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ଭୁଔଫନ୍ଧ
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ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଏଫଂ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ
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ି ୋଭଓ ଦୃ ଷ୍ଟବ
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ବାଯତୀୟ ଫୀଭା ସଂସ୍ଥାନ

iii

CONTENTS
Chapter no.
SECTION 1

Title

Page no.

COMMON CHAPTERS

1

ଫୀଭା ଯିଘୟ

2

2

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା

26

3

ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

57

4

ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା

68

5

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଫୈଧିଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

91

SECTION 2

LIFE INSURANCE

6

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓ‟ଣ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ

114

7

ଅଥିଓ ୄମାଚନା

128

8

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ - I

150

9

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି - II

170

10

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ

187

11

ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପାଯଣ ଏଫଂ ଭୂରୟାଙ୍କନ / ଭୂରୟାୟନ

197

12

ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରି ରୀଓଯଣ

219

13

ଦରି ରୀଓଯଣ – ରି ସୀ ସର୍ତ୍ପ- I

231

14

ଦରି ରୀଓଯଣ -ରି ସୀ ସର୍ତ୍ପ - II

240

15

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ / ଦାୟଗ୍ରହଣ

260

16

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରି ସୀ ନ୍ତକପତ ୄଦୟ ଯାଶିପ୍ରଦାନ

282

SECTION 3
17

HEALTH INSURANCE
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯ ଯି ଘଣ
iv

296

18

ଫୀଭୋ ଦରି ରୀଓଯଣ

312

19

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ

338

20

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ

396

21

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ

434

v

SECTION 1
COMMON CHAPTERS

1

ଧ୍ୟାୟ 1
ଫୀଭା ଯିଘୟ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ସହିତ ଯିଘଣ ଓଯୋଆଫୋ, ଏହୋଯ କ୍ରଭଫିଓୋର୍ ଏଫଂ ଏହୋ
ଓିଯି ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ୄଔୋଚି ଫୋହୋଯ ଓଯିଫୋ  ׀ଅଣ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ର୍ିଖିୋଯିୄଫ ୄମ ଓିଯି ଫୀଭୋ ସମ୍ଭୋଫୟ
ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋସଫୁ ଯ ଯିଣୋଭୄଯ ଉୁଚୁଥିଫୋ ଅଥିଓ ହୋନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ସୋଧନ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀

ାଠ୍ୟ ଯିଣାଭ
ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ -ଆତିହୋସ ଏଫଂ କ୍ରଭଫିଓୋର୍
ଔ. ଫୀଭୋ ଓିଯି ଓୋମପୟ
କ. ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍
ଖ. ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭୋ
ଗ. ସଭୋଚୄଯ ଫୀଭୋଯ ବୂଭିଓୋ

2

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ - ଆତିହୋସ ଏଫଂ କ୍ରଭଫିଓୋର୍
ଅୄଭଭୋୄନ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ସଂସୋଯୄଯ ଫସଫୋସ ଓଯୁଙୁ  ׀ଅୄଭ ନିଭନ ଫିର୍ଣୄଯ ର୍ୁଣିଫୋଓୁ ୋଉ :
 ୄେନକୁଡଓ
ି ଧକ୍କୋଔୋଆଫୋ;
 ଫନୟୋ ସଭଗ୍ର ଚନସଭୁଦୋଣଓୁ ଧ୍ୱଂସ ଓଯିୄଦଫୋ;
 ବୂଭିଓବ୍ନ ମୋହୋ ଦୁ ଃଔ ଅଣିଥୋଏ;
 ମୁଫଓ ମୁଫତୀଭୋୄନ ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସୄଯ ହଠ୍ୋତ୍ ଭଯିମିଫୋ;
ଘିତ୍ର 1: ଅଭ ଘାଯିୄଟ ଖଟୁଥିଫା ଖଟଣା

ଏହି ସଫୁ ଖଟଣୋ ଅଭଭୋନଙ୍କୁ ଓୋହିଁଓି ଫିବ୍ରତ  ବଣବୀତ ଓଯିଦଏ
ି ?
ଓୋଯଣ ସଯ ୄଟ ׀
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ଏହି ଖଟଣୋକୁଡଓ
ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଟନ୍ତି

 ׀ମଦି ଅୄଭ ଏଓ ଖଟଣୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ 

ବଫିର୍ୟତଫୋଣୀ ଓଯିୋଯୄନ୍ତ ୄତୄଫ ଅୄଭ ଏହୋୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଯହୄନ୍ତ ׀
ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ, ୄସ ବି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ/ୂଫୋପ ନୁ ୄଭଣ  ପ୍ରତିଓୂ ଖଟଣୋସଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଥିଓ
ହୋନି  ଦୁ ଃଔଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
3

ଏଓ ସଭୁଦୋଣ ସହବୋକୀତୋ  ଯସ୍ପଯ ସହୋଣତୋଯ ପ୍ରଣୋୀ ଅୄଣଆ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ସହୋଣତୋୄଯ ଅସିୋୄଯ
ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସବି ଖଟଣୋସଫୁ ୄଯ ପ୍ରବୋଫିତ ହୁ ନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଘୋଯ ହଚୋଯ ହଚୋଯ ଫର୍ପ ୂୄଫପ ଚନମ ୄନଆଥିରୋ  ׀ତଥୋି, ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ , ଅୄଭ ଅଚି
ୄଓଫ ଦୁ ଆ ଓିଭୋ ତିନ ି ର୍ତୋବ୍ଦୀ ୂଫପଯୁ ଚୋଣିଙୁ ׀
1. ଫୀଭାଯ ଆତିହାସ
ଫୀଭୋ ୄଓୌଣସି ନୋ ୄଓୌଣସି ଯୂୄଯ ଖ୍ରୀ.ୂ.3000 ଠ୍ୋଯୁ ଫିଦୟଭୋନ ୄଫୋରି ଚଣୋଡିଙ ି  ׀ୄନଓ ସବୟତୋ, ଫର୍ପ ଫର୍ପ
ଧଯି, ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ  ସହବୋକୀତୋଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣୋକୄଯ ଅଣିଙନ୍ତି, ସଭସ୍ଗ ହୋନିଯ ବୁକ୍ତୄବୋକୀ
ସଭୁଦୋଣଯ ୄଓୄତଓ ସଦସୟ ୄହୋଆଙନ୍ତି  ׀ଘୋରନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଉୋଣଓୁ ଫୄରୋଓନ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହି
ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀
2. ମୁକମୁକ ଭଧ୍ୟୄଦଆ ଫୀଭା
ୄଫଫିୄରାନୀୟ ଫୟାାଯୀ

ୄଫଫିୄରୋନୀଣ ଫୟୋୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଘୁକ୍ତିନୋଭୋ ଥିରୋ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ
ଋଣସଫୁ ଓୁ ନୋଓଘ ଓଯୋଆଫୋଯ ଭୂରୟ ଯୂୄ, ଋଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୋର୍ି
ୄଦଉଥିୄର, ମଦି ଏଓ ଚୋହୋଚ ୄଫୋୄଛଆ ନିୄଔୋଚ ୄହରୋ ଓିଭୋ ୄଘୋଯୀ ୄହରୋ ׀
ଏକୁଡଓ
ି ୁ „ୄୋତଫନ୍ଧ ଋଣ‟ ଓୁ ହୋମୋଉଥିରୋ  ׀ଏହି ଘୁକ୍ତିନୋଭୋ ନ୍ତକପତ, ଚୋହୋଚ ଓିଭୋ
ଏଥିୄଯ ୄଫୋୄଛଆ ଚିନର୍
ି ଯ ଚଭୋନତ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଋଣ ଯିୄର୍ୋଧ
ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄଓଫ ମଦି  ୄମୄତୄଫୄ ଚୋହୋଚଟି, ଚମୋତ୍ରୋ ୄଯ, ଏହୋଯ
ରକ୍ଷୟସ୍ଙଓୁ ନିଯୋଦୄଯ ହଞ୍ଚିଫ ׀

ଫାଯୁଘ



ସୁଯତ

ଫୟାାଯୀ

ଠ୍ାଯୁ ବୋଯତୀଣ ୄୋତକୁଡଓ
ି ୄଯ ଶ୍ରୀରଙ୍କୋ, ଆଚିଟ  ଗ୍ରୀସ୍ ଓୁ ଚମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୋଯୁଘ
 ସୁଯତ ଠ୍ୋଯୁ ଅସୁଥିଫୋ ଫୟୋୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫଫିୄରୋନୀଣ ଫୟୋୋଯୀଭୋନଙ୍କ
ବିଅ ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରଘିତ ଥିରୋ ׀

ଗ୍ରୀକ୍

ଗ୍ରୀକ୍ ଭୋୄନ ଭଯିମୋଆଥିଫୋ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୄନ୍ତୟଷ୍ଟିକ୍ରିଣୋ -  ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କ ମତ୍ନ
ୄନଫୋ ୋଆଁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ 7ଭ ର୍ତୋବ୍ଦୀ AD ୄଯ ୄଯୋଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ୁ ଅଯମ୍ଭ
ଓଯିଥିୄର  ׀ଆଂରୋଣ୍ଡଯ ୄଭୈତ୍ରୀୂର୍ଣ୍ପ ସଭୋଚକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ୄସ ବି କଠ୍ିତ ୄହୋଆ ଥିରୋ ׀

ୄଯାୄଡସଯ ନିଫାସୀ

ୄଯୋୄଡସଯ ନିଫୋସୀଭୋୄନ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ଅୄଣଆ ଥିୄର ୄମଉଁଠ୍,ି ମଦି ଫିର୍ତ୍ି
ସଭଣୄଯ ୄଚଟିସନ ଓଯିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ଓିଙ ି ଚିନର୍
ି ଯ ହୋନି ୄହରୋ, ଚିନର୍
ି ତ୍ରଯ
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ଭୋରିଓ ୂଏଯିଓି ୄସଭୋୄନ ୄମଉଁଭୋୄନ ଓିଙ ି ହଯୋଆ ନ ଥିୄଫ ଓିଙ ି ନୁ ୋତୄଯ
ହୋନିଓୁ ଫହନ ଓଯୁଥିୄର ׀
ଘୀନି ଫୟାାଯୀ

ୁଯୋତନ ଓୋୄଯ ଘୀନି ଫୟୋୋଯୀଭୋୄନ ଫିଶ୍ୱୋସଖୋତଓ ନଦୀ ଉୄଯ ଚମୋତ୍ରୋ
ଓଯୁଥିଫୋ ୄନୌଓୋ ଓିଭୋ ଚୋହୋଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଚିନର୍
ି ଓୁ ଯଔୁଥିୄର  ׀ୄସଭୋୄନ
ଭୄନ ଓଯୁଥିୄର ୄମ ମଦି ୄନୌଓୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସିଟ ି ୄସବି ଦୁ ବୋପ କୟଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହରୋ, ଚିନର୍
ି ଯ ହୋନି ୄଓଫ ଅଂର୍ିଓ ୄହଫ, ସଭଗ୍ର ନୁ ୄହଁ  ׀ହୋନିଓୁ
ଅଫଣ୍ଟିତ  ତେୋଯୋ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆ ୋଯୁଥିରୋ ׀
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3. ଫୀଭାଯ ଅଧୁନଓ
ି ଧାଯଣା
ବୋଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ବୋଯତୀଣ ୄମୌଥ-ଯିଫୋଯ ପ୍ରଣୋୀଯ ନୁ ଷ୍ଠୋନୄଯ ପ୍ରତିପିତ ୄହଉଥିରୋ, ମୋହୋ
ମୁକ ମୁକ ୄଦଆ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଓୋଯକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟିଏ ଥିରୋ  ׀ଏଓ ସଦସୟଯ ଦୁ ବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଭୃତୁୟ
ଖଟଣୋୄଯ ଦୁ ଃଔ  ହୋନିସଫୁ ଫିବିନ୍ନ ଯିଫୋଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫଣ୍ଟିତ ୄହୋଆମୋଉଥିରୋ, ମୋହୋଯ ଯିଣୋଭ
ସ୍ୱଯୂ ଯିଫୋଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ସୁଯକ୍ଷିତ ନୁ ବଫ ଓଯୁଥିୄର ׀
ଅଧୁନଓ
ି ମୁକୄଯ ୄମୌଥ-ଯିଫୋଯ ପ୍ରଣୋୀଯ ବଗ୍ନ  ୄଓୈନ୍ଦ୍ରଓ
ି ଯିଫୋଯଯ ଉଦ୍ଭଫ, ତୋ‟ ସହିତ ୄଦୈନନ୍ଦିନ ଚୀଫନଯ
ଭୋନସିଓ ଉୄର୍ତ୍ଚନୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ୄଫୈଓଳ୍ପିଓ ପ୍ରଣୋୀସଫୁ ଯ ଫିଓୋର୍ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଅଣିୄଦଆଙି  ׀ଏହୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଭହତ୍ୱ ଉୄଯ ଅୄରୋଓ ୋତ ଓଯୁଙି ׀
i.

ରଏଡସ: ଅଚିଓୋରି ଫୟଫହୋଯୄଯ ଥିଫୋ ବି ଅଧୁନଓ
ି ଫୟୋୋଯିଓ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଉଦ୍ଭଫ ରଣ୍ଡନଯ
ରଏଡଷ ଓପି ହୋଉସୄଯ ୄହୋଆଥିରୋ ୄଫୋରି ଘିହ୍ନଟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ୄସଠ୍ି ଏଓତ୍ର ୄହଉଥିଫୋ
ଫୟୋୋଯୀଭୋୄନ, ସୋଭୁଦ୍ରିଓ ଫିଦ ୄମୋକଁୁ, ଚୋହୋଚୄଯ ନିଅମୋଉଥିଫୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଚିନର୍
ି ଯ ହୋନିସଫୁ ଓୁ
ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଯୋଚି ୄହଉଥିୄର  ׀ୄସହିସଫୁ ହୋନି ସୋଭୁଦ୍ରିଓ ଫିଦ, ମଥୋ: ଉଙ୍ଙ ସଭୁଦ୍ରୄଯ ଚଦସୁୟ
ରୁ ଟ ଓଯିଫୋ, ଓିଭୋ ପ୍ରତିଓୂ ସୋଭୁଦ୍ରିଓ ୋକ ଚିନର୍
ି ଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ସୋଭୁଦ୍ରିଓ ଫିର୍ତ୍ି ୄମୋକଁୁ ଚୋହୋଚ
ଫୁ ଡମ
ି ିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ଖଟୁଥିରୋ ׀

ii. ଏଓ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଭୈତ୍ରୀୂର୍ଣ୍ପ ସଂସ୍ଙୋ, ମୋହୋ 1706 ୄଯ ରଣ୍ଡନୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହୋଆଥିରୋ, ତୋଓୁ
ୃଥିଫୀଯ ପ୍ରଥଭ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଫୋରି ଫିୄଫଘନୋ ଓଯୋମୋଏ ׀
4. ବାଯତୄଯ ଫୀଭାଯ ଆତିହାସ
ଓ) ବାଯତ: ବୋଯତୄଯ ଅଧୁନଓ
ି ଫୀଭୋ, 1800 ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓୋୄଯ ପ୍ରୋଣ ୄସହି ସଭଣୄଯ, ସୋଭୁଦ୍ରିଓ ଫୀଭୋ
ଫୟଫସୋଣ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଥିଫୋ ଫିୄଦର୍ୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥିରୋ ׀
ଦି ଯିଏଣ୍ଟର ରାଆପ ଆନସୟଯାନସ
ଓବ୍ନାନୀ ବୋଯତୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ
ୟ
ରି ଭିୄଟଡ

ଏଓ ଆଂଯୋଚୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଥିରୋ ׀

ଟ୍ରାଆଟନ ଆନସୟଯାନସ
ଓବ୍ନାନୀ ରିଭିୄଟଡ
ୟ

ବୋଯତୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ

ରି ଭିୄଟଡ

କଠ୍ିତ ୄହୋଆଥିରୋ

ନୟାଶନର ଆନସୟଯାନସ
ଓବ୍ନାନୀ ରି ଭୄି ଟଡ
ୟ

ବୋଯତଯ ସଫପଯ
ୁ ୋତନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ׀ଏହୋ 1906 ୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ

ଫୄଭେ ଭୁୟଘୁଅର ଏସୁୟଯାନସ ୄସାସାଆଟି ପ୍ରଥଭ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ׀ଏହୋ 1870 ୄଯ ଭୁଭୋ ଆୄଯ

ୄହୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଙି ׀

ର୍ତୋବ୍ଦୀଯ ୄର୍ର୍ ବୋକୄଯ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ଅୄନ୍ଦୋନଯ ଯିଣୋଭସ୍ୱଯୂ କ୍ରଭୋନୁ ସୋୄଯ ୄନଓ ନୟୋନୟ ବୋଯତୀଣ ଓବ୍ନୋନୀ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହୋଆଥିରୋ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍
ୂ ପ
1912 ୄଯ, ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଧିନିଣଭ  ବଫିର୍ୟତ ନିଧି ଧିନିଣଭ
ପ୍ରଘିତ ୄହରୋ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଧିନିଣଭ, 1912 ଏହୋ ନିଫୋମପୟ ଓୄର ୄମ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହୋଯ ସୋଯଣୀ 
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ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସୋଭଣିଓ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହଫୋ ଉଘିତ  ׀ଫର୍ୟ, ବୋଯତୀଣ  ଫିୄଦର୍ୀ
ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୋନତୋ  ୄବଦବୋଫ ଘୋରୁ ଯହିଥିରୋ ׀

ଫୀଭା ଧିନିୟଭ 1938 ୄହଉଙି ପ୍ରଥଭ ଫିନୟ
ି ଭ, ମାହା ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଅଘାଯଓୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା
ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ଏହି ଧିନିୟଭ, ସଭୟ ସଭୟୄଯ ସଂୄଶାଧିତ ଓଯାମାଆ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଙ ି  ׀ଫୀଭା
ଧିନିୟଭଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକପତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ନିୟନ୍ତ୍ରଓଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ଦିଅକରା ׀
ଔ) ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଚାତୀୟଓଯଣ: ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ 1ଭ ୄସୄଟଭଯ 1956 ୄଯ ଚୋତୀଣଓଯଣ
ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନିକଭ ୂଏର.ଅଆ.ସି କଠ୍ିତ ୄହରୋ  ׀ୄସହି ସଭଣୄଯ 170 ଓବ୍ନୋନୀ
 75 ବଫିର୍ୟତ ନିଧି ସଂସ୍ଙୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓଯୁଥିୄର  ׀1950 ଠ୍ୋଯୁ 1999 ମପୟନ୍ତ, ଏର.ଅଆ.ସି.
ୋଔୄଯ ବୋଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓଯିଫୋଯ ଏଓଭୋତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧିଓୋଯ ଥିରୋ ׀
କ) ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଚାତୀୟଓଯଣ: 1972 ୄଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଚୋତୀଣଓଯଣ ଧିନିଣଭ
ୂGIBNA) ରୋକୁ ୄହଫୋ ସହିତ, ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚୋତୀଣଓଯଣ ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ
ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ନିକଭ ୂଚି. ଅଆ.ସି.  ଏହୋଯ ଘୋଯି ୄକୌଣ ୂସହୋଣଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଯୋକରୋ ׀
ୄସହି ସଭଣୄଯ, ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓଯୁଥିଫୋ ବୋଯତଯ 106 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଭିର୍ୋଆ ଦିଅକରୋ
ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ବୋଯତୀଣ ଚି.ଅଆ.ସି.ଯ ଘୋଯି ୄକୌଣ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ କଠ୍ିତ ୄହୄର ׀
ଖ) ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭିତ ି  ଅଆଅଯଡିଏ: 1993 ୄଯ ପ୍ରତିୄମୋକୀତୋଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଯ ୁନଃପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ସହିତ ଉୄଦୟୋକଯ
ଫିଓୋର୍ ୋଆଁ ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓ
ି ୁ ଅଫିଷ୍କୋଯ  ସୁୋଯିର୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭୋରୄହୋତ୍ରୋ ସଭିତ ି କଠ୍ିତ ୄହରୋ  ׀ସଭିତ ି
1994 ୄଯ ତୋଙ୍କ ଯିୄୋଟପ ଉସ୍ଙୋନୋ ଓୄର  ׀1997 ୄଯ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂଅଆ ଅଯ ଏ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହରୋ  ׀ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ଧିନିଣଭ, 1999 ୂଅଆ ଅଯ ଡିଏ ଯ ପ୍ରଘନ ସହିତ ଏପ୍ରି ର
2000 ୄଯ ଉବଣ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକ ୋଆଁ ଏଓ ସୋଂଫଧୋନିଓ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ସଂସ୍ଙୋ ଯୂୄ
ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂଅଆ ଅଯ ଡିଏ କଠ୍ିତ ୄହରୋ  ׀ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ.ଓୁ ୄଯ ୄଯ
2014 ୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଅଆ. ହିସୋଫୄଯ ୁନଃନୋଭିତ ଓଯୋମୋଆଙି I
ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭଓୁ 2015 ୄଯ ସଂୄର୍ୋଧିତ ଓଯି, ୄଓୄତଓ ନୁ ଫନ୍ଧ ୄମୋଡି ଦିଅମୋଆଙି ମୋହୋ ବୋଯତୄଯ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଯିବୋର୍ୋ  କଠ୍ନଓୁ ସଂଘୋିତ ଓଯନ୍ତି I
ଏଓ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସହି ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ „ୄମଉଁଥିୄଯ ୄାଟପୄପାରି

ନିୄଫଶଓଭାନଙ୍କ ସୄଭତ, ଫିୄଦଶୀ ନିୄଫଶଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଆକ୍ୱିଟ ି ଂଶଯ ୄଭାଟ ସବ୍ନର୍ତ୍ି, ୄସବି ବାଯତୀୟ
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଡ୍ ପ୍ ଆକ୍ୱିଟ ି ୁଞ୍ଜିଯ ଣଞ୍ଚାଶ ପ୍ରତିଶତଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ, ମାହା ନିଦ୍ଧପାଯିତ
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଓାୄଯ ବାଯତୀୟ ଧିଓୃ ତ ଏଫଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ୄହାଆଥିଫ‟ I
ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭଯ ସଂୄର୍ୋଧନ ବୋଯତୄଯ ଫିୄଦର୍ୀ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫିନଣ
ି ଭ ରୋକୁ ଓୄଯ I ଏଓ
ଫିୄଦର୍ୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ବୋଯତୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଏଓ ର୍ୋଔୋ ଚଯିଅୄଯ ୁନଃ-ଫୀଭୋୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ୄହୋଆୋୄଯ I
“ୁନଃ - ଫୀଭୋ” ର୍ବ୍ଦଯ ଥପ ୄହଉଙି „ଏଓ ନୟ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟିଏ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭୋ
ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ୋଯସ୍ପୋଯିଓ ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୋଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥୋଏ ‟

6

5. ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ
ଘିତ ସଭଣୄଯ, ବୋଯତୄଯ ନିଭନୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ୄହୋଆଥିଫୋ 24 ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓୋମପୟ ଓଯୁଙନ୍ତି:
ଓ ବୋଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନିକଭ ୂଏର ଅଆ ସି ୄହଉଙି ଏଓ ଯୋଷ୍ଟ୍ରୋଣତ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓବ୍ନୋନୀ
ଔ ଖୄଯୋଆ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 23 ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଙନ୍ତି
କ ବୋଯତ ସଯଓୋଯ ଧୀନୄଯ, ଡୋଓ ଫିବୋକ ଭଧ୍ୟ ଡୋଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୂୄୋଷ୍ଟୋର ରୋଆଫ୍ ଆନଷୟଯୋନଷ
ୟ
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଓୋଯଫୋଯ ଓୄଯ, ଓିନ୍ତୁ (ଫି)ନିଣୋଭଓଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଠ୍ୋଯୁ ଫିଭକ୍ତ
ୄଟ
ୁ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୋଯତୄଯ ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକ ୋଆଁ ୂଫି ନିଣୋଭଓ ୄଟ ?
I.

ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ

II. ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ
III. ବୋଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନିକଭ
IV. ବୋଯତୀଣ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ନିକଭ

ଔ. ଫୀଭୋ ଓିଯି ଓୋମପୟ ଓୄଯ
ଅଧୁନଓ
ି ଫୋଣିଚୟ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଉୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି ୄହୋଆଥିରୋ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସି ଏଓ ଖଟଣୋ
ୄମୋକଁୁ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଭୂରୟ ହଯୋଏ ୂହୋନି ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ ଦ୍ୱୋଯୋ , ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଭୋରିଓ ଅଥିଓ ହୋନିଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ  ׀ଫର୍ୟ
ମଦି ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ନିଧି ଚୋତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସଫୁ ଯ ୄସବି ୄନଓ ଭୋରିଓଙ୍କ ୄଙୋଟ
ୄଙୋଟ ଫଦୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ିତ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହି ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ୄଓୄତଓ ବୋକୟହୀନଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ
ହୋନିଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଫୋୄଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ସଯ ବୋର୍ୋୄଯ, ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଅଥିଓ କ୍ଷତିୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ଫସଯ  ଏହୋଯ ଯିଣୋଭଓୁ ଫୀଭୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଏଓ ଫୟକ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ୄନଓଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

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

ୄରୋଓଭୋୄନ ୄସ ବି ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ନିଧି ଚୋତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓଠ୍ିନ ଯିଶ୍ରଭୄଯ ଚିତ ଧନଓୁ
ତୟୋକ ଓଯୋଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁୄଫ ଓି ?

ii. ୄସଭୋୄନ ୄଓଭିତ ି ଫିଶ୍ୱୋସ ଓଯିୄଫ ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ଂର୍ଦୋନଓୁ ଅଓୋଂକ୍ଷିତ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ
ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଙି ?
iii. ୄସଭୋୄନ ୄଓଭିତ ି ଚୋଣିୄଫ ୄମ ୄସଭୋୄନ ତି ୄଫର୍ୀ ଓିଭୋ ତି ଓଭ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଙନ୍ତି ?
ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ୄଓହି ଚଣଓୁ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ଅଯମ୍ଭ  ସଂକଠ୍ିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ଏହି ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ସଭୁଦୋଣଯ
ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ଏଓୋଠ୍ି ଅଣିଫୋଓୁ ଡିଫ  ׀ୄସହି „ୄଓହି ଚଣ‟ ଓୁ „ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ‟ ଓୁ ହୋମୋଏ ମିଏ ୄସହି ଂର୍ଦୋନଓୁ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓୄଯ ମୋହୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକ୍ତିଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣ କଠ୍ନ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଦଫୋଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ୄଦଫୋ ୋଆଁ
ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓୄଯ ୄମଉଁଭୋୄନ ହୋନିଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ତଥୋ ସଭୁଦୋଣଯ ଫିଶ୍ୱୋସ ଚିତଫ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
1. ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମପୟ ଓୄଯ
ଓ

ପ୍ରଥଭତଃ, ୄସକୁଡଓ
ି ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋଯ ଓିଙ ି ଅଥିଓ ଭୂରୟ ଥିଫ ׀
ଭୂରୟଫୋନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି :
i.

ୄବୌତିଓ ୂୄମଯି ଓି ଏଓ ଓୋଯ ଓିଭୋ ଏଓ ଖଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ

ii. ଣୄବୌତିଓ ୂୄମଯିଓି ନୋଭ  ସଦ୍ଭୋଫ ୄହୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ
iii. ଫୟକ୍ତିକତ ୂୄମଯିଓି ଚଣଓଯ ଅଖି, ଙ୍ଗ  ର୍ଯୀଯଯ ନୟୋନୟ ଂର୍ ୄହୋଆୋୄଯ
ଔ ଭୂରୟଫୋନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଏହୋଯ ଭୂରୟ ହଯୋଆୋୄଯ ମଦି ୄଓୌଣସି ଏଓ ଖଟଣୋ ଖୄଟ  ׀ହୋନିଯ ଏହି ସମ୍ଭୋଫୟତୋଓୁ
ସଙ୍କଟ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋଯ ଓୋଯଣଓୁ ଫିଦ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
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କ ଏଓ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଙି ମୋହୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯୂୄ ଯିଘତ
ି  ׀ଏଥିୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଂର୍ଦୋନ ୂପ୍ରିଭିଣଭ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ  ׀ଏହି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ସଭୋନ
ଯୂଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଥୋଏ ମୋହୋ ସଭୋନ ଯୂଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି ׀
ଖ

ନିଧିକୁଡଓ
ି ଯ ଏହି ସଭୁଙ୍ଙଣଓୁ ୄସହି ୄଓୄତଓଙ୍କ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଉୄମୋକୀ ହୁ ଏ ୄମଉଁଭୋୄନ ଏଓ
ଫିଦ ଓୋଯଣଯୁ ହୋନିଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆ ୋଯନ୍ତି ׀

ଗ

ନିଧିକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଏଫଂ ଓିଙ ି ବୋକୟହୀନଙ୍କୁ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ
ଯିଘତ
ି ଏଓ ନୁ ଷ୍ଠୋନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୋଦିତ ଓଯୋମୋଏ ׀

ଘ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକ୍ତି ସହିତ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି ମିଏ ଏହି ୄମୋଚନୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ
ଘୋୄହଁ  ׀ୄସହି ବୋକୀଦୋଯଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
2. ଫୀଭା ବାଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ
ସଙ୍କଟଯ ବୋଯଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ହୋନି ଯିସ୍ଙିତ ି ଖଟଣୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋଯ ଯିଣୋଭୄଯ ଚଣଓୁ ଫହନ
ଓଯିଫୋଓୁ ଡୁ ଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ, ହୋନି  ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ׀
ଘିତ୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ବାଯ ମାହା ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ

ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ବୋଯ ଙି ମୋହୋ ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ – ଭୂଔୟ  ୄକୌଣ
ଓ) ଭୂଔୟ ସଙ୍କଟ ବାଯ
ଭୂଔୟ ସଙ୍କଟ ବାଯୄଯ ହୋନିସଫୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଟନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ, ର୍ୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଏଓ
କୃହସ୍ଙ ୂ ଫୟଫସୋଣ ଏଓଓଭୋୄନ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି  ׀ଏହି ହୋନିସଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ
ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସହଚୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ୄହୋଆୋୄଯ

ଉଦାହଯଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓୋଯଔୋନୋ ନିଅଁୄଯ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆମୋଏ, ନଷ୍ଟ ଓିଭୋ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆଥିଫୋ ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଯ ଫୋସ୍ଗଫ
ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୄସହି କ୍ଷତିଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥିଫ, ତୋଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ
ଦିଅ ମୋଆୋୄଯ ׀

ମଦି ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଯ ହୃ ତିଣ୍ଡଯ ସଚପଯୀ ହୁ ଏ, ତାହାଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଔଙ୍ଙପ ଚଣାୄ଼େ  କ୍ଷତିୂଯଣ ଦିଅମାଏ ׀
ଏହୋ ତିଯକ୍ତ
ି ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ୍ଷ ହୋନିକୁଡଓ
ି ଥୋଆ ୋଯନ୍ତି ׀
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ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଗ୍ନି ଓାଣ୍ଡ ଫୟଫସାୟ ଓାମପୟୄଯ ଫାଧା ୄଦଆାୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା ରାବଯ ହାନି ୄହାଆାୄଯ ମାହାଯ ଅଓନ
ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସହି ଫୟକ୍ତି , ମିଏ ୄସହି କ୍ଷତିଯ ଶୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫ, ତାଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ
ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
ଔ) ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ
ଭୄନଓଯନ୍ତୁ ୄସବି ୄଓୌଣସି ଖଟଣୋ ଖଟିନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି କ୍ଷତି ୄହୋଆନୋହିଁ  ׀ଏହୋଯ ଥପ ଓ’ଣ ଏଆଣୋ ୄମ
ୄମଉଁଭୋୄନ ଏହି ଫିଦଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ୄଓୌଣସି ୄଫୋଛ/ବୋଯ ଫହନ ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ ? ଉର୍ତ୍ଯ
ୄହଉଙି ୄମ ଭୂଔୟ ବୋଯ ଫୟତୀତ, ଚୄଣ ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବୋଯ ଭଧ୍ୟ ଫହନ ଓଯିଥୋଏ ׀
ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବୋଯୄଯ ୄସହି ଔଙ୍ଙପ  ଘୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ମୋହୋଓୁ ଚଣଓୁ ଫହନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଡ ୄଓଫ
ଏହି ଓୋଯଣଯୁ ୄମ ୄସ ଏଓ ହୋନି ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ଓଥିତ ଖଟଣୋ ନ ଖୄଟ, ତଥୋି ଏହି
ବୋଯସଫୁ ଓୁ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
ଅସନ୍ତୁ ଏହି ବୋଯ/ୄଫୋଛକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଙ୍କୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ:
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ବଣ  ଫୟଗ୍ରତୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄବୌତିଓ  ଭୋନସିଓ ଘୋ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଫୟଗ୍ରତୋ ଫୟକ୍ତି – ଫୟକ୍ତି
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ଉସ୍ଙିତ ଥୋଏ ଏଫଂ ଘୋ ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ  ଏଓ
ଫୟକ୍ତିଯ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉୄଯ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆଥୋଏ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନିଶ୍ଚିତ ୄମ ଏଓ ହୋନି ଖଟିଫ ଓି ନୋହିଁ, ଫିୄଫଓର୍ୀତୋ ୄହଫ ୄମ
ୄସବିଅ ଅଓସ୍ମିଓତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଂଯକ୍ଷିତ ନିଧି ରକୋ ଯୂୄ ଯଔୋମିଫ  ׀ୄସ ବିଅ
ନିଧି ଯଖିଫୋୄଯ ଏଓ ଭୂରୟ ଚଡିତ ୄହଫ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସ ବି ନିଧିସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଫୋହୀ ହିସୋଫୄଯ
ଯଔୋମୋଏ ମୋହୋଓି ଳ୍ପ ପ୍ରତିପ ୄଦଆଥୋଏ ׀
ସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିୄଦୄର, ଭୋନସିଓ ର୍ୋନ୍ତି ଉୄବୋକ ଓଯିଫୋ ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ, ନିଧିୄଯ ନିୄଫର୍
ଓଯିଫୋ ମୋହୋଓୁ ନୟଥୋ ଏଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ହିସୋଫୄଯ ଯଔୋ ମୋଆଥୋନ୍ତୋ, ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଫୟଫସୋଣଓୁ ଧିଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ
ଯୂୄ ୄମୋଚନୋ ଓଯିଫୋ ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ  ׀ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚଣୋଏ ଓି ସଫୁ ଓୋଯଣ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀

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

ଫୟଫସୋଣ ଫୟୋଖୋତ ଭୂରୟ

II. ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଚିନର୍
ି ଯ ଭୂରୟ
III. ବଫିର୍ୟତଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ହୋନିସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୂୄ ରକୋ ବୋୄଫ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯଖିଫୋ
IV. ହୃ ଦ୍ ଖୋତ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଔଙ୍ଙପ
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କ. ସଙ୍କଟ ଯିଘୋନ ୄଓୌର୍
ଚୄଣ ଏଓ ନୟ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯିୋୄଯ ୄମ ଫୀଭୋ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ଯିସ୍ଙିତ ି ୋଆଁ ସଠ୍ିକ୍ ସଭୋଧୋନ ୄଟ ଓି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି „ନୋ‟ ׀
ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ଦ୍ଧତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଘୋହିଁ ୋଯନ୍ତି  ׀ଏଆଠ୍ି ୄସଭୋୄନ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ସଙ୍କଟସଫୁ ଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯନ୍ତି ׀
ଫର୍ୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିଫୋଯ ନୟ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତି ଙି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ଫୟୋଔୟୋ ତୄ
ଓଯୋମୋଆଙି:
1. ସଙ୍କଟ ଯିହାଯ
ଏଓ ହୋନି ଯିସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ଯିଫଚିତ ଓଯି ସଙ୍କଟଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫୋଓୁ ସଙ୍କଟ ଯିଫଚପନ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୄଣ
ଫୟକ୍ତି ୄଓୌଣସି ସବ୍ନର୍ତ୍ି, ଫୟକ୍ତି ଓିଭୋ ଓୋମପୟଓୋଓୁ ଯିହୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ସହିତ ଏଓ ସଙ୍କଟ
ସଂୃକ୍ତ ଥୋଆୋୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
i.

ଚୄଣ ନିଭପୋଣ ଓୋମପୟଓୁ ୄଓୌଣସି ନୟ ଚଣଓୁ ଠ୍ିଓୋୄଯ ୄଦଆ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ନିଭୋପ ଣ ଓୋମପୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ଫହନ
ଓଯିଫୋଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିୄଦଆୋୄଯ ׀

ii. ଚୄଣ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋ ବଣୄଯ ଖଯୁ ଫୋହୋଯିଫୋଓୁ ସୋହସ ଓଯି ନ ୋୄଯ ଓିଭୋ ଫିୄଦର୍ୄଯ ଥିଫୋ
ସଭଣୄଯ ସୁସ୍ଙତୋ/ୄଯୋକୄଯ ୀଡିତ ୄହଫୋ ବଣୄଯ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟି ମୋତ୍ରୋ ଓଯି ନ ୋୄଯ ׀
ଓିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ଯିଫଚପନ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟଯ ଭୁଓୋଫିରୋ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ନୋଓୋଯୋମକ ଓ ଦ୍ଧତି  ׀ୄଫୈଣକ୍ତିଓ  ସୋଭୋଚିଓ
ଗ୍ରଣୀଣତୋ ୄସହି ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ଅୄସ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଓିଙ ି ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି ׀
ୄସବି କ୍ରିଣୋଓୋକୁଡଓ
ି ୁ ଯିଫଚପନ ଓୄର, ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ତଥୋ ସଭୋଚ ୄସହି ରୋବସଫୁ ଯୁ ଫଞ୍ଚିତ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି
ମୋହୋଓୁ ୄସହି ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଓଯିଫୋ କ୍ରିଣୋଓୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
2. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ
ଚୄଣ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓୄଯ ଏଫଂ ନିୄଚ ସଙ୍କଟ  ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫ/ଯିଣୋଭଓୁ
ଫହନ ଓଯିଫୋଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ଏହୋଓୁ ସ୍ୱଣଂ-ଫୀଭୋ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଫୟଫସୋଣ କୃହ, ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ୄଙୋଟ ୄଙୋଟ କ୍ଷତିଓୁ ସହୟ ଓଯିଫୋଯ ଏହୋଯ କ୍ଷଭତୋଯ ନୁ ବୂତି
ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ନିଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆୋୄଯ ׀
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3. ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଏଫଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଏହୋ ସଙ୍କଟ ଯିଫଚପନଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଫୟଫହୋଯିଓ  ମଥୋଥପ ଦ୍ଧତି ୄଟ ׀ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ହୋନି ଖଟିଫୋଯ
ଫସଯଓୁ ଓଭ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫଯ କମ୍ଭୀଯତୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋ
ମଦି ୄସବି ହୋନି ଖୄଟ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍
ୂ ପ
ଖଟିଫୋ ଫସଯଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି ୁ „ହାନି ନିଫାଯଣ‟ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ହୋନିଯ ତୀବ୍ରତୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋଯ
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି ୁ „ହାନି ହ୍ରାସ‟ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ସଙ୍କଟ ହ୍ରୋସ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ କ୍ଷତିକୁଡଓ
ି ଯ ଫୋଯଭୋଯତୋ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଅଓୋଯଓୁ ହ୍ରୋସ
ଓଯିଫୋୄଯ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଥୋଏ:
ଓ ଶିକ୍ଷା  ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ମଥୋ: ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନିଣଭିତ “ପୋଣୋଯ ଡ୍ରିର” ଯ ଅୄଣୋଚନ ଓଯିଫୋ, ଓିଭୋ
ଡ୍ରୋଆବଯ, ପଓପରିପଟ ୄଯଟଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄହରୄଭଟ  ସିଟ ୄଫରଟ ିନ୍ଧଫ
ି ୋଯ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ, ଆତୟୋଦି ׀
ଏହୋଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ସ୍କୁର ମୋଉଥିଫୋ ିରୋଭୋନଙ୍କୁ ଚଙ୍କ୍ ଔୋଦୟ ଯିଫଚପନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ର୍ିକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ׀
ଔ

ଯିୄଫଶ/ଫାତାଫଯଣ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫା, ମଥୋ: “ୄବୌତିଓ” ସ୍ଙିତ ି ସଫୁ ଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋ, ଉ.ସ୍ୱ.
ଓଫୋଟସଫୁ ୄଯ ଉର୍ତ୍ଭ ତୋରୋ, ଛଯଓୋସଫୁ ୄଯ ଫୋଯ ୂଙଡ ଓିଭୋ ର୍ଟଯ, ୄଘୋଯ ଓିଭୋ ଗ୍ନି ୄଘତୋଫନୀ ଓିଭୋ
ନିଫୋପ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋିତ ଓଯିଫୋ  ׀ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଚନସଭୁଦୋଣଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣ  ଧ୍ୱନି
ସ୍ଗଯଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆ ୋଯିୄଫ  ׀ଭୟୋୄରଯିଅ ର୍ଧଯ ନିଣଭିତ ଙିଞ୍ଚଫ
ି ୋ ଏହି
ୄଯୋକଯ ପ୍ରସୋଯଯ ନିଫୋଯଣୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀

କ ଫିଦଚନଓ ଓିଭୋ ଅଦଚନଓ ଓାମପୟପ୍ରଣାୀୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯିଫର୍ତ୍ପନସଫୁ , ୄମୄତୄଫୄ ମନ୍ତ୍ରୋତି
ଓିଭୋ ଉଓଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ନୟୋନୟ ଓୋମପୟ ସଂୋଦନୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ନିଫୋପ ହ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ଠ୍ିକ୍ ବୋୄଫ ଔୋଆଫୋ
ୄଯୋକଯ ୀଡିତ ୄହଫୋ ଖଟଣୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀
ଖ ୃ ଥଓୀଓଯଣ, ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଫିବିନ୍ନ ସୋଭଗ୍ରୀଓୁ ୄକୋଟିଏ ସ୍ଙୋନୄଯ ଚଭୋ ଓଯି ଯଖିଫୋ ୄକ୍ଷୋ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ
ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଙୋନୄଯ ପ୍ରସୋଯିତ ଓଯି ଯଖିଫୋ, ୄହଉଙି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି  ׀ତୋତ୍ପମପୟ
ୄହଉଙି, ମଦି ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄକୋଟିଏ ସ୍ଙୋନୄଯ ଖଟିରୋ, ସଫୁ ଚିନର୍
ି ଓୁ ୄସହି ୄକୋଟିଏ ସ୍ଙୋନୄଯ ନ ଯଖି,
ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓ
ି ୁ ଫିବିନ୍ନ ୄେଯ ହୋଉସୄଯ କଙ୍ଚିତ ଓଯି ଯଖି ଚୄଣ ଏହୋଯ ହୋନିଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯି
ୋଯିଫ  ׀ମଦି ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ୄହରୋ, ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ବୋୄଫ ଓମ୍ ଓଯୋମୋଆ
ୋୄଯ ׀
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4. ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଥପ ଫୟଫସ୍ଥା
ଏହୋ ୄସହି ହୋନିସଫୁ ,ଓୁ ମୋହୋ ଖଟିୋୄଯ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଧି ୂପଣ୍ଡ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
ଓ ସ୍ୱତଃ-ଥପ ୄମୋକୋଣ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ, ୄଓୌଣସି ହୋନି ୄହୄର ସ୍ୱତଃ-ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ୄଟ ׀
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ପୋଭପ, ହୁ ଏତ ନିଚଯ ଓିଭୋ ଧୋଯ ୄନଆଥିଫୋ ପଣ୍ଡ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ, ଏହୋଯ ନିଚ ସଙ୍କଟଓୁ ସତ ୄଫୋରି
ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ଥପ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓୄଯ, ଏହୋ ସ୍ୱତଃ-ଥପପ୍ରଫନ୍ଧ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି  ׀ପୋଭପ ହୋନି ପ୍ରବୋଫଓୁ ମୋହୋଓୁ ଧୋଯଣ
ଓଯିୋଯିଫୋ ବି ଓଭ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫିବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ହ୍ରୋସ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଔ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣଯ ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ  ׀ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ହୋନି ୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ
କ୍ଷଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ  ׀ଏଆଠ୍ି ୄସହି ହୋନିସଫୁ , ମୋହୋ ଏଓ ଦୁ ବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋୂଥଫୋ
ଫିଦ ଯ ଯିଣୋଭୄଯ ଚୋତ ୄହୋଆଥୋଏ, ତୋଓୁ ନୟ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯୋମୋଏ
ଫୀଭା ୄହଉଙି ଏଓ ଫ଼େ ଅଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ, ଏଫଂ ଏହା ଫୀଭା କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଚଯିଅୄଯ ନିଶ୍ଚିତତା ସ୍ଥାନୄଯ
ନିଶ୍ଚିତତାଓୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ׀
ଫୀଭା ଫନାଭ ପ୍ରତୟାବୂତି (ଫିଶ୍ୱାସ)
ଉବଣ ଫୀଭୋ  ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଥପ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପୋଦ ଟନ୍ତି ମୋହୋ ଫୟୋୋଯିଓ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଅଧୁନଓ
ି ସଭଣୄଯ ଉବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ ଫୃ ଦ୍ଧକ
ି ତ ଯୂୄ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହୋଆମୋଆଙି ଏଫଂ ଉବଣଓୁ
ପ୍ରୋଣ ସଦୃ ର୍ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଫର୍ୟ ଉବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୋଥପଓୟ ଯହିଙ ି ମୋହୋ ନିଭୄନ ଯ
ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଫୀଭୋ ୄସହି ଖଟଣୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ଖଟିୋୄଯ ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ୄସହି ଖଟଣୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ସୂଘତ
ି ଓୄଯ ମୋହୋ ଖଟିଫ  ׀ଫୀଭୋ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ପ୍ରତିର୍ୁତ ି
ଏଓ ଖଟଣୋଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ନିଶ୍ଚିତ ୄଟ, ଉ.ସ୍ୱ. ଭୃତୁୟ, ମୋହୋ ନିଶ୍ଚିତ ୄଟ, ୄଓଫ ଖଟଣୋଯ ସଭଣ
ନିଶ୍ଚିତ ୄଟ  ׀ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ସୁଯକ୍ଷୋ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ׀
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ଘିତ୍ର 4: ଫୀଭୋ ଓିଯି ଫୀଭିତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓୄଯ

ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋଯ ନୟୋନୟ ଉୋଣସଫୁ ଙି  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପୋଭପ ଏଓ ସଭୂହଯ
ଂର୍ ହୁ ଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ଭୂ ସଭୂହଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ମିଏ ତୋୄଯ ହୋନି ୋଆଁ ଥପପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିୋୄଯ ׀
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ଏପ୍ରଓୋୄଯ, ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ଦ୍ଧତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ׀

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

ଫୟୋଙ୍କ ଏଫ୍.ଡି.

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

ଖ. ସଙ୍କଟ ଯିଘୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭୋ
ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫିର୍ଣୄଯ ଓହୁ , ଅୄଭ ୄସହି ହୋନି ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘନୋ ୄଦଉନୋହଁୁ ମୋହୋ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ
ଖଟିଙ ି ଓିନ୍ତୁ ୄସହି ହୋନି ଫିର୍ଣୄଯ ଓହୁ ମୋହୋଯ ଖଟିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ  ׀ଏପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ହୋନି
 ׀ଏହି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ହୋନିଯ ଭୂରୟ ୂମୋହୋ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ସହିତ ସଭୋନ ୄହଉଙି ଦୁ ଆଟି ଓୋଯଓଯ ଯିଣୋଭ:
i.

ଏହି ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ୄମ ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଫିଦ ଖଟିୋୄଯ, ମୋହୋଯ ଯିଣୋଭ ହୋନି ୄହୋଆୋୄଯ

ii. ପ୍ରବୋଫ ଓିଭୋ ହୋନିଯ ଯିଭୋଣ ମୋହୋ ଯିଣୋଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହୋଆୋୄଯ
ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ଉବଣ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ  ହୋନିଯ ଯିଭୋଣ ସହିତ ସଯ ସଭୋନୁ ୋତୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ମଦି
ହୋନିଯ ଯିଭୋଣ ତି ୄଫର୍ୀ ହୁ ଏ, ଏଫଂ ଏହୋଯ ଖଟିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓଭ ହୁ ଏ, ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 5: ଫୀଭା ଘୟନ ଓଯିଫା ୂଫପଯୁ ଫିଘାଯ

1. ଫୀଭା ଘୟନ ଓଯିଫା ୂଫପଯୁ ଫିଘାଯ
ଫୀଭୋ ଓଯୋମିଫ ଓି ନୋହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅମିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୄସହି ହୋନି, ମୋହୋ ୄହୋଆୋୄଯ, ତୋଓୁ ନିୄଚ
ଫହନ ଓଯିଫୋଯ ଭୂରୟ ଫିକ୍ଷୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋଯ ଭୂରୟଓୁ ତଉିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ
ଓଯିଫୋଯ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଟ - ଏହୋ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ନୁ ୄଙ୍ଚଦୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୁ ଆଟି ଓୋଯଓ ଦ୍ୱୋଯୋ
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ଦିଅମୋଆଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଫହୁ ତ ଓଭ ଥୋଏ ଓିନ୍ତୁ ହୋନି
ପ୍ରବୋଫ ତି ୄଫର୍ୀ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄସବି ଯିସ୍ଙିତସ
ି ଫୁ ୄଯ, ଫୀଭୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋଯ ଭୂରୟ
ୂପ୍ରି ଭିଣଭ ଫହୁ ତ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଏହୋଓୁ ନିୄଚ ନିୄଚ ଫହନ ଓଯିଫୋଯ ଭୂରୟ ତି ୄଫର୍ୀ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଓ) ଳ୍ପ ାଆଁ ଫହୁ ତ ଫଡ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନ୍ତୁ ନାହିଁ: ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋ ଭୂରୟ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଏଓ ମଧୋଥପ ସଭନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଥିଫୋ ଉଘିତ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫର ୄନ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫାୄଯ ଓିଙ ି ଥପ ଙି ଓି ?
ଔ) ହଯାଆଫା ାଆଁ ୄମୄତ ସଭଥପ ୄହୄଫ, ତା‟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନ୍ତୁ ନାହିଁ: ମଦି ଏଓ ଖଟଣୋଯ
ଯିଣୋଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତି ଏୄତ ଫଡ ୄମ ଏହୋ ପ୍ରୋଣ ୄଦଫୋିଅ ଯିସ୍ଙିତ ି ଅଡଓୁ କତି ଓଯୋଏ,
ସଙ୍କଟଯ ଧୋଯଣ ଫୋସ୍ଗଫିଓ  ମଥୋଥପ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଓ’ଣ ୄହଫ ମଦି ଏଓ ୄତୈ ଯିଷ୍କଯଣ-ଶାା (ୟର ଯିପାଆୄନଯି) ଧ୍ୱଂସ ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ ୄହାଆମାଏ ? ଏଓ
ଓବ୍ନାନୀ ଏହି ହାନିଓୁ ସହୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ସଭଥପ ୄହାଆ ାଯିଫ ଓି
କ) ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଯିଣାଭଓୁ ମତ୍ନ ସହିତ ଫିଘାଯ ଓଯନ୍ତୁ : ୄସହି ସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ
ମୋହୋ ୋଆଁ ହୋନି ଖଟିଫୋ ୂଫୋଯଭୋଯତୋ ଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓଭ ଥୋଏ ଓିନ୍ତୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ତୀବ୍ରତୋ ୂପ୍ରବୋଫ , ୄଫର୍ୀ
ଯୄହ ׀

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

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ନିଭନ ଯିଦୃର୍ୟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ନୟୋଣସଙ୍ଗତ ସିଦ୍ଧ ୄହଫ ?
I.

