ ଫୟଫସୋଣ ଣ ସ୍ପଦ୍ଧପୋମକ ଓ  ଯକ୍ଷଣୀଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଭୂଔୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ନଭିନରିଖିତ ୄହୋଆୋୄଯ -  

i. ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟତୋକୁଡଓି ଈୄଯ ମପୟୄଫର୍ତି ସଙ୍କଟଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିୋ 

ii. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଦ୍ୱୋଯୋ ଈସ୍ଙୋନୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ଗଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ 

iii. ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ସୁସ୍ଙଯୂୄ ଘୋତି ୄହଈଙ ିୄଫୋରି ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ 

ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିଯୂୄ, ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ, ପି୍ରଭଣିଭ  ନୟ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓିଯ ମଥୋଥପତୋଯ ସ୍ଗଯଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯ ିସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଈୄେର୍ୟକୁଡଓି ସୋଧିତ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ୄସହ ିଦୁଆଟ ିଓୋଯଓଓୁ ଘହି୍ନତି ଓଯନୁ୍ତ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯନ୍ତ ି׀ 

I. ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ  କମ୍ଭୀଯତୋ 

II. ସଙ୍କଟଯ ଈତ୍ସ  ପ୍ରଓୃତ ି

III. ସଙ୍କଟଯ ଈତ୍ସ  ସଭଣ ତୋ 

IV. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଓୃତ ି ପ୍ରବୋଫ 

 

ଔ. ହୋଯନଦି୍ଧପୋଯଣ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

ଫୀଭୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଈୄଯ ମପୟୄଫର୍ତି ׀ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯ,ି ଫୀଭିତ ୄସହ ିଫିଦ ମୋହୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ଟି ିଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ , ତୋହୋଠ୍ୋଯୁ ୄହଈଥିଫୋ ଅଥଓି କ୍ଷତଯି ପ୍ରବୋଫଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୄଣ ଏଓ ଓୋଯ ଘୋଏ, ଏଓ ସଙ୍କଟ ଥୋଏ ଓ ିଏଓ ଦୁଖପଟଣୋୄଯ ଏହୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ମଦ ିଭୋରିଓ ୋଔୄଯ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ 
ଥୋଏ, ଓୋଯ ନଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଖଟଣୋୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଯୋଭତ ିୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫି ׀ 

ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ  ଔଙ୍ଙପଯ ବଫରି୍ୟତ ଭୂରୟ ରୋବଯ ଭୋଚନି ସହତି, ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଭରୂୟ ହସିୋଫ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋଓୁ ଓବ୍ନୋନୀ 
ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହୋଓୁ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ହାଯ ୄହଉଙ ିଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫୀଭା ୟୁନଟିଯ ଭୂରୟ ׀ 

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ହୋଯଓୁ ବୂଭିଓବ୍ନ ଅଙ୍ଚୋଦନ ୋଆଁ ଟ 1.00 ପ୍ରତ ିଭିରି ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 
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ହୋଯକୁଡଓି କ୍ଷତଯି ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଏଫଂ କମ୍ଭୀଯତୋ ନୁସୋୄଯ ରକୋ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ ତୀତଯ ପ୍ରଥୋ  ଘତି ଯିୄ ଫର୍ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ମୋହୋ 
ବଫରି୍ୟତୄଯ କମ୍ଭୀଯ କ୍ଷତଓୁି ପ୍ରବୋଫତି ଓଯିୋୄଯ, ଏହୋଓୁ ୄଦଖିଫୋ ୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ହୋଯଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ବୂଭଓିବ୍ନ ଫୀଭୋଯ ଈୄଯୋକ୍ତ ଈଦୋହଯଣଓୁ ଫଘିୋଯ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ହୋଯ ଏଓ ଓଙିି୍କଟ ଖଯ ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଔଯୋ ୄଯଔୋ 
ୋଔୄଯ  ଏଓ ଆଟୋ ଖଯ ୋଆଁ ଧିଓ ୄହଫ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିନଷ୍ଟ ୄହଫୋଯ ଅର୍ଙ୍କୋ ଧିଓ ଥୋଏ ׀ 

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ଈଦୋହଯଣ ୄନୄର, ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ସୋଂଖିୟଓ ଓଭିୋ ର୍ତଓଡୋ ଅଓନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଅଣୁ, ଚୋତ,ି 
ଫୟଫସୋଣ, ବୟୋସ ଅଦ ିବ ିଓୋଯଓକୁଡଓୁି ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୂପନଦି୍ଧପୋଯତି ଭୋନଓକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିସୋଂଖିୟଓ ଯୂୄ 
ପ୍ରୋପ୍ତଙ୍କ ଦଅିମୋଏ ׀ 

ଧ୍ୟାନ ଯଔନୁ୍ତ ଓ ିହାଯ  ପି୍ରଭିୟଭ ସଭାନ ନୁୄହଁ ׀ 

ପି୍ରଭୟିଭ = (ଫୀଭିତ ଯାଶ)ି x (ହାଯ) 

1. ହାଯନଦି୍ଧପାଯଣଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ 

ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଭୂ ଈୄେର୍ୟ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୄଟ ୄମ, ଈବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ, ଫୀଭୋଯ ଭରୂୟ 
ମୄଥଷ୍ଟ  ମଥୋଥପ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ 

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ, ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ୄଭୋଟ ଯୂୄ ହୋଯକୁଡଓି ଦୋଫୀ, ଔଙ୍ଙପ  ଓଯନଦି୍ଧପୋଯଣଯ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ 
ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ଦୁଃଔଦ ଖଟଣୋ ୋଆଁ  ରୋବ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଭୋଚନି ଙୋଡଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ׀ 

ଫୀଭିତଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟୄଓୋଣଯୁ, ମଥୋଥପ ହୋଯଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ଔଙ୍ଙପ, ଦୁଃଔଦ ଖଟଣୋ  ରୋବ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ଘୋଚପ ସହତି, ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଦସଫୁଓୁ 
ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ ׀ 

ଗି୍ନ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯସଫୁଓୁ ମଥୋଥପ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ି ୄସକୁଡଓୁି ସଫୁ ଫଡ ଫଡ ଓୋଯଓକୁଡଓିଯ ଧ୍ୟୋନ ଯଔନ୍ତ,ି ମୋହୋ 
ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄଙୋଟ ଓୋଯଓକୁଡଓୁି ଫଜ୍ଞୋ ଓଯନ୍ତ ିମୋହୋ ୄଭୋଟ ଯୂୄ ଅଓତି ହୋଯୄଯ ୄଓଫ ଏଓ କ୍ଷଦୁ୍ର ନ୍ତଯ ଅଣନ୍ତ ି
 ׀

2. ପି୍ରଭୟିଭ ହାଯ ନଦି୍ଧପାଯଣ ଓଯିଫା 

ତୀତ କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତୋ ଅଧୋଯୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଯ ରୁ୍ଦ୍ଧ ହୋଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏଣୁ ଓଯ,ି ତୀତ ହୋନକିୁଡଓି ସଭନ୍ଧୀଣ ସୋଂଖିୟଓ ତଥୟ ହୋଯ 
ସଫୁଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୋଆଁ ତୟନ୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ହୋଯକୁଡଓି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଏଓ କୋଣିତଓି ଭରୂୟ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄଭୋଟଯ ସୋଆୄଓରଯ କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତୋଓୁ ଧଯନୁ୍ତ 10 ଫର୍ପଯ ଫଧି ମପୟନ୍ତ ଏଓୋଠ୍ ିଓଯୋମୋଏ, ଅୄଭ କୋଡକିୁଡଓିଯ 
ନଷ୍ଟ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତଯି ୄଭୋଟ ଯଭିୋଣ ୋଆଫୋ ׀ କ୍ଷତଯି ଏହ ିଯଭିୋଣ ୄଭୋଟଯ ସୋଆଓରକୁଡଓିଯ ୄଭୋଟ ଭୂରୟଯ ର୍ତଓଡୋ 
ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯ ିଅୄଭ ସଙ୍କଟଯ‘କୋଣିତଓି ଭୂରୟ’ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯ ିୋଯଫିୋ ׀ ଏହୋଓୁ ନଭିନ ରିଖିତ ଭୂତ୍ର ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : 

M = 
L 

X 100 
V 
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L କ୍ଷତସିଫୁଯ ୄଭୋଟ ଯଭିୋଣଓୁ ଏଫଂ V ସଭସ୍ଗ ୄଭୋଟଯ ସୋଆଓରଯ ୄଭୋଟ ଭୂରୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ 

ଅସନୁ୍ତ ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ୄମ: 

 ଏଓ ୄଭୋଟଯ ସୋଆଓରଯ ଭରୂୟ ଟ 50,000/- 

 କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତୋ: 10 ଫର୍ପୄଯ 1000 ୄଭୋଟଯ ସୋଆଓର ଭଧ୍ୟଯୁ, 50 ସୋଆଓର ୄଘୋଯୀ ହୁଏ 

 ହୋଯୋହୋଯ ିହସିୋଫୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ପ ୄଘୋଯୀ ଓୋଯଣଯୁ ୋଞ୍ଚଟ ିୄଭୋଟଯ ସୋଆଓର ୄଭୋଟ କ୍ଷତ ିହୁଏ 

ସୂତ୍ର ପ୍ରୄଣୋକ ଓୄର, ଯଣିୋଭ ୄହଫ: 

କ୍ଷତ ିୂଟ.50,000X5) = ଟ. 2,50,000 

ଭୂରୟ (ଟ. 50,000X1000) = ଟ. 5,00,00,000 

ୄତଣୁ ୄଭୋଟ ସୋଆଓର ଭୋରିଓ ୄଦଈଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯ ୄହଈଙ ିଟ 50,000/- ଯ ଦ୍ଧପ ପ୍ରତରି୍ତ, ଥପୋତ୍ ଟ 250  /-ପ୍ରତଫିର୍ପ, ଏହୋଓୁ 
‘ରୁ୍ଦ୍ଧ’ପି୍ରଭିଣଭ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଟ. 250 ପ୍ରତ ିସୋଆଓର ହସିୋଫୄଯ, ଟ 2.5 ରକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ 5 କୋଡଯି ୄଭୋଟ କ୍ଷତ ିଈଯଯ ଦୋଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ 
   ׀

ମଦ ିଈୄଯ ଅସଥିିଫୋ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋ ଏଓ ପଣ୍ଡ କଠ୍ତି ୄହଫ ମୋହୋ କ୍ଷତଯି ଯୂଣ ୋଆଁ ୄଓଫ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫ ׀ 

ଈୄଯୋକ୍ତ ଈଦୋହଯଣୄଯ ଅୄଭ ୄଦଖିୋଯଫିୋ ୄମ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ଯୋର୍ ିନୋହିଁ ׀ ଓନୁି୍ତ ଫୀଭୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ପ୍ରର୍ୋସନଯ ଔଙ୍ଙପ ୂପ୍ରଫନ୍ଧନ 
ଔଙ୍ଙପ   ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ ଔଙ୍ଙପ ୂବିଫକ୍ତୋଯ ଓଭିର୍ନ  ଭଧ୍ୟ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥୋଏ ׀ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ତରି୍ଣ କ୍ଷତ ିୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଭୋଚନି 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ,ୄମୄହତୁ ଫୀଭୋଯ ଓୋଯଫୋଯ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୟଫସୋଣ ବ,ି ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଧୋଯୄଯ ହୁଏ,ରୋବଯ ଏଓ ଭୋଚନିଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ 
ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋ ଏହ ିଫୟଫସୋଣୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଥିିଫୋ ଭୂଧନ ଈୄଯ ଏଓ ଯଟିର୍ଣ୍ପ ୂୄପଯସ୍ଗ  ହୁଏ ׀ 

ୄତଣୁ ଓଯ,ି ଔଙ୍ଙପ, ସଂଯକ୍ଷଣ  ରାବସଫୁ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା ାଆଁ ‘ଶୁଦ୍ଧ ପି୍ରଭିୟଭ’ ଓୁ ପ୍ରତଶିତ ୄମାକ ଓଯି ଉମୁକ୍ତ ଯୂୄ ବଯା ମାଏ 
ଓଭିୋ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯାମାଏ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭଯ ନ୍ତଭି ହାଯୄଯ ନଭିନ ଖଟଓସଫୁ ସମି୍ମତି ଥାଅନ୍ତ:ି 

 କ୍ଷତ ିଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ 

 କ୍ଷତ ିଔଙ୍ଙପ ୂଈ.ସ୍ୱ. ସୄଫପକ୍ଷଣ ରୁ୍ଳ୍କ  

 ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଓଭିର୍ନ 

 ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ଔଙ୍ଙପ 

 ପ୍ରତୟୋର୍ତି ତୟଧିଓ କ୍ଷତ ିୋଆଁ ସଂଯକ୍ଷଣ ସଓୋୄର୍ ଭୋଚନି, ଈ.ସ୍ୱ. 5 ଓଳ୍ପତି କ୍ଷତ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 7 ୄଭୋଟ କ୍ଷତ ି

 ରୋବ ୋଆଁ ଭୋଚନି 

ନୁବୂତ ିୂବିଜ୍ଞତୋ  ସଭଣୋଫଧିଯ ଏଓ ସତଓପ ଘଣନ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ତୟୋଧୁନଓି କ୍ଷତ ିନୁବୂତ ିସଭଣୋଫଧି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ 
ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଘଣନତି ସଭଣୋଫଧିୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ମୄଥଷ୍ଟ କ୍ଷତ ି ନୁବୂତ ି ତଥୟ ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ମୋହୋ ପୄଯ ଯଣିୋଭକୁଡଓିଯ 
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ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସୋଂଖିୟଓ ଭହତ୍ୱ ଓଭିୋ ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ ଥିଫ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୟଫସୋଣଟ ିନଥପଓୋଯୀ କ୍ଷତଯି ଧୀନ ହୁଏ, 
ନୁବୂତ ିସଭଣୋଫଧି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ହୋଯୋହୋଯ ିନଥପଓୋଯୀ ଖଟଣୋଓୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  

ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୋଯଓକୁଡଓୁି ଫଘିୋଯଓୁ ୄନଆ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯ ିୋଯଫି ୄମ ହୋଯକୁଡଓି ମଥୋଥପ, ତୟନ୍ତ 
ଧିଓ ଓଭିୋ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଂଓଟ  କଣୁଫର୍ତ୍ୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁଘତି କ୍ଷୋତୀ ନୁୄହଁ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ ଓ’ଣ ? 

I. ପି୍ରଭଣିଭ ମୋହୋ ୄଓଫ କ୍ଷତ ିୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଫର୍ୀ 

II. ପି୍ରଭଣିଭ ମୋହୋ ସଭୋଚଯ ତୟଳ୍ପ ୂଭୋଚନିର  ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ 

III. ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଔଙ୍ଙପ ବଯଫିୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପି୍ରଭଣିଭ 

IV. ପି୍ରଭଣିଭ ମୋହୋ ତୟୋଧୁନଓି କ୍ଷତ ିନୁବୂତ ିସଭଣୋଫଧି ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ 

କ. ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୋଯଓ 

ୄସହ ିଈୄମୋକୀ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ ୄମଈକଁୁଡଓି ଭୂରୟ/ହୋଯଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିୋୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଭୂରୟ/ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ୄମୋଚନୋ ଓଯନ୍ତ,ି 
ୄସକୁଡଓୁି ଭୂରୟ/ହୋଯନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୋଯଓ ଓହନ୍ତ ି׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ‘ହୋଯନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓୋଯଓକୁଡଓୁି’ ସଙ୍କଟ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ 
ଘୋଚପ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଥଭୄଯ ଏଓ ଭୂ ଭରୂୟ /ହୋଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତୋଙ୍କ ଅଓନ/ଭରୂୟୋଙ୍କନଯ ଈୄମୋକ ଓଯନ୍ତ ି 

 ତୋୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଓୋଯୋମକ ଓ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓି ୋଆଁ ରୋକଓୁଯୋମୋଆଥିଫୋ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟକୁଡଓି ସହତି ଏହ ି ଭୂରୟଯ 
ସଭୋୄଣୋଚନ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଯଓି ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଈତୃ୍କଷ୍ଟ ଗି୍ନ ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ୋଆଁ ରୋକ ୁ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄରୋଡଙି୍ଗ ସହତି ଏହ ି ଭରୂୟଯ ସଭୋୄଣୋଚନ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଯଓି ି ୄଭୋଟଯ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଦୁଫପ 
ଅମକ ଫଶି୍ୱୋସ ଥିଫୋ ଘୋଓ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସୂଘନାଯ ଅଧାଯ: 

ୄଓୌଣସ ିସୋଂଖିୟଓ ୂଓଭିୋ ତଥୟୋମକ ଓ  ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣଯ ପ୍ରଥଭ ଘଯଣ ୄହଈଙ ିତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ׀ ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ, 
ଚୄଣ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ନବିପୁ ର ଭରୂୟୋଙ୍କନୄଯ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄସ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ସମ୍ଭଫ, ୄସୄତ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 

ସୂଘନାଯ ଅଧାଯକୁଡଓି ୄହଉଙ ି: 

i. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ ଓଭିୋ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଉସ୍ଥାନା 

ii. ସଙ୍କଟ ସୄଫପକ୍ଷଣ 

iii. ଐତହିାସଓି ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି ତଥୟ: ୄଓୄତଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ, ମଥୋ: ଫୟକି୍ତକତ  ୄଭୋଟଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ 
ବଫରି୍ୟତ ଦୋଫୀ ନୁବୂତଯି ଏଓ ସୄଙ୍କତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ଏଫଂ ଏଓ ମଥୋଥପ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଈନୀତ ୄହଫୋ ୋଆଁ 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଐତହିୋସଓି ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିତଥୟଯ ଈୄମୋକ ଓଯନ୍ତ ି׀ 
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ଭୂରୟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ନବିପୁ ର ଥପପ୍ରତିୋଦନ  ଦୋଫୀ ନୁବୂତଯି ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଈୄମୋକ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ନଥପଓୋଯୀ କ୍ଷତକିୁଡଓି 
ରକ୍ଷଣ ହସିୋଫୄଯ ଣ ନୁୄଭଣ  ଫଯି ׀ ୄତଣୁ ସୋଂଖିଓ ତଥୟ ସଫପଦୋ ଈରବ୍ଧ ନୁୄହ ଁଓଭିୋ କଣନୋଯ ଅଧୋଯ ଯୂୄ ଥପୂର୍ଣ୍ପ ନୁୄହଁ ׀ 
ୂଅଧୁନଓି ଓବୁ୍ନଟଯଯ ଅକଭନୄଯ ପ୍ରୋଓୃତଓି ଫନିୋର୍ଓୋଯୀ ଖଟଣୋକୁଡଓିଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ପ୍ରବୋଫଓୁ ଭୋିଫୋ ୋଆଁ ଅଚଓିୋରି ଫବିିନ୍ନ ନୁଓଯଣ 
ନଭନୂୋକୁଡଓିଯ ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈଙ ି 

1. ଅଦ 

ଫୀଭୋଯ ବୋର୍ୋୄଯ ଅଦଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଯସିି୍ଙତ ିଓଭିୋ ରକ୍ଷଣ ଓଭିୋ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋକୁଡଓି ମୋହୋ ଏଓ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫିଦଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ 
କ୍ଷତଯି ସମ୍ଭୋଫନୋ ସୃଷ୍ଟ ିଓୄଯ ଓଭିୋ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ ׀ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଫୟକି୍ତ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ଅଦଯ ଙୁ୍ଖୋନୁୁଙ୍ଖ ଜ୍ଞୋନ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ 
ତୟନ୍ତ ଚଯୁଯୀ ୄଟ ׀  

ଅଦକୁଡଓୁି ୄବୌତଓି  ୄନୈତଓି ଯୂୄ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୄବୌତଓି ଅଦଯ ଥପ ଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଯ ୄବୌତଓି 
ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ୄନୈତଓି ଅଦ ଭୋନଫଓି ଦୁଫପତୋ ୂଈ.ସ୍ୱ. ସୋଧୁତୋ, ସତଓପତୋ, 
ଆତୟୋଦ ି ଠ୍ୋଯୁ ଓଭିୋ ସୋଧୋଯଣ ଅଥଓି ଓଭିୋ ସୋଭୋଚଓି ଯସିି୍ଙତଯୁି ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଓୋମପୟ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସ୍ଗଯୄଯ, ଭୂରୟ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ 
ୄବୌତଓି  ୄନୈତଓି ଅଦ କୁଡଓିଯ ଅଓନ ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ׀ 

2. ୄବୌତଓି ଅଦ 

ୄବୌତଓି ଅଦଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଦଅିୋଆଥିଫୋ ସୂଘନୋଠ୍ୋଯୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋଓୁ ସଙ୍କଟଯ ସୄଫପକ୍ଷଣ ଓଭିୋ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭଯୂୄ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ନଭିନୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋୄଯ ଥିଫୋ ୄବୌତଓି ଅଦଯ ୄଓୄତଓ ଈଦୋହଯଣ 
ଦଅିକରୋ ׀ 

क  ଗି୍ନ 

i. ନଭିପାଣ 

ନଭିପୋଣ ଓୋନ୍ଥ  ଙୋତୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫୋ ନଭିପୋଣଓୋଯୀ ଦୋଥପକଡୁଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଓଙିି୍କଟ ଖଯ ଓୋଠ୍ ତଅିଯ ିଖଯ 
ଠ୍ୋଯୁ ଈତୃ୍କଷ୍ଟ ୄଟ ׀ 

ii. ଉଙ୍ଙତା 

ତୋରୋ ସଂଔୟୋ ୄମୄତ ଧିଓ ହୁଏ, ନଅଁି ରିବୋଆଫୋଯ ସଭସୟୋ ଓୋଯଣଯୁ ଅଦ ଫ ିଧିଓ ୄହଫ ׀ଏହୋ ଫୟତୀତ, ଧିଓ ସଂଔୟଓ 
ତୋରୋ ଥିୄର ଈଯ ତୋରୋକୁଡଓି ବୋଙି୍ଗମିଫୋଯ ସଙ୍କଟ ଥୋଏ ମୋହୋ ଧିଓ ପ୍ରବୋଫୀ ନଷ୍ଟଯ ଓୋଯଣ ହୁଏ ׀ 

iii. ୄପଳାଯିଙ୍ଗଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ଓୋଠ୍ ନଭିିତ ବୂଭି ନଅଁିୄଯ ଚୋୄରଣି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ଫୟତୀତ, ନଅଁି ରୋକିଫୋୄଯ ଓୋଠ୍ ନଭିିତ ବୂଭି ସହଚୄଯ ଡମିୋଏ, 
ମୋହୋ ପୄଯ ଈଯ ଭହରୋଯୁ ମନ୍ତ୍ରୋତ ିଓଭିୋ ଚନିରି୍ ତ୍ରୋଦ ିଡଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ତ ଭହରୋଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

iv. ଦଔର 

ଏଓ ଖଯଯ ଦଔର, ଏଫଂ ଈୄେର୍ୟ ମୋହୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀ ଦଔରଯୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀ 

v. ଜ୍ୱନ ଅଦ 
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ୄସହ ିଖଯକୁଡଓି, .ୄମଈଁଠ୍ ିଯୋସୋଣନଓି ଦୋଥପ ଈତ୍ପୋଦନ ଓଯୋମୋଏ ଓଭିୋ ଧିଓ ଯଭିୋଣୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ମୄଥଷ୍ଟ 
ଜ୍ୱନ ଅଦ ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥୋଅନ୍ତ ି  ଏଓ ଓୋଠ୍ ତଅିଯ ିଫୋଯଣ୍ଡୋୄଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ଦହନୀଣତୋ ଅଦଯ ସ୍ଙତି ିଥୋଏ ଓୋଯଣ ଥୄଯ ׀
ନଅଁି ରୋକିକୄର, ଓୋଠ୍ ତରି୍ୀଘ୍ର ଚମିୋଏ ׀ ନଅଁି ରୋକିଫୋ ଖଟଣୋୄଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ନଷ୍ଟ ୄହଫୋଯ ଅର୍ଙ୍କୋ ତୟଧିଓ ଥୋଏ ׀  

ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଓୋକଚ, ୄୋର୍ୋଓ ଅଦ ିନୋ ୄଓଫ ନଅଁି ଚନତି ର୍ଓିୋଯ ହୁନ୍ତ ିିତୁ ୋଣ,ି କଯଭ ଅଦ ିଚନତି ନଷ୍ଟଯ ଫ ି
ର୍ଓିୋଯ ହୁନ୍ତ ି׀  

vi. ନଭିପାଣଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ମଦ ିଯୋତ ିସଭଣୄଯ ଓୋଭ ଓଯୋମୋଏ, ଓୃତ୍ରଭି ଅୄରୋଓ, ମନ୍ତ୍ରୋତଯି ନଫଯତ ଫୟଫହୋଯ ଓୋଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ଖର୍ପଣ ଏଫଂ ଥଓଫିୋ 
ଓୋଯଣଯୁ ଶ୍ରଭଓିଭୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ସତଓପତୋ ଓୋଯଣଯୁ ଅଦ ଫଢମିୋଏ ׀  

vii. ଫସ୍ଥିତ ି

ସଙୁ୍କଘତି ୂବିଡ  ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସ୍ଙୋନ, ଅଦଚନଓ ସଂରଗ୍ନ ଯସିଯ ସହତି ସଂଓପ  ପୋଣୋଯ ଠ୍ୋଯୁ ଦୂଯତୋ ୄହଈଙ ିୄବୌତଓି 
ଅଦଯ ଈଦୋହଯଣ ׀ 

ख  ସାଭୁଦି୍ରଓ 

i. ଚାହାଚଯ ଅୟୁ  ଫସ୍ଥା 

ୁଯୋତନ ଚୋହୋଚକୁଡଓି ନଓୃିଷ୍ଟ ଅଦଯ ର୍ଓିୋଯ ହୁନ୍ତ ି׀ 

ii. ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଚମାତ୍ରା 

ଓୋଯଓକୁଡଓି ୄହଈଙ ିଚ ମୋତ୍ରୋଯ ଯୋସ୍ଗୋ, ୄରୋଡ  ଣ-ୄରୋଡ ଓଯଫିୋ ଫସ୍ଙୋ ଏଫଂ ଫନ୍ଦଯ ୄଯ ଚନିରି୍ କଡୁଓିଯ ଯଖିଫୋ ସଫୁଧିୋ 

iii. ସଂଯକି୍ଷତ ଫସୁ୍ତ କୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ଧିଓ ଭରୂୟଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ୋଆଁ ୄଘୋଯୀଯ ଅର୍ଙ୍କୋ ଥୋଏ ; ମନ୍ତ୍ରୋତ ିକଡୁଓିଯ ନଅି ଣୋୄଯ ବୋଙି୍ଗଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀ 

iv. ୟାକ୍ ଓଯଫିା ଦ୍ଧତ ି

କଣ୍ଠଯୀୄଯ ୟୋକ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଫୋୄଛଆଓୁ ଫୟୋଗ୍ କୁଡଓିୄଯ ୟୋକ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଫୋୄଛଆ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ୄଫୋରି 
ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୁନଃ, ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଫୟୋକ ୄକ୍ଷୋ ଦୁଆଟ ିଫୟୋଗ୍ ଧିଓ ନଯିୋଦ ׀  

ନୟଠୁ୍ ପ୍ରୋପ୍ତ ଡ୍ରଭୄଯ ଥିଫୋ ତଯ ଦୋଥପୄଯ ଔଯୋ ୄବୌତଓି ଅଦ ଈସି୍ଙତ ଥୋଏ ׀ 

କ) ୄଭାଟଯ 

i. କାଡଯି ଅୟୁ  ଫସ୍ଥା 

ୁଯୁଣୋ କୋଡକିୁଡଓି ଦୁଖପଟଣୋଯ ର୍ଓିୋଯ ୄହଫୋ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଧିଓ ׀ 

ii. କାଡଯି ପ୍ରଓାଯ 

ୄସ୍ପୋଟଷ ଓୋଯକୁଡଓି ଧିଓ ୄବୌତଓି ଅଦ ଅଦ ିସହତି ସଭନ୍ଧ ଯଔନ୍ତ ି׀ 

ଖ) ୄଘାଯୀ 

i. ସଂଯକି୍ଷତ ଚନିଷିକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୃତ ି
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ୄଙୋଟ ଅଓୋଯୄଯ ଥିଫୋ ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟଯ ୂଈ.ସ୍ୱ. ରଙ୍କୋଯ ଅଦ ି  ସହଚ ଯୂୄ ନଅିମୋଆ ୋଯୁଥିଫୋ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଔଯୋ ସଙ୍କଟ 
ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀    

ii. ଫସ୍ଥିତ ି 

ଈଯ ଭହରୋ ସଙ୍କଟ ୄକ୍ଷୋ ତ ଭହରୋ ସଙ୍କଟ ନଓୃିଷ୍ଟ ୄଟ ନଙିୋଟଅି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସି୍ଙତ ପ୍ରୋଆୄବଟ ଅଫୋସକୁଡଓି ଅଦ 
ୂର୍ଣ୍ପ ׀   

iii. ନଭିପାଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଅଦ 

ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଓଫୋଟ  ଛଯଓୋ ଔଯୋ ୄବୌତଓି ଅଦଯ ସୂଘନୋ ׀ 

ଗ) ଫୟକି୍ତଯ ଦୁଖପଟଣା 

i. ଫୟକି୍ତଯ ଫୟସ 

ତ ିଫୃଦ୍ଧ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ଦୁଖପଟଣୋଯ ଧୀନ ହୁନ୍ତ,ି ଏହୋ ଫୟତୀତ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୄର ୄସଭୋୄନ ସସୁ୍ଙ ୄହଫୋ ୋଆଁ 
ଧିଓ ସଭଣ ନିନ୍ତ ି׀ 

ii. ୄଯାଚକାଯଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ୄଖୋଡୋ ସଫୋଯୀ, ଔଣିୄଯ ଓୋଭ ଓଯୁଥିଫୋ ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ଓୋଭ ଓଯୁଥିଫୋ ଶ୍ରଭିଓଭୋୄନ ଔଯୋ ୄବୌତଓି ଅଦଯ ଈଦୋହଯଣ ׀  

iii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଶାଯୀଯଓି ଫସ୍ଥା   

ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ ଫସ୍ଙୋୄଯ ର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସୋୄଯ ଅୄଯୋକୟ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ׀ 

ଘ) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

i. ଫୟକି୍ତଯ ଅୟୁ 

ଓଭ ଅଣୁ ଫକପ ୋଆଁ ଫୋଯଭୋଯ ସସୁ୍ଙତୋଯ ର୍ଓିୋଯ ୄହଫୋ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓମ୍ ଥୋଏ ׀ 

ii. ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଥପୋତ୍ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୌଣସ ିୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ ିଓ ି

iii. ଭଦ ଓଭିୋ ତଭାଔଯୁ ୄସଫନ 

iv. ୄଯାଚକାଯଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ୄସ ବ ିଓୋଯଔୋନୋୄଯ ଓୋଭ ଓଯଫିୋ ୄମଈଁଠ୍ ିଧୂଅଁ ଓଭିୋ ଧୂଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋ ଫସଯ ତୟଧିଓ ׀ 

3. ଭୂରୟାଙ୍କନୄଯ ୄବୌତଓି ଅଦକୁଡଓିଯ ଭୁଓାଫରିା ଓଯଫିା 

ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ୄବୌତଓି ଅଦକୁଡଓିଯ ଭଓୁୋଫରିୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନଭିନରିଖିତ ଦ୍ଧତକିୁଡଓିଯ ଈୄମୋକ ଓଯନ୍ତ ି: 

 ପି୍ରଭଣିଭ ୄରୋଡୋ ବୋଯୀ ଓଯଫିୋ 

 ରିସୀୄଯ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ କୁଡଓିଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯଫିୋ 

 ୄଓୄତଓ ଧୋଯୋଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯଫିୋ 

 ତଯିକି୍ତ / ଓୋଟୄମୋକୟଯ ପ୍ରୄଣୋକ 
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 ସ୍ୱୀଓୃତ ଅଫଯଣଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିୋ 

 ଅଫଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୋଯଓଯଣ 

ଓ) ପି୍ରଭୟିଭ ୄରାଡ / ବାଯୀ ଓଯଫିା 

ଏଓ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମଔୁୀନୄଯ ୄଓୄତଓ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣ ଥୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ତୋଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିୋ ଫୂପଯୁ ଓଙି ି
ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଆ ୋଯନ୍ତ ି׀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄରୋଡ ଓଯ ିଦୋଫୀଯ ଧିଓ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓଭିୋ ଫଡ ଦୋଫୀଯ ଖଟଣୋଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ନଅିମୋଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

i. ରୋଆନଯ ଓଭିୋ ନୟ ଚୋହୋଚକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଫୋୄଛଆ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓୋୄକପୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ 
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଭୋନଦଣ୍ଡଯ ନୁଯୂ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫର୍ୟ, ମଦ ିଏଓ ଧିଓ-ଅଣୁ ଥିଫୋ ଓଭିୋ ଓଭ- ଟନ ୄଫୋହୁଥିଫୋ ଚୋହୋଚ ଓୋୄକପୋଓୁ 
ୄଫୋୄଛଆ ଓୄଯ ୄତୄଫ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯୋମିଫ ׀  

ii. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ୄଯ ମଦ ି ଫୀଭିତ ଅଦଚନଓ ୄର୍ୋ /ସଈଓ ୄମଯଓି ି ଫପତୋୄଯୋହଣ, ଘଓ ୄଯ ୄଦୌଡ, ଫଡ 
ର୍ଓିୋଯ ଅଦିୄ ଯ ନିୄ ଣୋଚତି ଯୄହ, ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ରୋକୁ ଓଯୋମିଫ ׀ 

iii. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ମଦ ିସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭଣୄଯ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣ ଥୋଏ, ଏହୋଯ ଯଣିୋଭ ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭଣିଭ ବୋଯୀ ଓଯଫିୋ ୄହୋଆୋୄଯ 
  ׀

ୄଫୄ ୄଫୄ ଫିଯୀତ ଦୋଫୀ ନୁୋତ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄରୋଡ/ବୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ୄମଭିତ ିଓ ିୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଓଭିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଅଆଅଯଡଏି ଯ ଅଧୁନଓି ଫନିଣିୋଭଓ ନୁସୋୄଯ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଦୋଫୀ ଅଧୋଯତି ୄରୋଡଙି୍ଗ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ ଫସୁ୍ଗନଷି୍ଠ 
ଓୋଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ସଭଗ୍ର ୄୋଟପୄ ପୋରି ଈୄଯ ୄଓଫ ୄରୋଡଙ୍ି୍ଗ ରୋକ ୁୄହୋଆୋଯଫି ׀ 

ଔ) ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଯ ଧିୄଯାଣ  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄବୌତଓି ଅଦଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ନୁଜ୍ଞପି୍ତସଫୁ ସମି୍ମତି ଓଯଥିୋନ୍ତ ି  ଓୄତଓ ଈଦୋହଯଣ ନଭିନୄଯୄ ׀
ଦଅିମୋଆଙି׀ 

 

ଉଦାହଯଣ 

i. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକପା 

ଏଓ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ଏହ ିସଘୂନୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ୄମ ଚନିରି୍କୁଡଓି ୂଈ.ସ୍ୱ.ଘୋ  ଟଣି ରୋଆନ ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ଡଫୋ କୁଡଓିୄଯ ୟୋକ୍ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

ii. ୄଘାଯୀ 

ଏହ ିନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମୋଈଙ ିୄମ ସବ୍ନର୍ତ୍ଟି ିଏଓ ଚକୁଅୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟୋ ୋଆଁ ନଚଯ ଯଔୋମୋଈଙ ି׀ 

iii. ନଅଁି 

ଗି୍ନ ଫୀଭୋୄଯ, ଏହ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଅିମୋଏ ୄମ ଯସିଯଟ ିସୋଧୋଯଣ ଓୋମପୟ ସଭଣ ଫୋହୋୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଫ ନୋହଁ  ׀ 
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iv. ୄଭାଟଯ 

ଏହ ିନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମୋଏ ୄମ କୋଡଟି ିୄଫକ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଭିୋ ୄଯସଙ୍ି୍ଗ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀ 

କ) ୄଓୄତଓ ଧାଯାଯ ପ୍ରୄୟାକ ମାହା ଦାଫୀ/କ୍ଷତ ିଯାଶଓୁି ହ୍ରାସ ଓଯଫି 

ଉଦାହଯଣ 

ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭା : ଂର୍କୁଡଓିୄଯ ୄଙୋଟ ଧଯଣଯ ଭୂରୟଫୋନ ମନ୍ତ୍ରୋତିୄ ଯ ଏଓ ନଭିପୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଭୋଟ କ୍ଷତ ିଅଣିୋୄଯ ׀ ୄସସଫୁ 
ମନ୍ତ୍ରୋତ ିପ୍ରତଫିଦ ଧୋଯୋଯ ନ୍ତକପତ ଅୄସ, ମୋହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ୄଓଫ ପ୍ରତଫିଦ, ଗ୍ରସୋଯତି  ୄଓୌଣସ ିବଙ୍ଗୋ ଂର୍ଓୁ 
ଭଯୋଭତ ିଓଯଫିୋଯ ଔଙ୍ଙପ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଓଯଦିଏି ׀  

ଓୋଷ୍ଟ ୂଢୋ ୄହୋଆଥିଫୋ  ୋଆ, ହୋଡପ ୄଫୋଡପୄଯ ୄଫୄ ୄଫୄ ୄଓଫ ଧୋଯକୁଡଓିଯ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ׀ ଓୋଷ୍ଟ ୋଆ, ହୋଡପ ୄଫୋଡପ ଅଦ ି
ଈୄଯ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋ ଓୋଟଫିୋ ଧୋଯୋ ନ୍ତକପତ ଅୄସ ମୋହୋ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଏି ୄମ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଂର୍ଓୁ ଓୋଟ ିୄଦଆ ଫର୍ଷି୍ଟ ଂର୍ଯ 
ଈୄମୋକ ଓଯୋମୋଈ ׀  

ୄନଓ ସଭଣୄଯ ନ୍ତୄଦପର୍ୀଣ ଓୋଯଫୋଯ ୋଆଁ ଫିୄ ଦର୍ଯୁ ଅଭଦୋନୀ ୄହଈଥିଫୋ ଚନିରି୍ ଈୄଯ ସୋଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭୋଯ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
ଏହୋ ତ ିସମ୍ଭଫ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ୄସସଫୁ ଚନିରି୍ ଈୄଯ କ୍ଷତ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ସଭଦୁ୍ର ଚମୋତ୍ରୋ ସଭଣୄଯ ୂଫପଯୁ ୄହୋଆଥୋଆୋୄଯ ଓନୁି୍ତ 
ଫୋହୟ ଯୀକ୍ଷଣ ସଭଣୄଯ ଦରୁି୍ ନ ଥୋଆ ୋୄଯ ׀  

ୄସସଫୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫନ୍ଦଯୄଯ ହଞ୍ଚଫିୋ ୄଯ ଚନିରି୍ଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ ରିସୀ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଫୂପଯୁ ସୄଫପକ୍ଷଣଯ ଧୀନ 
ୄଟ ׀ 

ଖ) ତଯିିକ୍ତ/ଓାଟଫିାୄମାକୟ ଯ ଧିୄଯାଣ 

ୄମୄତୄଫୄ କ୍ଷତ ିଯଭିୋଣ ଈଲି୍ଲଖିତ ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ/ତଯିକି୍ତ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆମୋଏ  ‘ଫର୍ଷି୍ଟ’ଓୁ  ‘ତଯିକି୍ତ’ ଧୋଯୋ ନ୍ତକପତ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସୀଭୋ ବିତୄଯ ଥିଫୋ କ୍ଷତ ିୄଦଣ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀  

ଏହ ିସଫୁ ଧୋଯୋଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିୄଙୋଟ ଯଓଭଯ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ହଟୋଆଫୋ ׀ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତଯି ଏଓ ଂର୍ ୄଦଫୋ ୋଆଁ 
ଓୁହୋମୋଏ, ତୋଓୁ ୄଫର୍ୀ ସତଓପ ୄହଫୋୋଆଁ ଏଫଂ କ୍ଷତ ିନଯିୋଓଯଣଯ ବୟୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଗ) ଅଫଯଣଯ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ଉଦାହଯଣ 

i. ୄଭାଟଯ : ଏଓ ୁଯୁଣୋ ୄଭୋଟଯ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫୟୋଓ ସର୍ତ୍ପୄ ଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ୄହଫ ନୋହିଁ ଓନୁି୍ତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ସୀଭିତ / 
ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଅଫଯଣ ଥପୋତ୍ ୄଓଫ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଓଫ ୄଦଆୋଯନ୍ତ ି׀  

ii. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା : ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ, ମିଏ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଅଣୁ ସୀଭୋ ଟି ମୋଆଙ,ି ଙୁ୍କ ଫୟୋଓ ସର୍ତ୍ପ 
ଥପୋତ୍ ଙ୍ଗତୋ ରୋବ ସହତି ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀   

iii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ : ୄଓୄତଓ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୄତଓ ସଚଓିର ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଓଭିୋ ଫସ୍ଙୋ ୋଆଁ ଅଫଯଣଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଯଖିୋଯନ୍ତ ିଏଫଂ 
ଅଫଯଣ ୄଓଫ ଏଓ ସୀଭିତ ଫସି୍ଗୋଯ ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଈ.ସ୍ୱ. ୄଭୋତଅି ଫନୁି୍ଦ ଓଭିୋ ଘକ୍ଷୁ ୄରନଷ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ׀    

ଘ) ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ (ଙୁଟ) 

ନଭିନ ହୋଯ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ, ଓଭିୋ ସୋଧୋଯଣ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଡସିଓୋଈଣ୍ଟ ୂଙୁଟ  ଦଅିମୋଏ ମଦ ିସଙ୍କଟ ନୁଓୂ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଗି୍ନ ଫୀଭୋୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଫୃଦ୍ଧିୄ ଯ ୄମୋକଦୋନ ୄଦଫୋୋଆଁ ନଭିନରିଖିତ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ଫଘିୋଯଓୁ ନଅିମୋଏ ׀ 
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i. ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ସିି୍ପଙ୍କରର୍ ସଷି୍ଟଭଯ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ  

ii. ଓବ୍ନୋଈଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟୄଯ ହୋଆଡ୍ରୋଣ୍ଟ ସଷି୍ଟଭଯ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ 

iii. ଫୋରିଟ, ନଅଁି ଣୋ ୄମୋକୟ ଗି୍ନ ନଫିପୋଓ  ହସ୍ଗଘୋତି ନଅଁି ବ୍ନ ଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓଯ ିହସ୍ଗଘୋତି ଈଓଯଣକୁଡଓିଯ 
ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ  

iv. ସ୍ୱଣଂଘୋତି ଗି୍ନ ସତଓପ ଖଣ୍ଟଯି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ 