ଏଓ ଯିଫୋଯଯ ଏଓଭୋତ୍ର ନ୍ନଦୋତୋ ସଭଣୄଯ ଭଯିମୋଆ ୋୄଯ

II. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ତୋ‟ େୋୄରଟ ହଚୋଆ ୋୄଯ
III. ଷ୍ଟଓ ଭୂରୟଯ ତୀବ୍ର ତନ ୄହୋଆ ୋୄଯ
IV. ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ଫୟଫହୋଯ  ଔଯୋ ୄହଫୋ ୄମୋକଁୁ ଏଓ ଖଯଯ ଭୂରୟ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ
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ଗ. ସଭୋଚୄଯ ଫୀଭୋଯ ବୂଭିଓୋ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ଅଥିଓ ଫିଓୋର୍ୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭୋନଙ୍କ ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଫଦୋନ ଯହିଙ ି ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋୄଯ ୄମ ୄଦର୍ଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସୁଯକ୍ଷିତ  ସଂଯକ୍ଷିତ ଯହୁ ଙ ି  ׀ୄସଭୋନଙ୍କ
ଫଦୋନକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନିଭନୄଯ ଦିଅମୋଆଙି ׀
ଓ ୄସଭୋନଙ୍କ ନିୄଫର୍ ସୋଯୋ ସଭୋଚଓୁ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ର୍କ୍ତି ଏହି ସତୟତୋ ଉୄଯ
ଅଧୋଯିତ ୄମ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଅଓୋଯୄଯ ଫଡ ଯିଭୋଣଯ ଯୋର୍ି ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଓୋଠ୍ି ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ
ଓଯୋମୋଏ ׀
ଔ ଏହି ନିଧିସଫୁ ଓୁ ଏଓତ୍ର ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ରୋବ ୋଆଁ ଯଔୋମୋଏ  ׀ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ
ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ଏହି ନିଧିସଫୁ ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିନ୍ତି ୄସହି ପ୍ରଓୋୄଯ ମୋହୋ ଓି ଚନ ସଭୁଦୋଣଯ ହିତୄଯ ଅସିଫ  ׀ଏହୋ ଏହୋଯ ନିୄଫର୍କୁଡଓ
ି
ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ରୋକୁ ହୁ ଏ  ׀ୄସହି ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ସପ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ନିଶ୍ଚିତ/ଫୟଫହୋଯିଓ
ଓୋମପୟ, ୄମଯିଓି ଷ୍ଟଓ  ୄର୍ଣଯ ୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ୄଦଔୋମୋଅନ୍ତି ନୋହିଁ ׀
କ ଫୀଭୋ ପ୍ରଣୋୀ ଫୟକ୍ତି, ତୋ’ ଯିଫୋଯ, ଉୄଦୟୋକ  ଫୋଣିଚୟ ଏଫଂ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟି ବୋୄଫ ସଭୁଦୋଣ  ୄଦର୍ଓୁ
ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ୄଯୋକ୍ଷ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ  ׀ଫୀଭିତ - ଉବଣ ଫୟକ୍ତି  ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ରୋବପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ଓୋଯଣ ୄସଭୋୄନ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓିଭୋ ଦୁ ବୋପ କୟଚନଓ ଖଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ
ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ହୋନିଯ ଯିଣୋଭଠ୍ୋଯୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଥୋଅନ୍ତି  ׀ଫୀଭୋ, ଏ ବି, ୄକୋଟିଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଉୄଦୟୋକୄଯ
ୁଞ୍ଜିଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୟଫସୋଣ  ଉୄଦୟୋକଯ ଅହୁ ଯି ପ୍ରସୋଯଣ  ଫିଓୋର୍ ୄଯ ଉୄମୋକ
ଓୄଯ ׀
ଖ ଫୀଭୋ ଚଣଓଯ ବଫିର୍ୟତ ସହିତ ଚଡିତ ବଣ, ଘିନ୍ତୋ  ଫୟଗ୍ରତୋଓୁ ଦୂ ଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୟଫସୋଣ
ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚକୁଡଓ
ି ୁଞ୍ଜିଯ ଭୁକ୍ତ ନିୄଫର୍ ୋଆଁ ଦିଏ  ଫିଦୟଭୋନ ସଂସୋଧନସଫୁ ଯ ଉମୁକ୍ତ ଉୄମୋକ
ୋଆଁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଦିଏ  ׀ଏହିବି ଫୀଭୋ ନିମୁକ୍ତି ସୁୄମୋକ ଚୋତ ଓଯିଫୋ ସହିତ ଫୟୋୋଯିଓ  ୄଦୟୋକିଓ
ଫିଓୋର୍ଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓୄଯ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ଥପଫୟଫସ୍ଙୋ  ଫଦ୍ଧିତ ଚୋତୀଣ ଉତ୍ପୋଦଓତୋୄଯ ଂର୍ଦୋନ
ଓୄଯ ׀
ଗ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଓିଭୋ ଅଥିଓ ନୁ ଷ୍ଠୋନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଉୄଯ ଗ୍ରୀଭ ଋଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ନ ୋୄଯ ମଦି ଏହୋ
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ଫିଦ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ହୋନି ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ  ׀ୄସଭୋନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀଓୁ ସହଫର୍ତ୍ପୀ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ଉୄଯ ୄଚୋଯ ଦିନ୍ତି ׀
ଘ ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୂଫପଯୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଆଂଚିନଣ
ି ଯ  ନୟୋନୟ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ମୋଉଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସୄଫପକ୍ଷଣ  ନିଯୀକ୍ଷଣ ୋଆଁ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ନୋ
ୄଓଫ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଅଓନ ଓଯନ୍ତି ିତୁ ଫୀଭିତଙ୍କୁ , ସଙ୍କଟୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଉନ୍ନତିଓଯଣ ୋଆଁ
ଭଧ୍ୟ ସୁୋଯିର୍ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁଥିୄଯ ଓଭ ହୋଯଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ରୋକୁ ୄହଫ ׀
ଙ ଫୀଭୋ ୄଦର୍ ୋଆଁ ଫିୄଦର୍ୀ ଭୁଦ୍ରୋଯ ଚପନଓୋଯୀ ଯୂୄ ଯତ୍ପୋନୀ ଫୟୋୋଯ, ଚୋହୋଚ ୄଫୋୄଛଆ  ଫୟୋଙ୍କି ଙ୍ଗ୍
ୄସଫୋ ସହିତ ସଭୋନ ସ୍ଙୋନ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ 30 ଯୁ ଧିଓ ୄଦର୍ୄଯ ଓୋମପୟ
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ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀକୁଡଓ
ି ଫିୄଦର୍ୀ ଭୁଦ୍ରୋ ଚପନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଦୃ ର୍ୟ ଯତ୍ପୋନୀକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
ଓଯନ୍ତି ׀
ଚ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄନଓ ଏୄଚନିଷ  ନୁ ଷ୍ଠୋନସଫୁ ସହିତ ଖନିଷ୍ଠ ଯୂୄ ଚଡିତ ଥୋଅନ୍ତି, ୄମଉଁଭୋୄନ ନିଅଁ
ଚନିତ ହୋନି ନିଫୋଯଣ, ଓୋୄକପୋ ହୋନି ନିଫୋଯଣ, ୄଦୟୋକିଓ ନିଯୋର୍ତ୍ୋ ଏଫଂ ସଡଓ ନିଯୋର୍ତ୍ୋୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ି
ପ୍ରୋପ୍ତ ଟନ୍ତି ׀

ସୂଘନା
ଫୀଭା ଏଫଂ ସାଭାଚିଓ ସୁଯକ୍ଷା
ଓ ଏହୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚଣୋଡୁ ଙି ୄମ ସୋଭୋଚିଓ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯିଫୋ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ  ׀ଏହି ଉୄେର୍ୟୄଯ
ଯୋଷ୍ଟ୍ରଦ୍ୱୋଯୋ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫିବିନ୍ନ ଅଆନ ଫୀଭୋଯ ଉୄମୋକଓୁ , ନିଫୋମପୟ ଯୂୄ ଓିଭୋ ଐଙ୍ଚିଓ ଯୂୄ
ୄହଉ, ସୋଭୋଚିଓ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଭୋୄନ ୄଓୄତଓ
ସୋଭୋଚିଓ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଭୋୄନ ୄଓୄତଓ ସୋଭୋଚିଓ
ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସୋଭୋଚିଓ
ଫଘନଫଦ୍ଧତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଓଭପଘୋଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ , 1948 ୄଦୟୋକିଓ ଓଭପଘୋଯୀ  ୄସଭୋନଙ୍କ
ଯିଫୋଯ, ୄମଉଁଭୋୄନ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଟନ୍ତି, ତୋଙ୍କ ୄଯୋକ, ଙ୍ଗତୋ, ଭୋତୃ ତ୍ୱ  ଭୃତୁୟଯ ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ଓଭପଘୋଯୀ
ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ନିକଭଓୁ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙନ୍ତି  ׀ଏହି ୄମୋଚନୋ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂଘୀତ
ୄଓୄତଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ୄଦୟୋକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀
ଔ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଥିତ ସୋଭୋଚିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ
ଓଯନ୍ତି  ׀ପସର ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ୂଅଯ.ୄଓ.ଫି.େୋଆ ୄହଉଙି ମଥୋଥପ ସୋଭୋଚିଓ ଭହତ୍ୱ ଥିଫୋ ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ׀
ଏହି ୄମୋଚନୋ ୄଓଫ ଫୀଭିତ ଓୃ ର୍ଓଭୋନଙ୍କୁ ନୁ ୄହଁ, ଓିନ୍ତୁ ସଭୁଦୋଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭୋ ୄଯୋକ୍ଷ ଯୂୄ ରୋବ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋୄଣୋଚିତ ନିଭର
ନ ିଖିତ ବି ସୋଭୋଚିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ

ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି
1 . RKBY – ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଓୃ ର୍ି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
2 . RSBY – ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
3 . PMJBY – ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚୀଫନୄଚୟୋତି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
4 . PMSBY – ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
କ ସଭସ୍ଗ ଗ୍ରୋଭୀଣ ୄମୋଚନୋ, ମୋହୋ ଫୟୋୋଯିଓ ଅଧୋଯୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତି, କୁଡଓ
ି ନ୍ତିଭୄଯ ଗ୍ରୋଭୀଣ ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କୁ
ସୋଭୋଚିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଖ ସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଏହି ସହୋଣତୋ ଫୟତୀତ, ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକ ସ୍ୱତଃ ଫୟୋୋଯିଓ ଅଧୋଯୄଯ ଫୀଭୋ
ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋଯ ନ୍ତିଭ ଉୄେର୍ୟ ସୋଭୋଚିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଟ  ׀ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି: ଚନତୋ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ, ଚନ ଅୄଯୋକୟ ଆତୟୋଦି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
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ନିଭନ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ହୁ ଏ, ଏଫଂ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଥିତ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଓଭପଘୋଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ନିକଭ

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


ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ׀



ଅଚିଓୋରି ଘୋରୁ ଥିଫୋ ବିଅ ଫୟୋୋଯିଓ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ରଣ୍ଡନ ସ୍ଙିତ ରଏଡଷ ଓପି ହୋଉସୄଯ ୄହୋଆଙି
ୄଫୋରି ଘିହ୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଙି ׀



ଏଓ ଫୀଭୋ ଫୟଫସ୍ଙୋ ନିଭର
ନ ିଖିତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ ଓୁ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମଯିଓି :
 ସବ୍ନର୍ତ୍ି,
 ସଙ୍କଟ,
 ଫିଦ,
 ଘୁକ୍ତି,
 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ
 ଫୀଭିତ



ୄମୄତୄଫୄ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ
ନିଧିକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ସଭୁଙ୍ଙଣୄଯ ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତି, ଏହୋଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀



ଫୀଭୋ ଫୟତୀତ, ନୟୋନୟ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି:
 ସଙ୍କଟ ଯିଫଚପନ,
 ସଙ୍କଟ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ,
 ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ,
 ସଙ୍କଟ ଥପପ୍ରଫନ୍ଧ ଏଫଂ
 ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ



ଫୀଭୋଯ ଫୟଫହୋଯିଓ ନିଣଭକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି:
 ଅଣ ହଯୋଆଫୋଓୁ ୄମୄତ ସଭଥପ , ତୋ‟ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନ୍ତୁ ନୋହିଁ,
 ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଯିଣୋଭଓୁ ମତ୍ନଯ ସହିତ ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
 ଳ୍ପ ୋଆଁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନ୍ତୁ ନୋହିଁ

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ସଙ୍କଟ
2. ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ
3. ସବ୍ନର୍ତ୍ି
4. ସଙ୍କଟଯ ବୋଯ/ୄଫୋଛ
5. ସଙ୍କଟ ଯିଫଚପନ
6. ସଙ୍କଟ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ
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7. ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ
8. ସଙ୍କଟ ଥପପ୍ରଫନ୍ଧ
9. ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ

ସ୍ୱୟଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ବୋଯତଯ ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକ ୋଆଁ ୂଫି ନିଣୋଭଓ/ନିଣନ୍ତ୍ରଓ
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ବଫିର୍ୟତଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ହୋନିସଫୁ ୋଆଁ ସଂଯକ୍ଷଣଓୁ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୂୄ ରକୋ ଓଯି ଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହଉଙି
ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବୋଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଯିଫୋଯଯ ନ୍ନଦୋତୋ ସଭଗ୍ର ଯିଫୋଯଓୁ ନିଚ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଙୋଡି ୄଦଆ ସଭଣୄଯ ଭଯିମୋଆୋୄଯ,
ୄସବି ଏଓ ଯିଦୃର୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ନିଫୋମପୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ଯିଘାିତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥିତ ନୁ ୄହଁ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଓୁ __________ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
I.

ସଂଘଣ

II. ନିୄଫର୍
III. ଫୀଭୋ
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IV. ସଙ୍କଟ ପ୍ରର୍ଭନ
ପ୍ରଶନ 2
ସଙ୍କଟ ଖଟିଫୋଯ ଫସଯଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି __________ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ׀
I.

ସଙ୍କଟଧୋଯଣ

II. ହୋନି ନିଫୋଯଣ
III. ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ
IV. ସଙ୍କଟ ଯିହୋଯ
ପ୍ରଶନ 3
ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ, __________ ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ ׀
I.

ଅଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଫିର୍ଣୄଯ ସୋଫଧୋନ ୄହଫୋ

II. ଏଓ ହୋନି ଖଟଣୋୄଯ ଫୀଭୋଠ୍ୋଯୁ ଧନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ
III. ଅଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ସଙ୍କଟସଫୁ ଓୁ ଫଜ୍ଞୋ ଓଯିଫୋ
IV. ଭୋନସିଓ ର୍ୋନ୍ତି ୄବୋକ ଓଯିଫୋ  ନିଚ ଫୟଫସୋଣଓୁ ଧିଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯୂୄ ୄମୋଚନୋ ଓଯିଫୋ
ପ୍ରଶନ 4
ଅଧୁନଓ
ି ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ___________ ୄଯ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ଘିହ୍ନଟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
I.

ଫଟଭଯୀ

II. ରଏଡଷ
III. ୄଯୋଡଷ
IV. ଭୋରୄହୋତ୍ରୋ ସଭିତ ି
ପ୍ରଶନ 5
ଫୀଭୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ „ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ‟ ଏଓ ୄସହି ସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ___________ ׀
I.

ହୋନି ଓିଭୋ ନଷ୍ଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ନ ଥୋଏ

II. ହୋନି ଚୋତ ଓଯିଥିଫୋ ଖଟଣୋଯ ଭୂରୟ ନ ଥୋଏ
III. ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଯକ୍ଷିତ ୄହୋଆଥୋଏ
IV. ଚୄଣ ସଙ୍କଟ  ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ଫହନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆଥୋଏ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ?
I.

ଫୀଭୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଏ

II. ଫୀଭୋ ଏହୋଯ ହୋନିଯ ନିଫୋଯଣ ଦିଏ
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III. ଫୀଭୋ ହୋନିଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ
IV. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହୋନି ହୁ ଏ
ପ୍ରଶନ 7
ଟ. 20,000 ୄରଔୋଏଁ ଭୂରୟ ଥିଫୋ 400 ଖଯ ଭଧ୍ୟଯୁ, ପ୍ରତି ଫର୍ପ ହୋଯୋହୋଯି 4 ଖଯ ଚିମୋଏ ମୋହୋ ପୄଯ ଟ
80,000 ଯ ୄଭୋଟ କ୍ଷତି ହୁ ଏ  ׀ଏହି କ୍ଷତିଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଯ ଭୋରିଓଯ ଫୋର୍ିଓ ଂର୍ଦୋନ ୄଓୄତ
ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ?
I.

ଟ 100/-

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

ଫୀଭୋ ୄହଉଙି „ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ହୋନିଓୁ „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟିତ ୄହଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି

II. ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି
III. ଫୀଭୋ ୄହଉଙି „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ହୋନିଓୁ „ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟିତ ୄହଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି
IV. ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ରୋବଓୁ ୄନଓଙ୍କୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି
ପ୍ରଶନ 9
ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୂଫପଯୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓୋହିଁଓି ସୄଫପକ୍ଷଣ  ନିଯୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯନ୍ତି?
I.

ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଉୄେର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

II. ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ୄଓଭିତ ି କ୍ରଣ ଓରୋ, ଏହୋ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ
III. ନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଙନ୍ତି ଓି, ଏହୋ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ
IV. ୄଡୋର୍ୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ଓି, ଏହୋ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫୀଭୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓୄଯ ?
I.

ୄନଓଙ୍କ ହୋନିଓୁ ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫୋ

II. ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ହୋନିଓୁ ୄନଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫୋ
III. ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ହୋନିଓୁ ଚଣଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫୋ
IV. ଅଥିଓ ସହୋଣତୋ ଚଯିଅୄଯ ହୋନିଓୁ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫୋ
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ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟଓଯଣ ଚଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଓୁ ଫୀଭା ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ସଙ୍କଟ ଖଟିଫୋଯ ଫସଯଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି ହୋନି ନିଫୋଯଣ ଦୄକ୍ଷ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ׀

ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ଭାନସିଓ ଶାନ୍ତି ୄବାକ ଓଯିଫା  ନିଚ ଫୟଫସାୟଓୁ ଧିଓ
ପ୍ରବାଫଶାୀଯୂୄ ୄମାଚନା ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଅଧୁନଓ
ି ଫୀଭା ଫୟଫସାୟଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ରଏଡସୄଯ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଘିହ୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଫୀଭା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ„ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ‟ ୄସହି ସ୍ଥିତଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଚୄଣ ସଙ୍କଟ  ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ଫହନ
ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହାନି ହୁ ଏ ଫୀଭା ଯାଶି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଟ 200 ପ୍ରତି ଖଯ ହାନିଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
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ଫୀଭା ୄହଉଙି „ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ହାନିଓୁ „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟିତ ୄହଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୂଫପଯୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଉୄେର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ସୄଫପକ୍ଷଣ  ନିଯୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭୋଓୁ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସହି ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ, ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସବି ହୋନିୄଯ
ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋୋଆଁ ବୋକୟହୀନ ଟନ୍ତି, ତୋଙ୍କ ହୋନିସଫୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫଣ୍ଟିତ ହୁ ଏ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସବିଅ
ନିଶ୍ଚିତ ଖଟଣୋ/ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
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ଧ୍ୟାୟ 2
ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅଣ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଚୋଣିୋଯିୄଫ  ׀ଅଣ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ବୂଭିଓୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫକତ ୄହୄଫ  ׀ଅଣ ଫୀଭୋ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ଫିବିନ୍ନ
ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଫୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫକତ ୄହୄଫ  ׀ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ଓିଯି ଫୋର୍ତ୍ପୋ ଫିନଭ
ି ଣ  ସଭନ୍ଧ
ସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ, ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ର୍ିଖି ୋଯିୄଫ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଭାଣ
ଓ.

ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ – ସୋଧୋଯଣ ଧୋଯଣୋ

ଔ.

ଭହୋନ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ବୂଭିଓୋ

କ.

ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ

ଖ.

ଫୋର୍ତ୍ପୋ -ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ

ଗ.

ଣ –ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ

ଘ.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ

ଏହି ଧ୍ୟୋଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ :
1.

ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଯ ଭହତ୍ତ୍ୱଓୁ ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଚଯିଅୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

2.

ୄସଫୋଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

3.

ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକୄଯ ୄସଫୋଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

4.

ଉର୍ତ୍ଭ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ବୂଭିଓୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

5.

ଫୀଭୋୄଯ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ୁନଯୋଫୄରୋଓନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

6.

ଫୋର୍ତ୍ପୋ-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

7.

ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଉଦୋହଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

8.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ଫିର୍ଣୄଯ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋ ୋଆଁ

ଓ.

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା - ସାଧାଯଣ ଧାଯଣା

1.

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଓାହିଁଓି ?

ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଏଓ ଫୟଫସୋଣଯ ଭୂବୂତ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୂଚୀଫିଓୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଫି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଜ୍
ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଉଦୋସୀନ ଭୄନୋବୋଫ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯି ୋଯିୄଫ ନୋହିଁ  ׀ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋଯ ବୂଭିଓୋ  ସଭନ୍ଧ ନୟୋନୟ ଉତ୍ପୋଦ
ୄକ୍ଷୋ ଫୀଭୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଟ ׀
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ଏହୋଯ ଓୋଯଣ ୄହଉଙି ୄମ ଫୀଭୋ ଏଓ ୄସଫୋ ଏଫଂ ଫୋସ୍ଗଫ ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ଅସନ୍ତୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ଏଓ ଓୋଯ ଓିଣଫ
ି ୋଠ୍ୋଯୁ ଓିଯି ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ଏଓ ଓାଯ

ଓାଯ ଯ ଫୀଭା

ଏହୋ ୄହଉଙି ସ୍ପର୍ପୄମୋକୟ ଏଓ ଚିନର୍
ି , ମୋହୋଓୁ

ଏହୋ ୄହଉଙି ବଫିର୍ୟତୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ

ୄଦଔୋ

ମୋଆୋୄଯ,

ଯୀକ୍ଷଣ

ଘୋନ ଓୋଯଓୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନି ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ

ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ  ନୁ ବୂତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄଦଫୋଯ ଏଓ ନୁ ଫନ୍ଧ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୄସହି ଦୁ ବୋପ କୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ
׀
ଖଟିଫୋ ମପୟନ୍ତ ଫୀଭୋଯ ୄଦଖି ୋୄଯ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ସ୍ପର୍ପ ଓଯି
ୋୄଯ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ନୁ ବଫ ଓଯି ୋୄଯ ନୋହିଁ ׀
ଓୋଯଯ ୄକ୍ରତୋଯ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଓିଙ ି ଅନନ୍ଦ ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣ ତୁ ଯନ୍ତ ଅନନ୍ଦଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ନୁ ୄହଁ,
ୋଆଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଥୋଏ  ׀ନୁ ବୂତି ଫୋସ୍ଗଫ ଫଯଂ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଦୁ ଃଔଦ ଖଟଣୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ବଣ ୂଅର୍ଙ୍କୋ
ୄଟ ଏଫଂ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ ସହଚ ׀

ଫିୟଗ୍ରତୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ  ׀ଏହୋ ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ ୄମ ୄଓୌଣସି
ଫୀଭୋ ଗ୍ରୋହଓ ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ଅସିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଖିଫ
ୄମଉଁଠ୍ି ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ଏଓ ଓୋଯ ଏଓ ଓୋଯଔୋନୋ ଏୄସଭିଳ ରୋଆନୄଯ ଫୀଭୋ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହୋ ୄଦଔୋମୋଏ ୄମ ଉତ୍ପୋଦନ  ଉୄବୋକ
ନିଭିତ ହୁ ଏ, ଏଓ ୄର୍ୋ ଯୁଭ ୄଯ ଏହୋଯ ଫିକ୍ରି ଏଓୋ ସଭଣୄଯ ହୁ ଏ  ׀ଉତ୍ପୋଦନ  ଉୄବୋକୟତୋଯ ଏହି
ହୁ ଏ ଏଫଂ ସଡଓୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ହୁ ଏ ׀

ସଭଓୋୀନତୋ ସଭସ୍ଗ ୄସଫୋଯ ଏଓ ନନୟ ଫିୄର୍ର୍ତୋ ୄଟ ׀

ନିଭୋପ ଣ ଓଯିଫୋ, ଫିକ୍ରି ଓଯିଫୋ  ଫୟଫହୋଯ
ଓଯିଫୋ - ଏହି ତିୄନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ତିନ ି ବିନ୍ନ
ସଭଣୄଯ  ତିନ ି ବିନ୍ନ ସ୍ଙୋନୄଯ ସବ୍ନୋଦିତ ହୁ ଏ
׀
ଗ୍ରୋହଓ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ୄସଫୋ ନୁ ବୂତି ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ଏହୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତୋ ଠ୍ୋଯୁ ଓଭ ହୁ ଏ, ଏହୋ ସୄନ୍ତୋର୍ଯ ଓୋଯଣ
ହୁ ଏ  ׀ମଦି ୄସଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ହୁ ଏ  ׀ଗ୍ରୋହଓ ଅନନ୍ଦିତ ହୁ ଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରୋଆଚଯ ରକ୍ଷୟ ଏହୋଯ
ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଅନନ୍ଦ ୄଦଫୋ ୄହଫୋ ଉଘିତ ׀
2.

ୄସଫୋଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ, ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଫି ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ, ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ
ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭୋୄନ ଉଙ୍ଙ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄଫ  ଗ୍ରୋହଓଙ୍କୁ ଅନନ୍ଦ ୄଦୄଫ ׀
ଓିନ୍ତୁ ଉଙ୍ଙ କୁଣଫର୍ତ୍ା ୄସଫା ଓ’ଣ ୄଟ ? ଏହାଯ ଫିୄଶଷତାକୁଡଓ
ି ଓ’ଣ ?
ୄସଫୋ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଉୄଯ ଏଓ ସୁଯିଘତ
ି ୄଭୋୄଡର [‚SERVQUAL’ ନୋଭଓ ] ଅଭଓୁ ଓିଙ ି ନ୍ତଜ୍ଞପୋନ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିୋୄଯ  ׀ଏହୋ ୄସଫୋ କୁଣଫର୍ତ୍ୋଯ ୋୄଞ୍ଚୋଟି ଭୂଔୟ ସୂଘଓ ଉୄଯ ଅୄରୋଓୋତ ଓୄଯ:
ଓ

ଫିଶ୍ୱସନୀୟତା : ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋଓୁ ବଯସୋ ସହିତ  ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ସବ୍ନୋଦନ ଓଯିଫୋଯ
କ୍ଷଭତୋ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ଗ୍ରୋହଓ ଫିଶ୍ୱସନୀଣତୋଓୁ ୄସଫୋ କୁଣଫର୍ତ୍ୋଯ ୋଞ୍ଚ ଦିକ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହୋ ୄହଉଙି ଭୂଦୁ ଅ ମୋହୋ ଉୄଯ ଫିଶ୍ୱୋସ ନିଭିତ ହୁ ଏ ׀
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ଔ

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀତା: ୄସଫୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ  ଗ୍ରୋହଓଯ
ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ତତ୍ପଯ ଉତ୍ସୋହୂଯର୍ଣ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିଣୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଆଙ୍ଚୋ  କ୍ଷଭତୋଓୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ  ׀ଏହୋଓୁ ୄସଫୋ ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ ୄଫକ, ସଠ୍ିଓତୋ, ଏଫଂ ଭୄନୋଫୃ ର୍ତ୍ି ବି ସୂଘଓ କୁଡଓ
ି
ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋ ମୋଆୋୄଯ ׀

କ

ଶ୍ୱାସନା : ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଜ୍ଞୋନ, ସୋଭଥପୟ/ ୄମୋକୟତୋ  ୄସୌଚନୟତୋ ଏଫଂ ଫିଶ୍ୱୋସ 
ଅମକ ଫିଶ୍ୱୋସ ୄଦଔୋଆଫୋଯ ୄସଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଭତୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ୄସଫୋ ଓଭପଘୋଯୀ ୄଓୄତ
ବରବୋଫୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛ
ି ୋଯିଙ ି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ୂଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ
ୄଓୄତଦୂ ଯ ସକ୍ଷଭ ୄଟ, ଏହୋ ଉୄଯ ଗ୍ରୋହଓଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ଦିଅମୋଏ ׀

ଖ

ସଭାନୁ ବୂତି : ଭୋନଫ ବୋଫନୋ/ସ୍ପର୍ପ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଏ ׀

ଏହୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ

ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄସଫୋ ଭୄନୋଫୃ ର୍ତ୍ି  ଫୟକ୍ତିକତ ଧ୍ୟୋନୄଯ ପ୍ରତିପିତ ହୁ ଏ ׀
ଗ

େଶପକଭୟ/ୄବୌତିଓ: ୄବୌତିଓ ଯିୄଫର୍ ଚନିତ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ
ୄଦଖିୋୄଯ, ର୍ୁଣିୋୄଯ  ସ୍ପର୍ପ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସ୍ଙୋନ, ବିନୟୋସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ଏଫଂ
ର୍ୃଙ୍ଖୋ ଓୋମପୟଫିଧି  ଫୟଫସୋଣିଓତୋଯ ୄଫୋଧ ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ
ଓୋମପୟୋଣଓୁ ଯିଦର୍ପନ ଓୄର ୋଏ ଏଫଂ ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓ ଉୄଯ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଧୋଯଣୋ
ଓୋଆୋୄଯ  ׀ୄବୌତିଓ ଫୋତୋଫଯଣ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ହୁ ଏ ଓୋଯଣ ପ୍ରଓୃ ତ ୄସଫୋ
ନୁ ବୂତ ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ  ୄଯ ଏହୋ ପ୍ରଥଭ  ୄର୍ର୍ ପ୍ରବୋଫ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ ׀

3.

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଏଫଂ ଫୀଭା

ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଗ୍ରଣୀ ଫିକ୍ରଣ ନିଭୋପ ତୋଭୋନଙ୍କୁ ଘୋଯନ୍ତୁ ୄମ ୄସଭୋୄନ ୄଓଭିତ ି ର୍ୀର୍ପଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋଯ
ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓୄର  ୄସଠ୍ି ଯହିୄର  ׀ଅଣ ଏଓ ସୋଭୋନୟ ଉର୍ତ୍ଯ ୋଆଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଙି, ତୋହୋ ୄହଉଙି ୄମ ଏହୋ
ୄସଭୋନଙ୍କ ଫିଦୟଭୋନ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସଭଥପନ  ସହୋଣତୋ ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସୋଣ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋୄଯ
ସୋହୋମୟ ଓରୋ ׀
ଅଣ ଭଧ୍ୟ ଚୋଣିଫୋଓୁ ୋଆୄଫ ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଣଯ ଧିଓୋଂର୍ ଂର୍ ନୁ ଫନ୍ଧକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄମୋକଁୁ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହଉଥିଫୋ ଓଭିର୍ନଠ୍ୋଯୁ ଅୄସ  ׀ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ନୂ ଅଁ ଗ୍ରୋହଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ ଅଧୋଯ ଭଧ୍ୟ ׀
ୄସଭୋନଙ୍କ ସପତୋଯ ଯହସୟ ଓ’ଣ ?
ସଫୁ ଠ୍ୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି, ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଫଘନଫଦ୍ଧତା ׀
ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଔୁସି ଓଯିଫୋୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କୁ ଓିଯି ରୋବ ହୁ ଏ ?
ଏହି ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯୄଯ, ଗ୍ରୋହଓଯ ଚୀଫନୋଫଧି ଭୂରୟ ୄଦଖିଫୋ ଉୄମୋକୀ ୄହଫ ׀
ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନୋଫଧି ଭୂରୟଓୁ ଅଥିଓ ରୋବସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ
ଏଓ ଦୀଖପ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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ଘିତ୍ର 1: ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟ

ଏଥିୄଯ ତିନ ି ବାକ ନ୍ତବପୁକ୍ତ

ଐତିହାସିଓ ଭୂରୟ

ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଭୂରୟ

ସମ୍ଭାଫୟତା ଭୂରୟ

ପ୍ରି ଭିୟଭ  ନୟାନୟ ଔଚଣା ମାହା

ବଫିଷୟତ ପ୍ରି ଭିୟଭ ମାହା ାଆଫା ାଆଁ

ତୀତୄଯ ଗ୍ରାହଓଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ

ଅଶା ଓଯାମାଏ ମଦି ଫିଦୟଭାନ

ପ୍ରି ଭିୟଭସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ମାହା ଗ୍ରାହଓଓୁ
ତିଯିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓିଣିଫା ାଆଁ

ୄହାଆଙି

ଫୟଫସାୟ ଘାରୁ ଯହିଥିଫ

ପ୍ରଫର୍ତ୍ପାଆଫା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ାୄଯ

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଖନିଷ୍ଠ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓୄଯ, ସୁସଭନ୍ଧ  ବ୍ରୋଣ୍ଡ
ଭୂରୟ ନିଭପୋଣ ଓୄଯ, ମୋହୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ପ୍ରସୋଯିତ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନଓୋ ଭୂରୟଯ ଥପ ଓ’ଣ ?
I.

ଗ୍ରୋହଓଓୁ ତୋ’ ଚୀଫନଓୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ୄହଉଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି

II.

ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟଫସୋଣ ଅଧୋଯୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ

III.

ଅଥିଓ ରୋବ ସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ଏଓ ଦୀଖପ ଫଧି ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋସର
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ

IV.

ସଫପୋଧିଓ ଫୀଭୋ ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓ ଉୄଯ ଅୄଯୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ
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क

ଭହାନ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ବୂଭିଓା

ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ଓିଯି ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓଙ୍କୁ ଭହୋନ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ବୂଭିଓୋ ଫିକ୍ରଣଯ
ଘଯଣୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ, ନୁ ଫନ୍ଧଯ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୋରୁ ଯୄହ, ଏଫଂ ନିଭନରିଖିତ ଘଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
ଅସନ୍ତୁ ନୁ ଫନ୍ଧୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫିନ୍ଦୁ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୁଥିଫୋ ବୂଭିଓୋ ଓୁ
ୄଦଖିଫୋ ׀
1.

ଫିକ୍ରୟଯ ସ୍ଥାନ - ସୄଫପାର୍ତ୍ଭ ଯାଭଶପ

ୄସଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫିନ୍ଦୁ ୄହଉଙି ଫିକ୍ରଣଯ ସ୍ଙୋନ  ׀ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣୄଯ ଚଡିତ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ଫିର୍ଣ ୄହଉଙି
କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଥିଫୋ ଅଫଯଣଯ ଯୋର୍ି [ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି]ଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ׀
ଏଆଠ୍ି ଭନୄଯ ଏଓ ଭୂ ଜ୍ଞୋନୄଫୋଧ ଯଖିଫୋ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ - ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ଦିନ୍ତୁ ନୋହିଁ ମଦି ସଙ୍କଟଓୁ
ନୟ ହିସୋଫୄଯ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ  ׀ଫୀଭିତ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ସଭନ୍ଧତ
ି ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ହୋନି
ଫୀଭୋ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀
ମଦି ସଭନ୍ଧତ
ି ହୋନି ୄକ୍ଷୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯୋର୍ି ୄଦଣ ଧିଓ ହୁ ଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ସହଚ ଯୂୄ ସହୟ ଓଯିଫୋଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅ
ମୋଆୋୄଯ ׀
ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦି ୄଓୌଣସି ଅଓସ୍ମିଓତୋଯ ଖଟଣୋ ଅଥିଓ ୄଫୋଛଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄସବି ଅଓସ୍ମିଓତୋ
ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ଫିଜ୍ଞତୋଯ ଓୋମପୟ ୄହଫ׀
ଫୀଭୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି ଓି ନୋହିଁ, ଯିସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ  ׀ମଦି ଏଓ ଫିଦ ୄମୋକଁୁ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହୋନି ଓିଭୋ
ନଷ୍ଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ନକଣୟ ଥୋଏ, ଚୄଣ ସଂଓଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍, ଏହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋ ୄକ୍ଷୋ  ׀ୄସହିବି,
ମଦି ଏଓ ସୋଭଗ୍ରୀଯ ତୁ ଙ୍ଚ/ଭହତ୍ତ୍ୱହୀନ ଭୂରୟ ଥୋଏ, ଚୄଣ ଏହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯି ନ ୋୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଫନୟୋ ପ୍ରଫଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୋସ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ କୃହଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ, ଫନୟୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋ ଅଫଯଣ ଓିଣିଫୋ
ସୋହୋମୟଓୋଯୀ ଯୂୄ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦି କୃହଓର୍ତ୍ପୋ ୄସହି ସ୍ଙୋନୄଯ ଏଓ ସ୍ଙୋନୄଯ ଏଓ ଖଯ ନିଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଫନୟୋଯ ସଙ୍କଟ ନକଣୟ ୄଟ,
ଓବଯ ୂଅଫଯଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ׀
ବୋଯତୄଯ, ଅଆନ ନ୍ତକପତ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ନିଫୋମପୟ ୄଟ  ׀ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଚୄଣ
ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ ଓି ନୋହିଁ - ଏହି ଫୋଦଫିଫୋଦ ୄମୌକ୍ତିଓ ୄଟ ׀
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ ମଦି ତୋଯ ଏଓ କୋଡି ଙି ଓୋଯଣ ଏହୋ ନିଫୋମପୟ
ୄଟ ମଦି ୄସ ସୋଫପଚନିଓ ସଡଓୄଯ ଘୋଆଫୋଓୁ ଘୋୄହଁ  ׀ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ନିଚ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଉଥିଫୋ ଓୋଯଯ କ୍ଷତିଯ
ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ୄନଫୋ ଫିୄଫଓର୍ୀ ୄହଫ, ମୋହୋ ନିଫୋମପୟ ନୁ ୄହଁ ׀
ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ସମ୍ଭୋଫୟ ହୋନିଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ନିଚ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଫୀଭିତ ୋଆଁ ଏଓ
ଓୋଟୄମୋକୟ ୋଆଁ ଫିଓଳ୍ପ ୄନଫୋ ଭିତଫୟଣିତୋ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ଗ୍ରୋହଓଯ ଓୋଯଔୋନୋ, ୄରୋଓ, ଓୋଯ,
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ଦୋଣିତ୍ୱ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋ, ଆତୟୋଦିଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଆୋୄଯ, ୄସ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଥିଫୋ
ଅଫଯଣ  ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଉଘିତ ଯୋଭର୍ପ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
ଧିଓୋଂର୍ ଣ-ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଭୋଟୋୄଭୋଟି ଯୂୄ ଦୁ ଆ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି:


ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ



ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ

ଯଫର୍ତ୍ପୀକୁଡଓ
ି ଧିଓଭୂରୟଯ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓ
ି ସଭସ୍ଗ ହୋନିଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀ
ନ୍ତକପତ ଫଚିତ ନୁ ହନ୍ତି  ׀ୄତଣୁ ‘ସୂଘୀବୁକ୍ତ’ ଫିଦ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯିଫୋ, ୄମଉଁଠ୍ି ହୋନିଯ ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫୟ
ଓୋଯଣକୁଡଓ
ି ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫିଦକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫୃ ତ ହୁ ନ୍ତି, ଧିଓ ରୋବଦୋଣଓ ୄହୋଆୋୄଯ,
ୄମୄହତୁ ୄସବି ଦୄକ୍ଷ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଅଧୋଯିତ ଅଫଯଣ ୄଦଆୋୄଯ
׀
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ତୋ’ ଓଭିର୍ନ ଚପନ ଓଯିଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫିର୍ଣ ଉୄଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ
ଯୋଭର୍ପ ଦିଏ  ׀ଏହୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଭୄନ ଯଖିଫୋ ୄମୋକୟ ୄହଫ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫୀଭୋଓୁ ସଙ୍କଟ
ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିଫୋଯ ଅଦର୍ପ ଦ୍ଧତି ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓୄଯ, ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଓିଭୋ ସଙ୍କଟ ନିଫୋଯଣ ବି ନୟ
ଉୋଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଙି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫିଓଳ୍ପ ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ׀
ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓୋଣଯୁ, ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଉଘିତ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ୄହୋଆୋୄଯ :


ଓୋଟୄମୋକୟକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘୋଯଓୁ ୄନୄର ୄଓୄତ ଯିଭୋଣଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସଂଘିତ ୄହଫ ?



ଏଓ ହୋନି ନିଫୋଯଣ ଓୋମପୟଯ ପସ୍ୱଯୂ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ହ୍ରୋସ ୄଓୄତ ଯିଭୋଣଯ ୄହୋଆୋୄଯ ?

ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫିୄକ୍ରତୋ ଯୂୄ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନିଚଓୁ ତୋ’ ନିଚ
ବୂଭିଓୋ ତଥୋ ଗ୍ରୋହଓଯ ବୂଭିଓୋ ଫିର୍ଣୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି  ׀ୄସ ୄସଠ୍ିଓୁ ୄଓଫ ଏଓ ଫିକ୍ରୀ
ୋଆଫୋ ୋଆଁ ମୋଉଙି ଓି ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ଏଓ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଓ  ଂର୍ୀଦୋଯ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ମୋଉଙି, ମିଏ
ତୋ’ ସଙ୍କଟସଫୁ ଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଯୂୄ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫ ?
ଗ୍ରୋହଓଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓୋଣ ବିନ୍ନ ୄଟ  ׀ୄସ ସଫପୋଧିଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରତି ଔଙ୍ଙପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଟଙ୍କୋ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଏୄତ ଫୟଗ୍ର
ନୁ ୄହଁ, ଓିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ଓୁ ସଭୋଧୋନ ଓଯିଫୋଯ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଓଭ ଓଯିଫୋୄଯ ଉତ୍ସୋହିତ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଘିନ୍ତୋଯ ଫିର୍ଣ ୄହଉଙି ୄସହି
ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫୋ ମୋହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ ନୋହିଁ, ୄତଣୁ ଏହୋ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୀଭିତ ୄହଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ ׀
ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ବୂଭିଓୋ ୄଓଫ ଏଓ ଫିୄକ୍ରତୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ  ׀ୄସ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟୋଙ୍କଓ,
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ, ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ, ଓଷ୍ଟଭୋଆଚଡ ସଭୋଧୋନକୁଡଓ
ି ଯ ୄମୋଚନୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଏଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋତୋ
ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମିଏ ଫିଶ୍ୱୋସ  ଦୀଖପୋଫଧି ସଭନ୍ଧ ଉୄଯ ଚୀଫନ ଧୋଯଣ ଓୄଯ, ସଭସ୍ଗ କୁଣଯ ଅଧୋଯ ୄହୋଆ ׀
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2.

ପ୍ରସ୍ତାଫ ଘଯଣ

ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋଓୁ ଡିଫ  ׀ଫୀଭିତଓୁ ତୋ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄନଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି  ׀ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଫିୄର୍ର୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି
ଉୄଯ ଧ୍ୟୋଣ 5 ୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଏହୋ ତି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ
ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଫିର୍ଣୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ଫୟୋଔୟୋ  ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ, ମଥୋଥପ  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘନୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଫିପତୋ ଗ୍ରୋହଓଯ ଦୋଫୀଓୁ ଓୋଭୀ ଓଯି ୄଦଆୋୄଯ ׀
ୄଫୄ ୄଫୄ ତିଯକ୍ତ
ି ସୂଘନୋ ଥୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ରିସୀଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄସ ବି
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓବ୍ନୋନୀ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓିଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ଉୄଦଷ୍ଟୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିୋୄଯ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ଘୋଯିଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋଓୁ ଏଫଂ ଏଯିଓି
ଏସଫୁ ଓୋହିଁଓି ଅଫର୍ୟଓ, ଏହୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁ ଏ ׀
3.

ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଘଯଣ
ଓ)

ଓବଯ ୄନାଟ

ଓବଯ ୄନୋଟ ଫିର୍ଣୄଯ ଧ୍ୟୋଣ ‘ 5’ ୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ
ଦୋଣିତ୍ୱ ୄଟ ୄମ ଓବଯ ୄନୋଟ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ, ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରମୁଚୟ, ଫୀଭିତଓୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି
ସଭନ୍ଧୄଯ ତତ୍ପଯତୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ତୋଯ ହିତ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ ହୋତୄଯ ନିଯୋଦୄଯ
ଙି ׀
क

ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚଯ ପ୍ରଦାନ

ରିସୀଯ ପ୍ରଦୋନ ୄହଉଙି ନୟ ଏଓ ସୁୄମୋକ ମୋହୋ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ସଂଓପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ୋଏ  ׀ମଦି ଓବ୍ନୋନୀ ନିଣଭ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଓୁ ଫୟକ୍ତିକତ ଯୂୄ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ନୁ ଭତି ଦିନ୍ତୋ, ଏହୋଓୁ
ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋ  ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄଦଫୋ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଧୋଯଣୋ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀
ମଦି ରିସୀଓୁ ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ଠ୍ୋମୋଉଙି, ଚୄଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ସଂଓପ ଓଯିଫୋ
ଉଘିତ୍ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଚଣୋୄଡ ୄମ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଓୁ ଠ୍ୋଆ ଦିଅମୋଆଙି  ׀ଏହୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ
ଦର୍ପନ ଓଯିଫୋଯ ଏଫଂ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ମୋହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ
ସୁୄମୋକ ୄଟ  ׀ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ, ଏଫଂ ରିସୀ ଧୋଯୀଯ ଧିଓୋଯ  ସୁଫଧ
ି ୋ ମୋହୋଯ
ଗ୍ରୋହଓ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆ ୋୄଯ, ଏସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯିଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ଏଓ ଫସଯ ୄଟ  ׀ଏହି ଓୋମପୟ ଫିକ୍ରଣ
ଫୋହୋୄଯ ଏଓ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଆଙ୍ଚୋଓୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ׀
ଏହି ୄଫୈଠ୍ଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ନିଷ୍ଠୋ ପ୍ରଦର୍ପନ
ୋଆଁ ଫଘନ ୄଦଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫସଯ ୄଟ ׀
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଘଯଣ ୄହଫ ଗ୍ରୋହଓ ଚୋଣିଥିଫୋ ନୟ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ନୋଭ  ଫିଫଯଣୀ ଚୋଣିଫୋଓୁ ଘୋହିଁଫୋ,
ୄମଉଁଭୋୄନ ସମ୍ଭଫତଃ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄସଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋବ ୋଆ ୋଯୄନ୍ତ  ׀ମଦି ଗ୍ରୋହଓ ନିୄଚ ୄସହି
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ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସହିତ ସଂଓପ ଓଯି ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସୋଙ୍ଗୄଯ ଯିଘତ
ି ଓଯୋଆ ଦିନ୍ତୋ, ଏହୋଯ ତୋତ୍ପମପୟ
ଫୟଫସୋଣୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସପତୋ ହୁ ନ୍ତୋ ׀
କ)

ରି ସୀ ନୂ ତନୀଓଯଣ

ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତି ଫର୍ପ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ସଭଣୄଯ, ୄସହି ଓବ୍ନୋନୀ ସହିତ ଫୀଭୋ ଓଯିଫୋ ଘୋରୁ ଯହିଫ ଓି ନୟ ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଫଦୋଆଫ, ଗ୍ରୋହଓଯ
ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ ଯୄହ  ׀ଏହୋ ୄହଉଙି ୄସହି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ଫିନ୍ଦୁ ୄମଉଁଠ୍ି ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଓବ୍ନୋନୀଦ୍ୱୋଯୋ ସୃଷ୍ଟି
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଦ୍ଭୋଫ  ଫିଶ୍ୱୋସଯ ଯୀକ୍ଷଣ ହୁ ଏ ׀
ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ କ୍ଷୄଯ ୄଓୌଣସି ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋହିଁ ଫୀଭିତଓୁ ଏହୋ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋୋଆଁ ୄମ ତୋ’
ରିସୀ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ତୋଯିଔୄଯ ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋଓୁ ଙି, ତଥୋି ଏଓ ୄସୌଚନୟତୋ  ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅମୋଆଥିଫୋ
ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଫୟଫସୋଣ ଅଘୋଯଯ ଫିର୍ଣ ହିସୋଫୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ରିସୀଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ
ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯି ସଭୋପ୍ତି ତୋଯିଔଯ ଏଓ ଭୋସ ୂଫଯ
ପ ୁ ଏଓ ‚ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ‛ ଚୋଯୀ ଓଯନ୍ତି  ׀ଗ୍ରୋହଓଓୁ
ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭୄନ ଓୋଆଫୋ ୋଆଁ ନୂ ତନୀଓଯଣଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ତୋଯିଔଯ ୄନଓ ୂଫଯ
ପ ୁ ବିଓର୍ତ୍ପୋ
ଗ୍ରୋହଓଯ ସବ୍ନଓପୄଯ ଯହିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସ ତୋହୋ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯି ୋଯିଫ ׀
ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ସବ୍ନଓପୄଯ ଯହିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ, ଏଓ ଫପ ଓିଭୋ ଯିଫୋଯ ଉତ୍ସଫ ବି ୄଓୄତଓ
ଫସଯୄଯ ତୋଓୁ ସୁୄବଙ୍ଚୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭନ୍ଧ ଦୃ ଢୀବୂତ ହୁ ଏ  ׀ୄସବି ୄମୄତୄଫୄ ଓଷ୍ଟ ଓିଭୋ
ଦୁ ଃଔଯ ସଭଣ ଅୄସ, ତୋଓୁ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯି ସଭନ୍ଧଓୁ ଅହୁ ଯି ଦୃ ଢ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

4.

ଦାଫୀ ଘଯଣ

ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏଓ ଚଟି ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ତୋ’ ଓୋମପୟ
ୄଟ ୄମ ଦୋଫୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଖଟଣୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଗ୍ରୋହଓ ସଭସ୍ଗ
ଘୋଯିଓତୋକୁଡଓ
ି ମତ୍ନ ସହଓୋୄଯ ୋନ ଓୄଯ  ସଫୁ ପ୍ରଓୋଯଯ ସୄଫପକ୍ଷଣୄଯ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋଯ
ହୋନିଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋଓୁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଡିୋୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ୄସହି ଯିଦୃର୍ୟଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଉୄଯ ଏଓ ଫୋଦଫିଫୋଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ନୋହିଁ ׀
I.

ଧନ ଫୀଭୋ

II.

ଫୟଫସୋଣ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ

III.

ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ ୋଆଁ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ

IV.

ଗ୍ନି ଫୀଭୋ
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କ.

ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ

1.

ଫିହଙ୍ଗାଫୄରାଓନ

ଉଙ୍ଙ ପ୍ରୋଥଭିଓତୋ ଓୋମପୟ ୋଆଁ ସଭଣ ୄହଉଙି ୄମୄତୄଫୄ ଗ୍ରୋହଓଯ ଏଓ ବିୄମୋକ ଥୋଏ  ׀ଭୄନଯଔନ୍ତୁ ୄମ ଏଓ
ବିୄମୋକ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସଫୋ ଫିପତୋଯ ଫିର୍ଣ ୂଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄଯଓଡପସଫୁ ଓୁ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଯିଫୋୄଯ
ଫିଭତୋ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନୄଯ ତତ୍ପଯତୋଯ ବୋଫ ମପୟନ୍ତ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଦୁ ଃଔ
ୄଦଆଙି, ଓୋହୋଣୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଭୋତ୍ର ୄଟ ׀
ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄସବି ଫିପତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଥପ ଫୟୋଔୟୋ ଓୋଯଣଯୁ ଫିଘିତ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ୄକ୍ରୋଧିତ
ୄହୋଆମୋଅନ୍ତି  ׀ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ବୋଫନୋ  ସଭନ୍ଧୀଣ ଅୄଫକ ଥୋଏ ମୋହୋ ପ୍ରୄତୟଓ ୄସଫୋ ଫିପତୋ ୄମୋକଁୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହୁ ଏ :


ପ୍ରଥଭତଃ ନୟୋଣ/କ୍ଷୋତିତୋଯ ନୁ ବୂତି, ଠ୍ଓି ମୋଆଥିଫୋଯ ବୋଫନୋ



ଦ୍ୱିତୀଣ ବୋଫନୋ ୄହଉଙି ଅଖୋତପ୍ରୋପ୍ତ ହଂବୋଫ – ନୟଭୋନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ନିଚଓୁ ୄଙୋଟ ୄଫୋରି
ନୁ ବଫ ଓଯୋଆଥିଫୋ

ଏଓ ବିୄମୋକ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ନିର୍ଣ୍ପୋଣଓ ‚ସତୟଯ ଭୂହୁର୍ତ୍‛ପ ୄଟ; ମଦି ଓବ୍ନୋନୀ ଏହୋଓୁ ଠ୍ିକ୍ ଓଯୋଏ,
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଫିଶ୍ୱସନୀଣତୋ ଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏହୋଯ ର୍କ୍ତି ଙି  ׀ଏଆଠ୍ି ଭୋନଫ ସ୍ପର୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ,
ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଭୂରୟଫୋନ ୄଫୋରି ନୁ ବଫ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋହୋନ୍ତି ׀
ମଦି ଅଣ ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ଫୀଭୋ ଉୄଦଷ୍ଟୋ ଟନ୍ତି, ଅଣ ପ୍ରଥଭତଃ ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙିତ ି ଅସିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄଦୄଫ ନୋହିଁ  ׀ଅଣ ଏହି ଫିର୍ଣ ଓବ୍ନୋନୀଯ ମଥୋଥପ ଧିଓୋଯୀ ନିଓଟଓୁ ୄନୄଫ  ׀ଭୄନଯଔନ୍ତୁ, ଓବ୍ନୋନୀଯ ନୟ
ୄଓହି ଫି ଗ୍ରୋହଓଯ ସଭସୟୋଯ ଭୋରିଓତ୍ୱ ୄନୄଫ ନୋହିଁ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ଅଣ ଓଯିୋଯିୄଫ ׀
ଅର୍ତ୍ି/ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ଅଭଓୁ ଏହୋ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫୋଯ ସୁୄମୋକ ଦିନ୍ତି ୄମ ଅୄଭ ଗ୍ରୋହଓଯ ହିତଯ ୄଓୄତ ଧ୍ୟୋନ
ୄଦଉଁ  ׀ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄସଭୋୄନ ୄହଉଙନ୍ତି ନିଦୋ ସ୍ଗମ୍ଭ ମୋହୋ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଦ୍ଭୋଫ  ଫୟଫସୋଣ ନିଭିତ
ହୁ ଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ୄର୍ର୍ୄଯ, ମୋହୋଓୁ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ
ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଧ୍ୟୋନଓୁ ଅଣିଫୋ ଉଘିତ ׀
ୄଭୌଖିଓ ଫିଜ୍ଞୋନ ୂଉର୍ତ୍ଭ/ଔଯୋ ଯ ଫିକ୍ରଣ  ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଯହିଙ ି  ׀ଭୄନଯଔନ୍ତୁ ୄମ
ଉର୍ତ୍ଭ ୄସଫୋ ସୂଘୀତ ୄହୋଆଥିଫୋ 5 ଚଣ ୄରୋଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୁଯସ୍କୃତ ହୁ ଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଔଯୋ ୄସଫୋ 20 ଚଣ
ୄରୋଓଙ୍କ ୋଔଓୁ ମୋଏ׀
2.

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

ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ଏଓ ସଙ୍କିତ ବିୄମୋକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍ ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି ମୋହୋ ଫୀଭୋ
ବିୄମୋକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡୋଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟୋକୄଯ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ
ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀
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ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ଏହି ସିଷ୍ଟଭୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀ ଫିଫଯଣୀ ସହିତ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓଯିୋଯିୄଫ  ୄସଭୋନଙ୍କ
ବିୄମୋକ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିୋଯିୄଫ  ׀ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ ତୋ ୄଯ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔଓୁ ଗ୍ରସୋଯିତ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ  ନିଫୋଯଣ ୋଆଁ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ସଭଣଓୁ ୄଔୋଚି ଫୋହୋଯ ଓୄଯ ׀
ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ନିଭନରିଖିତୄଯ :
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx

3.

ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନିୟଭ, 1986

ଏହି ଧିନିଣଭଓୁ ‚ଉୄବୋକ୍ତୋଭୋନଙ୍କ ହିତଯ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଉୄବୋକ୍ତୋଭୋନଙ୍କ ଫିଫୋଦଯ ସଭୋଧୋନ
ୋଆଁ ଉୄବୋକ୍ତୋ ଯିର୍ଦ  ନୟୋନୟ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ‛ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅକରୋ  ׀ଏହି ଧିନିଣଭଓୁ
ଉୄବୋକ୍ତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୂସଂୄର୍ୋଧନ ଧିନିଣଭ, 2002 ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୄର୍ୋଧିତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଓ)

ଧିନିୟଭ ନ୍ତକପତ ଯିବାଷା

ଧିନିଣଭୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଯିବୋର୍ୋ ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଟନ୍ତି:
ଯିବାଷା
‚ୄସଫା‛ ଥପ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିଫଯଣଯ ୄସଫୋ ମୋହୋଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଉୄମୋକଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ
ଫୟୋଙ୍କି ଂ, ଥପ ସଭନ୍ଧୀଣ, ଫୀଭୋ, ଯିଫହନ, ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ୂସଂସୋଧନ , ୄଫୈଦୁୟତିଓ ଓିଭୋ ନୟୋନୟ ର୍କ୍ତିଯ ଅୂର୍ତ୍,ି
ଅଫୋସ  ଔୋଦୟଫୟଫସ୍ଙୋ ଓିଭୋ ଉବଣ, କୃହ ନିଭପୋଣ, ଭୄନୋଯଞ୍ଜନ, ୄଓୌତୁ ଓ ଓିଭୋ ସଭୋଘୋଯ ଓିଭୋ ନୟୋନୟ ସୂଘନୋଯ
ଫୟଫସ୍ଙୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧ
ି ୋସଫୁ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ଏ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ଫିନୋ ର୍ୁଳ୍କ ୂଭୁକ୍ତ ୄଯ ଦିଅମୋଉଥିଫୋ ୄସଫୋ
ଓିଭୋ ଫୟକ୍ତିକତ ୄସଫୋଯ ନୁ ଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ ୄସଫୋ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
ଫୀଭାଓୁ ୄସଫା ଯୂୄ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯାମାଏ
‚ଉୄବାକ୍ତା‛ ଥପ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ:
i.

ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସି ଚିନର୍
ି ଓିୄଣ  ୄସବି ଚିନର୍
ି ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଉୄମୋକଓର୍ତ୍ପୋଓୁ
ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୄସବି ଚିନର୍
ି ଓୁ ୁନଃଫିକ୍ରଣ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ଫୟୋୋଯିଓ
ଉୄେର୍ୟୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ତୋଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀

ii.

ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସି ୄସଫୋଓୁ ବଡୋୄଯ ଅୄଣ ଓିଭୋ ତୋଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଏ ଏଫଂ ୄସସଫୁ
ୄସଫୋଯ ହିତୋଧିଓୋଯୀ/ରୋବୋଥପୀ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ׀

‚ତୁଟ‛ି ଥପ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ, ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃ ତ ି  ଓୋମପୟ ସଂୋଦନଯ ୄର୍ୈୀୄଯ ୄଦୋର୍, ୂର୍ଣ୍ପତୋ, ତୁଟ,ି ମପୟୋପ୍ତତୋ ମୋହୋଓୁ
ୄଓୌଣସି ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ନ୍ତକପତ ଚୋଯି ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ନୁ ଫନ୍ଧ
ଓିଭୋ ନୟଓିଙଯ
ି ନୁ ସଯଣୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୋଦିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱ ନିଅମୋଆଙି ׀
‘ବିୄମାକ’ ଥପ ଏଓ ବିୄମୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଅୄଯୋ ୄମ:
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i.

ଏଓ ନୁ ଘତ
ି ଫୟୋୋଯ ପ୍ରଥୋ ପ୍ରତିଫନ୍ଧୋମକ ଓ ଫୟଫସୋଣ ଯବ୍ନଯୋଓୁ ଙ୍ଗୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି

ii.

ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଣୋମୋଆଥିଫୋ ଚିନର୍
ି ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ ତୁଟ ି ଯହିଙ ି

iii.

ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ବଡୋୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ରୋବ ଉଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିର୍ଣୄଯ
ବୋଫ ଯହିମୋଆଙି

iv.

ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ୄଫୈଧିଓଯୂୄ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓିଭୋ ୟୋୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯିଥିଫୋ ଭୂରୟ
ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄଟ׀

ୄସହି ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ମୋହୋଓୁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯିଫୋୄଯ ଚୀଫନ  ନିଯୋର୍ତ୍ୋ ପ୍ରତି ଫିଦଚନଓ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓ
ି ୄସହି
ଅଆନଯ ପ୍ରୋଫଧୋନଯ ଉରଖଂନ ଓଯି ଚନତୋଓୁ ଫିକ୍ରୀ ୋଆଁ ମୋଘନୋ ଓଯୋମୋଉଙି, ମୋହୋ ନୁ ସୋୄଯ ଫୟୋୋଯୀଓୁ ୄସବି
ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଯ ସୋଭଗ୍ରୀ, ପ୍ରଓୋଯ  ଉୄମୋକଯ ପ୍ରବୋଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀
‘ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ’ ଥପ ଏଓ ଫିଫୋଦ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମୋହୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଙି, ବିୄମୋକୄଯ
ଥିଫୋ ଅୄଯୋକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୄଯ  ୄସସଫୁ ଯ ପ୍ରତିଫୋଦ ଓୄଯ ׀
ଔ)

ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ନିଫାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ପଫୟ

ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦ ନିଫୋଯଣ ବିଓର୍ତ୍ପଫୟକୁଡଓ
ି ପ୍ରୄତୟଓ ଚିରୋଳ  ଯୋଚୟ ଏଫଂ ଚୋତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙୋିତ
ଓଯୋମୋଏ ׀
i.

ଚିରଳା ନୟାୟାଧିଓଯଣ(ୄପାଯଭ): ଏହି ନୟୋଣୋଧିଓଯଣଙ୍କ ବିୄମୋକସଫୁ ଯ ସୁଫଘ
ି ୋଯ ଓଯିଫୋଯ
ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଚିନର୍
ି ଓିଭୋ ୄସଫୋଯ ଭୂରୟ  ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ 20
ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ୄଟ  ׀ଚିରଳୋ ୄପୋଯଭଙ୍କୁ ତୋଙ୍କ ଅୄଦର୍/ନିର୍ଣ୍ପଣଯ ନିଷ୍ପୋଦନ ୋଆଁ ଏହୋଓୁ ମଥୋଥପ
ସିବିର ୄଓୋଟପ ୂଦିଫୋନୀ ନୟୋଣୋଣ ଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋୋଆଁ ଧିଓୋଯ ଦିଅମୋଆଙି ׀

ii.

ଯାଚୟ ଓଭିଶନ: ଏହି ନିଫୋଯଣ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଙ୍କ ଭୂବୂତ, ୁନଫିଘୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ
ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙି  ׀ଏହୋ ଚିରଳୋ ୄପୋଯଭଠ୍ୋଯୁ ଅସିଥିଫୋ ନିୄଫଦନକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତି  ׀ତୋଙ୍କ
ୄସହି ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋଯ ଫି ଭୂ ଧିଓୋଯ ଯହିଙ ି ୄମଉଁ ଚିନର୍
ି /ୄସଫୋ 
କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ ଯ ଭୂରୟ ଟ 20 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ  ଟ 100 ରକ୍ଷ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ
ନୋହିଁ  ׀ନୟୋନୟ ର୍କ୍ତି  ପ୍ରୋଧିଓୋଯକୁଡଓ
ି ଚିରୋଳ ୄପୋଯଭ ସହିତ ସଭୋନ ׀

iii.

ଚାତୀୟ ଓଭିଶନ: ଧିନିଣଭ ନ୍ତକପତ ସ୍ଙୋିତ ନ୍ତିଭ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୄହଉଙନ୍ତି ଚୋତୀଣ ଓଭିର୍ନ ׀
ଣୋଙ୍କ ୋଔୄଯ ଭୂବୂତ, ୁନଫିଘୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙି  ׀ଏହୋ
ଯୋଚୟ ଓଭିର୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଅୄଦର୍ଠ୍ୋଯୁ ଅସିଥିଫୋ ନିୄଫଦନକୁଡଓ
ି ଯ ର୍ୁଣୋଣୀ ଓଯନ୍ତି
ଏଫଂ ୄଭୌିଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯୄଯ ଏହୋ ୄସହି ଫିଫୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ଚିନର୍
ି /ୄସଫୋ
 ଦୋଫୀଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ  ׀ଣୋଙ୍କ ଯୋଚୟ ଓଭିର୍ନ ଉୄଯ
ନିଯୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଥୋଏ ׀

ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଏଓ ଦିଫୋନୀ ନୟୋଣୋଣଯ ଧିଓୋଯ ଥୋଏ ׀
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କ)

ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଏଯ ଓଯିଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଉୄଯୋକ୍ତ ତିନ ି ନିଫୋଯଣ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ବିୄମୋକ ଦୋଏଯ ଓଯିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ତି ସଯ ୄଟ ׀
ଯୋଚୟ ଓଭିର୍ନ ନିଓଟୄଯ ୄହଉ ଓିଭୋ ଚୋତୀଣ ଓଭିର୍ନ ନିଓଟୄଯ ୄହଉ, ଏଓ ବିୄମୋକ ଓିଭୋ ନିୄଫଦନ
ପୋଆର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ ନୋହିଁ ׀
ବିୄମୋକ ସ୍ୱଣଂ ବିୄମୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଥଫୋ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପୋଆର ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଏହୋ ଫୟକ୍ତିକତ ଯୂୄ ପୋଆର ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ ଠ୍ୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋ ଧ୍ୟୋନୄଯ
ଯଖିଫୋ ଉଘିତ ୄମ ଏଓ ବିୄମୋକ ପୋଆର ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ଓିରଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀
ଖ)

ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭ ଅୄଦଶ

ମଦି ୄପୋଯଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଟନ୍ତି ୄମ ୄମଉଁ ଚିନର୍
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଙି, ୄସଥିୄଯ ବିୄମୋକୄଯ
ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ତୂଟ ି ଥୋଏ ଓିଭୋ ବିୄମୋକୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଥିଫୋ ୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି
ଫି ଅୄଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ହୁ ଏ, ୄପୋଯଭ ନିଭନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓଓୁ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିୄେପର୍ ୄଦଆ
ଫିୄଯୋଧୀ କ୍ଷଓୁ ଅୄଦର୍ ଚୋଯୀ ଓଯିୋଯନ୍ତି, ମଥୋ :
i.

ବିୄମୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ, (ଓିଭୋ ଫୀଭୋ ସନ୍ଦବପୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ , ଘୋଚପଓୁ
ବିୄମୋକ୍ତୋଓୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଫୋ

ii.

ଫିୄଯୋଧୀ କ୍ଷଯ ଫୄହୋ ୄମୋକଁୁ ଉୄବୋକ୍ତୋ ୄବୋକିଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ହୋନି ଓିଭୋ କ୍ଷତି ୋଆଁ
ଉୄବୋକ୍ତୋଓୁ ୄସହି ଯିଭୋଣଯ ଯୋର୍ି କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ

iii.

ପ୍ରର୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋୄଯ ଥିଫୋ ତୂଟ ି ଓିଭୋ ବୋଫଓୁ ହଟୋଆଫୋ

iv.

ନୁ ଘତ
ି ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରଥୋ ଓିଭୋ ପ୍ରତିଫନ୍ଧୋମକ ଓ ଫୟଫସୋଣ ଯବ୍ନଯୋଓୁ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ
ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ୁନଯୋଫୃ ର୍ତ୍ି ନ ଓଯିଫୋ

v.

କ୍ଷଭୋନଙ୍କୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଭୂରୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ

ଗ)

ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ୄେଣୀ

ତିନ ି ୄପୋଯଭୄଯ ଥିଫୋ ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ନିଭନରିଖିତ ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫିବୋଚିତ
ହୁ ନ୍ତି, ୄମୄତ ଦୂ ଯ ମପୟନ୍ତ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ସଂୃକ୍ତ ୄଟ :

4.

i.

ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ଫିଭେତା

ii.

ଦାଫୀଯ ଣ-ସଭାଧାନ

iii.

ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓଯଣ

iv.

ହାନିଯ ଭାତ୍ରା/ଯିଭାଣ

v.

ରି ସୀ ସର୍ତ୍ପ, ନୁ ଫନ୍ଧ ଆତୟାଦି

ଫୀଭା ୄରାଓା (ପ୍ରଶାସନିଓ ବିୄମାକ ମାଞ୍ଚ ଧିଓାଯୀ)
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ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ଧିଓୋଯ ନ୍ତକପତ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓୋଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ଦିନ ର୍ୋସଓୀଣ ୄକୄଚଟୄଯ
ପ୍ରଓୋର୍ିତ ଏଓ ଫିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ଚନତୋ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ନିଣଭୋଫୀ, 1998 ସ୍ଙୋିତ ଓୄର  ׀ଏହି ନିଣଭୋଫୀ
ସଭସ୍ଗ ଫୟକ୍ତିକତ ଙ୍କକ୍ତିଯ ଫୀଭୋ, ଥପୋତ୍ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋସଫୁ ୋଆଁ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ପ୍ରତି ରୋକୁ ହୁ ଏ ׀
ଏହି ନିଣଭକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀକୁଡଓ
ି ତଯପଯୁ ଳ୍ପ ଔଙ୍ଙପୄଯ ସକ୍ଷଭ  ନିଯୄକ୍ଷ ବୋୄଫ ଦୋଫୀଯ
ସଭୋଧୋନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ ସଭୋଧୋନ ଓଯିଫୋ ׀
ୄରାଓା, ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ଯେଯ ସମ୍ମତିୄଯ ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ  ଯାଭଶପଦାତା ଯୂୄ
ଓାମପୟ ଓଯିାୄଯ ׀
ୄରାଓାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ୟ
ପ , ବିୄମାକଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିଫା ଓିଭୋ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିଫା ୄହଉ, ନ୍ତିଭ ୄଟ ׀
ଓ)

ୄରାଓାଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ

ୄରୋଓୋଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ବିୄମୋକ, ଫୀଭିତ ଓିଭୋ ତୋ’ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ
ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହୋଆ, ରିଖିତୄଯ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ମୋହୋ ୄରୋଓୋଙ୍କୁ ସୄଭୋଧିତ ୄହୋଆଥିଫ ମୋହୋଙ୍କ
ୄକ୍ଷତ୍ରୋଧିଓୋଯୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଏଓ ର୍ୋଔୋ/ଓୋମପୟୋଣ ଥିଫ  ׀ଏହୋ ସହିତ ବିୄମୋକ୍ତୋଓୁ ୄହୋଆଥିଫୋ
ହୋନିଯ ସ୍ୱଯୂ  ଫିସ୍ଗୋଯଯ ଅଓନ ଏଫଂ ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ଯିରିପ ସହିତ ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ, ସହୋଣଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ
ଭଧ୍ୟ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ׀
ୄରୋଓୋଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦି :
i.

ବିୄମୋକ୍ତୋ ୂଫପଯୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କୁ ଏଓ ରିଖିତ ବିୄଫଦନ ୄଦଆଥିୄଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ :


ବିୄମୋକଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଥିୄଫ



ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ ଏଓ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକ୍ତୋ ୄଓୌଣସି ଉର୍ତ୍ଯ
ୋଆ ନ ଥିୄଫ



ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମୋକ୍ତୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହୋଆ ନ ଥିୄଫ ׀

ii.

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୋହୟ ୄହୋଆଥିଫୋ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଥିଫ
׀

iii.

ବିୄମୋକଟି ୄଓୌଣସି ନୟୋଣୋଣ ଓିଭୋ ଉୄବୋକ୍ତୋ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ ଓିଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୄଯ ଫିଘୋଯୋଧୀନ
ନ ଥିଫ ׀

ଔ)

ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯିଶ/ଯାଭଶପ

ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ/ୄପ୍ରୋୄଟୋଓର ୂର୍ିଷ୍ଟୋଘୋଯ କୁଡଓ
ି ଯହିଙ ି ମୋହୋଓୁ ୄରୋଓୋ ୋନ ଓଯିଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ
ଓଯୋମୋଏ :
i.

ୄସବି ଏଓ ବିୄମୋକଯ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ଏଓ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁୋଯିର୍ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍
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ii.

ପ୍ରତିରିିକୁଡଓ
ି ଉବଣ ବିୄମୋକ୍ତୋ  ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋ ଉଘିତ

iii.

ୄସବି ସୁୋଯିର୍ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତୄଯ ସୁୋଯିର୍କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ

iv.

ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ଏଓ ପ୍ରତିରିି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋ ଉଘିତ ଏଫଂ ୄସହି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ତ୍ରଯ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷ୍ଟିଓଯଣ ଭକୋମିଫୋ ଉଘିତ ׀

ମଦି ଫିଫୋଦ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୋଧୋନ ନ ହୁ ଏ, ୄରୋଓୋ ଫୀଭିତଓୁ ୄସହି ରୋବ/ନିର୍ଣ୍ପଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄଦଫ,
ମୋହୋ ୄସ ନୟୋଣସଙ୍ଗତ ବୋଫିୄଫ, ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ କ୍ଷତିଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ଯିଭୋଣ
ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥିଫ ׀
କ)

ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ଧିନିର୍ଣ୍ୟ
ପ / ାଯିୄତାଷିଓ

ୄରୋଓୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଧିନିର୍ଣ୍ପଣ ନିଭନରିଖିତ ନିଣଭୋଫୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ହୁ ନ୍ତି :
i.

ୋଯିୄତୋର୍ିଓ ଟ. 20 ରୋକ୍ଷ ୂନୁ ଗ୍ରହ ୂଫପଓ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଦଣ  ନୟୋନୟ ଔଙ୍ଙପ
ସମ୍ମିତ
ି ଓଯି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫୋ ଉଘିତ ׀

ii.

ୄସବି ଏଓ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପ୍ତି ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ 3 ଭୋସଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦିଅମିଫୋ ଉଘିତ, ଏଫଂ
ଫୀଭିତ ୄସହି ୋଯିୄତୋର୍ିଓ ଯ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ଏଓ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତିଭ ସଭୋଧୋନ ଯୂୄ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ
ୋଯିୄତୋର୍ିଓ ଯ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ସ୍ୱୀଓୋୄଯୋକ୍ତି ୄଦଫୋ ଉଘିତ׀

iii.

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଧିନିର୍ଣ୍ପଣ ଯ ନୁ ୋନ ଓଯିୄଫ ଏଫଂ ୄସହି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄରୋଓୋଙ୍କୁ ଏଓ ରିଖିତ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆୄଫ ׀

iv.

ମଦି ଫୀଭିତ ୄସହି ଧିନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଧିନିର୍ଣ୍ପଣ ଓୁ
ରୋକୁ ଓଯି ନ ୋଯନ୍ତି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ଉୄବୋକ୍ତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନିଣଭ, 1986 ନୁ ସୋୄଯ, ଓିଏ ଏଓ ଉୄବୋକ୍ତୋଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ ?
I.

ମିଏ ଫୟକ୍ତିକତ ଉୄମୋକ ୋଆଁ ଚିନର୍
ି /ୄସଫୋ ବଡୋୄଯ ନିଏ

II.

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୁନଃଫିକ୍ରଣ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ୁ ଓିୄଣ

III.

ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ଚିନର୍
ି /ୄସଫୋ ଓିୄଣ  ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମୋକ ଓୄଯ

IV.

ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ନୟ ଚଣଓଯ ୄସଫୋଯ ଉୄମୋକ ଓୄଯ

ଖ.

ଫାର୍ତ୍ପା ଫିନଭ
ି ୟ/ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାୄଯ ସୄବ୍ଷଣ ୄଓୌଶ
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ସଫପୋଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଭୂହଯ ୄକୋଟିଏ, ମୋହୋ ଓୋମପୟ ସ୍ଙୄଯ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଓୋମପୟ ସବ୍ନୋଦନ ୋଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ
ୄସଫୋ ଓଭପଘୋଯୀ ୋଔୄଯ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ, ୄହଉଙି ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍ ׀
ଓଠ୍ିନ ୄଓୌର୍ – ମୋହୋ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରଓୋଯଯ ଓୋମପୟ ଓିଭୋ କ୍ରିଣୋ ସବ୍ନୋଦନ ଓଯିଫୋଓୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ କ୍ଷଭତୋ ସହିତ
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍ ଉବଣ ଓୋମପୟୄଯ  ଫୋହୋୄଯ ନୟ ଓଭପୀ  ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସହିତ
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯୂୄ ଫୋର୍ତ୍ପୋୋ ଓଯିଫୋଯ ଚଣଓଯ କ୍ଷଭତୋ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ  ׀ଫୋର୍ତ୍ପୋ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍କୁଡଓ
ି ଏହି
ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତି ׀
1.

ଫାର୍ତ୍ପା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ସଭେନ୍ଧ

ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ୄହଉଙି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ  ନୁ ଯୋକୀ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ତତ୍ତ୍ୱ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ
 ׀ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଭନୁ ର୍ୟ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ଦୃ ଢ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଉବୟ ୄସଫା  ସଭେନ୍ଧ ନୁ ବୂତି ହିଁ ଯିୄଶଷୄଯ ଅଓାଯ ଦିନ୍ତି ଓି ଗ୍ରାହଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଓଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଦଖିଫ ׀
ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ କଢିଫୋୄଯ ଓିଏ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ?
ଏହୋଯ ହୃ ତିଣ୍ଡୄଯ, ଫର୍ୟ ଫିଶ୍ୱୋସ/ନିଷ୍ଠୋ ଥୋଏ  ׀ତୋ’ ସହିତ ନୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଙନ୍ତି, ମୋହୋ ୄସହି ଫିଶ୍ୱୋସଓୁ
ଦୃ ଢୀଓଯଣ  ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ ׀
ଘିତ୍ର 2: ଫିଶ୍ୱାସ/ନିଷ୍ଠା ାଆଁ ତତ୍ତ୍ୱ
ଅଓଷପଣ

ଫିଶ୍ୱାସ/ ନିଷ୍ଠା

ଉସ୍ଥିତ ଯହିଫା
i.

ସଂୄପ୍ରଷଣ

ପ୍ରୄତୟଓ ସଭନ୍ଧ ଅଓର୍ପଣ ସହିତ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ :

ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ତୋଓୁ ନୟଭୋୄନ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ୄସ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ସଭନ୍ଧ କିିଫୋ ୋଆଁ
ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ଉଘିତ  ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଓର୍ପଣ, ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ମୋହୋ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ
ଏଓ ସଂକଠ୍ନ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ପ୍ରତିନଧି
ି କୁଡଓ
ି ସଂଓପୄଯ ଅସିଫୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ଯ ଯିଭୋଣ ୄଟ ׀
ଅଓର୍ପଣ ୄହଉଙି ପ୍ରୄତୟଓ ହୃ ଦଣଓୁ ୄଔୋରିଫୋଯ ପ୍ରଥଭ ଘୋଫିଓୋଠ୍ି  ׀ଏହୋ ଫିନୋ ଏଓ ସଭନ୍ଧ ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏଓ ଫିୄକ୍ରତୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତୁ ମୋହୋଓୁ ୄରୋୄଓ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ  ׀ଅଣ ବୋଫୁ ଙନ୍ତି ଓି ୄସ
ଫିୄକ୍ରତୋଯ ଫୃ ର୍ତ୍ୄି ଯ ଫହୁ ତ ଅକଓୁ ମିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହୋଆ ୋଯିଫ ଓି ?
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ii.

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

ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଉଦୋହଯଣ ୄଫୋଧହୁ ଏ ୄହଉଙି ଫିଫୋହଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ସ୍ଘୀ ସ୍ୱୋଭୀଯ ଉସ୍ଙିତ ି ଅଫର୍ୟଓ
ଓୄଯ, ସ୍ୱୋଭୀଯ ଉରବ୍ଧତୋ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ଓି ? ୄସହିଯି ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଅୄରୋଘନୋଯ ଫିର୍ଣ
ୄହଉଙି ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ, ଓବ୍ନୋନୀ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ୄହୄଫ ଓି ଏଫଂ ୄଓଭିତ ି  ׀ୄସ
ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ଉସ୍ଙିତ ଥିୄଫ ଓି  ଗ୍ରୋହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫିର୍ଣୄଯ ର୍ୁଣୁଥିୄଫ ଓି ?
ୄଓୄତଓ ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଥୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ଉସ୍ଙିତ ନ ଥୋଏ ଏଫଂ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କଯ ସଭସ୍ଗ
ପ୍ରତୟୋର୍ୋଓୁ ନୟୋଣ ଦିଏ  ׀ଚୄଣ ତଥୋି ଏଓ ଦୃ ି ସଭନ୍ଧ ଯଖିୋୄଯ ମଦି ୄସ ଅଶ୍ୱୋସନୋ ୄଦଫୋ ହିସୋଫୄଯ, ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ପ
ସୋଭୋନୁ ବୂତି ଥୋଆ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄଫୋଧ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓୄଯ ׀
ଉୄଯୋକ୍ତ ଫିନ୍ଦୁକଡ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ ୄମଯିଓି :
ୁ ଓ


ଏଓ ଧୋଯଣୋ ମୋହୋ ଚୄଣ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ ଓିଭୋ



ୄମଉଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୄଣ ଉସ୍ଙିତ ଯୄହ  ର୍ୁୄଣ ଓିଭୋ



ସୄନ୍ଦର୍ ମୋହୋ ଚୄଣ ନୟଚଣଓୁ ଠ୍ୋଏ

ୄହଉଙନ୍ତି ସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ଦିକସଫୁ ଏଫଂ ର୍ୃଙ୍ଖୋ  ୄଓୌର୍ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏଓ ଥପୄଯ ଚୄଣ ମୋହୋ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ
ଓୄଯ, ୄହଉଙି ଏଓ ଓୋମପୟ ମୋହୋ ଚୄଣ ୄଓଭିତ ି ବୋୄଫ  ୄଦୄଔ, ଯ ଯିଣୋଭ ׀
ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଉୄଯ ଫହୁ ତ ୄଚୋଯ ଦିନ୍ତି ୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଯଖିଫୋଯ ଔଙ୍ଙପ ଏଓ
ନୂ ତନ ଗ୍ରୋହଓ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ୄକ୍ଷୋ ଫହୁ ତ ଓଭ ୄଟ  ׀ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧ ୄନଓ ସ୍ପର୍ପ ଫିନ୍ଦୁୄଯ ଖୄଟ ଉ.ସ୍ୱ. ଗ୍ରୋହଓଯ
ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ସଭଣୄଯ, ଅଫଯଣକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ପଭପକୁଡଓ
ି
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ୄତଣୁ, ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏହି ଫିନ୍ଦୁକଡ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓୄଯ ସଭନ୍ଧ ସୁଦୃି ଓଯିଫୋ
ୁ ଓ
ୋଆଁ ୄନଓ ସୁୄମୋକ ଙି ׀
2.

ଫାର୍ତ୍ପା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଫୋର୍ତ୍ପୋ-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓ’ଣ ?
ସଭସ୍ଗ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଏଓ ୄପ୍ରଯଓ, ମିଏ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ୋଏ,  ୄସହି ସୄନ୍ଦର୍ଯ ଏଓ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  ׀ଏହି
ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ୄପ୍ରଯଓଯ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁ ଛ
ି ୋୄଯ ׀
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ଘିତ୍ର 3 : ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରଓାଯ

ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରଓାଯ

ୄଭୌଖିଓ

ରି ଖିତ

ଶଯୀଯ ବାଷାଯ

ଣ-ୄଭୌଖିଓ

ଉୄମାକ ଓଯିଫା

ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଫିବିନ୍ନ ଯୂୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ


ୄଭୌଖିଓ



ରିଖିତ



ଣ-ୄଭୌଖିଓ



ର୍ଯୀଯ ବୋର୍ୋଯ ଉୄମୋକ ଓଯି

ଏହୋ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆ, ୄପୋନ ୄଯ, ୄଭର ଓିଭୋ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋ ଘୋଯିଓ ଓିଭୋ
ୄନୌଘୋଯିଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ସୄନ୍ଦର୍ ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓିଭୋ ଯୂ ଓିଭୋ ଭିଡଅ
ି ଭୋଧ୍ୟଭ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉ,
ସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ସୋଯ ୄହଉଙି ମୋହୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓର୍ତ୍ପୋ ଫୁ ଛ
ି ୋୄଯ ୄମଭିତ ି ସଂୄପ୍ରର୍ିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ଏହୋ ଘଣନ ଓଯିଫୋ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ଓି ଓିଯି  ୄଓୄତୄଫୄ ଏହୋ ଉେିଷ୍ଟ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ
ୋଔଓୁ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ୋଆଫ ׀
ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫିଷୟୄଯ ନିଭନୄଯ ସଘିତ୍ର ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙି ׀
ଅସନ୍ତୁ ଘିତ୍ରୄଯ ଦକୁଡଓ
ି ୁ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯିଫୋ :
ଘିତ୍ର 4: ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଉତ୍ସ

ସୄନ୍ଦଶ

ଏନୄଓାଡିଙ୍ଗ

ସୄନ୍ଦଶ

ଡିୄଓାଡିଙ୍ଗ

ସୄନ୍ଦଶ

ଡିୄଓାଡିଙ୍ଗ

ସୄନ୍ଦଶ

ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ପା

ପି ଡଫୟାଓ

ସନ୍ଦବପ/ପ୍ରଓଯଣ
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ଯିବାଷା
i.

ଉତ୍ସ: ସୄନ୍ଦର୍ଯ ଉତ୍ସ ଯୂୄ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ଓୋହିଁଓି ଫୋର୍ତ୍ପୋ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓଯୁଙି, 
ୄସ ଓ’ଣ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋୄହଁ ଏଫଂ ନିଃସୄନ୍ଦହ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ସଂୄପ୍ରର୍ିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସୂଘନୋ
ଉୄମୋକୀ  ସଠ୍ିଓ ୄଟ ׀

ii.

ସୄନ୍ଦହ ୄହଉଙି ୄସହି ସୂଘନୋ ମୋହୋଓୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ ׀

iii.

ଏୄନକୋଡିଙ୍ଗ ୂସୄଙ୍କତୀଓଯଣ ୄହଉଙି ସୂଘନୋ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ସ୍ୱଯୂୄଯ
ଫୟକ୍ତ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋୄହଁ ମୋହୋ ଠ୍ୋମୋଆ ୋଯିଫ ଏଫଂ ନୟ ୋଶ୍ୱପୄଯ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଡିୄଓୋଡିଙ୍ଗ
ୂସୄଙ୍କତୋନୁ ଫୋଦ ଓଯୋମୋଏ  ׀ସୄଙ୍କତୀଓଯଣଯ ସପତୋ ଏହୋ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ୄଓୄତ
ବରବୋୄଫ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ  ଭ୍ରୋନ୍ତିଯ ଅଧୋଯଓୁ ଦୂ ଯ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ  ׀ଏଥି ୋଆଁ ତୋ’ ୄଶ୍ରୋତୋକଣ
ଫିର୍ଣୄଯ ଚୋଣିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଏହୋ ଓଯିଫୋୄଯ ଫିପତୋଯ ଯିଣୋଭ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୄହଫ
ମୋହୋଓୁ ବୂର ଯୂୄ ୄଫୋଧ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

iv.

ଏଓ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଏଓ ଘୟୋୄନର ୂଭୋଧ୍ୟଭ ଚଯିଅୄଯ ଠ୍ୋମୋଏ, ମୋହୋଓୁ ୄସହି ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ଘଣନ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ
ୄଟରିୄପୋନ

׀

ଭୋଧ୍ୟଭ ୄଭୌଖିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୟକ୍ତିକତ ସୋଭନୋ-ସୋଭନି ୄଫୈଠ୍ଓ,

 ଓନଫୄଯନିଷଙ୍ଗ୍ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ଏ, ଓିଭୋ ରିଖିତ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ତ୍ର, ଆ-ୄଭର,

ୄଭୄଭୋ,  ଯିୄୋଟପ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ଏ ׀
v.

ଡିୄଓୋଡିଙ୍ଗ ୂସୄଙ୍କତୋନୁ ଫୋଦ ୄହଉଙି ୄସହି ଘଯଣ ୄମଉଁଠ୍ି ସୂଘନୋ ଏହୋଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ,
ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଏ  ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରଓୋଯ ୄଫୋଧ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହୋ ୄଦଔୋମୋଏ ୄମ ସୄଙ୍କତୋନୁ ଫୋଦ ୂଓିଭୋ
ଚୄଣ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଓିଯି ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ୄସୄତ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମୄତ ସୄଙ୍କତୀଓଯଣ ୂଚୄଣ ଏହୋଓୁ
ୄଓଭିତ ି ପ୍ରଓୋର୍ ଓୄଯ ୄଟ ׀

vi.

ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ: ନ୍ତିଭୄଯ ଏଓ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ଥୋଏ, ଫୟକ୍ତି ଓିଭୋ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ୂୄଶ୍ରୋତୋକଣ ମୋହୋଓୁ ସୄନ୍ଦର୍
ଠ୍ୋମୋଏ  ׀ଏହି ୄଶ୍ରୋତୋକଣଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଯ ନିଚଯ ଧୋଯଣୋ/ଭତ, ଫିଶ୍ୱୋସ  ବୋଫନୋ ଥୋଏ ଏଫଂ
ଏହିସଫୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ ଓିଯି ସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି  ତୋ’ ଉୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ୄପ୍ରଯଓଓୁ
ଓ’ଣ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ଡିଫ ଏହୋ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋ ୄଫୄ ଏହି ସଫୁ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଫିଘୋଯଓୁ
ୄନଫୋଓୁ ୄଡ ׀

vii.

ପି ଡଫୟୋଓ ୂପ୍ରତିୁଷ୍ଟି : ୄମୄତୄଫୄ ଫି ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ୋମୋଏ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଏ, ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄଭୌଖିଓ 
ଣ-ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ୄପ୍ରଯଓଓୁ ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ଠ୍ୋଆଫୋ ଉଘିତ  ׀ୄପ୍ରଯଓ ୄସବି ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ୋଆଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
 ଏସଫୁ ପ୍ରତିକ୍ରିଣୋଓୁ ଧ୍ୟୋନଯ ସହିତ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏହୋ ସୋହୋମୟ
ଓଯିଫ ଓି ସୄନ୍ଦର୍ଟି ଓିଯି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହରୋ  ତୋ ଉୄଯ ଓିଯି ଓୋମପୟ ଓଯୋକରୋ  ׀ମଦି ଅଫର୍ୟଓ, ସୄନ୍ଦର୍
ଫଦୋ ମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ରକୋ ଯୂୄ ଫୟକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
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3.

ପ୍ରବାଫଶାୀ ସଂୄପ୍ରଷଣୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ

ଉୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ/ଫୋଧୋ ଉୁଚ
ି ୋୄଯ  ׀ସଂୄପ୍ରର୍ଣ
ଫିଓୃତ ୄହୋଆୋୄଯ ୄପ୍ରଯଓ ଫିର୍ଣୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହୋଆଥିଫୋ ଧୋଯଣୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଓିଭୋ ସୄନ୍ଦର୍ ଦୁ ଫପ ବୋୄଫ ଯୂୋଙ୍କି ତ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଓିଭୋ ତି ୄଫର୍ୀ ଓିଭୋ ତି ଓଭ ଫୟକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ, ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ୄପ୍ରଯଓଯ
ସଂସ୍କୃତଓ
ି ୁ ଫୁ ଛି ନ ଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ  ׀ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄହଉଙି ଏହି ସଫୁ ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓୁ ହଟୋଆଫୋ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଓ’ଣ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ନୋହିଁ ?
I.

ଅଓର୍ପଣ

II.

ଫିଶ୍ୱୋସ

III.

ସଂୄପ୍ରର୍ଣ

IV.

ସଂର୍ଣଫୋଦ/ଫିଶ୍ୱୋସ

ଗ.

ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ

ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ଫଧୋଯଣୋକୁଡଓ
ି ୁ ୄଦଖିଫୋ ମୋହୋଓୁ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଏଓ ଭହାନ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃ ଷ୍ଟି ଓଯିଫା
ଅୄଭ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଅଓର୍ପଣ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ସଭନ୍ଧଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ଗମ୍ଭ  ׀ଅଣ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ, ମିଏ ଅଣଙ୍କୁ
ସନ୍ଦ ଓୄଯ ନୋହିଁ, ଠ୍ୋଯୁ ଫୟଫସୋଣ କ୍ୱଘିତ୍ ୋଆ ୋଯିୄଫ  ׀ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄନଓ ଫୟକ୍ତି ଅଣଙ୍କ ଫିର୍ଣୄଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓିଭୋ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭୋତ୍ର ଏଓ ତୁ ଯନ୍ତ ନଚଯ, ଓିଭୋ ଓିଙ ି ୄସୄଓଣ୍ଡ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋଯନ୍ତି
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯିୄଫ  ׀ଅଣ ଫିର୍ଣୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭତ, ଅଣଙ୍କ ଯୂ, ଅଣଙ୍କ
ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ , ଅଣଙ୍କ ଅଘୋଯ/ଫୟଫହୋଯ ଏଫଂ ଅଣ ଓିଯି ନ୍ଧିଙନ୍ତି  ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏସଫୁ ଉୄଯ
ଅଧୋଯିତ  ׀ଭୄନ ଯଔନ୍ତୁ ୄମ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ଦୀଖପସ୍ଙୋଣୀ ହୁ ଏ  ׀ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ୄଓୄତଓ ଉୄମୋକୀ ଯୋଭର୍ପ ୄହଉଙି:
i.

ସଫପଦା ଠ୍ିକ୍ ସଭୟୄଯ ଯହନ୍ତୁ  ׀ଓିଙ ି ସଭଣ ୂଫଯ
ପ ୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯନ୍ତୁ ସଫୁ
ପ୍ରଓୋଯଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଫିଭତୋ ୋଆଁ ସ୍ଙିତ ି ନୁ ଯୂ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ׀

ii.

ନିଚଯ ଉସ୍ଙୋନୋ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଓଯନ୍ତୁ  ׀ଅଣ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ, ମୋହୋ ସହିତ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ
ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯୁଙନ୍ତି, ଅଣଙ୍କୁ ଚୋୄଣ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଯୂ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରଥଭ ସୄଙ୍କତ ୄଟ
ମୋହୋ ସହିତ ତୋଓୁ ଅକଓୁ ଫଢିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀


ଅଣଙ୍କ ଯୂଯଙ୍ଗ ସଠ୍ିକ୍ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯୁଙି ଓି ?
44



ଅଣଙ୍କ ିନ୍ଧଥି
ି ଫୋ ୄୋର୍ୋଓ ୄଫୈଠ୍ଓ ଓିଭୋ ଫସଯ ୋଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଓି ?



ଅଣଙ୍କ ଫୋହୟ ଯୂ ଯଙ୍ଗ ସପୋ  ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଉର୍ତ୍ଭ ଫୋଓଟୋ  ଖିଯ, ସପୋ 
ଫୟଫସ୍ଙିତ ୄୋର୍ୋଓ, ସପୋ  ଫୟଫସ୍ଙିତ ୄଭକ୍ ପ୍ ସହିତ ?

iii.

ଏଓ ଊର୍ମ, ଅମକ ଫିଶ୍ୱୋସୀ  ଫିଚଣୀ ଭୁଯୁଓି ହସ ଅଣଙ୍କୁ  ଅଣଙ୍କ ୄଶ୍ରୋତୋଓୁ ତିଶ୍ରୀଘ୍ର ଯସ୍ପଯ
ସହିତ ସହଚ ସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ଅଣିଫ ׀

iv.

ୄଔାରା, ଅତ୍ମ ଫିଶ୍ୱାସୀ  ସଓାଯାତ୍ମଓ ୄହଫା


ଅଣଙ୍କ ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀ ଅମକ  ଫିଶ୍ୱୋସ  ଅମକ -ଅଶ୍ୱୋସନଓୁ ଫୟକ୍ତ ଓୄଯ ଓି ?



ଅଣ ସିଧୋ ଙିଡୋ ହୁ ନ୍ତି ଓି, ଭୁଯୁଓି ହସ ଦିନ୍ତି ଓି, ୄନତ୍ର ସଂଓପ ଓଯନ୍ତି ଓି, ଏଓ ଦୃ ି
ହସ୍ଗଭିନ ଦ୍ୱୋଯୋ ବୟଥପନୋ ଓଯନ୍ତି ଓି ?



ଓିଙ ି ସଭୋୄରୋଘନୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୄର ଫି ଓିଭୋ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ହିସୋଫୄଯ ୄଫୈଠ୍ଓ ଠ୍ିକ୍
ହିସୋଫୄଯ ମୋଉ ନ ଥିୄର ଫି ଅଣ ସଓୋଯୋମକ ଓ ଯହନ୍ତି ଓି ?

v.

ନୟ ଫୟକ୍ତି ଉୄଯ ଅଗ୍ରହ – ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଚିନର୍
ି ୄହଉଙି ନୟ ଫୟକ୍ତିଠ୍ୋୄଯ ଫୋସ୍ଗଫିଓ ଯୂୄ
ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯିଫୋ ׀


ଅଣ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯୂୄ ଗ୍ରୋହଓ ଫିର୍ଣୄଯ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ଓିଙ ି ସଭଣ ନିନ୍ତି ଓି ?



ୄସ ମୋହୋ ଓହୁ ଙ,ି ତୋଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଆ  ସୋଫଧୋନ ସହିତ ର୍ୁଣୁଙନ୍ତି ଓି ?



ଅଣ ସଂୂର୍ଣ୍ଯ
ପ ୂ ୄ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓ ୋଔୄଯ ଉସ୍ଙିତ  ଉରବ୍ଧ ଙନ୍ତି ଓି ଓିଭୋ
ଅଣଙ୍କ ସୋକ୍ଷୋତଓୋଯଯ ଧୋ ସଭଣୄଯ ଅଣ ୄଭୋଫୋଆର ୄପୋନୄଯ ଫୟସ୍ଗ ଯହୁ ଙନ୍ତି ׀

1.

ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବାଷା (ଶାଯୀଯିଓ ବାଷା)

ର୍ୋଯୀଯିଓ ବୋର୍ୋ ଘନ, ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ, ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ଫୟକ୍ତ ସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ଅଣ ୄମଉଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ
ଓଯନ୍ତି, ଘୋରନ୍ତି, ଫସନ୍ତି  ଙିଡୋ ହୁ ନ୍ତି, ସଫୁ ଅଭ ଫିର୍ଣୄଯ, ଏଫଂ ଅଭ ବିତୄଯ ଓ’ଣ ଖଟୁଙି, ତୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଓିଙ ି ଓିଙ ି
ଓହନ୍ତି ׀
ୄନଓଥଯ ଏହୋ ଓୁ ହୋମୋଏ ୄମ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ୄମତିଓି ଓୁ ହୋମୋଆଥୋଏ, ୄରୋୄଓ ତୋହୋଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ୄଓଫ ର୍ୁଣନ୍ତି ׀
ମୋହୋ ଅୄଭ ନ ଓହଁୁ ଫହୁ ତ ଓିଙ ି  ଫହୁ ତ ୄଚୋଯୄଯ ଓୄହ  ׀ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ତୋହୋଯ ର୍ୋଯୀଯିଓ ୂଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ
ବୋର୍ୋ ଫିର୍ଣୄଯ ତି ସତଓପ ଯହିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଓ)

ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସ

ଏଆଠ୍ି ୄଓୄତଓ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଆଙି ଓି ଚୄଣ ଓିଯି ଅମକ ଫିଶ୍ୱୋସୀ  ଅମକ –ପ୍ରତିର୍ତ
ୃ ୄଦଔୋମିଫ, ନୟଓୁ
ଏହି ଧୋଯଣୋ ସୃଷ୍ଟି ଓଯି ଓି ତୋଓୁ ଧ୍ୟୋନଯ ସହିତ ର୍ୁଣୋମୋଉଙି :


ଙ୍ଗ-ଫିନୟୋସ – ଓୋନ୍ଧକୁଡଓ
ି ଙଓୁ ଯଖି ସିଧୋ ଙିଡୋ ୄହଫୋ



ଦୃ ଢ ୄନତ୍ର ସଂଓପ – ଏଓ ‚ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଉଥିଫୋ‛ ଭୁଔ ସହିତ
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क

ଉୄେର୍ୟୂର୍ଣ୍ପ  ଚୋଣି ର୍ୁଣି ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯୁଥିଫୋ ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ

ଫିଶ୍ୱାସ / ନିଷ୍ଠା

ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫିୄକ୍ରତୋଯ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ଫଧିଯଯ ଓୋନଓୁ ମୋଏ ଓୋଯଣ ୄଶ୍ରୋତୋକଣଙ୍କ ତୋ’ ଉୄଯ
ଫିଶ୍ୱୋସ ନ ଥୋଏ – ତୋ’ ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବୋର୍ୋ ୄସ ଓହୁ ଥିଫୋ ଓଥୋୄଯ ନିଷ୍ଠୋ ଙି ୄଫୋରି ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିଏ ନୋହିଁ ׀
ୄଓୄତଓ ୋଯବ୍ନଯିଓ ସୄଙ୍କତ ଫିର୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫୋ ତି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ମୋହୋ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ
ୄଓୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସୄଙ୍ଙୋଟ  ଫିଶ୍ୱସନୀଣ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୄଘତନ ଯହିଫୋଓୁ
ୄଡ ୄମଭିତ ି ଓି ନିଭୄନ ଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙି :


ଅଖିକୁଡଓ
ି ଫହୁ ତ ଓଭ ଓିଭୋ ନୋସ୍ଗି ବି ସଂଓପ ଓଯିଫୋ, ଓିଭୋ ର୍ୀଘ୍ର ର୍ୀଘ୍ର ଘକ୍ଷୁ ଘନ



ଓହିଫୋ ସଭଣୄଯ ହୋତ ଓିଭୋ ଙ୍ଗୁ କ
ି ୁଡଓ
ି ଚଣଓଯ ଭୁହଁ ସମ୍ମୁଔୄଯ ଥିଫ



ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯ ୄବୌତିଓଯୂୄ ନୟ ଚଣଓଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଅୄଡ ଫୁ ରିଥିଫ



ଚଣଓଯ ଶ୍ୱୋସ ପ୍ରଶ୍ୱୋସ ୄଫକ ଫଢିମୋଏ



ୄଘୄହଯୋଯ ଯଙ୍ଗ ଫଦି ମୋଏ; ଭୁଔଭଣ୍ଡ ଓିଭୋ ୄଫଓ ରୋର ୄହୋଆମୋଏ



ଛୋ ୄଫୋହିଫୋ ଫଢିମୋଏ



ସ୍ୱଯ ଫଦିମୋଏ ମଥୋ: ସ୍ୱଯଯ କୋଢତୋ, ଔନୋଆଫୋ, କୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯିଫୋ



ଫଘନ - ସ୍ୱଯ ଧ୍ୱନି ଭଧ୍ୟଭଯୁ ଓଭୄଯ ଯଖି ଧୀଯ  ସ୍ପଷ୍ଟ

ୄଓୄତଓ ର୍ୋଯୀଯିଓ ଘନ, ମୋହୋ ଅମକ ଯକ୍ଷୋଓୋଯିତୋ  ଣ-ପ୍ରୋପ୍ତଓୋଯିତୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ
ହୁ ଏ:


ହୋତ /ଫୋହୁ ଯ ବୋଫବଙ୍ଗୀ/ସୄଙ୍କତକୁଡଓ
ି କ୍ଷୁଦ୍ର  ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯଯ ନିଓଟୄଯ ଥୋଏ



ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ବୋଫବିଫୟକ୍ତି ତି ଓଭ ଥୋଏ



ର୍ଯୀଯ ୄବୌତିଓଯୂୄ ଅଣଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଅଡଓୁ ୄଭୋଡିମୋଏ



ଫୋହୁ ଦୁ ଆଟି ର୍ଯୀଯ ସମ୍ମୁଔୄଯ ଙଓ ଅଓୋଯୄଯ ଯଔୋମୋଏ



ଅଖିକୁଡଓ
ି ଳ୍ପ ସଂଓପ ଯଔନ୍ତି, ଓିଭୋ ତ ଅୄଡ ୄଦଔନ୍ତି

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

େଫଣ ୄଓୌଶ

ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ  ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍ କୁଡଓ
ି ଯ ତୃ ତୀଣ ସଭୂହ
ୄହଉଙି ଶ୍ରଫଣ ୄଓୌର୍  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଫୟକ୍ତିକତ ପ୍ରବୋଫର୍ୀତୋଯ ଏଓ ସୁଯିଘତ
ି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ନୁ ସଯଣ ଓଯନ୍ତି ‘ଫୁ ଛୋମିଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରଥୄଭ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ’ ׀
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ୄଓୄତଓ ବବୋୄଫ ଅଣ ର୍ୁଣନ୍ତି, ଅଣଙ୍କ ୄଯୋଚକୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ର୍ତୋ,  ନୟଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଅଣଙ୍କ ସଭନ୍ଧଯ
କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଉୄଯ ଏହୋଯ ଫଡ ପ୍ରବୋଫ ଯହିଙ ି  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଶ୍ରଫଣ ଫିର୍ଣୄଯ ଯୋଭର୍ପ ଫିନ୍ଦୁକୁଡଓ
ି ୁ ୄଦଖିଫୋ ׀
ଓ)

ସକ୍ରିୟ େଫଣ:

ଏଆଠ୍ି ଅୄଭ ନୋ ୄଓଫ ସୄଘତନତୋଯ ସହିତ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ର୍ୁଣିଫୋଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୁ, ଫଯଂ, ଧିଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ବୋୄଫ, ନୟ ଚଣଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପ୍ରର୍ିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୂଯୋ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୁ ׀
ଅସନ୍ତୁ ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣଯ ୄଓୄତକୁଡଏ
ି ତତ୍ତ୍ୱ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓୋଆଫୋ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :i.

ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା

ଅୄଭ ଫକ୍ତୋ ଉୄଯ ଅଭଯ ଫିବୋଚିତ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ, ଏଫଂ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଧ୍ୟୋନ
ଦିନ୍ତୁ, ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଭଧ୍ୟ ‚ଉଙ୍ଙ ସ୍ୱଯୄଯ‛ ଓୁ ୄହ  ׀ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଯ ୄଓୄତଓ ଦିକକୁଡଓ
ି ନିଭନ
ପ୍ରଓୋୄଯ ଟନ୍ତି ׀


ଫକ୍ତୋ ଅୄଡ ସିଧୋ ସରଔ ୄଦଔନ୍ତୁ



ଧ୍ୟୋନ ହଟୋଉଥିଫୋ ଘିନ୍ତୋଧୋଯୋକୁଡଓ
ି ୁ ନୟ ଅୄଡ ଯଔନ୍ତୁ



ଭୋନସିଓ ଯୂୄ ଏଓ ଔଣ୍ଡନ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯନ୍ତୁ ନୋହିଁ



ସଭସ୍ଗ ଫୋହୟ ଫିଓର୍ପଣଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯନ୍ତୁ ୂଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଅଣଙ୍କ ୄଭୋଫୋଆରଓୁ
ନିଃର୍ବ୍ଦ ଯୂୄଯ ଯଔନ୍ତୁ


ii.

ଫକ୍ତୋଙ୍କ ର୍ୋଯୀଯିଓ ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀଓୁ ‚ଧ୍ୟୋନ ୄଦଆ ର୍ୁଣନ୍ତୁ‛

ଅଣ ଶୁଣୁଙନ୍ତି ୄଫାରି ପ୍ରଦଶିତ ଓଯିଫା:

ଏଆଠ୍ି ର୍ୋଯୀଯିଓ ବୋର୍ୋ ୂଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ ଯ ଉୄମୋକ ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ନିଫୋପ ହ ଓୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣ
ସ୍ୱଯୂ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି:


ୄଫୄୄଫୄ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୋଯି ୋୄଯ  ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଆ ୋୄଯ



ଏଓ ୄଔୋରୋ ଭୁଦ୍ରୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ନୟଓୁ ୄଔୋରୋୄଔୋରି ଫୟକ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓୄଯ


iii.

କ୍ଷୁଦ୍ର ୄଭୌଖିଓ ଟିପ୍ପଣୀ ମଥୋ ‘ହଁୁ’ ଏଫଂ ‘ଉଁ ହଁୁ’ ୄଦଆୋୄଯ ׀

ପି ଡଫୟାଓ (ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି) ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା:

ଅୄଭ ମୋହୋ ର୍ୁଣ,ୁଁ ତୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ଅଭଯ ଫୟକ୍ତିକତ ପି ରଟଯ, ମଥୋ: ଅୄଭ ଧୋଯଣ ଓଯିଥିଫୋ
ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ, ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ,  ଫିଶ୍ୱୋସ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଓୃତ ୄହୋଆମୋଏ ׀

ଏଓ ୄଶ୍ରୋତୋ ହିସୋଫୄଯ ଅୄଭ ଏହି

ପି ରଟଯକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ମୋହୋ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଓୁ ହୋମୋଆଥୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ
ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
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ଏଥିୋଆଁ ଅଣଙ୍କୁ ସୄନ୍ଦର୍ ଉୄଯ ୁନଃଘିନ୍ତନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ
ମୋହୋ ଓୁ ହୋମୋଆଥିଫ, ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯିଫୋଓୁ ଡିୋୄଯ ׀



ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି

ପ୍ରଦୋନ

ଓଯିଫୋଯ

ନୟଏଓ

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ

ଉୋଣ

ୄହଉଙି

ଫକ୍ତୋଯ

ଫକ୍ତଫୟଓୁ /ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୁ ସଯ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ


ତଥୋି ଏଓ ତୃ ତୀଣ ଉୋଣ ୄହଉଙି ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଫକ୍ତୋଓୁ ଟଓୋଆଫୋ  ୄସ ମୋହୋ
ଓହିଙ,ି ତୋଯ ସୋଯୋଂର୍ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ତୋଓୁ ୁଣି ରଟୋଆ ଓହିଫୋ ׀

ଉଦାହଯଣ
େଷ୍ଟତା ାଆଁ ଘାଯିଫା – ଭଁୁ ମୋହୋ ର୍ୁଣିଙ,ି ତୋ’ ଠ୍ୋଯୁ ଭଁୁ ମୋହୋଭୄନ ଓଯୁଙି ଠ୍ିକ୍ ତ, ଓି ଅଭଯ ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ୄମୋଚନୋଯ ରୋବକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଣଙ୍କ ସଭସୟୋ ଙି, ଅଣ ଧିଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ୄହୋଆୋଯୄନ୍ତ ଓି ?
ଫକ୍ତାଙ୍କ ସରି ଶବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୁ ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ ଓହିଫା - ଭୋୄନ ଅଣ ଓହୁ ଙନ୍ତି ଓି ‘ଅଭଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ୄସୄତ
ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁନୋହିଁ ମୋହୋ ତି ଅଓର୍ପଣୀଣ’ - ଭଁୁ ଅଣଙ୍କୁ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଫୁ ଛଙ
ି ିତ ?
iv.

ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ନ ୄହଫା :

ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣଯ ସଫପଫୃହତ୍ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ୄହଉଙି ଫକ୍ତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋମକ ଓ  କ୍ଷୋତି ୄହଫୋଯ
ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି  ׀ଯିଣୋଭ ହୁ ଏ ୄମ ୄଶ୍ରୋତୋ ର୍ୁଣି ୋୄଯ ମୋହୋ ଫକ୍ତୋ ଓୄହ ଓିନ୍ତୁ ତୋ’ ନିଚ କ୍ଷୋତି ଥପଫୟୋଔୟୋ
ନୁ ସୋୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଆ ତୋହୋ ର୍ୁୄଣ ଓି ଫକ୍ତୋ ଓ’ଣ ଓହୁ ଥୋଆୋୄଯ ׀
ୄସବି ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣଯ ଯିଣାଭ ୄୋତା ଫକ୍ତାଓୁ ଫକ୍ତଫୟ ଘାରୁ ଯଖିଫାୄଯ ନିଙ୍ଚୁଓ ୄହଫ
ଏହାଓୁ ସଭୟ ନଷ୍ଟ ୄଫାରି ଫିଘାଯ ଓଯି  ׀ଏହାଯ ଯିଣାଭ ଫକ୍ତାଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫୟାଖାତ ଅଣିଫା  ୄସ

ସଂୄଦଶଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ଯ
ପ ୂ ୄ ସଂୄପ୍ରଷିତ ଓଯିଥିଫା ୂଫଯ
ପ ୁ ତାଓୁ ଫିଯୀତ ତଓପ ଦ୍ୱାଯା ଔଣ୍ଡନ ଓଯିଫା ଭଧ୍ୟ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଏହୋ ଫକ୍ତୋଓୁ ୄଓଫ ନିଯୋର୍ ଓଯିଫ ଏଫଂ ସଂୄନ୍ଦର୍ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ ସୀଭୋ ଟୋଣିୄଦଫ  ׀ସକ୍ରିଣ
ଶ୍ରଫଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :

v.



ଫକ୍ତୋଓୁ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯିଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫିନ୍ଦୁଓୁ ୂଯୋ ଓଯିଫୋଓୁ ନୁ ଭତି ୄଦଫୋ



ୄଓୌଣସି ଫିଯୀତ ତଓପ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫକ୍ତୋଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫୋଧୋ ନ ୄଦଫୋ

ମଥାଥପ ଯୂୄ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫା/ପ୍ରତିକ୍ରୟ
ି ା ୄଦଔାଆଫା

ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣ ମୋହୋ ଫକ୍ତୋ ଓୄହ, ତୋହୋଓୁ ଭୋତ୍ର ର୍ୁଣିଫୋଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଫହୁ ତ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ସଂୄପ୍ରର୍ଣ
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆୋୄଯ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄଶ୍ରୋତୋ ୄଓୌଣସି ଯୂୄ ଫି ୄହଉ, ଓହିଫୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ବୋଫ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ୋ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ନିଣଭଯ ୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏହୋ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମ ଫକ୍ତୋଓୁ ନୀଙ୍ଙ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ୄଦଔୋ ମୋଉ ନୋହିଁ ଫଯଂ ସମ୍ମୋନ  ଭମପୟୋଦୋ ସହିତ
ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଉଙି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି :


ଅଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିଣୋୄଯ ନିଷ୍କଟ/ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, ୄଔୋରୋୄଔୋରି,  ସୄଙ୍ଙୋଟ ୄହଫୋ
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ଚଣଓଯ ଭତକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମନଚନଓ ଯୂୄ ଦୃ ଢତୋ ୂଫପଓ ଓହିଫୋ



ନୟଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ୄସହି ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୟଫହୋଯ ୄଦଫୋ ୄମଉଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଅଣ ନିୄଚ
ଫୟଫହୋଯ ୋଆଫୋଓୁ ଘୋହୋନ୍ତି

vi.

ସଭାନୁ ବୂତିଓ େଫଣ:

ସଭୋନୁ ବୂତିଓ ୄହଫୋଯ ଫସ୍ଗୁ ତଃ ଥପ ୄହଉଙି ନିଚଓୁ ନୟ ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଯଖିଫୋ ଏଫଂ ନୟ ଫୟକ୍ତିଯ
ବୋଫନୋ ନିୄଚ ନୁ ବଫ ଓଯିଫୋ ୄମଭିତ ି ୄସହି ଫୟକ୍ତି ନୁ ବଫ ଓଯିଥୋନ୍ତୋ ׀
ସଭୋନୁ ବୂତି ଯୂୄ ଶ୍ରଫଣ ଓଯିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଉର୍ତ୍ଭ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଙ୍ଗ  ׀ଏହୋ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ
ସୂକ୍ଷ୍ମ /ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ନୟ ଫୟକ୍ତି ବିୄମୋକ ଥିଫୋ  ଫହୁ ତ ଓଷ୍ଟୄଯ ଥିଫୋ ଏଓ
ଗ୍ରୋହଓ ହୁ ଏ ׀
ସଭୋନୁ ବୂତି ୄଧୈମପୟ ସହିତ,  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଧ୍ୟୋନ ସହିତ ର୍ୁଣିଫୋ ମୋହୋ ନୟ ଫୟକ୍ତିଯ ଓହିଫୋଓୁ ଥିଫ, ମଦି
ଅଣ ତୋ’ ସହିତ ସମ୍ମତ ନୁ ହନ୍ତି  ׀ୄଶ୍ରୋତୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତଓ
ି ୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୂୄ
ସମ୍ମତି ନୁ ୄହଁ  ׀ୄଓଫ ଭୁଣ୍ଡ ହରୋଆ ଓିଭୋ ‚(ଭଁୁ ଫୁ ଛଙ
ି ‛ି ଓିଭୋ ‚(ଭଁୁ ୄଦଔୁଙ‛ି ବି ର୍ବ୍ଦକୁଙ୍ଚକୁଡଓ
ି
ଫୟଫହୋଯ ଓଯି ଓଯି ଚୄଣ ତୋହୋ ଓଯିୋୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଉର୍ତ୍ଭ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ

II.

ତୟନ୍ତ ଅୄରୋଘନୋମକ ଓ ୄହଫୋ

III.

ସଭୋନୁ ବୂତିଓ ଶ୍ରଫଣ

IV.

ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ୋ ୄଦଔୋଆଫୋ

ଘ.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ

1.

ଫିହଙ୍ଗାଫୄରାଓନ

ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଭଣୄଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଭୋରିଓୋନୋ ସଭନ୍ଧୀଣ କମ୍ଭୀଯ ଘିନ୍ତୋ ଫୟକ୍ତ ଓଯୋମୋଉଙି, ଓୋଯଣ ନୁ ଘତ
ି ଫୟଫହୋଯ
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄୋଟପକୁଡଓ
ି ଫଢିଫୋୄଯ ରୋକିଙ ି  ׀ଫିଶ୍ୱଯ ୄଓୄତଓ ଫୃ ହର୍ତ୍ଭ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଭିଥୟୋ ଅଓୋଉଣ୍ଟ  ସୋଧୁ
ୄରଔୋ ୂଡିଟ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସୋହୋମୟୄଯ ଠ୍ଓିଥିଫୋଯ ଭିଙ
ି ି  ׀ୄଓୄତଓ ଫନ୍ଧୁ ଭୋନଙ୍କ ୄରୋବଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ୄସଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଫନ୍ଧଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟୋଙ୍କକୁଡଓ
ି ଯ ପଣ୍ଡସଫୁ ଯ ଦୁ ଯୁୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୟକ୍ତିକତ
ରୋବଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ୄଦଫୋୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଧିଓୋଯଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ଫଦ୍ଧିତ ଯୂୄ, ୄସହି ୄରୋଓଭୋୄନ
ୄମଉଁଭୋନଙ୍କୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓୋମପୟ ସବ୍ନୋଦନ ୋଆଁ ଚନ ସଭୁଦୋଣ ଫିଶ୍ୱୋସ ଓଯନ୍ତି, ଫିଶ୍ୱୋସଓୁ ପ୍ରତୋଯିତ ଓଯିଥିଫୋ
ୄଦଔୋମୋଆଙି  ׀ଫୟକ୍ତିକତ ର୍କ୍ତି ଫଦ୍ଧପନ  ୄରୋବ ପ୍ରଘିତ ଙି ׀
ଯିଣୋଭ ସ୍ୱଯୂ, ଦୋଣିତ୍ୱ  ଓୄପୋୄଯଟ ର୍ୋସନ ପ୍ରଣୋୀ ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଫଢି ଘୋରିଙ,ି ୄମଉଁକଡ
ି ୁ ଏଓତ୍ର
ୁ ଓ
ଯୂୄ ଫୟଫସୋଣୄଯ ‚ୄନୈତଓ
ି ତୋ‛ ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ ‘ ׀ସୂଘନୋଯ ଧିଓୋଯ ନିଣଭ’ ବି ଧିନିଣଭକୁଡଓ
ି  ‘ଚନ ସ୍ୱୋଥପ
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ବିୄମୋକ’ ବି ଫିଓୋର୍ସଫୁ ଉର୍ତ୍ଭ ଦୋଣିତ୍ୱ  ର୍ୋସନ ପ୍ରଣୋୀ ହୋସର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭୋଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ମୄଥଷ୍ଟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଟନ୍ତି ׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯଯ ଯିଣୋଭ ସ୍ୱତଃ ଉର୍ତ୍ଭ ର୍ୋସନ ପ୍ରଣୋୀ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ
ଫିୄଫଓର୍ୀ  ନିଷ୍ଠୋୂଫପଓ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ଉର୍ତ୍ଭ ର୍ୋସନ ପ୍ରଣୋୀ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ନୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ
ଓଭ ସହୋନୁ ବୂତି ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ  ନିଚ ୋଆଁ ଧିଓ ସ୍ୱୋଥପ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନିଚଯ ସଯଓୋଯୀ ଦଫୀ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ
ନିଚ-ସ୍ୱୋଥପ ସୋଧନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଣୋସ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ନିଚଯ ସ୍ୱୋଥପ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ୄଦଫୋୄଯ
ଓିଙ ି ୄଦୋର୍ ନୋହିଁ  ׀ଓିନ୍ତୁ ନୟଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପଯ ଭୂରୟ ଫଦୄଯ ଏହୋ ଓଯିଫୋ ନୟୋଣ ୄଟ ׀
ଫୀଭୋ ଫିଶ୍ୱସନୀଣତୋଯ ଫୟଫସୋଣ ୄଟ  ׀ଫୀଭୋଯ ଏହି ଫୟଫସୋଣୄଯ ଭୋରିଓୋନୋ  ୄନୈତଓ
ି ତୋଯ ଫିର୍ଣ ତୟନ୍ତ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ଫିଶ୍ୱୋସଯ ଉରଖଂନ ଠ୍ଓୋଭିଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୄଯ ମୋହୋ ବୂର ୄଟ  ׀ସଫୁ ଓଙ
ି ି ବୂର ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ
ପ୍ରତୟୋର୍ିତଭୋନଙ୍କୁ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଓୁ ପ୍ରୄରୋବନ ୄଦଔୋଆ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ବୂର ସୂଘନୋ ଦିଅମୋଏ ଓିଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ
ଫୀଭୋଯ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରତୟୋର୍ିତଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ଖୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ନିଚଯ ସ୍ୱୋଥପ ରୋବଓୁ ନୟଯ ସ୍ୱୋଥପ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ଫିବିନ୍ନ ଫିନଣ
ି ୋଭଓୄଯ ଅଆ.ଅଆ. ଡି.ଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉରିଖି
ଳ ତ ୄନୈତଓ
ି ସଂହିତୋ ୂଧ୍ୟୋଣ 4 ୄଯ ଅୄରୋଘିତ
ୄହୋଆଥିଫୋ ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ଅୄଡ ନିୄେପର୍ତ
ି ହୁ ଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଅଘୋଯ ସଂହିତୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଧୋଯୋଓୁ ଚୋଣିଫୋ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ
ସଂହିତୋଯ ଉରଖଂନ ନ ୄହଉ  ׀ନୁ ୋନ ସ୍ୱତଃ ହୁ ନ୍ତୋ ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ତୋଙ୍କଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ଭୋୄନ ସଫପଦୋ
ପ୍ରତୟୋର୍ିତଯ ସ୍ୱୋଥପଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଔୄନ୍ତ  ׀ଚିନର୍
ି ସଫୁ ୄନୈତଓ
ି ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଧିଓୋଯୀଭୋୄନ
ପ୍ରତୟୋର୍ିତଯ ରୋବ ୄକ୍ଷୋ ଫୟଫସୋଣଯ ରକ୍ଷୟ ଉୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟୋନ ଦିନ୍ତି ׀
2.

ଫିୄଶଷତା

ୄନୈତଓ
ି ଅଘଯଣଯ ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ତୋ ୄହଉଙି:
ଓ

ଗ୍ରୋହଓଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋଥପ/ହିତଓୁ ଚଣଓଯ ନିଚ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରୋବକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄଯ
ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ

ଔ

ଗ୍ରୋହଓଯ ଫିର୍ଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଫୟଫସୋଣିଓ  ଫୟକ୍ତିକତ ସୂଘନୋଓୁ ତୟନ୍ତ ୄକୋନୀଣତୋ ସହିତ
ଯଖିଫୋ  ୄକୌଯଫୋନିତ ଭୄନ ଓଯିଫୋ

କ

ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ କୁଡଓ
ି ୁ ୄନଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ

ନିଭନ ଯିସ୍ଙିତସ
ି ଫୁ ୄଯ ୄନୈତଓ
ି ତୋ ସହିତ ଭଧ୍ୟଭୋକପ ଘଣନ ଓଯିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଯହି ୋୄଯ:
ଓ

ୄକୋଟିଏ ୄମୋଚନୋ ନୟ ୄକ୍ଷୋ ଫହୁ ତ ଓଭ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଓିଭୋ ଓଭିର୍ନ ୄଦଉଥିଫୋ ଦୁ ଆ ୄମୋଚନୋ
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ଓୁ ଘଣନ ଓଯିଫୋ

ଔ

ଏଓ ଘୋରୁ ଯହିଥିଫୋ ରିସୀଓୁ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଓଯି ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ ୄନଫୋୋଆଁ ପ୍ରୄରୋବନ ୄଦଔୋଆଫୋ
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କ

ୄସହି ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫୋ ମୋହୋ, ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ଚଣୋୄଡ, ଗ୍ରୋହଓ ଓିଭୋ
ଦୋଫୀଯ ରୋବଗ୍ରୋହୀଯ ହିତ ଉୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆୋୄଯ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 6
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯଯ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ତୋ ନୁ ୄହଁ ?
I

ସୂଘନୋପ୍ରୋପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ କୁଡଓ
ି ୁ ୄନଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ

II.

ଗ୍ରୋହଓଯ ଫୟଫସୋଣ  ଫୟକ୍ତିକତ ସୂଘନୋଯ ୄକୋନୀଣତୋ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ

III.

ଅମକ -ସ୍ୱୋଥପଓୁ ଗ୍ରୋହଓଯ ସ୍ୱୋଥପଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ

IV.

ଗ୍ରୋହଓଯ ସ୍ୱୋଥପଓୁ ଅମକ -ସ୍ୱୋଥପଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ

ସାଯାଂଶ
ଓ

ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ  ସଭନ୍ଧଯ ବୂଭିଓୋ ନୟ ଉତ୍ପୋଦ ୄକ୍ଷୋ ଫୀଭୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତି ୄଫର୍ୀ-ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀

ଔ

ୁ ି,
ୄସଫୋ କୁଣଫର୍ତ୍ୋଯ ୋଞ୍ଚ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘଓଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି ଫିଶ୍ୱସନୀଣତୋ, ଅଶ୍ୱୋସନୋ ୂପ୍ରତିର୍ତ
ପ୍ରତିକ୍ରିଣୋର୍ୀତୋ, ସଭୋନୁ ବୂତି ଏଫଂ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ୂୄବୌତିଓ

କ

ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନଓୋ ଭୂରୟଓୁ ୄସହି ଅଥିଓ ରୋବସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଏଓ
ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ଏଓ ଦୀଖପ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୁସ୍ଙ/ଉର୍ତ୍ଭ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ଖ

ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ବୂଭିଓୋ ତୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀

ଗ

ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଏଓ ସଙ୍କିତ ବିୄମୋକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଆ.ଚି.ଏମ୍. ଏସ୍ ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି ମୋହୋଯ
ଫୀଭୋ ବିୄମୋକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡୋଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟୋକୄଯ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀

ଘ

ୄରୋଓୋ, ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଯସ୍ପଯ ସମ୍ମତିୄଯ, ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ  ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ
ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିୋୄଯ ׀

ଙ
ଚ

ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ, ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ୋ ୄଦଔୋଆଫୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ
׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ନିଚ ସ୍ୱୋଥପ ୄକ୍ଷୋ ଗ୍ରୋହଓଯ ସ୍ୱୋଥପଓୁ ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ୄଟ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
ଓ

ୄସଫୋଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ

ଔ

ସଭୋନୁ ବୂତି

କ

ସଙ୍କିତ ବିୄମୋକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣୋୀ ୂ ଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍.

ଖ

ଗ୍ରୋହଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନିଣଭ, 1986

ଗ

ଚିଲ୍ଲୋ ଉୄବୋକ୍ତୋ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ

ଘ

ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ/ଫୀଭୋ ପ୍ରର୍ୋସନିଓ ବିୄମୋକ ମୋଞ୍ଚ ଧିଓୋଯୀ

ଙ

ର୍ୋଯୀଯିଓ ବୋର୍ୋ/ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ

ଚ

ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣ
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ଛ

ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନ ଓୋ ଭୂରୟଯ ଥପ ୄହଉଙି ଅଥିଓ ରୋବସଫୁ ଯ ସଭଷ୍ଟି ମୋହୋ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ଏଓ ଦୀଖପୋଫଧି ସଭନ୍ଧ
ସ୍ଙୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋସର ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ ୋଆଁ ୄଭୋଟଯ ଫୀଭୋ ଅଆନ ନୁ ସୋୄଯ ନିଫୋମପୟ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ
ଉୄଯ ଫୋଦ ଫିଫୋଦଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଉୄବୋକ୍ତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନିଣଭ, 1986 ନୁ ସୋୄଯ, ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୁନଃଫିକ୍ରଣ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ୁ ଓିୄଣ,
ଏଓ ଉୄବୋକ୍ତୋଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଂର୍ଣଫୋଦ/ଫିଶ୍ୱୋସ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ତୟନ୍ତ ଅୄରୋଘନୋମକ ଓ ୄହଫୋ ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଅମକ -ସ୍ୱୋଥପଓୁ ଗ୍ରୋହଓଯ ସ୍ୱୋଥପଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙୋନ ୄଦଫୋ ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ନୁ ୄହଁ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ପ୍ରଶନ 1
____________ଏଓ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ଚିନର୍
ି ନୁ ୄହଁ ׀
I.

ଖଯ
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II.

ଫୀଭୋ

III.

ୄଭୋଫୋଆର ୄପୋନ

IV.

ଚିନଷଯ ଏଓ ୄମୋଡି

ପ୍ରଶନ 2
_______________ୄସଫୋ କୁଣଫର୍ତ୍ୋଯ ଏଓ ସୂଘଓ ନୁ ୄହଁ ׀
I.

ଘତୁ ଯତୋ

II.

ଫିଶ୍ୱସନୀଣତୋ

III.

ସଭୋନୁ ବୂତି

IV.

ପ୍ରତିକ୍ରିଣୋର୍ୀତୋ

ପ୍ରଶନ 3
ବୋଯତୄଯ _____________ ଫୀଭୋ ନିଫୋମପୟ ୄଟ ׀
I.

ୄଭୋଟଯ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ

II.

ଖଯ ୋଆଁ ଗ୍ନି ଫୀଭୋ

III.

ଖୄଯୋଆ ମୋତ୍ରୋ ୋଆଁ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ

IV.

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ

ପ୍ରଶନ 4
ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭୋ ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି _______________ ׀
I.

ୁନଃଫୀଭୋ

II.

ଓୋଟିଫୋୄମୋକୟ

III.

ସହ ଫୀଭୋ

IV.

ଯିୄଫଟ/ଙୋଡ

ପ୍ରଶନ 5
ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମୋକଥିଫୋ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ନିଭନ ଚଯିଅୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ମପୟନ୍ତ ହଞ୍ଚିୋୄଯ ׀
I.

ଅଆ.ଚି.ଏମ୍.ଏସ୍

II.

ଚିଲ୍ଲୋ ଗ୍ରୋହଓ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ

III.

ୄରୋଓୋ

IV.

ଅଆ.ଚି.ଏଭ.ଏସ୍ ଓିଭୋ ଚିଲ୍ଲୋ ଗ୍ରୋହଓ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ ଓିଭୋ ୄରୋଓୋ

ପ୍ରଶନ 6
ଗ୍ରୋହଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନିଣଭ ଓୋଯଫୋଯ ଓୄଯ:
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I.

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହିତ

II.

ୄଦୋଓୋନୀଭୋନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହିତ

III.

ବ୍ରୋଣ୍ଡ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହିତ

IV.

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ବ୍ରୋଣ୍ଡ  ୄଦୋଓୋନୀଭୋନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହିତ

ପ୍ରଶନ 7
_______________ ଙ୍କ ୄସହି ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ସୁଫଘ
ି ୋଯ ଓଯିଫୋଯ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହିଙ ି ୄମଉଁଠ୍ି ଚିନର୍
ି
ଓିଭୋ ୄସଫୋଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଦୋଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ଥୋଏ׀
I.

ଉଙ୍ଙ ନୟୋଣୋଣ

II.

ଚିଲ୍ଲୋ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣ

III.

ଯୋଚୟ ଓଭିର୍ନ

IV.

ଚୋତୀଣ ଓଭିର୍ନ

ପ୍ରଶନ 8
ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ :
I.

ଅମକ ଫିଶ୍ୱୋସୀ ୄହୋଆ

II.

ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଯହି

III.

ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯି

IV.

ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଯହି ଅଗ୍ରହ ୄଦଔୋଆ  ଅମକ ଫିଶ୍ୱୋସୀ ୄହୋଆ

ପ୍ରଶନ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫକ୍ତଫୟଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ :
I.

ଫୀଭୋ ଫିକ୍ରି ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ସମ୍ଭଫ ୄଟ

II.

ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ

III.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିଶ୍ୱୋସ ସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ

IV.

ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ୄଓଫ ର୍ୀର୍ପ ପ୍ରଫନ୍ଧଠ୍ୋଯୁ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ

ପ୍ରଶନ 10
ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଥୋଏ :
I.

ଫକ୍ତୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ

II.

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୋଯିଫୋ  ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଫୋ

III.

ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ

IV.

ଫକ୍ତୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୋଯିଫୋ  ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଫୋ ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ
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ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭୋ ଏଓ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ଚିନର୍
ି ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଘତୁ ଯତୋ ୄସଫୋ କୁଣଫର୍ତ୍ୋଯ ଏଓ ସୂଘଓ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ବୋଯତୄଯ ୄଭୋଟଯ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫୀଭୋ ନିଫୋମପୟ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭୋ ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓୋଟିଫୋୄମୋକୟ ଧୋଯୋ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମୋକ ଥିଫୋ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ଅଆ.ଚି.ଏମ୍. ଏସ୍. ଚଯିଅୄଯ ଅଆ. ଅଯ.ଡି.ଏ ମପୟନ୍ତ
ହଞ୍ଚ
ି ୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଗ୍ରୋହଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନିଣଭ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ୄଦୋଓୋନୀ,  ବ୍ରୋଣ୍ଡ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକ ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ
ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚିଲ୍ଲୋ ନୟୋଣୋଧିଓଯଣଙ୍କ ୄସହି ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ସୁଫଘ
ି ୋଯ ଓଯିଫୋଯ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହିଙ ି ୄମଉଁଠ୍ି ଚିନର୍
ି ଓିଭୋ
ୄସଫୋଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଦୋଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ଥୋଏ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
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ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧୋଯଣୋ ଅମକ ଫିଶ୍ୱୋସୀ ୄହୋଆ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଯହି  ଅଗ୍ରହ ୄଦଔୋଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଘୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିଶ୍ୱୋସ ସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସକ୍ରିଣ ଶ୍ରଫଣୄଯ ଫକ୍ତୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୋଯିଫୋ  ଭୁଯୁଓି ହସ ୄଦଫୋ ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ସଂୃକ୍ତ ଥୋଏ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 3
ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକ ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ୄସଫୋ ଉୄଦୟୋକ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍,ି ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଗ୍ରୋହଓ ପ୍ରତୟୋର୍ୋକୁଡଓ
ି
ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଯୂୄ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଉଙି ଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଯ ଭୋନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସୄନ୍ତୋର୍ ସଫପଦୋ ଯହୁ ଙ ି ׀
ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଉତ୍ପୋଦ ନଫୀନତୋ  ଅଧୁନଓ
ି ୄଦୟୋକିଓୀଯ ଉୄମୋକଯ ସହୋଣତୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋଯ ସ୍ଗଯୄଯ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଉନ୍ନତି ସୄତ୍ତ୍ୱ, ଉୄଦୟୋକ ଗ୍ରୋହଓ ସୄନ୍ତୋର୍  ନିଓୃଷ୍ଟ ଙଫି ହିସୋଫୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙି ׀
ଏହି ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋୋଆଁ ସଯଓୋଯ  ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଙନ୍ତି ׀
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଙ୍କ ନିଣଭୋଫୀ ଫିବିନ୍ନ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ, ଟର୍ଣ୍ପଏଯୋଉଣତ ଟୋଆମ୍ ୂଟି.ଏ.ଟି କୁଡଓ
ି ୁ ନୁ ଫନ୍ଧିତ
ଓଯିଙନ୍ତି, ମୋହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ
ୂରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପ ସୁଯକ୍ଷୋ ନିଣଭୋଫୀ , 2002 ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତି  ׀ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଏଓ
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଭଧ୍ୟ ଯହିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ତୋ’ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄେପର୍ଓ
ି ୋ
ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଙନ୍ତି ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ –ଉୄବୋକ୍ତୋ ନୟୋଣୋଣ, ୄରୋଓୋ
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A. ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା – ଉୄବାକ୍ତା ନୟାୟାୟ, ୄରାଓା
1. ସଭନିେତ ବିୄମାକ ଯିଘାନା ପ୍ରଣାୀ (ଅଆ ଚି ଏମ୍ ଏସ୍ ସ)
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମୋକ ଯିଘୋନୋ ପ୍ରଣୋୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଙନ୍ତି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ବିୄମୋକ ତଥୟଯ
ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡୋଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟୋକୄଯ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ
ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀
ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ସହିତ ଏହି ପ୍ରଣୋୀୄଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓଯିୋଯିୄଫ ଏଫଂ
ୄସଭୋନଙ୍କ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ଙୋିତ ଓଯି ୋଯିୄଫ  ׀ତୋ ୄଯ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ
ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆ ଦିଅମୋଏ ׀
ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ପ୍ରଣାୀ
ଅଆଚିଏମ୍ଏସ୍ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଦୂ ଯୀଓଯଣ ୋଆଁ ରୋକୁଥିଫୋ ସଭଣଓୁ ୄନର୍ଣ ଓୄଯ ׀
ବିୄମୋକସଫୁ ଓୁ ନିଭନରିଖିତ ଣୁ ଅର୍ ଏଲ୍ ୄଯ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx

2. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଅଆନ, 1986
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଏହି ଅଆନଓୁ ‚ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥପଯ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାକାଆଫାଓୁ ଏଫଂ ଉୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଫିଫାଦକୁଡଓ
ି ଯ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ାଆଁ ଉୄବାକ୍ତା ଯିଷଦ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯିଫା ାଆଁ‛ ଫିଧିଫଦ୍ଧ
ଓଯାକରା  ׀ଏହି ଅଆନଓୁ ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା (ସଂୄଶାଧନ) ଅଆନ, 2002 ଦ୍ୱାଯା ସଂୄଶାଧିତ ଓଯାମାଆଙି ׀
ଅଆନୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଯିବୋର୍ୋକୁଡଓ
ି ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମୋଆଙି :

ଯିବାଷା
“ୄସଫା” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ଫିଫଯଣଯ ୄସଫୋ ମୋହୋଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଉୄବୋକ୍ତୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଏ
ଏଫଂ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୟୋଙ୍କି ଂ, ଥପ ୄମୋକୋଣ, ଫୀଭୋ, ଯିଫହନ, ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍, ଫିଦୁୟତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓିଭୋ ନୟୋନୟ ର୍କ୍ତି
ୄମୋକୋଣ, ଔୋଦୟ ଓିଭୋ ଅଫୋସ ଓିଭୋ ଉବଣ, କୃହ ନିଭପୋଣ, ଭୄନୋଯଞ୍ଜନ, ଅୄଭୋଦ ପ୍ରୄଭୋଦ ଓିଭୋ ସଭୋଦ ଓିଭୋ
ନୟୋନୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଟନ୍ତି  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ର୍ୁଳ୍କ ଭୁକ୍ତ ଓିଭୋ ଫୟକ୍ତିକତ ୄସଫୋଯ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସି
ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ  ׀ଫୀଭୋଓୁ ଏଓ ୄସଫୋ ଯୂୄ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
“ଉୄବାକ୍ତା” ଯ ଥପ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ
 ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସି କୃୄହୋଓଯଣଓୁ ଓିୄଣ ଏଫଂ ୄସବି କୃୄହୋଓଯଣଯ ୄଓୌଣସି
ଉୄମୋକଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ମିଏ ୄସବି
କୃୄହୋଓଯଣ ୂସୋଭଗ୍ରୀ ଓୁ ୁନଃଫିକ୍ରଣ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ଫୋଣିଚୟି ଓ ଉୄେର୍ୟୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ଓିଭୋ
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 ଏଓ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସି ୄସଫୋଓୁ ବଡୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଏ ଏଫଂ ୄସବି
ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଯ ରୋବଗ୍ରୋହୀଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
“ତୁଟ”
ି ଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ୄଦୋର୍, ୂର୍ଣ୍ପତୋ, ପ୍ରଦର୍ପନଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ, ପ୍ରଓୃ ତ ି  ଯୀତିୄଯ ରଖୁ ପ୍ରୋଘୁମପୟ ମୋହୋଓୁ
ୄଓୌଣସି ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ତୋ’ ନ୍ତକପତ ଫଚୋଣ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଘୁକ୍ତି
ଓିଭୋ ନୟଥୋ ନୁ ମୋଣୀ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୋଦିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଅମୋଆଥିଫ ׀
“ବିୄମାକ”ଯ ଥପ ଏଓ ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଅୄଯୋ ୄମ :
 ଏଓ ନୁ ଘତ
ି ଫୟୋୋଯ ଅଘଯଣ ଓିଭୋ ନିର୍ଦ୍ଧ
ି ଫୟୋୋଯ ଅଘଯଣ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଆଙି
 ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଣୋମୋଆଥିଫୋ କୃୄହୋଓଯଣ ସୋଭଗ୍ରୀ ୄକୋଟିଏ ଓିଭୋ ଧିଓ ତୁଟ ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙି
 ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ବଡୋୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ରୋବ ଉଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ୄଓୌଣସି ଦୃ ଷ୍ଟଯ
ି ୁ ନୁ ୟନତୋୄଯ
ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙନ୍ତି
 ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓିଭୋ ୟୋୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ
ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄଟ
 କୃୄହୋଓଯଣ ସୋଭଗ୍ରୀ ୄମଉଁକଡ
ି ଫୟଫହୋଯ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଏଫଂ ନିଯୋର୍ତ୍ୋ ୋଆଁ
ୁ ଓ
ଫିଦସଂଓୁ  ୄହଫ, ୄସକୁଡଓ
ି ଚନସୋଧୋଯଣଓୁ ଫିକ୍ରଣ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ୄସହି ଅଆନଯ
ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ଯ ଉରଖଂନ ୄଟ ମୋହୋ ୄସବି କୃୄହୋଓଯଣ ସୋଭଗ୍ରୋକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମୋକଯ ଫିର୍ଣ,
ଯୀତି  ପ୍ରବୋଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯିଫୋ ଫୟଫସୋଣୀ ୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ

“ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦ”ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଫିଫାଦ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମାହା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଏଓ ବିୄମାକ
ଓଯାମାଆଥିଫ, ବିୄମାକୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଅୄଯାକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୀଓାଯ  ଔଣ୍ଡନ ଓୄଯ ׀
a) ଉୄବାକ୍ତା ଫିଫାଦ ନିଫାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭ/ଶାଔା
‚ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦ ନିଫୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓ
ି ‛ ପ୍ରୄତୟଓ ଚିରଳୋ  ଯୋଚୟ ଏଫଂ ଚୋତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
i.

ଚିଲ୍ଲା ୄପାଯମ୍
 ଏହି ୄପୋଯଭଯ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ସୀଭୋ ୄହଉଙି ୄସହି ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ୄମଉଁଠ୍ି
କୃୄହୋଓଯଣ ଓିଭୋ ୄସଫୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ
ୄଟ ׀
 ଚିଲ୍ଲୋ ୄପୋଯମ୍ ଏହୋଯ ଅୄଦର୍/ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ନିଷ୍ପୋଦନ ୋଆଁ ଏହୋଓୁ ଉମୁକ୍ତ ସିବିର ନୟୋଣୋଣଓୁ
ଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ କ୍ଷଭତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଟ ׀

ii. ଯାଚୟ ଅୄୟାକ
 ଏହି ନିଫୋଯଣ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୋଔୄଯ ଭୂ, ିର ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହିଙ ି
׀
 ଏହୋ ଚିରୋଳ ୄପୋଯମ୍ ୋଔଯୁ ିରକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତି ׀
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 ଏହୋ ନିଓଟୄଯ ୄସହିସଫୁ ବିୄମୋକଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ଭୂ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହିଙ ି ୄମଉଁଠ୍ି
କୃୄହୋଓଯଣ/ୄସଫୋଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ, ମଦି ଓିଙ ି ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଟ. 20 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ
ଧିଓ ହୁ ଏ ଓିନ୍ତୁ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ ׀
 ନୟୋନୟ କ୍ଷଭତୋ  ୄଫୈଧୋନିଓ ଧିଓୋଯ ଚିରଳୋ ୄପୋଯମ୍ ସଦୃ ର୍ ୄଟ ׀
iii. ଚାତୀୟ ଅୄୟାକ
 ଏହି ଅଆନ ନ୍ତକପତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନ୍ତିଭ ୄଫୈଧୋନିଓ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀ ଚୋତୀଣ ଅୄଣୋକ ଟନ୍ତି ׀
 ଏହୋ ନିଓଟୄଯ ଭୂ, ିର ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହିଙ ି ׀
 ଏହୋ ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଅୄଦର୍ଠ୍ୋଯୁ ିରସଫୁ ଯ ର୍ୁଣୋଣୀ ଓଯିୋଯନ୍ତି ଏଫଂ
ଏହୋଙ୍କ ଭୂ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯୄଯ ୄସହି ଫିଫୋଦ, ୄମଉଁଠ୍ି କୃୄହୋଓଯଣ/ୄସଫୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ. 100 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଥୋଏ
 ଏହୋ ନିଓଟୄଯ ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକଙ୍କ ଉୄଯ ନିଯୀକ୍ଷଣୋମକ ଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଯହିଙ ି ׀
ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ଭୋଧ୍ୟଭଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ଏଓ ସିବିର ନୟୋଣୋଣଯ କ୍ଷଭତୋସଫୁ ଯହିଙ ି ׀
ଘିତ୍ର 1: ବିୄମାକ ନିଫାଯଣ ାଆଁ ପ୍ରଣାୀ/ଭାଧ୍ୟଭ

b) ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା/ପ୍ରଣାୀ
ଉୄଯୋକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ନିଫୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫହୁ ତ ସଯ ୄଟ ׀
ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ ୋଔୄଯ ୄହଉ ଥଫୋ ଚୋତୀଣ ଅୄଣୋକ ୋଔୄଯ ୄହଉ, ଏଓ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ
ଏଓ ିର ୂୁନଫିଘୋଯ ୋଆଁ ପ୍ରୋଥପନୋ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ ନୋହିଁ  ׀ବିୄମୋକଓୁ ନିୄଚ
ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ତୋଙ୍କ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରତିନଧି
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ  ׀ଏହୋଓୁ ଫୟକ୍ତିକତ
ଯୂୄ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ଓିଭୋ ଏଯିଓି ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଠ୍ୋମୋଆୋଯିଫ  ׀ଏହୋ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଔୋମୋଆ ୋୄଯ
ୄମ ଏଓ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ଓିରଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀
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c) ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭଯ ଅୄଦଶକୁଡଓ
ି
ମଦି ୄପୋଯମ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ନ୍ତି ୄମ ମଦି ବିମୁକ୍ତ କୃୄହୋଓଯଣ/ସୋଭଗ୍ରୀ ବିୄମୋକୄଯ ଉୄରଳଔ ୄହୋଆଥିଫୋ
ୄଓୌଣସି ଫି ତୁଟ ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ଓିଭୋ ୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ବିୄମୋକୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି
ଫି ଅୄଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହୋଆମୋଏ, ୄପୋଯମ୍ ଫିୄଯୋଧୀ କ୍ଷଓୁ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ଓିଭୋ ଧିଓ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ନିୄେପର୍ତ
ି ଓଯି ଅୄଦର୍ ଚୋଯୀ ଓଯିୋଯନ୍ତି, ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ,
i.