ଉଦାହଯଣ 

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଦଅିମୋଏ ମଦ ି ୄଭୋଟଯ ସୋଆଓର ସଫପଦୋ ସଂରଗ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ୋଶ୍ୱପ -ଓୋଯ ସହତି 
ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ୄମୄହତୁ ଏହ ିରକ୍ଷଣ କୋଡଯି ଧିଓ ସି୍ଙଯତୋ ଓୋଯଣଯୁ ଈନ୍ନତ ସଙ୍କଟୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ‚ସଂୂର୍ଣ୍ପ ୄରୋଡ‛ ଡଫୋ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଫଘିୋଯ ଓଯିୋୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହୋ 
ୄଘୋଯୀ  ଓଭ ୄହଫୋ ଖଟଣୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ׀  

ଏଓ ସଭୂହ ଫୟକି୍ତକତ ଅଫଯଣ ନ୍ତକପତ, ଏଓ ଫଡ ସଭୂହଯ ଅଙ୍ଚୋଦନ ୋଆଁ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ସଫୁ ଦଅିମୋଏ, ମୋହୋ ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଓୋମପୟ  
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଓମ୍ ଓଯଥିୋଏ ׀ 

ଙ) ଣ ଦାଫୀ ୄଫାନସ (ଏନ୍ ସ ିଫ)ି 

ଦୋଫୀ ଭୁକ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଫର୍ପ ୋଆଁ ନଅିମୋଆ ୋଯୁଥିଫୋ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ୄଫୋନସଯ ଏଓ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଦଅିମୋଏ 
 ଏହୋଓୁ ସଭଗ୍ର ସଭହୂ ୋଆଁ ଅସଥୁିଫୋ ଦୋଫୀ ନୁୋତ ନୁସୋୄଯ, ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ୄଓଫ ୄଭୋଟ ପି୍ରଭିଣଭ ଈୄଯ ׀
ଏଓ ଓୋଟ ୂଡଡିଓଵନ  ଯୂୄ, ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ 

ଣ ଦୋଫୀ ୄଫୋନସ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ନୁବୂତଓୁି ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଏଓ ର୍କି୍ତର୍ୋୀ ଦ୍ଧତ ିଏଫଂ ଭୂରୟୋଙ୍କନ/ ହୋଯନଦି୍ଧପୋଯଣ ସଷି୍ଟଭଯ 
ଏଓ ବିନ୍ନ ଂର୍ ୄଟ ׀ ଏହ ିୄଫୋନସ ଫୀଭିତ ଠ୍ୋୄଯ ଥିଫୋ ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଓୋଯଓଓୁ ଘହି୍ନିୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଫୀଭିତଓୁ ଦୋଫୀ ନ 
ଓଯଥିିଫୋ ୋଆଁ, ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋୄଯ ଥିଫୋ ବ ିଈର୍ତ୍ଭ ଡ୍ରୋଆବିଂ ୄଓୌର୍ ଗ୍ରହଣ ଓଯ ିଓଭିୋ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ବ ି
ତୋ’ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଈର୍ତ୍ଭ ମତ୍ନ ୄନଆ, ୁଯସ୍କତୃ ଓୄଯ ׀ 

ଚ) ଗ୍ରାହୟତା 

ମଦ ିସଭନ୍ଧତି ୄବୌତଓି ଅଦ ତୟନ୍ତ ଔଯୋ ଥୋଏ, ସଙ୍କଟ ଣଫୀଭୋୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଗ୍ରୋହୟ ହୁଏ ׀ ୄସଭୋନଙ୍କ 
ତୀତ କ୍ଷତ ି ବିଜ୍ଞତୋ, ଅଦକଡୁଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଜ୍ଞୋନ  ୄଭୋଟ ଯୂୄ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋୄଯ ଗ୍ରହଣୀଣ ସଙ୍କଟସଫୁଯ ଏଓ ତୋରିଓୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀   

4. ୄନୈତଓି ଅଦ 

ୄନୈତଓି ଅଦ ନଭିନରିଖିତ ଈୋଣୄଯ ଅସ ିୋୄଯ: 

ଓ) ସାଧୁତା 

ଔଯୋ ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ନଷୁି୍ଠଯ ଈଦୋହଯଣ ୄହଈଙ ି ୄମ ଏଓ ଫୀଭିତ ଏଓ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ସଓୋୄର୍ କ୍ଷତ ି
ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯଫିୋଯ ସଂଓଳ୍ପତି ଈୄେର୍ୟ ଥୋଆ ଫୀଭୋ ନଏି ׀ ଏଯଓି,ି ଏଓ ସୄଙ୍ଙୋଟ ଫୀଭିତଓୁ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତଯି ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ପ୍ରୄରୋବିତ ଓଯୋମୋଏ, ମଦ ିୄସ ଅଥଓି ସଭସୟୋୄଯ କତ ିଓଯୁଙ ି׀  

ଔ) ସତଓପତା 
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କ୍ଷତ ିପ୍ରତ ିଈଦୋସୀନତୋ ୄହଈଙ ିସତଓପତୋ ׀ ଫୀଭୋ ଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଫୀଭିତଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିପ୍ରତ ିଏଓ ଔୋଭଖିଅରି ଭୄନୋଫୃର୍ତ୍ ି
ଯହିୋୄଯ ׀ 

ମଦ ିଫୀଭିତ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ମଥୋଥପ ଫୟକି୍ତ ବ ିସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ମତ୍ନ ନ ନଏି, ୄନୈତଓି ଅଦ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ୄହଫ ׀ 

କ) ୄଦୟାକିଓ ସଭେନ୍ଧ 

ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ- ଓଭପଘୋଯୀ ସଭନ୍ଧ ଔଯୋ ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ଖଟଓ ୄହୋଆୋୄଯ׀ 

ଖ) ବୁର ଦାଫୀ 

ଏ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄନୈତଓି ଅଦ ଈନୀତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଦୋଫୀ ଅୄସ ׀ ଏଓ ଫୀଭିତ ହୁଏତ ଚୋଣିରୁ୍ଣି ଏଓ କ୍ଷତ ିଖଟୋଆ ନ 
ୋୄଯ ଓନୁି୍ତ ଥୄଯ ଏଓ କ୍ଷତ ିଖଟକିୄର, ୄସ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଅଖି ଅଡୄଯ ଯଖିୄଦଆ ମଥୋଥପଯୂୄ ଈଙ୍ଙ 
ଯୋର୍ଯି କ୍ଷତିଯୂଣ ଦୋଫୀ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯଫି ׀ 

 

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିୄନୈତଓି ଅଦଯ ଈଦୋହଯଣ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋୄଯ ଈନୀତ ହୁଏ, ୄମଈଁଠ୍ ିଦୋଫୀଦୋଯ ତୋ’ କ୍ଷଭତୋଯ ଫଧିଓୁ ଦୀଖପ 
ଓଯଫିୋଓୁ ଘୋହିଁଫ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ଷତଯି ପ୍ରଓୃତ/ିକମ୍ଭୀଯତୋ ହସିୋଫୄଯ ମଥୋଥପଯୂୄ ୋଆଫୋଓୁ ଥିଫୋ ରୋବ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ରୋବ ୋଆୋୄଯ ׀   

ୄଭୋଟଯ ଦୋଫୀୄଯ ୄସବ ିଏଓ ଅଦ ଅସିୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ନୂଅଁ ଂର୍କୁଡଓିଯ ପ୍ରତସି୍ଙୋନୋ ଈୄଯ 
ୄଚୋଯ ଦଏି ୄମଈଁଠ୍ ିଓ ିକ୍ଷତ ିପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଂର୍ଓୁ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ଯୂୄ ଭଯୋଭତ ିଓଯୋମୋଆୋଯଥିୋନ୍ତୋ, ଓଭିୋ ୄଓୄତଓ ଭଯୋଭତ ି
ଥଫୋ ପ୍ରତସି୍ଙୋନୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓୄଯ ୄମଈଁସଫୁ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି କ୍ଷତ ି/ ନଷ୍ଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ନୁୄହଁ ׀  

ୄନୈତଓି ଅଦକୁଡଓୁି ସହ-ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ, ଓୋଟୄମୋକୟ, ଈ-ସୀଭୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓିଯ ଈୄମୋକୄଯ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଣ-ଦୋଫୀ 
ୄଫୋନସ ବ ିୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ୄଦଆ ଓଭ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

ସୂଘନା 

i. ସହ-ଯାଶପି୍ରଦାନ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣୋ ଖୄଟ, ୄନଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭିତ କ୍ଷତଯି ଏଓ ଂର୍ୄଯ ବୋକୀଦୋଯ ୄହଫୋ ୋଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି ି ଈ.ସ୍ୱ. ମଦ ିଫୀଭିତ କ୍ଷତ ׀ INR 2000 ହୁଏ  ସହ–ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନ ରିସୀୄଯ 10% ହୁଏ, ୄତୄଫ ଫୀଭିତ INR 
2000 ଦଏି ׀ 

ii. ଉ-ସୀଭା 

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରସୋଯତି ଫରିଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ଔଙ୍ଙପ, ସଚଓିର, ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଓଭିୋ ଡୋକ୍ତଯ ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ରକୋ 
ରକୋଯୂୄ ୄଭୋଟ ୄଦଣ ଈୄଯ ସୀଭୋ ୄଦଆୋଯନ୍ତି׀ 

iii.       ଛ      

ଏହୋଓୁ ତଯିକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଯୋର୍ ିମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନଯ ଫୂପଯୁ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୀଭତି 
ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ, ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଏଓ ରିସୀୄଯ ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ ଯୋର୍ ି INR 10000 ହୁଏ, ଫୀଭିତ ପ୍ରଥୄଭ ଦୋଫୀ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ କ୍ଷତ ିୋଆଁ INR 1000 ୄଦଫ ׀ 
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ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ାଔୄଯ ୄନୈତଓି ଅଦଯ ସୄନ୍ଦହ ହୁଏ, ବିଓର୍ତ୍ପା ୄସବ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ଅୟାୟିତ ଓଯଫିା ଓଭିୋ ତାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ 
ାଔଓୁ ଅଣଫିା ଉଘତି ନୁୄହଁ ׀ ୄସ ୄସବ ିସଭସୟାକୁଡଓୁି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଓଭପଓର୍ତ୍ପାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ଅଣଫିା ଭଧ୍ୟ ଉଘତି ׀   

5. ଳ୍ପ ଫଧି ଭାଓ 

ସୋଧୋଯଣତଃ, ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯକୁଡଓି ଫୋଯ ଭୋସଯ ଫଧି ୋଆଁ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଏ ׀ ମଦ ି ପି୍ରଭିଣଭ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଧି ୋଆଁ ନଅିମୋଏ, 
ପି୍ରଭଣିଭ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଭୋଓ ନୁସୋୄଯ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଓୁ ଳ୍ପ ଫଧି ଭୋଓ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଏହୋ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମ ଭୋଓ ନୁସୋୄଯ, ଳ୍ପ ଫଧି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭିଣଭ ସଭୋନୁୋତଓି ଅଧୋଯୄଯ 
ନୁୄହଁ ׀   

ଳ୍ପ ଫଧି ଭାନଓ ାଆଁ ଅଫଶୟଓତା  

ଓ  ଏହ ିହୋଯକୁଡଓି ରୋକ ୁଓଯୋମୋଏ ଓୋଯଣ ରିସୀ ଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙପ, 12 ଭୋସ ଫଧି ୋଆଁ ୄହଈ ଥଫୋ ଳ୍ପ 
ଫଧି ୋଆଁ ୄହଈ, ପ୍ରୋଣ ସଭୋନ ହ ିଥୋଏ ׀    

ଔ  ୁନଃ, ଏଓ ଫୋର୍ଓି ରିସୀ ୋଆଁ ୄକୋଟଏି ଫର୍ପୄଯ ୄଓଫ ଥଯଓ ୋଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ଳ୍ପ ଫଧି ଫୀଭୋକୁଡଓିୄଯ ଫୋଯଭୋଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ମଦ ି ଏଓ ସଭୋନୁୋତଓି 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମୋଏ, ଫୀଭିତ କ୍ଷୄଯ ଳ୍ପ ଫଧିଯ ରିସୀସଫୁ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଭୄନୋଫୃର୍ତ୍ ି ୄହଫ ଏଫଂ ତୋ’ 
ଦ୍ୱୋଯୋ, ପ୍ରବୋଫୀ ଯୂୄ, ଓସିି୍ଗ ହସିୋଫୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ 

କ  ଏହୋ ଫୟତୀତ, ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ କୁଣ ହସିୋଫୄଯ ସୋଭଣିଓ  ୄସହ ିସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟ ଧିଓ ଥୋଏ ׀ ଫୀଭୋକଡୁଓି ୄଫୄ 
ୄଫୄ ୄସ ବ ିସଭଣୄଯ ନଅିମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ସଙ୍କଟ ସଫୁଠୁ୍ ୄଫର୍ୀ ଥୋଏ ଏଫଂ ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ 
ଫିକ୍ଷୄଯ ଘଣନ ଓଯୋମୋଏ ׀  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ୄସବ ିଘଣନଓୁ ୄଯୋଓଫିୋ ୋଆଁ ଳ୍ପ ଫଧି ଭୋନଓକୁଡଓି 
ସୃଷ୍ଟି ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ ୄସକୁଡଓି ୄସ ସଭଣୄଯ ଫ ିପ୍ରମୁଚୟ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୋର୍ଓି ଫୀଭୋଓୁ ଯେ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

6. ସଫପ ନଭିନ ପି୍ରଭିୟଭ 

ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଫପନଭିନ ପି୍ରଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯଫିୋ ପ୍ରଥୋ ୄଟ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଔଙ୍ଙପ ଅଫୃତ 
ୄହୋଆମୋଏ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଯୁ ଓ'ଣ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଏଓ ୄନୈତଓି ଅଦ ଘହି୍ନଟ ଓୄଯ ? 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଯୁ ଓ'ଣ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଏଓ ୄନୈତଓି ଅଦ ଘହି୍ନଟ ଓୄଯ ? 

I. ୂଫପ ବ ିରିସୀଓୁ ଘୋରୁ ଯୄଔ 

II. ତୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓୄଯ 

III. ଦୋଫୀୄଯ ଏଓ ଂର୍ ୋଆଁ ନୁୄଯୋଧ ଓୄଯ 

IV. ଏଓ ନ୍ଧ ଘକ୍ଷୁ ଖଯୂୋଏ 
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ଖ. ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି

ଏହୋ ୄହଈଙ ିସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିମୋହୋ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନୁସୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ କ୍ଷତ ିୂର୍ତ୍ପ ୄଦଫ ׀ ଏଓ ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ସୀଭୋ ଘଣନ 
ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ତ ିସୋଫଧୋନ ଯହଫିୋଓୁ ଡଫି, ଓୋଯଣ ୄସଆଟୋ ୄହଈଙ ିସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିମୋହୋ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ ନୁଃପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ ׀    

ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିସଫପଦୋ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ହୁଏ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ସୀଭୋ ୄଟ ׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଯୋର୍ ିମୋହୋ ଈୄଯ 
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଈନୀତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ହୋଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଏ ׀    

ଏହୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫୋସ୍ଗଫ ଭୂରୟଯ ପ୍ରତନିଧିି ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ମଦ ିଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଫୀଭୋ ହୁଏ, ଫୀଭିତଓୁ ୄଓୌଣସ ିରୋବ ଭିୄ ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଧୋ ଫୀଭୋ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଦୋଫୀ ସଭୋନୁୋତଓି ଯୂୄ ଓୋଭ ୄହୋଆମୋଏ ׀   

1. ଫୀଭିତ ଯାଶ ିନଦି୍ଧପାଯିତ ଓଯିଫା 

ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ନଭିନ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋ ଈଘତି୍ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ 
ୄଫୄ ଭୄନ ଯଖିଫୋଓୁ ୄଡ ׀ 

ଓ  ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ: ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଯୋର୍ ି ୄହୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଏହୋ 
ଫୀଭିତଯ ଅଣ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଧୋଯତି ୄହୋଆ ୋୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ କ୍ଷଭତୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତଯ 
ଭୋସଓି ଅଣଯ 60 କୁଣ ଓଭିୋ 100 କଣୁ ସଭୋନଯ ରୋବ ୄଦଆୋଯନ୍ତ ି׀ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ଏଓ ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସୀଭୋ ଓଭିୋ 
‘ଓୟୋ’ ଯହିୋୄଯ ׀ କ୍ଷତିୂଯଣ ଓବ୍ନୋନୀ ଠ୍ୋଯୁ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ରକୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ସଭୂହ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ 
ରିସୀୄଯ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ରକୋ ଯୂୄ ନଦି୍ଧପୋଯତି ୄହୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ 
ୄଦଣ ସଭଗ୍ର ଯୋର୍ ିସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀  

ଔ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ: ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିଏଓ ନେିଷି୍ଟ ନ୍ତଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ׀ ଏହୋ ଅଣୁ ଫକପ ଈୄଯ ଫ ିନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 
ଓୁହନୁ୍ତ 25-40 ଫର୍ପଯ ଅଣୁ ଫକପ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 10 ରକ୍ଷ ଓଭିୋ ଧିଓଯ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ଯି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଆୋୄଯ ଏଫଂ 
3 ଭୋସଯୁ 5 ଫର୍ପଯ ଅଣୁଫକପ ୋଆଁ ଏହୋ 2 ରକ୍ଷ ଓଭିୋ ୄସଭିତ ିୄହୋଆୋୄଯ ׀    

କ  ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ: ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ୄହଈଙ ିଫୀଭିତଯ ୄଖୋର୍ତି ଭୂରୟ ୂଅଆଡବିି  ׀ ଏହୋ 
ୄହଈଙ ି କୋଡଯି ଭୂରୟ ମୋହୋ ନଭିପୋଣଓର୍ତ୍ପୋଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ କୋଡଯି ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭରୂୟ ସହତି ଅଆଅଯଡଏି 
ଫନିଣିୋଭଓୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଭୂରୟହ୍ରୋସ ପ୍ରତରି୍ତଯ ସପୁ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯ ିପ୍ରୋପ୍ତ ହୁଏ ׀ ନଭିପୋଣଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭରୂୟୄଯ 
ଞି୍ଜଓଯଣ  ଫୀଭୋ ଫୟତୀତ ସ୍ଙୋନୀଣ ରୁ୍ଳ୍କ/ଓଯ ସମି୍ମତି ଥୋଏ ׀   

IDV= (ନଭିପୋଣଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭୂରୟ-ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ +ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ମୋହୋ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭୂରୟ –ଭରୂୟ 
ହ୍ରୋସୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ନୁୄହଁ  ଏଫଂ ଞି୍ଜଓଯଣ  ଫୀଭୋ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଫହବିପୁ ତ ଓୄଯ ׀ 

ୁଯୁଣୋ ୄହୋଆମୋଆଥିଫୋ ଓଭିୋ 5 ଫର୍ପଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ୄହୋଆମୋଆଥିଫୋ କୋଡକିୁଡଓିଯ IDV ଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତଙ୍କ ୋଯସ୍ପଯଓି 
ସମ୍ମତିୄ ଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ, ୁଯୁଣୋ ଓୋଯସଫୁଯ IDV ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ, ଓୋଯ ଫୟଫସୋଣୀ ଅଦଙି୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ କୋଡଯି ଫସ୍ଙୋଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

IDV ୄହଈଙ ିକ୍ଷତିଯୂଣଯ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ୄମୄତୄଫୄ କୋଡଟି ିୄଘୋଯୀ ୄହୋଆମୋଏ ଓଭିୋ ଯୂୋ କ୍ଷତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ୄସହ ି
IDV ୋଆଫୋ ୋଆଁ ତୟନ୍ତ ଯୂୄ ସୁୋଯରି୍ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ଓୋଯଯ ଫଚୋଯ ଭରୟଯ ୋଔୋୋଖି ହୁଏ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ 
ଫୀଭିତଓୁ IDV ଓମ୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 5% ଯୁ 10% ଯ ଫୟଫଧୋନ ୄଦଆଥୋନ୍ତ ି׀ ଓମ୍ IDV ଯ ଥପ ଓମ୍ ପି୍ରଭଣିଭ ׀ 

ଖ) ଗି୍ନ ଫୀଭା 
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ଗି୍ନ ଫୀଭୋୄଯ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ଫଚୋଯ ଭୂରୟ ଓଭିୋ ଖଯ/ପ୍ଳୋଣ୍ଟ ଏଫଂ ମନ୍ତ୍ରୋତ ି  ପିସ, ଘଯଯ ନୁଃସ୍ଙୋନ ଭୂରୟ ଅଧୋଯୄଯ 
ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ୄସକୁଡଓିଯ ଫଚୋଯ ଭରୂୟ ଅଧୋଯୄଯ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ ଙୋଡ ିଫସୁ୍ଗଯ 
ଭୂରୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଗ) ସଂଯକି୍ଷତ ଚନିଷି (ଷ୍ଟଓ) ଫୀଭା 

ଷ୍ଟଓକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିୄହଈଙ ିୄସକୁଡଓିଯ ଫଚୋଯ ଭୂରୟ ׀ ଫୀଭିତ ଓୁ ୄସହ ିଭରୂୟ ହସିୋଫୄଯ କ୍ଷତ ିଯୂଣ ଦଅିମିଫ 
ୄମଈଁ ହସିୋଫୄଯ ଏହ ିଷ୍ଟଓକୁଡଓୁି, କ୍ଷତ ିୄଯ, ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୂ ଦୋଥପକୁଡଓୁି ପ୍ରତସି୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ କ୍ରଣ ଓଯୋ ମୋଆ 
ୋୄଯ ׀ 

ଘ) ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକପା (ୄଫାୄଛଆ) ଫୀଭା 

ଏହୋ ଏଓ ସମ୍ମତ ଭୂରୟୋଙି୍କତ ରିସୀ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିନୁଫନ୍ଧ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୋଚନିୋଭୋ 
ହସିୋଫୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଥିୄଯ ଔୋଈଟ ିଦ୍ରଫୟଯ ଭରୂୟ ଯୋର୍ ିୄମୋକ ଫୀଭୋ + ୄଫ୍ରଟ ଥପୋତ୍ CIF ଭୂରୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ 
ଥୋଏ ׀ 

ଙ) ସାଭୁଦି୍ରଓ ହର ଫୀଭା 

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ହର ଫୀଭୋୄଯ, ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିୄହଈଙ ିନୁଫନ୍ଧ ଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତପି୍ରୋପ୍ତ ଓଯଥିିଫୋ ଭୂରୟ 
  ׀ ଏହ ିଭୂରୟ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରୋପ୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ହର/ଚୋହୋଚଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭରୂୟ ହୁଏ ׀

ଚ)  ଦାୟିତ୍ୱ ଫୀଭା 

ଦୋଣିତ୍ୱ ରିସୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ୄହଈଙ ି ସଙ୍କଟ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋଯ ଭୋତ୍ରୋ, ୄବୌକଓି ଫସି୍ଗୋଯ ଅଧୋଯତି 
ୄଦୟୋକିଓ ଣୁନଟିକୁଡଓିଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଏସ, ୄୋଚଯ ׀ ତଯିକି୍ତ ଓୋନୁନୀ ଭରୂୟ  ଔଙ୍ଙପ ଭଧ୍ୟ ଦୋଫୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ଯ ଂର୍ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 
ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିଈୄଯୋକ୍ତ ଭୋଦଣ୍ଡ ଅଧୋଯୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ଏଓ ଡୋକ୍ତଯ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫୄହୋ ଦୋଫୀ ଠ୍ୋଯୁ ତୋଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ଯୋଭର୍ପ 
ଦିନ୍ତ ି׀   

I. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ 

II. ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ 

III. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ହର ଫୀଭୋ 

IV. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ 

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ  ୄସକୁଡଓି ୄଓଈଁ ଫକପୄ ଯ ଅସୁଙନ୍ତ,ି ତୋହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ 
ୂଭୂରୟୋଙ୍କନ  ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀  

ଔ  ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି ଏଓ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଓ ିନୁୄହଁ ଏହୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଏଫଂ ମଦ ିୄଟ, 
ୄଓଈଁ ହୋଯ, ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀  

କ  ହୋଯ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଏଓ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଣୁନଟି୍ ଯ ଭରୂୟ ׀  
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ଖ  ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣଯ ଭୂ ଈୄେର୍ୟ ଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୄମ ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟ ମୄଥଷ୍ଟ  ମଥୋଥପ ଥିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଗ  ଔଙ୍ଙପ, ସଂଯକ୍ଷଣ  ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ପ୍ରତରି୍ତ ୄମୋକଓଯ ି ‘ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ’ ଓୁ ୄମୋକୟଯୂୄ ୄରୋଡ ଓଯୋମୋଏ /ବୋଯୀ ଓଭିୋ 
ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଘ  ଫୀଭୋ ବୋର୍ୋୄଯ ଅଦ ଦ ୄସହ ି ଯସିି୍ଙତ ି ଓଭିୋ ରକ୍ଷଣ ଓଭିୋ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟତୋକୁଡଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ଏଓ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ 
ଫିଦ ଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷତଯି ସମ୍ଭୋଫନୋ ସୃଷି୍ଟ ଓୄଯ ଓଭିୋ ଫୃଦ୍ଧଓିୄଯ ׀  

ଙ  ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ/ତଯିକି୍ତ ଧୋଯୋକୁଡଓୁି ରୋକୁଓଯଫିୋଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିୄଙୋଟ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ହଟୋଆଫୋ ׀  

ଚ  ଣ ଦୋଫୀ ୄଫୋନସ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ବିଜ୍ଞତୋ/ନୁବୂତ ି ଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ର୍କି୍ତର୍ୋୀ ଦ୍ଧତ ି ଏଫଂ ଏହୋ ହୋଯ 
ନଦି୍ଧପୋଯଣ/ଭୂରୟୋଙ୍କନ ପ୍ରଣୋୀଯ ଏଓ ବିନ୍ନ ଂର୍ ୄଟ ׀  

ଛ  ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିୄହଈଙ ିସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ମୋହୋ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନୁମୋଣୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଯୂୄ ୄଦଫ ׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

a) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ 

b) ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ/ଭୂରୟୋଙ୍କନ 

c) ୄବୌତଓି ଅଦ 

d) ୄନୈତଓି ଅଦ 

e) କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି

f) ରୋବ 

g) ପି୍ରଭଣିଭ ୄରୋଡ/ବୋଯୀ ଓଯଫିୋ 

h) ନୁଜ୍ଞପି୍ତ 

i) ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ 

j) ତଯିକି୍ତ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ  କମ୍ଭୀଯତୋ ଫୀଭୋ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ କ୍ଷତସିଫୁ ୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ, ଫର୍ୟ ଏହୋ ପ୍ରର୍ୋସନଓି ଔଙ୍ଙପ ଓଭିୋ ରୋବଓୁ ହସିୋଫଓୁ ନଏି ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସ ିୄନୈତଓି ଅଦଯ ଟଓଫିୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ଫୄହୋଯ ଦୋଫୀ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଡୋକ୍ତଯଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ଓଯିୋୄଯ  ׀ 

 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ଓ ିନୋହିଁ, ____________ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ׀ 

I. ଫୀଭିତ 

II. ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ 

III. ବିଓର୍ତ୍ପୋ 

IV. ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ 

ପ୍ରଶନ 2 

_____________ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଣୁନଟିଯ ଭରୂୟ ׀  

I. ହୋଯ 

II. ପି୍ରଭଣିଭ 

III. ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି

IV. ୄଫୋନସ 

ପ୍ରଶନ 3 

__________ୄହଈଙ ିସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ମୋହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓଯଫି ମିଏ ଏଓ ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋିତ 
ଓୄଯ ׀   

I. ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି

II. ପି୍ରଭଣିଭ 

III. ଯୋଆଡଯ 

IV. ରୋବ 

 

ପ୍ରଶନ 4 
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____________ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୋଆଁ ସୂଘନୋଯ ଏଓ ଈତ୍ସ ନୁୄହଁ     

I. ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଫୋର୍ଓି ଅଓୋଈଣ୍ଟ 

II. ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫୂପ-ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଙ୍କଟ ସୄଫପକ୍ଷଣ 

III. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ 

IV. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର 

ପ୍ରଶନ 5 

ଅଦକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ:ି 

I. ଓୋଯଓସଫୁ ମୋହୋ କ୍ଷତଯି ପ୍ରବୋଫଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯନ୍ତ ି

II. ଓୋଯଓସଫୁ ମୋହୋ କ୍ଷତଯି ଫୋଯଭୋଯତୋଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯନ୍ତ ି

III. ଓୋଯଓସଫୁ ମୋହୋ କ୍ଷତଯି ପ୍ରବୋଫ  କମ୍ଭୀଯତୋଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯନ୍ତ ି

IV. ଓୋଯଓସଫୁ ମୋହୋ କ୍ଷତଯି ପ୍ରବୋଫ  କମ୍ଭୀଯତୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯନ୍ତ ି 

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ସତୟ ? 

ୄବୌତଓି ଅଦକୁଡଓି :  

I. ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ନୁହନ୍ତ ି

II. ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯୋ ମୋଆୋୄଯ ନୋହିଁ 

III. ଫୋରୋନଷ ର୍ୀଟ ଯୁ ହସିୋଫ ଓଯୋ ମୋଆୋୄଯ 

IV. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଯୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ   

ପ୍ରଶନ  7 

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋୄଯ ନୁଜ୍ଞପି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୄହଈଙ ି: 

I. କୋଡଟିଓୁି ପ୍ରତଦିନି ୄଧୋଆଫୋଓୁ ଡଫି 

II. କୋଡଟି ିୄଫକ ଯୀକ୍ଷଣ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହ ଁ

III. କୋଡଟି ିଫୟକି୍ତକତ ଈୄମୋକ ୋଆଁ ଚନିରି୍ତ୍ର ୄଫୋହଫିୋ ରୋକି ଫୟଫହୃତ ୄହଫୋ ଈଘତି ନୁୄହ ଁ

IV. କୋଡଟିଓୁି ପ୍ରତ ିଦନି 200 ଓଭିି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଘୋଆଫୋ ଈଘତି ନୁୄହ ଁ

ପ୍ରଶନ 8 

ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ ଧୋଯୋଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ:ି 

I. ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନଓୁ ଏୄଡଆ ୄଦଫୋ 
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II. ୄଙୋଟ ୄଙୋଟ ଦୋଫୀଯ ଯୋର୍ପି୍ରଦୋନଓୁ ହଟୋଆୄଦଫୋ 

III. ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଓଷ୍ଟ ହୁଞ୍ଚୋଆଫୋ  

IV. ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଫଢୋଆଫୋ 

ପ୍ରଶନ 9 

ଯସିଯୄଯ ସିି୍ପଙ୍କରର୍ ସଷି୍ଟଭଯ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ: 

I. ସଙ୍କଟଓୁ ଫଢୋଏ 

II. ସଙ୍କଟଓୁ ଓଭ ଓୄଯ 

III. ସଙ୍କଟଓୁ ନୋ ଫଢୋଏ ନୋ ଓଭ ଓୄଯ 

IV. ହୁଡଙି୍ଗ ଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଫଢୋଏ 

ପ୍ରଶନ 10 

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋୄଯ ଫୀଭିତଯ ୄଖୋର୍ତି ଭୂରୟ ସମି୍ମତି ଓୄଯ :  

I. ଞି୍ଜଓଯଣ 

II. ନଭିପୋଣଓୋଯୀଙ୍କ କ୍ରଣ ଭରୂୟ 

III. ନଭିପୋଣଓୋଯୀଙ୍କ ଫକି୍ରଣ ଭୂରୟ 

IV. ଭନଭୋନୀ ଭୂରୟ ଖଟଓ 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ଓ ିନୋହିଁ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ଓ ିନୋହିଁ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀   

ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିୄହଈଙ ିସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ମୋହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଫି ମିଏ ଏଓ ଦୋଫୀ ଈସ୍ଙୋିତ 
ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  
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ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୋଆଁ ସଘୂନୋଯ ଏଓ ଈତ୍ସ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଅଦକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ିଓୋଯଓସଫୁ ମୋହୋ କ୍ଷତକିୁଡଓିଯ ପ୍ରବୋଫ  କମ୍ଭୀଯତୋଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ୄବୌତଓି ଅଦକୁଡଓି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ସୂଘନୋଠ୍ୋଯୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋୄଯ ନୁଜ୍ଞପି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି ୄହଈଙ ିୄମ କୋଡଟି ିୄଫକ ଯୀକ୍ଷଣ ୋଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ ଧୋଯୋଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିୄଙୋଟ ୄଙୋଟ ଦୋଫୀଯ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନଓୁ ହଟୋଆ ୄଦଫୋ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଯସିଯୄଯ ସିି୍ପଙ୍କରଯ ସଷି୍ଟଭଯ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ନଅଁିଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଓଭ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋୄଯ ଫୀଭିତଯ ୄଖୋର୍ତି ଭୂରୟ ନଭିପୋଣଓୋଯୀଯ ଫକି୍ରଣ ଭରୂୟଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ׀ 
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ଧ୍ୟାୟ 25 
ଫୟକି୍ତକତ ଏଫଂ ଔଘୁୁଯା ଫୀଭା 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣକୁଡଓିୄଯ ଅୄଭ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଧୋଯଣୋ  ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ ଚୋଣି ୋଯଙୁି׀   ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ 
ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ରକୋ ରକୋ ଫଚୋଯୄଯ ରକୋ ରକୋଯୂୄ ଫକପୀଓୃତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄସକଡୁଓୁି ସବ୍ନର୍ତ୍,ି ଅଓସି୍ମଓ  ଦୋଣିତ୍ୱ 
ହସିୋଫୄଯ ଫକପୀଓୃତ ଓଯନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ନୟ ୄଓଈଁଠ୍,ି ୄସକୁଡଓୁି ଗି୍ନ, ସୋଭୁଦି୍ରଓ, ୄଭୋଟଯ  ନୟୋନୟ ହସିୋଫୄଯ ସଭୂହ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଧ୍ୟୋଣୄଯ, ସୋଧୋଯଣ ଈତ୍ପୋଦ, ୄମଯ ି ଓ ି ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ମୋତ୍ରୋ, ଖଯ  ୄଦୋଓୋନୀ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ୄସବ ି ଔଘୁୁଯୋ 
ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଏ, ୄସକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘତି ୄହୋଆଙ ି׀ 

ଧ୍ୟଣନ ଯଣିୋଭ 

 

ଓ. କହୃଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଫୀଭୋ 
ଔ. ଗ. ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋ 
କ. ଘ. ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ 

 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୋଆୋଯିୄ ଫ : 

1. କୃହଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଫୀଭୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

2. ୄଦୋଓୋନ ଫୀଭୋ ଅଫଯଣ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

3. ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

ଓ. କହୃସ୍ଙଯ ଫୀଭୋ 

ଓ. ଔଘୁୁଯା ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ  

ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓୁି ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ହତିଓୁ ଅଫଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଏ ׀ ମଦି 
ୄସବ ି ଫୀଭୋକୁଡଓି ୋଆଁ ୄଙୋଟ ୄଙୋଟ ଫୟୋୋଯଓି ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣିଓ ହତି ଥୋଆୋୄଯ, ଏକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ଫକି୍ର ି
ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଫଚୋଯୄଯ ଏକୁଡଓୁି ‘କ୍ଷଦୁ୍ର ଟିୄ ଓଟ’ ରିସୀ ଓଭିୋ ‘ଔଘୁୁଯୋ ରିସୀ’ ଓଭିୋ ‘ଔଘୁୁଯୋ ଈତ୍ପୋଦ’ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ଖଯ, ୄଭୋଟଯ 
ଓୋଯ, ଦୁଆଘଓଅି, ୄଦୋଓୋନ ବ ି ୄଙୋଟ ଫୟଫସୋଣକୁଡଓି ଅଦ ି ଏହ ି ଫକପ ନ୍ତକପତ ׀ ଏହ ି ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ ୄସହ ି
ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ଫତିଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଭଁୋୄନ ଫୟକି୍ତକତ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓଯନ୍ତ ିୄମୄହତୁ ୄକ୍ରତୋଭୋୄନ 
ଭଧ୍ୟ ଭୂଔୟତଃ ୄସହ ିଈୄବୋକ୍ତୋ ୄଶ୍ରଣୀଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ 

ଔ. କୃହସ୍ଥଯ ଫୀଭା  

ଓ) ଅୄଭ ଓାହିଁଓ ିକୃହସ୍ଥ ଫୀଭା ଅଫଶୟଓ ଓଯୁ ? 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 
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 ‘ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ଫୀଭା ରିସୀ’ 

i. ଏଓ କହୃସ୍ଙ ରିସୀ ୄଓଫ ୄସହ ିହୋନକିୁଡଓି ଈୄଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ରିସୀୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଥିଫୋ ଫିଦ ଓଭିୋ 
ଖଟଣୋଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭିତଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ii. ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀସଫୁ ଏଓ ଫୟୋଓ ଅଙ୍ଚୋଦନ ଓଭିୋ ପ୍ରର୍ସ୍ଗ ରିସୀ ସଫୁଯ ୄମଈକଁୁଡଓି ଧିଓୋଂର୍ ଫିଦଓୁ ଅଫଯଣ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିଓଭ ଔଙ୍ଙପଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଓଣିୋ ମୋଆ ୋୄଯ ׀ 

‘ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ’ 

i.  ‚ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ‛ ଯ ଥପ ୄହଈଙ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଙ୍କଟ ମୋହୋଓୁ ନୁଫନ୍ଧ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଫଚତି ଓୄଯ ନୋହିଁ, ତୋହୋ ସ୍ୱତଃ 
ଯୂୄ ଅଫୃତ ହୁଏ ׀ ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଏଓ ସଭସ୍ଗ-ସଙ୍କଟ କହୃସ୍ଙ ରିସୀ ପ୍ରଓୋର୍ୟଯୂୄ ଫନୟୋ ଅଙ୍ଚୋଦନଓୁ 
ଫଚତି/ଫହବିପୁ ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ, ୄତୄଫ ଫନୟୋ ଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ଗ ୄହଫୋ ଖଟଣୋୄଯ ଖଯଓୁ ଅଫଯଣ ଦଅିମିଫ ׀   

ii. ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ଅଫଯଣ ମୋହୋ ୄଓଫ ୄସହ ି ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫଚତି ଓୄଯ ୄମଈକଁୁଡଓି ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ନୁଫନ୍ଧୄଯ 
ଈରିଳଖିତ ଙ ି׀ ୄଓଈଁଟଓୁି ଫହବିପୁ ତ ଓଯୋମିଫ, ତୋହୋ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହଫ ׀  

iii. ସଭସ୍ଗ-ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋ ଫର୍ୟ ଈରବ୍ଧ ସଫପୋଧିଓ ଫୟୋଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଙ୍ଚୋଦନ/ଅଫଯଣ ୄଟ ׀ ୄତଣୁଓଯ ିଏହୋ ନୟ ପ୍ରଓୋଯଯ 
ରିସୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷୋ ଅନୁୋତଓି ଯୂୄ ଧିଓ ଭରୂୟଯ ୄହୋଆଥୋଏ , ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟଓୁ ଏଓ ଦୋଫୀଯ 
ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଭୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

ଖଯ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ଙୋନ ୄମଈଁଠ୍ ିସ୍ୱନସଫୁ ନଭିିତ ହୁଏ ଏଫଂ ସୃ୍ମତସିଫୁଓୁ ସୋଆତ ିଓଯ ିଯଔୋମୋଏ, ନଚିଯ ଏଓ ଖଯ ଥିଫୋ ଅଭଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ଧିଓୋଂର୍ଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ଦୀଖପ ଅଓୋଂକି୍ଷତ ସ୍ୱନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଅଭଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ମିଏ ଏଓ ଖଯ ଓଣିିଫୋ ୋଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନିନ୍ତ,ି ଏଓ 
କୃହ ଊଣଓୁ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଘଣନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏଓ କୃହ ଊଣ ଅଭ ଚୀଫନଯ ଦୀଖପତଭ ଊଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟଏି, ମୋହୋ ୋଆଁ ଏଓ ଦୀଖପୋଫଧି 
ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଊଣ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଅଭଓୁ ଫୟୋଙ୍କଓୁ ୄଦଫୋୋଆଁ  ଊଣଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁଏ ׀  

ଖଯ ଫୟତୀତ, ଖଯଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀ ଖୄଯ ଅସଫୋଫତ୍ର  ୄଟରିବିଚନ, ୄଯଫି୍ରୄଚୄଯଟଯ, େୋସଙି୍ଗୄଭସନି ଅଦ ି
ବ ିଭୂରୟଫୋନ ଈଓଯଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଥୋଏ ׀ ଓଙି ିସୁନୋ ଓଭିୋ ଯୂୋ ରଙ୍କୋଯ ଏଫଂ ୄଣ୍ଟଂି ଓଭିୋ ରବୟ ଓୋଓୃତ ିବ ିର୍ଳି୍ପଓୃତ ିଭଧ୍ୟ 
ଥୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିସଫୁକୁଡଓି ନଅଁି, ବୂଭିଓବ୍ନ, ଫନୟୋ ଅଦ ିଦ୍ୱୋଯୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ୄଘୋଯୀ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ିସଫୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଯଫିୋଯଯ ସଂଘଣଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ିଈଙ୍ଙ ଭରୂୟୄଯ ଓଣିୋ ୄହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋଯ ହୋନ ିଅଥଓି ଫିର୍ତ୍ଯି ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ କୃହସ୍ଙ 
ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟୋଓ ରିସୀ ମୋହୋ ଈୄଯୋକ୍ତ ଯସିି୍ଙତସିଫୁଯ ଭୁଓୋଫରିୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ׀ 

ଔ) କୃହସ୍ଥ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଓ’ଣ ଅଫୃତ ହୁଏ ? 