ବିୄମୋକଓୋଯୀଙ୍କୁ ଭୂରୟ, ୂଓିଭୋ ଫୀଭୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ , ବିୄମୋକଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ
ର୍ୁଳ୍କଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫୋଓୁ

ii. ଫିୄଯୋଧୀ କ୍ଷଯ ଫୄହୋ ୄମୋକଁୁ ଉୄବୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ହୋନି ଓିଭୋ କ୍ଷତି ୋଆଁ
ଉୄବୋକ୍ତୋଭୋନଙ୍କୁ କ୍ଷତିୂଯଣ ଅଓୋଯୄଯ ଏବି ଯୋର୍ିଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ
iii. ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄସଫୋୄଯ ଥିଫୋ ତୁଟ ି ଓିଭୋ ବୋଫକୁଡଓ
ି ୁ ଦୂ ଯ ଓଯିଫୋଓୁ
iv. ନୁ ଘତ
ି ଫୟୋୋଯ ଅଘଯଣ ଓିଭୋ ନିର୍ଦ୍ଧ
ି ଫୟୋୋଯ ଅଘଯଣ ନିଫୃର୍ତ୍ ଓଯିଫୋଓୁ ଓିଭୋ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ୁନଫପୋଯ ନ
ଓଯିଫୋଓୁ
v. କ୍ଷଭୋନଙ୍କୁ ମପୟୋପ୍ତ ଭୂରୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ
d) ବିୄମାକକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱଯୂ
ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତିନ ି ୄପୋଯମ୍ ନ୍ତକପତ ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ନିଭର
ନ ିଖିତ
ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି
i.

ଦୋଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ନିଷ୍ପତିୄଯ ଫିଭ

ii. ଦୋଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ/ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
iii. ଦୋଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ
iv. କ୍ଷତିଯ ଯିଭୋଣ/ଭୋତ୍ରୋ
v. ରିସୀ ଫଧି/ସର୍ତ୍ପୋଫୀ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଆତୟୋଦି ׀

3. ଫୀଭା ୄରାଓା
ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ , 1938 ଯ କ୍ଷଭତୋ ନ୍ତକପତ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓୋଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ୄଯ ଯୋଚଓୀଣ କୟୋୄଚୄେ
ପ୍ରଓୋର୍ିତ ଏଓ ଫିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ସୋଫପଚନୀନ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ନିଣଭୋଫୀ, 1998 ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓୄର  ׀ଏହି ନିଣଭକୁଡଓ
ି
ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ, ସଭସ୍ଗ ଫୟକ୍ତିକତ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ, ଥପୋତ୍, ଫୟକ୍ତିକତ କ୍ଷଭତୋୄଯ
ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ׀
ୄରାଓା, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ାଯେଯିଓ ସମ୍ମତି ଦ୍ୱାଯା, ଓାମପୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଏଫଂ ଉୄଦଷ୍ଟା
ଯୂୄ ଓାମପୟ ଓଯିାଯିୄଫ ׀
ୄରାଓାଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି, ବିୄମାକଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମିଫ ଓି ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ, ନ୍ତିଭ ୄଟ ׀
a) ୄରାଓାଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ବିୄମାକ
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ୄରୋଓୋଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ବିୄମୋକ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ଥିଫୋ ଉଘିତ୍, ମୋହୋ ଫୀଭିତ
ଓିଭୋ ତୋଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହୋଆ, ଏଓ ୄରୋଓୋଙ୍କୁ ସୄଭୋଧିତ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଙ୍କ
ଧିଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ର୍ୋଔୋ/ଓୋମପୟୋଣ ଥୋଏ, ମୋହୋ ବିୄମୋକଓୋଯୀଓୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନିଯ
ସ୍ୱଯୂ  ଭୋତ୍ରୋ ଏଫଂ ଭୋକୁଥିଫୋ ସହୋଣତୋ ସହିତ, ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଥିତ ୄହୋଆଥୋଏ, ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ ׀
ୄରୋଓୋଙ୍କୁ ବିୄମୋକସଫୁ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ମଦି:
i.

ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କୁ ୂଫଯ
ପ ୁ ଏଓ ରିଖିତ ବିୄମୋକତ୍ର ୄଦଆଥିୄର ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ:
 ବିୄମୋକଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଥିୄର ଓିଭୋ
 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ୄକୋଟିଏ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକଓୋଯୀ ୄଓୌଣସି ଉର୍ତ୍ଯ ପ୍ରୋପ୍ତି
ଓଯି ନ ଥିୄର

ii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମୋକଓୋଯୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହନ୍ତି
iii. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୀଓୋଯଯ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ
iv. ବିୄମୋକଟି ୄଓୌଣସି ନୟୋଣୋଣ ଓିଭୋ ଉୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯମ୍ ଓିଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋୄଯ ଭୀଭୋଂସିତ ୄହୋଆ ଯହି
ନୋହିଁ
b) ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯିଶ
ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ/ଫିଧି ଯହିଙ ି ମୋହୋଓୁ ୄରୋଓୋ ନୁ ସଯଣ ଓଯିଫୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ:
i. ୄସବି ଏଓ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ୄକୋଟିଏ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁୋଯିର୍ କୁଡଓ
ି ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍
ii. ପ୍ରତିରିିକୁଡଓ
ି ଉବଣ ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କୁ ଠ୍ୋମିଫୋ ଉଘିତ୍
iii. ୄସବି ସୁୋଯିର୍ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁୋଯିର୍କୁଡଓ
ି ବିୄମୋକଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତୄଯ ଗ୍ରହଣ ଓଯି
ଫୋଓୁ ଡିଫ
iv. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ରଯ ଏଓ ପ୍ରତିରିି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ୄସହି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷ୍ଟିଓଯଣ ଭକୋମିଫୋ ଉଘିତ୍
c)

ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି

ମଦି ଫିଫୋଦଯ ସଭୋଧୋନ ଭଧ୍ୟସ୍ଙି ଦ୍ୱୋଯୋ ନ ହୁ ଏ, ୄରୋଓୋ ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄଫ ମୋହୋ ୄସ
ନୟୋୄଣୋଘିତ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯିୄଫ, ଏଫଂ ମୋହୋ ଫୀଭିତଯ ହୋନିଯ ପ୍ରତି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମତିଓି
ଅଫର୍ୟଓ, ତୋ’ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀
ୄରୋଓୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଉଥିଫୋ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ନିଭନ ନିଣଭକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ହୁ ନ୍ତି:
i. ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଟ. 20 ରକ୍ଷ ୂନୁ ଗ୍ରହ ଯୋର୍ି ୄଦଣ  ନୟୋନୟ ଔଙ୍ଙପ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍
ନୁ ୄହଁ
ii. ଏବି ଏଓ ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପ୍ତି ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ 3 ଭୋସଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଦିଅ ମିଫୋ ଉଘିତ, ଏଫଂ ଫୀଭିତ
ଏବି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ୄକୋଟିଏ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତିଭ ସଭୋଧୋନ ହିସୋଫୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରୋପ୍ତିଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍
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iii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ ଏଫଂ ୄସବି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ରଯ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄରୋଓୋଙ୍କ ୋଔଓୁ ଏଓ ରିଖିତ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆୄଫ
iv. ମଦି ଫୀଭିତ ୄସବି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଓୁ ରୋକୁ ନ
ଓଯି ୋଯନ୍ତି

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯନ୍ତୁ 1
___________ୋଔୄଯ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ସୀଭୋ ୄହଉଙି ୄସହି ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ, ୄମଉଁଠ୍ି
କୃୄହୋଓଯଣ ଓିଭୋ ୄସଫୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କ୍ଷତିୂଯଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ୄଟ ׀
I.

ଚିରଳୋ ୄପୋଯମ୍

II. ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ
III. ଚିରଳୋ ଯିର୍ଦ

IV. ଚାତୀୟ ଅୄୟାକ
ସାଯାଂଶ


ଅଆ ଅଯ ଡି ଏ ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମୋକ ଯିଘୋନୋ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଆ ଚି ଏମ୍ ଏସ୍ ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଙନ୍ତି ମୋହୋ
ଫୀଭୋ ବିୄମୋକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡୋଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟୋକୄଯ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀



ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦ ନିଫୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓ
ି ପ୍ରୄତୟଓ ଚିରୋଳ  ଯୋଚୟ ଏଫଂ ଚୋତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀



ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ଏହି ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ
ହୁ ନ୍ତି ମଥୋ: ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିୄଯ ଫିଭ, ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି, ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ, କ୍ଷତିଯ ଭୋତ୍ରୋ
ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି/ସର୍ତ୍ପୋଫୀ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଆତୟୋଦି ׀



ୄରୋଓୋ, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ୋଯସ୍ପଯିଓ ସମ୍ମତି ଦ୍ୱୋଯୋ, ଓୋମପୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଏଫଂ
ଉୄଦଷ୍ଟୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିୋଯିୄଫ ׀

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

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ସଭନିତ ବିୄମୋକ ଯିଘୋନୋ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଆ ଚି ଏମ୍ ଏସ୍
2. ଉୄବୋକ୍ତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଅଆନ, 1986
3. ଚିରଳୋ ୄପୋଯମ୍
4. ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ
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5. ଚୋତୀଣ ଅୄଣୋକ

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

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

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

ଆନଷଯୋନଷ
ୄଚୄନଯୋଲ୍ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍
ୟ

II. ଆଣ୍ଡିଅନ୍ ୄଚୄନଯୋଲ୍ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟଭ
III. ଆଣ୍ଟିୄଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗ୍ରି େୋନଷ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟଭ
IV. ଆୄଣ୍ଟରିୄଚଣ୍ଟ ଗ୍ରିେୋନଷ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟଭ
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ରିଖିତ ଉୄବୋକ୍ତୋ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଏଫଂ ଟ. 100 ରକ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଥିଫୋ ଭୂରୟଯ ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦଓୁ ସମ୍ଭୋି ୋଯିୄଫ ?
I.

ଚିଲ୍ଲୋ ୄପୋଯମ୍

II. ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ
III. ଚୋତୀଣ ଅୄଣୋକ
IV. ଚିଲ୍ଲୋଯିର୍ଦ
ପ୍ରଶନ 3
ନିଭନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଉୄବୋକ୍ତୋ ବିୄମୋକ ୋଆଁ ଅଧୋଯ ୄହୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ?
I.

I.ୄଦୋଓୋନୀ ୄକୋଟିଏ ଉତ୍ପୋଦ ୋଆଁ ଏଭଅଯି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଭୂରୟ ରୋକୁ ଓଯିଫୋ

II. ୄଦୋଓୋନୀ ୄକୋଟିଏ ଫକପୄଯ ଥିଫୋ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଉତ୍ପୋଦ ଫିର୍ଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଉୄଦର୍ ନ ୄଦଫୋ
III. ୄକୋଟିଏ ର୍ଧ ୄଫୋତର ଉୄଯ ପ୍ରତୁ ୟଚପତୋ ୄଘତୋଫନୀ ଦିଅ ମୋଆ ନ ଥିଫୋ
IV. ତୁଟମ
ି ୁକ୍ତ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି
ପ୍ରଶନ 4
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ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ୄକୋଟିଏ ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ଉମୁକ୍ତ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଫ ?
I.

ୄୋରିସ

II. ଉଙ୍ଙତଭ ନୟୋଣୋଣ
III. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ
IV. ଚିରଳୋ ନୟୋଣୋଣ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁ ଉକ୍ତି ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଯ ପ୍ରୋୄଦର୍ିଓ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ିଓ ୄଟ ?
I.

ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଙ୍କ ଚୋତୀଣ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙି

II. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଙ୍କ ଯୋଚୟ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙି
III. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଙ୍କ ଚିରୋଳ ନୟୋଣୋଧିଓୋଯ ଙି
IV. ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ୄଓଫ ନିେଷ୍ଟ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରିଣ ସୀଭୋ ବିତୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତି
ପ୍ରଶନ 6
ଏଓ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ନିଓଟୄଯ ଓିଯି ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଏ ?
I.

ବିୄମୋକ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ

II. ବିୄମୋକ ୄପୋନ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ
III. ବିୄମୋକ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ସୋଭନୋ ସୋଭନି ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ
IV. ବିୄମୋକ ଔଫଯଓୋକଚ ଫିଜ୍ଞୋନ ଚଯିଅୄଯ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ
ପ୍ରଶନ 7
ଏଓ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ ସଭଣ ସୀଭୋ ଓଣ ୄଟ ?
I.

ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ଦୁ ଆ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ

II. ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ତିନ ି ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ
III. ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ
IV. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ୄକୋଟିଏ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ୄରୋଓୋ ନିଓଟୄଯ ୄକୋଟିଏ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୂଫ-ପ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁ ୄହଁ
?
I.

ବିୄମୋକ ଏଓ ‘ଫୟକ୍ତିକତ ଙ୍କ୍ତି’ ଫୀଭୋ ଉୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄହଫୋ ଉଘିତ

II. ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ବିୄମୋକ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋଯ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପ ବିତୄଯ ବିୄମୋକ ନିଶ୍ଚଣ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ଉଘିତ
III. ବିୄମୋକଓୋଯୀଓୁ ୄରୋଓୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଏଓ ଉୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯମ୍ ନିଓଟଓୁ ମିଫୋଓୁ ଡିଫ
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IV. ଭୋକୁଥିଫୋ ୄଭୋଟ ସହୋଣତୋ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଭୂରୟ ବିତୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ଯହିଫୋ ଉଘିତ
ପ୍ରଶନ 9
ୄରୋଓୋ ନିଓଟୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ/ଘୋଚପ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଙି ଓି ?
I.

ଟ. 100 ଯ ର୍ୁଳ୍କ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ

II. ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ/ଘୋଚପ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ
III. ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ସହୋଣତୋ ଯୋର୍ିଯ 20% ର୍ୁଳ୍କ ଅଓୋଯୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ୄଦଫୋ ଉଘିତ
IV. ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ସହୋଣତୋ ଯୋର୍ିଯ 10% ର୍ୁଳ୍କ ଅଓୋଯୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ୄଦଫୋ ଉଘିତ
ପ୍ରଶନ 10
ଏଓ ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ଓି ?
I.

ବିୄମୋକ କୁଡଓ
ି ୄଓଫ ସୋଫପଚନୀନ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ

II. ହଁ, ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ
III. ଚୀଫନ ଫିବୋକୄଯ ୄଓଫ ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ
IV. ଣ-ଚୀଫନ ଫିବୋକୄଯ ୄଓଫ ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନକୁଡଓ
ି ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଅଆଚିଏମ୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଟିୄଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗ୍ରିେୋନଷ ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫଦୄଯ ଉୄମୋକ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଯୋଚୟ ଅୄଣୋକ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଏଫଂ ଟ.100 ରକ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଭୂରୟଯ ଉୄବୋକ୍ତୋ ଫିଫୋଦଓୁ ସମ୍ଭୋି ୋଯିୄଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ୄଦୋଓୋନୀ ୄକୋଟିଏ ଫକପୄଯ ଥିଫୋ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଉତ୍ପୋଦ ଫିର୍ଣୄଯ ଉୄଦର୍ ନ ୄଦଫୋ ୄକୋଟିଏ ୄଫୈଧ ଉୄବୋକ୍ତୋ
ବିୄମୋକ ୋଆଁ ଅଧୋଯ ୄହୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
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ବିୄମୋକ ୄସହି ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ନିଓଟୄଯ ଦୋଔର ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭୋ ନ୍ତକପତ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଓୋମପୟୋଣ ଥୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ୄଓଫ ନିେଷ୍ଟ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭୋ ବିତୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ୄରୋଓୋ ନିଓଟୄଯ ବିୄମୋକ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ବିୄମୋକଓୋଯୀ ୄରୋଓୋ ନିଓଟଓୁ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିୄମୋକଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଶ୍ଚଣ
ହଞ୍ଚିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ବିୄମୋକଓୋଯୀଓୁ ୄରୋଓୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଏଓ ଉୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯମ୍ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ୄରୋଓୋ ନିଓଟୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ/ ଘୋଚପ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ହଁ, ନିଚସ୍ୱ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମୋକ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 4
ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା
A. ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ
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ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ କଷ୍ଟ, 2015 ୄଯ ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହରୋ ଏଫଂ 1 ଏପ୍ରିର, 2016 ଠ୍ୋଯୁ ରୋକୁ
ୄହଫ I
ନିଭନ ଯିବୋର୍ୋକୁଡଓ
ି ପ୍ରୋସଙ୍ଗି ଓ ଟନ୍ତି I
1.

ଯିବାଷା :

(a) “ଧିନିଣଭ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହଉଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ୂ1938 ଯ
4
(b) “ଅୄଫଦଓ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି (i)

ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀ ମୋହୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଅଆନ, 2013 ୂ2013 ଯ 18 ଓିଭୋ ୄସଥିୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଧିନିଣଭ
ନ୍ତକପତ ଓିଭୋ
ୄଓୌଣସି ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଅଆନ ମୋହୋ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଥିରୋ; ତୋ‟ ନ୍ତକପତ କଠ୍ିତ ୄହୋଆଥିରୋ; ଓିଭୋ

(ii)

ସୀଭିତ ଦୋଣିତ୍ୱ ବୋକିଦୋଯୀ ଅଆନ, 2008 ନ୍ତକପତ କଠ୍ିତ ଏଫଂ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଏଓ ସୀଭିତ ଦୋଣିତ୍ୱ
ବୋକିଦୋଯୀ; ଓିଭୋ

(iii) ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋ ଅଆନ, 1912 ନ୍ତକପତ ଓିଭୋ ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ୋଆଁ ଥିଫୋ
ୄଓୌଣସି ଅଆନ
ନ୍ତକପତ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଏଓ ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋ, ଓିଭୋ
(iv) ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବୋକ 2 ଯ ଧୋଯୋ ୂ4A) ୄଯ ଯିବୋର୍ିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କି ଂ ଓବ୍ନୋନୀ
ୂV)

ଫୟୋଙ୍କି ଂ ଓବ୍ନୋନୀ ଅଆନ, 1949 ୂ1949 ଯ 10 ନୁ ବୋକ 5 ଯ ଉ-ନୁ ବୋକୂ1 ଯ ଧୋଯୋ ୂda)

ନ୍ତକପତ
ଯିବୋର୍ିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ଏଓ ନୁ ଯୂ ନୂ ତନ ଫୟୋଙ୍କ
ୂvi)

ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଗ୍ରୋଭୀଣ ଫୟୋଙ୍କ ଅଆନ, 1976 ୂ1976 ଯ 21 ଯ ନୁ ବୋକ 3 ନ୍ତକପତ ସ୍ଙୋିତ ଏଓ

ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଗ୍ରୋଭୀଣ
ଫୟୋଙ୍କ : ଓିଭୋ
ୂvii) ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋ ଅଆନ, 1912 ଓିଭୋ ବୋଯତୀଣ ଯିଚବପ ଫୟୋଙ୍କ ସହିତ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଏଓ ଣ-ଫୟୋଙ୍କି ଂ
ଫିର୍ତ୍ୀଣ ଓବ୍ନୋନୀ
ନ୍ତକପତ ସମ୍ମିତ
ି ଏଓ ଣ-ସଯଓୋଯୀ ସଂକଠ୍ନ ଓିଭୋ ଏଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଋଣଦୋତୋ ଅଥିଓ ସଂକଠ୍ନ : ଓିଭୋ
ୂviii) ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଓୌଣସି ନୟ
ଫୟକ୍ତି I
(c) “ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଂସ୍ଙୋନ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ  ଧିସୂଘୀତ ୄହୋଆଥିଫୋ
ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୀଭୋ
ଫିକ୍ରଣ, ୄସଫୋ  ଫିଣନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ର୍ିକ୍ଷୋ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄଓୌଣସି ସଂସ୍ଙୋନ/ନୁ ଷ୍ଠୋନ, ଏଫଂ
ଏଥିୄଯ
ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଂସ୍ଙୋନ, ଭୁଭୋ ଆ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ୄଟ I
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(d) “ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ସତୟୋଓ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଦୂ ଯବୋର୍ୀ ୄଭୋଡୄଯ ମୋଘନୋ ଓିଭୋ ଫିକ୍ରଣ ଉୄେର୍ୟ
ୄନଆ ଏଓ ୄଟରି
ଭୋୄଓପଟଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିମକ୍ତ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ଫିନଣ
ି ଭ 7ୂ3
ୁ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଫିନେ
ନ୍ତକପତ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି
ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫ;
(e) “ପ୍ରୋଧିଓଯଣ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଧିନିଣଭ, 1999 ୂ1999 ଯ 41 ଯ
ନୁ ବୋକ 3
ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ସଂସ୍ଙୋିତ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ I
(f) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଉୄଯୋକ୍ତ ଧୋଯୋ ୂଔ ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଚୀଫନ,
ସୋଧୋଯଣ 
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫକପ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ୄସଫୋ ସଓୋୄର୍ ଏହି ଫିନଣ
ି ୋଭୋଫୀ
ନ୍ତକପତ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ ଓଯିଥୋଏ I
(g) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋୂଚୀଫନ ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀୄଯ
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆ
ଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ୄସଫୋ ସଓୋୄର୍, ୄସବି
ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋୋଆଁ,
ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ
ଓଯିଥୋଏ I
(h) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସୋଧୋଯଣ ”ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀୄଯ
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି
ଓଯୋମୋଆ ଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ୄସଫୋ ସଓୋୄର୍,
ୄସବି ଓୋମପୟ
ଓଯିଫୋୋଆଁ, ଏହି ଫିନଣ
ି ୋଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ
ଓଯିଥୋଏ I
(i) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋୂସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀୄଯ
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆ
ଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ୄସଫୋ ସଓୋୄର୍, ୄସବି ଓୋମପୟ
ଓଯିଫୋୋଆଁ,
ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ
ଓଯିଥୋଏ I
(j) “ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସଂମୁକ୍ତ ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଉୄଯୋକ୍ତ ଧୋଯୋ ୂf) ୄଯ
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋ
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ମୋଆଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓିଭୋ
ୄଓୌଣସି ଦୁ ଆ ଓିଭୋ
ସଭସ୍ଗ ତିୄନୋଟିଯ ସଂମୁକ୍ତ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ପ୍ରୋପ୍ତି ସଓୋୄର୍, ୄସ ବି ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଏହି
ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ
ଓଯିଥୋଏ I
(k) ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ “ଯୀକ୍ଷୋ ସଭିତ”ି ୄହଉଙି ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଂସ୍ଙୋନ, ଭୁଭୋ ଆ ଓିଭୋ
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ
ଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ  ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଯୀକ୍ଷୋ ଅୄଣୋଚିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ
ଏଫଂ ଧିସୂଘୀତ ୄଓୌଣସି ନୟ ସଭିତ ି I
(l) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ତୋହୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ, ନିୄେପର୍ଓ ଓିଭୋ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓିଭୋ
ୄଓୌଣସି ନୟ
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସୄଭତ ଏଓ ଅୄଫଦଓଓୁ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଉମୁକ୍ତତୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ସଓୋୄର୍
“ୄମୋକୟ ଏଫଂ
ସଭୁଘତ
ି ” ୄହଉଙି ଭୋଦଣ୍ଡ I
(m) ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ “ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓ
ି ୁ
ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯି
ଫୋଓୁ ୄଓଫ ନିମୁକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ, ଏଓ ନିୄେପର୍ଓ ଓିଭୋ ଏଓ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓିଭୋ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତ, ଏଫଂ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄଓୌଣସି ଧିଓୋଯୀ ଓିଭୋ ଓଭପଘୋଯୀ ଏଫଂ ମିଏ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄମୋକୟତୋ  ଫୟଫସୋଣିଓ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହୋଆଥିଫ ତଥୋ
ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥିଫ I
(n) “ଞ୍ଜି ଓଯଣ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋଓୁ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ
ଚୋଯୀ ଓଯୋ
ମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର I
(o) “ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ
ଞ୍ଜି ଓଯଣ
ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ, 2015 I
(p) “ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଚୄଣ ଓଭପଘୋଯୀ ମିଏ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ
ତଯପଯୁ ଫୀଭୋ
ଫୟଫସୋଣ ମୋଘିଫୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀୄଯ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ୄହୋଆଥିଫୋ
ନୁ ମୋଣୀ
ୄମୋକୟତୋ, ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ  ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଥିଫ;
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(q) “ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ” ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଫୋଣିଚୟି ଓ ସୂଘନୋ ୄପ୍ରଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ସବ୍ନୋଦନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ୄଟରିଓମ୍ ଓଭସିଅର
ଓଭୁୟନିୄଓର୍ନଷ ଓଷ୍ଟଭଯ ପ୍ରିପୄଯନଷ ୄଯକୁୄରର୍ନଷ, 2010 ୂୄଟରିଓମ୍ ଫୋଣିଚୟି ଓ ସଂଘୋଯ ଗ୍ରୋହଓ ସନ୍ଦ
ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ,
2010 ଯ ଧ୍ୟୋଣ III ନ୍ତକପତ ବୋଯତୀଣ ୄଟରିଓମ୍ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହିତ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଏଓ ସର୍ତ୍ୋ I
(r) ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଫଂ ଯିବୋର୍ିତ ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ଓିନ୍ତୁ ସଭଣ ସଭଣୄଯ
ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ, ଧିନିଣଭ, ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଧିନିଣଭ, 1999 ଓିଭୋ
ତୋ‟ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ/ ଭୋକପଦର୍ିଓୋୄଯ ଯିବୋର୍ିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ତଥୋ ଉକ୍ତିକଡ
ି ଯ
ୁ ଓ
ଥପ ମଥୋକ୍ରୄଭ ୄସହି ଧିନିଣଭ/ ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ / ଭୋକପଦର୍ିଓୋୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୂୄ ୄହଫ I
2. ଏହି ଫିନୟ
ି ଭାଫୀଯ ଯିସଯ ଏଫଂ ପ୍ରମୁଚୟତା :
(1) ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନିଭନ ଯୂୄ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ୄଫୈଧତୋ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ,
ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ, ପ୍ରୋପ୍ତି ଏଫଂ ୄସଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଞ୍ଜି
ଓଯଣଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ I
(a) ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ମୋଘିଫୋ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ  ୄସଫୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂଚୀଫନ ଯ
ସଫପୋଧିଓ ତିୄନୋଟି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଫୟଫସ୍ଙୋ ୄହୋଆୋୄଯ I
(b) ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ମୋଘିଫୋ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ  ୄସଫୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସୋଧୋଯଣ
ଯ ସଫପୋଧିଓ ତିୄନୋଟି ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଫୟଫସ୍ଙୋ ୄହୋଆୋୄଯ I ଅହୁ ଯି ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସୋଧୋଯଣ
ଏଓତ୍ର ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ସଓୋୄର୍ ୋଞ୍ଚ ୄଓୋଟି ଟଙ୍କୋଯୁ ଧିଓ ୄହଉ ନ ଥିଫୋ ୄଭୋଟ
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଥିଫୋ
ୄସବି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଔୁଘୁଯୋ ପ୍ରଓୋଯଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ  ଫୋଣିଚୟି ଓ ପ୍ରଓୋଯଯ
ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ଓୁ ମୋଘିଫ,
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫ  ଏସଫୁ ଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ I
(c) ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ମୋଘିଫୋ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ  ୄସଫୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଯ
ସଫପୋଧିଓ ତିୄନୋଟି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଫୟଫସ୍ଙୋ ୄହୋଆୋୄଯ I
(d) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସଂମୁକ୍ତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଧୋଯୋ ୂa) ଠ୍ୋଯୁ ୂc) ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ସର୍ତ୍ପକୁଡଓ
ି ରୋକୁ
ୄହଫ I
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(e) ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୄଓଫ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ୂଫପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଫଂ
ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଫିଦୟଭୋନ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉଘିତ୍ ଫୟଫସ୍ଙୋ ସହିତ ହିଁ ଓଯୋମିଫ I
3. ଅୄଫଦନଯ ଫିଘୋଯ (1)ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ ଏଓ ଅୄଫଦନଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ
ଓୋମପୟଓୋ
ଓୁ ସଂୋଦନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଫିର୍ଣଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ୄନଫ I
ୂ2 ଉୄଯୋକ୍ତ ଫିର୍ଣୄଯ କ୍ଷୋତ ଓଯିଫୋ ଫିନୋ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ, ନିଭସ
ନ ଫୁ ଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ୄନଫ, ୄମଯିଓି
(a) ଅୄଫଦଓ ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବୋକ 42D ଯ ଉ-ନୁ ବୋକ ୂ5 ନ୍ତକପତ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄମୋକୟତୋକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି
ୄକୋଟିଓଯ ଫି ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଙି ଓି ;
(b) ଅୄଫଦଓ ୋଔୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଆନଫ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରଓଘଯ, ମଥୋ; ଅଫର୍ୟଓ ଓୋମପୟୋଣ ଔୋରି ସ୍ଙୋନ, ଉଓଯଣ
ଏଫଂ ଏହୋଯ
ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓ
ି ୁ ସପତୋୂଫଓ
ପ ସଂୋଦନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଉସ୍ଙିତ ି ଞ୍ଜି ଓୋୄଯ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ
ଫୟକ୍ତି ଙନ୍ତି ଓି ;
(c) ଅୄଫଦଓ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତ
ି ୄଓୌଣସି ଫି ଫୟକ୍ତିଓୁ ତୀତୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ
ରୋଆୄସନଷ/
ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ ଭନୋ ଓଯିଥିରୋ ଓି ?
a.ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ – ଏହି ଉ-ଧୋଯୋଯ ଉୄେର୍ୟୄଯ, ଉକ୍ତି “ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତ
ି ”ଯ ଥପ

ଏଓ ପୋଭପ ଓିଭୋ

ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ ଓିଭାେ ଏଓ ସଂସ୍ଥା ଓୄପାୄଯଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄହଉଙି ଏଓ ସହୄମାକୀ, ଏଓ ସହାୟଓ ଓବ୍ନାନୀ, ଏଓ
ଯେଯ ସଭେନ୍ଧତ
ି ସଂସ୍ଥାନ ଓିଭୋ ଅୄଫଦଓଯ ଏଓ ସଭୂହ ଓବ୍ନାନୀ I ଏତଦ୍ଦ୍ୋଯା ଏହା େଷ୍ଟ ଓଯାମାଉଙି ୄମ
ଏହି ଦକୁଡଓ
ି ୄସହି ସଭାନ ଥପ ଯହିଫ ମାହା ୄସଭାନଙ୍କୁ ଓବ୍ନାନୀ ଅଆନ, 2013 ଓିଭୋ ପ୍ରତିୄମାକିତା
ଅଆନ, 2002, ପ୍ରଓଯଣ ମାହା ଫି ୄହଉ, ୄସଥିୄଯ ଦିଅମାଆଙି I
(d) ଅୄଫଦଓଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଓ ସ୍ନୋତଓ ୄଟ ଓି ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୋଠ୍ୟକ୍ରଭ ନୁ ସୋୄଯ
ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ .ସଂସ୍ଙୋନଯୁ ନୂ ୟନ 50 ଖଣ୍ଟୋଯ ୄସୈଦ୍ଧୋନ୍ତିଓ  ଫୟଫହୋଯିଓ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି, ଏଫଂ
ଯୀକ୍ଷୋ ସଭିତ ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅୄଣୋଚିତ . ଉୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ଫଧି ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ
ୄହୋଆଙି ଓି ? ସର୍ତ୍ପ ଏହି ଓି ୄମ ୄମଉଁଠ୍ି ଅୄଫଦଓଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଂସ୍ଙୋନ,
ଭୁଭୋ ଆଯ ଏଓ ସହୄମୋକୀ/ସଦସୟ; ଓିଭୋ ସି.ଅଆ.ଅଆ., ରଣ୍ଡନଯ ସହୄମୋକୀ/ସଦସୟ; ଓିଭୋ
ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ସଂସ୍ଙୋନ ଯ ସହୄମୋକୀ/ସଦସୟ. ୄହୋଆଥୋଏ; ଓିଭୋ ଫୀଭୋ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ
ସଂସ୍ଙୋନ, ହୋଆଦ୍ରୋଫୋଦ ୂଆନିଶିଘୁୟଟ ଫ୍ ଆନଷସୁୟଯୋନଷ ଏଣ୍ଡ ଯିସ୍କ .ଭୟୋୄନଚୄଭଣ୍ଟ, ହୋଆଦ୍ରୋଫୋଦ ଯ
ୄଓୌଣସି ସ୍ନୋତୄଓୋର୍ତ୍ଯ ୄମୋକୟତୋ ଧୋଯଣ ଓଯିଥୋଏ, ୄସଆଠ୍ି ୄସୈଦ୍ଧୋନ୍ତିଓ  ଫୟଫହୋଯିଓ
ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ଘିର୍ ଖଣ୍ଟୋ ୄହଫ I
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(e) ଅୄଫଦଓଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ, ନିୄେପର୍ଓ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଓଭପଘୋଯୀଭୋୄନ କତ ତିନ ି ଫର୍ପଯ ଫଧିୄଯ ଏହି
ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ
ସ୍ଙିତ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି ଅଘୋଯ ସଂହିତୋଯ ଉରଳଖଂନ ଓଯି ନୋହୋନ୍ତି ଓି ;
ୂ ୀ III ୄଯ ଫିନେ
(f) ଅୄଫଦଓ, ମଦି ଅୄଫଦଓଯ ଭୂଔୟ ଫୟଫସୋଣ ଫୀଭୋଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଓିଙ ି ୄହୋଆଥୋଏ, ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋଯୂୄ ଏହୋଯ
ଓୋମପୟଓୋ  ନୟୋନୟ ଓୋମପୟଓୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଥିଓ ଭୋଭରୋୄଯ ଏଓ ହୋତ-ଦୂ ଯୀ ସଭନ୍ଧ ଯକ୍ଷୋ ଓୄଯ
ଓି;
(g) ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ/ନିୄେପର୍ଓୂଭୋୄନ /ଂର୍ୀଦୋଯୂଭୋୄନ /ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ
ସଂରଗ୍ନ I ୄଯ ଦିଅ
ମୋଆଥିଫୋ ଫିଫଯଣ ଅଧୋଯୄଯ ୄମୋକୟ/ମୄଥୋଘିତ ୄଟ/ଟନ୍ତି ଓି ; ଏଫଂ
(h) ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ଏହି ଭତ ୄଟ ୄମ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ହିତୄଯ ଥିଫ I
(3) ଅୄଫଦଓଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ନିଭନରିଖିତ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିୄଫ a. ଏଓ ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଫୋଡପ/ନୁ ଷ୍ଠୋନ ୂସଂସ୍ଙୋନ ଯୁ ନୂ ୟନ 12ର୍ ୄଶ୍ରଣୀ ଓିଭୋ ତତ୍ସଭ ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ
ୄହୋଆଥିୄଫ
b. (i) ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫକପଯ ଚୀଫନ, ସୋଧୋଯଣ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ମୋହୋ ୋଆଁ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଘୋୄହଁ, ୄସଥିୋଆଁ ଏଓ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଂସ୍ଙୋନଯୁ ନୂ ୟନ ଘୋର୍ ଖଣ୍ଟୋଯ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷୋ ସଭିତ ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅୄଣୋଚିତ
ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥିଫ;
(ii) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୂସଂମୁକ୍ତ ଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଂସ୍ଙୋନଠ୍ୋଯୁ ନୂ ୟନ ଞ୍ଚସ୍ଗଯୀ ଖଣ୍ଟୋଯ
ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷୋ ସଭିତଦ୍ୱ
ି ୋଯୋ ଅୄଣୋଚିତ ଯୀକ୍ଷୋୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥିଫ;
c. ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ମୋଘିଫୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ନିୄଣୋଚିତ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ
ୋଔୄଯ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୂୄ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଫୈଧ
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଯହିଥିଫ I ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ତିନ ି
ଫର୍ପଯ ସଭଣୋଫଧି ମପୟନ୍ତ ଭୋନୟ ଯହିଫ;
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ଚୋଯୀ ୋଆଁ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ସଂରଗ୍ନ 3 ୄଯ ଥିଫୋ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ପ୍ରୋଯୂୄଯ
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫ I
d.

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି, ମିଏ ନୟ ୄଓୌଣସି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ
ୄହଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁଫ, ୄସ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଣ ଅର୍ତ୍ି
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସହିତ ନୂ ତନ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯି ତୋହୋ ଓଯି ୋଯିଫ I
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ମଦି, ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଣ ଅର୍ତ୍ି ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ନ ଓୄଯ, ଏହୋ
ଭୋନି ୄନଫୋଓୁ ୄହଫ ୄମ ତୋଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋୄଯ ଓଥିତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄଓୌଣସି ଅର୍ତ୍ି ନୋହିଁ I
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ନୁ ୄଯୋଧଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଯିଫର୍ତ୍ପନଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯି ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ନୋଭ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯି ଏଓ ସଂୄର୍ୋଧିତ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ଓଯିଫ I
e.

ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଭୂଔୟ ଫୀଭୋ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଧିଓୋଯୀ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭୋ
ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ରୋଆୄସନିଷଂ ଫିନଣ
ି ଭ, 2002 ନ୍ତକପତ
ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ୂଫଯ
ପ ୁ ଓୋମପୟଯତ ଟନ୍ତି I ୄସଭୋୄନ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ
ନ୍ତକପତ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ଘୋରୁ ଯଖିୋଯନ୍ତି I ଫର୍ୟ, ୄସବି
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଭୂଔୟ ଫୀଭୋ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ
ଅୄଫଦନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହିସୋଫୄଯ ଓିଭୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଙ
ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ I ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଉୄଯୋକ୍ତ ଉଫିନଣ
ି ଭ ୂc) ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହିସୋଫୄଯ ୄସହି ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଭୂଔୟ ଫୀଭୋ
ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ଓଯିଫ I

4. ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ –(1) ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ଞ୍ଜି ଓଯଣ ସଭୋପ୍ତି ୂଫପଯୁ ତିଯର୍
ି ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ,
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଠ୍ୋୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ର୍ୁଳ୍କ ସହିତ ପଭପ A ୄଯ ଏଓ ଅୄଫଦନ ଓଯିୋୄଯ I
ଫର୍ୟ ସର୍ତ୍ପ ଏହି ଓି ୄମ ମଦି ଅୄଫଦନ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୋଔଓୁ ୄସହି ଫଧି ୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଘିତ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ
ଫୋସ୍ଗଫ ସଭୋପ୍ତିଯ ୂଫଯ
ପ ୁ ହଞ୍ଚି ଥୋଏ, ଏଓ ର୍ହ ଟଙ୍କୋଯ ତିଯକ୍ତ
ି ର୍ୁଳ୍କ ସହିତ ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ୄଦଣ
ୄହଫ I
ଅହୁ ଯି ସର୍ତ୍ପ ଏହି ଓି ୄମ ୂଫପ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ସମ୍ମିତ
ି ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫିଭ ସଓୋୄର୍ ଅୄଫଦଓ
ଦ୍ୱୋଯୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ମୄଥଷ୍ଟ ଓୋଯଣ ୋଆଁ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଅୄଫଦଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୋତ ର୍ହ ଘୋର୍
ଟଙ୍କୋଯ ତିଯକ୍ତ
ି ର୍ୁଳ୍କ ସହିତ ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯ ସଫୁ ଯ ପ୍ରଦୋନ ୄଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ସଭୋପ୍ତି ତୋଯିଔ ୄଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିୋୄଯ I

ଧ୍ୟୋନ ଦିନ୍ତୁ : ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ସଭୋପ୍ତିଯ ନୄଫ ଦିନ ୂଫପଯୁ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନୁ ଭତି ଦିଅମୋଏ I
ୂ2 ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଘୋହିଁଫୋ ୂଫପଯୁ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ, ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ
ସଂସ୍ଙୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ, ନୂ ୟନ ଘିର୍ ଖଣ୍ଟୋଯ ୄସୈଦ୍ଧୋନ୍ତିଓ  ଫୟଫହୋଯିଓ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଥିୄଫ I
ୂ3 ଉ-ଫିନଣ
ି ଭ ୂI) ନ୍ତକପତ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଏଓ ଅୄଫଦନଓୁ ଫିନଣ
ି ଭ 7 ନ୍ତକପତ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄହୋଆଥିଫୋ
ବି ସଭୋନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ I
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ୂ4 ଅୄଫଦଓ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ସଭସ୍ଗ ସର୍ତ୍ପଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଙ ି ୄଫୋରି ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ୄହଫୋ ୄଯ, ତିନ ି ଫର୍ପଯ ଫଧି ୋଆଁ ପଭପ C ୄଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଅୄଫଦଓ ୋଔଓୁ
ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆଫ I
5. ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ ନାହିଁ (1) ୄମଉଁଠ୍ି ଫିନଣ
ି ଭ 4 ନ୍ତକପତ ଏଓ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓିଭୋ ଫିନଣ
ି ଭ 11 ନ୍ତକପତ ନୂ ତନୀଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ
ଏଓ ଅୄଫଦନ ଫିନଣ
ି ଭ 7 ୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ନୋହିଁ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଞ୍ଜି ଓଯଣ
ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋୋଆଁ ଓିଭୋ ତୋଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭନୋ ଓଯିୄଦଆୋୄଯ I
ସର୍ତ୍ପ ଏହି ଓି ୄମ ୄଓୌଣସି ଅୄଫଦନଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ମଦି ଅୄଫଦଓଓୁ ର୍ୁଣଫ
ି ୋ ୋଆଁ ତୋଓୁ ଉମୁକ୍ତ
ସୁୄମୋକ ଦିଅମୋଆ ନୋହିଁ I
ୂ2 ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋୄଯ ଓିଭୋ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହୟତୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ
ୄସବି ଗ୍ରୋହୟତୋଯ ତିଯର୍
ି ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଓଉଁ ଓୋଯଣଯୁ ଅୄଫଦନଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଆଙି, ତୋହୋ ଉୄରଳଔ
ଓଯି ଅୄଫଦଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମିଫ I
ୂ3 ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄଯ ୀଡିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଅୄଫଦଓ, ଉୄଯୋକ୍ତ ଉ-ଫିନଣ
ି ଭ ୂ2 ନ୍ତକପତ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଅୄଦର୍ଯ ଏଓ ପ୍ରତିରିି ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଆଁଘୋିର୍ ଦିନଯ ସଭଣୋଫଧି
ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄସବି ଏଓ ିର ୋଆଁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନୁ ସୋୄଯ, ସୁଯକ୍ଷୋ ିରୀଣ େିଫୁୟନୋରୄଯ ଏଓ ିର
ଓଯିୋୄଯ I
6. ଞ୍ଜି ଓଯଣ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହୟତୋଯ ପ୍ରବୋଫ – ଏଓ ଅୄଫଦଓ, ମୋହୋଯ ଫିନଣ
ି ଭ 4 ନ୍ତକପତ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ ଓିଭୋ ଫିନଣ
ି ଭ 11 ନ୍ତକପତ ତୋହୋଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଅୄଫଦନଓୁ ଭନୋ ଓିଭୋ
ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଆଥିଫ, ୄସ ଫିନଣ
ି ଭ 12 ୂ2 ନ୍ତକପତ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ତୋଯିଔୄଯ ଓିଭୋ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଏଓ
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ଫନ୍ଦ ଓଯିଫ I ୄସ, ଫର୍ୟ, ତୋ‟ ଚଯିଅୄଯ ୂଫପଯୁ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଦୋଣୀ ଯହିଫୋ ଘୋରୁ ଯଖିଫ I ୄସବି ୄସଫୋ ୄସହି ଫିଦୟଭୋନ
ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୋପ୍ତି ଫଧି ମପୟନ୍ତ ଘୋରୁ ଯହିଫ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୂଫଯ
ପ ୁ ଫନ୍ଦ ୄହୋଆମୋଆଥିଫ, ଓିଭୋ ଙ ଭୋସଯ
ଫଧି ୋଆଁ, ୄମଉଁଟୋ ଫି ପ୍ରଥୄଭ ଅସିଫ ୄମଉଁ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭୋୄନ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଉମୁକ୍ତ
ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିୄଫ I
7. ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା ାଆଁ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ସର୍ତ୍ପାଫୀ :
ଫିନଣ
ି ଭ 9 ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓିଭୋ ଫିନଣ
ି ଭ 11 ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ନୂ ତନୀଓଯଣ, ଫସ୍ଗୁ ତଃ, ନିଭର
ନ ିଖିତ
ସର୍ତ୍ପୋଫୀଯ ଧୀନ ୄହଫ:-
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ୂi)

ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଉୄଯୋକ୍ତ ଫିନଣ
ି ଭ ୂ3 ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି
ୄହୋଆଥିଫୋ ବି ୄଓଫ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ମୋଘନୋ  ୄସଫୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ନୁ ଭତି ଦିଅମିଫ;

(ii

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଧିନିଣଭଯ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ଯ, ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଧିନିଣଭ,
1999 ଏଫଂ ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ, ଯିତ୍ର, ଭୋକପଦର୍ିଓୋ  ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ତୋ‟ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଚୋଯୀଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ନିୄେପର୍କୁଡଓ
ି ଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ;

(iii

ମଦି ତୋଙ୍କ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ୄସଭୋୄନ ୂଫଯ
ପ ୁ ଦୋଔର ଓଯିଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ତଥୟ ଓିଭୋ
ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭିଥୟୋ ଓିଭୋ ଫିଥକୋଭୀ ଭିୄ ଓିଭୋ ୂଫଯ
ପୁ
ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟୄଯ ୄଓୌଣସି
ଅଫର୍ୟଓ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ତୋ ୄହୄର ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫ ;

(iv

ଏହୋଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ବିୄମୋକସଫୁ ଯ ନିଫୋଯଣ ୋଆଁ ୄସବି ବିୄମୋକ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 14 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଅଫର୍ୟଓ ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫ ଏଫଂ ୄସବି ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟୋ, ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଯୂୄଯ  ପ୍ରଓୋୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯି ଯଖିଫ;

ୂv)

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଂସୋଧନ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ନିମୁକ୍ତ ଓଯିଥିଫୋ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ସଂଔୟୋ
ନୁ ଯୂ ଉଘିତ୍ ସଂଔୟଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ମୋଘନୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫ I

ୂvi)

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ପ୍ରୋଯୂୄଯ ୄଯଓଡପସଫୁ ଯଖିଫ ମୋହୋ ରିସୀ
ନୁ ମୋଣୀ  ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ନୁ ମୋଣୀ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଧଯି ଯଖିଫ ୄମଉଁଥିୄଯ ୄସହି ଉତ୍ପୋଦ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି
ସଯ ଟନ୍ତି, ଓୋଉଣ୍ଟଯୄଯ ଫିକ୍ରଣ ୄହୋଆ ସୋଯିଙନ୍ତି ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃ ତ
ୄହୋଆଙନ୍ତି ; ୄସକୁଡଓ
ି ଫୟତୀତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ମୋଘିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଓୁ
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ସହିତ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋହୁ ଏ I ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସିଷ୍ଟଭକୁଡଓ
ି ଠ୍ିକ୍ ହିସୋଫୄଯ ଯଖିଫ
ମୋହୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ୄସହି ୄଯଓଡପ  ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ ନିଣଭିତଯୂୄ ୄଦଖିଫୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫ I