ସୂଘନା  

ୟାୄଓଜ୍ ଓଭିୋ ଙତ୍ର ରିସୀ 

i. ୟୋୄଓଚ ଓଭିୋ ଙତ୍ର ରିସୀ, ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଦସ୍ଗୋଫଚି ନ୍ତକପତ, ଓବଯକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭଷି୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ii. ଈଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସହ ିଓବଯସଫୁ ଯହଙି ିୄମଯଓି ିକୃହସ୍ଙ ରିସୀ, ୄଦୋଓୋନୀ ରିସୀ, ପିସ ୟୋୄଓଜ୍ ରିସୀ ଆତୟୋଦ,ି 
ମୋହୋ, ୄକୋଟଏି ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଖଯ, ଫସୁ୍ଗ ଅଦ ିସହତି ଫବିିନ୍ନ ୄବୌତଓି ସବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ ׀    

iii. ୄସବ ିରିସୀକୁଡଓି ୄଓୄତଓ ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ଓଭିୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ଅଫଯଣକୁଡଓୁି ଫ ିସମି୍ମତି ଓଯିୋୄଯ ׀  

iv. ୟୋୄଓଜ୍ ଓବଯକୁଡଓିଯ ସଭସ୍ଗ ନୁବୋକ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ଥୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁବୋକକୁଡଓି 
ୋଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ ଫ ିଥୋଆୋୄଯ ׀ 
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କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ କହୃ ସଂଯଘନୋ  ଏହୋଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ନଅଁି, ଦଙ୍ଗୋ, ୋଆ ଫିୄ ଫୋଟ, ବୂଭିଓବ୍ନ ଅଦ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ଦଏି ׀ ସଂଯଘନୋ 
ଫୟତୀତ, ଏହୋ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ୄଘୋଯୀ, ଯୋଧ ସଘୂଓ ତକି୍ରଭଣ  ଡଓୋଣତ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ରଙ୍କୋଯ, ିନ୍ଧଫିୋ ସଭଣୄଯ ୄହଈ ଓଭିୋ ତୋରୋ ଡଥିିଫୋ ଅରଭୋଯୀୄଯ ଯଔୋ ମୋଆଥୋଈ, ଓୁ ଭଧ୍ୟ କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଫୀଭିତ 
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ୁଯୋତନ ଚନିରି୍  ଓୋଓୃତ ିୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଅଫଯଣ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀  

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ ଫୟକି୍ତକତ ସୋଭଗ୍ରୀଯ ହୋନ,ି ଖୄଯୋଆ  ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ଈଓଯଣକୁଡଓିଯ ୄଫୈଦୁୟତଓି  ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଫପିତୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ 
ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଡୋର ସୋଆଓର, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ  ଶ୍ରଭିଓଭୋନଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଅଫଯଣ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ ହୋନ ିସୋଧୋଯଣତଃ ନଅଁି, ଫଚୁିୀ, ଫିୄ ଫୋଯଣ  ଫୋଣୁମୋନ ତନ/ପ୍ରବୋଯ ନଷ୍ଟ ହୋନ ିୂସୋଧୋଯଣତଃ FLEXA ଯୂୄ 
ଯଘିତି ; ଛଡ, ୄତୋପୋନ, ଫନୟୋ  ଚପ୍ଳୋଫନ ୂସୋଧୋଯଣତଃ STFI ଯୂୄ ଯଘିତି ; ଏଫଂ ୄଘୋଯୀଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଅଙ୍ଚୋଦନ 
ଓବ୍ନୋନୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ହୁଏ ׀ ଈଙ୍ଙ ୄନଟୄମୋକୟ ଫୟକି୍ତ ୂHNI) ୄମଈଁ ଭୋନଙ୍କ ଦୋଭୀ ଖଯ ଙ,ି ଙ୍କ 
ଫୃଦ୍ଧ ିସହତି, ଏହ ିଫୀଭୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫଢୁଙ ି׀   

ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ  

ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ୋସ  ୄଟରିବିଚନ ଫୀଭୋ, ମଦି ଏହ ିଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ହୁଏ, ଓୁ ରକୋ ରକୋ ନଅିମୋଆୋୄଯ ମଦ ିଫୀଭିତ ଘୋୄହଁ ׀ 
ଅତଙ୍କଫୋଦଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫହବିପୁ ତ ଓଯୋମୋଏ, ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଫସି୍ଗୋଯଣ ଯୂୄ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ମୁଦ୍ଧ  ୄସହ ିୄଶ୍ରଣୀଯ ଫିଦକୁଡଓି; 
ଭୂରୟହ୍ରୋସ; ଫୟଫହୋଯ ୄମୋକଁୁ ବଙ୍ଗୋଯୁଚୋ/ପଟୋପଟ;ି ଯଣିୋଭଚନତି ହୋନ ି ଅଣଫଓି ଫିଦକୁଡଓି ଫଚତି ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

କ) ଫୀଭିତ ଯାଶ ିଏଫଂ ପି୍ରଭୟିଭ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄଓଭିତ ିଫୀଭିତ ଯାଶଓୁି ନଦି୍ଧପାଯିତ ଓୄଯ ? 

i. ସୋଧୋଯଣତଃ, ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଯ ଦୁଆଟ ି ଦ୍ଧତ ି ଙ ି ି କୋଟଏି ୄହଈଙ ିଫଚୋଯ ଭରୂୟ ୂଏମ୍. ବି.   ନୟଟୄ ׀
ୄହଈଙ ିନୁଃସ୍ଙୋନ ଭୂରୟ ୂଅର୍.ଅଆ. ବି  ׀ ଏମ୍. ବି. ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ହୋନ ିଖଟିୄ ର, ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଭୂରୟହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ 
ଅଣୁ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ି ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନ୍ତକପତ, ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ପ୍ରତସି୍ଙୋନୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତୋଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଯଭିୋଣଯ ଯୋର୍ ׀
ଦଅିମୋଏ ନୋହିଁ ׀  

ii. ଅଯ. ଅଆ.ବି. ଦ୍ଧତିୄ ଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ଯି ସୀଭୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରତସି୍ଙୋନୋଯ ଭୂରୟ ୄଦଫ ׀ ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନ୍ତକପତ, 
ୄଓୌଣସ ିଭରୂୟହ୍ରୋସଓୁ ଫଘିୋଯଓୁ ନଅିମିଫ ନୋହିଁ ׀ ୄକୋଟଏି ସର୍ତ୍ପ ୄହଈଙ ି ୄମ ଦୋଫୀ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ହୋନ ିହଞ୍ଚଥିିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି 
ଭଯୋଭତ/ିପ୍ରତସି୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ ଏହୋ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋ ଈଘତି ୄମ ଅଯ. ଅଆ. ବି. ଦ୍ଧତଓୁି ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଏ ୄଓଫ 
ସ୍ଙୋଣୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୋଆଁ, ଷ୍ଟକ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଥିଫୋ ଷ୍ଟଓ ବ ିନୟ ସବ୍ନର୍ତ୍କିଡୁଓି ୋଆଁ ନୁୄହଁ ׀ 

ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ କହୃଯ ନୁଃ ନଭିପୋଣ ଭୂରୟ ୂଏଫଂ ଫଚୋଯ ଭରୂୟ ୋଆଁ ନୁୄହଁ  ୋଆଁ ଏହୋଯ ସଂଯଘନୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯନ୍ତ ି  ୁନନଭିପୋଣ ׀
ଭୂରୟ ୄହଈଙ ିକୃହଓୁ ନୁଃନଭିପୋଣ ଓଯଫିୋୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ମଦ ିଏହୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆମୋଏ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଫଚୋଯଭରୂୟ ଘୋହଦିୋ, ୂର୍ତ୍ ି
ଆତୟୋଦ ିଓୋଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀  

ଫୀଭିତ ଯୋର୍ଓୁି ଫୀଭିତଯ ଖଯଯ ନଭିିତ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ପ୍ରତ ିଫକପ ପୁଟଯ ନଭିପୋଣ ହୋଯ ସହତି କଣୁନ ଓଯ ିସୋଧୋଯଣତଃ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଖଯଯ 
ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଅସଫୋଫ ତ୍ର, ସ୍ଙୋଣୀ ଯୂୄ ଯହ ିୋଯୁଥିଫୋ ଫସୁ୍ଗ, ୄୋର୍ୋଓତ୍ର, ଫୋସନ, ଅଦକିୁଡଓିଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଫଚୋଯ ଭୂରୟ ଥପୋତ୍ ୄସ 
ବ ିଫସୁ୍ଗଯ ଭରୂୟହ୍ରୋସ ୄଯ ଘତି ଫଚୋଯ ଭୂରୟ ଅଧୋଯୄଯ ଓଯୋମୋଏ ׀  
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ପି୍ରଭଣିଭ ଫୀଭିତ ଭରୂୟ  ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଅଫଯଣ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯଫି ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସନ୍ଦବପୄଯ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଠ୍କି୍ ?  

I. ଏଓ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଫୟୋଓ ଅଫଯଣ ରିସୀ ମୋହୋ ଧିଓୋଂର୍ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଙ୍ଚୋଦନ ଦଏି, ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଓଭ 
ଭୂରୟଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

II. ଏଓ ଫୟୋଓ ରିସୀ ମୋହୋ ଧିଓୋଂର୍ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଙ୍ଚୋଦନ ଦଏି; ଓୁ ଏଓ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଓଭ ଭରୂୟଯ 
ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

III. ଏଓ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ ଓଭିୋ ଫୟୋଓ ରିସୀ ସଭୋନ ଭରୂୟୄଯ ଅୄସ ׀  

IV. ଏଓ କୃହସ୍ଙ ରିସୀ ସନ୍ଦବପୄ ଯ, ୄଓଫ ଏଓ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଫୟୋଓ ରିସୀକୁଡଓି ଈରବ୍ଧ ନୋହିଁ 
 ׀

 

ଔ. ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋ 

ଫୟୋୋଯ ଓଯଫିୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ଅଥଓି/ରୋବ ଦୋଣଓ ଓୋମପୟଓୋ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଈଦୟଭୀ ଘୋହିଁଫ ୄମ ତୋଯ ଫୟଫସୋଣ ରୋବଦୋଣଓ ୄହଈ 
 ׀ ଏହୋ  ନୋ ୄଓଫ ଅଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ିତୁ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫ ିୄଟ ׀ ଦୋଓୋନସଫୁ ଅଭ ୄଦର୍ୄଯ ୄନଓଙ୍କ ୋଆଁ ଔଚଣୋଯ ଈତ୍ସୄ ׀
ୄଦୋଓୋନୀ ଫୟୋୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ନ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଘନି୍ତୋ ମୋହୋ ତୋ ଫୟଫସୋଣ ଈୄଯ ଫିଯୀତ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆୋୄଯ, ଯୁ ଭକୁ୍ତ ଯହଫିୋ ୋଆଁ 
ଘୋହିଁଫ ׀ ଏଓ ଦୁବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ ଫୟଫସୋଣ ଥପ ଓଭିୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ଈୄଯ କମ୍ଭୀଯ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄଦଫୋଅି ଓଭିୋ ଓୋମପୟ 
ସଭୋନ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯୋଆୋୄଯ ׀ ଏଓ ୄଦୋଓୋନୀ ଓୄପୋୄଯଟ ସଂସ୍ଙୋନ ନୁୄହ ଁମୋହୋ ୋଔୄଯ ଫୟଫସୋଣ ନୁଯୋଯମ୍ଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ତୟଧିଓ ଯୋର୍ ିସଂଘତି ୄହୋଆଯହଙି ି׀ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଦୁବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ତୋ’ ୄଦୋଓୋନ ଫନ୍ଦ ୄହୋଆୋୄଯ  ତୋ’ ଯଫିୋଯଓୁ 
ସମ୍ଭଫତଃ ଧ୍ୱଂସ ଓଯିୄ ଦଆ ୋୄଯ ׀ ୄସକୁଡଓିଯ ଯିୄ ର୍ୋଧ ୋଆଁ ୄସ ଫୟୋଙ୍କ ଊଣ ଭଧ୍ୟ ୄନଆୋୄଯ ׀   

ସଫପଦୋ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହଥିୋଏ ୄମ ୄଦୋଓୋନୀଯ ଓୋମପୟଓୋ ଓୋଯଣଯୁ ଚନ ସଭୁଦୋଣଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୟକି୍ତକତ ହୋନ ିଓଭିୋ ତୋ’ଧନଯ 
କ୍ଷତ ି ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନୟୋଣୋଣ ୄସହ ି କ୍ଷତସିଫୁଯ ପ୍ରତିରୂ୍ତ୍ ି ୋଆଁ ୄଦୋଓୋନୀଓୁ ଦୋଣୀ ଓଯିୋୄଯ ׀ ୄସ ବ ି ଯସି୍ଙିତ ି ଭଧ୍ୟ ଏଓ 
ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫନିୋର୍ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ! ୄତଣୁ ଓଯ,ି ଚୀଫନଧୋଯଣଯ ଏହ ିଭୋଧ୍ୟଭଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯ ିଯଖିଫୋ ତ ିଅଫର୍ୟଓ ׀  

ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ଫୟୋୋଯଓି ୄଦୋଓୋନ/ଔଘୁୁଯୋ ଫୟଫସୋଣଯ ୄସ ବ ିୄନଓ ଦକିକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଙ ିୄମଈକଁୁଡଓି ୄନଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଦୋଓୋନଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୁଘକିୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସ ହସିୋଫୄଯ 
ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ମଥୋ: ୁଯୋତନ ର୍ଳି୍ପୋଓୃତ ି ୄଦୋଓୋନ, ବଣ୍ଡୋଯୀ ୄଦୋଓୋନ, ଫୁୟଟ ିୋରପଯ, ୁସ୍ଗଓ ବଣ୍ଡୋଯ, ଡିୋଟପୄ ଭଣ୍ଟ ୄଷ୍ଟୋଯ, ଡ୍ରୋଆ 
କି୍ଳନଯ, ଈହୋଯ ୄଦୋଓୋନ, ପୋଭପୋସୀ, ୄଷ୍ଟର୍ନୋଯୀ ୄଦୋଓୋନ, ଓୄଣ୍ଡଆ ୄଦୋଓୋନ, ୄୋର୍ୋଓ ୄଷ୍ଟୋଯ ଆତୟୋଦ ି׀ 

1. ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭା ଓ’ଣ ଅଫୃତ ଓୄଯ ? 

ରିସୀ ଔଘୁୁଯୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓୁି ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋଓୁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀ ଏହୋ 
ସୋଧୋଯଣତଃ ନଅଁି, ବୂଭଓିବ୍ନ, ଫନୟୋ ଓଭିୋ ହୋନଓିୋଯୀ ନଷ୍ଟ;  ୄଘୋଯୀ ଓୋଯଣଯୁ ୄଦୋଓୋନ ସଂଯଘନୋ  ଏହୋଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓିଯ ହୋନଓୁି 
ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ୄଦୋଓୋନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଫୟୋଖୋତ ସଯୁକ୍ଷୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଦୋଫୀ 
ସଭଣୄଯ ହଯୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଅଣ ଓଭିୋ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫି ׀ ଅଫଯଣଓୁ ଫୀଭିତ ତୋ’ କତଫିଧିିଯ ୄଶ୍ରଣୀ ନୁସୋୄଯ ଘଣନ 
ଓଯ ିୋଯଫି ׀  
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ଫୀଭିତ ଘଣନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ତଯିକି୍ତ ଅଫଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ରକୋ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀକୁଡଓିଯ ସଭନ୍ଧତି ୄେଫଷୋଆଟଯୁ ସତୟୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀  

ଏକୁଡଓି ୄହୋଆୋୄଯ: 

i. ୄଘାଯୀ  କୃହୄଯ ତକି୍ରଭଣ: ପିସ ଫସୁ୍ଗ/ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ୄଘୋଯୀ , ଡଓୋଣତ ି ତକି୍ରଭଣ ୋଆଁ ଅଫଯଣ 

ii. ମନ୍ତ୍ରାତ ିଔଯା ୄହଫା: ୄଫୈଦୁୟତଓି/ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଈଓଯଣକୁଡଓି ଔଯୋ ୄହଫୋ ଈୄଯ ଅଫଯଣ 

iii. ଆୄରୄଓଟରାନଓି ଉଓଯଣ  ସାଭଗ୍ରୀ : 

 ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ-ସଙ୍କଟ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  

 ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନକୁଡଓିଯ ହୋନ ିଈୄଯ ଅଫଯଣ 

iv. ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା : ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଧନ/ଭଦୁ୍ରୋଯ ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ 

 ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯଠ୍ୋଯୁ ଫୟୋଙ୍କଓୁ  ଫିଯୀତ କ୍ରୄଭ ୄନଫୋ ଅଣିଫୋ ଓଯୋମୋଈ ଥୋଏ  

 ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯୄଯ ନଯିୋଦୄଯ ଥୋଏ  

 ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯୄଯ ଏଓ ସନୁି୍ଧଓ ୂଫୋସ, /ଡ୍ରଯ/ଓୋଈଣ୍ଟଯ  ୄଯ ଥୋଏ 

v. ସାଭଗ୍ରୀ : ଓୋମପୟୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈୄେର୍ୟୄଯ ମୋତ୍ରୋ ସଭଣୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ସୋଭଗ୍ରୀଯ ହୋନ ିୋଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀   

vi. ସି୍ଥଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ଳାସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତା ପିଟଙି୍ଗସ ଦୁଖପଟଣାଚନତି ନଷ୍ଟଯ ହାନଓୁି ନଭିନକୁଡଓି ାଆଁ ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

 ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ୋସ 

 ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ପିଟଙି୍ଗଷ 

 ନିନ ସୄଙ୍କତ/ୄଗ୍ୋ ସୄଙ୍କତ/ୄହୋଡଙି୍ଗ ୂଫଜି୍ଞୋନ ୄଫୋଡପ  

vii. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣା 

viii. ଓଭପଘାଯୀଭାନଙ୍କ େଦ୍ଧାହୀନତା (ଫଶି୍ୱସନୀୟତା)/ସାଧୁତା : ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁ ଓୋମପୟକୁଡଓି ଓୋଯଣଯୁ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 

ix. ୄଫୈଧିଓ ଦାୟିତ୍ୱ : 

 ନମୁିକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ  ସଭଣୄଯ ଈୁଚଥିିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋ ୋଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ  

 ତୃତୀଣ କ୍ଷକୁଡଓୁି ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ୋଆଁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ 

ନଅଁି/ୄଘୋଯୀ/ସୋଭଗ୍ରୀ/ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ୋସ/ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ/ିଶ୍ରଭିଓ କ୍ଷତିଯୂଣ  ସୋଫପଚନଓି ଦୋଣିତ୍ୱ ୄୋରିସ ୂଯଫର୍ତ୍ପୀ 
ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଫର୍ଣ୍ିତ  ରକୋ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ନଅିମୋଆୋୄଯ ׀  

ଅତଙ୍କଫୋଦୀ ଅଫଯଣ ଭଧ୍ୟ ଫସି୍ଗୋଯତି ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଫଚପନ ସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ କହୃସ୍ଙଯ ଫୀଭୋ ବ ିଟନ୍ତ ି׀ 

2. ଫୀଭିତ ଯାଶ ି ପି୍ରଭୟିଭ 
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ୄଦୟୋକିଓ ଣୁନଟି ଓଭିୋ ପିସକଡୁଓି ସବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯ ିଅଓୋଈଣ୍ଟ ସଫୁଯ ଔୋତୋକୁଡଓୁି ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯିୄ ଫ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଫୀଭିତ ଯୋର୍ଓୁି ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀ ୄଦୋଓୋନ  ଖଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହୋ ସଫପଦୋ ସମ୍ଭଫ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ׀    

ୄମଭିତଓି ିକୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ୂଫପଯୁ ଈୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ସୋଧୋଯଣତଃ, ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତ ିଙ,ି 
ମଥୋ: ଫଚୋଯ ଭରୂୟ ଏଫଂ ନୁଃସ୍ଙୋନ/ପ୍ରତସି୍ଙୋନୋ ଭୂରୟ ׀ 

ଭୁଦ୍ରୋ, ସୋଭଗ୍ରୀ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ବ ିତଯିକି୍ତ ଅଫଯଣ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ଘଣନତି ଅଫଯଣକୁଡଓି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓଯଫି 
   ׀

ଯବିାଷା 

ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଯବିାଷା 

ଓ  ଚଫଯଦସ୍ଗୀ ୄଘୋଯୀ ଥପ ଫୀଭିତଯ ଯସିଯଠୁଁ୍ ଫସୁ୍ଗ ୄଘୋଯୀ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଦୁେପୋନ୍ତ  ଘହି୍ନଟୄମୋକୟ ଭୋଧ୍ୟଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯସିଯଓୁ 
ଓଭିୋ ଯସିଯଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତୟୋର୍ତି  ନଧିଓୃତ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଭିୋ ପ୍ରସ୍ଙୋନ ׀  

ଔ  କୃହୄଯ ନଧିଓୃତ ତକି୍ରଭଣ ୄହୋଆଙ ିୄଫୋରି ଓୁହୋମିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଯୋଧ ଓଯଫିୋ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଖଯଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯ ି
ନଧିଓୃତ ତକି୍ରଭଣ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

କ  ଡଓୋଣତ ି ଥପ ୄହଈଙ ି ଫୀଭିତ ଏଫଂ/ଓଭିୋ ଫୀଭିତଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଦୁେପୋନ୍ତ  ହଂିସ୍ର ଈଓଯଣ ଫୟଫହୋଯ ଓଯ ି
ଫୀଭିତଯ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟଯୁ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓିଯ ୄଘୋଯୀ ׀  

ଖ  ନଯିୋଦ ଥପ ୄହଈଙ ିଫୀଭିତଯ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ର୍କ୍ତ ଓୟୋଫିୄ ନଟ ୂୄଟଫୁର  ମୋହୋ ଭରୟଫୋନ ଫସୁ୍ଗ କୁଡଓିଯ ନଯିୋଦ  
ସୁଯକି୍ଷତ ସଂଯକ୍ଷଣ ୋଆଁ ନଭିିତ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଫଂ ମୋହୋ ବିତଯଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ସୀଭିତ/ନଣିନ୍ତ୍ରତି ୄଟ ׀  

ଗ  ୄଘୋଯୀ ୄହଈଙ ିସଫୁ ଯୋଧ ୋଆଁ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଦ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚୋଣଫୁିଛ ି ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄର୍ୈୀୄଯ ନୟଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି 
ଫନିୋ ନୁଭତ ିଓଭିୋ ସମ୍ମତିୄ ଯ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ୄନଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଯ ଈୄମୋକ ଈୄେର୍ୟୄଯ ଓଭିୋ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଫକି୍ରୀ ଈୄେର୍ୟୄଯ 
ୄନଆଥୋଏ ׀ ‘ୄଥଟ’  ‘ରୋୄସପନ’ି ସଭୋନୋଥପଓ ଦ ଟନ୍ତ ି׀   

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ୄଦୋଓୋନୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭତି ଏଓ ତଯିକି୍ତ ‘ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ୋସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ପିଟଙି୍ଗଷ’ ଅଫଯଣ ୋଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହୋ 
ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋ ୋଆଁ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ନଷ୍ଟଯ ହୋନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫି ? 

I. ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ୋସ 

II. ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ପିଟଙି୍ଗଷ 

III. ନିନ ସୄଙ୍କତ 

IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ 
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କ. ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ 

ଏଓ ଯସିି୍ଙତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଘନି୍ତୋ ଓଯନୁ୍ତ ୄମଈଁଠ୍ ିଅଣ ଅଣଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣଯ ଈୄମୋକ ଓଯ ିଏଓ ନୂଅଁ ଓୋଯ ଓଣିଙିନ୍ତ ିଏଫଂ ଏହୋଓୁ 
ଏଓ ଡ୍ରୋଆବୄଯ ୄନଆଙନ୍ତ ି  ,ଓଈଠୁଁ୍ ଚଣୋନୋହିଁ, ଏଓ ଓୁଓୁଯ ଅଣଙ୍କ ଯୋସ୍ଗୋୄଯ ଅୄସ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଧକ୍କୋ ୄଦଫୋଯୁ ଏୄଡଆଫୋ ୋଆଁୄ ׀
ଅଣ ସଧିୋ ୄଭୋଡ ିଦିନ୍ତ,ି ଫବିୋଚଓ ଈଯଓୁ ମୋଅନ୍ତ ି ନୟ ଏଓ ଓୋଯଓୁ ଧକ୍କୋ ଦଏି ଏଫଂ ନୟ ଫୟକି୍ତଓୁ କ୍ଷତ ଓୄଯ ׀ ୄତଣୁ ୄଓଫ 
ୄକୋଟଏି ଖଟଣୋଯ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ନଚି ଓୋଯଯ କ୍ଷତ,ି ସୋଫପଚନଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ନୟ ଓୋଯଯ ନଷ୍ଟ ଏଫଂ ଏହୋ ସହତି ନୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତ କ୍ଷତ 
ଫକି୍ଷତ ୄହରୋ ׀    

ଏହ ିଯଦୃିର୍ୟୄଯ, ମଦ ିଅଣଙ୍କ ୋଔୄଯ ଓୋଯ ଫୀଭୋ ନୋହିଁ, ଅଣଙୁ୍କ ଅଣଙ୍କ ଓୋଯ କ୍ରଣ ଓଯଥିିଫୋ ଭୂରୟଯୁ ଫହୁତ ଧିଓ ଯିୄ ର୍ୋଧ 
ଓଯ ିୄର୍ର୍ ୄହୋଆମିୄଫ ׀ 

 ଅଣଙ୍କ ୋଔୄଯ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄସୄତ ଟଙ୍କୋ ଙ ିଓ ି?  

 ନୟ କ୍ଷୄଯ ଫୀଭୋ ଅଣଙ୍କ ଓୋମପୟ ୋଆଁ ଯୋର୍ ିୄଦଫ ଓ ି? 

 ଓ’ଣ ୄହଫ ମଦ ିୄସଭୋନଙ୍କ ଫ ିଫୀଭୋ ନୋହିଁ ? 

ଏହ ିଓୋଯଣଯୁ ୄଦର୍ଯ ଓୋନୁନ ଓୋଯ ଫୀଭୋ ୄନଫୋୋଆଁ ନଫିୋମପୟ ଓଯଙି ି׀ ମଦି ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଏହ ିସଫୁ ଖଟଣୋ ଖଟଫିୋଯୁ ୄଯୋଓ ିୋୄଯ 
ନୋହିଁ, ଏହୋ ଅଣଙ୍କ ୋଆଁ ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷୋ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀   

ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଫୟତୀତ, ଓୋଯଯ ୄଘୋଯୀ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ, ଦୁଖପଟଣୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆୋୄଯ ଓଭିୋ ନଅଁି ଦ୍ୱୋଯୋ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ 
ଅଣ ଅଥଓି ଯୂୄ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ଗ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି׀  

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ କୋଡ ି ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅି ମିଫୋ ଈଘତି୍ ମୋହୋଯ କୋଡ ି ତୋ’ ନଚି ନୋଭୄଯ ବୋଯତଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିହନ 
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହୋଆଙ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ନଫିାମପୟ ତୃତୀୟ କ୍ଷ ଫୀଭା  

ୄଭୋଟଯ ଫୋହନ ଧିନଣିଭ, 1988 ନୁସୋୄଯ ସୋଫପଚନଓି ଯୋସ୍ଗୋୄଯ ଘୋରୁଥିଫୋ ଫୋହନଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଭୋରିଓ ୋଆଁ, ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ଭୃତୁୟ, 
ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ ଓଭିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିୋଆଁ ଭୋରିଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଦୋଣୀ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ୄସହ ିଯୋର୍ଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ ୋଆଁ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀ ୄସବ ିଫୀଭୋଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ 
ଯୂୄ ଫୀଭୋଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର କୋଡ ିୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄନଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

1. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଅଙ୍ଚାଦନ 

ୄଦର୍ଯ ଏଓ ଫୃହତ୍ ଫୋହନ ଚନସଂଔୟୋ ଙ ି  ସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯୄ ׀ ପ୍ରତଦିନି ୄନଓ ସଂଔୟଓ ମୋନଫୋହନ ଯୋସ୍ଗୋ ଈଯଓୁ ଅସୁଥୋଏ ׀
ୄନଓ ଫହୁତ ଭୂରୟଫୋନ ଭଧ୍ୟ ׀ ୄରୋୄଓ ଓହନ୍ତ ିୄମ ବୋଯତୄଯ, କୋଡ ିକୁଡଓି ଔଯୋ ହୁନ୍ତ ିନୋହିଁ, ୄଓଫ ଭୋରିଓ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯୁଥୋନ୍ତ ି׀ 
ଏହୋଯ ଥପ ୄହଈଙ ି ୄମ ଯୁୁଣୋ କୋଡକିୁଡଓି ଯୋସ୍ଗୋୄଯ ଘୋରିଫୋ ଘୋରୁ ଯଖିଥୋନ୍ତ ି ଏଫଂ ନୂଅଁ କୋଡସିଫୁ ୄମୋକ ୄହୋଆ  ମୋଈଥୋନ୍ତ ି  ׀
ଯୋସ୍ଗୋକୁଡଓିଯ ୄକ୍ଷତ୍ରପ ୂଡ୍ରୋଆବିଂ ୋଆଁ ସ୍ଙୋନ  କୋଡ ିସଂଔୟୋ ହସିୋଫୄଯ ଫଢୁ ନୋହିଁ ׀ ଯୋସ୍ଗୋୄଯ ଘୋରୁଥିଫୋ ୄରୋଓଙ୍କ ସଂଔୟୋ ଭଧ୍ୟ ଫଢୁଙ ି׀ 
ୄୋରିସ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଯକିଣନୋ ଓୄହ ୄମ ୄଦର୍ୄଯ ଯୋସ୍ଗୋ ଦୁଖପଟଣୋ ସଂଔୟୋ ଫଢ ି ଫଢ ି ମୋଈଙ ି  ଓୋନୁନୀ ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ׀
ଦୁଖପଟଣୋଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ କ୍ଷତିଯୂଣ ଯୋର୍ ିଫ ିଫଢ ିମୋଈଙ ି׀ ଏଯଓି ିକୋଡ ିଭଯୋଭତ ିଔଙ୍ଙପ ଫ ିଫଢୁଙ ି  ׀
ଏହସିଫୁ ୄଦର୍ୄଯ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋଯ ଭହତ୍ତ୍ୱଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯନ୍ତ ି׀  
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ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଦୁଖପଟଣୋ  ନୟ ୄଓୄତଓ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୋହନଯ ହୋନ ି  ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ କୋଡ ି
ଭୋରିଓଭୋନଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ କୋଡ ିଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ 
ଭଧ୍ୟ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀   

ଅଣ ବୋଫନ୍ତ ିଓ ିୄଦର୍ଯ ସଭସ୍ଗ ଫୋହନ କୁଡଓି ଫୀଭିତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ?ି 

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ସାଫପଚନଓି ଯାସ୍ତାୄଯ ଘାରୁଥିଫା ସଭସ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ କାଡକିୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ମଥା: 

 ସ୍କଟୁଯ  ୄଭୋଟଯସୋଆୄଓର 

 ପ୍ରୋଆୄବଟ ଓୋଯ 

 ସଫୁ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣିଓ ଫୋହନ: ଚନିରି୍ ୄଫୋହୁଥିଫୋ  ମୋତ୍ରୀ ୄଫୋହୁଥିଫୋ 

 ନୟୋନୟ ପ୍ରଓୋଯଯ କୋଡ,ି ଈ.ସ୍ୱ. ୄକ୍ରନ 

 ୄଭୋଟଯ ଫୟୋୋଯ ୂୄର୍ୋଯୁଭ  କୟୋୄଯଚୄଯ ଥିଫୋ କୋଡ ି 

ସୂଘନା 

 ‘ତୃତୀୟ-କ୍ଷ ଫୀଭା’ 

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ମୋହୋଓୁ ନୟ ଏଓ କ୍ଷଯ ୄଫୈଧିଓ ଓୋମପୟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଏ ׀ ତୃତୀଣ-କ୍ଷ ଫୀଭୋ ଫୀଭିତଯ 
ଓୋମପୟ ଓୋଠ୍ୋଯୁ ଈୁଚଥିିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ୋଆଁ ନୟ ଏଓ କ୍ଷ ୂତୃତୀଣ କ୍ଷ  ଯ ଦୋଫୀ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୂଦ୍ୱତିୀଣ 
କ୍ଷ ଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭିତ ୂପ୍ରଥଭ କ୍ଷ  ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଣିୋ ମୋଏ ׀ 

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଫୀଭୋଓୁ ‘ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ’ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ׀ 

ଫଚାଯୄଯ ୄରାଓପି୍ରୟ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଆଟ ିଫଶିଷି୍ଟ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଫଯଣକଡୁଓି ଫଷିୟୄଯ ନଭିନୄଯ ଅୄରାଘତି ୄହାଆଙ ି: 

ଓ) ଓାମପୟ (ଦାୟିତ୍ୱ) ୄଓଫ ରିସୀ : ୄଭୋଟଯ ଫୋହନ ଧିନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ସୋଫପଚନଓି ସ୍ଙୋନୄଯ ଘୋରୁଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ଫୋହନ ୋଆଁ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରତ ିଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀   

ରିସୀ ଫୋହନ ଭୋରିଓଯ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ୄଓଫ ରିଖିତ ନଭିନ ୋଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଫୋଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

 ତୃତୀଣ କ୍ଷ ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ ଓଭିୋ ଭୃତୁୟ  

 ତୃତୀଣ କ୍ଷ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ 

ଦୋଣିତ୍ୱ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ କ୍ଷତ ଏଫଂ ନଷ୍ଟ ଈୄଯ ଏଓ ସୀଭିତ ଯୋର୍ ିୋଆଁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଏଓ ୄଭୋଟଯ ଦୁଖପଟଣୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ଓଭିୋ କ୍ଷତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ର୍ୀଓୋଯ ଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ୋଆଁ ଦୋଫୀକୁଡଓି  
ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଭୋଟଯ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ନୟୋଣୋଣ ୂMACT) ୄଯ ପୋଆର ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ 

ଔ) ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ /ଫୟାଓ ରିସୀ : (ନଚି ହାନ ି+ ତୃତୀୟ କ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ) 

ଈୄଯୋକ୍ତ ଫୟତୀତ, ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫିଦକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ କୋଡଓୁି ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିଥଫୋ ନଷ୍ଟ ୂୄଭୋଟଯ କୋଡଯି ନଚି ହୋନ ିଯୂୄ 
ଯଘିତି  , ଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଖୋର୍ତି ଭରୂୟ ୂଧ୍ୟୋଣ 5 ୄଯ ଫୂପଯୁ ଅୄରୋଘତି ୄହୋଆଥିଫୋ-IDV ୄଫୋରୋମୋଈଥିଫୋ   ଏଫଂ ରିସୀଯ 
ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ, ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏସଫୁ ଫିଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ିନଅଁି, ୄଘୋଯୀ ,ଦଙ୍ଗୋ  
ଷ୍ଟ୍ରୋଆଓ, ବୂଭିଓବ୍ନ, ଫନୟୋ, ଦୁଖପଟଣୋ ଆତୟୋଦ ି׀  



 

572 

 

ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୁଖପଟଣୋ ସ୍ଙଯୁ  େୋଓପର୍ପ୍ ଓୁ ଟୋଣି ଅଣିଫୋଯ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତ ି  ଓୋମପୟ ୂଦୋଣିତ୍ୱ  ୄଓଫ ରିସୀ ׀
ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃତ ନଫିୋମପୟ ଅଫଯଣ ଫୟତୀତ , ୄଓଫ ନଅଁି ଏଫଂ/ଓଭିୋ ୄଘୋଯୀଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ସୀଭିତ ଅଫଯଣ ଭଧ୍ୟ 
ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀  

ରିସୀ କୋଡିୄ ଯ ସଜ୍ଜତି ୄହୋଆଥିଫୋ ସୋଭଗ୍ରୀଯ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ୋଆଁ ଅଫଯଣ, ମୋତ୍ରୀ ଦଯଭୋ ଦଅିମୋଈଥିଫୋ ଡ୍ରୋଆବଯ ୋଆଁ 
ପ୍ରୋଆୄବଟ ଓୋଯ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଅଫଯଣ; ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ଏଫଂ ଫୟଫସୋଣିଓ 
କୋଡକିୁଡଓିୄଯ ଣ-ବଡୋ ୄଦଈଥିଫୋ ମୋତ୍ରୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓୋଯ ଔଯୋ 
ୄହୋଆକୄର ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ୄସଫୋ ଓଭିୋ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ଯୂୄ ଏଓ ଓୋଯ ଭଧ୍ୟ ୄଦଆ ୋଯନ୍ତ ି׀ 

2. ଫଚପନ 

ରିସୀ କୁଡଓି ନ୍ତକପତ ୄଓୄତଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଫଚପନ ୄହରୋ ପଟୋପଟ,ି କୋଡ ି ଔଯୋ, ଯଣିୋଭସ୍ୱଯୂ ହୋନ,ି ୄଫୈଧ ଡ୍ରୋଆବିଂ 
ରୋଆୄସନଷ ଥୋଆ ଓଭିୋ ଭଦୟୋନୀଣଯ ପ୍ରବୋଫୄଯ ଥୋଆ ଡ୍ରୋଆବ ଓଯଫିୋୄଯ ହୋନ ି  ଫୟଫହୋଯ ଓଯଫିୋୄଯ ସୀଭୋ’ ନୁସୋୄଯ କୋଡଯି‘ ׀
ଫୟଫହୋଯ ନଥିଫୋ ୂଈ.ସ୍ୱ. ପ୍ରୋଆୄବଟ ଓୋଯ ଟୟୋସ, ଯୂିୄ ଫୟଫହୃତ ୄହଫୋ  ଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀ 

3. ଫୀଭିତ ଯାଶ ି ପି୍ରଭୟିଭ 

ଏଓ ୄଭୋଟଯ ରିସୀୄଯ ଏଓ କୋଡଯି ଫୀଭିତ ଯୋର୍ଓୁି ଫୀଭିତଯ ୄଖୋର୍ତି ଭୂରୟ ୂଅଆ.ଡ.ିବି  ଓୁହୋମୋଏ ׀  

କୋଡଯି ୄଘୋଯୀ ୄହଫୋ ଓଭିୋ ଦୁଖପଟଣୋୄଯ ଭଯୋଭତ ି ୄହୋଆ ନ ୋଯଫିୋ ବ ି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୋନ ି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ି ଅଆ.ଡ.ିବି. 
ଅଧୋଯୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ୄହଫ ׀  କୋଡଯି ଅଆ.ଡ.ିବି. ଫୀଭୋଯ ଅଯମ୍ଭ/ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫତି କୋଡଯି ବ୍ରୋଣ୍ଡ  
ୄଭୋୄଡର ଯ ନଭିପୋଣଓୋଯୀ/ ଫୟଫସୋଣୀଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭରୂୟ ଅଧୋଯୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ହୁଏ ଏଫଂ ନୁମୋଣୀ ଭୂରୟହ୍ରୋସ ୋଆଁ ଫୟଫସ୍ଙିତ 
ଓଯୋମୋଏ ׀   

5 ଫର୍ପ ଅଣୁଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଥିଫୋ କୋଡଯି ଏଫଂ ଯୁୁଣୋ ୄଭୋୄଡରଯ କୋଡ ି ୂଥପୋତ୍ ୄମଈ ଁୄଭୋୄଡର କୁଡଓୁି ନଭିପୋଣଓୋଯୀଭୋୄନ ନଭିପୋଣ ଓଯଫିୋ 
ଫନ୍ଦ ଓଯିୄ ଦଆଙନ୍ତ ି  ଯ ଅଆ.ଡ.ିବି.ଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ଙ୍କ ଫୁଛୋଭଣୋ ଅଧୋଯୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀   

ହୋଯନଦି୍ଧପୋଯଣ/ ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଫୀଭିତଯ ୄଖୋର୍ତି ଭୂରୟ, ଓୁୟଫନି୍ କ୍ଷଭତୋ, ୄବୌକଓି ୄଚୋନ, କୋଡଯି ଅଣୁ ଅଦ ିଓୋଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ 
ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଓୋହୋ ନୋଭୄଯ ୄନଫୋ ଈଘତି୍ ? 

I. କୋଡ ିଭୋରିଓ ନୋଭୄଯ, ମୋହୋଯ ନୋଭ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିହନ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହତି, ଞି୍ଜଓୃତ ୄହୋଆଙ ି 

II. ମଦ ିକୋଡ ିଘୋଈଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଭୋରିଓଠ୍ୋଯୁ ରକୋ ହୁଏ, ୄତୄଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିହନ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରୋବ ଓଯ ିୄସହ ି
ନୋଭୄଯ ମିଏ କୋଡ ିଘୋଈଥିଫ  

III. ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରୋବ ଓଯ,ି କୋଡ ିଭୋରିଓ ସହତି, ତୋ’ୄଓୌଣସ ିଯଫିୋଯ ସଦସୟ ନୋଭୄଯ 

IV. ମଦ ିକୋଡ ିଘୋଈଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଭୋରିଓଠ୍ୋଯୁ ରକୋ ହୁଏ, ୄତୄଫ ଭୂଔୟ ରିସୀ କୋଡ ିଭୋରିଓ ନୋଭୄଯ ୄହଫୋ ଈଘତି ଏଫଂ ଅଡ-
ନ ଅଫଯଣ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ନୋଭୄଯ ୄହଫୋ ଈଘତି ମିଏ କୋଡ ିଘୋଈଥିଫ 

 



 

573 

 

ଜ  ଏଓ କହୃସ୍ଙ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଓ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଅଦ ଓଭିୋ ଖଟଣୋକୁଡଓି ଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷତସିଫୁ ଈୄଯ 
ୄଓଫ ଅଙ୍ଚୋଦନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ ରିସୀକୁଡଓି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହଫ ׀  

ଟ  କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ ସଂଯଘନୋ  ଏହୋଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ନଅଁି, ଦଙ୍ଗୋ, ୋଆ ଫିୄ ଫୋଟ, ବୂଭିଓବ୍ନ ଅଦ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 
ସଂଯଘନୋ ଫୟତୀତ, ଏହୋ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ୄଘୋଯୀ, ଚଫଯଦସି୍ଗ କହୃ ପ୍ରୄଫର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଘୋଯୀ, ଡଓୋଣତ,ି ରୁଟୋଟଓୁ ଭଧ୍ୟ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଠ୍  ୟୋୄଓଚ ଓଭିୋ ଙତ୍ର ଅଫଯଣ, ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଦସ୍ଗୋଫଚି ନ୍ତକପତ, ଅଫଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭଷି୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଡ  ଏଓ କହୃସ୍ଙ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତ ିଙ:ି ଫଚୋଯ ଭୂରୟ ୂଏମ୍. ବି.  ଏଫଂ 
ୁନଃସ୍ଙୋନ ଭୂରୟ ୂଅଯ. ଅଆ. ବି  ׀  

ଢ  ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ନଅଁି, ବୂଭିଓବ୍ନ, ଫନୟୋ ଓଭିୋ ୄଦ୍ୱର୍ୀ,  ୄଘୋଯୀ ହୋନ ିଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଦୋଓୋନ ସଂଯଘନୋ   
ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  ୄଦୋଓୋନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଫୄଯୋଧ ସଯୁକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

ଣ  ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଓଭିୋ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ କୋଡଯି ହୋନ ି କ୍ଷତ ି ଓୁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ କୋଡଭିୋରିଓଙ୍କ କୋଡ ିଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋୄଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଫୋ ୋଆଁ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ୂକୋଡ ିଭୋରିଓ ଭୋନଙ୍କ  ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଘ  କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ 

ଙ  ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋ 

ଚ  ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ 

 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏଓ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଫୟୋଓ ଅଫଯଣ ରିସୀ ମୋହୋ ଧିଓୋଂର୍ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଙ୍ଚୋଦନ ଦଏି, ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଓମ୍ ଭରୂୟଯ 
ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀   

ୄଦୋଓୋନୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭତି ଏଓ ତଯିକି୍ତ ‘ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ୋସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ପିଟଙି୍ଗଷ’ ଅଫଯଣ ୋଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯିୋୄଯ ׀ ଏହୋ 
ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ୋସ, ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ପିଟଙି୍ଗଷ  ନିନ ସୄଙ୍କତ ଯ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ନଷ୍ଟଯ ହୋନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 
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ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ କୋଡ ିଭୋରିଓ ନୋଭୄଯ ୄନଫୋ ଈଘତି୍, ମୋହୋଯ ନୋଭ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିହନ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହୋଆଙ ି׀ 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋୄଯ 

I. ସୁନୋ  ଯୂୋ ରଙ୍କୋଯ ସଫୁ ଅଫୃତ ହୁଏ 

II. ଚଣଓଯ ୄଦୋଓୋନଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଅଫୃତ ହୁଏ 

III. ଯଫିୋଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋଧିଓୃତ ଓୋଯକୁଡଓି ଅଫୃତ ହୁଏ  

IV. ୄନଫୋ ଅଣଫିୋ ସଭଣୄଯ ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଠ୍ୋମୋଈଥିଫୋ ୋସପରକୁଡଓି ଅଫୃତ ହୁଏ ׀ 

ପ୍ରଶନ 2 

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ ଅଫୃତ ଓୄଯ 

I. ୄଓଫ ଖଯଯ ସଂଯଘନୋ 

II. ୄଓଫ ଖଯଯ ଫସୁ୍ଗ/ ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓି 

III. ଈବଣ ସଂଯଘନୋ  ଫସୁ୍ଗ କୁଡଓି  

IV. ଈବଣ ସଂଯଘନୋ  ଫସୁ୍ଗ କୁଡଓି ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ଖୄଯ ନ ଥୋଏ   

ପ୍ରଶନ 3 

ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋୄଯ, ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ ? 