ୂvii) ୄଓୌଣସି ଫି ଯିସ୍ଙତ
ି ୄି ଯ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ମୋଘନୋ ୋଆଁ ଫହୁ -ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ
ଓଯିଫ ନୋହିଁ;
(viii) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ନିୄେପର୍ଓ, ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ  ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ
ଅଘୋଯ ସଂହିତୋଯ ନୁ ୋନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ;
ୂix) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫିନଣ
ି ଭ 31 ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓୄପୋୄଯଟ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ
ଓୋମପୟ ୋଆଁ ରକୋ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଔୋତୋ ଯଖିଫ I
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8. ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଏଫଂ ଶୁଳ୍କପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫିପ ୄହଫାଯ ଯିଣାଭ(1) ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ଅୄଫଦନ ତଥୋ ତୋହୋଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଟ.
10,000/-ଯ ଣ ୄପଯସ୍ଗୄମୋକୟ ର୍ୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ I ର୍ୁଳ୍କଓୁ “ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ
ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ” କ୍ଷୄଯ, ୄଦଣ ହୋଆଦ୍ରୋଫୋଦୄଯ, ଏହି ନୋଭ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ୄଣୀ ଡ୍ରୋପଟ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଓିଭୋ ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଆୄରୄଓଟ ରୋନିକ୍ ପଣ୍ଡଷ େୋନଷପଯ ଦ୍ୱୋଯୋ
ୄଦଣ ୄହଫ I ଅୄଫଦଓ ର୍ୁଳ୍କ ଫିନୋ ୄଓୌଣସି ଅୄଫଦନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ I
ୂ2 ପ୍ରୋଧିଓଯଣଠ୍ୋଯୁ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ଭଞ୍ଜୁଯୀ ୋଆଁ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋୄଯ, ଅୄଫଦଓ ୄସବି ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ
15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଟ.25,000 ଯ ର୍ୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ I ର୍ୁଳ୍କଯ ପ୍ରୋପ୍ତିୄଯ ଏଫଂ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ
ଭଞ୍ଜୁଯୀ ୋଆଁ ସର୍ତ୍ପ  ନୁ ଫନ୍ଧଯ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ନୁ ୋନ ୄଯ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୄସହି ଫକପ ୄମଉଁଥିୋଆଁ
ଅୄଫଦନ ଓଯୋମୋଆଙି, ତୋ‟ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଭଞ୍ଜୁଯ
ଓଯିଫ I
ୂ3 ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ପ୍ରୋଯୂୄଯ
ଟ.25,000/-ଯ ର୍ୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ପ୍ରମୁଚୟ ଓଯ ସହିତ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫ I
9. ାଯିେଭିଓ ୂ1 ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୋଯିଶ୍ରଭିଓ ପ୍ରଦୋନ ଓିଭୋ ତୋ‟ ଦ୍ୱୋଯୋ ୋଯିଶ୍ରଭିଓ ପ୍ରୋପ୍ତି ସଭଣ ସଭଣୄଯ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋ ତଯପଯୁ ନୁ ସଘ
ି ଭୋଫୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ୄହଫ I
ୂ ୀତ ଫିନଣ
ୂ2 ୄସହି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄମଉଁଭୋୄନ ଅଆଅଯଡିଏ ୂଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ରୋଆୄସନିଂଷ
ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ, 2002 ନ୍ତକପତ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିୄର, ୄସଭୋନଙ୍କୁ ୄସହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ
ୄସଭୋୄନ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ଓଯିଥିଫୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଥିଫୋ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ୋଯିଶ୍ରଭିଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଦିଅମୋଆୋୄଯ ଏହି ସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ ୄସଭୋୄନ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ଫିନଣ
ି ଭ 24ୂ2 ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄହୋଆଥିଫୋ
ନୁ ଯୂ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଘୋରୁ ଯଖିୄଫ I ମଦି ୄସବି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏହି
ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହଫୋୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି, ୄସଭୋୄନ ଫିନଣ
ି ଭ 31 ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ
ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଔୋତୋୄଯ ୁଯୁଣୋ ଘୁକ୍ତି  ନୂ ତନ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ ୋଯିଶ୍ରଭିଓଓୁ ରକୋ
ରକୋ ପ୍ରଓଟ ଓଯିୄଫ I
10. ରାବଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ମୋଘିଫୋ  ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନିଭନରିଖିତଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ:
ୂi)ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଏଓୋଧିଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଭନ୍ଧ ଥିୄର,
ୄସ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄସହି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ତୋରିଓୋଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫ, ମୋହୋ ସହିତ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ
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ଫିତଯଣ ଓଯିଫୋୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଙି ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ୄସହିସଫୁ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ୄମଯିଓି
ଫୀଭୋଯ ଯିସଯ, ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ, ୄଦଣୄମୋକୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସି ତଥୟ ମୋହୋ
ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଉରବ୍ଧ ସଭସ୍ଗ ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଚୋଣିଫୋଓୁ ଘୋୄହଁ I ଅହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ, ୄସ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧତ
ି ଓଭିର୍ନଯ ୄସ୍କରଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ, ମଦି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଘଯୋମୋଏ;
ୂii) ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋଓୁ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟଫସୋଣ ଉତ୍ପୋଦ ସହିତ ଏଓ ଅନୁ ର୍ଙ୍ଗି ଓ ଉତ୍ପୋଦ ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯୋମୋଏ,
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓିଭୋ ଏହୋ ସହୄମୋକୀଭୋୄନ ଭୂଔୟ ଫୟଫସୋଣ ଉତ୍ପୋଦଯ
ୄକ୍ରତୋଓୁ ଏହୋ ଚଯିଅୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଓୁ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯିୄଫ ନୋହିଁ I ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ ସି.ଏଫ୍. ୂଓିଭୋ ଏହୋଯ ସଭତୁ ରୟ ଦ୍ଧପ-ଫୋର୍ିଓ ଅଧୋଯୄଯ ନୁ ସୂଘୀ VIII
ୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଯୂୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଦୋଔର ଓଯିୄଫ, ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯି ୄମ
ୄଓୌଣସି ଫି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ଫୋଧ୍ୟତୋଭୂଓ ଫିକ୍ରଣ ନୋହିଁ I
ୂiii) ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ୄମ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ତୋହୋ ସହିତ ପ୍ରୄତୟଓ
ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯୁ I
11. ପ୍ରାଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ (1) ଏଓ ଅୄଫଦଓ ମିଏ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄହଫୋୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ୄସ ଅୄଫଦନ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ
ସଭଣୄଯ ନିୄଚ, ଅୄଫଦନଯ ଫିଘୋଯ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ
ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ I ମଦି ୄସଭୋନଙ୍କ ଅୄଫଦନଯ ଫିଘୋଯ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟୄଯ ୄଓୌଣସି
ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଥୋଏ, ଅୄଫଦନ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ୄଯ ଓିଭୋ ଅୄଫଦଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃ ତ ଯୂୄ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ
ନିଓଟୄଯ ୄସହି ଯିଫର୍ତ୍ପନଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ I
ୂ2 ଠ୍ିକ୍ ୄସବି, ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ୄଫୈଧ
ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଧୋଯଣ ଓୄଯ, ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ଚୋଯୀ ୄଯ, ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃ ତ ଯୂୄ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ, ୄସହି
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ପନ, ମୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓଯୋ ୄହୋଆଥିରୋ, ତୋହୋଓୁ
ଉଘିତ୍ ସଭଣ ଓିନ୍ତୁ ୄସହି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଖଟିଫୋଯ 30 ଦିନଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥିଫ, ତୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ
I

ୄସହି ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ, ୄଓୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ ଭୋକି ୋୄଯ ଓିଭୋ ୄସବି ନିୄେପର୍ୋଫୀ

ଚୋଯୀ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ୄସ ଉମୁକ୍ତ ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯିଫ I
ୂ3

ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ନୟ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ଓିଭୋ ସଯଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ
ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋନୁ ନୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫିର୍ଣୄଯ, ଉଘିତ୍ ସଭଣ ଓିନ୍ତୁ ୄସବି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଯମ୍ଭ
ଓଯୋମିଫୋଯ 30 ଦିନଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥିଫ, ତୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ I ୄସହି ନୟୋନୟ ସଂସ୍ଙୋଦ୍ୱୋଯୋ
ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଦୄକ୍ଷ ଓିଭୋ ନିୄେପର୍ସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଉୄଯୋକ୍ତ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ସଭଣ ସୀଭୋ
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମିଫ I

ୂ4

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄସବି ତଥୟ ଓିଭୋ ଯିଟର୍ଣ୍ପ, ମୋହୋଓୁ ମଥୋଥପ ୄଫୋରି ଭୄନଓଯିଫ, ତୋହୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋୄଯ I
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ୂ5

ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ତୋହୋଯ ଓୋମପୟୋଣକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଫିତଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଯଖିଙନ୍ତି ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କୁ
ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ସଂଔୟୋ ସହିତ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ I ଅହୁ ଯ,ି
ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଓୋମପୟଣ ୄଔୋରିଫୋ ଓିଭୋ ଫନ୍ଦଓଯିଫୋଯ ସୂଘନୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ
ଦିଅମିଫ I ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଅହୁ ଯି ସୂଘନୋ ଭଧ୍ୟ ଭୋକିୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ୄସ ମଥୋଥପ ୄଫୋରି ଭୄନଓଯିଫ I

ୂ6

ଉୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଯ ନୁ ୋନୄଯ ଫିପତୋ ଓୋନୁ ନୀ ଦୄକ୍ଷଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ୄଦଫ
ୄମଯିଓି ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ନିରଭନ ଓିଭୋ ଯେଓଯଣ, ଅଥିଓ ଦଣ୍ଡ ରୋକୁଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ଦଣ୍ଡ
ମୋହୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୄମୋକୟ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯିୋୄଯ I

12. ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଭାନଙ୍କ ସହିତ ଫୟଫସ୍ଥା
a) ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ
ସହିତ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ I ଏହି ଫୟଫସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୋଔୄଯ ୄସବି ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ
ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋଯ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ I ୄସବି ଫୟଫସ୍ଙୋଯ ସଫପନଭ
ି ନ ସଭଣୋଫଧି ଏଓ
ଫର୍ପ ୋଆଁ ୄହଫ ;
(b) ୄସବି ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ଫିତଯଣ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ୄଦଫ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୄପୋୄଯଟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯିୄଫ ନୋହିଁ;
(c) ଫୟଫସ୍ଙୋସଫୁ ୄଯ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟ  ଦୋଣିତ୍ୱ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟ  ଦୋଣିତ୍ୱ, ଫୟଫସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୋପ୍ତି ୋଆଁ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓୁ ସମ୍ମିତ
ି
ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହିଫ;
(d) ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ହିତ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ;
(e) ମଦି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଥିଫୋ ଫୟଫସ୍ଙୋଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ,
ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯି ତୋହୋ ଓଯିୋଯନ୍ତି I ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭୋୄନ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିୄଫ ୄମ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ମୋଘିତ  ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୋପ୍ତି ଓିଭୋ
ଙ ଭୋସଯ ଫଧି, ୄମଉଁଟୋ ଫି ପ୍ରଥୄଭ ଅସିଫ, ୄସ ମପୟନ୍ତ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଙି ୄମଉଁ ସଭଣ
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭୋୄନ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଉଘିତ୍ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିୄଫ;
(f) ମଦି ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଥିଫୋ ଫୟଫସ୍ଙୋଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ,
ୄସଭୋୄନ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯି ତୋହୋ ଓଯିୋଯନ୍ତି I ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ,
ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄସଫୋପ୍ରଦୋନଯ
ଦୋଣିତ୍ୱ ୄନୄଫ I ଏବି ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଭନ୍ଧତ
ି ରିସୀଧୋଯଓଓୁ ୄସଫୋ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିୄଫ;
(g) ଏହୋଯ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄହଫୋୋଆଁ, ଅଫର୍ୟଓ ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ର୍ୁଳ୍କ
ଓିଭୋ ଘୋଚପ ଫୟତୀତ, ୄଓୌଣସି ଦସ୍ଗଔତ ଓଯିଫୋ ର୍ୁଳ୍କ ଓିଭୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ଘୋଚପ ୄମଉଁ ନୋଭୄଯ ଫି ଯିଘତ
ି
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ୄହୋଆଥୋଉ, ଏହୋଓୁ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋପ୍ତ
ଓଯିଫ ନୋହିଁ ;
(h) ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ, ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ ନୟୋନୟ
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ୂନକଦ ଓିଭୋ ଣ-ନକଦ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ନୋହିଁ;
(i) ପ୍ରୋଧିଓଯଣ, ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ଓୋଯଣ ଉୄରଳଔ ଓଯି
ଫିତଯଣ ଫୟଫସ୍ଙୋଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ନିୄେପର୍ ୄଦଆୋୄଯ I
13. ରି ସୀଧାଯଓଭାନଙ୍କୁ ୄସଫାପ୍ରଦାନ ୂ1 ଏହି ନିଣଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଘୁକ୍ତି ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହୋଯ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ୄସଫୋପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଯହିଫ I ୄସଫୋପ୍ରଦୋନ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ
ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବୋକ 64VB ନ୍ତକପତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ,
ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ସହୋଣତୋ  ଭୋକପଦର୍ପନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ, ୄସହି ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଉୄଯ
ନୟସଫୁ ୄସଫୋ  ଭୋକପଦର୍ପନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି I
ୂ2

ଅଆଅଯଡିଏ ୂଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ରୋଆୄସନିଷଂ

ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ, 2002 ନ୍ତକପତ

ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭୋୄନ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ଫିନଣ
ି ଭ 1ୂ3 ଯ
ନୁ ୋନ ଓଯିୄଫ I ଫର୍ୟ, ୄସଭୋୄନ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭଯ ଉ-ଧୋଯୋ ୂ1 ନ୍ତକପତ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ
ନୁ ମୋଣୀ, ୄସସଫୁ ରିସୀଯ ଫଧିଯ ସଭୋପ୍ତି ଓିଭୋ ଙ ଭୋସଯ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ, ୄମଉଁଟୋ ଫି ପ୍ରଥୄଭ
ଅସିଫ, ୄସ ମପୟନ୍ତ ଫିଦୟଭୋନ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଘୋରୁ ଯଖିୄଫ, ୄମଉଁ ସଭଣ
ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୁ ୄସଫୋପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୋଆଁ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଉଘିତ୍ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିୄଫ I
ଫୟଫସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ସହିତ ୄସବି ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄସବି ଫୟଫସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ଯ ତିଯର୍
ି ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମିଫ I
14. ଏଓ ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପାଯ ୄଟରି -ଭାୄଓପଟଙ୍ଗ
ି ୍ ୄଭାଡ ଏଫଂ ଦୂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫିଣନ ଓାମପୟଓାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା
ଫିକ୍ରୟ ୂ1 ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଯ
ୄସଫୋଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓିଭୋ ଦୂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫିଣନ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ଯହିଫୋ ୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ,
ତୋଓୁ ନୁ ସଘ
ି ୁ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ I
ୂ ୀ VII ୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁ ମୋଣୀ ନିୄେପର୍କୁଡଓ
ୂ2 ଉୄଯୋକ୍ତ ଉ-ଫିନଣ
ି ଭ ୂ1 ଯ କ୍ଷୋତିତୋ ନ ଓଯି, ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଯଯ
ୄସଫୋଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଭର
ନ ିଖିତ ତିଯକ୍ତ
ି ସର୍ତ୍ପୋଫୀଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ :
a. ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିମକ୍ତ
ି ୋଭଓ
ୁ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଉକ୍ତ ଫିର୍ଣୄଯ ବୋଯତୀଣ ୄଟରିଓଭ ଫିନଣ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ
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ଚୋଯୀଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫିବିନ୍ନ ଯିତ୍ର ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ନୟ ନିୄେପର୍ଯ ନୁ ୋନ
ଓଯିଫ;
b. ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ୋଆଁ ଦୂ ଯଫିଣନ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓ
ି ୁ ସଂୋଦନ
ଓଯିଫୋଓୁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ୄସ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ସଂରଗ୍ନ 4 ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ପଭପୄଯ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ୂଫପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଭୋକିଫ I ଏହୋଯ ସତୟୋନ ଓଯିଫୋ ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଓୁ ଏଓ
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ;
c. ଅହୁ ଯ,ି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ସତୟୋଓଭୋନଙ୍କ
ନୋଭ/
d. ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିମୁକ୍ତ ଓଯିଫୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ନୋଭ ମୋହୋଓୁ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ସଂରଗ୍ନ 5 ୄଯ
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ପଭପୄଯ ଦୋଔର ଓଯିଫ I ଏହୋଯ ସତୟୋନ ଓଯିଫୋ ୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ସତୟୋଓଓୁ ଏଓ
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ I
e. ମଦି ଏଓ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ସତୟୋଓ ନୟ ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ୋଔଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋଓୁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ ମିଏ
ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ

ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୁଙି, ୄସଭୋୄନ ୄସ ସଭଣଯ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଠ୍ୋଯୁ ଏଓ

ଣ-ଅର୍ତ୍ି ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିୄଫ ଏଫଂ ଏଓ ନୂ ତନ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ ଚୋଯୀ ୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ
ତୋଓୁ ଚଭୋ ଓଯିୄଫ I ମଦି ଏଥିୋଆଁ ଓଯୋମୋଆ ଥିଫୋ ଅୄଫଦନ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ
ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଏଓ ଣ-ଅର୍ତ୍ି ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଚୋଯୀ ନ ଓୄଯ,ଏହୋ ଭୄନ ଓଯିଫୋଓୁ ୄହଫ ୄମ ତୋଯ
ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋୄଯ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଯ ୄଓୌଣସି ଅର୍ତ୍ି ନୋହିଁ;
f. ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ସତୟୋଓଭୋନଙ୍କ ନିଷ୍କୋସନ ଓିଭୋ ସଂୄମୋଚନ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ
ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମିଫ;
g. ମଦି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ TRAI ସହିତ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଯୂୄ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓୄଯ, ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ
ୄଓଫ ୄସହି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓୋମପୟ ଓଯିଫ ମୋହୋ ସହିତ ତୋହୋଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଯହିଙ;ି
h. ୄଓୌଣସି ଫି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତିଓୁ ଫିୄଦର୍ଓୁ ମୋଉଥିଫୋ
ଓଲ୍ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ମଦି ୄସ ପ୍ରବୋଫୀ ଯୂୄ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓଯି ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଅଗ୍ରହ
ୄଦଔୋଆ ନ ଥିଫ I ୄସଭୋୄନ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଓିଭୋ ଏହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ସତୟୋନ 
ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସବି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଡୋଟୋୄଫସ୍ ଯଖିୄଫ ଏଫଂ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓଯିଥିୄଫ I
i. ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ନିଭର
ନ ିଖିତ ତଥୟସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ
(a) ୄସଭୋୄନ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ନୋଭ;
(b) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ସଂଔୟୋ;
(c) ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଂଓପ ସଂଔୟୋ ୂୄଟରିୄପୋନ ନଭଯ ମଦି
ଗ୍ରୋହଓ ତୋଓୁ ୄପୋନ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଓିଭୋ ଦୂ ଯ ଫିକ୍ରଣ ତଥୟଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ;
(d) ୄଟରି-ଓଲ୍ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ୂପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ସତୟୋଓ ଯ ନୋଭ ଏଫଂ ଯିଘଣ ସଂଔୟୋ ;
j. ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ସହିତ ଏଓ ଘୁକ୍ତିନୋଭୋୄଯ
ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଘୁକ୍ତିନୋଭୋ ସଭସ୍ଗ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ମଥୋ: ଡୋଟୋୄଫସଯ ଉତ୍ସ, ଓର୍ତ୍ପଫୟ 
ଦୋଣିତ୍ୱ, ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ଫିଫଯଣୀ, ଘୁକ୍ତି
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ନୋଭୋଯ ଫଧି, ଧିନିଣଭଯ ଉରଳଖଂନ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄନଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଦୄକ୍ଷ, ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ,
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ, ଯିତ୍ର,
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନିୄେପର୍ୋଫୀ, ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ସତୟୋଓଭୋନଙ୍କ ଅଘୋଯ ସଂହିତୋ I
ୄମୄତୄଫୄ ଫି
ଅଫର୍ୟଓ ସତୟୋନ ୋଆଁ ଘୁକ୍ତିନୋଭୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଓିଭୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତିଓୁ
ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମିଫ;
k. ପ୍ରୄତୟଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯ ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ସତୟୋଓ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ନୁ ସୂଘୀ III ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ଅଘୋଯ ସଂହିତୋଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ I
l. ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଯ

ଯିସଯ

ଓିଭୋ

ୄଓୌଣସି

ନୟ

ଯିସଯସଫୁ ,

ମୋହୋଓୁ

ପ୍ରୋଧିଓଯଣ

ୄଯଓଡପ/ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ସତୟୋନ
ୋଆଁ, ଅଫର୍ୟଓ ୄଫୋରି ନୁ ବଫ ଓଯିଫ, ୄସସଫୁ ଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋୋଆଁ,ଏଫଂ ୄଓୌଣସି
ଦସ୍ଗୋଫିଚ/ୄଯଓଡପ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ, ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଯ ୄଓୌଣସି ଓଭପଘୋଯୀଯ ଫକ୍ତଫୟଓୁ ୄଯଓଡପ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଓିଭୋ ତୋହୋଯ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄଯ
ୄଓୌଣସି ଦସ୍ଗୋଫିଚ
/ୄଯଓଡପଯ ପ୍ରତିରିି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ କ୍ଷଭତୋ ଯହିଫ:
m. ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଓୁ ଏହି ଫିର୍ଣୄଯ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି
ନୟ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତି ଫନ୍ଧକୁଡଓ
ି ଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ I
ୂ3 ଏଓ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଯଓୁ ତିୄନୋଟି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧତ
ି ସର୍ତ୍ୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ସହିତ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯୋମିଫ
ନୋହିଁ I

15. ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଘାଯ ସଂହିତା (1) ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ
ୂ ୀ III ୄଯ ଫିନେ
ଅଘୋଯ ସଂହିତୋଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ,
ୂ2 ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ, ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ଓୋମପୟ
ତଥୋ ୄରୋୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯହିଫ ମୋହୀ ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଅଘୋଯ ସଂହିତୋଯ ଉଲ୍ଲଖଂନଓୁ
ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ଏଫଂ ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବୋକ 102 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦଣ୍ଡଯ ୋତ୍ର ୄହଫ ମୋହୋ ଏଓ
ୄଓୋଟି ଟଙ୍କୋ ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ I
16. ୄଯଓଡପକୁଡଓ
ି ଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ
ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନିଭନରିଖିତ ୄଯଓଡପକୁଡଓ
ି ଯ ଆୄରୄଓଟ ରୋନିଓ ଯୂ ସହିତ ୄସସଫୁ ଓୁ ଯଖିଫ ଏଫଂ
ୄମୄତୄଫୄ ଫି ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ଏସଫୁ ଓୁ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋଆଫ 83

ୂi) „ଗ୍ରୋହଓଯ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନ୍ତୁ’ (KYC) ୄଯଓଡପ, ମୋହୋଓୁ ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ ନିଫୋଯଣ ଅଆନଯ ଉଘିତ୍
ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଏଫଂ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ;
ୂii) ଗ୍ରୋହଓଦ୍ୱୋଯୋ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ପ୍ରତିରିି ଏଫଂ ଏହୋ
ସହିତ
ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଦ୍ୱୋଯୋ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯିତ ACR ;
(iii) ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୋ ୄମଉଁଥିୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ସୂଘୀ, ରିସୀଯ ଫିଫଯଣୀ ୄମଯିଓି ରିସୀପ୍ରଓୋଯ, ପ୍ରିଭିଣଭ ଯୋର୍ି,
ରିସୀ ଚୋଯୀ
ତୋଯିଔ, ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୋଚପ ଓିଭୋ ର୍ୁଳ୍କ ସମ୍ମିତ
ି ଥୋଏ;
(iv) ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୋ, ୄମଉଁଥିୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ, ମୋହୋ ବିୄମୋକଓୋଯୀଯ ନୋଭ,
ବିୄମୋକଯ
ସ୍ୱଯୂ, ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ/ମୋଘିତ ରିସୀଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ତୋ’ ୋଆଁ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଦୄକ୍ଷ
ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଥୋଏ,
ଏସଫୁ ସମ୍ମିତ
ି ଥୋଏ ;
(v) ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୋ, ୄମଉଁଥିୄଯ ନୋଭ, ଠ୍ିଓଣୋ, ୄଟରିୄପୋନ ନଭଯ, ପୄଟୋଗ୍ରୋପ, ନିମୁକ୍ତିଯ ଅଯମ୍ଭ ତୋଯିଔ, ୄସଫୋ
ତୟୋକ
ଓଯିଫୋଯ ତୋଯିଔ, ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ, ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଭୋସିଓ ୋଯିଶ୍ରଭିଓ, ସମ୍ମିତ
ି
ଥୋଏ;
(vi) ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହିତ ଫିନଭ
ି ଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ତ୍ରୋଘୋଯଯ ପ୍ରତିରିି
(vii) ନୟ ୄଓୌଣସି ୄଯଓଡପ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥୋଆ ୋୄଯ I
17. ଅଓାଉଣ୍ଟ ଔାତା, ୄଯଓଡପ, ଆତୟାଦିଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ (1) ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋଯ ଉୄେର୍ୟୄଯ ହିଁ ୄଓଫ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯୋୄହୋଆଥୋଏ,
ପ୍ରୄତୟଓ ଅଥିଓ ଫର୍ପ ୋଆଁ ନିଭନରିଖିତ ଅଓୋଉଣ୍ଟସଫୁ ଯ ଔୋତୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯି ଯଖିଫ (i) ପ୍ରୄତୟଓ ଅଓୋଉଣ୍ଟିଂ ସଭଣୋଫଧିଯ ସଭୋପ୍ତି ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୋଭରୋକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଫୋରୋନଷ ର୍ୀଟ୍ ଓିଭୋ
ଏଓ ଫିଫଯଣ;
(ii) ୄସହି ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ରୋବ ଏଫଂ କ୍ଷତି ଔୋତୋ
(iii) ନକଦ/ନିଧି କଭନ-ଅକଭନଯ ଏଓ ଫିଫଯଣ
(iv) ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଫିଫଯଣସଫୁ I
ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତୁ.1: ଏହି ଫିନଣ
ି ଭ ଉୄେର୍ୟୄଯ, ଅଥିଓ ଫର୍ପ 12 ଭୋସ ୂଓିଭୋ ଓମ୍ ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଫୟଫସୋଣଓୁ 1 ଏପ୍ରି ର
ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଏ ସଭଣୋଫଧିଯ ୄହଫ ମୋହୋ ଫର୍ପଯ ଏପ୍ରିରଯ ପ୍ରଥଭ ଦିନ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପଯ
ଭୋଙ୍ଙପଯ 31ର୍ ଦିନ ସଭୋପ୍ତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଔୋତୋକୁଡଓ
ି ଧିଫୃ ଦ୍ଧି ଅଧୋଯୄଯ ଯଔୋମିଫ I
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ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତୁ 2 :ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଥିଓ ଫିଫଯଣସଫୁ ୋଆଁ ଓିଭୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଭୂହ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ,
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ-ଅଧୋଯୄଯ, ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଅଣଯ ଫିଫଯଣୀ, ଏଫଂ ଅହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ
ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଭୂହ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ସହୄମୋକୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ
ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ନୁ ସୂଘୀ ଯହିଫ I
(a) ଡିଟଯଯ ଯିୄୋଟପ ସହିତ ଉ-ଫିନଣ
ି ଭ ୂ1 ୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ ଡିଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ଅଥିଓ ଫିଫଯଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ପ୍ରତିରିିଓୁ, ପ୍ରତିଫର୍ପ 30 ୄସୄଟଭଯ
 ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୋଔୄଯ ଦୋଔର
ଓଯୋମିଫ ମୋହୋ ସହିତ ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ, ଫୟଫସୋଣ ଯିଘୋନୋ, ଅଓୋଉଣ୍ଟସ୍ ଯ ସ୍ଙିତ,ି ଆତୟୋଦି ଉୄଯ
ଡିଟଯଭୋନଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଓିଭୋ ଫୄରୋଓନ/ଫିଘୋଯ, ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୋଔୄଯ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସବି
ଅଓୋଉଣ୍ଟସୄଯ ୄସବି ଫୄରୋଓନ ଉୄଯ ଏଓ ଉଘିତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣଓୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମିଫ I
(b)

ଡିଟଯଯ ଯିୄୋଟପଯ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ନୄଫ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଡିଟଯଯ ଯିୄୋଟପୄଯ ଦର୍ପୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି
ନୂ ୟନତୋ/ୂର୍ଣ୍ପତୋଓୁ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଦୄକ୍ଷ ନିଅମିଫ ଏଫଂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ
ଓଯୋମିଫ I

(c) ସଭସ୍ଗ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଔୋତୋ, ଫିଫଯଣ, ଦସ୍ଗୋଫିଚ, ଆତୟୋଦିଓୁ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଭୂଔୟ ଓୋମପୟୋଣ ଓିଭୋ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ ନୋଭୋଙ୍କି ତ  ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସବି ନୟ ର୍ୋଔୋ ଓୋମପୟୋଣୄଯ ସମ୍ଭୋି
ଯଔୋମିଫ, ଏଫଂ ନିଯୀକ୍ଷଣ ସଓୋୄର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ  ଏହୋ ତଯପଯୁ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ୄସବି ଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ସଭସ୍ଗ
ଓୋମପୟ ଦିଫସୄଯ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମିଫ I
(d) ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଫଂ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଔୋତୋ,
ଦସ୍ଗୋଫିଚ, ଫିଫଯଣ, ଘୁକ୍ତି ୄନୋଟ୍ ଆତୟୋଦିଓୁ ୄସଭୋୄନ ସଭନ୍ଧ ଯଔୁଥିଫୋ ଫର୍ପଯ ସଭୋପ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ନୂ ୟନ ଦର୍ ଫର୍ପଯ
ସଭଣୋଫଧି ମପୟନ୍ତ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯୋମିଫ I ଫର୍ୟ, ୄସହି ପ୍ରଓଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄମଉଁଠ୍ି ଦୋଫୀଯ ଯିୄୋଟପ
ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ସଭୋଧୋନ ନୟୋଣୋଣଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୋଆଁ ଫିଘୋଯଧୀନ ଙି, ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓସକୁଡଓ
ି ଯ
ସଭୋଧୋନ ମପୟନ୍ତ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ସଂଯକ୍ଷିତ ଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆଥୋଏ I
ୂ2 ୄସହି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଭୂଔୟ ଫୟଫସୋଣ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ବିନ୍ନ ନୟ ଓିଙ ି
ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୋଚସ୍ୱ ଓୁ ଧଯିଯଖି
ଂର୍ ଅଓୋଯୄଯ ଯିୄୋଟପ ଓଯି ଯଖିୄଫ I
ୂ3 ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମିଏ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄସଫୋଓୁ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯୁଙି I ୄସ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ନିଓଟୄଯ
CEO ଏଫଂ CFO ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ଓଯିଫୋୋଆଁ, ନୁ ସଘ
ୂ ୀ VIA ୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଯୂୄଯ, ୄସବି
ସଭସ୍ଗ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ରକୋ ରକୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଦୋଔର ଓଯିୄଫ I ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହଉଥିଫୋ ଓଭିର୍ନ/ୋଯଶ୍ରଭିଓଓୁ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ CFOୂଓିଭୋ
ଏହୋଯ ସଭତୁ ରୟ ଠ୍ୋଯୁ ୄସ ସଦୃ ର୍ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ନୁ ସଘ
ୂ ୀ VIB ୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ
ନିଓଟୄଯ ଦୋଔର ଓଯୋମିଫ I
18. ସାଧାଯଣ:
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(1) ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ଫିଜ୍ଞପ୍ତି ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ, ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀଯ ଫିନଣ
ି ଭ 1 ୂ3 ୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ନୁ ଯୂ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଫୟତୀତ, ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିୋଯିଫ ନୋହିଁ,
ମଦି ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଦ୍ୱୋଯୋ ତୋହୋଓୁ ଏଓ ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ଭଞ୍ଜୁଯୀ ଦିଅମୋଆ ନ ଥିଫ I
ୂ2 ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ତୋଯ ନିମୁକ୍ତିଯ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଓିଭୋ ନୟଥୋ, ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ
ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉୁଚଥି
ି ଫୋ ୄଓୌଣସି ଫିଫୋଦଓୁ , ୄସଥିୄଯ ପ୍ରବୋଫିତ
ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ; ଏଫଂ ବିୄମୋକ ଓିଭୋ ଫିୄଯୋଧ ତ୍ରଯ ପ୍ରୋପ୍ତି
ୄଯ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ବିୄମୋକଯ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ମଦି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ, ଏହି ଫିନଣ
ି ଭୋଫୀ ହିସୋଫୄଯ ଏଓ
ମୋଞ୍ଚ ଓିଭୋ ଏଓ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓିଭୋ ଏଓ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଅୄଣୋଚନ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୋୄଯ I
ଅଘାଯ ସଂହିତା
I.
1.

ସାଧାଯଣ ଅଘାଯ ସଂହିତା
ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଭୋନଦଣ୍ଡଯ ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଘୋଯଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ ଏଫଂ

ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ
ହିତୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟଯ ୋନ ଓଯିୄଫ I ତୋହୋ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ୄସଭୋୄନ a) ସଫୁ ସଭଣୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ  ସତୟନିଷ୍ଠୋ ସହିତ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିୄଫ ;
b) ମତ୍ନ  ଧ୍ୟଫସୋଣ ସହିତ ଓୋମପୟ ଓଯିୄଫ ;
c) ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିୄଫ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ମୋହୋ ତଯପଯୁ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ
ଓୋମପୟ ଓଯୁଙି, ତୋ‟
ସହିତ ତୋହୋଯ ସଭନ୍ଧଓୁ ଫୁ ଛଙ
ି ି;
d) ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ

ୄସଭୋନଙ୍କ ନିଚ 

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋୂଭୋନଙ୍କ , ମୋହୋଓୁ
ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙି, ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ୄକୋନୀଣ ଯଖିୄଫ ;
e) ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଥିଫୋ ୄକୋନୀଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଦୄକ୍ଷ
ଗ୍ରହଣ ଓଯିୄଫ ;
f) ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଓୌଣସି ନିୄେପର୍ଓ ଓିଭୋ ଏଓ ପୋଭପଯ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓିଭୋ ଭୂଔୟ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଧିଓୋଯୀ ଓିଭୋ
ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଓିଭୋ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ନୟ ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋୄଯ ୄସହି ସଭୋନ ଦଫୀ ଧୋଯଣ
ଓଯିୄଫ ନୋହିଁ I
2. ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା
a) ଏହୋଯ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ତଥୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଯ ସଭସ୍ଗ ରୁ ପ୍ତ  ଓୃ ତୟଯ ଓୋମପୟ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯହିଫ
;
b) ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ୄସଭୋୄନ ଫିଣନ
ଓଯୁଥିଫୋ ଫୀଭୋ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ, ଓୁ ର୍ୀ ଏଫଂ ଜ୍ଞୋନୀ ୄହୋଆଙନ୍ତି ;
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c) ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଏଫଂ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ନିଓଟୄଯ ରିସୀ
ରୋବସଫୁ ଉୄଯ
ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଉରବ୍ଧ ଥିଫୋ ପ୍ରତିରୋବ ଉୄଯ ବୁର ଉସ୍ଙୋନୋ ଓଯିୄଫ ନୋହିଁ ;
d) ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଓିଣଫ
ି ୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଉ ନୋହିଁ
;
e) ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଫିକ୍ରଣ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଫିକ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫ ;
f) ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ସଭସ୍ଗ ଘୋଯିଓତୋ  ଦରିରୀଓଯଣଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭିତଓୁ ସଫୁ
ପ୍ରଓୋଯଯ
ସମ୍ଭଫ ସହୋଣତୋ  ସହୄମୋକ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ;
g) ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟଯ ଫୀଭୋ ଓଯୁ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯୁନୋହିଁ, ଏହି ତଥୟଯ
ଉଘିତ୍ ପ୍ରଘୋଯ
ଓଯିଫ ;
h) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସହିତ ୄସହି ଘୁକ୍ତିନୋଭୋସଫୁ ୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫ ୄମଉଁଥିୄଯ ଉବଣଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଏଫଂ
ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଓୁ

ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ I

II. ଫିକ୍ରୟ-ୂଫପ ଅଘାଯ ସଂହିତା
3. ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ ଓିଭୋ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଭଧ୍ୟ ନିଭନୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଅଘୋଯ ସଂହିତୋଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ:
i) ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ/ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି a) ଦୋଫୀ ଓଯୋକୄର ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ନିଓଟୄଯ ନିଚଯ ଯିଘଣ ୄଦଫ ଏଫଂ ତୋହୋଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ/ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଯ
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ
ଓଯିଫ ;
b) ୄସହି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମୋହୋ ସହିତ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଙି, ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିକ୍ରଣ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସୂଘନୋ ପ୍ରସୋଯ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଓୁ
ସୁୋଯିର୍ ଓଯିଫୋ
ସଭଣୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ୄନଫ ;
c) ମଦି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଦ୍ୱୋଯୋ ଘଯୋମୋଏ, ଫିକ୍ରଣ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ
ଓଭିର୍ନଯ
ୄସ୍କରଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫ ;
d) ଫିକ୍ରଣ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ
ସୂଘୀତ
ଓଯିଫ ;
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e) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ତଥୟଯ ସ୍ୱଯୂ, ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ କ୍ରଣୄଯ
ଅଫର୍ୟଓୀଣ
ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଭହତ୍ୱ ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫ;
f) ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ସଭସ୍ଗ ମଥୋଥପ ମୋଞ୍ଚ ଓଯି, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିଓଟୄଯ ଦୋଔର ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସହିତ
ଥିଫୋ ଏଓ ୄକୋନୀଣ ଯିୄୋଟପ ଯୂୄ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ୄଓୌଣସି ଔଯୋ ବୟୋସ ଓିଭୋ ଅଣ ଫିସଙ୍ଗତି,
ଏଫଂ ୄଓୌଣସି
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ମୋହୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଓୁ
ପ୍ରତିଓୂବୋୄଫ ପ୍ରବୋଫିତ
ଓଯିୋୄଯ, ଏ ସଫୁ ଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୃ ଷ୍ଟିଓୁ ଅଣିଫ ;
g) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭୋ ଗ୍ରୋହୟତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘୀତ ଓଯିଫ;
h) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଓୁ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚ, ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ
ୂର୍ଣ୍ପତୋ ୋଆଁ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄଯ ୄଯ ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫ I
ii) ୄଓୌଣସି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ପ୍ରଧୋନ ଧିଓୋଯୀ/ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି, ----a) ଏଓ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ/ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଧୋଯଣ ଓଯିଫୋ ଫିନୋ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ମୋଘନୋ ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତି ଓଯିଫ
ନୋହିଁ ;
b) ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋଓୁ ୄରୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଉତ୍
ୄପ୍ରଯିତ ଓଯିଫ ନୋହିଁ;
c) ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଓିଭୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ
ବୁର ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଉତ୍ ୄପ୍ରଯିତ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ;
d) ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ବଦ୍ର ଫୟଫହୋଯ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ;
e) ନୟ ୄଓୌଣସି ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ୄଓୌଣସି ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ହସ୍ଗୄକ୍ଷ
ଓଯିଫ ନୋହିଁ;
f) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ହୋଯ, ସୁଫଧ
ି ୋ, ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଓିଙଯ
ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫ ନୋହିଁ;
g) ଏଓ ରିସୀଧୋଯଓଓୁ ଫିଦୟଭୋନ ରିସୀଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଏଫଂ ୄସବି ସଭୋପ୍ତି ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ତିନ ି ଫର୍ପ
ଭଧ୍ୟୄଯ
ତୋ‟ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ନୂ ତନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ରୋକୁ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯିଫ ନୋହିଁ;
h) ୄଓୌଣସି ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଓିଭୋ ୄକୋଟିଏ ସଂକଠ୍ନ ଓିଭୋ ୄକୋଟିଏ ସଂକଠ୍ନ
ସଭୂହଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭୋ
ଫୟଫସୋଣଯ ୄୋଟପୄପୋରି ଯହିଫ ନୋହିଁ ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ୄଭୋଟ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ
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ଘୋର୍ ପ୍ରତିର୍ତଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆଥିଫ;
i) ପ୍ରୋଧିଓଯଣଯ ୂଫପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଫିନୋ, ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନିୄେପର୍ଓ ୄହଫ ଓିଭୋ ଯହିଫ ନୋହିଁ;
j) ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ଟଙ୍କୋ ୄହଯୄପଯ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ଚଡିତ ୄହଫ ନୋହିଁ;
k) ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ଚଯିଅୄଯ ଫିଥକୋଭୀ ଓଲ୍ ଓିଭୋ ନଓରି ଓଲ୍ ସୋହୋମୟୄଯ
ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହଫୋୄଯ ଚଡିତ ୄହଫ ନୋହିଁ;
l) ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ମୋଘନୋ ଏଫଂ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫହୁ ସ୍ଗଯୀଣ ଫିଣନ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ;
m) ଫୟଫସୋଣ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ଣପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ଏଫଂ ଣପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ;
n) ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ନୁ ସୋୄଯ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ମୋଘନୋ  ୄସଫୋପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଫୟତୀତ ଫୀଭୋ
ଯୋଭର୍ପ ଓୋମପୟ ଓିଭୋ ଦୋଫୀ ଯୋଭର୍ପ ଓୋମପୟ ଓିଭୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ
ନୋହିଁ; ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ଫିତଯଣଓୁ ଅକଓୁ ଫଢୋଆଫୋୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ସଂଓପ
ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ, ମୋଘନୋ, ୄନତୃ ତ୍ୱ ଚୋତ, ଯୋଭର୍ପ, ଅଯମ୍ଭ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ
ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି ଫୟତୀତ ନୟ ଫୟକ୍ତିଓୁ ନିମୁକ୍ତ, ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯିଫ ନୋହିଁ, ତୋ‟ ସହିତ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଅଫଦ୍ଧ
ୄହଫ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଯହିଫ ନୋହିଁ;
o) ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ଫିତଯଣଓୁ ଅକଓୁ ଫଢୋଆଫୋୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ସଂଓପ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ
ସୂଘୀତ, ମୋଘନୋ,ୄନତୃ ତ୍ୱ ଚୋତ, ଯୋଭର୍ପ, ଅଯମ୍ଭ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତି
ଫୟତୀତ ନୟ ଫୟକ୍ତିଓୁ ନିମୁକ୍ତ, ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯିଫ ନୋହିଁ, ତୋ‟ ସହିତ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଅଫଦ୍ଧ ୄହଫ ନୋହିଁ ଓିଭୋ
ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଯହିଫ ନୋହିଁ;
p) ଫିକ୍ରଣ, ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ, ୄନତୃ ତ୍ୱ ଚୋତ, ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଓିଭୋ ସର୍ତ୍ୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ୋଆଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ
ୄଓୌଣସି ର୍ୁଳ୍କ, ଓଭିର୍ନ, ୄଓୌଣସି ଫି ନୋଭୄଯ ୄହଉ ତୋ‟ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ଓିଭୋ
ପ୍ରଦୋନଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫ ନୋହିଁ I
III. ଫିକ୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଅଘୋଯ ସଂହିତୋ 4
ପ୍ରୄତୟଓ ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋa) ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀଧୋଯଓଓୁ ନୋଭିତୀଓଯଣ ଓିଭୋ ସଭନୁ ୄଦର୍ନ ଓିଭୋ ଠ୍ିଓଣୋୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓିଭୋ
ଫିଓଳ୍ପଯ ଘଣନ, ୄମଉଁ ପ୍ରଓଯଣ ଫି ୄହୋଆଥୋଉ, ତୋହୋଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ
ଅଫର୍ୟଓ, ଏହୋ ତଯପଯୁ ଅଫର୍ୟଓ
ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ;
b) ତୋ‟ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୂଫପଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟ ୄନଆ,
ରିସୀଧୋଯଓଓୁ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓିଭୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘନୋ ୄଦଆ, ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ
ରିସୀଧୋଯଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯିଫୋଯ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଣୋସ ଓଯିଫ;
c) ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ତୋହୋଯ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋଯ ସଭୋପ୍ତି ତୋଯିଔ ଫିର୍ଣୄଯ ଫକତ ଙି ମଦି ଗ୍ରୋହଓଓୁ
ଅହୁ ଯି ଧିଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସ ଘଣନ ଓଯିଙ;ି
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d) ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋକୁଡଓ
ି ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଘତୋଫନୀ ନ୍ତବପୁକ୍ତ
ଓଯନ୍ତି ମୋହୋ

ରିସୀଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯୁଥିଫୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନସଫୁ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ

ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ, ମୋହୋ ରିସୀ
ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଓିଭୋ ୄର୍ର୍ ନୂ ତନୀଓଯଣ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ୄହୋଆଥିୄଫ;
e) ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋକୁଡଓ
ି ଘୁକ୍ତିଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ୂତ୍ରକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତିରିି ସୄଭତ ଯ ୄଯଓଡପ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ
ସମ୍ମିତ
ି ଓଯନ୍ତି;
f) ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ସଭୋପ୍ତି ତୋଯିଔ ୂଫଯ
ପ ୁ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ନିଭନ୍ତ୍ରଣଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୁଙି;
g) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ରିସୀଧୋଯଓ
ଓିଭୋ ଦୋଫୀଦୋଯ ଓିଭୋ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କୁ ଅଫର୍ୟଓ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ;
h) ତୋଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ
ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ  ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫିଓୋର୍ଯ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟଓୁ ଫୟୋଔୟୋ
ଓଯିଫ;
i) ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସତୟ, ନିଯୄକ୍ଷ  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହୋ ଫିଶ୍ୱୋସ
ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ତୋହୋ ଓଯି ନୋହିଁ I ମଦି ଅହୁ ଯି ଧିଓ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୄହଉନୋହିଁ ଏହୋ ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ
ଧିଓ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫ;
j) ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ତୁ ଯନ୍ତ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫ;
k) ଏଓ ଦୋଫୀ ଓିଭୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଖଟଣୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିନୋ ଫିଭୄଯ, ଏଫଂ ୄଓୌଣସି
ଖଟଣୋୄଯ ତିନ ି ଓୋମପୟ ଦିଫସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଗ୍ରୋହଓଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ସୂଘନୋଓୁ ଗ୍ରସଯିତ ଓଯିଫ;
l) ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଓିଭୋ ନୟ ଓିଙ ି ଉୄଯ ଫିନୋ ଫିରଭୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଯୋଭର୍ପ
ୄଦଫ ଏଫଂ ତୋଯ ଦୋଫୀଯ ଙୄଯ ରୋକିଫୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋୄଯ ମଥୋଥପ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ;
m) ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଠ୍ୋଯୁ ରୋବଯ ୄଓୌଣସି ଂର୍ ଦୋଫୀ ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫ ନୋହିଁ;
n) ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ନିୄେପର୍ଯ ତ୍ର, ରିସୀ ଏଫଂ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ବିୄମୋକ ସମ୍ଭୋିଫୋ
ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଙି;
o) ୄପୋନୄଯ ଓିଭୋ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫ:
p) ତ୍ରୋଘୋଯଯ ପ୍ରୋପ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ଘଉଦ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋକଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫ, ଷ୍ଟୋଫ୍ ଯ ସଦସୟ ମିଏ ବିୄମୋକ
ଉୄଯ ଓୋମପୟଓଯିଫ, ତୋହୋଓୁ ଏଫଂ ଏହୋ ଉୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋଯ ସଭଣ ସୋଯଣୀ ଫିର୍ଣୄଯ ଯୋଭର୍ପ
ୄଦଫ;
q) ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ପ୍ରତୁ ୟର୍ତ୍ଯ ତ୍ରକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋମୋଉଙି ଏଫଂ ମଦି ୄସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁ ଏ, ୄସ ଓ‟ଣ ଓଯିୋୄଯ
ଏ ଫିର୍ଣୄଯ ବିୄମୋକଓୋଯୀଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫ;
r) ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ୄମ ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ଫଯିଷ୍ଠ ସ୍ଗଯୄଯ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୋମୋଉଙି;
s) ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ୁ ୄଯଓଡପ ଓଯିଫୋ  ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସିଷ୍ଟଭ ଯଖିଫ I
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ଧ୍ୟାୟ 5
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଫୈଧିଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ, ଅୄଭ ୄସହି ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୁଙୁ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ
ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀଓୁ ଯିଘୋିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ
ଅୄରୋଘନୋ ଓୄଯ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି –ୄଫୈଧିଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓୋଣ ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟ
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ଓ. ଫୀଭା ଘୁ କ୍ତି – ୄଫୈଧିଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ ଏଫଂ ଫିୄଶଷ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈଶିଷ୍ଟୟ
1. ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି - ୄଫୈଧିଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ
ଓ) ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି
ଫୀଭୋ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଚିନୋଭୋ ସହିତ ଚଡିତ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୄତଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଭୂରୟ ଓିଭୋ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦୋନ
ଓୄଯ  ׀ଏହି ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଚିନୋଭୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଯୂ ନିଏ ׀
ଔ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି ଯ ୄଫୈଧିଓ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓାଣ
ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ୄଓୄତଓ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୋତ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ତୋ ୄଯ ୄସହି ୄଫୈଧିଓ
ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ସଫୁ ଉୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଓୁ ଯିଘୋିତ/ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯନ୍ତି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୄହଉଙି କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯୋଚିନୋଭୋ, ମୋହୋ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ୄଟ  ׀ବୋଯତୀଣ ଘୁକ୍ତି
ଧିନିଣଭ, 1872 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ସହିତ ବୋଯତଯ ସଭସ୍ଗ ଘୁକ୍ତିଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓୄଯ ׀
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହଉଙି ଏଓ ଘୁକ୍ତି, ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୁ ଆ କ୍ଷ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି, ଥପୋତ୍, ଓବ୍ନୋନୀ, ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ଓୁ ହୋମୋଏ,  ରିସୀଧୋଯୀ, ମୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ହୋମୋଏ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଘୁକ୍ତି ଧିନିଣଭ, 1872 ୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋିତ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 1 : ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି
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କ) ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତି ଯ ତତ୍ତ୍ୱ
ଘିତ୍ର 2 : ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତିଯ ତତ୍ତ୍ୱ

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତିଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
i.

ପ୍ରସ୍ତାଫ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ନୟ ଚଣଓୁ ୄଓୌଣସି ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋଓୁ ଓିଭୋ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋଯୁ ନିଫୃତ ଯହିଫୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ମୋହୋଯ ଉୄେର୍ୟ ୄସହି ଓୋମପୟ ୋଆଁ ନୟଠ୍ୋଯୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ, ୄସ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଉଙି
ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମିଫ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଏ, ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଦିଅମୋଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମୋହୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିଅମୋଏ, ତୋ‟ ୋଆଁ ସମ୍ମତି ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ତୋ‟ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄଫୋରି ଭୋନି ନିଅମୋଏ  ׀ଏଣୁଓଯି, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି
ୄହୋଆମୋଏ ׀
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଫିର୍ଣୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋଯ ଯିଣୋଭୄଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତିଯ କଠ୍ନ ହୁ ଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ସର୍ତ୍ପସଫୁ ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଚଭୋ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯି ତୋ‟ ସମ୍ମତି ବିଫୟକ୍ତ ଓୄଯ, ମୋହୋ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଯ, ପ୍ରଥଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ
ୄହୋଆମୋଏ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଏଓ ରିସୀ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ମଦି ୄଓୌଣସି ସର୍ତ୍ପ ଯଔୋମୋଏ, ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରତିଓୂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ରିସୀ ଫଣ୍ଡ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄହୋଆମୋଏ ׀
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ii. ପ୍ରତିପ
ଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓିଙ ି ୋଯସ୍ପଯିଓ ରୋବ ଥିଫୋ ଉଘିତ  ׀ପ୍ରି ଭିଣଭ
ୄହଉଙି ଫୀଭିତ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତିପ ୄଟ, ଏଫଂ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ୄଦଫୋଯ ପ୍ରତର୍ୁତ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଔଯୁ ପ୍ରତିପ
ୄଟ ׀
iii. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚିନାଭା
ଉବଣ କ୍ଷ ୄସହି ସଭୋନ ଚିନର୍
ି ଓୁ ୄସହି ସଭୋନ ଥପୄଯ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଉବଣ
କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ “ସଫପସମ୍ମତି ” ୄହଫୋ ଉଘିତ  ׀ଉବଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ରିସୀଧୋଯୀ ୄସହି ସଭୋନ ଚିନର୍
ି ଉୄଯ
ୄସହି ସଭୋନ ଥପୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସମ୍ମତି ୄଦଫୋ ଉଘିତ ׀
iv. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି / ସମ୍ମତି
ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତି ଥିଫୋ ଉଘିତ ׀
ସମ୍ମତିଓୁ ଭୁକ୍ତ ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ନିଭନ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ
 ଚଫଯଦସ୍ଗି/ଉତ୍ପୀଡନ
 ନୁ ଘତ
ି ପ୍ରବୋଫ
 ଓଟ
 ବୁର ଉସ୍ଙୋନୋ
 ବୁର
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଯୋଚିନୋଭୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତି ଚଫଯଦସ୍ଗି ଉତ୍ପୀଡନ, ଓଟ ଓିଭୋ ବୁରଉସ୍ଙୋନୋ ଓୋଯଣଯୁ
ୄହୋଆଥୋଏ, ଯୋଚିନୋଭୋ ର୍ୂନୟ /ଓୋଭୀ/ଫୟଥପ ୄହୋଆମୋଏ ׀
v. କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା
ଘୁକ୍ତିଯ ଉବଣ କ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ବୋୄଫ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ସୁୄମୋକୟ /ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ଉଘିତ
 ׀ରିସୀଧୋଯୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫଣସ୍କ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ
ସୁସ୍ଙ ଭନଯ ୄହଫୋ ଉଘିତ  ଅଆନ ନ୍ତକପତ ୄମୋକୟ ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ଉଘିତ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ,
ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କଭୋୄନ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିୋଯିୄଫ ନୋହିଁ ׀
vi. ୄଫୈଧିଓତା
ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ୄଫୈଧିଓ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍, ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫୈଧିଓ ଓୋମପୟ ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋ
ୄହୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଯୋଚିନୋଭୋ ମୋହୋଯ ଫିର୍ଣ ଓିଭୋ ପ୍ରତିପ ୄଫଅଆନ ୄଟ, ତୋହୋ ଫୟଥପ /ଭୋନୟ
ୄହଫ  ׀ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଫିର୍ଣ ୄଟ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
i.

ଚଫଯଦସ୍ଗି/ଉତ୍ପୀଡନ – ଯୋଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଘୋଓୁ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀
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ii. ନୁ ଘତ
ି ପ୍ରବୋଫ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ନୟ ଚଣଓଯ ଆଙ୍ଚୋ ଉୄଯ ର୍ୋସନ ଓଯିୋୄଯ, ତୋ‟
ଦଫୀଓୁ , ନୁ ଘତ
ି ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ, ନୟ ଉୄଯ ଉୄମୋକ ଓୄଯ ׀
iii. ଓଟ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଭିଥୟୋ ଫିଶ୍ୱୋସ ଉୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନୟଚଣଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପୋଏ, ମୋହୋ
ଏଓ ଉସ୍ଙୋନୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ୄସ ସତ ୄଫୋରି ଫିଶ୍ୱୋସ ଓୄଯ ନୋହିଁ  ׀ଏହୋ ହୁ ଏତ ଚୋଣିର୍ଣ
ୁ ି
ତଥୟଓୁ ରୁ ଘୋଆଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ବୁର ଯୂୄ ଉସ୍ଙୋନୋ ଓଯିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
iv. ବୁର – ଏଓ ଚିନର୍
ି ଓିଭୋ ଖଟଣୋ ଉୄଯ ଚଣଓଯ ଜ୍ଞୋନ ଓିଭୋ ଫିଶ୍ୱୋସ ଓିଭୋ ଥପଫୟୋଔୟୋ ୄଯ ତୁଟ ି  ׀ଏହୋ ଘୁକ୍ତିଯ
ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଫିର୍ଣୄଯ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ ଓିଭୋ ସମ୍ମତି ୄହଫୋୄଯ ତୂଟ ି ଅଡଓୁ କତି ଓଯୋଆୋୄଯ ׀
3

2. ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି - ଫିୄଶଷ ରକ୍ଷଣ
ଓ) ୟୁ ୄଫଯିଭା ପାଆଡସ ଓିଭାେ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ
ଏହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ୄଟ  ׀ଏହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଣୁ ୄଫଯିଭୋ ପୋଆଡଷ ଓୁ ହୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି
ୄମ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରୄତୟଓ କ୍ଷ ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ ׀
ସଦ୍ଭୋଫ  ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ ସଭସ୍ଗ ଫୟୋୋଯିଓ ଘୁକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓୋଯଫୋଯୄଯ ସଦ୍ଭୋଫଯ ନୁ ୋନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସୂଘନୋ / ତଥୟ ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସି
ଓଟ ଓିଭୋ ପ୍ରତୋଯଣୋ ନ ଥିଫ  ׀ସଦ୍ଭୋଫ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋଯ ଏହି ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୟତୀତ, ଫିୄକ୍ରତୋ ୄକ୍ରତୋଓୁ ଘୁକ୍ତିଯ
ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ତଥୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏଆଠ୍ି ନୁ ୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନିଣଭ ୄହଉଙି “ୄଓବିଟ ଏବ୍ନଟଯ ” ଯ ନିୟଭ ମାହାଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄକ୍ରତା
ସାଫଧାନ  ׀ଘୁକ୍ତିଯ କ୍ଷଭୋୄନ ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିୄଫ ୄଫୋରି ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄମ ମପୟନ୍ତ
ୄକୋଟିଏ କ୍ଷ ନୟଓୁ ବୁର ଭୋକପଦର୍ପନ ନ ଓୄଯ  ଉର୍ତ୍ଯସଫୁ ସତୟତୋୂର୍ଣ୍ପ ବୋୄଫ ଦିଅମୋଏ, ନୟ କ୍ଷ ଘୁକ୍ତିଓୁ
ଫଜ୍ଞୋ ଓଯିଫୋଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରର୍ନ ନୋହିଁ ׀
ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ : ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ଏଓ ନୟ ଅଧୋଯୄଯ ଙିଡୋ ହୁ ଏ  ׀ପ୍ରଥଭତଃ, ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ୄଟ ଏଫଂ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓିଭୋ ନୁ ବୂତି ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସହଚୄଯ ଚଣୋମିଫ ନୋହିଁ  ׀ୁନଃ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ତଥୟ
ଙି, ୄମଉଁକଡ
ି ୄସଭୋନଙ୍କ ନିଚ ସ୍ୱଯୂ ଦ୍ୱୋଯୋ, ୄଓଫ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଣୋ ଡିୋୄଯ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ
ୁ ଓ
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ସୂଘନୋ ୋଆଁ ୂଯୋୂଯି ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଉୄଯ ଫିଶ୍ୱୋସ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ׀
ୄତଣୁଓଯି ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମୋହୋ ୋଔୄଯ ଏହି ତଥୟ ନ ଥୋଏ, ତୋଙ୍କୁ
ୄଦଫୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଙ୍କ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄଡବିଡ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦରୋ  ׀ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ୄଡବିଡ
ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ  ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଧୀନ ଥିରୋ  ׀ଓିନ୍ତୁ ୄଡବିଡ ଏହି ତଥୟଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯି ନ
ଥିରୋ  ׀ୄଡବିଡ ତିନ ି ଦର୍ନ୍ଧିୄଯ ଥିରୋ, ୄତଣୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଡବିଡଓୁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ
ନ ଓହି ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓରୋ  ׀ତୋ ୄଯ ଓିଙ ି ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଡବିଡ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଔଯୋ ଅଡଓୁ କତି ଓରୋ ଏଫଂ ତୋଓୁ
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ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫୋଓୁ ଡିରୋ  ׀ୄଡବିଡ ଅୄଯୋକୟ ରୋବ ଓଯି ୋଯିରୋ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଓିଙ ି ଦିନ
ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓରୋ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ଉସ୍ଙୋନୋ ଓଯୋକରୋ ׀
ୄଡବିଡଯ ନୋଭିତ ଅଶ୍ଚମପୟ ୄହରୋ ୄମ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିୄଦଆଙି  ׀ତୋ‟ ନୁ ସନ୍ଧୋନୄଯ,
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଚୋଣି ୋଯିରୋ ୄମ ୄଡବିଡ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫୋ ସଭଣଯ ୂଫଯ
ପ ୁ ହିଁ ଭଧୁୄଭହୄଯ ଗ୍ରସିତ
ଥିରୋ ଏଫଂ ଏହି ତଥୟଟି ୄଡବିଡ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଣିର୍ଣ
ୁ ି ରୁ ଘୋ ମୋଆଥିରୋ  ׀ଏଣୁ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଓୁ ର୍ୂନୟ  ନିଯଥପଓ ୄଫୋରି
ୄଖୋର୍ିତ ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋକରୋ ׀
ତଥୟ ସୂଘନୋ ୄହଉଙି ୄସହି ସୂଘନୋ ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ନିଭର
ନ ିଖିତ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ :
 ୄସଭୋୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିୄଫ ଓି?
 ମଦି ହଁ, ୄଓଉଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହୋଯୄଯ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ?
ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ୄନୈତଓ
ି ଓର୍ତ୍ପଫୟ ସୋଧୋଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକପତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ  ׀ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋ ୄଓଫ ତଥୟ ସୂଘନୋ ଉୄଯ
ରୋକୁହୁଏ, ଓିନ୍ତୁ ୄସହି ତଥୟ ସୂଘନୋ ମପୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସୋଯିତ ହୁ ଏ ମୋହୋ ୄସ ଚୋଣିଫୋ ଉଘିତ ׀

ଉଦାହଯଣ
ନିଭକ
ନ ୁଡଓ
ି ତଥୟ ସୂଘନୋଯ ୄଓୄତଓ ଉଦୋହଯଣ ମୋହୋ ଫିର୍ଣୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ
ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ :
i.

ଚୀଫନ ଫୀଭା: ନିଚଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଆତିହୋସ, ଫଂର୍କତ ୄଯୋକଯ ଯିଫୋଯ ଆତିହୋସ, ଧୂମ୍ରୋନ ତଥୋ ଭଦୟୋନ
ବି ବୟୋସ, ଓୋମପୟୄଯ ନୁ ସ୍ଙିତ,ି ଫଣସ, ସଉଓ, ଅଥିଓ ସୂଘନୋ ୄମଯିଓି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ଅଣ
ଫିଫଯଣୀ, ୂଫପଯୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ ରିସୀ, ଫୟଫସୋଣ ଆତୟୋଦି ׀

ii. ଗ୍ନି ଫୀଭା : କୃହଯ ନିଭପୋଣ  ଫୟଫହୋଯ, କୃହଯ ଅଣୁ , ଯିସଯୄଯ ଥିଫୋ ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃ ତ ି
ଆତୟୋଦି ׀
iii. ସାଭୁଦ୍ରିଓ ଫୀଭା: ଚିନର୍
ି ତ୍ରଯ ଫିଫଯଣ, ୟୋଓିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ଧତି ଆତୟୋଦି ׀
iv. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା: ଫୋହନଯ ଫିଫଯଣ, କ୍ରଣ ତୋଯିଔ, ଡ୍ରୋଆବଯଯ ଫିଫଯଣୀ ଆତୟୋଦି ׀
ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ନ୍ତକପତ ଅସନ୍ତି  ׀ଫୀଭୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଦ୍ଭୋଫ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଯଭ
ସଦ୍ଭୋଫ ଘୁକ୍ତି ୄହୋଆମୋଅନ୍ତି ׀

ଯିବାଷା
“ଣୁ ୄଫଯିଭୋ ପୋଆଡଷ” ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ “ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଆଥୋଉ ଥଫୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥୋଉ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ
ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ , ସଠ୍ିଓ ଯୂୄ  ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ସଓୋଯୋମକ ଓ
ଓର୍ତ୍ପଫୟ” ଚଡିତ ଥିଫୋ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
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ମଦି ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ନୁ ାନ ଏଓ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ନ ହୁ ଏ, ଘୁକ୍ତି ଟ ି ନୟ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ଏୄଡଆ ଦିଅମାଆାୄଯ ׀
ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଓୋହୋଓୁ ଫି ତୋ‟ ନିଚଯ ବୂରଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫୋ ଉଘିତ ନୁ ୄହଁ,
ଫିୄର୍ର୍ତଃ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ׀
ଏହୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସି ଫି ତଥୟ, ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ, ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ବୂର
ଉସ୍ଙୋନୋ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ ନୁ ୄହଁ  ׀ଫୀଭିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ ׀
ମଦି ଏହି ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନ ଥୋଅନ୍ତୋ, ଫୀଭୋ ୄନଉଥିଫୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ପ୍ରବୋଫ
ଓୋଉଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ତଥୟଓୁ ରୁ ଘୋଆ ଯଔନ୍ତୋ, ଏଫଂ ନୁ ଘତ
ି ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯନ୍ତୋ ׀
ଫୀଭୋଧୋଯୀଓୁ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ଫିନୋ ରୁ ଘୋଆ ସତୟତୋୂର୍ଣ୍ଯ
ପ ୂ ୄ ତୋ‟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ସ୍ଙିତ,ି ଯିଫୋଯ
ଆତିହୋସ, ଅଣ, ଫୟଫସୋଣ ଆତୟୋଦିଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍ିକ୍ ବୋୄଫ
ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭୋ ବୂର ଉସ୍ଙୋନୋୄଯ, ମୋହୋ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଥୋନ୍ତୋ  ׀ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଘୁକ୍ତିଓୁ ଯେ ଓଯିଫୋଯ ଧିଓୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ
ୋଔୄଯ ଯହିଙ ି ׀
ଅଆନ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟସୂଘନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟଓୁ ଧୋମପୟ ଓୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚୄଣ ଏଓିଓ
ି ୁ ୟଟିବ ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ଭୃଦୁ ହୃ ଦଖୋତଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆଥିୄର
ମୋହୋ ୄଯ ୄସ ଏଓ ୄଭଡିଓୋର ରିସୀ ୄନଫୋଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନୄର ଓିନ୍ତୁ ଏହି ଫିର୍ଣ ପ୍ରଓଟ ଓୄର ନୋହିଁ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ,
ଫୀଭିତଦ୍ୱୋଯୋ ତଥୟଯ ବୂର ଉସ୍ଙୋନୋ ୄମୋକଁୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଫଞ୍ଚିତ ୄହୋଆ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯନ୍ତି ׀

ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ହୃ ତିଣ୍ଡୄଯ ଏଓ ଚନମକତ ଓଣା ଙି ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ  ׀ଏହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା
ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ  ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ୄମ ୂଫଯ
ପ ୁ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ତି ଓଭୄଯ 4 ଫଷପ
ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ  ׀ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ବୂର ଭାକପଦଶପନ ୄଟ ׀
ଔ) ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସୂଘନା

ଯିବାଷା
ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଙି ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ଓି ନୋହିଁ
ଏଫଂ ମଦି ହଁ, ୄଓଉଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହୋଯ  ସର୍ତ୍ପ  ଘୁକ୍ତିୄଯ, ଏହୋ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ଫିଘୋଯଓୁ
ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଏଓ ଣପ୍ରଓଟିତ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓି ନୋହିଁ, ଏହୋ ଫୟକ୍ତିକତ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଯିୄଫର୍ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓଯିୋୄଯ
ଏଫଂ ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ନୟୋଣୋଣୄଯ ହିଁ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ  ׀ଫୀଭିତଓୁ ୄସହି ତଥୟସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଓଟନ
ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଥୋଏ ׀
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ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୋତ ଓଯିଫୋ ମୋହୋଓୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ:
i.

ୄସହି ତଥୟ ସଫୁ ମୋହୋ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଙ୍କଟ ସୋଧୋଯଣ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ପ୍ରଓଟନ
ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ସଭୁଦ୍ରୄଯ ନିଅମାଉଥିଫା ଓାୄକପାଯ ଅଦଚନଓ ପ୍ରଓୃ ତ,ି ୄଯାକଯ ତୀତ ଆତିହାସ
ii. ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ତୀତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଦୟଭୋନତୋ  ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ
ସ୍ଙିତ ି
iii. ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଓିଭୋ ଅୄଫଦନୄଯ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ,
ୄମୄହତୁ ଏସଫୁ ଯ ସଭନ୍ଧ ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଯ ଫିବିନ୍ନ ଦିକ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଓଟନ ସହିତ ଥୋଏ ׀
ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଉର୍ତ୍ଯ ସତୟତୋୂର୍ଣ୍ପ ବୋୄଫ ୄଦଫୋ  ସଫୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ନିଭୄନ ଯ ୄଓୄତଓ ଯିଦୃର୍ୟଯ ଫତୋଯଣୋ ଓଯୋକରୋ ୄମଉଁଠ୍ି ତଥୟ ସୂଘନୋସଫୁ ଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀

ସୂଘନା
ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସୂଘନା ମାହାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଅଫଶୟଓ ନୁ ୄହଁ
ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ମଦି ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରର୍ନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ
ନିଭର
ନ ିଖିତ ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ନୁ ୄହଁ:
i.

ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ଉାୟ

ଉଦାହଯଣ: ଏଓ ଗ୍ନି ନିଫପୋଓଯ ଉସ୍ଙିତ ି
ii. ତଥୟ ମାହା ଫୀଭିତ ଚାୄଣ ନାହିଁ ଓିଭୋ ମାହା ଫିଷୟୄଯ ୄସ ଜ୍ଞ ୄଟ
ଉଦାହଯଣ : ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି, ମିଏ ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଓିନ୍ତୁ ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ତୋ‟ ଫିର୍ଣୄଯ ୄସ
ଜ୍ଞୋତ ଥିରୋ, ଉୄଯ ଏହି ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟନଯ ଅୄଯୋ ରକୋ ମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
iii. ମଥାଥପ ଉଦୟଭ ଦ୍ୱାଯା ମାହାଯ ଅଫିଷ୍କାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ?
ପ୍ରୄତୟଓ ୄଙୋଟ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ମଦି ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ଧିଓ ସୂଘନୋ
ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି, ୄସଭୋୄନ ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ଘୋଯିଫୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ସଚୋକ ଯହିଫୋ ଉଘିତ ׀
iv. ଅଆନ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫିଷୟ
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକ୍ତି ୄଦର୍ଯ ନିଣଭ/ଅଆନ ଚୋଣିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ଉଦାହଯଣ: ଫିୄଫୋଯଓକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନକଯୋିଓୋଯ ଅଆନ
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v. ମାହା ଫିଷୟୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଉଦାସୀନ ୄଦଔାମାଏ (ଓିଭୋ ଧିଓ ସୂଘନା ାଆଁ ଅଫଶୟଓତାଓୁ ତୟାକ
ଓଯିଙ)ି

ଉର୍ତ୍ଯକୁଡଓ
ି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଥିରା, ଏହି ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭୟୄଯ ଦାୟିତ୍ୱଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାଯିଫ ନାହିଁ
׀
ୄଓୄତୄଫୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଥୋଏ ?
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଥୋଏ
ୄମମପୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ନ ୄହୋଆଙି  ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯୋ ନ ମୋଆଙି  ׀ଥୄଯ ରିସୀ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆ ମିଫୋୄଯ,
ନୟ ତଥୟ ସୂଘନୋକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋଯ ଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନ ଥୋଏ, ମୋହୋସଫୁ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦଔୋମୋଆ
ୋଯନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
େୀ ଯାଚନ ନ୍ଦଯ ଫଷପଯ ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆଙନ୍ତି  ׀ରି ସୀ ୄନଫାଯ ଙ ଫଷପ ୄଯ, େୀ
ଯାଚନଙ୍କ ଓିଙ ି ହୃ ତିଣ୍ଡ ସଭସୟା ୄଦଔାଦିଏ ଏଫଂ ତାଓୁ ଓିଙ ି ଶରୟକ୍ରିୟା ୄଦଆ କତି ଓଯିଫାଓୁ ୄ଼େ  ׀େୀ ଯାଚନଙ୍କୁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ନିଓଟୄଯ ଏହି ତଥୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ ׀
ଫର୍ୟ ମଦି ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ସଭଣୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଫିପତୋ ୄମୋକଁୁ ରିସୀଟି ଫୟକତ ଫସ୍ଙୋୄଯ
ଥୋଏ ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ଘୁକ୍ତିଓୁ ୁନଃପ୍ରଘିତ ଓଯିଫୋୋଆଁ  ୁନଃ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, ୄସବି
ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ,

ତୋ‟ ୋଔୄଯ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଥୋଆୋୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି

ତୟୋଫର୍ୟଓ  ମଥୋଥପ ୄଟ, ୄମଯି ଓି ଏହୋ ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ ୄଟ ׀
ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଉରଙ୍ଘନ
ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସହି ଯିସ୍ଙିତକ
ି ଡ
ି ଉୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ସହିତ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ଉରଙ୍ଘନ ଚଡିତ  ׀ୄସ
ୁ ଓ
ବି ଉରଙ୍ଘନ ହୁ ଏତ ଣ –ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭୋ ବୂର ଉସ୍ଙୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ: ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ
ଘୁପ୍ ଯୄହ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯି ନୋହିଁ  ׀ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯ
ଓୁ ଟୀ ଉର୍ତ୍ଯ ଚଯିଅୄଯ ଭଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆ ୋୄଯ  ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ନବିୄପ୍ରତ ୄହୋଆୋୄଯ
ୂମୋହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏହୋ ଚଣଓଯ ଜ୍ଞୋନ ଓିଭୋ ଉୄେର୍ୟ ଫିନୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଓୋଯଣ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ
ବୋଫିରୋ ୄମ ତଥୟଟିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନ ଥିରୋ ׀
ୄସହି ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହୋ ନିୄେପୋର୍ ୄଟ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ତଥୟଓୁ ଚୋଣିର୍ଣ
ୁ ି ଘୋି ଯଔୋମୋଏ ଏହୋଓୁ ରୁ ଘୋମିଫୋ
ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତୋଯଣୋ ଓଯିଫୋଯ ଉୄେର୍ୟ ଯହିଙ ି ׀
ବୂର ଉସ୍ଥାନା/ବୂରଘିତ୍ରଣ/ବୂର ଯିୄାଟପ: ୄଓୌଣସି ଉକ୍ତି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଏଓୁ ହୋ,
ତୋହୋଓୁ ଯିୄୋଟପ/ଘିତ୍ରଣ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଯିୄୋଟପ ତଥୟଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଉକ୍ତି ଓିଭୋ ଫିଶ୍ୱୋସ, ଉୄେର୍ୟ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋଯ ଏଓ
ଉକ୍ତି ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ ତଥୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଉକ୍ତି ଫୋସ୍ଗଫିଓଯୂୄ ସଠ୍ିକ୍ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
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ୄମୄତୄଫୄ ଯିୄୋଟପକୁଡଓ
ି , ମୋହୋ ଫିଶ୍ୱୋସ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଥୋଏ, ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋ
ଓୁ ହୋମୋଏ ୄମ ଏସଫୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସଦ୍ଭୋଫୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ବୂରଘିତ୍ରଣ ଦୁ ଆପ୍ରଓୋଯଯ ୄଟ:
i.

ନିୄଦପୋର୍ ବୂର ଘିତ୍ରଣ ମଥୋଥପ ଉକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ମୋହୋ ୄଓୌଣସି ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଉୄେର୍ୟ ଫିନୋ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀

ii. ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ବୂରଘିତ୍ରଣ, ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଭିଥୟୋ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରତୋଯିତ
ଓଯିଫୋଓୁ ଚୋଣିର୍ୁଣି ଓୁ ହୋମୋଆଥୋଏ ଓିଭୋ ସତୟ ପ୍ରତି ଉଘିତ ଧ୍ୟୋନ ନୄଦଆ ଫିୄଫଓ ହୀନ ବୋୄଫ
ଓୁ ହୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ସୋଧୋଯଣତଃ ନିଷ୍କ୍ରଣ
ି /ର୍ୂନୟ ୄହୋଆମୋଏ .ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରତୋଯଣୋ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ରୁ ଘୋଆଫୋଯ
ଏଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଓଯଣ ଥୋଏ, ଓିଭୋ ୄମୄତୄଫୄ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ବୂରଘିତ୍ରଣ ଥୋଏ ׀
ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ବିନଫ ସଂୄର୍ୋଧନ ୂଭୋଙ୍ଙପ, 2015 ୄସହି ସର୍ତ୍ପକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୄତଓ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ
ୂନିୄେପର୍ଓ
ି ୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଙ ି ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ୂଚୋରିଅତି ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଅର୍ତ୍ି ଉଠ୍ୋ
ମୋଆୋୄଯ I ନୂ ତନ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ନିଭନରିଖିତ ପ୍ରଓୋୄଯ ଟନ୍ତି
ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ୂଚୋରିଅତି
ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ଅଧୋଯୄଯ, ରିସୀଯ ଚୋଯୀ ତୋଯିଔ ଓିଭୋ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯିଔ ଓିଭୋ ରିସୀଯ ୁନଃ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ତୋଯିଔ
ଓିଭୋ ରିସୀଯ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ତୋଯିଔ, ୄମଉଁଟୋ ଫି ଙୄଯ ୄହୋଆଥିଫ, ୄସହି ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ତିନ ି ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଉୄଯ ଅର୍ତ୍ି ଉଠ୍ୋ ମୋଆୋୄଯ :
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ , ୄସହି ଓୋଯଣ ଓିଭୋ ତଥୟ ମୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ୄସହି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅମୋଆଙି, ତୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓିଭୋ ଫୀଭିତଯ
ଓୋନୁ ନୀ ପ୍ରତିନଧି
ି ଓିଭୋ ନୋଭୀତି ଓିଭୋ ନୁ ୄଦର୍ିତଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ I
“ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ୂଚୋରିଅତି ” ର୍ବ୍ଦଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ  ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆଙି:
“ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋ ୂଚୋରିଅତି ” ଦଯ ଥପ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରତୋଯିତ ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯିଫୋଓୁ
ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଉତୄପ୍ରଯିତ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଫୀଭିତ ଓିଭୋ ତୋହୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସବ୍ନୋଦିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ଫି ଓୋମପୟ:
ୂଓ ୄସହି ଯୋଭର୍ପ, ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ମୋହୋ ସତୟ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ମୋହୋ ଫୀଭିତ ସତୟ ୄଫୋରି ଫିଶ୍ୱୋସ ଓୄଯ
ନୋହିଁ;
ୂଔ ତଥୟ ଉୄଯ ଜ୍ଞୋନ ଓିଭୋ ଫିଶ୍ୱୋସ ଥୋଆ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ତଥୟଯ ସକ୍ରିଣ ପ୍ରଙ୍ଚନ୍ନତୋ;
ୂକ ପ୍ରତୋଯିତ ଓଯିଫୋୄମୋକୟ ନୟ ୄଓୌଣସି ଓୋମପୟ; ଏଫଂ
ୂଖ ୄସବି ୄଓୌଣସି ଓୋମପୟ ଓିଭୋ ରୁ ପ୍ତି ମୋହୋଓୁ ଅଆନ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି ୄଖୋର୍ଣୋ ଓୄଯ I
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ୄସହି ତଥୟସଫୁ ମୋହୋ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯି ୋଯନ୍ତି ୄସସଫୁ ପ୍ରତି ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଯ ନୀଯଫତୋ ୄଓଫ
ଓଟ ନୁ ୄହଁ, ମଦି ପ୍ରଓଯଣଯ ଯିସ୍ଙିତ ି ୄସବି ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ, ଏହୋ ଫୀଭିତ ଓିଭୋ ତୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ
ୄମ, ଓହିଫୋୄଯ ୄଭୌନ ଯହିଫୋ, ସ୍ୱତଃ ହିଁ, ଓହିଫୋ ସହିତ ସଭୋନ ୄଟ I
ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓଟ ଅଧୋଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ମଦି ଫୀଭିତ ପ୍ରଭୋଣିତ
ଓଯିୋୄଯ ୄମ ତୋହୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞୋନ  ଫିଶ୍ୱୋସ ହିସୋଫୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ ଭିଥୟୋ-ଓଥନ ଓିଭୋ
ୄକୋନ ସତୟ ୄଟ ଓିଭୋ ତଥୟଓୁ ରୁ ଘୋଆଫୋୄଯ ୄଓୌଣସି ସୁଘନ୍ତ
ି ତ
ି ବିପ୍ରୋଣ ନ ଥିରୋ ଓିଭୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ ୄସବି ଭିଥୟୋ-ଓଥନ ଓିଭୋ ୄକୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଜ୍ଞୋତସୋଯୄଯ ଥିରୋ:
ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଦିଅମୋଆଙି ୄମ ଓଟ/ପ୍ରଫଞ୍ଚନୋଯ ପ୍ରଓଯଣୄଯ, ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ଚୀଫିତ ନ ଥିଫ, ସତୟଓୁ ଔଣ୍ଡନ
ଓଯିଫୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ଥୋଏ I
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ମୋଘନୋ ଓୄଯ ଓିଭୋ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ଫିକ୍ରି ଓୄଯ, ୄସ ଘୁକ୍ତିଯ ଯଘନୋ
ଉୄେର୍ୟୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୄଟ ୄଫୋରି ଭୋନି ୄନଫୋଓୁ ୄହଫ I
କ) ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ
„ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ‟ ଯ ଉସ୍ଙିତ ି ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ତୟୋଫର୍ୟଓୀଣ ଉୋଦୋନ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୋଆଁ

ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରୋକ୍-ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ହୁ ଏ  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଦଖିଫୋ ଫୀଭୋ ଚୁ ଅ ୄଔ ଓିଭୋ ସର୍ତ୍ପ ଯୋଚିନୋଭୋଠ୍ୋଯୁ
ଓିଯି ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
i.

ଚୁ ଅୄଔ ଏଫଂ ଫୀଭା

ଏଓ ତୋସ ୄଔଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ନିନ୍ତୁ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ହୁ ଏତ ହୋୄଯ ଓିଭୋ ଚିୄତ  ׀ହୋନି ଓିଭୋ ରୋବ ଖୄଟ
ୄଓଫ ଏହି ଓୋଯଣଯୁ ୄମ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ସର୍ତ୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଏହି ୄଔ ୄଔୄ, ଯ
ଏହି ୄଔ ଚିତଫ
ି ୋ ଫୟତୀତ ଏହୋ ପ୍ରତି ନୟ ୄଓୌଣସି ଅଗ୍ରହ ଓିଭୋ ସଭନ୍ଧ ନ ଥୋଏ  ׀ଣ ଯଖିଫୋ ଓିଭୋ ସର୍ତ୍ପ
ଯଖିଫୋ ଏଓ ଅଆନ ନୟୋଣୋଣୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ହୁ ଏ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋଯ
ନୁ ୋନୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଘୁକ୍ତିଓୁ ୄଫୈଧ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ  ׀ମଦି ଚୄଣ ତୋ‟ ଖଯଓୁ ଣୄଯ ଯୄଔ
ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ତୋସ ୄଔୄଯ ହୋଯିମୋଏ, ନୟ କ୍ଷ ଏହୋଯ ୂଯଣଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନୟୋଣୋଣଓୁ
ମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଏଓ ଖଯ ଏହୋ ଚିମୋଉଥିଫୋ ଖଟଣୋଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ନିନ୍ତୁ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ତୋ‟ ଖଯଓୁ ଫୀଭିତ ଓୄଯ,
ଯ ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ – ଖଯ ସହିତ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ସଭନ୍ଧ ଥୋଏ  ׀ୄସ ଏହୋଯ ଭୋରିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଅଥିଓ
ହୋନିୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ, ମଦି ଏହୋ ନଷ୍ଟ ଓିଭୋ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆମୋଏ  ׀ଭୋରିଓତ୍ୱଯ ଏହି ସଭନ୍ଧ
ଫିଦୟଭୋନ ଯୄହ, ନିଅଁ ରୋକୁ ଫୋ ନ ରୋକୁ, ଏଫଂ ଏହୋ ୄହଉଙି ୄସହି ସଭନ୍ଧ ମୋହୋ ହୋନି ଅୄଡ କତି ଓଯୋଏ ׀
ଏହି ଖଟଣୋ ୂନିଅଁ ଓିଭୋ ୄଘୋଯୀ ଏଓ ହୋନି ଅଡଓୁ କତି ଓୄଯ ଏହୋଯ ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଫୀଭୋ ୄନଉ ଫୋ
ନ ୄନଉ ׀
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ଏଓ ତୋସ ୄଔ, ୄମଉଁଠ୍ି ଚୄଣ ଚିତ ି ୋୄଯ ଓିଭୋ ହୋଯି ୋୄଯ, ଏହୋଠ୍ୁ ବିନ୍ନ ଏଓ ନିଅଁ ଓୋଣ୍ଡଯ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ
ଯିଣୋଭ ୄହୋଆୋୄଯ – ଖଯଯ ଭୋରିଓଯ ହୋନି ׀
ଭୋରିଓ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ନିଏ ୄମ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନିଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋୄଯ ଫି
ୄହୋଆମୋଏ ׀
ୄସହି ହିତ/ସ୍ୱୋଥପ ମୋହୋ ଫୀଭିତଯ ତୋ‟ ଖଯ ଓିଭୋ ତୋ‟ ଧନୄଯ ଥୋଏ, ତୋଓୁ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତଯ ଉସ୍ଙିତ ି ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଓୁ ୄଫୈଧ ଏଫଂ ଅଆନ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଓଯିଥୋଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଶ୍ରୀ ଘନ୍ଦ୍ରୄର୍ଔଯ ଏଓ ଖଯଯ ଭୋରିଓ ଟନ୍ତି ମୋହୋ ୋଆଁ ୄସ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଟ. 15 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣ
ୄନଆଙନ୍ତି  ׀ନିଭନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଘିନ୍ତୋ ଓଯନ୍ତୁ:
 ତୋଙ୍କଯ ଖଯ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଯହିଙ ି ଓି ?
 ଫୟୋଙ୍କଯ ଖଯ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଯହିଙ ି ଓି ?
 ତୋଙ୍କ ୄଡୋର୍ୀଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ?

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଫୋସନଙ୍କ ଯିଫୋଯୄଯ ତୋଙ୍କ ତ୍ନୀ, ଦୁ ଆ ିରୋ  ଫୃ ଦ୍ଧ ିତୋଭୋତୋ ଙନ୍ତି  ׀ନିଭନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଘିନ୍ତୋ
ଓଯନ୍ତୁ :
 ୄସଭୋନଙ୍କ ଓରୟୋଣୄଯ ତୋଙ୍କଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଯହିଙ ି ଓି ?
 ଅଥିଓ ଯୂୄ ତୋଙ୍କଯ ଓିଙ ି କ୍ଷତି ୄହଫ ଓି ମଦି ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓହି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ହୁ ନ୍ତି ?
 ତୋଙ୍କ ୄଡୋର୍ୀଙ୍କ ିରୋଭୋନଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ? ୄସଭୋନଙ୍କଠ୍ୋୄଯ ତୋଙ୍କଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଯହିଙ ି ଓି ?

ଏଆଠ୍ି ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ  ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ୋଥପଓୟଓୁ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହଫ ׀
ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁଯ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଙି, ମୋହୋଯ ନିଚଯ ନ୍ତନିହତ
ି ଭୂରୟ ଥୋଏ ׀
ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ , ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହି ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄଯ ଥିଫୋ ଫୀଭିତଯ ଅଥିଓ ହିତ ୄଟ  ׀ଏହୋ ୄଓଫ
ୄସୄତୄଫୄ ଥୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଯ ୄସବି ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ତୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଧିଓୋଯ ଥୋଏ  ׀ସଠ୍ିକ୍ ଥପୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓୄଯ ନୋହିଁ, ଓିନ୍ତୁ
ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄଯ ଥିଫୋ ଫୀଭିତଯ ଅଥିଓ ହିତଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 3: ସୋଧୋଯଣ ନିଣଭ ନୁ ସୋୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ
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ii. ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ୄଓଉଁ ସଭୟୄଯ ଯହିଫା ଉଘିତ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ, ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଯହିଫୋ ଉଘିତ  ׀ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋୄଯ, ସୋଭୁଦ୍ରିଓ
ରିସୀ ବି ୄଓୄତଓ ଫୟତିକ୍ରଭ ଫୟତୀତ, ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଉବଣ ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ  ଦୋଫୀ ଓଯିଫୋ
ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଥିଫୋ ଉଘିତ ׀
ଖ) ଅସନ୍ନ (ନିଓଟସ୍ଥ) ଓାଯଣ
ୄଫୈଧିଓ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫପୄର୍ର୍ ୄହଉଙି ଅସନ୍ନ/ନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ׀
ନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ହୋନି ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଓିଯି ଖଟିରୋ  ଏହୋ
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦଯ ଯିଣୋଭୄଯ ୄହୋଆଙି ଓି ନୋହିଁ, ଏହୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ  ׀ମଦି ହୋନି ଫୀଭିତ ଫିଦ
ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭିତ ଦୋଣୀ ୄଟ  ׀ମଦି ନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ହୋନିଯ
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ, ନୄଘତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏହି ନିଣଭ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭିତ ପ୍ରଧୋନ ଓୋଯଣଓୁ ୄଔୋଚି ଫୋହୋଯ ଓୄଯ ମୋହୋ ଖଟଣୋକ୍ରଭଓୁ ୄଦଔୋଏ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ହୋନି
ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ଏହୋ ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ୄମ ୄର୍ର୍ ଖଟଣୋ ମୋହୋ ହୋନିଯ ନିଓଟସ୍ଙ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ୄହୋଆଥିଫ, ଥପୋତ୍ ଏହୋ
ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ୄମ ଏଓ ଖଟଣୋ ମୋହୋ ହୋନିଯ ଓୋଯଣ ୋଆଁ ନିଓଟତଭ, ଓିଭୋ ଫୟଫହିତ ଯୂୄ ଦୋଣୀ ୄହୋଆଥିଫ ׀
ନୟ ଓୋଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ଦୂ ଯସ୍ଙ ଓୋଯଣ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ
ଟନ୍ତି  ׀ଦୂ ଯସ୍ଙ ଓୋଯଣକୁଡଓ
ି ଉସ୍ଙିତ ଥୋଆ ୋଯନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ଖଟଣୋ ଖଟୋଆଫୋୄଯ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହୋଆ ନ ୋଯନ୍ତି ׀
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ଯିବାଷା
ନିଓଟସ୍ଥ (ଅସନ୍ନ) ଓାଯଣଓୁ ସକ୍ରିୟ  ଓାମୟକ୍ଷଭ ଓାଯଣ ଯୂୄ ଯିବାଷିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଅଯମ୍ଭ
ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ ଫିନା ଏଫଂ ଏ ନୂ ତନ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସଯୁ ସକ୍ରିୟ ଯୂୄ ଓାମପୟ ଓଯି, ଖଟଣାକ୍ରଭଓୁ
ଏଓ କତିୄଯ ଅୄଣ ମାହା ଏଓ ଯିଣାଭ ଅଣିଥାଏ ׀
ନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଓିଯି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ରୋକୁ ହୁ ଏ ? ସୋଧୋଯଣତଃ, ୄମୄହତୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ
ଭୃତୁୟଯ ଓୋଯଣ ଫିଘୋଯଓୁ ନ ୄନଆ, ଭୃତୁୟ ରୋବଯ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଥୋଏ, ନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ରୋକୁ
ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ, ଫର୍ୟ ୄନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରୋବ ଯୋଆଡଯ ଥୋଏ ୄମଉଁଠ୍ି
ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ,
ଓୋଯଣଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆମୋଏ – ଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଉ ଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଉ ׀
ନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ୄସବି ସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୄଯ ରୋକୁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ନିଷ୍ଠାଯ ଘୁକ୍ତି
ନିଷ୍ଠୋ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ୄହଉଙନ୍ତି ୄସକୁଡଓ
ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଧିଓ ୄସୌଦୋଓଯିଫୋଯ ରୋବଥିଫୋ କ୍ଷ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋମୋଆଥୋନ୍ତି,
ନୟ କ୍ଷଓୁ ୄଓଫ ଏହୋ ସହିତ ନିଷ୍ଠୋ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯିଫୋଯ, ଥପୋତ୍ ଘୁକ୍ତିଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋଯ
ଫସଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏଠ୍ି ଘୁକ୍ତିଯ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସୌଦୋ ଓଯିଫୋଯ ସଫୁ କ୍ଷଭତୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ
ଥୋଏ ׀
ଏହୋଓୁ ନିଷ୍ପ୍ରବୋଫ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଏଓ ଭୁକ୍ତ-ଫୄରୋଓନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଘନ ଓଯୋମୋଆଙି ୄମଉଁଠ୍ି ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ
ରିସୀଧୋଯୀ ୋଔୄଯ ଏଓ ରିସୀ ୄନଫୋ ୄଯ, ସମ୍ମତିଯ ଫସଯୄଯ, ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ 15 ଦିନ
ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହୋଓୁ ଯେ ଓଯିଫୋଯ ଫିଓଳ୍ପ ଥୋଏ  ׀ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ 
ଘୋଚପସଫୁ ଓୁ ଓୋଟି ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ୄପଯୋଆ ଦିଅମୋଏ ׀
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ନକଦ ଯାଶି
ପ୍ରଦାନ

ୁନଃସ୍ଥାନ

କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି

ପ୍ରତିସ୍ଥାନା
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ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ଉତ୍ପୀଡନ ୂଚଫଯଦସ୍ଗି ଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ୄଟ ?
I.

ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରି ଣ୍ଟଯ ଜ୍ଞୋନ ନ ଥୋଆ ଯୄଭର୍ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓୄଯ

II. ଯୄଭର୍ ଭୄହର୍ଓୁ ଭୋଯିଫୋ ୋଆଁ ବଣ ୄଦଔୋଏ ମଦି ୄସ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ନ ଓୄଯ
III. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ ଯୄଭର୍ ତୋ‟ ଫୟଫସୋଣିଓ ୄଓୌର୍ଯ ଉୄମୋକ ଓୄଯ
IV. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ ଯୄଭର୍ ଭିଥୟୋ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଯୄଭର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ ?
I.

ଯୄଭର୍ଯ ଖଯ

II. ଯୄଭର୍ଯ ତ୍ନୀ
III. ଯୄଭର୍ଯ ଫନ୍ଧୁ
IV. ଯୄଭର୍ଯ ିତୋଭୋତୋ

ସାଯାଂଶ


ଫୀଭୋୄଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଚିନୋଭୋ ସଂୃକ୍ତ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଏଓ ଭୂରୟ ଓିଭୋ ପ୍ରତିପ ଫଦୄଯ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତ ହୁ ଏ ׀



ଏଓ ଘୁକ୍ତି କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯୋଚିନୋଭୋ ୄଟ, ମୋହୋ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀



ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତି ନିଭନକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ:
i.

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

ii. ପ୍ରତିପ
iii. କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯୋଚିନୋଭୋ
iv. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତି/ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
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v. କ୍ଷଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଭତୋ ଏଫଂ
vi. ଫିର୍ଣଯ ୄଫୈଧିଓତୋ


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

ଣୁ ୄଫଯିଭୋ ପୋଆଡଷ ୂଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ

ii. ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ
iii. ନିଓଟସ୍ଙ/ଅସନ୍ନ ଓୋଯଣ

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
2. ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରତିପ
3. କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯୋଚିନୋଭୋ/ସମ୍ମତି
4. ଣୁ ୄଫଯିଭୋ ପୋଆଡଷ ୂଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ
5. ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ
6. ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ
7. ନିଓଟସ୍ଙ/ଅସନ୍ନ ଓୋଯଣ

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

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

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

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

II. ପ୍ରତିପ
III. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତି
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IV. ଘୁକ୍ତିଯ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଭତୋ
ପ୍ରଶନ 2
_______________ ସତୟ ଉକ୍ତି, ୄମଉଁକଡ
ି ୄଓୌଣସି ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଉୄେର୍ୟ ଫିନୋ ଓୁ ହୋମୋଆଥୋଏ, ସହିତ
ୁ ଓ
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀
I.

ବୂର ଘିତ୍ରଣ ୂବୂର ଯିୄୋଟପ

II. ଂର୍ଦୋନ
III. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ
IV. ଯିୄୋଟପ
ପ୍ରଶନ 3
_______________ ୄଯ ଯୋଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଘୋ ଚଡିତ ׀
I.

ଓଟ

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

ୄସକୁଡଓ
ି ୄଭୌଖିଓ ଘୁକ୍ତି ୄଟ ମୋହୋ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ନୁ ୄହଁ ׀

II. ୄସକୁଡଓ
ି ୄଭୌଖିଓ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନୀଣ ୄଟ ׀
III. ବୋଯତୀଣ ଘୁକ୍ତି ଧିନିଣଭ, 1872 ନୁ ସୋୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ଦୁ ଆ କ୍ଷ ୂଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକ୍ତି ୄଟ
׀
IV. ୄସକୁଡଓ
ି ସର୍ତ୍ପ ଘୁକ୍ତି ସଦୃ ର୍ ୄଟ ׀
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୋଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତିପ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଟଙ୍କୋ

II. ସବ୍ନର୍ତ୍ି
III. ରୋଞ୍ଚ
IV. ଙ୍କୋଯ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଫୟଫସୋଣ ଭୋରିଓ
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II. ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କ
III. କୃହଣ
ି ୀ
IV. ସଯଓୋଯୀ ଓଭପଘୋଯୀ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଓୋମପୟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି “ଣୁ ୄଫଯିଭୋ ପୋଆଡଷ ୂଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ” ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ?
I.

ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଜ୍ଞୋତ ଡୋକ୍ତଯୀ ସ୍ଙିତ ି ଫିର୍ଣୄଯ ଭିଥୟୋ ଓହିଫୋ

II. ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଜ୍ଞୋତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ନଓଯିଫୋ
III. ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଜ୍ଞୋତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ
IV. ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ
ପ୍ରଶନ 8
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ିତୋ ତୋଙ୍କ ୁତ୍ର ଉୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ

II. ତିତ୍ନୀ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ
III. ଫନ୍ଧୁ ଭୋୄନ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ
IV. ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ
ପ୍ରଶନ 9
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତଯ ଉସ୍ଙିତ ି ୄଓୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ?
I.

ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ

II. ଦୋଫୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ
III. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନ ଥୋଏ
IV. ରିସୀ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଥଫୋ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଯିଦୃର୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଯ ନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯନ୍ତୁ ?
ଚଣ ଏଓ ୄଖୋଡୋ ଉଯୁ ଡିମୋଏ ଏଫଂ ତୋ ିଠ୍ି ବୋଙ୍ଗି ମୋଏ  ׀ୄସ ୄସଆଠ୍ି ଏଓ ୋଣି ୄୋଔଯୀୄଯ ଡିଯୄହ 
ନିୄଭୋନିଅୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ତୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯୋମୋଏ  ନିୄଭୋନିଅ ଓୋଯଣଯୁ ତୋ‟ ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ ׀
I.

ନିୄଭୋନିଅ

II. ବୋଙ୍ଗି ମୋଆଥିଫୋ ିଠ୍ି
III. ୄଖୋଡୋ ଉଯୁ ଡିମିଫୋ
IV. ସଚପଯୀ ୂର୍ରୟକ୍ରିଣୋ
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକ୍ତିଯ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋହୋଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଥୋଏ, ୄହଉଙି ପ୍ରତିପ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ବୂର ଘିତ୍ରଣ ୂବୂର ଯିୄୋଟପ ସତୟ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄଓୌଣସି ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଉୄେର୍ୟ ଫିନୋ ଓୁ ହୋମୋଆଥୋଏ, ସହିତ ସଭନ୍ଧ
ଯୄଔ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଉତ୍ପୀଡନ/ ଚଫଯଦସ୍ଗି ୄଯ ଯୋଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଘୋ ଚଡିତ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ବୋଯତୀଣ ଘୁକ୍ତି ଧିନିଣଭ, 1872 ନୁ ସୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ୄହଉଙି ଦୁ ଆକ୍ଷ ୂଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଘୁକ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ରୋଞ୍ଚ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୋଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତିପ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କଭୋୄନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ନୁ ହଁନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଜ୍ଞୋତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ “ଣୁ ୄଫଯିଭୋ ପୋଆଡଷ ୂଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ”
ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଯ ନୁ ଓୂ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
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ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫନ୍ଧୁ ଭୋୄନ ଚୄଣ ନୟ ଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭୋ ୄନଆ ୋଯିୄଫ ନୋହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଠ୍ୋୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ନ ଥୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋ ୄମୋକୟ ହିତଯ ଉସ୍ଙିତଯ
ି ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ୄଖାଡା ଉଯୁ ଡିମିଫା ଚୟଯ ଭୃ ତୁୟଯ ନିଓଟସ୍ଥ ଓାଯଣ ୄଟ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 6
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓ‟ଣ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଫୀଭୋ ଘୋଯି ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ
 ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି
 ଫିଭିତ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସଙ୍କଟ
 ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ
 ଘୁକ୍ତି
ଘୋରନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟକୁଡଓ
ି ୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଉୄଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋଯ ଫିବିନ୍ନ ଖଟଓ ଅୄଡ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟି ଓୋଆଫୋ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ -ଖଟଓ, ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ, ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ - ଖଟଓ, ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ, ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ
1. ଭୂରୟଫାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି-ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ (ଏଘ.ଏର. ବି)
ଅୄଭ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄଦଖିସୋଯିରୁ ୄମ ଏଓ ଭୂରୟଫୋନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ମୋହୋ ଭୂରୟ ଓିଭୋ ପ୍ରତିପ ଦିଏ
 ׀ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୋଆଁ ଭୂରୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଭୌଦ୍ରିଓ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଭୋମୋଏ  ׀ୄସହି ି ଭୂରୟ ହୋନିଯ ଯିଭୋଣଓୁ ଭଧ୍ୟ
ଭୋମୋଆୋୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓୋଯ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ, କ୍ଷତିଯ ଯିଭୋଣଓୁ ଟ 50,000 ୄଫୋରି ଅଓନ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହି କ୍ଷତି ୋଆଁ ଭୋରିଓଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଫ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଭଯିମୋଏ, ଅୄଭ ହୋନିଓୁ ୄଓଭିତ ି ଅଓନ ଓଯିଫୋ ?