I. ମନ୍ତ୍ରୋତଯି ଔଯୋ ୄହଫୋ 

II. ୄଦ୍ୱର୍ୀ ହୋନ ି

III. ଫୟଫସୋଣ ଫୄଯୋଧ 

IV. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଆଙ୍ଚୋଓୃତ ନଷ୍ଟ 

 

ପ୍ରଶନ 4 

ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋୄଯ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ ? 

I. ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯୄଯ ସନୁି୍ଧଓ/ ଓୋଈଣ୍ଟଯ ଥିଫୋ ଭୁଦ୍ରୋ/ ଧନ 
II. ଫୟୋଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯଓୁ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ଭୁଦ୍ରୋ/ ଧନ 
III. ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯୄଯ ନଯିୋଦୄଯ ଥିଫୋ ଭଦୁ୍ରୋ/ ଧନ 
IV. ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯଓୁ ନଅିମୋଈଥିଫୋ ଭୁଦ୍ରୋ /ଧନ 

ପ୍ରଶନ 5 
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ୄଦୋଓୋନ ଫୀଭୋ ଅଫୃତ ଓୄଯ 

I. ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁ ଓୋମପୟଓୋ 
II. ଫୀଭିତଙ୍କ ସୋଧୁ ଓୋମପୟଓୋ 
III. ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁ ଓୋମପୟଓୋ 
IV. ଧନ ଊଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁ ଓୋମପୟଓୋ 

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋୄଯ ସନୁୋ  ଯୂୋ ରଙ୍କୋଯସଫୁ ଅଫୃତ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭୋ ଈବଣ ସଂଯଘନୋ  ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋୄଯ, ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଆଙ୍ଚୋଓୃତ ନଷ୍ଟ ଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ୄଦୋଓୋନୀଯ ଫୀଭୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯଓୁ ନଅିମୋଈଥିଫୋ ଭଦୁ୍ରୋ/ଧନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ୄଦୋଓୋନ ଫୀଭୋ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁ ଓୋମପୟଓୋଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 
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ଧ୍ୟାୟ 26 
ଫୟାାଯିଓ ଫୀଭା 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ୂଫପଫର୍ତ୍ ି ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄଭ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଙୁି ୄମଈଁକୁଡଓି ଫୟକି୍ତ  କୃହସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଅଫଯଣ ଦିନ୍ତ ି׀ ନୟ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ସଭହୂ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋ 
ଙ ି׀ ଏକୁଡଓି ୄହୄର ଫୟୋୋଯଓି ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣିଓ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆୄଚସ୍ ଓଭିୋ ପୋଭପସଫୁ, ୄମଈଁଭୋୄନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଚନିରି୍  ୄସଫୋୄଯ 
ନମୁିକ୍ତ ଙନ୍ତ ିଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄଭ ଏହ ିସଭୂହ ଦ୍ୱୋଯୋ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଅଫଯଣ ୄଦଫୋୋଆଁ 
ଈରବ୍ଧ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

ଓ. ସବ୍ନର୍ତ୍ ି/ଗି୍ନ ଫୀଭୋ 

ଔ. ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ଫୀଭୋ 

କ. ୄଘୋଯୀ ଫୀଭୋ 

ଖ. ଭୁଦ୍ରୋ /ଧନ ଫୀଭୋ 

ଗ. ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ /ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭୋ 

ଘ. ଫୟୋଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫୀଭୋ  

ଙ. ରଙ୍କୋଯ ନଭିପୋତୋ ଫଳଓ ରିସୀ 

ଚ. ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋ 

ଛ. ୄଦୟୋକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋ  

ଜ. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋ 

ଟ. ଦୋଣିତ୍ୱ ରିସୀ 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୋଆ ୋଯିୄ ଫ : 

1. ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଗି୍ନ ଫୀଭୋଓୁ ସୁୋଯରି୍ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

2. ଯଣିୋଭସ୍ୱଯୂ ହୋନ ିୂଗି୍ନ  ଫୀଭୋଓୁ ଯବିୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

3. ୄଘୋଯୀ ଫୀଭୋ ଅଫଯଣ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  

4. ଭୁଦ୍ରୋ/ ଧନ ଫୀଭୋଯ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  

5. ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ/ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

6. ଫୟୋଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫୀଭୋଓୁ ଯବିୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

7. ରଙ୍କୋଯ ନଭିପୋତୋ ଫଳଓ ରିସୀଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫୋ ୋଆଁ  
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8. ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ 

9. ୄଦୟୋକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋଓୁ ଫୁଛଫିୋ ୋଆଁ 

10. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋଯ ସୋଯୋଂର୍ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  

11. ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ 

ଓ. ସବ୍ନରି୍ତ୍ / ଗି୍ନ ଫୀଭା 

ଫୟୋୋଯଓି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚ କୁଡଓି ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିବୋୄଫ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : 

 କ୍ଷୁଦ୍ର  ଭଧ୍ୟଭ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆୄଚସ୍ [SMEs] ଏଫଂ 

 ଫୃହତ୍ ଫୟଫସୋଣ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆୄଚସ୍ 

ଐତହିୋସଓିଯୂୄ, ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଏହ ିଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯ ିଫୃହତ୍ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହୋଆଙ ି׀  

ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓିଯ ଫୟୋୋଯଓି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚକୁଡଓୁି ଫକି୍ରଣ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓୁି ୄସକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସହତି ମତ୍ନ ସହତି 
ୄଭ ଔଅୁଆଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଈରବ୍ଧ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ମଥୋଥପ ସଛୁଫୁଛ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଅସନୁ୍ତ ଏହ ି
ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ׀  

 

ସବ୍ନରି୍ତ୍ / ଗି୍ନ ଫୀଭା 

ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଫୟୋୋଯଓି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ସହତି ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭୋରିଓ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଈମୁକ୍ତ, ମିଏ େଷ୍ଟ ଓଭିୋ ଓଭିର୍ନୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ି
ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ/ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠୋନ କୁଡଓି ୋଆଁ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଧୋଯଣ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଁଭୋନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଅଥଓି ହତି ଥୋଏ ׀  

ସଭସ୍ଗ ସ୍ଙୋଫଯ  ସ୍ଙୋଫଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିମୋହୋ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଯସିଯୄଯ ଫସ୍ଙିତ ମଥୋ: ଖଯ, ପ୍ଳୋଣ୍ଟ  ମନ୍ତ୍ରୋତ,ି ଅସଫୋଫ, ପିସ, ଘଯ, ପିଟଙି୍ଗଷ  
ନୟ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି, ଷ୍ଟକ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଥିଫୋ ଷ୍ଟକ୍, ଈରବ୍ଧଓୋଯୀ/ଗ୍ରୋହଓଯ ଯସିଯୄଯ ଥିଫୋ ଷ୍ଟକ୍ ସହତି, ଯସିଯଠ୍ୋଯୁ ଭଯୋଭତ ିୋଆଁ 
ସ୍ଙୋଣୀଯୂୄ ହଟୋଆ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ମନ୍ତ୍ରୋତ ିସଫୁଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀ ଫୟଫସୋଣଓୁ ଏହୋଯ ସ୍ୱୋବୋଫଓି ଯୋସ୍ଗୋଓୁ ୄପଯୋଆ ଅଣଫିୋ 
ୋଆଁ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ନୁଃନଭିପୋଣ  ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଅଥଓି ସହୋଣତୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହ ିଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଗି୍ନଫୀଭୋ 
ଏହୋଯ ବୂଭିଓୋ ନବିୋଏ ׀ 

1. ଗି୍ନ ରିସୀ ଓ’ଣ ଅଫୃତ ଓୄଯ ? 

ଗି୍ନ ରିସୀ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଅଦ ଫରି୍ଣୄଯ ନଭିନୄ ଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି׀ 

ଫୟୋୋଯଓି ସଙ୍କଟକୁଡଓି ୋଆଁ ଗି୍ନଫୀଭୋ ନଭିନ ଅଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

 ନଅଁି 

 ଫଚୁିୀ 

 ଫିୄ ଫୋଯଣ/ନ୍ତଃୄଫୋଯଣ 

 ଦଙ୍ଗୋ ଷ୍ଟ୍ରୋଆଓ ଏଫଂ ୄଦ୍ୱର୍ୀ ହୋନ ି

 ପ୍ରବୋଫ ହୋନ ି
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 ଫୋଣୁମୋନ ଧ୍ୱଂସ 

 ଛଡ, ୄତୋପୋନ, ଫୋତୟୋ, ଟୋଆପୁନ, ହଯିୄ ଓନ, ଟର୍ଣ୍ପୋୄଡୋ, ଫନୟୋ  ଚପ୍ଳୋଫନ 

 ବୂଭଓିବ୍ନ 

 ଥଯ ସ୍ଖନ ସହତି ଫତନ  ବୂ-ସ୍ଖନ 

 ୋଣି ଟୋଙି୍କ, ଈଓଯଣ  ୋଆକଡୁଓିଯ ଫିୄ ଫୋଟ  ଧିପ୍ରଫୋହ 

 ପ୍ରୄକ୍ଷୋସ୍ଘ ଯୀକ୍ଷଣ ଓୋମପୟଓୋ 

 ସ୍ୱଣଂଘୋତି ସିି୍ପଙ୍କରଯ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଠ୍ୋଯୁ ୋଣି ୄଫୋହଫିୋ 

 ଫୁଦୋ ନଅଁି 

ଦୁଆଟ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ରକ୍ଷଣ ଫୟୋୋଯଓି ଫୀଭୋଓୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ  ଔଘୁୁଯୋ ଂକି୍ତଯୁ ରକୋ ଓୄଯ ׀   

ଓ  ପୋଭପ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣିଓ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚ କୁଡଓିଯ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷୋ ଫହୁତ ୄଫର୍ୀ ׀ ଓୋଯଣ 
ୄହଈଙ ିୄମ ଫୟୋୋଯଓି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚଯ ସବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଭୂରୟ ୄକ୍ଷୋ ଫହୁତ ୄଫର୍ୀ ׀ 
ୄସକୁଡଓିଯ କ୍ଷତ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ଓବ୍ନୋନୀଯ ତଷି୍ଠି ଯହଫିୋ  ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଈୄଯ ଫିଯୀତ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆୋୄଯ ׀  

ଔ  ଫୟୋୋଯଓି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଘୋହଦିୋଓୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଓଭିୋ ନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋ ହସିୋଫୄଯ 
ନଫିୋମପୟ ଓଭିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଫୋରି ଧଯୋମୋଆଙ ି׀ ଈଦୋହଯଣସ୍ୱଯୂ, ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ଳୋଣ୍ଟ  ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଊଣ 
ଚଯଅିୄଯ ସ୍ଙୋନୋ ଓଯୋମୋଏ, ୄସକୁଡଓିଯ ଫୀଭୋ ଊଣ ୋଆଁ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ବୋଯତୄଯ ୄନଓ ଓୄପୋୄଯଟ 
ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚକୁଡଓି ଫୃର୍ତ୍କିତଯୂୄ ଘୋରୁଥିଫୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄନଓ ଫହୁଯୋଷ୍ଟ୍ରୀ ଟନ୍ତ ି׀ 

ୄସଭୋୄନ ସୋଫପୄବୌଭିଓ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଫଚୋଣ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ, ମୋହୋ ମଥୋଥପ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଓୋମପୟୄଓୌର୍ ଯ ଙ୍ଗୀଓଯଣ  
ୄସଭୋନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  

ଈୄଯୋକ୍ତ ଫିଦକୁଡଓି ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିହୋନ ିୄଓୄତଓ ଫଚପନ/ଫହଷି୍କଯଣଓୁ ଙୋଡ ିରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ହୁଏ ׀  

2. ଫଚପନ / ଫହଷି୍କଯଣ ୄଓଉଁକୁଡଓି ଟନ୍ତ ି? 

ଫଚପନ ୄହଈଙନ୍ତ:ି 

ଓ) ନଭିନ ବ ିପ୍ରତୟାଶତି ଫିଦ 

i. ମୁଦ୍ଧ ଓଭିୋ ମୁଦ୍ଧବ ିଓୋମପୟଓୋ ׀  

ii. ଅଣଫଓି ଫିଦ 

iii. ଅଣନୀଓଯଣ  ଫଓିଯିଣ 

iv. ପ୍ରଦୂର୍ଣ  ସଂଦୂର୍ଣ/ସମି୍ମଶ୍ରଣ ହୋନ ି

ଔ) ସାଧାଯଣ ଫୀଭାୄଯ ନୟ ରିସୀକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ୄହଉଥିଫା ଫିଦ 

i. ମନ୍ତ୍ରୋତ ିଘ/ ଔଯୋ ୄହଫୋ 

ii. ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ 
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ଫର୍ୟ, ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଆ ୄଓୄତଓ ଫିଦଓୁ ଅଫଯଣ ଦଅିମୋଆୋୄଯ, ୄମଭିତଓି ି ବୂଭିଓବ୍ନ, ନଅଁି  ଛଟଓୋ ଫୀଭିତ ଫିଦଯ 
ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ଫଚୁିୀ ଘୋରିମିଫୋ ୄମୋକଁୁ ର୍ୀତ ବଣ୍ଡୋଯୄଯ ଷ୍ଟଓଯ ଔଯୋ ୄହଫୋ, ଥଯ ଅଦ ିହଟୋଆଫୋୄଯ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙପ, ରିସୀ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ନଭିପୋତୋ, ଯୋଭର୍ପ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଆଞି୍ଜନଣିଯଯ ରୁ୍ଳ୍କ, ଚଙ୍ଗର ନଅଁି, ହଠ୍ୋତ୍ ଦହନ  ନଚି କୋଡ ି
ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରବୋଫୀ ହୋନ ି׀ 

3. ଗି୍ନ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ 

ଗି୍ନ ରିସୀକୁଡଓି ସୋଧୋଯଣତଃ 12 ଭୋସଯ ଫଧି ୋଆଁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଓଫ ନଫିୋସ ୋଆଁ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଦୀଖପୋଫଧି 
ରିସୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ,ି ଥପୋତ୍ 12 ଭୋସଯୁ ଧିଓ ଫଧି ୋଆଁ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଳ୍ପୋଫଧି ରିସୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ 
ୋଆଁ ଳ୍ପ ଫଧି ଭୋଓକୁଡଓି ରୋକୁ ହୁଏ ׀ 

4. ଫଚାଯଭୂରୟ ଓଭିୋ ନୁଃସ୍ଥାନ ଭୂରୟ ରିସୀ 

ଏଓ ହୋନ ିଖଟଫିୋୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସୋଭୋନୟଯୂୄ ଫଚୋଯ ଭୂରୟ ୂମୋହୋ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭରୂୟ  ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ୁନଃ ସ୍ଙୋନ ଭରୂୟ 
ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ପ୍ରତଫିଦୄଯ ୄଦଆଥିଫୋ ୄସହ ିପ୍ରଓୋଯଯ ନୂଅଁ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରଦୋନ 
ଓଯନ୍ତ ି׀ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ିୄ ଯ ନୂତନ ନୁଃସ୍ଙୋନ ଭୂରୟ ପ୍ରଦର୍ତି ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ଗି୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥିଫୋ ବ ିଫଚୋଯ ଭୂରୟ 
ନୁୄହଁ ׀  

ୁନଃସ୍ଙୋନ ଭୂରୟ ରିସୀକୁଡଓି ଖଯ, ଲୋଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରୋତ ି ଅସଫୋଫତ୍ର, ପିଳସ, ଘଯ, ପିଟଙି୍ଗଷ ଓୁ ଅଫଯଣ ୄଦଫୋୋଆଁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
ୁନଃସ୍ଙୋନ ଭୂରୟ ରିସୀକୁଡଓି ଫଚୋଯ ଭୂରୟ ଅଧୋଯୄଯ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଷ୍ଟକ୍ ସଫୁଓୁ ଅଫଯଣ ୄଦଫୋୋଆଁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀  

5. ୄଖାଷଣାତ୍ର ରିସୀ 

ୄେଯହୋଈସୄଯ ସଂଘତି ଥିଫୋ ଷ୍ଟକ୍ କୁଡଓି ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ରିସୀ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄହତୁ ୄସବ ିଷ୍ଟକ୍ 
କୁଡଓିଯ ଯଭିୋଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄହଈଥୋଏ ׀ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିସୄଫପୋଙ୍ଙ ଭୂରୟ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ମୋହୋଓୁ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ୄକୋଦୋଭୄଯ କଙ୍ଚତି 
ଯହଥିିଫୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିଭରୂୟ ଈୄଯ ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ପି୍ରଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ׀ ରିସୀ ଘୋରୁଥିଫୋ ଫସ୍ଙୋୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ସମ୍ମତ 
ସଭଣ ନ୍ତଯୋୄଯ, ତୋ’ ଷ୍ଟକ୍ ସଫୁଯ ଭରୂୟଓୁ ୄଖୋର୍ତି ଓଯଫିୋଓୁ  ଡଫି ׀ ଏହୋଓୁ ରିସୀ ଫଧିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀    

6. ୄପଳାଟଯ (ପ୍ରଫହଭାନ) ରିସୀ  

ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ୄହଈଙ ି ୄପଳୋଟଯ ୂପ୍ରଫହଭୋନ  ରିସୀ ׀ ଏହ ି ରିସୀସଫୁ ୄକୋଟଏି ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି ନ୍ତକପତ ନେିଷି୍ଟ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଙୋନୄଯ କଙ୍ଚତି ୄହୋଆଥିଫୋ ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଷ୍ଟକ୍ ୋଆଁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫୋ ସ୍ଙୋନକୁଡଓୁି 
ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନୄଯ ଥିଫୋ ଫୀଭିତଯ ଷ୍ଟଓ ୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଫପୋଧିଓ ହୋଯ 
10% ଯ ୄରୋଡଙି୍ଗ ସହତି ׀ ଏ କୁଡଓି ନଅଁି ୄପଳୋଟଯ ୂପ୍ରଫହଭୋନ  ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିୄନଓ ସ୍ଙୋନକୁଡଓିୄଯ 
‘ପ୍ରଫୋହତି ୄହଈଥୋଏ’ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ନଭିନକୁଡଓି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ: 

ଓ  ଦଔଯ ପ୍ରଓୋଯ – ୄଦୟୋକିଓ ଓଭିୋ ନୟ ପ୍ରଓୋଯଯ ׀  

ଔ  ଏଓ ୄଦୟୋକିଓ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫସି୍ଙତ ସଭସ୍ଗ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଓୁ ନଭିିତ ଈତ୍ପୋଦ ୂକୁଡଓି  ନୁସୋୄଯ, ସଭୋନ ହୋଯୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମିଫ ׀  



 

580 

 

କ  ୄଦୟୋକିଓ ଯସିଯ ଫୋହୋୄଯ ସି୍ଙତ ସୁଫଧିୋ କୁଡଓିଯ ଭରୂୟ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ଙୋନୄଯ ଦଔରଯ ସ୍ୱଯୂ ନୁସୋୄଯ, ନଦି୍ଧପୋଯତି 
ୄହଫ ׀  

ଖ  କଙ୍ଚତି ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ଧୋଯଣ ଓଯଥିିଫୋ ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ହୋନଓିୋଯଓ ପ୍ରଓୃତ ିଅଧୋଯୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମିଫ ׀  

ଗ  ‚ଅଡ-ନ‛ ଅଫଯଣଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଘ  ତୀତ ଦୋଫୀ ଆତହିୋସ  ଯସିଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନଅଁି ସଯୁକ୍ଷୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ପି୍ରଭିଣଭୄଯ 
ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ଦଅିମୋଏ ׀  

ଙ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ହ୍ରୋସ ୋଆଁ ଦଙ୍ଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆକ୍, ୄଦ୍ୱର୍ ୂର୍ଣ୍ପ  ଅତଙ୍କଫୋଦ ହୋନ ିଅଫଯଣ  ଫନୟୋ ସଭହୂ ଏଫଂ 
ଫିଦକୁଡଓି ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯ ିୋୄଯ ׀  

ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ୄର୍ୈୀ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠୁ୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ରକୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଫୟୋୋଯଓି ସଙ୍କଟକୁଡଓି ୋଆଁ ଏଓ ଗି୍ନ ରିସୀ __________ଯ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 

I. ଫିୄ ଫୋଯଣ 

II. ନ୍ତଃୄଫୋଯଣ 

III. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଈବଣ 

IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ିନୋହିଁ 

ଔ. ଫୟଫସାୟ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫୀଭା 

ଏହ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋଓୁ ଯଣିୋଭ ଯୂଓ ହୋନ ିଫୀଭୋ ଓଭିୋ ରୋବଯ ହୋନ ିଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ଫୀଭିତ ଫିଦ ଦ୍ୱୋଯୋ ଖଯ, ପ୍ଳୋଣ୍ଟ, ମୋନ୍ତ୍ରଓି ପିସ, ଘଯ, ପିଟଙି୍ଗଷ, ସଭଦୁ୍ର ଫୟୋୋଯଓି ଚନିରି୍ ଅଦ ିଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫସୁ୍ଗ ଓଭିୋ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ ଓଭିୋ ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏହୋଯ ଯଣିୋଭ ସ୍ୱଯୂ ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଭିୋ ଅଂର୍ଓି ଫୋଧୋ 
ଈୁଚିୋୄଯ, ମୋହୋ ପୄଯ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ଫଧିୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଅଥଓି ହୋନ ିୄହୋଆୋୄଯ׀ 

1. ଫୟଫସାୟ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଙ୍ଚାଦନ 

ଯଣିୋଭଯୂଓ ହୋନ ି ୂସ.ିଏଲ୍.  ରିସୀ [ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ୂଫ.ିଅଆ ] ୄଭୋଟ ରୋବ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ ରୋବଯ ହୋନ ି ୋଆଁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ-ମୋହୋ ରୁ୍ଦ୍ଧ ରୋବ ମୁକ୍ତ ଷ୍ଟୋଣି୍ଡଙ୍ଗ ଘୋଚପ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ମୋହୋ ସହତି ନ୍ତଭି କ୍ଷତଓୁି ଓଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ, 
ଫୀଭିତ ଫୟଫସୋଣଓୁ ସୋଧୋଯଣ ସି୍ଙତଓୁି ୄପଯୋଆ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଭ ଓଯୋଆଫୋୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଔଙ୍ଙପ ଭଧ୍ୟ 
ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ׀ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ ଫିଦ  ସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ଗି୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ୄହୋଆଥିଫୋକୁଡଓି ସହତି ସଭୋନ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଏଓ ବୂଭିଓବ୍ନଯ ଯଣିୋଭ ଓୋଯ ନଭିପୋତୋଯ ଓୋଯଔୋନୋଯ ହୋନ ି ହୁଏ, ଈତ୍ପୋଦନ ହୋନଯି ଯଣିୋଭ ନଭିପୋତୋଯ ଅଣଯ ହୋନ ି ୄହଫ ׀ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ଧିଓ ଔଙ୍ଙପ ସହତି ଏହ ିଅଣଯ ହୋନଓୁି ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ିଏହୋ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦଯ ଯଣିୋଭସ୍ୱଯୂ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଏହ ିରିସୀଓୁ ୄଓଫ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ଗି୍ନ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ ସହତି ନଅିମୋଆୋୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀକୁଡଓି 
ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ହୁଏ ୄଓଫ ମଦ ିଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ଗି୍ନ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ଥୋଏ ׀ 
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ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ରିସୀଓୁ ୄଓଫ _________ ସହତି ନଅିମୋଆୋୄଯ ׀ 

I. ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ଗି୍ନ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ  

II. ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ଗି୍ନ  ସୋଭୁଦି୍ରଓ ରିସୀ 

III. ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ 

IV. ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି  ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ରିସୀ 

କ. ୄଘାଯୀ ଫୀଭା 

ଏହ ି ରିସୀ ଓୋଯଔୋନୋ, ୄଦୋଓୋନ, ପିସ, ୄେଯହୋଈସ  ୄକୋଦୋଭ ବ ି ଫୟଫସୋଣିଓ ଯସିଯକୁଡଓି ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ଷ୍ଟକ୍, 
ଚନିରି୍ତ୍ର, ପନଘିଯ ପିସ, ଘଯ  ତୋରୋଫନ୍ଦ ଫସ, ୄଯ ନକଦ ଯୋର୍ ିଥୋଏ, ମୋହୋଓୁ ୄଘୋଯୀ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ଅଫଯଣଯ ଯସିଯ ୄଓଫ 
ୄଘୋଯୀ  ନଧିଓୋଯ କହୃ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯ ିୄଘୋଯୀ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ׀ ଏହ ିଯସିଯଓୁ ନୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଦ ୄମଯଓି ିସୋଧୋଯଣ ୄଘୋଯୀ, 
ରୋୄସପନ,ି ରୁଟ, ଡଓୋଣତଠି୍ୋଯୁ ରକୋ ଯଖିଫୋଓୁ ଡଫି, ୄମଈସଁଫୁକୁଡଓି ଯବିୋର୍ୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ନୁହନ୍ତ ି׀ 

1. ୄଘାଯୀ ଫୀଭା ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ୄହଉଥିଫା ସଙ୍କଟ 

ଓ  ଯସିଯ ଭଧ୍ୟଓୁ ପ୍ରଓୃତ ଫଫୂପଓ  ହଂିସ୍ର ପ୍ରସ୍ଙୋନ ଓଭିୋ ୄସଠ୍ ିଟଓଫିୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋନ ି׀  

ଔ  ୄଘୋଯଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଭିୋ ଯସିଯଯ ନଷ୍ଟ/କ୍ଷତ ି ି ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଅଫୃତ ହୁଏ ୄଓଫ ମଦ ିଏହୋଯ ହୋନ ׀
ଫୀଭିତ ଯସିଯଯୁ ହୁଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଯସିଯଯୁ ନୁୄହଁ ׀ 

2. ନକଦ ଅଫଯଣ  

ୄଘୋଯୀ ଅଫଯଣଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄହଈଙ ିନକଦ ଅଫଯଣ ׀ ଏହୋ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ହୁଏ ୄଓଫ ୄମୄତୄଫୄ ନକଦ ଯୋର୍ ିଏଓ 
ଫୋସ, ୄଯ ସୁଯକି୍ଷତ ଯଔୋମୋଆଥୋଏ , ମୋହୋ ୄଘୋଯ ୄବଦୟ ଏଫଂ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ନଭିପୋଣ  ଡଚିୋଆନଯ ଥିଫ ׀ ନକଦ ଅଫଯଣ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ 
ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ସୋଧୋଯଣ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମୋଆଙ ି: 

क  ଏଓ ଘୋଫ ିଫୟଫହୋଯ ଓଯ ିଫୋସ,  ଓୁ ୄଔୋରିଫୋ ୋଆଁ ନକଦ ଯୋର୍ଯି ହୋନ ିହୁଏ, ୄମଈଁଠ୍ ିୄସହ ିଘୋଫଓୁି ହଂିସୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ 
ହଂିସୋଯ ଧଭଓ ଦଅି ମୋଆ ଓଭିୋ ଫଫୂପଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀  ଏହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ‚ଘୋଫ ିଧୋଯୋ‛ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଔ  ଫୋସ, ୄଯ ଥିଫୋ ନକଦ ଯୋର୍ଯି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ତୋରିଓୋ ଫୋସ,  ଫୟତୀତ ନୟ ସ୍ଙୋନୄଯ ସୁଯକି୍ଷତ ଯୂୄ ଯଔୋମୋଏ ׀ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄସବ ିୄଯଓଡପ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦର୍ପୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଓୃତ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ମପୟନ୍ତ ସୀଭତି ୄଟ ׀  

କ  ୄସହ ି ଯଦୃିର୍ୟକୁଡଓିୄଯ, ୄମଈକଁୁଡଓି ଫୃହତ୍ ଅଓୋଯୄଯ ଓମ୍ ଭୂରୟଯ ଥୋଏ, (ମଥୋ: କଠ୍ଯୀୄଯ ଓୋ/ଯୁଆ, 
ର୍ସୟଦୋନୋ, ଘନି ି ଆତୟୋଦ ି ୄଓଫ ଏଓ ଫସଯୄଯ ସଭଗ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଯ ହୋନ ି ୄହଫୋଯ ସଙ୍କଟ ଦୂଯସ୍ଙ ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଘୋଯୀ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯଭିୋଣଯ ଭୂରୟଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ସଫପୋଧିଓ ହୋନ ି ୄଫୋରି ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହ ି
ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ହୋନ ିଈୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସଭଗ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଓୁ ସଙ୍କଟ ନ୍ତକପତ ଅଫଯଣ 
ଦଅିମୋଏ ׀ ଏହୋ ଭୄନ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏଓ ଦ୍ୱତିୀଣ ୄଘୋଯୀ ନଓିଟ ସଭଣୄଯ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ଓଭିୋ ଏହୋଯ 
ୁନଃଖଟଣୋଠ୍ୋଯୁ ନଫୃିତ ିୋଆଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଧିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିୋୄଯ ׀  

3. ଫଚପନ/ଫହଷି୍କଯଣ 
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ରିସୀ ୄସହ ି ୄଘୋଯୀଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ମୋହୋ ଓଭପଘୋଯୀ, ଯଫିୋଯ ସଦସୟ ଓଭିୋ ଯସିଯୄଯ ୄଫୈଧିଓଯୂୄ ଯହୁଥିଫୋ ନୟ 
ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥୋଏ, ନୋ ଏହୋ ରୋୄସପନ ିଓଭିୋ ସୋଧୋଯଣ ୄଘୋଯୀଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ୄସହ ିହୋନକିୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫହଷି୍କତୃ ଓୄଯ 
ୄମଈଁକୁଡଓି ଏଓ ଗି୍ନ ଓଭିୋ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ୋସ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ 

4. ଫସି୍ତାଯଣ 

ରିସୀଓୁ ଦଙ୍ଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆକ୍  ଅତଙ୍କଫୋଦ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଫସି୍ଗୋଯତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

 

5. ପି୍ରଭୟିଭ 

ୄଘୋଯୀ ରିସୀ ୋଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱଯୂ ସ୍ୱଣଂ ଫୀଭିତଯ ୄନୈତଓି ଅଦ, ଯସିଯଯ ନଭିପୋଣ  ଫସ୍ଙିତ,ି ସଯୁକ୍ଷୋ 
ପ୍ରୋଫଧୋନ ୂଈ.ସ୍ୱ. ଚକୁଅୀ, ୄଘୋଯ ସତଓପଖଣ୍ଟ ି, ୂଫପଯ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିଆତୟୋଦ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫଫିଯଣୀ ଫୟତୀତ, ଏଓ ଫୂପ-ସ୍ୱୀଓୃତ ିନଯିୀକ୍ଷଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଈଙ୍ଙ ଭରୂୟସଫୁ 
ଚଡତି ׀ 
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ୄଘୋଯୀ ରିସୀଯ ପି୍ରଭିଣଭ _____________ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 

I. ଫୀଭିତ ରିସୀଯ ସ୍ୱଯୂ 

II. ସ୍ୱଣଂ ଫୀଭିତଯ ୄନୈତଓି ଅଦ 

III. ଯସିଯଯ ନଭିପୋଣ  ଫସ୍ଙିତ ି

IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ 

ଖ. ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା 

ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୟଫସୋଣୄଯ ନକଦ ସମ୍ଭୋଫିୋ ଏଓ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଂର୍ ׀ ଏହୋ ଫୟୋଙ୍କ  ୄଦୟୋକିଓ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ କୁଡଓୁି ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ ହୋନଠି୍ୋଯୁ 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଈେଷି୍ଟ ׀ ଯସିଯ ବିତୄଯ ୄହଈ ଓଭିୋ ଫୋହୋୄଯ ୄହଈ, ଟଙ୍କୋ ସଙ୍କଟୄଯ ଥୋଏ ׀ ଏହୋଓୁ ଫୋହୋଯ ଓଯଫିୋ, ଚଭୋ 
ଓଯଫିୋ, ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ୄଫୈଧ ଯୂୄ ନଅିମୋଆୋୄଯ ׀ 

1. ଭୁଦ୍ରା ଫୀଭାଯ ଅଙ୍ଚାଦନ  

ନକଦ, ୄଘଓ/ୄୋଷ୍ଟୋର ଡପଯ/ଡୋଓ ଟଓିଟ ସମ୍ଭୋଫିୋ ସଭଣୄଯ ୄହଈଥିଫୋ ହୋନକିୁଡଓୁି ଅଫଯଣ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଭଦୁ୍ରୋ ଫୀଭୋଓୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ ରିସୀ ସୋଭୋନୟତଃ ଦୁଆ ନୁବୋକ ନ୍ତକପତ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 

 

ଓ) ଟ୍ରାଞି୍ଜଟ (ାଯଫହନ) ନୁବାକ 

ଏହୋ ଡଓୋଣତ ିଓଭିୋ ୄଘୋଯୀ ଓଭିୋ ୄସବ ିଓୋମପୟଓୋଯ ଯଣିୋଭସ୍ୱଯୂ ୄହୋଆଥିଫୋ ନକଦ ଯୋର୍ଯି ହୋନଓୁି ଅଫଯଣ ଓୄଯ 
ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଭିୋ ତୋ’ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଓଭପଘୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୋହୋଯଓୁ ନଅିମୋଏ ׀ 

େୋଞି୍ଜଟ ନୁବୋକ ଦୁଆ ଯୋର୍ଓୁି ନେିଷି୍ଟ ଓୄଯ: 



 

583 

 

i. ୄଓୌଣସ ି ଏଓ ହାନ ି ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଯ ଦାୟିତ୍ୱଯ ସୀଭା : ଏହୋ ୄହଈଙ ି ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ ି ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ 
ପ୍ରୄତୟଓ ହୋନ ିୋଆଁ ୄଦଫୋୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ii. ରିସୀ ଫଧିୄଯ ାଯଫହନ ୄଯ ଅଓତି ଯାଶ ିଯଭିାଣ : ପି୍ରଭିଣଭ ଯୋର୍ିୄ ଯ ହଞ୍ଚଫିୋ ୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ 
ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ଯ ଯଭିୋଣଓୁ ଏହୋ ନଯୂିଣ ଓୄଯ ׀  

ରିସୀକୁଡଓି ୄଖୋର୍ଣୋ ଅଧୋଯୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମୋହୋ ଗି୍ନ ଫୀଭୋୄଯ ଘୋରୁଥିଫୋ ପ୍ରଥୋ ବ ି  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ׀
େୋଞି୍ଜଟୄଯ ଅଓତି ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ଈୄଯ ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଏହ ିଯୋର୍ଓୁି ରିସୀଯ ସଭୋପି୍ତ ସଭଣୄଯ ଫୟଫସି୍ଙତ 
ଓଯନ୍ତ,ି ମୋହୋ ରିସୀ ଫଧିୄଯ େୋଞି୍ଜଟ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓୃତ ଯୋର୍ ିଈୄଯ ଅଧୋଯତି ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭତି ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଖୋର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ 
ନୁସୋୄଯ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯ ୄସହ ିଓୋଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ୄମଯ ିଓ ିନକଦ ଯୋର୍ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଅିମୋଈଙ ିଓ,ି ସୀଭୋ, 
 ଫୋହନଯ ପ୍ରଓୋଯ, ନଅିମୋଆଥିଫୋ ଦୂଯତୋ, ଯୋସ୍ଗୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସଯୁକ୍ଷୋ ରକ୍ଷଣସଫୁ ׀ 

ଔ) ଯସିଯ ନୁବାକ 

ଏହ ିନୁବୋକ ୄଘୋଯୀ, ଚଫଯଦସି୍ଗ ଖୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯ ିୄଘୋଯୀ, ରୁଟ ଆତୟୋଦ ିଓୋଯଣଯୁ ଚଣଓଯ ଯସିଯ/ତୋରୋ ଫନ୍ଦଥିଫୋ ଫୋସ,  
ଠ୍ୋଯୁ ନକଦଯ ହୋନ ିଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ରିସୀ ନୟ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ସୋଭୋନୟତଃ ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯଯ ୄଘୋଯୀ ଫୀଭୋ ବ ିସଭୋନ 
ମୋହୋ ଅୄଭ ଈୄଯୋକ୍ତ ଧ୍ୟଣନ ଯଣିୋଭ 3 ନ୍ତକପତ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଙୁି ׀  

2. ଫସି୍ତାଯଣ 

ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ ରିସୀଓୁ ନଭିନରିଖିତଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫସି୍ଗୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : 

ଓ  ନକଦ ଟଙ୍କୋ ଫହନ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁତୋ 

ଔ  ଦଙ୍ଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆଓ  ଅତଙ୍କଫୋଦ ସଙ୍କଟ 

କ  ସଂଫତିଯଣ ସଙ୍କଟ, ୄମଈଁଟୋ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଭଚୁଯୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ଖଟୁଥିଫୋ ହୋନ ି

3. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫଚପନ / ଫହଷି୍କଯଣ 

ଏକୁଡଓି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ : 

ଓ  ତୁଟ ିଓଭିୋ ୄରୋ ୄମୋକଁୁ ଓଭ ୄହଫୋ 

ଔ  ୄସହ ିଧନଯ ହୋନ ିମୋହୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଫୟକି୍ତ ଫୟତୀତ ନୟ ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ 

କ  ଦଙ୍ଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆକ୍  ଅତଙ୍କଫୋଦ: ଏହୋଓୁ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ ଏଓ ଫସି୍ଗୋଯଣ ଯୂୄ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ 

 

4. ପି୍ରଭୟିଭ 

ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫୀଭିତ, ୄଓୌଣସ ି ଏଓ ସଭଣୄଯ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଅଓତି ୄଭୋଟ ନକଦଯୋର୍ ି ଫହନ ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ, ଯଫିହନଯ ପ୍ରଓୋଯ, 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୂଯତୋ, ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଈୋଣ ଆତୟୋଦ ିଅଧୋଯୄଯ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯୋମୋଏ ׀ ରିସୀଯ ସଭୋପି୍ତଯ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ 
ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଫର୍ପସୋଯୋ ନଅିମୋଈଥିଫୋ ପ୍ରଓୃତ ନକଦ ନୁସୋୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ ୄମୋକୟ ׀ 
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଭଦୁ୍ରୋ/ଧନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ହୁଏ ? 

I. ତୁଟ ିଓଭିୋ ୄରୋ ଓୋଯଣଯୁ ଓଭ ୄହଫୋ 

II. ୄଘୋଯୀ ଓୋଯଣଯୁ ଚଣଓଯ ଯସିଯଯୁ ନକଦ ଯୋର୍ଯି ହୋନ ି 

III. ୄସହ ିଧନଯ ହୋନ ିମୋହୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଫୟକି୍ତ ଫୟତୀତ ନୟ ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  

IV. ଦଙ୍ଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆଓ  ଅତଙ୍କଫୋଦ 

ଗ. ଫଶି୍ୱସନୀୟତା / ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା 

ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଅଥଓି କ୍ଷତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି ୄସଆଥି ୄମୋକଁ ୁ ମୋହୋଓୁ ୄଶ୍ୱତ ଯରୋଯ ଯୋଧ ଓୁହୋମୋଏ ୄମଯ ି ଓ ି ୄସଭୋନଙ୍କ 
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଓଟତୋ ଓଭିୋ ସୋଧୁତୋ ׀ ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭୋ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଭୋନଙୁ୍କ ନଓରି, ୄଧୋଓୋ, ୄଘୋଯୀ, ତୁଟିୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରୄଣୋକ  
ଯୋଧ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙୁ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଟତୋ ଓଭିୋ ସୋଧୁତୋ ଓୋଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ି
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀ 

1. ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା ନ୍ତକପତ ଅଫଯଣ 

ଏଓ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଅଥଓି ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋ ଯଣିୋଭଚନତି ହୋନକିୁଡଓୁି ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀   

ଓ  ହୋନ ିଭଦୁ୍ରୋ/ଧନ, ସଯୁକ୍ଷୋ ଓଭିୋ ଚନିରି୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଔ  ଓୋମପୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓର୍ତ୍ପଫୟଯ ଫଧିୄଯ ସଂୋଦତି ୄହଫୋ ଈଘତି୍;  

କ  କ୍ଷତ ି ରିସୀ ସଭୋପି୍ତଯ 12 ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓଭିୋ ଓଭପଘୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ, ଆସ୍ଗପୋ ଓଭିୋ ଫହଷି୍କଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄମଈଁଟଓୁି ଫ ି
ଅକଯୁ ୄହଫ, ଅଫଷି୍କତୃ ୄହଫୋ ଈଘତି୍  

ଖ  ଏଓ ସୋଧୁ ଓଭପଘୋଯୀ ମୋହୋଓୁ ନୁଃ-ନମୁିକି୍ତ ଦଅିମୋଆଙ,ି ୋଆଁ ୄଓୌଣସ ିଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ   

2. ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭାଯ ପ୍ରଓାଯ 

ୄନଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭୋ ଯହଙି,ି ୄମଈକଁୁଡଓି ନଭିନ ଭୄତ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ:ି 

ଓ) ୄଫୈୟକି୍ତଓ ରିସୀ 

ଏହ ିପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀଓୁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓଫ ଏଓ ଫୟକି୍ତଓୁ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମୋଏ ׀ ଓଭପଘୋଯୀଯ ନୋଭ, ଦଫୀ  
କୟୋୄଯଣ୍ଟଯି ଯୋର୍ ିନେିଷି୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ 

b) ସାଭୂହଓି ରିସୀ 

ଏହ ି ରିସୀ ଏଓ ସଘୂୀ ସଭୋଫଷି୍ଟ ଓୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ୄସହ ି ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନୋଭ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ପ୍ରତ ି ଏହ ି
କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି ରୋକ ୁ ହୁଏ, ତୋ ସହତି ପ୍ରୄତୟଓ ଓଭପଘୋଯୀଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟକୁଡଓିଯ ଟପି୍ପଣୀ  ରକୋ ରକୋ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭତି ଯୋର୍ ି
ସମି୍ମତି ଓଯୋମୋଏ ׀ 

c) ପ୍ରଫହଭାନ ରିସୀ ଓଭିୋ ୄପଳାଟଯ 
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ଏହ ିରିସୀୄଯ, ଅଫୃତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ନୋଭ  ଓର୍ତ୍ପଫୟସଫୁଓୁ ଏଓ ସଘୂୀୄଯ ସମି୍ମତି ଓଯୋମୋଏ, ଓନୁି୍ତ କୟୋୄଯଣ୍ଟଯି 
ରକୋ ରକୋ ଯୋର୍ ିଯଫିୄର୍ତ୍ପ, ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଯୋର୍ଯି କୟୋୄଯଣ୍ଟିଓୁ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ପ ସଭହୂ ଈୄଯ ‚ପ୍ରଫୋହତି‛ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄତଣୁ ୄଓୌଣସ ି
ୄକୋଟଏି ଓଭପଘୋଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରଫୋହତି କୟୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ଓଭ ଓଯିୄ ଦଫ, ମଦ ିଭୂ ଯୋର୍ଓୁି ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁଃସ୍ଙୋିତ ଓଯୋ ନ ମୋଏ ׀ 

ଖ)  ଦ ରିସୀ 

ଏହୋ ସୋଭୂହଓି ରିସୀ ବ ିୄଓଫ ଏହୋ ଫୟତୀତ ୄମ ନୋଭକୁଡଓିଯ ଫୟଫହୋଯ ଯଫିୄର୍ତ୍ପ, ସୂଘୀ ଦକଡୁଓୁି ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓୄଯ 
ୄମଈଁକୁଡଓୁି ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ଯୋର୍ ିୋଆଁ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ׀   

ଗ) ଫଳାୄଙ୍କଟ୍ (ଅଫଯଣ) ରିସୀ 

ଏହ ିରିସୀ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନୋଭ ଓଭିୋ ଦକୁଡଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ନ ଓଯ ିସଭଗ୍ର ଷ୍ଟୋଫ୍ ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିଚଜି୍ଞୋସୋ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ଏଓ ଫଡ ଷ୍ଟୋଫ୍ ଥିଫୋ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ୋଆଁ 
ୄଓଫ ମଥୋଥପ ଏଫଂ ସଂକଠ୍ନ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ତୀତ ୄମୋକୟତୋ ଫରି୍ଣୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯଥିୋଏ ׀ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁଡଓୁି ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଈରବ୍ଧ ଓଯୋଆଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ରିସୀ 
ୄଓଫ ଔୟୋତସିବ୍ନନ୍ନ ଫଡ ଫଡ ପୋଭପକୁଡଓି ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀  

3. ପି୍ରଭୟିଭ 

ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ଫୟଫସୋଣ ୄଯୋଚକୋଯଯ ପ୍ରଓୋଯ, ଓଭପଘୋଯୀଯ ସ୍ଙିତ/ିଦ, ମୋଞ୍ଚ  ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ସଷି୍ଟଭ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 
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ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭୋ ____________କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀ 

I. ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଓଟ ଓଭିୋ ସୋଧୁତୋ ଓୋଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଭୋନଙ୍କ 

II. ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଙ୍କ ଓଟ ଓଭିୋ ସୋଧୁତୋ ଓୋଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ 

III. ତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ଓଟ ଓଭିୋ ସୋଧୁତୋ ଓୋଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଓଭପଘୋଯୀ  ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଙ୍କ 

IV. ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ଓଟ ଓଭିୋ ସୋଧୁତୋ ଓୋଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଂର୍ଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ 

ଘ. ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଫୀଭା 

ଏହ ି ଫୟୋଓ ଅଫଯଣ ଫୟୋଙ୍କ,  NBFC ଏଫଂ ନୟୋନୟ ନୁଷ୍ଠୋନକୁଡଓି ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ୄମଈଭଁୋୄନ ଭଦୁ୍ରୋ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ଓୋମପୟଓୋ ସହତି ଫୟଫସୋଣ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭୋୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ ଭଦୁ୍ରୋ/ଧନ  ସୁଯକ୍ଷୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଘିୋଯଓୁ 
ୄନଆ ׀ 

1. ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଫୀଭା ନ୍ତକପତ ଅଙ୍ଚାଦନ 

ଫୟୋଙ୍କଯଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଏହ ିରିସୀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଙ ି׀ 

ଓ  ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ନଅଁି, ୄଘୋଯୀ, ଦଙ୍ଗୋ  ଷ୍ଟ୍ରୋଆଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ ସଯୁକ୍ଷୋ 

b) ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋଯଣ ୄହଈ, ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଫୄହୋ ସହତି, ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତ,ି ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି 
ପ୍ରୋଧିଓୃତ ଓଭପଘୋଯୀଭୋୄନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯସିଯ ଫୋହୋଯଓୁ ଫହନ ଓଯ ିନଅିମୋଏ ׀ 
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କ  ୄଘଓ, ଡ୍ରୋପଟ, ସ୍ଙିଯ ଚଭୋ ଯସଦି ଅଦଯି ନଓରି ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

ଖ  ଧନ/ସଯୁକ୍ଷୋ ଓଭିୋ ପ୍ରତବୂିତ ଚନିରି୍ ସଭନ୍ଧତି ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁତୋ  

ଗ  ୄଯୄଚଷ୍ଟିଓୃତ ଡୋଓ ୋସପର ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପ୍ରର୍ଣ 

ଘ  ଭୂରୟୋଙ୍କଓ ଯ ସୋଧୁତୋ 

ଙ  ଫୟୋଙ୍କକୁଡଓିଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ୄମଯଓି ି ‘ଚନତୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ’  ‘ୄଙୋଟ ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ’ ଭୋନଙ୍କ  ହୋତୄଯ ଥିଫୋ 
ସଭଣୄଯ ଭଦୁ୍ରୋଯ ହୋନ ି

ଅଫଯଣ ଅଫଷି୍କୋଯ ଅଧୋଯୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଥପ ରିସୀ ସକ୍ରଣି ୄହଫ ୄସହ ିଫଧିୄଯ ୄମଈଁ ସଭଣୄଯ ଏଓ ହୋନ ିଅଫଷି୍କତୃ 
ହୁଏ ଏଫଂ ଚଯୁଯୀ ନୁହଁ ଓ ିୄସହ ିଫଧି ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଖଟଥିିରୋ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଅଫଯଣ ଫଦିୟଭୋନ ଯହଥିିଫୋ ଈଘତି୍ ୄମୄତୄଫୄ 
ହୋନ ିଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଖଟଥିିରୋ ׀ 

ଯବ୍ନଯା ହସିାଫୄଯ ଅଫଷି୍କାଯ ତାଯିଔଯ 2 ଫଷପ ଫୂପ ଫଧି ବିତଯଯ ହାନଓୁି ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ଅଫଯଣ ମଦ ିଫଙି୍ଚନି୍ନ 
ଯୄହ, ୄସହ ିତାଯିଔଯ ଫୂପଯୁ ୄମୄଫ ହାନ ିଖଟଥିିରା ׀ 

2. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫଚପନ 

ଏକୁଡଓି ସମି୍ମତି ଓଯନ୍ତ:ି 

ଓ  ଫୟୋୋଯଓି ହୋନ ି

ଔ  ଫୄହୋ [ଂର୍ୀଦୋଯ /ନିୄ େପର୍ଓଭୋନଙ୍କ ସପଟୄ େଯ ଯୋଧ  ସୋଧୁତୋ]   

3. ଫୀଭିତ ଯାଶ ି

ଫୟୋଙ୍କଓୁ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ଓୁି ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରଥଭ 5 ନୁବୋକୄଯ ପ୍ରଫୋହତି ୄହଫ ׀ ଏହୋଓୁ ‘ଭୂ ଫୀଭତି 
ଯୋର୍’ି ଓୁହୋମୋଏ ׀ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭତି ଯୋର୍ ିନୁବୋକ ୂ1)  ୂ2) ୋଆଁ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ିଭୂ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିମୄଥଷ୍ଟ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀ 
ରିସୀ ଏଓ ନଫିୋମପୟ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ିଫୀଭିତ ଯୋର୍ଯି ଏଓ ନଫିୋମପୟ  ସ୍ୱଣଂଘୋତି ୁନଃସ୍ଙୋନ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଏି ׀    

4. ହାଯନଦି୍ଧପାଯଣ/ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ନଭିନ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି : 

 

ଓ  ଭୂ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି

ଔ  ତଯିକି୍ତ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି

କ  ଷ୍ଟୋଫ୍ ସଂଔୟୋ 

ଖ  ର୍ୋଔୋ ସଂଔୟୋ 
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ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୟୋଙ୍କଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ହୁଏ ? 
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I. ନଅଁି ଓୋଯଣଯୁ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ୄଫୄ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଧନ ସଯୁକ୍ଷୋ  

II. ୄଘକ୍ ଯ ନଓରି ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ 

III. ଭୁଦ୍ରୋ/ ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁତୋ  

IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ 

ଙ. ରଙ୍କାଯ ନଭିପାତାଙ୍କ ଫଳଓ ରିସୀ  

ଏହ ିଫର୍ପକୁଡଓିୄଯ ବୋଯତ ରଙ୍କୋଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ହୀଯୋ ୋଆଁ ଥୃିଫୀ ଫୟୋୋଯୄଯ ଏଓ ଗ୍ରଣୀ ୄଓନ୍ଧ ଯୂୄ ଈଦଣ ୄହୋଆଙ ି׀ ଅଭଦୋନୀ 
ୄହଈଥିଫୋ ଓଞ୍ଚୋ ହୀଯୋଓୁ ଓଟୋମୋଏ, ୋରିସ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଯପ୍ତୋନୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ଏଓ ରଙ୍କୋଯନଭିପୋତୋଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟଯ ଧ୍ୟୋନ 
ଯୄଔ ମୋହୋଯ ଫୟଫସୋଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ୄଥୋଓୄଯ ଥିଫୋ ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟଯ ସୋଭଗ୍ରୀ ୄମଯଓି ିସନୁୋ ରଙ୍କୋଯ  ଯୂୋ ସୋଭଗ୍ରୀ, ହୀଯୋ  ଭରୂୟ 
ଥଯ, ହୋତ ଖଡ ିଆତୟୋଦ ିସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ ଏହ ିଫୟୋୋଯ ଏହ ିଭରୂୟଫୋନ ସୋଭଗି୍ରୀକୁଡଓୁି ଫହୁତ ଯଭିୋଣୄଯ କଙ୍ଚତି ଯଖିଫୋ  ୄସକୁଡଓୁି 
ଫବିିନ୍ନ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଫୋ ଅଣିଫୋୄଯ ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ 

1. ରଙ୍କାଯ ନଭିପାତାଙ୍କ ଫଳକ୍ ରିସୀଯ ଅଙ୍ଚାଦନ  

ରଙ୍କୋଯନଭିପୋତୋଙ୍କ ଫଳଓ ରିସୀ ୄସ ବ ି ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଏହୋଓୁ ଘୋଯ ି ନୁବୋକୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀ ନୁବୋକ 1 
ନ୍ତକପତ ଅଙ୍ଚୋଦନ ନଫିୋମପୟ ୄଟ ׀ ଫୀଭିତ ତୋ’ ନଚି ଆଙ୍ଚୋୄଯ ନୟ ନୁବୋକକୁଡଓିଯ ରୋବ ଈଠ୍ୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଏଓ ୟୋୄଓଚ 
ରିସୀ ׀   

ଓ  ନୁବାକ 1 : ନଅଁି, ଫିୄ ଫୋଯଣ, ଫଚୁିୀ, ୄଘୋଯୀ, ଚଫଯଦସ୍ଗୀ ଖୄଯ ର୍ ିୄଘୋଯୀ, ସୋଧୋଯଣ ୄଘୋଯୀ, ରୁଟ, ଡଓୋଣତ,ି 
ଦଙ୍ଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆଓ  ୄଦ୍ୱର୍ ୂର୍ଣ୍ପ ହୋନ ିଏଫଂ ଅତଙ୍କଫୋଦଯ ଯଣିୋଭୄଯ ଫୀଭିତଯ ଯସିଯୄଯ ଥିଫୋ ୄଫୄ ୄହଈଥିଫୋ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫଯଣ ଦଏି ׀  

ଔ  ନୁବାକ 2 : ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭତି  ନୟ ନେିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭୋନଙ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋୄଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଥିଫୋୄଫୄ ୄହଈଥିଫୋ 
ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫଯଣ ଦଏି ׀  

c) ନୁବାକ 3 : ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄଯୄଚଷ୍ଟ୍ରିଓୃତ ୋସପର ଡୋଓ, ଏଣୋଯ ୄଫ୍ରଟ୍ ଆତୟୋଦ ିଦ୍ୱୋଯୋ ଯଫିହନୄଯ ଥିଫୋ ୄଫୄ ହୋନ ି
ଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫଯଣ ଦଏି ׀ 

ଖ  ନୁବାକ 4 : ନୁବୋକ 1 ୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଯସିଯୄଯ ଥିଫୋ ଫୟୋୋଯ  ପିସ 
ଅସଫୋଫତ୍ର  ପିଟଙି୍ଗଷ ୋଆଁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 

ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବୋକ ପି୍ରଭିଣଭ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ୋଆଁ ରକୋ ରକୋ ଯୂୄ ଭରୂୟୋଙି୍କତ ହୁଏ ׀   

 

2. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫଚପନକୁଡଓି ୄହଉଙ ି: 

ଓ  ଓଭପଘୋଯୀ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ଓୋଟଫିୋ ଫୋରୋ, ସୁନୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁତୋ 

ଔ  ସୋଫପଚନଓି ପ୍ରଦର୍ପନୀୄଯ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

କ  ଫୟକି୍ତକତ ଈୄେର୍ୟୄଯ ିନ୍ଧଥିିଫୋ/ଫହନ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ହଚମିିଫୋ/ହୋନ ିୄହଫୋ 

ଖ  ଫୟଫସୋଣ ସଭଣ ଫୋହୋୄଯ ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଫୋସ, ୄଯ ଯଔୋ ମୋଆ ନ ଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ି 
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ଗ  ଯୋତ୍ରିୄ ଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ଛଯଓୋକୁଡଓିୄଯ ଯଖିଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

ଘ  ଓଭପଘୋଯୀ ଓଭିୋ ଫୀଭିତ ଯଫିୋଯଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଫଶି୍ୱସନୀଣତୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ /ନଷି୍ଠୋ 
କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଅଫଯଣ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ନଅିମୋଆୋୄଯ ׀   

3. ପି୍ରଭୟିଭ 

ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଦୃିର୍ୟଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତୋ ଈୄଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ ଫରି୍ଷି୍ଟ ୄଘୌଓଦିୋଯ, ୄକ୍ଳୋଜ୍ ସଓଟି ଟ.ିବି./ଅରୋଭପ ସଷି୍ଟଭ, 
ଫରି୍ଷି୍ଟ  ନୟ ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଈଓଯଣ ୋଆଁ ଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ସହତି ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବୋକ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 7 

ରଙ୍କୋଯନଭିପୋଣ ଫଳଓ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄଯୄଚଷି୍ଟ୍ରଓୃତ ୋସପରୄଯ ଯଫିହନ ୄହଈଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହୋନଓୁି 
___________ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

I. ନୁବୋକ I 

II. ନୁବୋକ II 

III. ନୁବୋକ III 

IV. ନୁବୋକ IV 

 

ଚ. ଆଞି୍ଜନୟିଯିଂ ଫୀଭା 

ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଯ ଏଓ ର୍ୋଔୋ ମୋହୋ ଗି୍ନ ଫୀଭୋଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ସହତି ସଭୋନ୍ତଯୄଯ ଫଓିର୍ତି ୄହରୋ ׀ ଏହୋଯ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ି
ୄଦୟୋକିଓ ଫଓିୋର୍ୄଯ ଘହି୍ନଟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମୋହୋ ଓୋଯଔୋନୋ  ମନ୍ତ୍ରୋତ ିୋଆଁ ଏଓ ବିନ୍ନ ଅଫଯଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଈୄଯ 
ଅୄରୋଓୋତ ଓଯଥିିରୋ ׀ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଅଫଯଣଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତଓୁ ଭଧ୍ୟ ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଯିୄ ମୋଚନୋ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଓିର୍ତି ଓଯୋମୋଆଥିରୋ – 
ମୋହୋ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଯଫିଚତି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣକୁଡଓି ଫୟତୀତ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିରୋ ׀ 
ଈତ୍ପୋଦକୁଡଓି ଫବିିନ୍ନ ଘଯଣକୁଡଓି ଅଫୃତ ଓଯୁଥିରୋ – ନଭିପୋଣଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ିଯୀକ୍ଷଣ ମପୟନ୍ତ ୄମୄତୄଫୄ ଓୋଯଔୋନୋ ଓୋମପୟକ୍ଷଭ 
ୄହଈଥିରୋ ׀ ଏହ ିଫୀଭୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ିଈବଣ ଫଡ  କ୍ଷୁଦ୍ର ୄଦୟୋକିଓ ଣୁନଟି ସଫୁ ׀ ଏହୋ ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ଈଓଯଣ ଥିଫୋ 
ଣୁନଟିକୁଡଓୁି  ଫଡ ଫଡ ଯିୄ ମୋଚନୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଠ୍ଓିୋଦୋଯଭୋନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀  

ଆଞି୍ଜନୟିଯିଂ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯ 

ଅସନୁ୍ତ ଫଡ ରିସୀକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଯୂୄ ଫଘିୋଯ ଓଯଫିୋ ୄମଈଁକୁଡଓି ଏହ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଅସନ୍ତ ି׀ 

1. ଠ୍ଓିାଦାଯ ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ (ସ.ି ଏ. ଅର୍.) ରିସୀ 

ଏହୋ ଠ୍ଓିୋଦୋଯ  ପ୍ରଧୋନଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ୋଆଁ ନଭିିତ ୄହୋଆଙ ି ୄମଈଁଭୋୄନ ୄଙୋଟ ଖଯକୁଡଓିଠୁ୍ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ି ଫୃହତ୍ ଡୟୋମ୍, 
ୄଓୋଠ୍ୋଖଯ, ୄୋର, ସୁଡଙ୍ଗ, ଆତୟୋଦ ି ମପୟନ୍ତ ସବିିର ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଯିୄ ମୋଚନୋକୁଡଓିୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥୋଅନ୍ତ ି  ‛ରିସୀ ‚ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ׀
ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ - ଏଯ ିଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିଅଓସି୍ମଓ  ପ୍ରତୟୋର୍ତି ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ମୋହୋ ନଭିପୋଣ ସ୍ଙୄଯ ଫୀଭତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୋଆଁ 
ଖୄଟ, ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଏହୋଓୁ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ  ନୟୋନୟ ସଙ୍କଟ କୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫସି୍ଗୋଯତି 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ଯିୄ ମୋଚନୋ ୂୄପ୍ରୋୄଚଓଟ  ଯ ସ୍ୱଯୂ, ଯିୄ ମୋଚନୋ ଔଙ୍ଙପ, ଯିୄ ମୋଚନୋ ଫଧି, ୄବୌକଓି 
ସ୍ଙିତ ି ଯୀକ୍ଷଣ ଫଧି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀   
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2. ଠ୍ଓିାଦାଯ ଓାଯଔାନା  ମନ୍ତ୍ରାତ ି(ସ.ି ି. ଏମ୍) ରିସୀ 

ନଭିପୋଣ ଫୟଫସୋଣୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥିଫୋ ଠ୍ଓିୋଦୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ, ମୋହୋ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋଯଯ ମନ୍ତ୍ରୋତ ିୄମଯଓି ିୄକ୍ରନ, ଔନନଓୋଯୀ ଓୁ 
ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତି  ଓସ୍ମୋତ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

ଓ  ୄଘୋଯୀ, ସୋଧୋଯଣ ୄଘୋଯୀ, ଅଯ. ଏସ. ଏଭ. ଡ.ି ଟ.ି  

ଔ  ନଅଁି  ଫଚୁିୀ, ଫୋହୟ ଫିୄ ଫୋଯଣ, ବୂଭଓିବ୍ନ  ବକଫୋନଙ୍କ ନୟୋନୟ ଫିଦ ୂର୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟ 

କ  ଓୋମପୟୄଯ ଥିଫୋୄଫୄ ବୁର ଭୋନଫସଂଘୋନ, ଓୋଆଫୋ ଓଭିୋ ଡଫିୋ, ଧ୍ୱସ୍ଗ, ଧକ୍କୋ  ସଂଖୋତ /ପ୍ରବୋଯ ଓୋଯଣଯୁ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ହୋନ;ି ତୃତୀଣ କ୍ଷ ହୋନ ିୋଆଁ ଫସି୍ଗୋଯତି  ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀   

ପି୍ରଭଣିଭ ଈଓଯଣଯ ପ୍ରଓୋଯ  ଏହୋ ଓୋମପୟଓଯୁଥିଫୋ ସ୍ଙୋନ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 

ଅଫଯଣ ଓାମପୟକ୍ଷଭ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଉଓଯଣ ଓାମପୟଯ ସି୍ଥତିୄ ଯ ଓଭିୋ ଫେିାଭ ସି୍ଥତିୄ ଯ ଥାଏ ଓଭିୋ ସପା ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିୋ 
ରଟାରଟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓଭିୋ ତା’ ୄଯ ନୁଃ - ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଔାରି ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ ଅଫଯଣ ୄସୄତୄଫୄ ଫ ିରାକୁହୁଏ 
ୄମୄତୄଫୄ ତାହା ଠ୍ଓିାଦାଯଯ ନଚି ଯସିଯୄଯ ଡ ିଯହଥିାଏ ׀ 

3. ଉତ୍ଥାନ / ନଭିପାଣ ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ (ଆ. ଏ. ଅଯ) ରିସୀ 

ଏହ ିରିସୀଟ ିସଂଘଣନ – ମୁକ୍ତ –ଈତ୍ଥୋନ ୂଏସ୍. ସ.ି ଆ.  ରିସୀ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ׀  ଏହୋ ଈଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଏଓ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ଯ 
ପ୍ରଧୋନ ଓଭିୋ ଠ୍ଓିୋଦୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ୄମୄହତୁ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟଟ ି ନଭିପୋଣ ସଭଣୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଫୋହୟ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫୋଯ 
ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀  ଏହୋ ଏଓ ଫୟୋଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓୋଯଯ ଅଓସି୍ମଓତୋଓୁ ଫ ିଅଫଯଣ ଦଏି, ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓି 
ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ସ୍ଙୄଯ ଫତଯଣ ଓଯଫିୋ ସଭଣ ଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ି ସଭଗ୍ର ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ଫଧି ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯୄହ ୄମ ମପୟନ୍ତ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟଯ 
ଯୀକ୍ଷଣ, ଓଭିର୍ନ  ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ନ ୄହୋଆଙ ି׀   

Premium chargeable depends on the nature of the project, the cost, the project period, 
geographic location, and the period of testing. 

ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ପି୍ରଭଣିଭ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟଯ ସ୍ୱଯୂ, ଔଙ୍ଙପ, ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ଫଧି, ୄବୌକଓି ସ୍ଙିତ,ି  ଯୀକ୍ଷଣ ଫଧି ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 

ମଦ ିଅଫଶୟଓ ହୁଏ ଯିଫହନ ଘଯଣ ସଭୟଯୁ ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ସ୍ଥୄଯ ୄଦଫା ମପୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାତ ି ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି ଅଙ୍ଚାଦନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଉତ୍ଥାନ ନଭିପାଣ ରିସୀ ସହତି ଏଓ ସାଭୁଦି୍ରଓ ଅଫଯଣ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

 

4. ମାନ୍ତ୍ରଓି ଘତା ରିସୀ (ଏମ୍. ଫ)ି 

ଏହ ିରିସୀ ୄସ ବ ିପ୍ରୄତୟଓ ଈୄଦୟୋକ ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ମୋହୋ ୄଭସନିକୁଡଓି ଈୄଯ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ଏଫଂ ମୋହୋ ୋଆଁ ଓୋଯଔୋନୋ  
ମନ୍ତ୍ରୋତଯି ଔଯୋ ୄହଫୋ କମ୍ଭୀଯ ଯଣିୋଭ ଅଣିୋୄଯ ׀ ଏହ ିରିସୀ ୄଚୄନୄଯଟଯ, େୋନଷପଭପଯ  ନୟୋନୟ ୄଫୈଦୁୟତଓି, ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଏଫଂ 
ଈଠ୍ୋଈଥିଫୋ ମନ୍ତ୍ରୋତ ିବ ିୄଭସନିକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ରିସୀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋଯଣଯୁ ୄହଈ ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଓଭିୋ ୄଫୈଦୁୟତଓି ଔଯୋ ୄହଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଖଟଥିିଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ତି  
ଅଓସି୍ମଓ ୄବୌତଓି ହୋନ ିୂପ୍ରତୟୋର୍ତି ସଙ୍କଟ ନ୍ତକପତ  ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ :  

ଓ  ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଓୋମପୟୄଯ ସ୍ଙିତ ିଥୋଏ ଓଭିୋ ଫଶି୍ରୋଭ ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଥୋଏ  

ଔ  ସପୋ ଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ରଟୋରଟ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଔୋରୋ ମୋଈଥିଫୋ ସଭଣୄଯ 
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କ  ସପୋଓଯଫିୋ ଓଭିୋ ରଟ ୋରଟ ଓୋମପୟଓୋ ସଭଣୄଯ  ତୋୄଯ ନୁଃସମି୍ମତି ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ 

ଖ  ଯସିଯ ବିତୄଯ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯତି ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ 

ରକୋ ରକୋ ମନ୍ତ୍ରୋତଯି ନୁଃସ୍ଙୋନ ଭରୂୟ ଈୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ׀ ୄଭସନିଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଫୀଭିତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀ 
ୄଭସନିଯ ପ୍ରଓୋଯ; ଏହୋଓୁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୁଥିଫୋ ଈୄଦୟୋକ  ଏହୋଯ ଭୂରୟ ଈୄଯ ହୋଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡ - ଫୋଣ ସଫୁଧିୋ, ଈରବ୍ଧ 
ତଯିକି୍ତ ସୋଭଗ୍ରୀ  ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଡସି୍କୋଈଣ୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

5. ଫୟରଯ  ୄପ୍ରଶଯ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ରିସୀ 

ଏହୋ ଫଣରଯ  ୄପ୍ରର୍ଯ ୋତ୍ର ଓୁ ନଭିନ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

ଓ  ନଅଁି ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓୋଯଣଯୁ ଫୀଭତିଯ ଫଣରଯ /ଓଭିୋ ନୟ ୄପ୍ରର୍ଯ ପ୍ଳୋଣ୍ଟ ଏଫଂ ଅଔୋଔଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ; 
ଏଫଂ 

ଔ  ୄସବ ି ଫଣରଯ  /ଓଭିୋ ୄପ୍ରର୍ଯ ପ୍ଳୋଣ୍ଟଯ ଅନ୍ତଯଓି ଘୋ ୄମୋକଁୁ ଫିୄ ଫୋଯଣ ଓଭିୋ ତନ ଓୋଯଣଯୁ ଫୟକି୍ତଓୁ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ, ଓଭିୋ ତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄହୋଆଥିଫୋ ନଷ୍ଟ ଓୋଯଣ ୋଆଁ ଫୀଭତିଯ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ׀   

ୄମୄହତୁ ଗି୍ନ ରିସୀ ଏଫଂ ଫୟରଯ ଫୀଭା ରିସୀ ମଥାଥପ ଅଫଯଣ ାଆଁ ଯେଯ ାଆଁ ଫଶିଷି୍ଟ, ଉବୟ ରିସୀ ୄନଫା ାଆ ଁ
ଅଫଶୟଓ ׀ ସଭସ୍ତ ଆଞି୍ଜନୟିଯିଂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭିତ ଯାଶ ିଘତି ୁନଃସ୍ଥାନ ଭୂରୟ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀ 

6. ମାନ୍ତ୍ରଓି ରାବଯ କ୍ଷତ ି(ଏମ୍. ଏଲ୍. . ି.) ରିସୀ 

ଏହ ିରିସୀ ୄସହ ିଈୄଦୟୋକକୁଡଓି ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ୄମଈଁଠ୍ ିମୋନ୍ତ୍ରଓି ଘତୋ ଓଭିୋ ଫଣରଯ ଫିୄ ଫୋଯଣ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟୋଖୋତ 
ଓଭିୋ ଫିଭତୋଯ ଯଣିୋଭ ଫଡ ଯଣିୋଭଚନତି ହୋନ ିହୁଏ ׀ 

ୄମଈଁଠ୍ ି ଘତୋ ଓଭିୋ ହୋନ ି ଏଫଂ ନୁଃସ୍ଙୋନ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭଣ ଫୟଫଧୋନ ୄଫର୍ୀ ଥୋଏ, ଏହ ି ରିସୀ ଈତ୍ପୋଦନଯ ହ୍ରୋସ  ଓୋମପୟ 
ଓଯୋଆଫୋଯ ଔଙ୍ଙପ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄମୋକଁୁ ଫୟଫଧୋନ ସଭଣୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ରୋବଯ ହୋନଯି କ୍ଷତ ିୂଯଣ ଓୄଯ ׀ ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ/ଫୟୋଖୋତ 
ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ଏଫଂ ଅଫଯଣ ଏଓ ଗି୍ନ ରିସୀ ହୋନ ିଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୟଫସୋଣ/ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ଫୟୋଖୋତ ରିସୀ ସହତି ସଭୋନ, ମୋହୋ 
ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ଫୂପଯୁ ଅୄରୋଘତି ୄହୋଆଙ ି׀ 

7. ଷ୍ଟକ୍ ଯ ହ୍ରାସ ରିସୀ 

ର୍ୀତ ବଣ୍ଡୋଯଯ ଭୋରିଓ ୂଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ୄଓୋ ୄଯଟବି ୄସୋସୋଆଟ ି ୋଆଁ ଓଭିୋ ୄମଈଁଭୋୄନ ନଷ୍ଟ ୄମୋକୟ ଔୋଦୟସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି କଙ୍ଚତି 
ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ର୍ୀତ ବଣ୍ଡୋଯଓୁ ରିଜ୍ ୄଯ ନିନ୍ତ ି ି ସଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏହୄ ׀ ରିସୀ ଈମୁକ୍ତ ׀ ୄଯଫି୍ରୄଚୄଯର୍ନ ପ୍ଳୋଣ୍ଟ  ମନ୍ତ୍ରୋତଯି 
ଘତୋ ୄମୋକଁୁ ଏଫଂ ତୋଭୋତ୍ରୋଯ ଫୃଦ୍ଧ ି  ଥଣ୍ଡୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଦୋଥପ କୁଡଓିଯ ର୍ୀତ ବଣ୍ଡୋଯ ୄଓୋଠ୍ଯୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଅଓସି୍ମଓ  
ପ୍ରତୟୋର୍ତି ରୋଣନ ଓୋଯଣଯୁ ୄହଈଥିଫୋ ହ୍ରୋସ ନଷ୍ଟ  ସଂଦୂର୍ଣଯ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଏହ ିଅଫଯଣ ଈେଷି୍ଟ ׀ 

8. ଆୄରୄଓଟରାନଓି ଉଓଯଣ ରିସୀ 

ଏହୋ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ଈଓଯଣଓୁ ଅଫଯଣ ଦଏି, ମୋହୋ ସ.ି.ଣୁ, ଓ-ିୄଫୋଡପ, ଭନଟିଯ, ପି୍ରଣ୍ଟଯ, ଣୁ.ି.ଏସ୍, ସଷି୍ଟଭ 
ସପଟୄ େଯ ସହତି ସଭଗ୍ର ଓବୁ୍ନଟଯ ସଷି୍ଟଭଓୁ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ସହୋଣଓ ଈଓଯଣ ମଥୋ: ର୍ୀତ-ତୋ ନଣିନ୍ତ୍ରଓି, ଈର୍ତ୍ୋଓ  ୋେୋଯ 
ଓନବସପନ, ଆତୟୋଦ ିଭଧ୍ୟ ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ ି׀  

ଏହ ିରିସୀ ଗି୍ନ ରିସୀ, ମନ୍ତ୍ରୋତ ିଫୀଭୋ ରିସୀ  ୄଘୋଯୀ ରିସୀଯ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ୄଟ ׀ ଏହ ିରିସୀ ଅଓସି୍ମଓତୋ , ମଥୋ: ତୁଟିୂର୍ଣ୍ପ 
ଡଚିୋଆନ ୂଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟ ିନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ୄହଈ ନ ଥିଫୋ , ପ୍ରୋଓୃତଓି ଖଟଣୋକୁଡଓିଯ ପ୍ରବୋଫଓ ଅଫୃତ ଓୄଯ; ୄବୋୄରଟଚ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ୄମୋକଁ ୁ
ତୂଟିୂର୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟଓୋଯତିୋ, ପ୍ରବୋଯ ଛଟଓୋ ଅଦ,ି ୄଘୋଯୀ, ଚଫଯଦସି୍ଗ ଖୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯ ିୄଘୋଯୀ  ସୋଧୋଯଣ ୄଘୋଯୀ ଭଧ୍ୟ ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ ି׀  
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ଏହ ିରିସୀ, ପ୍ରୄତୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ,ି ଭୋରିଓ, ରିଚଦୋତୋ ଓଭିୋ ବଡୋଟଅି ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହୋଯ 
ତନି ିନୁବୋକ ଙ ିମୋହୋ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ହୋନଓୁି ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି:  

ଓ) ନୁବାକ 1: ଈଓଯଣଯ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ 

ଔ) ନୁବାକ 2:ଫୋହୟ ଡୋଟୋ ଭିଡଅି ୄମଭିତଓି ିଓବୁ୍ନୟଟଯ ଫୋହୟ ହୋଡପ ଡସି୍କଯ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ 

କ  ନୁବାକ 3: ଓୋମପୟଓୋଯତିୋୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଔଙ୍ଙପ – ପ୍ରତଫିଦ ଈଓଯଣ ଈୄଯ ରକୋତଯ ଡୋଟୋ ୄପ୍ରୋୄସସଙ୍ି୍ଗ ଓୁ 12, 26, 
40 ଓଭିୋ 52 ସପ୍ତୋହ ମପୟନ୍ତ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ   

9. ଗ୍ରୀଭ ରାବଯ ହାନ ିଅଫଯଣ (ଏ.ଏଲ୍. . ି.) ଓଭିୋ ଷ୍ଟାଟପ- ୄଯ ଫିଭେତା ରିସୀ (ଡ.ି ଏସ୍ ସ. ୟୁ.) 

ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ୂଯିୄ ମୋଚନୋ  ସଭଣୄଯ ଦୁଖପଟଣୋଚନତି ନଷ୍ଟ ଓୋଯଣଯୁ ଫିଭ ୄହଫୋୄଯ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ଯଣିୋଭଓୁ ଏହୋ 
ଅଫଯଣ ଦଏି ׀ ଏହୋ ୄସହ ିଫୀଭତି ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ ମିଏ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଈୋଚପନ ଠ୍ୋଯୁ ଫଞ୍ଚତି ଥୋଏ ଏଫଂ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟୄ ଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପ 
ଅଧୋଯୄଯ ଅଥଓି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ କଡୁଓି ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ଈମୁକ୍ତ ׀ ଏହୋଓୁ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟଯ ପ୍ରଓୃତ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଫୂପଯୁ ଏଭ. ସ.ି ଆ./ଆ. ଏ. 
ଅଯ./ସ.ିଏ. ଅଯ. ରିସୀଯ ଫସି୍ଗୋଯଣ ଯୂୄ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଏହ ିରିସୀ ଫଧି ଊଣଯ ସଧୁ, ଡିୄ ଫଞ୍ଚଯ, ଭଚୁଯୀ  ୄଫତନ ଆତୟୋଦ ିବ ିଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ଫରୁି୍ଦ୍ଧ ରୋବ, ମୋହୋ 
ଫୟଫସୋଣଯୁ ଈୋଚତି ୄହୋଆ ୋଯଥିୋନ୍ତୋ ମଦ ିଏହୋ ସଘୂୀଫଦ୍ଧ ତୋଯଔିୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ, ଈୄଯ ୄହଈଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନକିୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ 
ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଫବିିନ୍ନ କମ୍ଭୀଯ ଓୋଯଓ  ଈରବ୍ଧ ନୁଫପୀଭୋ ସହୋଣତୋ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରତୟୋର୍ତି ୄଭୋଟ ରୋବ ଓଭିୋ 
ଟର୍ଣ୍ପବଯ ୄଭୋଟ ଫକି୍ରଣ ଯୋର୍ ିଏଫଂ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଫଧି ଭଧ୍ୟ ୄଦଣୄମୋକୟ ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋୄଯ କମ୍ଭୀଯ ଓୋଯଓ ଟନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 8 

ଷ୍ଟୋଟପ- ରିସୀୄଯ ଫିଭତୋ ଓୁ ___________ଓୁହୋମୋଏ ׀ 

I. ମୋନ୍ତ୍ରଓି ରୋବଯ କ୍ଷତ ିଅଫଯଣ 

II. ଗ୍ରୀଭ ରୋବଯ ହୋନ ିଅଫଯଣ 

III. ଠ୍ଓିୋଦୋଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଅଫଯଣ 

IV. ଠ୍ଓିୋଦୋଯ ଓୋଯଔୋନୋ  ମନ୍ତ୍ରୋତ ିଅଫଯଣ 

ଛ. ୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଫୀଭା 

ୄଦୟୋକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀଓୁ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ବୋଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙୋନୄଯ, ୄଦୟୋକିଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ନଭିପୋଣ  କଙ୍ଚତି 
ଓଯଫିୋ ସୁଫଧିୋ, ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଡଚିୋଆନ ଓଯୋ ୄହୋଆଥିରୋ ׀ ଏହୋ ଫସୁ୍ଗ ହୋନ ି ଫୟଫସୋଣ ଫୟୋଖୋତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱୋବୋଫଓିଯୂୄ, ରିସୀ ନଭିନକୁଡଓି ସଓୋୄର୍ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ : 

i. ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ଅଘଯଣ ନୁସୋୄଯ ନଅଁି  ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫିଦସଫୁ, 

ii. ୄଘୋଯୀ ୂରୋୄସପନ ିଫୟତୀତ  

iii. ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଘତୋ/ଫଣରଯ ଫିୄ ଫୋଯଣ/ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ଈଓଯଣ  
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iv. ଈୄଯୋକ୍ତ ଫିଦକୁଡଓିଯ ଓୋମପୟଓୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୟଫସୋଣ ଫୟୋଖୋତ 

ୂଟପି୍ପଣୀ: ଈୄଯୋକ୍ତ ୂକ  ନ୍ତକପତ ଫିଦ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୟଫସୋଣ ଫୟୋଖୋତ ଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୟୋୄଓଜ୍ ଅଫଯଣୄଯ ସମି୍ମତି ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ 
ଓନୁି୍ତ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ଅଫଯଣ ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ    

 ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓୋମପୟଓୋଯତିୋ ରିସୀକଡୁଓି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ତୁନୋୄଯ ଏହ ିରିସୀ ଫସି୍ଗୀର୍ଣ୍ପ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀  

 ରିସୀ ୋଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ଘଣନତି ଅଫଯଣ, ଦୋଫୀ ନୁବୂତ,ି ଏଫଂ ଘଣନତି ଓୋଟଫିୋୄମୋକୟ ଏମ୍. ଏଲ୍. .ି. ୋଆଁ 
ସଙ୍କଟ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ପ୍ରତିୄ ଫଦନ ଆତୟୋଦ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀   

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 9 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଈଁଟ ିୄଦୟୋକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ ? 

I. ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ଅଘଯଣ ନୁସୋୄଯ ନଅଁି  ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫିଦସଫୁ 

II. ରୋୄସପନ ି

III. ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଘତୋ 

IV. ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ଈଓଯଣ 

ଜ. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭା 

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋଯ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : ସୋଭୁଦି୍ରଓ ଓୋୄକପୋ  ସୋଭୁଦି୍ରଓ ହର 

1. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକପା ଫୀଭା 

ମଦି ‘ସୋଭୁଦି୍ରଓ’ ଦ ୄଓଫ ସଭୁଦ୍ର ୂସୋଭଦିୁ୍ରଓ  ଦୁଃସୋହସଓିତୋ ଓୋଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୋନକିୁଡଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ, ସୋଭୁଦି୍ରଓ ଓୋୄକପୋ ଫୀଭୋ 
ଏହୋ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ୄଦର୍ ବିତୄଯ   ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଭଧ୍ୟ, ୄଯ, ସଡଓ, ସଭୁଦ୍ର, ଫୋଣୁ ଓଭିୋ ୄଯୄଚଷି୍ଟ୍ରଓୃତ ଡୋଓ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ସଭଣୄଯ ଚନିରି୍ଯ ହୋନ ି ଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ସଭନ୍ଧତି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଶ୍ରଣୀ ହୀଯୋ ଠ୍ୋଯୁ 
କୃୄହୋୄମୋକୀ ଚନିରି୍ ମପୟନ୍ତ ସିୄ ଭଣ୍ଟ, ର୍ସୟଦୋନୋ ବ ିୄଭୋଟୋ ସୋଭଗ୍ରୀ, ୄପ୍ରୋୄଚଓଟକୁଡଓି ୋଆଁ ତ ିଚନଦୋଯ ୄଫୋୄଛଆ ଆତୟୋଦ ି
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଓୋୄକପୋ ଫୀଭୋ ଖୄଯୋଆ ଫୟୋୋଯ ତଥୋ ଅନ୍ତଚପୋତଓି ଫୟୋଯୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ଫକି୍ରଣଯ ଧିଓୋଂର୍ ନୁଫନ୍ଧ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଫିୄ କ୍ରତୋ ଓଭିୋ ୄକ୍ରତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଈ, ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ, ଚନିରି୍ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଅଫଯଣ ଦଅିମିଫୋ ଈଘତି୍ ׀  

ଓଏି ଫୀଭୋଓୁ ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ: ଫକି୍ରଣଯ ନୁଫନ୍ଧ ନୁସୋୄଯ ଚନିରି୍ ୂଓନଷୋଆୄନମଣ୍ଟ  ଯ ଫିୄ କ୍ରତୋ ଓଭିୋ ୄକ୍ରତୋ ଓୋୄକପୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିୋୄଯ ׀  

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧୄଯ ୄସହ ିପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋ ଅନ୍ତଚପୋତଓିଯୂୄ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀ ଏହୋଯ ଓୋଯଣ ୄହଈଙ ିୄମ 
ଏହୋ ୄସହ ିଚନିରି୍କୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ମୋହୋ ୄଓୌଣସ ିୄଦର୍ଯ ସୀଭୋ ଫୋହୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫହନୄଯ ଥୋଅନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଅଫଯଣକୁଡଓି ରିସୀୄଯ 
ସଂରଗ୍ନ ଥିଫୋ ଅନ୍ତଚପୋତଓି ପ୍ରଥୋ  ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ଧୋଯୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଭୂ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫଚିୄଯ ସୋଧୋଯଣ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓି ସମି୍ମତି ଥୋଏ, ଅଫଯଣଯ ଯସିଯ  ଫୟତକି୍ରଭ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫଚପନ 
କୁଡଓି ରକୋ ରକୋ ଧୋଯୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋ ସଂସ୍ଙୋନ ଓୋୄକପୋ ଧୋଯୋ ୂଅଆ.ସ.ିସ ି ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ଏକୁଡଓି ରଣ୍ଡନ 
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଂସ୍ଙୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

ଓ) ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକପା ଫୀଭା ନ୍ତକପତ ଅଫଯଣ 
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ଓୋୄକପୋ ରିସୀସଫୁ ଭୂଔୟତଃ ସଭଦୁ୍ରମୋତ୍ରୋ ରିସୀ ଟନ୍ତ,ି ଥପୋତ୍ ୄସଭୋୄନ ୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନଯୁ ନୟ ସ୍ଙୋନ ମପୟନ୍ତ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ 
ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ, ଫୀଭିତଓୁ ସଭସ୍ଗ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ମଥୋଥପ ମତ୍ନ ସହତି ତୋ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଫପଦୋ ଓୋମପୟ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ 
ଏହ ିରିସୀଯ ଭୂଔୟ ଫିୄ ׀ ର୍ର୍ତୋ ୄହଈଙ ିୄମ ଏହୋ ଏଓ ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ରିସୀ ׀ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ 
ଈବଣଙ୍କ ସମ୍ମତ ିଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଏହୋ ୄଯ ନୁଃଭୂରୟୋଙ୍କନ ଧୀନୄଯ ଅୄସ ନୋହିଁ ମଦ ିଏହୋ ଓଟ ୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି 
ସୄନ୍ଦହ ଓଯୋ ନ ମୋଏ ׀ ନୟ ଏଓ ନନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ ୄହଈଙ ିୄମ ରିସୀଓୁ ଭୁକ୍ତ ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତଓୁ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀  

ଅଫଯଣ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀୄଯ ଈରିଳଖିତ ସ୍ଙୋନ ସି୍ଙତ ୄେଯହୋଈସଠ୍ୋଯୁ ଚନିରି୍ଓୁ ୄନଫୋ ସଭଣଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆ ମୋଏ ଏଫଂ 
ରିସୀୄଯ ଈରିଳଖିତ ରକ୍ଷୟସ୍ଙୄଯ ହଞ୍ଚଫିୋ ୄଯ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋ ଫକି୍ରଣ ନୁଫନ୍ଧଯ ସର୍ତ୍ପ ନୁସୋୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ପ୍ରମୁଚୟ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓି ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫ ିନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି: 

i. ନ୍ତୄଦପର୍ୀଣ ଯଫିହନ ୋଆଁ ନ୍ତୄଦପର୍ୀଣ ଯଫିହନ ଧୋଯୋ ୂଅଆ.ଟ.ିସ.ି  ଓ,ଔ ଓଭିୋ କ 

ii. ସଭଦୁ୍ର ଈୄଯ ମୋତ୍ରୋ ୋଆଁ ସଂସ୍ଙୋନ ଓୋୄକପୋ ଧୋଯୋ ୂଅଆ.ସ.ିସ ି ଓ, ଔ ଓଭିୋ କ 

iii. ଅଓୋର୍ୄଯ ଯଫିହନ ୋଆଁ ସଂସ୍ଙୋନ ଓୋୄକପୋ ୂଫୋଣୁ  ଧୋଯୋ-ଓ 

ସଂସ୍ଙୋନ ଓୋୄକପୋ ଧୋଯୋ କ ସଫପନଭିନ ଅଫଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି, ମୋହୋ ଓୋୄକପୋ ଫହନ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୋହନ ଓଭିୋ ଚୋହୋଚଯ ଦୁଖପଟଣୋ 
ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ, ମୋହୋ ନଭିନ ଈରିଳଖିତ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ : 

i. ନଅଁି ଓଭିୋ ଫିୄ ଫୋଯଣ 

ii. ଫୋହନଯ ଫିଥକୋଭୀ ୄହଫୋ ଓଭିୋ ରଟଫିୋ 

iii. ୄୋତ ୂଚୋହୋଚ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ  ଯ ତଟ ଈୄଯ ଘଢମିିଫୋ, ବୂଭି ଈୄଯ ସି୍ଙଯ ଯହଫିୋ ଓଭିୋ ଫୁଡଫିୋ 

iv. ଏଓ ଫୋହୟ ଫସୁ୍ଗ ସହତି ଧକ୍କୋ 

ସଂସ୍ଙୋନ ଓୋୄକପୋ ଧୋଯୋ ଔ, କ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ପ୍ରର୍ସ୍ଗ ׀ ‘କ’ ୄଯ ଅଫୃତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫିଦକୁଡଓି ଫୟତୀତ , ଏହୋ ନଭିନ ଓୋଯଣଯୁ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଫ ିଅଫୃତ ଓୄଯ : 

i. ବକଫୋନଙ୍କ ଓୋମପୟ ୂଏ..ଚ ି ଫିଦ ୄମଯଓି ିବୂଭିଓବ୍ନ, ଗ୍ନୟତ୍ପୋତ  ଫଚୁିୀ  

ii. ନ୍ତୄଦପର୍ୀଣ ଯଫିହନୄଯ ୄୋର ବୋଙି୍ଗମିଫୋ 

iii. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଯଫିହନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଚୋହୋଚ ଈୄଯ ୄଧୋଆଫୋ  ସିଳଙ୍୍ଗ ହୋନ ି 

iv. ଚୋହୋଚ ବିତଯଓୁ ଚ ପ୍ରୄଫର୍ 

ସଂସ୍ଙୋନ ଓୋୄକପୋ ଧୋଯୋ-ଓ ସଫପୋୄକ୍ଷୋ ଫସୃି୍ଗତ ଅଫଯଣ ଏହୋ ୄମୄହତୁ ‘ଔ’  ‘କ’ ଯ ସଫୁ ଫିଦଓୁ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟ 
ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ୄଓଫ ନଭିନୄଯ ନେିଷି୍ଟ ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଫଚପନ ଫୟତୀତ :  

i. ଫୀଭିତଯ ଐଙ୍ଚଓି ଓୋମପୟଓୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ 

ii. ସୋଧୋଯଣ ରିୄଓଜ୍, ବୋଙି୍ଗଥିଫୋ, ସୋଧୋଯଣ ଫୟଫହୋଯୄଯ ବଙ୍ଗୋଯୁଚୋ ଓଭିୋ ଚନ/ଖନ ୄଯ ସୋଧୋଯଣ ହ୍ରୋସ 

iii. ୟୋଓଙି୍ଗ ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟତୋ  

iv. ନହିତି ତୂଟ ି
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v. ଫିଭତୋ  

vi. ଭୋଓିଭୋନଙ୍କ ଊଣୄର୍ୋଧନ କ୍ଷଭତୋ ଓୋଯଣଯୁ ହୋନ ି

vii. ଅଣଫଓି ଫିର୍ତ୍ 

ଏହ ିଫଚପନସଫୁ ସ୍ଙ, ଫୋଣୁ  ସଭଦୁ୍ର ଯ ସଭସ୍ଗ ଧୋଯୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣ ଟନ୍ତ ି  ଓୄତଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ ସୋଭଗ୍ରୀ ମଥୋ: ୄଓୋଆରୋ, ୄଭୋଟୋୄ ׀
ଯୂୄ ୄତର  ଘୋ’ ଅଦଯି ଫୟୋୋଯ ୋଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଧୋଯୋକୁଡଓି ଙ ି ମୁଦ୍ଧ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆଓ, ଦଙ୍ଗୋ, ଚନତୋ ଫରି୍ଙୃ୍ଖୋ  ଅତଙ୍କଫୋଦଓୁ ଅଫୃତ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଆ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଅଫଯଣଓୁ ଫସି୍ଗୋଯତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ  ଅଓୋର୍ଭୋକପ ରିସୀକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି
ଫୀଭୋଯ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ଭୋତ୍ର ର୍ୋଔୋ ମୋହୋ ମୁଦ୍ଧ ଫିର୍ତ୍ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଏଓ ସୋଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ, ଅଦର୍ପ ରିସୀ ପଭପ ନ୍ତକପତ  ରିସୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଥିଫୋ ଫବିିନ୍ନ ଧୋଯୋ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫୋ 
ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟ ିବୋୄଫ ତନି ିଫକପୄ ଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ : 

i. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଦ 

ii. ଫୋହୟ ଫିଦ 

iii. ମୁଦ୍ଧ, ଷ୍ଟ୍ରୋଆକ୍, ଦଙ୍ଗୋ, ଚନତୋ ଫରି୍ଙୃ୍ଖୋ  ଅତଙ୍କଫୋଦ ଫିଦ ׀ 

 

ଔ) ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସାଭୁଦି୍ରଓ ରିସୀ 

I. ଫଶିଷି୍ଟ ରିସୀ 

ଏହ ି ରିସୀ ୄଓଫ ୄକୋଟଏି ୄଫୋୄଛଆଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଚମୋତ୍ରୋ ଫୋ ଯଫିହନ ୋଆଁ ଭୋନୟ ׀ ୄସହ ି
ଫଣଓିଭୋୄନ ୄମଈଭଁୋୄନ ନଣିଭିତ ଯପ୍ତୋନୀ  ଅଭଦୋନୀ ଫୟୋୋଯୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥୋଅନ୍ତ ିଓଭିୋ ୄମଈଁଭୋୄନ ନ୍ତୄଦପର୍ୀଣ ୂସ୍ଙ  
ଯଫିହନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓନଷୋଆୄନମଣ୍ଟ ୂଫିୄ ଦର୍ଯୁ ଅସଥୁିଫୋ ଚନିରି୍  କୁଡଓୁି ଠ୍ୋଈଥୋଅନ୍ତ,ି ୄଔୋରୋ ରିସୀ ବ ିଫରି୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସ୍ଙୋ ନ୍ତକପତ 
ଫୀଭୋକୁଡଓୁି ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସୁଫଧିୋ ୋଆୄଫ ׀  

II. ୄଔାରା ରିସୀ 

ୄଦର୍ ବିତୄଯ ଚନିରି୍ଯ ଫହନଓୁ ଏଓ ୄଔୋରୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ ରିସୀ ଏଓ ଫର୍ପ ୋଆଁ ଭୋନୟ ଯୄହ 
ଏଫଂ ଏହ ିଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଓନଷୋଆୄନମଣ୍ଟଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମଈଁ ବ ି
ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋକି୍ଷଓ, ଭୋସଓି ଓଭିୋ ୄତୈଭୋସଓି ଅଧୋଯୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ୄହୋଆଥିଫ ׀   

III. ୄଔାରା ଅଫଯଣ 

ଫଡ ଫଡ ଯତ୍ପୋନୀଓୋଯୀ  ଅଭଦୋନୀଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଯୂୄ ଫୟୋୋଯ ଘୋରୁ ଯହଥିୋଏ ׀ ଏଓ ୄଔୋରୋ 
ଅଫଯଣ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହୋ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ୄପ୍ରର୍ଣକୁଡଓି ଯ ଏଓ ଫର୍ପ ଓୋଯଫୋଯ ୋଆଁ ଅଫଯଣଯ ସର୍ତ୍ପ  ପି୍ରଭିଣଭ ହୋଯସଫୁ 
ନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ׀ ୄଔୋରୋ ଅଫଯଣ ଏଓ ରିସୀ ନୁହଁ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ୄଭୋହଯ ୄଡ ନୋହିଁ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୋଆଁ ମଥୋଥପ 
ଭୂରୟ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ୄଭୋହଯ ଡଥିିଫୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀   

IV. ଡୁୟଟ ି ଫଦ୍ଧତି ଭୂରୟ ଫୀଭା  
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ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ତଯିକି୍ତ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ିମଦ ିଓଷ୍ଟଭ ଡୁୟଟ ିପ୍ରଦୋନ ୄମୋକଁୁ ଓଭିୋ ହଞ୍ଚଫିୋ ତୋଯଔିୄଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙୄଯ 
ଚନିରି୍ଯ ଫଚୋଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄମୋକଁୁ ଓୋୄକପୋଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

V. ଷ୍ଟାଟପ  (ପ୍ରାଯମ୍ଭ) ୄଯ ଫିଭେତା 

ୄନଓ ଫୀଭିତ ଏହ ିଅଫଯଣଓୁ ଘଣନ ଓଯୁଙନ୍ତ ି׀ ନୂତନ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ଯିୄ ପ୍ରକି୍ଷୄଯ ଯଫିହନ ସଭଣୄଯ ଈଓଯଣଯ ୄଓୌଣସ ି
ହୋନ ିଫୋ ନଷ୍ଟ ୄହଫୋଯ ନୂଅଁ ଈଓଯଣ ଭକୋଆଫୋଓୁ ଡିୋୄଯ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ୄହଫୋୄଯ ଫିଭ ୄହୋଆୋୄଯ, 
ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ରୋବଯ ହୋନ ିୄହୋଆୋୄଯ ׀ ୄସହ ିଅଥଓି ନୁଷ୍ଠୋନଭୋୄନ ୄମଈଁଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଊଣ ୄସଫୋ ୋଆଁ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟଓୁ 
ସଭଣ ବିତୄଯ ଯୂୋ ୄହଫୋଓୁ ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭୋୄନ ଏହ ିସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଘୋହିୄଁ ଫ ଏଫଂ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ୂଓୋୄକପୋ  ଫୀଭୋ ରିସୀଓୁ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଭତୋ ଓଭିୋ ୄଓଫ ଫିଭ ଅଯମ୍ଭ ୄମୋକଁୁ ଯଣିୋଭଚନତି ହୋନ ି
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫସି୍ଗୋଯତି ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭ : ହୋଯ ଚନିରି୍ଯ ସ୍ୱଯୂ, ନ୍ତୄଫପୋୄଛଆ ଯ ପ୍ରଓୋଯ, ୟୋୄଓଚ ଯ ପ୍ରଓୋଯ, ଚମୋତ୍ରୋ ଥ ଏଫଂ ତୀତ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ି
ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ ଏସ୍. ଅଯ. ସ.ିସ.ି  ମୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ୂସଭଦୁ୍ରୋଯ ଓୋୄକପୋ ୋଆଁ  ବ ିଫସି୍ଗୋଯତି ଅଫଯଣକୁଡଓି 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଫନିଣିୋଭଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ସଂକୃହତି ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଔୋତୋୄଯ ୄକ୍ରଡଟି ଓଯୋମିଫ ׀ 

2. ସାଭୁଦି୍ରଓ ହର ଫୀଭା 

 ‘ହର’ ର୍ବ୍ଦ ଏଓ ଚୋହୋଚ ଓଭିୋ ନୟ ଚ ଯଫିହନ ମୋନ ଯ ର୍ଯୀଯଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀  

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ହର ଫୀଭୋ ଫବିିନ୍ନ ୄଦର୍ୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ଅନ୍ତଚପୋତଓି ଧୋଯୋକୁଡଓି ନୁସୋୄଯ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସୋଭୁଦି୍ରଓ ହର ଅଫଯଣକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ 
ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ : 

ଓ) ଏଓ ଫିୄ ଶଷ ସଭୁଦ୍ର ମାତ୍ରାଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା : ଏଠ୍ ି ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓିଯ ସଭହୂଓୁ ସଂସ୍ଥାନ 
ସଭୁଦ୍ରମାତ୍ରା ଧାଯା ଓୁହାମାଏ ׀  

ଔ) ଏଓ ସଭୟାଫଧି ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା: ସାଧାଯଣତଃ ୄକାଟଏି ଫଷପ ׀ ଏଠ୍ ି ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓିଯ 
ସଭହୂଓୁ ସଂସ୍ଥାନ (ସଭୟ) ଧାଯା ଓୁହାମାଏ ׀ 

ସୂଘନା 

ହର ଫୀଭୋ ନଭିନରିଖିତ ଫୀଭୋସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଓୄଯ : 

i. ନ୍ତୄଦପର୍ୀଣ ୄୋତ ମଥୋ: ୄନୌଓୋ, ରଞ୍ଚ, ମୋତ୍ରୀ ୄୋତ ଆତୟୋଦ ି

ii. ୄଡ୍ରଚଯ ୂମୋନ୍ତ୍ରଓି ଓଭିୋ ଣ-ମୋନ୍ତ୍ରଓି  

iii. ଭତ୍ସୟ ର୍ଓିୋଯୀ ୄୋତ ୂମୋନ୍ତ୍ରଓି ଓଭିୋ ଣ-ମୋନ୍ତ୍ରଓି  

iv. ୄନୌଓୋଣନ ୄୋତ ୂମୋନ୍ତ୍ରଓି ଓଭିୋ ଣ-ମୋନ୍ତ୍ରଓି   

v. ଖୋଟ  ୄଓୋ  

vi. ନଭିପୋଣ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ଥିଫୋ ୄୋତ  

ଚୋହୋଚ ଭୋରିଓଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ୄଓଫ ଚୋହୋଚୄଯ ନ ଥୋଏ, ଓନୁି୍ତ ଫୀଭୋ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଚପନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଭୋରବଡୋୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ଥୋଏ ׀ ଭୋରହଡୋ ଫୟତୀତ, ଚୋହୋଚ ଭୋରିଓଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ  ୄଷ୍ଟୋଯକୁଡଓି ସହତି, ଚୋହୋଚୄଯ ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି ରକୋଆଫୋୄଯ ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଔଙ୍ଙପ 
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ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ିୄ ଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତି ଥୋଏ ׀ ଏହ ି ଔଙ୍ଙପକୁଡଓୁି ସଂଫତିଯଣ ଓୁହୋମୋଏ ଏଫଂ ଏକୁଡଓୁି ଏଓ ସଭଣ ଫଧି ୋଆଁ ହର 
ରିସୀ ସହତି ୄସହ ିଏଓୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଅଓୋର୍ଭୋକପ ଫୀଭୋ: ଫୋଣୁମୋନ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫୟୋଓ ରିସୀ ଈରବ୍ଧ ଙ ିମୋହୋ ଫୋଣୁମୋନଯ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ, ତତ୍ 
ସହତି ତୃତୀଣ କ୍ଷ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଏଫଂ ଫୋଣୁମୋନୄଯ ଓୋମପୟ ସଭଣୄଯ ଥିଫୋ ମୋତ୍ରୀଭୋନଙୁ୍କ ଫ ିଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 10 

ଫୀଭୋଯ ୄଓଈଁ ର୍ୋଔୋ ମୁଦ୍ଧ ଫିର୍ତ୍ ିଓୁ ଅଫଯଣ ଓୄଯ ? 

I. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ରିସୀ 

II. ଫୋଣୁମୋନ ଘୋନ ରିସୀ 

III. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଈବଣ 

IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଟ ିନୁୄହ ଁ

ଟ. ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୄମୄତ ସତଓପ ଥିୄର ଫ,ି ଦୁଖପଟଣୋକୁଡଓୁି ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ଏଡୋଆ ଦଅିମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ׀ ଏହୋଯ ପ ସ୍ୱଯୂ ନଚିଯ କ୍ଷତସିୋଧନ 
 ଚଣଓଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ତୋ’ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ଫ ିକ୍ଷତ ି ୄସଭୋନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ 
ପ୍ରବୋଫତି ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକି୍ତଭୋୄନ ୄସ ବ ିହୋନ ିୋଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦୋଫୀ ଓଯ ିୋଯନ୍ତ ି׀  

ଏଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ଏଓ ନଭିିତ  ଫକି୍ରୀ ୄହୋଆଥିଫୋ ଈତ୍ପୋଦୄଯ ଏଓ ତୂଟଠି୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନପ ୄହୋଆୋୄଯ, ଧଯନୁ୍ତ ଘୄଓୋୄରଟ ଓଭିୋ ର୍ଧ, ମୋହୋ 
ଈୄବୋକ୍ତୋଯ ହୋନ ିଓୄଯ ׀ ୄସହିଯ,ି ଦୋଣିତ୍ୱ ଏଓ ୄଯୋଚକୋଯ ବୂର ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ/ଘଓିତି୍ସୋ ଯୁ ଓଭିୋ ଏଓ ଓରି ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋ’ ଭହଓରି ୋଆଁ ଏଓ 
ଯଦୃିର୍ୟଓୁ ବୂରଯୂୄ ଯଘିୋନୋ ଓଯଫିୋଯୁ ଅସିୋୄଯ ׀  

ଏବ ିସଫୁ ଯିୄ ପ୍ରକି୍ଷୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ, ଈୄବୋକ୍ତୋ ଓଭିୋ ୄଯୋକୀ ଅୄଯୋିତ ବୂର ଓୋମପୟ ୋଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ଦୋଫୀ ଓଯଫି, 
ଏହ ିକ୍ଷତିଯୂଣଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ଓଭିୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓସ୍ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଫୋୄଯ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଯୂଣ 
ଓଯଫିୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଫି ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଏଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ ୄସହବି ି
ଏଓ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଈସି୍ଙତ ି  ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ କ୍ଷତିଯୂଣଯ ଯୋର୍ଓୁି ଏଓ ସବିିର ନୟୋଣୋଣ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯିୄ ଫ ମୋହୋ ଅୄଯୋିତ 
ଫୄହୋ/ଓଟ ଦକି ମପୟନ୍ତ ଫ ିମୋଆ ୋୄଯ ׀ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ୄସବ ିଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ରିସୀ କଡୁଓୁି ୄଦଖିଫୋ ׀  

ୄଫୈଧାନଓି ଦାୟିତ୍ୱ 

ୄଓୄତଓ ଫଧିୋନ ଓଭିୋ ଫନିଣିଭ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ନଣିଭକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ:ି 

 ସୋଫପଚନଓି ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1991 ଏଫଂ 

 ଓଭପଘୋଯୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ଧିନଣିଭ, 1923 ମୋହୋ 2010 ୄଯ ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହରୋ 

ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓି ୄସବ ିଦୋଣିତ୍ୱ କୁଡଓିଯ ସଯୁକ୍ଷୋ ସଓୋୄର୍ ଈରବ୍ଧ ׀ ଅସନୁ୍ତ ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ୄଦଖିଫୋ ׀ 

1. ନଫିାମପୟ ସାଫପଚନଓି ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ 
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ସୋଫପଚନଓି ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1991 ୄସହଭିୋନଙ୍କ ଈୄଯ ଫନିୋ ୄଦୋର୍ ଅଧୋଯୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ରୋକ ୁ ଓୄଯ ୄମଈଁଭୋୄନ 
ଫିଦଚନଓ ଦୋଥପକୁଡଓି ଯଘିୋନୋ ଓଯନ୍ତ ିମଦ ିୄସହ ିଯଘିୋନୋ ସଭଣୄଯ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ କ୍ଷତ ଫକି୍ଷତ ହୁଏ ଓଭିୋ ତୋ’ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ 
ହୁଏ ׀ ଫିଦଚନଓ ଦୋଥପକୁଡଓିଯ ନୋଭ  ପ୍ରୄତୟଓଯ ଯଭିୋଣ, ଧିନଣିଭୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ୋଆଁ ୄଦଣ କ୍ଷତିଯୂଣ ଯୋର୍ ିନଭିନୄ ଯ ଦର୍ପୋମୋଆଥିଫୋ ବ ିନଦି୍ଧପୋଯତି ୄହୋଆଙ ି׀ 

 

ୄଦୟୄମାକୟ କ୍ଷତିଯୂଣ 

ଭଯଣୋମକ ଓ ଦୁଖପଟଣୋ  ଟ. 25,000 
ସ୍ଙୋଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଟ. 25,000 
ସ୍ଙୋଣୀ ଅଂର୍ଓି ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋଯ % ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ିଟ. 25,000 ଯ % 
ସ୍ଙୋଣୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ଅଂର୍ଓି ଫଓିୋଙ୍ଗତୋ ଟ.1000 ପ୍ରତ ିଭୋସ, ସଫପୋଧିଓ 3 ଭୋସ 
ପ୍ରଓୃତ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ ସଫପୋଧିଓ ଟ. 12,500 ମପୟନ୍ତ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ପ୍ରଓୃତ ନଷ୍ଟ ଟ. 6, 000 ମପୟନ୍ତ 

ପି୍ରଭଣିଭ ଏ..ଏ. ୂୄଓୌଣସ ିଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ   ଗ୍ରୋହଓଯ ଟର୍ଣ୍ପବଯ ୂୄଭୋଟ ଫକି୍ରଣ ଯୋର୍ ି ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ଥୋଏ ׀ ଏହ ିରିସୀଯ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭିତଓୁ ଯିୄ ଫର୍ ଯରିିପ ଣ୍ଡଓୁ ଂର୍ଦୋନ ଯୂୄ ପି୍ରଭିଣଭ ଯୋର୍ଯି ସଭୋନ ଯୋର୍ ିନଫିୋମପୟ ଯୂୄ ୄଦଫୋଓୁ 
ୄଡ ׀ ମଦ ିତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରବୋଫତି ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ୄଦଣୄମୋକୟ ଯରିିପଯ ୄଭୋଟ ଯୋର୍ ିଏ..ଏ. ସୀଭୋ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ 
ହୁଏ, ଫୋଓ ିଯୋର୍ଓୁି ପଣ୍ଡ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

2. ସାଫପଚନଓି ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ (ୄଦୟାକିଓ/ଣ-ୄଦୟାକିଓ ସଙ୍କଟ) 

ଏହ ିପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ, ଫୀଭିତଯ ତୁଟ/ିଫୄହା ଓାଯଣଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦାୟିତ୍ୱ ମାହାଦ୍ୱାଯା ତୃତୀୟ କ୍ଷଯ ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ିଓଭିୋ 
ସବ୍ନରି୍ତ୍ ନଷ୍ଟ [ଟ.ିଟ.ିି. ଓଭିୋ ଟ.ିି.ି.ଡ.ି] ୄହାଆଥାଏ, ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ୄଦୟୋକିଓ ସଙ୍କଟ ଏଫଂ ଣ-ୄଦୟୋକିଓ ସଙ୍କଟ ମୋହୋ ୄହୋୄଟର, ସିୄ ନଭୋ ହର, ଡିୄ ଟୋଯଣିଭ, ଅଫୋସଓି ଯସିଯ, ପିସ, 
ଷ୍ଟୋଡଣିଭ, ୄକୋଦୋଭ  ୄଦୋଓୋନକଡୁଓୁି ପ୍ରବୋଫତି ଓୄଯ, ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ରିସୀ ଥୋଏ ׀ ଏହୋ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ, ୄମଈଁଥିୄଯ ବୋଯତୀଣ ନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ଟ.ିି.ି. ଅଆ./ ଟ.ିି.ି.ଡ.ି ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୋଫୀଦୋଯଯ 
ଭୂରୟ, ରୁ୍ଳ୍କ  ଔଙ୍ଙପ ସମି୍ମତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀   

ରିସୀ ନଭିନକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ନୋହିଁ: 

ଓ  ଈତ୍ପୋଦ ଦୋଣିତ୍ୱ 

ଔ  ପ୍ରଦୂର୍ଣ ଦୋଣିତ୍ୱ 

କ  ଯଫିହନ ଏଫଂ 

ଖ  ଶ୍ରଭିଓ/ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ହଞ୍ଚଥିିଫୋ ହୋନ ି
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3. ଉତ୍ପାଦ ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ 

ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରଓୋଯଯ ଈତ୍ପୋଦ ୂଈ.ସ୍ୱ. ଓୟୋନ୍ ୄଯ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ଔୋଦୟ ଦୋଥପ, ଭଳଚୋନ ବର୍ତ୍ ି ୋଣ,ି ର୍ଧ  ଆୄଞ୍ଜସ, ନ, ୄଫୈଦୁୟତଓି 
ଈଓଯଣ, ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଈଓଯଣ, ଯୋସୋଣନଓି ଦୋଥପ ଆତୟୋଦ ି ଓୋଯଣଯୁ ଈତ୍ପୋଦ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋଯ ଘୋହଦିୋ ଅସଙି,ି ୄମଈଁକୁଡଓି ଅଚଓିୋରି 
ଈତ୍ପୋଦତି ହୁଏ ଏଫଂ ଚନତୋଓୁ ଫକି୍ରି ଓଯୋମୋଏ ׀ ମଦ ିଈତ୍ପୋଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିତୂଟ ିତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ଭୃତୁୟ, ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ ିଓଭିୋ ସୁସ୍ଙତୋ ଓଭିୋ 
ଏଯଓି ିସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟଯ ଓୋଯଣ ହୁଏ, ଏହୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ଈଠ୍ୋଆଫୋଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଈତ୍ପୋଦ ଦୋଣିତ୍ୱ ରିସୀସଫୁ ଫୀଭିତଯ ଏହ ି
ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଅଫଯଣ ଯତ୍ପୋନୀ ତଥୋ ଖୄଯୋଆ ଫକି୍ରଣ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀ 

4. ରିପଟ (ତୃତୀୟ କ୍ଷ) ଦାୟିତ୍ୱ ଫୀଭା 

ରିସୀ ରିପଟଯ ଈୄମୋକ  ଓୋମପୟଓଯଫିୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୋଠ୍ୋଖଯଯ ଭୋରିଓଭୋନଙୁ୍କ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀ ଏହୋ ନଭିନସଫୁ ୋଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫଯଣ ଓୄଯ: 

ଓ  ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ୂଫୀଭିତଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଫୟତୀତ  ଯ ଭୃତୁୟ/ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ ି

ଔ  ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୂଫୀଭିତଯ ନଚି ଓଭିୋ ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୟତୀତ  ଯ ନଷ୍ଟ 

ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ସୀଭୋ, ୄଓୌଣସ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ, ୄଓୌଣସ ିଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ  ୄଓୌଣସ ିଏଓ ଫର୍ପ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀ 

5. ଫୟଫସାୟିଓ/ଫୃରି୍ତ୍କତ ଦାୟିତ୍ୱ 

ଫୟଫସୋଣିଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍କିୁଡଓି ୄର୍ୋଦୋଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍କିତ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ସବ୍ନୋଦନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫୄହୋ ୄମୋକଁ ୁ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତସିଫୁଯ ଯୋର୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ   ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଡଚିୋଆନ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ୄସହ ିଅଫଯଣକଡୁଓି ଡୋକ୍ତଯ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ, ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ନଭିପୋତୋ, ଘୋଟୋଡପ ଅଓୋଈୄଣ୍ଟଣ୍ଟ, ଅଥଓି ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ, ଓରି, 
ଫୀଭୋ ୄବ୍ରୋଓଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ׀ 

6. ନିୄ ଦ୍ଦ୍ପଶଓ  ପିସଯ ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ 

ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନିୄ େପର୍ଓ  ପିସଯ/ଧିଓୋଯୀଭୋୄନ ଫଶି୍ୱୋସ  ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଦଫୀ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭୋୄନ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ୄ ׀
ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଓଯଫିୋୄଯ ତୁଟ ିରୂ୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟ ଓଯଥିିଫୋ ୄମୋକଁ,ୁ ଂର୍ଧୋଯୀ, ଓଭପଘୋଯୀ, ଊଣଦୋତୋ ଏଫଂ ନୟ ୄଷ୍ଟଓ ୄହୋରଡଯଭୋନଙ୍କ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ହୋନ ିୋଆଁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଈର୍ତ୍ଯଦୋଣୀ ହୁନ୍ତ ି  ସବ ିଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ୄହୋଆଙ ିଏଫଂୄ ׀
ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ନିୄ େପର୍ଓଭୋନଙୁ୍କ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 

7. ଓଭପଘାଯୀଙ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ଫୀଭା 

ଏହ ି ରିସୀ ଫୀଭିତଓୁ ତୋ’ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, 
ୄମଈଭଁୋୄନ ତୋ’ ନମୁିକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ  ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋ ଓଭିୋ ୄଯୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତିୄ ଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ 
ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ ଏହୋଓୁ ଶ୍ରଭିଓଙ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ଓୁହୋମୋଏ ׀  

ଫଚୋଯୄଯ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ପ୍ରଘତି: 

ଓ  ସାଯଣୀ-ଓ: ଓଭପଘୋଯୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ଧିନଣିଭ, 1923, (ଶ୍ରଭିଓ କ୍ଷତିଯୂଣ ଧିନଣିଭ, 1923), ଭଯଣୋମକ ଓ ଦୁଖପଟଣୋ 
ଧିନଣିଭ, 1855 ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକପତ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଦୁଖପଟଣୋ ୋଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି׀ 
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ଔ  ସୋଯଣୀ-ଔ: ଭଯଣୋମକ ଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଧିନଣିଭ, 1855 ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକପତ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି׀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ହୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄ ଯ ୄଖୋର୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋ ହସିୋଫୄଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଅଓତି ଭଚୁଯୀ ଈୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ 
ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ରିସୀଯ ସଭୋପି୍ତୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଖୋର୍ତି ପ୍ରଓୃତ ଭଚୁଯୀ ଅଧୋଯୄଯ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ରିସୀଓୁ ନଭିନସଫୁଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିୋୋଆଁ ଫସି୍ଗୋଯତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : 

i. ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କ କ୍ଷତଯି ଘଓିତି୍ସୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡଓିୋର  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଔଙ୍ଙପ, ଓଙି ି ନେିଷି୍ଟ ଯୋର୍ ି
ମପୟନ୍ତ  

ii. ଧିନଣିଭୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫୟଫସୋଣିଓ ୄଯୋକ ୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱ 

iii. ଠ୍ଓିୋଦୋଯଭୋନଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୋଣିତ୍ୱ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 11 

ସୋଫପଚନଓି ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1991 ନ୍ତକପତ, ଫୋସ୍ଗଫ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଯୋର୍ ିୄଓୄତ ୄଟ ? 

I. ଟ.6,250 

II. ଟ. 12,500 

III. ଟ. 25,000 

IV. ଟ. 50,000 

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଫୟୋୋଯଓି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ  ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭୋରିଓ ୋଆଁ, ଏଫଂ ଫୟକି୍ତ/ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠୋନ କଡୁଓି ୋଆଁ ଈମୁକ୍ତ 
ୄମଈଭଁୋନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଅଥଓି ହତି ଥୋଏ ׀ 

ଔ  ଗି୍ନ ରିସୀଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି 

 ଫଚୋଯ ଭରୂୟ ଓଭିୋ ନୁଃସ୍ଙୋନ ଭରୂୟ ରିସୀ 

 ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ରିସୀ 

 ୄପଳୋଟଯ ୂପ୍ରଫହଭୋନ  ରିସୀ 

କ  ଯଣିୋଭଚନଓ ହୋନ ିୂସ.ିଏର.  ରିସୀ ଓଭିୋ ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ/ଫୟୋଖୋତ ୂଫ.ିଅଆ.  ରିସୀ ୄଭୋଟ ରୋବ ଓୁହୋମୋଈଥିଫୋ 
ରୋବଯ ହୋନ ିୋଆଁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ-ମୋହୋ ରୁ୍ଦ୍ଧ ରୋବ ମୁକ୍ତ ଷ୍ଟୋଣି୍ଡଙ୍ଗ ଘୋଚପ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ମୋହୋ ସହତି ନ୍ତଭି କ୍ଷତଓୁି ହ୍ରୋସ 
ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମୄତ ଶ୍ରୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ, ଫୀଭିତ ଫୟଫସୋଣଓୁ ସୋଧୋଯଣ ସି୍ଙତଓୁି ୄପଯୋଆ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଭ ଓଯଫିୋୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଔଙ୍ଙପ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ׀ 

ଖ  ୄଘୋଯୀ ଫୀଭୋ ଓୋଯଔୋନୋ, ୄଦୋଓୋନ, ପିସ, ୄେଯହୋଈସ ଏଫଂ ୄକୋଦୋଭ ବ ି ଫୟଫସୋଣ ଯସିଯ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ୄମଈଁଠ୍ ି
ସୁସଂଘଣ ୂଷ୍ଟକ୍ , ଚନିରି୍ ପନଘିଯ ପିସ, ଘଯ  ତୋରୋ ଫନ୍ଦ ଫୋସ,  ୄଯ ଥିଫୋ ନକଦ ଯୋର୍ ି ଥୋଆୋୄଯ, ୄମଈଁକୁଡଓିଯ ୄଘୋଯୀ 
ୄହୋଆୋୄଯ ׀  
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ଗ  ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ ଫୀଭୋ ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ ଫୀଭୋ ରିସୀଓୁ ୄସହସିଫୁ ହୋନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ ି ମୋହୋ ନକଦ 
ୄଘଓ/ୄୋଷ୍ଟୋର ଡପଯ/ଡୋଓ ଟଓିଟ ସମ୍ଭୋଫିୋ ସଭଣୄଯ ଖଟଥିୋଏ ׀ ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦୁଆ ନୁବୋକ: ୋଯଫହନ 
ନୁବୋକ  ଯସିଯ ନୁବୋକ ନ୍ତକପତ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀ 

ଙ  ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି ଫୀଭୋ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଭୋନଙୁ୍କ ନଓରି, ୄଧୋଓୋ, ୄଘୋଯୀ, ତୁଟିୂର୍ଣ୍ପ ଈୄମୋକ  ଯୋଧ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ 
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଓଟତୋ ଓଭିୋ ସୋଧୁତୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄସଭୋୄନ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓୄଯ ׀  

ଚ  ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି ରିସୀଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ, ୄପଳୋଟଙି୍ଗ ୂପ୍ରଫହଭୋନ  ରିସୀ, ଦଫୀ 
ରିସୀ ଏଫଂ ଫଳୋୄଙ୍କଟ୍ ୂଅଫଯଣ    ରିସୀ ׀ 

ଛ  ଫୟୋଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟୋଓ ଅଫଯଣ, ମୋହୋ ଫୟୋଙ୍କ, NBFC  ନୟୋନୟ ନୁଷ୍ଠୋନକୁଡଓି ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ଓଯୋମୋଆଙ,ି ୄମଈଁଭୋୄନ ଭଦୁ୍ରୋ/ଟଙ୍କୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଥୋଅନ୍ତ,ି ୄସଭୋୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫୋ 
ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ  ସଯୁକ୍ଷୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖି ׀  

ଜ  ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଅସୁଥିଫୋ ଫଡ ଫଡ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି 

 ଠ୍ଓିୋଦୋଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ 

 ଠ୍ଓିୋଦୋଯ ଓୋଯଔୋନୋ  ମନ୍ତ୍ରୋତ ିରିସୀ 

 ଈତ୍ଥୋନ/ନଭିପୋଣ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ 

 ମୋନ୍ତ୍ରଓି ଘତୋ ରିସୀ 

 ଫଣରଯ  ୄପ୍ରର୍ଯ ପ୍ଳୋଷ୍ଟ ରିସୀ 

 ମୋନ୍ତ୍ରଓି ରୋବଯ କ୍ଷତ ିରିସୀ 

 ଷ୍ଟକ୍ ଯ ହ୍ରୋସ ରିସୀ 

 ଆୄରୄଓଟରୋନଓି ଈଓଯଣ ରିସୀ 

 ଗ୍ରୀଭ ରୋବଯ ହୋନ ିଅଫଯଣ 

ଟ  ୄଦୟୋକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋ ରିସୀଓୁ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ବୋଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙୋନୄଯ, ୄଦୟୋକିଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତୋ - 
ଈବଣ ନଭିପୋଣ  କଙ୍ଚତି ଓଯଫିୋ ସଫୁଧିୋଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀  

ଠ୍  ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋ ଓୁ ଦୁଆ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ: ସୋଭୁଦି୍ରଓ ଓୋୄକପୋ  ସୋଭୁଦି୍ରଓ ହର ׀  

ଡ  ଓୋୄକପୋ ରିସୀକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଚମୋତ୍ରୋ ରିସୀ ଟନ୍ତ,ି ଥପୋତ୍ ୄସଭୋୄନ ୄକୋଟଏି ସ୍ଙୋନଯୁ ନୟ ସ୍ଙୋନ ମପୟନ୍ତ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ 
ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଢ  ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ରିସୀୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି 

 ଫରି୍ଷି୍ଟ ରିସୀ 

 ୄଔୋରୋ ରିସୀ 

 ୄଔୋରୋ ଅଫଯଣ 
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 ଡୁୟଟ ି ଫଦ୍ଧତି ଭରୂୟ ଫୀଭୋ 

 ଷ୍ଟୋଟପ  ୂପ୍ରୋଯମ୍ଭ  ୄଯ ଫିଭତୋ 

ଣ  ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ହର  ଅଫଯଣକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଦୁଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଟନ୍ତ:ି ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଚମୋତ୍ରୋଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫୋ  ଏଓ ସଭଣୋଫଧିଓୁ 
ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫୋ  

ତ  ଏଓ ସୋଫପଚନଓି ଦୋଣିତ୍ୱ ରିସୀ, ଫୀଭିତଯ ୄଦୋର୍/ଫୄହୋ ଓୋଯଣଯୁ ଈୁଚଥିିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ମୋହୋ ତୃତୀଣକ୍ଷଯୁ ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ି
ଓଭିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟଯ ଓୋଯଣ ହୁଏ, ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଥ  ଈତ୍ପୋଦ ଦୋଣିତ୍ୱ ରିସୀକୁଡଓି ତୃତୀଣ କ୍ଷଓୁ ଭୃତୁୟ, ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ ିଓଭିୋ ସୁସ୍ଙତୋ ଓଭିୋ ଏଯଓି ି ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟଯ ଓୋଯଣ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ଈତ୍ପୋଦଯ ତୁଟ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଦ  ଫୟଫସୋଣିଓ ଫୃର୍ତ୍କିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍କିୁଡଓି ୄର୍ୋଦୋଯ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍କିତ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ସବ୍ନୋଦନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫୄହୋ 
ୄମୋକଁୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତସିଫୁଯ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ 
ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଓ  ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଗି୍ନ ଫୀଭୋ 
ଔ  ୄଘୋଯୀ ଫୀଭୋ 
କ  ଭୁଦ୍ରୋ ଧନ ଫୀଭୋ 
ଖ  ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭୋ 
ଗ  ଫୟୋଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫୀଭୋ 
ଘ  ରଙ୍କୋଯ ନଭିପୋତୋ ଫଳଓ ରିସୀ 
ଙ  ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋ 
ଚ  ୄଦୟୋକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋ 
ଛ  ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋ 
ଜ  ହର ଫୀଭୋ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଫୟୋୋଯଓି ସଙ୍କଟକୁଡଓି ୋଆଁ ଗି୍ନ ରିସୀ ଫିୄ ଫୋଯଣ  ନ୍ତଃୄଫୋଯଣ ଯ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରତିୄ ଯୋଧ ୂଫୟୋଖୋତ  ଫୀଭୋ ରିସୀଓୁ ୄଓଫ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ ସହତି ଭିୋଆ ନଅିମୋଆୋୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  
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ୄଘୋଯୀ ରିସୀଯ ପି୍ରଭଣିଭ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚନିରି୍ଯ ସ୍ୱଯୂ ଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ୄମଭିତ ିଓ ିଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍,ି ସ୍ୱଣଂ ଫୀଭିତଯ ୄନୈତଓି 
ଅଦ, ନଭିପୋଣ  ଯସିଯଯ ଫସ୍ଙତି,ି ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଦୄକ୍ଷ ୂଈ.ସ୍ୱ. ଚକୁଅ,ି ୄଘୋଯ ଅରୋଭପ , ୂଫପଯ ଦୋଫୀ ନୁବୂତ ିଆତୟୋଦ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ୄଘୋଯୀ ଓୋଯଣଯୁ ଚଣଓଯ ଯସିଯଯୁ ନକଦ ଯୋର୍ଯି ହୋନ ି ଭଦୁ୍ରୋ/ଧନ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ହୁଏ ׀ ଦଙ୍ଗୋ ଷ୍ଟ୍ରୋଆଓ  ଅତଙ୍କଫୋଦଓୁ 
ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ ଏଓ ଫସି୍ଗୋଯଣ ଯୂୄ ଅଫୃତ  ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏଓ ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ି ଫୀଭୋ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଓଟତୋ ଓଭିୋ ସୋଧୁତୋ ଓୋଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି ହୋନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ନମୁିକି୍ତଦୋତୋଭୋନଙୁ୍କ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଏଓ ଫୟୋଙ୍କର୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ଫୀଭୋ ରିସୀ ଅଫୃତ ଓଯିୋୄଯ: ନଅଁି ଓୋଯଣଯୁ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋୄଫୄ ହୋନ ି ଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ଧନ/ଭଦୁ୍ରୋ ସଯୁକ୍ଷୋ, ୄଘଓଯ ନଓରିଓଯଣ ଓଭିୋ ଯଫିର୍ତ୍ପନ, ଭଦୁ୍ରୋ/ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁତୋ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ରଙ୍କୋଯ ନଭିପୋତୋ ଫଳଓ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄଯୄଚଷି୍ଟ୍ରଓୃତ ୋସପରୄଯ ୋଯଫହନ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହୋନଓୁି ନୁବୋକ III 
ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଷ୍ଟୋଟପ- ୂପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ  ରିସୀୄଯ ଫିଭତୋ ଗ୍ରୀଭ ରୋବଯ ହୋନ ିଅଫଯଣ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ରୋଯୄସନ ିୄଦୟୋକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ହୁଏ ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ  ଫୋଣୁମୋନ ଘୋନ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଏଓଭୋତ୍ର ର୍ୋଔୋ ମୋହୋ ମୁଦ୍ଧ ଫିର୍ତ୍ଓୁି ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 11 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  
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ସୋଫପଚନଓି ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1991 ନ୍ତକପତ, ଫୋସ୍ଗଫ ୄଭଡଓିୋର ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଯୋର୍ ିୄହଈଙ ିଟ. 12, 500 ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋୄଯ CAR ସଘୂୀତ ଓୄଯ 

I. ୄଭୋଟଯ ଓୋଯ 

II. ଠ୍ଓିୋଦୋଯଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ 

III. ଓବ୍ନୋନୀଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ 

IV. ଓବ୍ନୋନୀଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତୋ 

ପ୍ରଶନ 2 

ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ତୋଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁ ଓୋମପୟଠ୍ୋଯୁ ___________ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଚିଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

I. ଓଭପଘୋଯୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ରିସୀ 

II. ସୋଫପଚନଓି ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ରିସୀ 

III. ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭୋ ରିସୀ 

IV. ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର ରିସୀ 

ପ୍ରଶନ 3 

_________ ଚୋହୋଚଯ ର୍ଯୀଯଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ 

I. ହର 

II. ଓୄକପୋ 

III. ୋଆୄଯସୀ ୂଚଦସୁୟତୋ  

IV. ୄଚଟସିନ 

ପ୍ରଶନ 4 

ରିସୀ ମୋହୋ ଫୋଣୁମୋନଯ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ, ୄହଈଙ ି___________ ׀ 

I. ୄଫୈଧୋନଓି ଦୋଣିତ୍ୱ 

II. ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭୋ 

III. ଫୋଣୁମୋନଘୋନ ଫୀଭୋ 

IV. ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ ଫୀଭୋ 
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ପ୍ରଶନ 5 

ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ରିସୀ __________ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହୋନଓୁି ଅଡ –ନ ଅଫଯଣ ଯୂୄ ଫ ିଅଫୃତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀ 

I. ଫନୟୋ 

II. ବୂଭଓିବ୍ନ 

III. ନଅଁି 

IV. ମୁଦ୍ଧୄଯ ୄଫୋଭୋଭୋଡ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଯଣିୋଭ ଚନତି ହୋନ ିୂଗି୍ନ ରିସୀ  ଅଫୃତ ଓୄଯ: 

I. ଓୋଯଔୋନୋୄଯ ନଷ୍ଟ ଓୋଯଣଯୁ ରୋବୄଯ ହୋନ ି

II. ସଦ୍ଭୋଫଯ ହୋନ ି

III. ମନ୍ତ୍ରୋତିୄ ଯ ୄବୌତଓି ବଙ୍ଗୋଯୁଚୋ 

IV. ଫିୄ ଦର୍ୀ ଭଦୁ୍ରୋ ଫନିଭିଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ପନ ଓୋଯଣଯୁ ହୋନ ି

ପ୍ରଶନ 7 

ୄଘୋଯୀୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ନବିପଯ ଓୄଯ: 

I. ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଦୄକ୍ଷ ଈୄଯ 

II. ଯସିଯଯ ଫସ୍ଙିତ ିଈୄଯ 

III. ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱଯୂ ଈୄଯ 

IV. ଈୄଯୋକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ ଈୄଯ 

ପ୍ରଶନ 8 

ଠ୍ଓିୋଦୋଯଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀଯ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯ ୄଟ : 

I. ଗି୍ନ ଫୀଭୋ  

II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ 

III. ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋ 

IV. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭୋ 
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ପ୍ରଶନ 9 

ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ 

I. ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ 

II. ଗି୍ନ ଫୀଭୋ 

III. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଓୋୄକପୋ ଫୀଭୋ 

IV. ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋ 

ପ୍ରଶନ 10 

ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଅଫଯଣ ଓୄଯ : 

I. ନକଦ ଯୋର୍ ି

II. ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଧନ/ଟଙ୍କୋ 

III. ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କୄଯ ଡଥିିଫୋ ଧନ/ଟଙ୍କୋ 

IV. ଡୋଓ ଖୄଯ ଚଭୋ ଥିଫୋ ଧନ/ଟଙ୍କୋ 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋୄଯ CAR ଠ୍ଓିୋଦୋଯଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦୋତୋ ତୋଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୋଧୁ ଓୋମପୟଠ୍ୋଯୁ ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭୋ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନଚିଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ହର ଚୋହୋଚଯ ର୍ଯୀଯଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ରିସୀ ମୋହୋ ଫୋଣୁମୋନଯ ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ, ୄହଈଙ ିଫୋଣୁମୋନ ଘୋନ ଫୀଭୋ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  
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ଗି୍ନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଫୋଭୋଭୋଡ ଓଭିୋ ମୁଦ୍ଧ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହୋନଓୁି ଅଡ-ନ ଅଫଯଣ ଯୂୄ ଫ ିଅଫୃତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଯଣିୋଭଚନତି ହୋନ ିୂଗି୍ନ ରିସୀ  ଓୋଯଔୋନୋୄଯ ନଷ୍ଟ ଓୋଯଣଯୁ ରୋବୄଯ ହୋନଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ୄଘୋଯୀୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ନଯିୋର୍ତ୍ୋ ଦୄକ୍ଷ, ଯସିଯଯ ଫସ୍ଙିତ,ି ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱଯୂ ଆତୟୋଦ ିଈୄଯ ନବିପଯ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଠ୍ଓିୋଦୋଯଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭୋଯ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଭୁଦ୍ରୋ/ଧନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନକଦ ଯୋର୍ଓୁି ଅଫଯଣ ଓୄଯ ׀ 
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ଧ୍ୟାୟ 27 
ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧଯ ହୃଦଣୄଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଥୋଏ, ଥପୋତ୍ ଏଓ ହୋନ ିଖଟଣୋୄଯ ଫୀଭିତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଫିୋ 
 ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ହୋନ ିଖଟଫିୋ ସଭଣଯୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘତି ଓଯୋମୋଆଙ,ି ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନଯ ସଭଗ୍ର ׀
ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ଫୁଛଫିୋଓୁ ଧିଓ ସହଚ ୄହଫ ׀ ଏହୋ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଈ ଥଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଈ, ଫଫିୋଦମୁକ୍ତ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ସଭୋଧୋନ 
ଓଯଫିୋ ଦ୍ଧତଓୁି ଫୟୋଔୟୋ ଓୄଯ ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

ଓ. ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଏହ ିଧ୍ୟୋଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ:  

1. ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ଓୋମପୟକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ୱ ଫରି୍ଣୄଯ ତଓପ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

2. ହୋନଯି ସଘୂନୋ ୋଆଁ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓୁି ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  

3. ଦୋଫୀ ନୁସନ୍ଧୋନ  ଭୂରୟୋଙ୍କନ ନଯୂିଣ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  

4. ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ  ହୋନ ିଭୂରୟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଭହତ୍ୱଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 

5. ଦୋଫୀ ପଭପକୁଡଓିଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ସୋହୋମୟୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ  

6. ଦୋଫୀ ସଫୁୟଫସ୍ଙୋ  ସଭୋଧୋନ ଓୁ ଯବିୋର୍ତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
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ଓ. ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

1. ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯିଫାଯ ଭହତ୍ୱ 

ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟ ୄହଈଙ ିଏଓ ହୋନ ିଖଟଣୋ ଖଟଫିୋୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋ ׀ 
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯ ିୄହଈ ଓଭିୋ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀଯ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ 
ଓଯ ିୄହଈ, ତୁଯନ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ/ନଯିୄକ୍ଷ  ନୟୋଣସଙ୍ଗତ ଯୂୄ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ିଏହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ଯୂଣ ଓୄଯ ׀  

ଫୀଭୋଓୁ ଫୀଭିତ ଫିଦ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନସିଫୁ ଈୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଏଓ ଅଥଓି ତନ୍ତ୍ର ଯୂୄ ଫିଣନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 
ମଦ ିଏହୋ ଫୀଭୋ ୋଆଁ  ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୋଆଁ ୄହୋଆ ନ ଥୋନ୍ତୋ, ଏଓ ଦୁବପୋକୟରୂ୍ଣ୍ପ ଦୁଖପଟଣୋ/ଖଟଣୋ ୄଯ ସୋଭୋନୟ ଫସ୍ଙୋଓୁ 
ୁନଃପ୍ରୋପି୍ତ ଓଯଫିୋ ଧୀଯ , ପ୍ରବୋଫୀ  ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀  

ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଫୋଡପ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ଏହ ିବିୄରଔ ଥିରୋ ‚ପ୍ରଦୋନ ଓଯନୁ୍ତ ମଦ ିୋଯିୄ ଫ; ତୟୋକ ଓଯନୁ୍ତ ମଦ ିନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ 
ୋଯିୄ ଫ‛ ׀ ଏହୋ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଯ ଅଦର୍ପ ଫୟଫସୋଣଯ ଫଘିୋଯଧୋଯୋ ׀ 

ଫୟଫସାୟିଓଯୂୄ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ସଫୁଠୁଁ୍ ଫ଼େ ଫଜି୍ଞାନ ୄଫାରି ଫିୄ ଫଘନା ଓଯାମାଏ ׀ 

ଓ) ତତ୍ପଯତା 

ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ତ୍ୱଯତି ସଭୋଧୋନ ଫହୁତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ, ଫୀଭିତ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ଗ୍ରୋହଓ ଥଫୋ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୄହୋଆଥୋଈ, ଓଭିୋ 
ହୋନଯି ଯଭିୋଣ ଫଡ ଥଫୋ ୄଙୋଟ ୄହୋଆଥୋଈ ׀ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଫୁଛଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ହୋନ ିଖଟଫିୋ ୄଯ ୄମୄଥ ର୍ୀଘ୍ର 
ସମ୍ଭଫ ୄସୄତ ର୍ୀଘ୍ର ଫୀଭିତଯ ଫୀଭୋ କ୍ଷତିଯୂଣ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ମଦ ି ୄସ ଟଙ୍କୋ ତୁଯନ୍ତ ୋଏ, ଏହୋ ତୋ’ ୋଆଁ ସଫପୋଧିଓ ଈୄମୋକୄଯ ଅସଫି ׀ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋ 
ଓବ୍ନୋନୀଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଓୁ ଏହୋଯ ତ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ - ହୋନ ିୄଯ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

 

ଔ) ଫୟଫସାୟିଓତା 

ଫୀଭୋ ଓୋମପୟଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀଓୁ ଏହୋଯ କୁଣ ଈୄଯ ଫଘିୋଯ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ନଭିନ ପ୍ରର୍ନସଫୁଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଈଥିଫୋ ୄସ 
ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓୁି ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯଫିୋ ଫନିୋ ଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯଫିୋଓୁ କ୍ଷୋତ ିଓଭିୋ ଫୂପ-ଓଳ୍ପତି ଧୋଯଣୋକୁଡଓୁି ପ୍ରୄଣୋକ 
ଓଯନ୍ତ ିନୋହିଁ ׀ 

i. ହୋନ ିଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଖଟଥିିରୋ ଓ ି?  

ii. ମଦ ିହ,ଁ ହୋନ ିଖଟୋଆଥିଫୋ ଖଟଣୋ ପ୍ରଓୃତୄଯ କ୍ଷତ ିଖଟୋଆଥିରୋ ଓ?ି 

iii. ଏହ ିଖଟଣୋଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତଯି ଯଭିୋଣ ׀  

iv. ହୋନଯି  ଓୋଯଣ ଓ’ଣ ଥିରୋ ? 

v. ହୋନ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ୄହୋଆଥିରୋ ଓ ି? 

vi. ନୁଫନ୍ଧ/ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନୁସୋୄଯ ଦୋଫୀଟ ିୄଦଣୄମୋକୟ ୄଟ ଓ ି? 

vii. ମଦ ିହ,ଁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଯୋର୍ ିୄଓୄତ ଯଭିୋଣଯ ୄଟ ? 

ଏହ ିପ୍ରର୍ନ ସଫୁଯ ଈର୍ତ୍ଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀    
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ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ସଂୋଦନ ଓଯଫିୋ ୄହଈଙ ିଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟ ׀ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ପଭପ, ଦ୍ଧତ ି ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ମତ୍ନଯ ସହତି ବିଓଳ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ିଏହୋ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄମ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଭସ୍ଗ ‘ପ୍ରଦୋନ ୄମୋକୟ’ ଦୋଫୀକୁଡଓି 
ତୁଯନ୍ତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଈଙ ିଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ୄମୋକୟ ୄହୋଆ ନଥିଫୋ ଯୋର୍ଓୁି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ମୋଈ ନୋହିଁ ׀   

ବିଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ, ଫୀଭିତଯ ଯଘିତି ଥିଫୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରତନିଧିି ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ପଭପକୁଡଓୁି ସଠ୍କି୍ ତଥୟ ସହତି ଠ୍କି୍ ବୋୄଫ ଯୂଣ ଓଯୋମୋଆଙ,ି ହୋନଓୁି ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗୋଫଚିଓୁ ସଂରଗ୍ନ 
ଓଯୋମୋଆଙ ିଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ନଦି୍ଧପୋଯତି ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓିଯ ସଭଣୋନୁଯୂ ନୁୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ିଏଫଂ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ 
ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ ହୋନ ିସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ବୂଭଓିୋ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୂପଯୁ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙ ି׀ 

 

2. ହାନଯି ସଘୂନା ଓଭିୋ ପ୍ରଜ୍ଞାନ 

ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୄଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଙ ିୄମ ହୋନ/ିକ୍ଷତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ତ ିର୍ୀଘ୍ର ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏଓ ତ୍ୱଯତି ସଘୂନୋଯ 
ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏଓ ହୋନଓୁି ଏହୋଯ ଅଯମି୍ଭଓ ଘଯଣୄଯ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯଫିୋଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫୋ ׀ ଫିଭତୋଯ ଯଣିୋଭ ହୋନ ି
ସଭନ୍ଧୀଣ ଭରୂୟଫୋନ ସୂଘନୋଯ ହୋନ ିୄହୋଆୋୄଯ ׀ ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ହୋନଓୁି ଓଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଈୋଣ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫୋ ୋଆଁ  ଫର୍ଷି୍ଟ 
ଓୁ ସଯୁକ୍ଷୋ ୄଦଫୋଓୁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିୋ ׀ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ହୋନଯି ସୂଘନୋ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଏହ ିପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ମୋଞ୍ଚ ୄଯ, ଦୋଫୀଓୁ ଏଓ ସଂଔୟୋ ଦଅିମୋଏ  ରିସୀ ସଂଔୟୋ, ଫୀଭିତଯ ନୋଭ, ହୋନଯି ଅଓତି ଯୋର୍,ି ହୋନଯି ତୋଯଔି 
ସହତି ଦୋଫୀ ୄଯଚଷି୍ଟୋଯୄଯ ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଏ, ଦୋଫୀଟ ିଏୄଫ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ଅସଫିୋ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ׀  

ୄଓୄତଓ ନେିଷି୍ଟ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ୂଈ.ସ୍ୱ. ୄଘୋଯୀ  ନ୍ତକପତ ସଘୂନୋ ୄୋରିସୀ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ׀ ଓୋୄକପୋ ୄଯ 
ୋଯଫହନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ସୂଘନୋ ୄଯରୄେ ଓୁ ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ׀ 

3. ନୁସନ୍ଧାନ  ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ଓ) ଫଫିଯଣୀ/ଫହିଙ୍ଗାଫୄରାଓନ 

ଫୀଭିତଠ୍ୋଯୁ ଦୋଫୀ ପଭପଯ ପ୍ରୋପି୍ତ ୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ହୋନଯି ନୁସନ୍ଧୋନ  ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯନ୍ତ ି ି ମଦ ׀
ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ ୄଙୋଟ ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଏଓ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋନଯି ଓୋଯଣ  ଫସି୍ଗୋଯଣ ଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ନୁସନ୍ଧୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀   

ନୟୋନୟ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ନୁସନ୍ଧୋନଯ ବୋଯ ହୋନ ି ଭରୂୟୋଙ୍କନୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄହୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟଫସୋଣିଓ 
ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଏ ׀  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ହୋନଯି ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଏହ ି
ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ୄଟ ୄମ ୄମୄହତୁ ଈବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ନହିତି ସ୍ୱୋଥପ ଥିଫୋ କ୍ଷ ଟନ୍ତ,ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୟଫସୋଣିଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ନଯିୄକ୍ଷ ଭତ ୄଓୌଣସ ିଫଫିୋଦ ୄହଫୋ ଖଟଣୋୄଯ ଈବଣ କ୍ଷ ଏଫଂ ଅଆନ ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ 
 ׀
ଔ)     ଦାଫୀ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ନଅଁି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଦୋଫୀଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଏଓ ରିସୀ ଯିୄ ୋଟପ, ନୁସନ୍ଧୋନଓୋଯୀ ଯିୄ ୋଟପ ମଦ ିଓୋଯଣଟ ିଜ୍ଞୋତ ୄହୋଆଥୋଏ 
ଏଫଂ ଏଓ ସୄଫପକ୍ଷଣ ଯିୄ ୋଟପ ଅଧୋଯୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ଫୀଭିତଓୁ ଘଓିତି୍ସୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ 
ଯିୄ ୋଟପ ଓୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ୄମଈଁଥିୄଯ ଦୁଖପଟଣୋଯ ଓୋଯଣ ଓଭିୋ ୄଯୋକଯ ସ୍ୱଯୂ ୄମଈଁ ଯଦୃିର୍ୟ ଫ ି
ୄହଈ, ଏଫଂ ଫଓିୋଙ୍ଗତୋଯ ଫଧି ନେିଷି୍ଟ ଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହୋଆଥିଫ ׀  
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ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅୄଣୋଚନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ ଯହଙି ି׀ 
‚ଶ୍ରଭିଓଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ‛ ଦୋଫୀଯ ସଭଥପନୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ପ୍ରଭୋଣ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଚୀଫନ୍ତ ସଂଘଣ  କୋଇୄକୋଯୁ ଦୋଫୀକୁଡଓି ଏଓ 
ରୁ୍ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ୋଟପ ଅଧୋଯୄଯ ଭୂରୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

ସୂଘନା 

ହୋନ ିଥଫୋ ନଷ୍ଟଯ ସଘୂନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମୋଞ୍ଚ ଓଯନ୍ତ:ି 

1. ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟଯ ଖଟଣୋ ଦଫିସୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ପ୍ରବୋଫ ଯହଙି ିଓ ି

2. ହୋନ ିଓଭିୋ ନଷ୍ଟ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ୄମୋକଁ ୁୄହୋଆଙ ିଓ ି

3. ହୋନ ିଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରବୋଫତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୂଫୀଭୋଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ  ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସହତି ସଭୋନ ଓ ି 

4. ହୋନଯି ସଘୂନୋ ଫନିୋ ଫିଭୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙ ିଓ ି

ଭୃତୁୟ  ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ି ଚଡତି ଥିଫୋ ୄଭୋଟଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଫୀସଫୁ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ୋଟପ ଅଧୋଯୄଯ ଭୂରୟୋଙି୍କତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ଏହ ି
ଦୋଫୀକୁଡଓି ୄଭୋଟଯ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଧ୍ୟୋନ ଦଅିମୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ ିଦୋଫୀଦୋଯଯ ଅଣୁ  ଅଣ ବ ି
ଓୋଯଓକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ନଦି୍ଧପୋଯତି ହୁଏ ׀    

ତୃତୀଣ କ୍ଷ କ୍ଷତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଦୋଫୀସଫୁ ଏଓ ସୄଫପକ୍ଷଣ ଯିୄ ୋଟପ ଅଧୋଯୄଯ ଭୂରୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

 ୄଭୋଟଯ ନଚି କ୍ଷତ ିଦୋଫୀଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀଙ୍କ ଯିୄ ୋଟପ ଅଧୋଯୄଯ ଓଯୋମୋଏ ׀  

 ଏଥିୄଯ ୄୋରିସ ଯିୄ ୋଟପଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ମଦ ିତୃତୀଣ କ୍ଷ କ୍ଷତ ିଚଡତି ଥୋଏ ׀ 

ସୂଘନା 

ନୁସନ୍ଧୋନ ହୋନଯି ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ନୁସନ୍ଧୋନ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏଓ ୄଫୈଧ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଙ ି 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ସତୟୋିତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ସ୍ୱୋଥପଯ ନୁସି୍ଙତ ିବ ିସୄନ୍ଦହ, ଚୋଣିରୁ୍ଣି କ୍ଷତ ିଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ 
ତଥୟ ସଘୂନୋଯ ରୁଘୋଆଫୋ ଓଭିୋ ବୁର ଈସ୍ଙୋନୋ, ଅଦଓୁି ନଣିଭ ଫଯୁିଦ୍ଧ ୄଖୋର୍ତି ଓଯୋମୋଏ ׀  

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ଖଯ ବିତୄଯ ଓଭିୋ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ୂଟ.ିି.ଏ  ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୂରୟୋଙି୍କତ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯିୄ ୋଟପ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଭତ ଈୄଯ ଅଧୋଯତି ୄହୋଆଥୋଏ ׀    

ଫୀଭୋ ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀଭୋୄନ ନୁସନ୍ଧୋନଯ ଓୋମପୟ ଭଧ୍ୟ ହୋତଓୁ ନିନ୍ତ ି׀ ଏହୋ ସହୋଣତୋ ଦଏି ମଦ ିଏଓ ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ ୄମୄତର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ 
ଓୋମପୟଓୁ ହୋତଓୁ ନଏି ׀ ୄତଣୁ, ଦୋଫୀଯ ସଘୂନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ, ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ ଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫିୋଯ ପ୍ରଥୋ ଯହଙି ି׀ 

4. ସୄଫପକ୍ଷଣଓାଯୀ  ହାନ ିଭୂରୟାଙ୍କନ 

ଓ) ସୄଫପକ୍ଷଣଓାଯୀ 

ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀଭୋୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ି ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟଫସୋଣିଓ/ୄର୍ୋଦୋଯ ׀ ୄସଭୋୄନ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ ହୋନସିଫୁଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ  ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯଫିୋୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଟନ୍ତ ି  ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ସୋଧୋଯଣତଃ ׀
ୄସଭୋନଙୁ୍କ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଥିିଫୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ  ହୋନ ିଭରୂୟୋଙ୍କଓଭୋନଙୁ୍କ 
ସୋଭୋନୟତଃ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ, ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୋଯଶି୍ରଭିଓ ୄଦଆ ଣୋମୋଏ, ୄସଭୋୄନ ପ୍ରର୍ନୄଯ 
ଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତ,ି ହୋନଯି ଓୋଯଣ  ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓୁି ଯୀକ୍ଷୋ  ସତୟୋିତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସଭୋୄନ ହୋନଯି ଯଭିୋଣଯ 
ଭଧ୍ୟ ଅଓନ ଓଯନ୍ତ ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଯିୄ ୋଟପ ଈସ୍ଙିତ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଅହୁଯ,ି ଧିଓ କ୍ଷତ ିୄହଫୋଯୁ ୄଯୋଓଫିୋ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଯୋଭର୍ପ ଭଧ୍ୟ 
ଦିନ୍ତ ି  ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ, 1938, ଫୀଭୋ ନଣିଭୋଫୀ 1939 ଏଫଂ ଅଆ. ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ׀
ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫନିଣିୋଭଓକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି  ମୋତ୍ରୋ ରିସୀ’  ଯତ୍ପୋନୀ ୋଆଁ ‘ସୋଭୁଦି୍ରଓ ୄଔୋରୋ‘ ׀
ଅଫଯଣ’ ଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଦର୍ ଫୋହୋୄଯ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଦୋଫୀକଡୁଓୁି, ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ଓଯୁଥିଫୋ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭରୂୟୋଙି୍କତ ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଏହ ିବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ହୋନଯି ଭୂରୟୋଙ୍କନ  ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତ,ି ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭୋଧୋନ 
ରୁ୍ଳ୍କ ସହତି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଓଯୋମୋଏ ׀ ପ୍ରତଫିଦୄଯ, ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ଓୋକଚତ୍ରକୁଡଓି ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସହତି, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଫୀଭା ଧିନୟିଭଯ ନୁବାକ 64 UM  

ୄମଈଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ରିସୀ ଈୄଯ ୄଓୋଡଏି ହଚୋଯ ଟଙ୍କୋଯୁ ଓଭ ଭରୂୟଯ ଦୋଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିସହତି 
ସଭୋନୁୋତଓି ଯୂୄ ୄହଈଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଫନିୋ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ ଓଭିୋ ହୋନ ି ଭୂରୟୋଙ୍କଓ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫିୋ ଫୟଫହୋମପୟ ଦୃଷି୍ଟଯୁ  
ଈୄମୋକୀ ନୁୄହ,ଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତ ୂଏଓ ସୄଫପକ୍ଷଣଓୋଯୀ ଓଭିୋ ହୋନ ିଭୂରୟୋଙ୍କଓ ଯୂୄ ୄସହ ିସଭଣ ୋଆଁ ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରୋପି୍ତ 
ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄହଈ ନ ଥିଫୋ  ଓୁ ୄସହ ିହୋନଯି ସୄଫପକ୍ଷଣ ୋଆଁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯିୋଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସ ପ୍ରଓୋୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ୄସ ୄମଯ ିଠ୍କି୍ 
ନୁବଫ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସ ବଅି ମଥୋଥପ ରୁ୍ଳ୍କ ଓଭିୋ ୋଯଶି୍ରଭିଓ ୄଦଆ ୋଯନ୍ତ ି׀ 

5. ଦାଫୀ ପଭପ 

ଦୋଫୀ ପଭପଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୋଫୀ ପଭପଟ ି ହୋନଯି ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓି 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘନୋ, ମଥୋ ହୋନଯି ତୋଯଔି, ସଭଣ, ହୋନଯି ଓୋଯଣ, ହୋନଯି ଫସି୍ଗୋଯଣ, ଆତୟୋଦ ି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ ନୟୋନୟ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଗି୍ନ ଦୋଫୀ ପଭପୄଯ ଚୋଣିଫୋଓୁ ଘୋହିଁଥିଫୋ ସୂଘନୋଯ ଏଓ ଈଦୋହଯଣ ଏଆଠ୍ ିନଭିନୄ ଯ ଦଅିମୋଆଙ ି: 

i. ଫୀଭିତଙ୍କ ନୋଭ, ରିସୀ ସଂଔୟୋ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣୋ 

ii. ନଅଁି ଯ ତୋଯଔି, ସଭଣ, ଓୋଯଣ ଏଫଂ ଯସି୍ଙିତ ି

iii. ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫଫିଯଣୀ 

iv. ନଅଁି ରୋକିଫୋ ସଭଣୄଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱସ୍ଙ ଭୂରୟ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭୋୄଯ ୄନଓ ଫରି୍ଣ ନ୍ତବପୁ କ୍ତ ଥୋଏ ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ 
ଓଯୋମୋଏ, [ଭରୂୟହ୍ରୋସ, ଫୟଫହୋଯୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ପଟୋ ପଟଯି ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଯ ଖଟଣୋଯ ସ୍ଙୋନ  ସଭଣୄଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି 
ପ୍ରଓୃତ ଭରୂୟ ଈୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯ ି ଦୋଫୀ ଓଯୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୂ ମଦ ି ଖଯ, ପ୍ଳୋଣ୍ଟ  ମନ୍ତ୍ରୋତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ରିସୀ 
‚ନୁଃସ୍ଙୋନ ଭରୂୟ‛ ଅଧୋଯୄଯ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ  ׀ ଏହୋ ରୋବଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫି ନୋହିଁ ] 

v. ଫର୍ଷି୍ଟ ଭରୂୟ ଓୋଟଫିୋ ୄଯ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ ିଯଭିୋଣ 

vi. ନଅଁି ରୋକିଥିଫୋ ଯସିଯଯ ଫସ୍ଙତି ିଏଫଂ ଦଔର/ଧିୄବୋକ 

vii. ଦ ୄମଈଁ ହସିୋଫୄଯ ଫୀଭିତ ଦୋଫୀ ଓୄଯ, ଭୋରିଓ ହସିୋଫୄଯ, ଫନ୍ଧଓ ଓଭିୋ ୄସ ବ ିନୟ ଓଙି ିଯୂୄ 
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viii. ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୁଙନ୍ତ ିଓ ି

ix. ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭୋ ପ୍ରବୋଫୀ ଙ ିଓ,ି ମଦ ିହ,ଁ ତୋହୋଯ ଫଫିଯଣୀ 

ଏହୋ ୄଯ ପଭପୄ ଯ ଥିଫୋ ଫକ୍ତଫୟଯ ସତୟତୋ  ସଠ୍ଓିତୋ ଈୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର ଦଅିମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ  ତୋଯଔି ଦଅିମୋଏ ׀  

ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଗି୍ନ ଦୋଫୀ ପଭପଯ ଏଓ ନଭନୂୋ ଏହ ିଧ୍ୟୋଣୄଯ ‚ପ୍ରଦର୍ପନ  ‛ ଯୂୄ ଦଅିମୋଆଙ ି׀  

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ପଭପଯ ଚୋଯୀ ଏହୋ ସଘୂୀତ ଓଭିୋ ଥପ ଓୄଯ ନୋହିଁ ୄମ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରୋ ׀ 
ଦୋଫୀ ପଭପକୁଡଓି ‘କ୍ଷୋତ ଫନିୋ’ ଟପି୍ପଣୀ ଥୋଆ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଓ)     ସହାୟଓ ଦସ୍ତାଫଚି 

ଦୋଫୀ ପଭପ ଫୟତୀତ, ଦୋଫୀଦୋଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗୋଫଚି ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋଯ ଓଭିୋ ଦୋଫୀଓୁ ସଭଥପନ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ସଯୁକି୍ଷତ ଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି׀ 

i. ଗି୍ନ ଦୋଫୀକୁଡଓି ୋଆଁ, ପୋଣୋଯ ବ୍ରିୄ କଡ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଯିୄ ୋଟପଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ii. ଫୋତୟୋ ହୋନ ିୋଆଁ, ୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟୋଣଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଯିୄ ୋଟପଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

iii. ୄଘୋଯୀ ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ୄୋରିସ ୋଔଯୁ ଏଓ ଯିୄ ୋଟପଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

iv. ଭଯଣୋମକ ଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ଭୃତୁୟ ସଭୀକ୍ଷଓ  ୄୋରିସ ୋଔଯୁ ଯିୄ ୋଟପଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀  

v. ୄଭୋଟଯ ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ, ଞି୍ଜଓଯଣ ସିୁ୍ଗଓୋ, ୄୋରିସ ଯିୄ ୋଟପ ଆତୟୋଦ ିମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋଓୁ 
ଘୋହିଁୋଯନ୍ତ ି׀  

vi. ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଓୄକପୋ ଦୋଫୀୄଯ, ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ସ୍ୱଯୂ ହୋନଯି ପ୍ରଓୋଯ ହସିୋଫୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ, ଥପୋତ୍ ସଂୂର୍ଣ୍ପ 
ହୋନ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ ହୋଯୋହୋଯ,ି ନ୍ତୄଦପର୍ୀଣ ଓଭିୋ ସଭଦୁ୍ରୋଯ ୋଯଫହନ ଦୋଫୀ ଆତୟୋଦ ି׀ 

6. ହାନ ିଭୂରୟାଙ୍କନ  ଦାଫୀ ସଭାଧାନ 

ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୄହଈଙ ିଫୀଭିତ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିଫୀଭିତ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଙ ିଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ୄହୋଆଙ ିଓ ିନୋହିଁ ׀ ଏହୋ 
ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ׀  

ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ନୟୋଣ  ନଯିୄକ୍ଷତୋଯ ଫିୄ ଫଘନୋ ଅଧୋଯୄଯ ୄହଫୋ ଈଘତି୍ ׀ ଏଓ ଣ-ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ, ଦୋଫୀଯ ତତ୍ପଯ ସଭୋଧୋନ 
ୄହଈଙ ିଏହୋଯ ୄସଫୋଯ ଓୋମପୟ କ୍ଷଭତୋଯ ଭୋନଦଣ୍ଡ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ରୋକଥୁିଫୋ ସଭଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଅନ୍ତଯଓି 
ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ଥୋଏ, ମୋହୋଓୁ ଏହୋଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋୄନ ନୁୋନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ‚ଟର୍ଣ୍ପଏଯୋଈଣ୍ଡ ଟୋଆଭ‛ (ଟ.ିଏ.ଟ.ି  ଦ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ନରୋଆନୄଯ 
ଦୋଫୀ ଯସିି୍ଙତ ିମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋଓୁ ଫୀଭତି ୋଆଁ ସୁଫଧିୋ ଭଧ୍ୟ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ୄଓୄତଓ ଣ-ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦୋଫୀସଫୁଯ ତତ୍ପଯ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ୋଆଁ ଦୀଫୀ 
ହବ୍ ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙୋିତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ 

ଫୀଭା ଦାଫୀୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତତ୍ତ୍ୱ 

i. ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଈଙ ିୄମ ହୋନ ିରିସୀଯ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଙ ିଓ ିନୋହିଁ ׀ ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ୄଫୈଧିଓ 
ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଏହୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଭୋକପଦର୍ଓିୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଓ ିହୋନ ିଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ଓଭିୋ ଏଓ ଫହବିପୁ ତ ଫିଦ ଓୋଯଣଯୁ ଖଟଙି ି



 

613 

 

 ଫର୍ୟ, ମଦ ିହୋନ ିଏଓ ׀ ହୋନଟି ିରିସୀଯ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଙ ିୄଫୋରି ପ୍ରଭୋଣ ଓଯଫିୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭିତ ଈୄଯ ଥୋଏ ׀
ଫହବିପୁ ତ ଫିଦ ଓୋଯଣଯୁ ଖଟଥିୋଏ, ପ୍ରଭୋଣଯ ବୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଈୄଯ ଥୋଏ ׀  

ii. ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଦ୍ୱତିୀଣ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭିତ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓୁି ନୁୋନ ଓଯଙି ିଓ ିନୋହିଁ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସହ ି
ସର୍ତ୍ପସଫୁ ମୋହୋ ‘ଦୋଣିତ୍ୱ’ ଯ ଫୂପୄଯ ଯୄହ ׀  

iii. ତୃତୀଣ ତତ୍ତ୍ୱ େୋୄଯଣ୍ଟଯି ନୁୋନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ ׀ ମପୟୄଫକ୍ଷଣ ଯିୄ ୋଟପ ସଘୂୀତ ଓଯଫି ୄମ େୋୄଯଣ୍ଟସିଫୁଯ ନୁୋନ 
ୄହୋଆଙ ିଓ ିନୋହିଁ ׀  

iv. ଘତୁଥପ ତତ୍ତ୍ୱ ରିସୀ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ ସଭଣୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ନୁୋନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ ׀  

v. ଏଓ ହୋନ ିଖଟିୄ ର, ଫୀଭିତଓୁ ୄସ ବଅି ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ୄମଭିତ ିଓ ିୄସ ଣ-ଫୀଭିତ ୄଟ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ହୋନଓୁି 
ଓଭ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋୄଯ ତୋ’ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଯହଙି ି׀ 

vi. ର୍ଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ଯି ନଦି୍ଧପୋଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ ׀ ୄଦଣ ହୋନ ିଯୋର୍ଯି ଯଭିୋଣ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିନ୍ତକପତ 
ୄହଫ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଦଣ ଯୋର୍ଯି ଯଭିୋଣ ନଭିନକୁଡଓି ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ନବିପଯ ଓଯଫି: 

 ପ୍ରବୋଫତି ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ସ୍ୱୋଥପଯ ଫସି୍ଗୋଯ  

 ଫର୍ଷି୍ଟଯ ଭୂରୟ 

 ୄଧୋଫୀଭୋଯ ପ୍ରୄଣୋକ 

 ଂର୍ଦୋନ ି ପ୍ରତୟୋସନ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓିଯ ପ୍ରୄଣୋକ 

ଓ) ଦାଫୀଯ ୄେଣୀ 

ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଓୋଯଫୋଯ ୄହଈଥିଫୋ ଦୋଫୀକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ହସିୋଫୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଅନ୍ତ:ି  

i. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡପ ଦାଫୀ 

ଏକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ିୄସହ ିଦୋଫୀ ମୋହୋ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ  ନୁଫନ୍ଧ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସନ୍ତ ି׀ ଦୋଫୀଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଯସିଯ  
ଘଣନତି ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଈରିଳଖିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ନୟୋନୟ ଦ୍ଧତକିୁଡଓୁି ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖି ଓଯୋମୋଏ ׀  

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଦଣୄମୋକୟ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ି ଫବିିନ୍ନ ଓୋଯଓଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯୄଔ ୄମଯଓି ି ହୋନ ି ସଭଣୄଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ, 
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ସ୍ୱୋଥପ, ଫଓୋ ଯହୁଥିଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ, ଈୋଚପନୄଯ ହୋନ,ି ଈୄମୋକୄଯ ହୋନ,ି ଭରୂୟହ୍ରୋସ, ୄନଆଥିଫୋ ରିସୀ 
ନୁସୋୄଯ ପ୍ରତସି୍ଙୋନ ଭରୂୟ ׀ 

 

ii. ଣ-ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡପ ଦାଫୀ 

ଏକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି ୄସହ ି ଦୋଫୀ ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭିତ ସର୍ତ୍ପ ଓଭିୋ େୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ଓଯଥିୋଆୋୄଯ ׀ ଏହ ି ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ 
ସଭୋଧୋନ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନଣିଭ  ଫନିଣିୋଭଓକଡୁଓି ନ୍ତକପତ ନରି୍ଣ୍ପଣ 
ଓଯୋମୋଏ ׀  
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iii. ହାଯାହାଯି ଥଫା ହାଯାହାଯି ଧାଯାଯ ସର୍ତ୍ପ 

ଏହୋ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ୄଟ ମୋହୋ ଫୀଭିତଓୁ ୄଧୋଫୀଭୋ ଯୂୄ ଯଘିତି ତୋ’ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଏହୋଯ ପ୍ରଓୃତ ଭରୂୟ 
ୄକ୍ଷୋ ଓଭ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ିୄ ଯ ଫୀଭିତ ଓଯିଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ ଦଣି୍ଡତ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଦୋଫୀ ଖଟଣୋୄଯ, ଫୀଭିତ, ୄଧୋଫୀଭିତ ଯୋର୍ ି
ନୁସୋୄଯ, ତୋଯ ପ୍ରଓୃତ ହୋନଠି୍ୋଯୁ ଅନୁୋତଓି ଯୂୄ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ ିପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

iv. ବକଫାନଙ୍କ ଓାମପୟ ଫିରି୍ତ୍ - ଫନିାଶଓାଯୀ ହାନ ି

ପ୍ରୋଓୃତଓି ଫିର୍ତ୍ ି ୄମଯଓି ି ଛଡ, ଫୋତୟୋ, ଫନୟୋ, ଚପ୍ଳୋଫନ,  ବୂଭିଓବ୍ନ ଓୁ ‚ବକଫୋନଙ୍କ ଓୋମପୟ‛ ଫିର୍ତ୍ ି ଯୂୄ ନୋଭିତ 
ଓଯୋମୋଏ ׀ ଏହ ିଫିଦସଫୁ ଓୋଯଣଯୁ ପ୍ରବୋଫତି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄନଓ ରିସୀଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ କ୍ଷତ ିସହଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀  

ୄସବ ିଫଡ ଫଡ  ଫନିୋର୍ଓୋଯୀ/ନଥପଓୋଯୀ ହୋନକିୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ କ୍ଷତଯି ତ୍ୱଯତି ଭରୂୟୋଙ୍କନ  କ୍ଷତ ି ହ୍ରୋସ ଈଦୟଭ ୋଆଁ 
ମପୟୄଫକ୍ଷଓ ଓୁ କ୍ଷତସି୍ଙଓୁ ତରି୍ୀଘ୍ର ମିଫୋୋଆଁ ଓୁହୋମୋଏ ׀ ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ୄମୄତୄଫୄ ସଭନ୍ଧତି ଯୋର୍ ି ତିୄ ଫର୍ୀ 
ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଧିଓୋଯୀଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତ ିସ୍ଙଓୁ ଯଦିର୍ପନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଯଦିର୍ପନଯ ଈୄେର୍ୟ ୄହଈଙ ିହୋନଯି ସ୍ୱଯୂ 
 ଫସୃି୍ଗତତୋଯ ତ୍ୱଯତି, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଧୋଯଣୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ׀ 

ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦ ି ମପୟୄଫକ୍ଷଓଭୋୄନ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଙି ି ସଭସୟୋଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଥପ୍ରଦର୍ପନ  ନିୄ େପର୍ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯିୋଯନ୍ତ,ି ୄମଈଭଁୋନଙୁ୍କ 
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୀଭିତ ସହତି ସଭନ୍ଧତି ଫରି୍ଣ ଈୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯଫିୋଯ ସୁୄ ମୋକ ଦଅିମୋଏ, ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ 

v. ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ (ନ ଅଓାଉଣ୍ଟ ୄୄଭଣ୍ଟ) 

ପ୍ରୋଯମି୍ଭଓ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି ଫୟତୀତ, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ପୀ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଦୀଖପ ସଭଣ 
ଧଯ ିଭଯୋଭତ ିଏଫଂ/ଓଭିୋ ପ୍ରତସି୍ଙୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ପୀ ଯିୄ ୋଟପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ହୋନଯି ଭୂରୟୋଙ୍କନଯ ଫଓିୋର୍ଯ 
ଏଓ ଧୋଯଣୋ ୄଦଆଥୋନ୍ତ ି  ଏହୋ ׀ ଏହୋ ଦୋଫୀଯ ‚ନ ଅଓୋଈଣ୍ଟ ୄୄଭଣ୍ଟ‛ ଯ ସୁୋଯରି୍ ଭଧ୍ୟ ଓଯଥିୋଏ ମଦ ିଫୀଭିତ ଘୋୄହଁ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ହୁଏ ମଦ ିହୋନ ିଫଡ ଅଓୋଯଯ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଯୂୋ ୄହଫୋଯ ଓଙି ିସଭଣ ରୋକିୋୄଯ ׀  

ମଦ ିଦୋଫୀ ଠ୍କି୍ ପ୍ରକ୍ରଣିୋୄଯ ଥିଫୋ ଭିୄ , ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଦୋଫୀଦୋଯଓୁ ଓଯୋମୋଏ  ଓବ୍ନୋନୀ ୄଯଓଡପୄ ଯ ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯୋମୋଏ ׀ ସହ-
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ୁନଃଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ମଥୋଥପ ନୁଃପ୍ରୋପି୍ତ ଓଯୋମୋଏ, ମଦ ିଓଙି ିଥୋଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄସହ ି
ଫୟକି୍ତ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥୋଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଏଓ ଗି୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଓୁ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କୄଯ ଫନ୍ଧଓ ଯଔୋମୋଏ, ୄତୄଫ ‚ସମ୍ମତ ଫୟୋଙ୍କ ଧୋଯୋ‛ ନୁସୋୄଯ, ଫୀଭୋ 
ଯୋର୍ସିଫୁ ଫୟୋଙ୍କଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଥିୋଏ ׀ ୄସହିଯ ିବଡୋ କ୍ରଣ ଘୁକି୍ତନୋଭୋ ନ୍ତକପତ ଫୋହନ ଈୄଯ ‚ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ହୋନ‛ି ୋଆଁ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ି
ଥପ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙୁ୍କ ଦଅିମୋଏ ׀  

ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଓୋୄକପୋ ଦୋଫୀକୁଡଓୁି ଦୋଫୀଦୋଯଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମିଏ ହୋନ ିସଭଣୄଯ ତୋ’ ସକ୍ଷୄଯ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଷୃ୍ଠୋଙି୍କତ ୄହୋଆଥିଫୋ 
ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ରିସୀଓୁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓୄଯ ׀ 

ଔ)     ଡସିଟାଚପ ବାଉଘଯ (ସଂାଦନ ଯସଦି) 

ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ  ଡସିଚୋଚପ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ହିଁ ଓଯୋମୋଏ ׀ କ୍ଷତ/ହୋନ ିୋଆଁ ୂଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ 
ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ  ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଡସିଚୋଚପ ଯସଦିଯ ଏଓ ନଭନୂୋ ନଭିନରିଖିତ ଧୋଡକିୁଡଓିୄଯ ଈରିଳଖିତ ଓଯୋମୋଆଙ:ି ୂଓବ୍ନୋନୀ ଓବ୍ନୋନୀ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ  
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ଫୀଭିତଯ ନୋଭ  
ଦୋଫୀ ସଂଔୟୋ                                                         ରିସୀ ସଂଔୟୋ 
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହରି/ୄହରୁ ............................................ ଓବ୍ନୋନୀ ରିଭିୄଟଡ୍ ଠ୍ୋଯୁ 
 

ୄଭୋଯ/ଅଭଯ ପ୍ରୋୟ ଥିଫୋ କ୍ଷତୂିଯଣଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ  ନ୍ତଭି ସଭୋଧୋନ ଯୂୄ ଟ ________ଯ ଯୋର୍,ି ମୋହୋ __________ଦନି ଓଭିୋ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ଖଟଥିିଫୋ ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଭଁୁ/ଅୄଭ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତ/ହୋନ ିସଓୋୄର୍ ଈେିଷ୍ଟ ׀ ଈକ୍ତ ଦୋଫୀ ସଂଓପୀଣ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିୋ 
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫୋ ୄଭୋଯ/ଅଭଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଓଭିୋ ବଫରି୍ୟତଯ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ  ନ୍ତଭି ସଭୋଧୋନ ଯୂୄ 
ଭଁୁ/ଅୄଭ ଏହ ିଡସିଚୋଚପ ଯସଦି ଓବ୍ନୋନୀଙୁ୍କ ୄଦଈଙ/ିୄଦଈଙୁ ׀  
 
ତୋଯଔି      (ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଡସିଚୋଚପ ଯସଦିଯ ଦକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ଧୋଡକିୁଡଓି ହସିୋଫୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ : 

ଭଁୁ ୂଦୋଫୀଦୋଯଙ୍କ ନୋଭ , ସ୍ଙୋନ ___________________ଏତେୋଯୋ ଟ. ____________ଯ ଯୋର୍ ି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହରି 
ୄଫୋରି ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୁଙ ିୄମଈଁ ଯୋର୍ ି__________________(ଫୀଭିତଯ ନୋଭ  ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ି  ମୋହୋଯ ׀
ଦୋଫୀ ______________ଯ _____________ଦନିୄଯ ଓଭିୋ ଅଔୋଔୄଯ ______________ଠ୍ୋୄଯ 
ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଦୁଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଭଁୁ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ର୍ୋଯୀଯଓି କ୍ଷତ  ନୟ ହୋନସିଫୁ ୋଆଁ ତୋଙ୍କ ଈୄଯ ୄଭୋ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଈେଷି୍ଟ ଏଫଂ ଭଁୁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଙ ିୄମ ଯୋର୍ ିଈକ୍ତ _____________ (ଓଭିୋ ନୟ 
ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ  କ୍ଷୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଗ୍ରୋହୟତୋ ସହତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙ ିମୋହୋ ଈକ୍ତ ଖଟଣୋ ସଭନ୍ଧୀଣ  ହୋନ ିୋଆଁ ୄଟ 
ମୋହୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଓଭିୋ ଏହୋ ୄଯ ପ୍ରଓଟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିଈୄେର୍ୟ ସହତି ୄମ ଈକ୍ତ  ନୟ ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତଭୋନଙୁ୍କ, 
ୄଭୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭିୋ ୄଭୋ କ୍ଷଯୁ ଈକ୍ତ ଖଟଣୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ୱଯୂଯ  ପ୍ରଓୋଯଯ ଅହୁଯ ି ଧିଓ  
ନୟଦୋଫୀ କୁଡଓି, ମୋହୋ ଓଙି ିଫ ିୄହଈ, ଠ୍ୋଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ  ନ୍ତଭି ଯୂୄ ଭୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଈଙ ି׀ 
 
ତୋଯଔି   ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ   ସୋକ୍ଷୀ 
 

(ଟପି୍ପଣୀ: ଏହ ିର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ଅଦର୍ପ ନୁୄହଁ ଓନୁି୍ତ ୄଓଫ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତ ଯୂୄ ଦଅିମୋଆଙ ିଏଫଂ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ 

କ) ସଭାଧାନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଓାମପୟ 

ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଅିମୋଈଥିଫୋ ଦୄକ୍ଷ ୄକୋଟଏି ଫକପଯ ଫୟଫସୋଣ ଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଫକପ ୋଆଁ 
ରକୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଗି୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିମପୟନ୍ତ ହ୍ରୋସ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଏହୋଓୁ ଅନୁୋତଓି ପି୍ରଭଣିଭ 
ପ୍ରଦୋନ ଓଯ ିୁନଃସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ଠି୍ୋଯୁ ଓୋଟ ିଦଅିମୋଏ ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଭୂ ଫୀଭିତ ଯୋର୍ଯି ପ୍ରଦୋନ ୄଯ, ରିସୀ ଯେ ୄହୋଆମୋଏ ׀  

ୄସହିଯ,ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ନଷି୍ଠୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ସ୍ୱତଃୂର୍ତ୍ପ ଯୂୄ ରିସୀଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯଦିଏି ׀ 

ଖ) ଫଶଷି୍ଟ/ଫଓା 
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ଫର୍ଷି୍ଟ ସୋଧୋଯଣତଃ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ହୋନଯି ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄଯ, ଫର୍ଷି୍ଟ/ଫଓୋ ଯୋର୍ ି
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ୄହୋଆଥୋଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ୄଭୋଟଯ ଦୋଫୀ ସଫୁ ୄଭୋଟ କ୍ଷତ ିଅଧୋଯୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ, ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ କୋଡଓୁି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଆମୋଅନ୍ତ ି  ׀
ଫର୍ଷି୍ଟ ଗି୍ନ ଦୋଫୀ, ସୋଭଦିୁ୍ରଓ ଓୋୄକପୋ ଦୋଫୀ ଆତୟୋଦଯୁି ଭଧ୍ୟ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀   

ଫର୍ଷି୍ଟଓୁ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସହ ି ଈୄେର୍ୟୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ନୁମୋଣୀ ଦଅିମୋଆୋୄଯ ׀ ସୄଫପକ୍ଷଓଭୋୄନ, 
ୄମଈଭଁୋୄନ ହୋନଯି ଭରୟୋଙ୍କନ ଓଯଥିୋନ୍ତ ି׀ ନସି୍କୋସନ ଦ୍ଧତଯି ଭଧ୍ୟ ଯୋଭର୍ପ ୄଦୄଫ ׀ 

क  ୁନଃପ୍ରାପି୍ତ 

ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସଭୋଧୋନ ୄଯ ଫୀଭୋ ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରତୟୋସନ ଧିଓୋଯ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୀଭିତଯ 
ଧିଓୋଯ ଏଫଂ ପ୍ରତଓିୋଯ ୋଆଁ ଏଫଂ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହୋନ ିୋଆଁ ଯୋର୍ଓୁି ନୁଃପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଧିଓୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତ, ମିଏ ପ୍ରମୁଚୟ ନଣିଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ହୋନ ିୋଆଁ ଦୋଣୀ ୄହୋଆୋଯନ୍ତ ି  ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଚୋହୋଚ ׀
ୄଫୋୄଛଆ ଓବ୍ନୋନୀ, ୄଯରୄେ, ସଡଓ ଯଫିହନ, ଅଓୋର୍ଭୋକପ, ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଆତୟୋଦ ି ଠ୍ୋଯୁ ହୋନଯି ୁନଃପ୍ରୋପି୍ତ 
ଓଯିୋଯନ୍ତ ି׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଓନଷୋଆନୄଭଣ୍ଟଯ ଣ-ପ୍ରୋପି୍ତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଫୋଛ ଫୋହନ କୁଡଓି ହୋନ ିୋଆଁ ଦୋଣୀ ׀ ଏହ ିପ୍ରଓୋୄଯ ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟ ୄସହ ିଚନିରି୍କୁଡଓି ୋଆଁ ଦୋଣୀ 
ୄମଈଁକୁଡଓୁି ନଯିୋଦୄଯ ହଳୋଆ ଦଅିମୋଏ ଓନୁି୍ତ ତୋ’ ୄଯ ନିୄ ଔୋଚ ୄହୋଆମୋଏ ׀ ଏହ ିଈୄେର୍ୟୄଯ, ଫଧିିଫଦ୍ଧ ବୋୄଫ ୄଭୋହଯ ରକୋ 
ମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତୟୋସନ ଯ ଏଓ ତ୍ର ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ଫୂପଯୁ ଫୀଭିତଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

7. ଦାଫୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଫିାଦ 

ତୁୟର୍ତ୍ଭ ଈଦୟଭ ସୄତ୍ତ୍ୱ, ଦୋଫୀଯ ଫିଭତୋ ଓଭିୋ ଣ-ପ୍ରଦୋନ ୂପ୍ରତୟୋଔୟୋନ  ୋଆଁ ଓୋଯଣ ଯହିୋୄଯ, ହୁଏତ ହୋନଯି ସଘୂନୋ ୄଦଫୋୄଯ 
ଫିଭତୋ ଓଭିୋ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦସ୍ଗୋଫଚିକୁଡଓିଯ ଣ-ଈସ୍ଙୋନୋ ୄମୋକଁ ୁୄହୋଆୋୄଯ ׀  

ଏକୁଡଓି ଫୟତୀତ, ସଫୁଠୁ୍ ସୋଧୋଯଣ ଓୋଯଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙନ୍ତ ି: 

 ତଥୟ-ସଘୂନୋଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ 

 ଅଙ୍ଚୋଦନ ଯ ବୋଫ 

 ଫହଷି୍କତୃ/ଫଚତି ଫିର୍ତ୍କିୁଡଓି ଓୋଯଣଯୁ ହୋନ ି

 ମୄଥଷ୍ଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ଯି ବୋଫ 

 େୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ  

 ୄଧୋଫୀଭୋ, ଭୂରୟହ୍ରୋସ, ଆତୟୋଦ ିୄମୋକଁୁ ଯଭିୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫରି୍ଣ 

ଏହ ିସଫୁ ଫୀଭିତଯ ତୟନ୍ତ ଦୁଃଔଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ୄସହ ିସଭଣୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ହୋନ ିୄମୋକଁ ୁଈତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥଓି 
ସଭସୟୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୂପଯୁ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙ ି׀  

ତୋଯ ଓଷ୍ଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ, ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ  ଫଫିୋଦ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋସଫୁ ସ୍ୱତଃ ରିସୀୄଯ ହିଁ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଈଲି୍ଲଖିତ ଯହଙି ି  ׀
ଗି୍ନ  ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ସ୍ୱତଃ ରିସୀୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ଯ ସର୍ତ୍ପ ଯଔୋମୋଆଙ ି׀ 
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ଓ) ଭଧ୍ୟସ୍ଥତା 

ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ୄହଈଙ ିନୁଫନ୍ଧଠ୍ୋଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫୋ ଫଫିୋଦକୁଡଓିଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି  ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ  ସଭୋଧୋନ ׀
ଧିନଣିଭ, 1996 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁମୋଣୀ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ଓଯୋମୋଏ ׀  ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ରୋକୁ ଓଯଫିୋଯ  ଏହୋ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଫଫିୋଦ 
ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋଯ ସୋଧୋଯଣ ଦ୍ଧତ ି ୄହଫ ଏଓ ଅଆନ ଦୋତ ଓୁ ମିଫୋ ׀ ୄସ ବ ି ଭୁଓେଭୋ ୄଯ, ଫର୍ୟ, ମୄଥଷ୍ଟ 
ଫିଭତୋ  ଔଙ୍ଙପ ଚଡତି ଥୋଏ ׀ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ଧିନଣିଭ ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ ଫଫିୋଦକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟସ୍ଗତୋଯ ଧିଓ ୄନୌଘୋଯଓି, 
ଓଭ ଔଙ୍ଙପଫୋରୋ  ଖୄଯୋଆ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନଓିଟୄଯ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ କ୍ଷକୁଡଓୁି ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ସ୍ୱଣଂ ଫଫିୋଦୄଯ ଥିଫୋ କ୍ଷକୁଡଓି ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନତି ୄଓଫ ଚୄଣ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଓଭିୋ ଏଓୋଧିଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ 
 ୄନଓ ଫୟୋୋଯଓି ଫୀଭୋ ׀ ଓଫ ଚୄଣ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ଥିଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, କ୍ଷକୁଡଓୁି ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ ଯୋଚ ିୄହଫୋଓୁ ଡଫିୄ ׀
ରିସୀୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ଧୋଯୋ ଥୋଏ ମୋହୋ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ଫଫିୋଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ନ୍ତକପତ ଥିଫ ׀ ଗି୍ନ  ଧିଓୋଂର୍ 
ନୟୋନୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ଧୋଯୋ ଥୋଏ ମୋହୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଦଏି ୄମ ମଦ ିରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଣିତ୍ୱ ଓବ୍ନୋନୀ 
ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ, ଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଥିଫୋ ଯଭିୋଣ  ସଭନ୍ଧୀଣ ନ୍ତଯ ଥୋଏ, ୄସବ ିନ୍ତଯଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ 
ୋଔଓୁ ସୁୋଯରି୍ ଓଯଫିୋ ଈଘତି ׀ ସୋଭୋନୟତଃ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ନରି୍ଣ୍ପଣଓୁ ନ୍ତଭି ୄଫୋରି ଫଘିୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଈବଣ କ୍ଷ ଦ୍ୱୋଯୋ 
ଭୋନୟ ହୁଏ ׀ 

ସର୍ତ୍ପଯ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ହୁଏ ׀ ସୋଧୋଯଣତଃ, ଏହୋ ନଭିନ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ : 

i. ଫଫିୋଦଓୁ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନମୁିକ୍ତ ୄଓଫ ଚୄଣ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୋଆଁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ, ଓଭିୋ ୄଓଫ ଚୄଣ 
ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ନମୁିକି୍ତ ଈୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସମ୍ମତ ିପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋକୄର ଈବଣ କ୍ଷ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୄଣ ୄରଔୋଏଁ 
ନମୁିକ୍ତ ଦୁଆ ଚଣ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୋଆଁ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀   

ii. ଏହ ିଦୁଆ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଏଓ ବ୍ନୋଣୋଯ ନମୁିକ୍ତ ଓଯିୄ ଫ, ମିଏ ସବୋକୁଡଓିୄଯ ସବୋତତି୍ୱ ଓଯଫି ׀ ଏହ ିସବୋକୁଡଓିଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ 
ଏଓ ଅଆନ ଦୋରତ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଦୃର୍ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ କ୍ଷ ତୋ ସଭସୟୋଓୁ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ, ମଦ ି ଅଫର୍ୟଓ, ଏଓ 
ଯୋଭର୍ପଦୋତୋଯ ସହୋଣତୋୄଯ ଏଫଂ ସୋକ୍ଷୀକୁଡଓି ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ ׀  

iii. ମଦ ିଦୁଆ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଈୄଯ ଯୋଚ ିନ ହୁନ୍ତ,ି ଫରି୍ଣଓୁ ବ୍ନୋଣୋଯ ନଓିଟୄଯ ଈସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ, ମିଏ ତୋଯ 
ନରି୍ଣ୍ପଣ ଦଏି ׀  

iv. ଔଙ୍ଙପ ସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ/ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋନଙ୍କ ଓଭିୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄଦଈଥିଫୋ ବ୍ନୋଣୋଯଯ ସ୍ୱୋତନ୍ତ୍ରୟ ନୁସୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀ 

ଦୋଣିତ୍ୱଯ ପ୍ରର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିୋଦକୁଡଓି ଭୁଓେଭୋ ଚଯଅିୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ୄଡ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଚୋଯ ୄଦଆ ଓହନ୍ତ ିୄମ ହୋନଟି ିଯୋର୍ ିପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ନୁୄହଁ ଓୋଯଣ ଏହୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ୄହୋଆନୋହିଁ ׀ 
ଫରି୍ଣ ଈୄଯ ଏଓ ଅଆନ ଦୋରତୄଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋଓୁ ଡଫି ׀ ୁନଃ, ମଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏହ ିଓୋଯଣଯୁ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋଓୁ 
ଭନୋ ଓଯନ୍ତ ିଓ ିରିସୀ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହୋଆମୋଆଙ ିଓୋଯଣ ଏହୋଓୁ ଓଟ ୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟ ସୂଘନୋଯ ଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୂ‘ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ’ଯ ୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ପଫୟଯ ଈରଖଂନ  ସୋହୋମୟୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀ ଫରି୍ଣଟଓୁି ଭୁଓେଭୋ ଚଯଅିୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ 

ଟପି୍ପଣୀ : ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକପା ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିଭଧ୍ୟସ୍ଥତା ସର୍ତ୍ପ ନାହିଁ ׀ 

8. ନୟାନୟ ଫଫିାଦ ସଭାଧାନ ତନ୍ତ୍ର 
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ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଫନିଣିୋଭଓ ନୁସୋୄଯ, ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓୋଯଣଯୁ ଫୀଭତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ୄସଫୋୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଖଟଣୋଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖି ସଭସ୍ଗ 
ରିସୀଓୁ ଫୀଭିତ ୋଆଁ ଈରବ୍ଧ ବିୄମୋକ ନଫିୋଯଣ ପ୍ରଣୋୀ ଫରି୍ଣୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିୋଓୁ ଡଫି ׀ 

ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଏଓ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଫୀଭିତ ୄରୋଓୋଓୁ ହଞ୍ଚିୋୄଯ, ମୋହୋଯ ଓୋମପୟୋଣଯ 
ଫଫିଯଣୀସଫୁ ରିସୀୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନରିଖିତ ଓୋମପୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଦୋଫୀଯ ଫୟଫସୋଣିଓ ସଭୋଧୋନ ନ୍ତକପତ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋ ମୋଆ ୋଯଫି ନୋହିଁ ? 

I. ହୋନଯି ଓୋଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଓୁ ଘୋହିଁଫୋ 
II. କ୍ଷୋତତିୋ ସହତି ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋ 
III. ହୋନ ିଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦଯ ଯଣିୋଭ ଓ ିନୁୄହ,ଁ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିୋ  
IV. ଦୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଯୋର୍ଯି ଯଭିୋଣ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଯୋଚ ଏଓ ଓୋଯ ଦୁଖପଟଣୋ ସହତି ଚଡତି ହୁଏ ׀ ତୋ’ ଓୋଯ ଏଓ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭତି ୄହୋଆଙ ି  ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ׀
ୄଓଈଁଟ ିଯୋଚ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସଫୁଠୁ୍ ମଥୋଥପ ଫରି୍ଣ ୄଟ ? 

I. ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ମଥୋଥପ ଯୂୄ ସମ୍ଭଫ ହୋନ ିସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫିୋ  

II. ଫୀଭୋ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ 

III. ଏଓ ଫୃହର୍ତ୍ଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଓୋଯ ଓୁ ଅହୁଯ ିଧିଓ ନଷ୍ଟ ଓଯଫିୋ  

IV. ନର୍ଚଓୁ ଫଜ୍ଞୋ ଓଯଫିୋ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ଦୋଫୀ ସୄଫପକ୍ଷଣ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ଓୁ ତୁନୋ ଓଯନୁ୍ତ  ׀ 

I. ଈବଣ ଦୋଫୀ ସୄଫପକ୍ଷଣ ଏଫଂ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଭୋନ ଫରି୍ଣ ଟନ୍ତ ି

II. ସୄଫପକ୍ଷଣ ଦୋଫୀଯ ୄଫୈଧତୋଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଭୂରୟୋଙ୍କନ ହୋନଯି ଓୋଯଣ  ଫସି୍ଗୋଯ 
ସହତି ଧିଓ ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀ 

III. ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଦୋଫୀଯ ୄଫୈଧତୋଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସୄଫପକ୍ଷଣ ହୋନଯି ଓୋଯଣ  ଫସି୍ଗୋଯ 
ସହତି ଧିଓ ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀  

IV. ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ଫୂପଯୁ ସୄଫପକ୍ଷଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ୄଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ସୄଫପକ୍ଷଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଓଏି ? 

I. ବୋଯତୀଣ ସୄଫପକ୍ଷଓ ସଂଖ 

II. ସୄଫପକ୍ଷଓ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 
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III. ଫୀଭୋ ଫନିଣିୋଭଓ  ଫଓିୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 

IV. ବୋଯତ ସଯଓୋଯ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ଏଓ ଫୋତୟୋ ହୋନ ିଦୋଫୀ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ନଭିନରିଖିତ ଦସ୍ଗୋଫଚିକଡୁଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଭକୋଆଫୋଯ ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ? 

I. ଭୃତୁୟ ସଭୀକ୍ଷଓଙ୍କ ଯିୄ ୋଟପ 

II. ପୋଣୋଯ ବ୍ରିୄ କଡ ଠ୍ୋଯୁ ଯିୄ ୋଟପ 

III. ୄୋରିସ ଯିୄ ୋଟପ 

IV. ୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିୋକ ଠ୍ୋଯୁ ଯିୄ ୋଟପ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 6 

ୄଓଈଁ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହୋନଓୁି ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ନୁଃପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ଫୀଭିତଯ ଧିଓୋଯ ୋଆ ୋୄଯ ? 

I. ଂର୍ଦୋନ 

II. ଡସିଚୋଚପ 

III. ପ୍ରତୟୋସନ 

IV. କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 7 

ମଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ହୋନ ି ୄଦଣୄମୋକୟ ନୁୄହଁ ଓୋଯଣ ଏହୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ, ୄତୄଫ 
ଏସଫୁ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ ଓଏି ନରି୍ଣ୍ପଣ ନଏି ? 

II. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ନରି୍ଣ୍ପଣ ନ୍ତଭି ୄଟ 

III. ବ୍ନୋଣୋଯ 

IV. ଭଧ୍ୟସ୍ଙ 

V. ଅଆନ ଦୋରତ 

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ଫୟଫସୋଣିଓ ଯୂୄ ଦୋଫୀକୁଡଓିଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଫଜି୍ଞୋନ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ହୁଏ ׀  
ଔ  ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ହୋନ ିଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙୁ୍କ ତୁଯନ୍ତ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ ଈଘତି୍ ׀  
କ  ମଦ ି ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ି ୄଙୋଟ ୄହୋଆମୋଏ, ହୋନଯି ଓୋଯଣ  ଫସି୍ଗୋଯଣ ଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋ ୋଆଁ ସୄଫପକ୍ଷଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଏଓ 

ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ ׀ ଓନୁି୍ତ ନୟୋନୟ ଦୋଫୀକୁଡଓି ୋଆଁ ଏହୋଓୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟଫସୋଣିଓ ସୄଫପକ୍ଷଓଭୋନଙ୍କ 
ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଏ, ୄମଈଁଭୋୄନ ହୋନ ିଭୂରୟୋଙ୍କନୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄହୋଆଥୋନ୍ତ ି׀ 
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ଖ  ସୋଧୋଯଣ ବୋଫୄଯ ଦୋଫୀ ପଭପଯ ପ୍ରୋଯୂ ହୋନଯି ଯସିି୍ଙତ ି ମଥୋ: ହୋନ ି ତୋଯଔି, ସଭଣ, ହୋନଯି ଓୋଯଣ, ହୋନଯି ଫସି୍ଗୋଯଣ, 
ଆତୟୋଦ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ପ ସଘୂନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀ 

ଗ  ଦୋଫୀ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ୄହଈଙ ି ଏହୋ ନଦି୍ଧପୋଯଣ ଓଯଫିୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄମ ଫୀଭତି ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନ ି ଫୀଭତି ଫିଦ ଓୋଯଣଯୁ 
ୄହୋଆଙ ିଓ ିନୋହିଁ ଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ  ׀ 

ଘ  ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଡସିଚୋଚପ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ହିଁ ଓଯୋମୋଏ׀ 
ଙ  ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ୄହଈଙ ିନୁଫନ୍ଧଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫୋ ଫଫିୋଦକୁଡଓିଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋଯ ଦ୍ଧତ ି׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଓ  ହୋନଯି ସଘୂନୋ 
ଔ  ସୄଫପକ୍ଷଣ  ଭୂରୟୋଙ୍କନ 
କ  ସୄଫପକ୍ଷଣ  ହୋନ ିଭରୂୟୋଙ୍କନ 
ଖ  ଦୋଫୀ ପଭପ 
ଗ  ସୁଫୟଫସ୍ଙୋ  ସଭୋଧୋନ 

ଘ  ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନୄଯ ଫଫିୋଦ 

ଙ  ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍  ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଦୋଫୀଯ ଫୟଫସୋଣିଓ ସଭୋଧୋନ କ୍ଷୋତତିୋ ସହତି ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ଓଯଫିୋ ସହତି ଚଡତି ନୁୄହଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀ 

ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ମଥୋଥପ ଯୂୄ ସମ୍ଭଫ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ସୄଫପକ୍ଷଣ ଦୋଫୀଯ ୄଫୈଧତୋଓୁ ନଦି୍ଧପୋଯତି ଓଯଫିୋଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଭୂରୟୋଙ୍କନ ହୋନଯି ଓୋଯଣ  ଫସି୍ଗୋଯ ସହତି ଧିଓ 
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III ׀ 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ . ୄହଈଙ ିସୄଫପକ୍ଷଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରଦୋନ ଓଯଫିୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 5 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ଏଓ ଫୋତୟୋ ହୋନ ିଦୋଫୀ ମୋଞ୍ଚ ଓଯଫିୋ ସଭଣୄଯ ୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିୋକଠ୍ୋଯୁ ଯିୄ ୋଟପ ଭକୋଆଫୋଯ ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ପ୍ରତୟୋସନଯ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହୋନଓୁି ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ନୁଃପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ 
ୋଆଁ ଫୀଭିତଯ ଧିଓୋଯ ୋଆୋୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ମଦ ିଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନରି୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ନେିଷି୍ଟ ହୋନ ିୄଦଣୄମୋକୟ ନୁୄହଁ ଓୋଯଣ ଏହୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫୃତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ୄତୄଫ ଏ 
ସଫୁ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଆନ ଦୋରତ ନରି୍ଣ୍ପଣ ନଏି ׀ 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ହୋନଯି ସଘୂନୋ ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ :  

I. ଠ୍କି୍ ହୋନ ିସଭଣୄଯ 
II. 15 ଦନି ୄଯ 
III. ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ମଥୋଥପ ଯୂୄ ସମ୍ଭଫ  
IV. ହୋନ ିୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ 

ପ୍ରଶନ 2 

ହୋନଯି ସୄଫପକ୍ଷଣ ______________ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ : 

I. ଣ-ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ  ୄମୋକୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ସୄଫପକ୍ଷଓ 
II. ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ  ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ସୄଫପକ୍ଷଓ 
III. ଫୀଭିତଯ ପ୍ରତନିଧିି 
IV. ଏଓ ଆଂଚନିଣିଯଂି ଡଗି୍ରୀ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୟକି୍ତ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ,   ____________ ଯ ଯିୄ ୋଟପ ଅଫର୍ୟଓ׀ 

I. ସୄଫପକ୍ଷଓ 

II. ଡୋକ୍ତଯ 
III. ୄୋରିସ 
IV. ଭୃତୁୟ ସଭୀକ୍ଷଓ 
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ପ୍ରଶନ 4 

ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ ନୁସୋୄଯ  ____________ ଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୄଫପକ୍ଷଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି׀ 

I. ଟ. 40,000 
II. ଟ. 15,000 
III. ଟ. 20, 000 
IV. ଟ. 25,000 

ପ୍ରଶନ 5 

ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଦର୍ ଫୋହୋୄଯ ଭରୂୟୋଙି୍କତ ୄହଈଥିଫୋ ଦୋଫୀ କୁଡଓିଯ  ____________ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ : 

I. ବୋଯତୀଣ ସୄଫପକ୍ଷଓ 
II. ହୋନ ିଖଟଥିିଫୋ ୄଦର୍ଯ ସ୍ଙୋନୀଣ ସୄଫପକ୍ଷଓ 
III. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନଚି ଓଭପଘୋଯୀ  
IV. ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଗି୍ନ ଦୋଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପୋଣୋଯ ବ୍ରିୄ କଡଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଯିୄ ୋଟପ: 

I. ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନୋହିଁ 
II. ଫୀଭିତ ୋଆଁ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି 
III. ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ 
IV. ୄୋରିସ ଯିୄ ୋଟପଯ ଏଓ ଂର୍ ୄଟ 

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

TAT ଓ’ଣ ୄଟ ? 

I. ଟୋଆଭ ୂସଭଣ  ଏଫଂ ଟର୍ଣ୍ପ ୂୄଭୋଡ  
II. ଏଓ ସଭଣ ମପୟନ୍ତ  
III. ଟୋଆଭ ୂସଭଣ  ଏଫଂ ଟୋଆଡ ୂଚୁଅଯ  
IV. ଟର୍ଣ୍ପ ଏଯୋଈଣ୍ଡ ଟୋଆଭ 

ପ୍ରଶନ 8 

ହୋନଯି ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄଯ, ଫର୍ଷି୍ଟ ____________ଯ ହୁଏ : 

I. ସୄଫପକ୍ଷଓ 
II. ଫୀଭିତ 
III. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
IV. ସ୍ଙୋନୀଣ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 

ପ୍ରଶନ 9 
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ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ୄହଈଙ ି_______________ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ׀ 

I. ଅଆନ ଦୋରତ ୄଯ 
II. ସୄଫପକ୍ଷଓଭୋନଙ୍କ ଏଓ ସଭହୂ ଦ୍ୱୋଯୋ 
III. ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନତି ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୂଭୋନଙ୍କ  ଦ୍ୱୋଯୋ 
IV. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଘୋଯୀ ଯୂୄ 

ପ୍ରଶନ 10 

ପ୍ରତୟୋସନଯ ଧିଓୋଯ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ______________ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହୋନଓୁି ନୁଃପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯଫିୋ ୋଆଁ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମୋଆଙ ି : 

I. ୄଓଫ ଚୋହୋଚ ୄଫୋୄଛଆ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ 
II. ୄଓଫ ୄଯରୄେ  ସଡଓ ଯଫିହନ ଓର୍ତ୍ପୋ 
III. ୄଓଫ ଅଓୋର୍ଭୋକପ  ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟଭୋନଙ୍କ 
IV. ଚୋହୋଚ ୄଫୋୄଛଆ ଓବ୍ନୋନୀ  ୄଯରୄେ  ସଡଓ ଯଫିହନଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ଅଓୋର୍ଭୋକପ  ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟଭୋନଙ୍କ  

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ହୋନଯି ସଘୂନୋ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ମଥୋଥପ ଯୂୄ ସମ୍ଭଫ ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ହୋନଯି ସୄଫପକ୍ଷଣ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ  ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ସୄଫପକ୍ଷଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ୋଟପ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଫୀଭୋ ଧିନଣିଭ ନୁସୋୄଯ ଟ. 20,000 ଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୄଫପକ୍ଷଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହଙି ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଦର୍ ଫୋହୋୄଯ ୄହଈଥିଫୋ ଦୋଫୀକଡୁଓିଯ ଭରୂୟୋଙ୍କନ ରିସୀୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ଓଯୁଥିଫୋ 
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 6  

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଏଓ ଗି୍ନ ଦୋଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପୋଣୋଯ ବ୍ରିୄ କଡ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଯିୄ ୋଟପ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

TAT ୄହଈଙ ିଟର୍ଣ୍ପ ଏଯୋଈଣ୍ଡ ଟୋଆଭ ׀    

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ହୋନଯି ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄଯ, ଫର୍ଷି୍ଟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିIII  ׀ 

ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ୄହଈଙ ିସଂର୍ିଲଷ୍ଟ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନତି ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୂଭୋନଙ୍କ  ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଈଥିଫୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରକ୍ରଣିୋ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV  ׀  

ପ୍ରତୟୋସନଯ ଧିଓୋଯ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙୁ୍କ ଚୋହୋଚ ୄଫୋୄଛଆ ଓବ୍ନୋନୀ  ୄଯରୄେ  ସଡଓ ଯଫିହନଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ଅଓୋର୍ଭୋକପ  
ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟ ଭୋନଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋ 
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ଗି୍ନ ଫୀଭା ଦାଫୀ ପଭପ 

 
1. ଫୀଭିତଙ୍କ ନୋଭ  ଠ୍ିଓଣୋ: 
2. ଦଣୋଓଯି ନଅଁି ଦୁଖପଟଣୋୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ନଭିନରିଖିତ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ 
 
ରିସୀ          ଅଫୃତ       ସ୍ଙୋନ        ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ି      ହୋନଯି ଅଓତି ଯୋର୍ ି 
ସଂଔୟୋ          ସଂଙ୍କଟ                                                                  
(i) 
(ii) 
3. ଫୀଭୋଯ ଫଧି                                        
4. ହୋନଯି ତୋଯିଔ  ସଭଣ                                   
5. ହୋନଯି ସ୍ୱଯୂ  ଓୋଯଣ                                               
ୂଦଣୋଓଯି ୄସହ ିଯିସି୍ଙତକୁିଡଓିଯ ଫଫିଯଣ ଦିନୁ୍ତ  ମୋହୋଯ ଯିଣୋଭସ୍ୱଯୂ ହୋନ ିଖଟଥିିରୋ                                   
 
6. ନଅଁି ଦୁଖପଟଣୋୄଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋଯ ଫଫିଯଣୀ ଦଣୋଓଯି ଦିନୁ୍ତ                                          
7. ମଦ ିଫୀଭିତ ହିଁ ୄଓଫ ଭୋରିଓ ନୁହନ୍ତ,ି ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଥିଫୋ ତୋଙ୍କ/ୄସଭୋନଙ୍କ ହତିଯ  ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ନୟ ହତିସଫୁଯ ଫଫିଯଣୀ                                          
      
 
8. ହୋନ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସୂଘନୋ ଦଅିମୋଆଙ ିଓି                        
ୂi  ୄୋରିସଓୁ                                                           
ୂii  ପୋଣୋଯ ଫିୄ ଗ୍ରଡଓୁ                                                        
 
9. ଘତି ରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ୄସହ ିଏଓୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ତୀତୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଦୋଫୀଯ ସୂଘନୋ ଙ ିଓି ?     
 ମଦ ିହଁ, ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ :                                        
 ୂଓ  ଓୋଯଣ                                                                               
 ୂଔ  ଖଟଣୋଯ ତୋଯିଔ 
 ୂକ  ଦୋଫୀ 
 ୂଖ  ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯିଥିଫୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ 
 ୂଗ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ/ଫୋଓ ିଥିଫୋ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ ିଟ. 
 ଭଁୁ ଏତେୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙ ିୄମ ଈୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ୄଭୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞୋନ ନୁସୋୄଯ ସତୟ ଏଫଂ ସଠ୍ିକ୍ ୄଟ ׀  
ସ୍ଙୋନ :     
                                                                             
ତୋଯିଔ :            ଫୀଭିତଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ 
  
ଫଓିୋର୍ ଧିଓୋଯୀ /ର୍ୋଔୋ / ଫ.ି ଓୋ. ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୂଣ ଓଯୋମିଫ  
ଗି୍ନ ଦୋଫୀ ସଂଔୟୋ  ------------     
ର୍ୋଔୋ/ ଫ.ି ଓୋ. 
ୄଓୋଡ ସଂଔୟୋ 
 

  ୄକ୍ଷ.ଓୋ.  
ୄଓୋଡ ସଂଔୟୋ     

ଫଓିୋର୍ 
ଧିଓୋଯୀଙ୍କ 

ୄଓୋଡ ସଂଔୟୋ   

ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ 
  ୄଓୋଡ ସଂଔୟୋ 

ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫଫିଯଣୀ   

ଯସିଦ ସଂଔୟୋ BG/CD 
ସଂ 

ୄଦଣ ତୋଯିଔ ଯୋର୍ ିଟ. 

       
                                                  
                                                                          
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            

ଫୀଭିତଙ୍କ ଯିଘଣ 

ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ ିଏଫଂ 
ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଯ 

ଂର୍ଦୋନ ସୁନଶିି୍ଚତ  ଓଯିଫୋ 
ୋଆ ଁ

ହୋନ ିରିସୀ ଘୋରୁ ଯହଥିିଫୋ 
ସଭଣୄଯ ଖଟଫିୋ ଈଘତି୍ 

 ରିସୀ ନ୍ତକପତ ନଓିଟସ୍ଙ ଓୋଯଣ ଅଫୃତ ୄହଫୋ ଈଘତି 

 
ଂର୍ଦୋନ ସର୍ତ୍ପ 

 ହୋନଓୁି ୁଷି୍ଟ ଓଯୁଥିଫୋ 
ତଯିିକ୍ତ ଦସ୍ଗୋଫଚି   

  ଫୀଭିତ ତୋଙ୍କ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହତିଯ  
ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଅଫୃତ 

 

 

ସତୟୋନ ୋଆଁ ତଯିକି୍ତ ସୂଘନୋ 
 