ୄସ ଟ 50,000 ଥଫା ଟ 50,00,000 ଭୂରୟଯ ୄଟ ?
ଉୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄଦଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଫି ୄସ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯିଫ ׀
ଏହୋ ଅଧୋଯୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିୋଯିଫ ୄଓୄତ ଯିଭୋଣଯ ଫୀଭୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୁୋଯିର୍ ଓଯିଫୋଓୁ ୄହଫ ׀ଏହୋ
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧ୍ୟୋଣ ମୋହୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ର୍ିଖିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
ୄସୌବୋକୟଫର୍ତଃ ଅଭଯ ଏଓ ଭୋ ଙି, ମୋହୋ ପ୍ରୋଣ ସତୁ ଯୀ ଫର୍ପ ୂୄଫପ ୄପ୍ରୋ. ହୁ ୄଫନଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଓର୍ିତ ୄହୋଆଥିରୋ
 ׀ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ (ଏଘ ଏର ବି) ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଏହି ଭୋ ସୋଯୋ ୃଥିଫୀୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ହୁ ଏ ׀
ଏଘ ଏର ବି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଭୋନଫ ଚୀଫନଓୁ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓୄଯ ମିଏ ଏଓ ଅଣ ଚପନ ଓୄଯ  ׀ଏ
ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ର୍ୁଦ୍ଧ ୂୄନଟ ବଫିର୍ୟତ ଅଣ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଭୋନଫ ଚୀଫନଯ
ଭୂରୟଓୁ ଭୋ ଓୄଯ  ׀ୄନଟ ଅଣ ଥପ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ବଫିର୍ୟତୄଯ ପ୍ରତି ଫର୍ପ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଅଣ ଫିମକ୍ତ
ୁ ୄସ ନିଚ
ଉୄଯ ଔଙ୍ଙପ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ି  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ଯିଫାଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଅଥିଓ ହାନିଓୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ ମଦି ଅୟଓର୍ତ୍ପାଯ ପ୍ରାପ୍ତଫୟସୄଯ ଭୃ ତୁୟ ହୁ ଏ  ׀ଏହି ଅୟସଫୁ ୄଯ ଡିସଓାଉଣ୍ଟ ୄଦଫାାଆଁ ଏଓ ସଭୁଘତ
ି ସୁଧ
ହାଯ ଉୄମାକ ଓଯି, ଏକୁଡଓ
ି ୁ ୁଞ୍ଜିବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀
ଏଘ ଏର ବି ଓୁ ଭୋିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଯ ଫୟଫହୋଯିଓ ନିଣଭ ଓିଭୋ ଉୋଣ ଙି  ׀ଏହା ୄହଉଙି ଫାଷିଓ ଅୟ ମାହା
ଏଓ ଯିଫାଯ ୄହଫା ାଆଁ ଘାହିଁଫ, ମଦି ନ୍ନଦାତା ଚୀଫିତ ନ ଥାଏ, ତାଓୁ ସୁଧ ହାଯ ମାହା ଉାଚିତ ଓଯାମାଆାୄଯ
ଦ୍ୱାଯା ଫିବକ୍ତ ଓଯିଫା ׀

ଉଦାହଯଣ
ଯଞ୍ଜନ ଫୋଫୁ ଫର୍ପଓୁ ଟ 1,20,000 ଉୋଚପନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ନିଚ ଉୄଯ ଟ 24,000 ଔଙ୍ଙପ ଓଯନ୍ତି ׀
ମଦି ୄସ ସଭଣୄଯ ଭଯିମୋଅନ୍ତି, ୄନଟ ଅଣ ମୋହୋ ତୋଙ୍କ ଯିଫୋଯ ହଯୋଆଫ, ଟ 96,000 ପ୍ରତି ଫର୍ପ ୄହଫ ׀
ଭୄନଓଯନ୍ତୁ ସୁଧ 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 ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ୄମ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଚଣଓଯ ୋଔୄଯ ୄଓୄତ
ଯିଭୋଣଯ ଫୀଭୋ ଥିଫୋ ଉଘିତ  ׀ଏହୋ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପସୀଭୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ୄହ ମୋହୋ ଫୋହୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓଳ୍ପିତ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ, ଅୄଭ ଓହି ୋଯିଫୋ ୄମ ଫୀଭୋଯ ଯିଭୋଣ ଚଣଓଯ ଫୋର୍ିଓ ଅଣଯ ପ୍ରୋଣ 10 ଯୁ 15 କୁଣ ୄହଫୋ
ଉଘିତ  ׀ଉୄଯୋକ୍ତ ଉଦୋହଯଣୄଯ, ଚୄଣ ସୄନ୍ଦହ ଓଯିଫ ମଦି ଯଞ୍ଜନ ଫୋଫୁ ଟ 2 ୄଓୋଟିଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଓହିଥୋୄନ୍ତ
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ତୋଙ୍କ ଅଣ ଫର୍ପଓୁ ୄଓଫ ଟ.1- 2 ରକ୍ଷ ୄଟ  ׀କ୍ରୟ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୀଭାଯ ପ୍ରଓୃ ତ ଯିଭାଣ
ଫଶୟ ଓାଯଓ, ୄମଯିଓି ଚୄଣ ୄଓୄତ ଯିଭାଣଯ ଫୀଭା ାଆଁ ସଭଥପ ୄହାଆାଯିଫ  ୄଓୄତ ଯିଭାଣ କ୍ରୟ
ଓଯିଫାଓୁ ଘାୄହଁ, ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓଯିଫ ׀
2. ସଙ୍କଟ
ୄମଯିଓି ଅୄଭ ଉୄଯ ୄଦଖିଙୁ , ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄସହିସଫୁ ସଙ୍କଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ଏଓ
ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯୂୄ ଭୋନଫ ଚୀଫନଯ ଭୂରୟଓୁ ନଷ୍ଟ ଓିଭୋ ହ୍ରୋସ ଓଯିଦଏ
ି  ׀ତିନ ି ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ଥିତ ି ଙି ୄମଉଁଠ୍ି ୄସବି ହାନି
ଖଟିାୄଯ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି ଫିୄଶଷ ଉଦଫିଗ୍ନତା ମାହା ସହିତ ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହାଆଥାନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର 1 : ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଓ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ଫିୄର୍ର୍ ଉଦଫିଗ୍ନତୋ

ନୟ କ୍ଷୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସହି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯନ୍ତି
ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ - ୄମଯି ଓି ନିଅଁ, ସଭୁଦ୍ରୄଯ ଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ଓୋୄକପୋଯ ହୋନି, ସୋଧୋଯଣ ୄଘୋଯୀ, ୄଘୋଯୀ  ୄଭୋଟଯ
ଦୁ ଖପଟଣୋ  ׀ୄସଭୋୄନ ୄସହି ଖଟଣୋକୁଡଓ
ି ୁ ଫି ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଣୋଭ ନୋଭ  ସଦ୍ଭୋଫଯ ହୋନି
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏସଫୁ ୄକାଟିଏ ୄେଣୀଯ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃ ତ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଫୀଭା ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ୄସବି ସଙ୍କଟସଫୁ ଙନ୍ତି ମିଏ ଫୟକ୍ତି ଉୄଯ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆ ୋଯନ୍ତି  ׀ଫୟକ୍ତିକତ ସଙ୍କଟ
ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏହି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ׀

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

ଚୀଫନ ଫୀଭା
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କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି : ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ , ଫୟକ୍ତିକତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ପ୍ରତୟୋବୂତି/ଅଶ୍ୱୋସନଯ ଘୁକ୍ତି
ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ଫୟତୀତ, ୄହଉଙନ୍ତି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍/
ି ׀
ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଘୁକ୍ତି ׀

କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଗ୍ନି ଓୋଣ୍ଡ ବି ଏଓ
ୂ ଯ
ଖଟଣୋ ଖଟିଫୋ ୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଖଟିଥିଫୋ ହୋନିଯ
ସଠ୍ିକ୍ ଯିଭୋଣଓୁ ଅଓନ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫଯ
ହୋନିଯ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଦିଏ – ୄଫର୍ୀ ନୁ ହଁ ଓି
ଓମ୍ ନୁ ହଁ ׀
ଏହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ  ׀ଏଓ ଭୃତୁୟ
ଖଟଣୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ରୋବ ଯୋର୍ିଓୁ
ଅଯମ୍ଭଯୁ ଘୁକ୍ତି ୄରଖିଫୋ ସଭଣୄଯ ହିଁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ
ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଏ
ପ୍ରଓୋୄଯ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଅଶ୍ୱୋସନ ଘୁକ୍ତି
ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ୄହୋଆଥୋନ୍ତି  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ
ଭଯିମୋଏ, ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ତୋହୋଯ ନୋଭିତ ଓିଭୋ
ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କୁ ଦିଅମୋଏ ׀

ନିଶ୍ଚିତତା: ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି କୁଡଓ
ି ୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋ ୄହଫ ଓି
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋ ନୋହିଁ, ଏହୋଯ ପ୍ରର୍ନ ହିଁ ନ ଥୋଏ  ׀ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଚନମ ୄହୄର
ନିଶ୍ଚିତ ଥୋଏ  ׀ୄଓହି ଚୄଣ ଫି ନିଶ୍ଚିତତୋ ସହିତ ଭୃତୁୟ ୄହଫୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ  ׀ମାହା ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ତାହା
ଓହିୋଯିଫ ନୋହିଁ ୄମ ଏଓ ଖଯ ନିଅଁୄଯ ଗ୍ରସିତ ୄହଉଙି ଭୃ ତୁୟଯ ସଭୟ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
ୄହଫ ଓିଭୋ ଏଓ ଓୋଯ ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫ ସୋଭଣିଓ/ଓୋ ଭୃତୁୟଯ ସଙ୍କଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ
׀
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ସମ୍ଭାଫୟତାୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି: ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋୄଯ, ନିଅଁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଫଣସଯ
ଓିଭୋ ବୂଭିଓବ୍ନ ବି ଫିଦ ସ୍ଙିତୄି ଯ, ଖଟଣୋ ଫୃ ଦ୍ଧି ସହିତ ଫଢିଥୋଏ ׀
ଖଟିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ସଭଣ ସହିତ ଫୄଢ ନୋହିଁ ׀
ଔ) ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱଯୂ
ୄମୄହତୁ ଭୃତୁୟଯ ଫଣସ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଥୋଏ, ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ମୁଫୋଫସ୍ଙୋଯ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ଏଫଂ ଧିଓ ଫଣସଯ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଧିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄକୋଟିଏ ଯିଣୋଭ ଏଭିତ ି ଥିରୋ ୄମ
ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄଫର୍ୀ ଫଣସଯ, ଓିନ୍ତୁ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଥିୄର, ପ୍ରତୟୋହୋଯ ଓୄର ୄମୄତୄଫୄ
ଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ ସଦସୟଭୋୄନ ୄମୋଚନୋୄଯ ଟଓି ଯହିୄର  ׀ପସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ କମ୍ଭୀଯ
ସଭସୟାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୄର  ׀ୄସଭୋୄନ ୄସହି ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଫିଓୋର୍ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋହିଁୄର ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି
ଦିଅମିଫୋୋଆଁ ସଭଥପ ୄହୋଆୋଯିୄଫ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଚୀଫନ ସୋଯୋ ୄଦଆ ୋଯିୄଫ ׀
ଏହାଯ ଯିଣାଭୄଯ ସଭତ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭଯ ଫିଓାଶ ୄହରା ׀
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3. ସଭତ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରିଭିଣଭ ମୋହୋଓୁ ୄସ ବିଅ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏହୋ ଫଣସ ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ
ନୋହିଁ ଓିନ୍ତୁ ଘୁକ୍ତି ସଭଣୋଫଧି ସୋଯୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଯୄହ ׀
ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ , ଏହି ଫଣସୄଯ ଭଯୁଥିଫୋ
ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ, ଧିଓ ୄହଫ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ , ଧିଓ ଫଣସୄଯ ଭଯୁଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ଦୋଫୀ ୂଯଣ
ଓଯିଫୋଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ ଓଭ ୄହଫ  ׀ସଭତ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄହଉଙି ଉବଣଯ ହୋଯୋହୋଯି ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ׀
ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ନିଣ୍ଟ ଓୁ
ୂଯଣ ଓୄଯ ׀
ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟଯ ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ନିଭନୄଯ ଦିଅମୋଆଙି ׀
ଘିତ୍ର 2 : ସଭତ ପ୍ରିଭିୟଭ

ସଭତ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଥପ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଦୀଖପୋଫଧି ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ମୋହୋ
10, 20 ଓିଭୋ ଅହୁ ଯି ଧିଓ ଫର୍ପ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯୄହ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଳ୍ପୋଫଧି ୄଟ
ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ପ ସଭୋପ୍ତ ହୁ ଏ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ଏହୋଯ ରିସୀଧୋଯୀ ଭୋନଙ୍କ ରୋବ ୋଆଁ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ େଷ୍ଟୄଯ ଯଔୋମୋଏ  ׀ୄସବିଅ ସଂକୃହୀତ ଯୋର୍ିଓୁ “ସଂଯକ୍ଷଣ ୂଯିଚବପ ” ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀ ଏହି ଯିଚବପଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ବଫିର୍ୟତ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଯଖିଥୋନ୍ତି  ׀ତିଯକ୍ତ
ି ଯୋର୍ି ଭଧ୍ୟ ଏଓ
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ନିଧି ଚୋତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ “ଚୀଫନ ନିଧି” ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏହି ନିଧିଓୁ ନିୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ସୁଧ
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ଓ) ସଭତ ପ୍ରିଭିୟଭଯ ଖଟଓ
ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ ଦୁ ଆଟି ଖଟଓ ଙନ୍ତି :
i.

ପ୍ରଥଭଟି ଫଧି ଓିଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଖଟଓ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି , ୄମଉଁଥିୄଯ ପ୍ରଭିଣଭଯ ୄସୄତ ଂର୍ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ମୋହୋ
ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣଟି ନକଦ ଭୂରୟ ଖଟଓ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି  ׀ଏହୋ ରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ତିଯକ୍ତ
ି ୄଦଣଯ ସଂଘଣ ୄଯ କଠ୍ିତ
 ׀ଏହୋ ସଂଘଣ ଖଟଓ ୄଟ ׀

ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ସଭସ୍ଗ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ  ସଂଘଣଯ ଭିଶ୍ରଣ ଥୋଏ  ׀ପ୍ରିଭଣ
ି ଭୄଯ
ନକଦ ଭୂରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ଥୋଏ, ଏହୋଓୁ ଏଓ ସଂଘଣ ନୁ ଓୂ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଫୋରି ୄସୄତ ୄଫର୍ୀ ଫିଘୋଯ
ଓଯୋମୋଏ ׀
4. ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟଓଯଣଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କୁ ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଥିଓ ନୁ ଷ୍ଠୋନ୍ ୄଫୋରି ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି
ୄମ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ୄଦଣ ଥିଫୋ ରୋବସଫୁ ଓୁ ୄନଓ ଥଯ ଘୁକ୍ତି ସଭନ୍ଧୀଣ କୟୋୄଯଣ୍ଟି ଅଓୋଯୄଯ ନିଅମୋଆଙି ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ  ୄନର୍ନଓୁ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙି, ସୄଫପୋଯି, ୄସଭୋୄନ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ଅଥିଓ
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଥପୄଯ  ׀ଏହି ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମଉଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୁ ସଂଯଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି, ତୋ‟
ଯିଭୋଣସ୍ୱଯୂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ନିଯୋର୍ତ୍ୋ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯୋମୋଆଙି ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଯହିୄଫ  ׀ଏହି ସଂଯଘନୋ ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ ଓିଭୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଯ
ପ୍ରୄଣୋକ ଠ୍ୋଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ׀
ାଯେଯିଓତା (ସୄହାଓାଯିତା) ୄହଉଙି ଅଥିଓ ଫଚୋଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଉୋଣ
ନୟଟି ୄହଉଙି ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ  ׀ଉବଣ ଭୂତଃ ରକୋ ଟନ୍ତି ׀
ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ

ାଯେଯିଓତା/ସୄହାଓାଯିତା

ଫିଫଧ
ି ତୋଓଯଣ ନ୍ତକପତ ନିଧିସଫୁ ଓୁ ଫିବିନ୍ନ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ ଓିଭୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ଫିବିନ୍ନ
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ ୂଣ୍ଡୋସଫୁ ଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଧିସଫୁ ଓୁ ଭିର୍ୋଆ ଦିଅମୋଏ ୂସଭସ୍ଗ ଣ୍ଡୋଓୁ
ଫୋୄସ୍କଟୄଯ ଯଖିଫୋ

ୄକୋଟିଏ ଫୋୄସ୍କଟୄଯ ଯଖିଫୋ

ଫିଫଧ
ି ତୋଓଯଣ ନ୍ତକପତ ଅଭ ୋଔୄଯ ନିଧିସଫୁ ଯହିଙ ି ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ ନ୍ତକପତ ଅଭ ୋଔୄଯ ନିଧିସଫୁ ଯହିଙ ି
ମୋହୋ ୄକୋଟିଏ ଅଧୋଯଯୁ ୄନଓ ରକ୍ଷୟସ୍ଙଓୁ ପ୍ରଫୋହିତ ମୋହୋ ଫିବିନ୍ନ ଅଧୋଯଯୁ ୄକୋଟିଏଓୁ ପ୍ରଫୋହିତ ହୁ ଏ
ହୁ ଏ
ଘିତ୍ର 3 : ାଯେଯିଓତା/ସୄହାଓାଯିତା
ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ ୂନିଧିସଫୁ ୄନଓ ଅଧୋଯଯୁ ୄକୋଟିଏ ଓୁ ପ୍ରଫୋହ ହୁ ନ୍ତି
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ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ ଓିଭୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଦୁ ଆ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀
i.

ପ୍ରଥଭଟି ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ଓୋ ଭୃତୁୟ ପୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଥିଓ ହୋନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋୄଯ ଏହୋଯ ବୂଭିଓୋ  ׀ଏହି ହୋନିଓୁ ଏଓ ନିଧି ଯଖିଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫହନ  ୂଯଣ ଓଯୋମୋଏ, ୄମଉଁ
ନିଧି ୄନଓଙ୍କ ଂର୍ଦୋନଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣ ଓୄଯ ୄମଉଁଭୋୄନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଙନ୍ତି ׀

ii. ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଫର୍ୟ ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ ଫୋହୋଯଓୁ ମୋଏ  ׀ଏହୋ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଏଫଂ
ଅଥିଓ ସଙ୍କଟଓୁ ହଟୋଆଫୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚଡିତ ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ନିଧି  ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଫିବିନ୍ନ ସଭଣୄଯ
ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ୄନଆଥିଫୋ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଘୁକ୍ତିଯ ଅନୁ ସଙ୍ଗି ଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ହୋସର
ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଫିବିନ୍ନ ିିୀଯ ରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ଏଓ ଯିଦୃର୍ୟ ׀
ଏହି ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ଯିଭୋଣ ୄହଉଙି ପ୍ରଣୋସ ଓଯିଫୋ  ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୄମ ଉର୍ତ୍ଭ ତଥୋ ଫିଯୀତ
ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଭଣ ଅଯୋଯୄଯ ପ୍ରତିପଓୁ ସଭୋନ ଓଯି ଏଓ ସଭୋନ ହୋଯଯ ପ୍ରତିପ
ୂଏଓ ସଭୋନ ୄଫୋନସ ୄଦଫୋୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ׀
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5. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକ୍ତି
ଘିତ୍ର 4 : ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ନ୍ତିଭ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଉଙି ଘୁକ୍ତି  ׀ଏହୋଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ର୍ବ୍ଦଯୁ ଅୄସ  ׀ଏହି ଯୋର୍ି ଘୁକ୍ତୀଣ ଯୂୄ
କୟୋୄଯଣ୍ଟି ପ୍ରୋପ୍ତ, ମୋହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ସୋଧନ ଓଯିଥୋଏ  ׀କୟୋୄଯଣ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓୄଠ୍ୋଯ ଫିନଣ
ି ଭ  ଓଡ  ׀ମପୟୄଫକ୍ଷଣଯ ନ୍ତକପତ ୄଟ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଫୟଫସୋଣଓୁ ୄରଖିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ଯୂୄ ସୋଭଧୋନିଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ
 ׀ୄସଭୋନଙ୍କ ପଣ୍ଡସଫୁ ଯ ନିୄଫର୍ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଘୁକ୍ତି ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଥୋଆୋୄଯ, ୄସଭୋନଙ୍କୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଧନଓୁ ଓିଯି ଔଙ୍ଙପ
ଓଯି ୋଯିୄଫ, ଏହୋଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯୁଥିଫୋ ନିଣଭସଫୁ ଯ ଅଧୀନୄଯ ଥୋଆ ୋଯନ୍ତି ׀
ଫହୁ ସଭୟୄଯ ତଓପଫତ
ି ଓପ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଭୂଔୟ ପ୍ରଶନ ୄହଉଙି ୄମ ରି ସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କୁ ଦିଅମାଉଥିଫା ରାବ,
ନୟାନୟ ଅଥିଓ ସାଧନ ତୁ ନାୄଯ, ମୄଥଷ୍ଟ ଓି  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି, ଅୄଭ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫୋ, ଉବଣ
ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷୋ  ଏଓ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ଅଥିଓ ଫଚୋଯୄଯ ଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଉତ୍ପୋଦ ବିଅ, ଏହୋଓୁ
ଏଓ ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦୄଯ ଯିଣତ ଓୄଯ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୋସ୍ଗଫତଃ ଓଭ ହିସୋଫୄଯ ଏଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଉତ୍ପୋଦ  ଧିଓ
ଯୂୄ ଧନ ଯଖିଫୋ ଏଓ ସୋଧନ ୄହୋଆମୋଆଙି ׀
ର୍ୁଦ୍ଧ ଫଧି ଫୀଭୋ, ମୋହୋ ୄଓଫ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋ ମୋହୋଯ ଏଓ ଫଡ ନକଦ
ଭୂରୟ ଓିଭୋ ସଂଘଣ ଖଟଓ ଙି -ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫୋ ଏଆଠ୍ି ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀଯ ଏଓ ଓଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଥୋଏ, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫହୁ ତ ଫଡ ୄହୋଆୋୄଯ  ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସଂଘଣଯ
ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋଯ ଥପ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଏଓ ଫୃ ହତ ସୁୄମୋକ ଭୂରୟ
ଯହିଙ ି „ ׀ସୁୄମୋକ ଭୂରୟ‟ ଦ ୄସହି ଭୂରୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄସହି
ସୁୄମୋକ ଯୂୄ ମୋହୋଓୁ ୄସ ଙୋଡିଦଏ
ି ନିଚଯ ଧନଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସି ସ୍ଙୋନୄଯ ନ ଯଖି ׀
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, “ଫଧି କ୍ରଣ ଓଯ  ନ୍ତଯଓୁ ନୟ ୄଓଉଁଠ୍ି ନିୄଫର୍ ଓଯ” ୄଫୋରୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ମୁକ୍ତିତଓପଯ ଯିଣୋଭ
ସ୍ୱଯୂ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଂଘଣ ଘୁକ୍ତିଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ଏଓ ଫଡ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଅସିରୋ  ׀ୄଭୌିଓଯୂୄ
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ଏହୋ ମୁକ୍ତି ଓଯୋକରୋ ୄମ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ୄଓଫ ଫଧି ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯି  ଫର୍ିଷ୍ଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ
ଉଙ୍ଙ ପ୍ରତିପ ୄଦଉଥିଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭ କୁଡଓ
ି ୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯି ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯହି ୋଯିଫ ׀
ଏଠ୍ି ୄସହି ମୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ମଥୋଥପ ୄହଫ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୋଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ସଭଥପନୄଯ
 ଫିକ୍ଷୄଯ ଗ୍ରସଯିତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଓ) ରାବ
i.

ଏହୋଓୁ ଐତିହୋସିଓ ଯୂୄ ଏଓ ନିଯୋଦ  ସୁଯକ୍ଷିତ ନିୄଫର୍ ୄଫୋରି ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଏହୋଯ ନକଦ
ଭୂରୟ ଏଓ ନିଭନତଭ ହୋଯଯ ପ୍ରତିପଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟି ଦିଏ, ମୋହୋ ଘୁକ୍ତି ସଭଣୋଫଧି ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ii.

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନୄଯ ନିଣଭିତତୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଚଣଓଯ ସଂଘଣଯ ନିଫୋମପୟ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ
ସଂଘଣଓୋଯୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫୋ ର୍ୃଙ୍ଖୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀

iii.

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିୄଫର୍ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଉୄଯ ଧ୍ୟୋନ ଦିନ୍ତି  ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏହି ଦୋଣିତ୍ୱଯୁ ଭୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀

iv.

ଏହୋ ଦ୍ରଫତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଫୀଭିତ ଏଓ ଋଣ ୄନଆୋୄଯ ଓିଭୋ ରିସୀଓୁ ସଭପଣ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଏ
ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋଓୁ ନକଦୄଯ ଯିଣତ ଓଯିୋୄଯ ׀

v.

ଉବଣ ନକଦ ଭୂରୟ ପ୍ରଓୋଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଫଂ ଫୋର୍ିଓୀ ୂଏନୁ ଆଟି ଅଣଓଯ ସୁଫଧ
ି ୋ ଉୄବୋକ ଓଯନ୍ତି
׀

vi.

ଏହୋ ଋଣଦୋତୋଙ୍କ ଦୋଫୀଠ୍ୋଯୁ ନିଯୋଦ ଯହିୋୄଯ, ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭିତଯ ୄଦଫୋିଅଣ ଓିଭୋ ଭୃତୁୟ
ଖଟଣୋୄଯ ׀

ଔ) ହାନି
i.

ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ସ୍ଙିଯ ପ୍ରତିପ ଥିଫୋ ଏଓ ସୋଧନ ଯୂୄ, ଏହୋ ସଭସ୍ଗ ସ୍ଙିଯ ଅଣ ନିୄଫର୍ ଉୄଯ ଭୁଦ୍ରୋଫୀତିଯ
କ୍ଷଣଓୋଯୀ ପ୍ରବୋଫଯ ଧୀନ ୄଟ ׀

ii.

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଉଙ୍ଙ ଫିଣନ  ନୟୋନୟ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଔଙ୍ଙପ, ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓତ୍ରିତ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୁଦ୍ରୋ/ ଧନଯ ଯିଭୋଣଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ ׀

iii.

ରୋବ ୂପ୍ରତିପ କୟୋୄଯଣ୍ଟି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ସଭଣୄଯ, ନୟୋନୟ ଅଥିଓ ଫଚୋଯ ଭୋଧ୍ୟଭକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷୋ ଓଭ
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଓଭ ପ୍ରତିପ ଫୟୋୋଯ / ଫନ୍ଦଯ ଯିଣୋଭ ୄଟ, ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଫିଫଧ
ି ତୋଓଯଣ ଓିଯି ଅଥିଓ ଫଚୋଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ ?
I.

ଫହୁ ଫଧ
ି ଅଧୋଯଯୁ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋ  ୄସସଫୁ ଓୁ ୄକୋଟିଏ ସ୍ଙୋନୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ

II. ଫିବିନ୍ନ ଯି ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫକପ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଧି ସଫୁ ଓୁ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ
III. ନିୄଫର୍କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭଣ ନ୍ତଯୋ ଯଖିଫୋ
IV. ନିଯୋଦ ଯି ସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ
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ସାଯାଂଶ
ଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ମୋହୋ ଏଓ ଭୂରୟ ଓିଭୋ ଏଓ ପ୍ରତିପ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଔ

ଏଘ ଏର ବି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଭୋନଫ ଚୀଫନଓୁ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓିଭୋ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓୄଯ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ
ଏଓ ଅଣ ଉୋଚପନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ୄନଟ ବଫିର୍ୟତ ଉୋଚପନ
ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଭୋନଫ ଚୀଫନଯ ଭୂରୟଓୁ ଭୋ ଓୄଯ ׀

କ ସଭତ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ଙିଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ମୋହୋଓୁ ଏ ବି ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏହୋ ଫଣସ ସହିତ ଫୄଢ
ନୋହିଁ ଓିନ୍ତୁ ସୋଯୋ ଘୁକ୍ତି ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ଯିଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଯୄହ ׀
ଖ ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ/ସୄହୋଓୋଯିତୋ ୄହଉଙି ଅଥିଓ ଫଚୋଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଉୋଣ,
ନୟଟି ୄହଉଙି ଫିଫଧ
ି ତୋଓଯଣ ׀
ଗ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟିଯ ତତ୍ତ୍ୱ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓୄଠ୍ୋଯ ଫିନଣ
ି ଭ  ଓଡୋ
ମପୟୄଫକ୍ଷଣ /ନିଯୀକ୍ଷଣଯ ଧୀନୄଯ ଥୋଏ ׀

ଭଔ
ୂ ୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ସବ୍ନର୍ତ୍ି/ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି
2. ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ
3. ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ
4. ୋଯସ୍ପଯିଓତୋ / ସୄହୋଓୋଯିତୋ
5. ଫିଫଧ
ି ତୋଓଯଣ

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

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

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

ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି

II. ସଙ୍କଟ
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III. ୋଯସ୍ପଯିଓତୋଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ
IV. ଅଥିଓ ସହୋଣତୋ
ପ୍ରଶନ 2
ଓିଏ HLV ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଓଯିଥିୄର ?
I.

ଡ. ଭୋଟିନ ରୁ ଥଯ ଓିଙ୍ଗ

II. େୋୄଯନ ଫୄପଟ
III. ୄପ୍ରୋ. ହୁ ୄଫନଯ
IV. ଚଚପ ୄସୋୄଯୋସ
ପ୍ରଶନ 3
ନିଭନ ଉରିଳଖିତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ୋଔୄଯ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱ ତି ଓଭ ଯିଭୋଣଯ ଙି ଓିଭୋ ୄଭୋଟୋ
ୄଭୋଟି ନୋହିଁ ?
I.

ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ

II. ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ ୄମୋଚନୋ
III. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ୄମୋଚନୋ
IV. ଭନି ଫୟୋକ୍ ୄମୋଚନୋ
ପ୍ରଶନ 4
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଏଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓୁ ହୋମୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ ?
I.

ଓୋଯ

II. ଭୋନଫ ଚୀଫନ
III. ଫୋଣୁ
IV. ଖଯ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ସଙ୍କଟ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ?
I.

ତି ମୁଫୋଫସ୍ଙୋୄଯ ଭଯିମିଫୋ

II. ତି ର୍ୀଘ୍ର ଭଯିମିଫୋ
III. ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ଫୟଫହୋଯୄଯ ଔଯୋ ୄହଫୋ
IV. ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ସହିତ ଫଞ୍ଚି ଯହିଫୋ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ସତୟ ୄଟ ?
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I.

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯ
ି ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱୋସନଯ
ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି

II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱୋସନଯ ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରସୀସଫୁ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି
ୂ ଯ
ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି
III. ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋ ନିଶ୍ଚିତ ୄଟ
IV. ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଙ୍କଟ ଖଟଣୋଯ ନିଶ୍ଚିତତୋ ସଭଣ ସହିତ ଫଢିମୋଏ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଦ୍ଧତି କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ଏଓ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଦ୍ଧତି ୄଟ ମୋହୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୀଭୋଓୁ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓୄଯ ?
I.

ଭୋନଫ ଅଥିଓ ଭୂରୟ

II. ଚୀଫନୋଫଧି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ
III. ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ
IV. ବଫିର୍ୟତ ଚୀଫନ ଭୂରୟ
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ଏହି ତଥୟ ୋଆଁ ସଫପୋଧିଓ ମଥୋଥପ ଫୟୋଔୟୋ ୄଟ ୄମ ଫୃ ଦ୍ଧ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ତୁ ନୋୄଯ ମୁଫୋ
ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ଯିଭୋଣଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯିମୋଏ ?
I.

ମୁଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଧିଓୋଂର୍ ଯୂୄ ଅଶ୍ରିତ ଥୋଅନ୍ତି

II. ଫୃ ଦ୍ଧ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଧିଓ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଭଥପ
III. ଭୃତୁୟଯ ସଭନ୍ଧ ଫଣସ ସହିତ ଥୋଏ
IV. ଫଣସ ସହିତ ଭୃତୁୟଯ ଫିଯୀତ ସଭନ୍ଧ ଥୋଏ
ପ୍ରଶନ 9
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ରୋବ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ନିଯୋଦ  ସୁଯକ୍ଷିତ ନିୄଫର୍

II. ସଂଘଣ ନୁ ର୍ୋସନ ନ୍ତନିୄଫର୍ ଓୄଯ
III. ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ
IV. ଅଣ ଓଯ ରୋବ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଓୁ ଏଓ ରୋବ ୄଟ ?
I.

ଭୁଦ୍ରୋଫୀତିଯ କ୍ଷଣଓୋଯୀ ପ୍ରବୋଫଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫୋ ପ୍ରତିପ

II. ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ଓଭ ଚଭୋ
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III. ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ
IV. ସୁଯକ୍ଷିତ ନିୄଫର୍

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି, ସଙ୍କଟ, ୋଯସ୍ପଯିଓତୋଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ׀
ଅଥିଓ ସହୋଣତୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୄପ୍ରୋ. ହୁ ୄଫନଯ ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ ୂHLV ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଓଯିଥିୄର ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫଧି ଫୀଭୋ ସହିତ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂୃକ୍ତ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫୋଣୁ ଓୁ ଏଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯୂୄ ଓୁ ହୋମୋଆ / ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ଫୟଫହୋଯୄଯ ଔଯୋ ୄହଫୋ ଏଓ ତଥୟ / ଯୂ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ସଙ୍କଟ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱୋସନଯ ଘୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯ
ି ଘୁକ୍ତି
ଟନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
126

ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଭୋନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୀଭୋଯ ଯିଭୋଣଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋ ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଭୃତୁୟଯ ସଭନ୍ଧ ଫଣସ ସହିତ ଥୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯି ଫୃ ଦ୍ଧ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ତୁ ନୋୄଯ ମୁଫୋ ଫୟକ୍ତି, ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ଭଯିଫୋ
ସମ୍ଭୋଫନୋ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ, ୄସଭୋନଙ୍କୁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ଯିଭୋଣଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ରୋବ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ହୋନି ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସୁଯକ୍ଷିତ ନିୄଫର୍ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ରୋବ ୄଟ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 7
ଅଥିଓ ୄମାଚନା
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣକୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଙୁ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସହିତ ଓ‟ଣ ଚଡିତ ଏଫଂ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଏହୋଯ ବୂଭିଓୋ ଓ‟ଣ ୄଟ  ׀ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ  ବଫିର୍ୟତଯ ଫିବିନ୍ନ
ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଣ  ଧନଓୁ ଫିନୄି ଣୋଚିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି, ୄସଭୋନଙ୍କ
ୄନଓ ଘିନ୍ତୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄକୋଟିଏ ୄଟ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ “ ଫୟକ୍ତିକତ ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ” ଯ
ଫୟୋଓ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣଯ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋଯ ଫିର୍ଣ ସହିତ ଯିଘତ
ି
ଓଯୋଆଫୋ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର
ଔ. ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଯ ବୂଭିଓୋ
କ. ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଯ ପ୍ରଓୋଯ
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ଓ. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଏଫଂ ଫୟକ୍ତି କତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର
1. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଓ‟ଣ ୄଟ ?
ଅଭଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ ୄରୋଓ ଅଭ ଚୀଫନଯ ଧିଓୋଂର୍ ବୋକ ଧନ ଚପନ ଓଯିଫୋୄଯ ଫିତୋଉ  ׀ଏହୋ ଫିଘୋଯ
ଓଯିଫୋଓୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଉଘିତ ସଭଣ ନୁ ୄହଁ ଓି ୄମ ଅୄଭ ଧନଓୁ ଅଭ ଯ ଓୋମପୟୄଯ ରକୋଆ ୋଯିଫୋ ?
ଏହି ଉୄେର୍ୟଓୁ ହୋସର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ୄହଉଙି ଏଓ ତୀକ୍ଷଣ ଉୋଣ  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଯିବୋର୍ୋଓୁ
ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ׀

ଯିବାଷା
i.

ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫୋ, ଏହି ଘିହ୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ
ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟୄଯ ଯୂୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଥପଓୁ ୄସହି ଉୋଣୄଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ୄସହି
ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ହୋସର ଓଯିଫୋୄଯ ଚଣଓୁ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ׀

ii. ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଚୄଣ ତୋ‟ଚୀଫନଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ  ସମ୍ଭୋଫୟ
ଗ୍ରୋହଓ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଯୋସ୍ଗୋଭୟୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିୋଯିଫ  ׀ଏଥିୄଯ ଚଣଓଯ ର୍ୁଦ୍ଧ
ୄମୋକୟତୋଓୁ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ, ବଫିର୍ୟତ ଅଥିଓ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଯ ଅଓନ ଓଯିଫୋ, ଏଫଂ ଥପଯ ମଥୋଥପ
ପ୍ରଫନ୍ଧ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସହି ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ଚଡିତ ଥୋଏ ׀
iii. ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ରକ୍ଷୟ  ବିୋର୍ଓୁ ଫୋସ୍ଗଫତୋୄଯ ଯିଣତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋ ׀
iv. ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଘିତ  ବଫିର୍ୟତ ଅଫର୍ୟଓତୋ, ତୋ‟ ଫୟକ୍ତିକତ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଏଫଂ ଏହି
ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଯୋସ୍ଗୋଭୟୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ତୋ‟ ଅଣଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯୄଔ ׀
ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଏଓ ଚୀଫନଓୁ ଓଭ ଘିନ୍ତୋ ସହିତ ନିଭିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ନିର୍ଣ୍ୋପ ଣଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ଧ୍ୟୋନୂଫଓ
ପ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄମୋଚନୋ ଅଣଙ୍କୁ ଅଣଙ୍କ ପ୍ରୋଥଭିଓତୋ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଫିବିନ୍ନ ରକ୍ଷୟଓୁ ହୋସର
ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 1 : ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓାଯ
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i.

ଏହି ରକ୍ଷୟ ସଫୁ ଳ୍ପୋଫଧି ୄହୋଆୋୄଯ : ଏଓ LCD ଟିବି ୄସଟ ଓିଣଫ
ି ୋ ଓିଭୋ ଏଓ ଯିଫୋଯ ଦୀଖପଓୋୀନ
ଙୁ ଟୄି ଯ ମିଫୋ

ii. ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଭୋଫଧି ୄହୋଆୋୄଯ : ଏଓ ଖଯ ଓିଣଫ
ି ୋ ଓିଭୋ ଫିୄଦର୍ୄଯ ଏଓ ଦୀଖପଓୋୀନ ଙୁ ଟ ି
iii. ଦୀଖପୋଫଧି ରକ୍ଷୟସଫୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିୋୄଯ : ଚଣଓଯ ସନ୍ତୋନଯ ର୍ିକ୍ଷୋ ଓିଭୋ ଫିଫୋହ ଓିଭୋ ଫସଯଗ୍ରହଣ
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ
2. ଫୟକ୍ତିଯ ଚୀଫନ ଘକ୍ର
ୄସ ୄହଉଙନ୍ତି େିରିଣଭ ୄସସ, ିଯ ମିଏ ଓହିଥିୄର ୄମ ସଂସୋଯ ଏଓ ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ ୄଟ  ׀ୄମଉଁଦନ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଚନମ
ନିଏ, ୄସହି ଦିନ ଠ୍ୋଯୁ ତୋଯ ଭୃତୁୟ ମପୟନ୍ତ, ୄସ ଚୀଫନଯ ଫିବିନ୍ନ ୄସୋୋନ ୄଦଆ କତି ଓୄଯ, ୄମଉଁ ସଭଣୋଫଧି
ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଓୁ ବୂଭିଓୋଯ ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଔୋମୋଏ – ଫିଦୟୋଥପୀ, ଉୋଚପନଓର୍ତ୍ପୋ, ଚୀଫନସୋଥୀ,
ିତୋ/ଭୋତୋ ଯୂୄ, ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଯୂୄ, ଯିକ୍ତ ଅଫୋସୀ ଯୂୄ ଏଫଂ ନ୍ତିଭ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫର୍ପସଫୁ ׀
ଏହି ୄସୋୋନକୁଡଓ
ି ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଘିତ୍ରଦ୍ୱୋଯୋ ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦିଅମୋଆଙି ׀
ଘିତ୍ର 2 : ଅଥିଓ ଚୀଫନ ଘକ୍ର

ଚୀଫନ ୄସାାନ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓତାସଫୁ
ଓ) ଫିଦୟାଥପୀ (ଧଯନ୍ତୁ ଫୟସ 20-25 ମପୟନ୍ତ ) : ଏଓ ୄସୋୋନ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତୋଯ ଜ୍ଞୋନ 
ୄଓୌର୍ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧଓ
ି ଯି ଏଓ ଉତ୍ପୋଦନକ୍ଷଭ ନୋକଯିଓ ୄହଫୋୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ହୁ ଏ  ׀ଓିଯଣ ୄଓନ୍ଦ୍ର ୄହଉଙି ତୋହୋଯ
ଭୋନଫୀଣ ୁଞ୍ଜିଯ ଭୂରୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋ  ׀ତୋ‟ ର୍ିକ୍ଷୋ ରୋକି ଥପ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ନିଧି ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଉଦୋହଯଣ
ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ୄକୌଯଫର୍ୋୀ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ନୁ ଷ୍ଠୋନୄଯ ଏମ୍.ଫି.ଏ. ୋଆଁ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ର୍ୁଳ୍କଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ׀
ଔ) ଉାଚପନଓର୍ତ୍ପା (25 ଫଷପଠ୍ାଯୁ ଅକଓୁ ): ୄସୋୋନ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ନିମକ୍ତ
ୁ ି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି 
ହୁ ଏତ ତୋ‟ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଉୋଚପନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ଓଯିଫୋଓୁ ତୋ‟ୋଔୄଯ
ତିଯକ୍ତ
ି ଥପ ଭଧ୍ୟ ଙି  ׀ଏହି ଫସ୍ଙୋୄଯ ଫୟକ୍ତିଯ ଯିଫୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଥୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନିଓଟସ୍ଙ
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ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି
ସୃଷ୍ଟି ୋଆଁ ସଂଘଣ  ନିୄଫର୍ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫୟସ୍ଗ ଯହିୋୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଫହୁ ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଘୋଓିଯୀୄଯ
ଥିଫୋ ଏଓ ମୁଫଓ ଏଓ କୃହ ଋଣ ନିଏ ଏଫଂ ଏଓ କୃହୄଯ ନିୄଫର୍ ଓୄଯ ׀
କ) ଚୀଫନସାଥୀ (ଧଯନ୍ତୁ 28–30 ୄଯ ଫିଫାହ ୄହଫା ୄଯ) : ଏହୋ ୄସହି ୄସୋୋନ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫିଫୋହ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ତୋ‟ ନିଚଯ ଏଓ ଯିଫୋଯ ଙି  ׀ଏହି ୄସୋୋନ ଏଓ ଯିଫୋଯ
ନିଭୋପ ଣ ଓଯିଫୋ  ଏହୋଯ ଚୋକଯଣୄଯ ଅସୁଥିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହଓୁ
ନିଓଟତଭ ୄଓନ୍ଦ୍ରଫିନ୍ଦୁଓୁ ଅୄଣ – ୄମଯିଓି ନିଚଯ ଏଓ ଖଯ ୄହଫୋ, ହୁ ଏତ ଏଓ ଓୋଯ, ଉୄବୋକ୍ତୋ
ସ୍ଙୋଣୀଫସ୍ଗୁ ୄହଫୋ, ିରୋଭୋନଙ୍କ ବଫିର୍ୟତ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ ଓଯିଫୋ ଆତୟୋଦି ׀
ଖ) ିତା/ଭାତା (ଧଯନ୍ତୁ 28 – 35) : ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ଫର୍ପ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ
ସନ୍ତୋନଯ ୄକୌଯଫର୍ୋୀ ିତୋ/ଭୋତୋ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଫର୍ପ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଫୟକ୍ତିଓୁ
ୄସଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ର୍ିକ୍ଷୋ- ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍କୁରୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫୋ ଆତୟୋଦି ସଭନ୍ଧୄଯ ଘିନ୍ତତ
ି ୄହଫୋଓୁ
ୄଡ ׀
ଗ) ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ପା (ଧଯନ୍ତୁ ଫୟସ 35 ଯୁ 55) : ଏହୋ ୄସହି ଫଣସ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ିରୋଭୋୄନ
ଓିୄର୍ୋଯୋଫସ୍ଙୋୄଯ ଉନୀତ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତି, ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଉଙ୍ଙ ଫିଦୟୋଣ  ଓୄରଚ
ସଭଣଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ  ׀ଚୀଫନଯ ଯୀକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋୋଆଁ ିରୋଓୁ ୄଫୈର୍ଣିଓ 
ଫୟଫସୋଣିଓଯୂୄ ୄମୋକୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଚିଓୋରି ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ର୍ିକ୍ଷୋଯ ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙପ ଫିର୍ଣୄଯ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତୟଧିଓ ଘନ୍ତିତ ୄହୋଆମୋଏ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସହି ଯୋର୍ିଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତୁ ମୋହୋଓୁ ୋଞ୍ଚ
ଫର୍ପ ଧଯି ଘୋରୁ ଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ୋଠ୍ୟକ୍ରଭ ୋଆଁ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ୄନଓ ବୋଯତୀଣ
ଖୄଯ, ଛିଭୋୄନ ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କୋ ୄହଉ ୄହଉ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଫିଫୋହ ଭଧ୍ୟ ଓଯିଦଅ
ି ମୋଏ  ׀ଛିଭୋନଙ୍କ ଫିଫୋହ 
ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ବୋଯତୀଣ ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଘିନ୍ତୋଯ ସଫପୋଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ
ୄକୋଟିଏ ୄଟ  ׀ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, ଅଚିଓୋରି ିରୋଭୋନଙ୍କ ଫିଫୋହ  ର୍ିକ୍ଷୋ ଧିଓୋଂର୍ ବୋଯତୀଣ ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଘଣଯ ନଭଯ ଏଓ ଉୄେର୍ୟ ୄଟ ׀
ଘ) ଯିକ୍ତ ଅଫାସୀ (ଫୟସ 55 ଯୁ 65): ଯିକ୍ତ ଅଫୋସୀଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ିରୋଭୋୄନ ଫସୋ ୂଖଯଦ୍ୱୋଯ ଓୁ
ର୍ୂନୟ ଓଯି ଉଡିମୋଉଙନ୍ତି  ׀ଏହୋ ୄସହି ସଭଣ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ିରୋଭୋୄନ ଫିଫୋହ ଓଯିସୋଯିଙନ୍ତି ଏଫଂ
ୄଫୄ ୄଫୄ ିତୋଭୋତୋଙ୍କୁ ଙୋଡି, ଓୋଭ ୋଆଁ ନୟ ସ୍ଙୋନଓୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯିତ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଅର୍ୋଚନଓ ବୋୄଫ ଏହି
ଫସ୍ଙୋ ମପୟନ୍ତ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ୂୄମଯିଓି କୃହ ଋଣ  ନୟୋନୟ ଫନ୍ଧଓ ଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯି
ସୋଯିଥିଫ ଏଫଂ ଫସଯଗ୍ରହଣ ୋଆଁ ଏଓ ନିଧି ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଥିଫ  ׀ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄସହି ସଭଣ ୄମୄତୄଫୄ
ଯକ୍ତଘୋ  ଡୋଆୄଫଟିସ ୂଭଧୁୄଭହ ବି ଓର୍ପଓ ୄଯୋକସଫୁ ଅଫିବୁ ତ
ପ ୄହଫୋ  ଫୟକ୍ତିଯ ଚୀଫନଓୁ
ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଓଯିଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି  ׀ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସଫପୋୄକ୍ଷୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆମୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ
ଅଥିଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ  ଅଣଯ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁ ଏ ׀
ଙ) ଫସଯଗ୍ରହଣ – କ୍ଷୟ ଫଷପସଫୁ (ଫୟସ 60 ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ): ଏହୋ ୄହଉଙି ୄସହି ଫଣସ ୄମୄତୄଫୄ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ସକ୍ରିଣ ଓୋମପୟଯୁ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚୀଫନଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓତଯ ଯୂୄ ତୋ‟ ସଂଘଣଠ୍ୋଯୁ ଔଙ୍ଙପ ଓୄଯ  ׀ଏଆଠ୍ି ୄଓନ୍ଦ୍ରଫିନ୍ଦୁ ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି  ତୋ‟
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ତ୍ନୀ/ ତିଯ ୄର୍ର୍ ମପୟନ୍ତ ଚୀଫନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ  ׀କମ୍ଭୀଯ
ସଭସୟୋକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ, ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଶ୍ଚିତତୋ  ଏଓୋନ୍ତତୋ  ׀ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄସହି ସଭଣ
ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫନଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁ ୋୄଯ ଏଫଂ ୄସହିସଫୁ ଚିନର୍
ି
ଉୄବୋକ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁୋୄଯ ମୋହୋଯୄସ ସ୍ୱନ ୄଦଖିଥିରୋ ଓିନ୍ତୁ ୄଓୄଫ ଫି ହୋସର ଓଯି ୋଯିରୋ ନୋହିଁ
– ୄମଭିତଓ
ି ି ଏଓ ସଉଓଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ଏଓ ଦୀଖପଙୁଟୄି ଯ ଓିଭୋ ତୀଥପ ମୋତ୍ରୋୄଯ ମିଫୋ  ׀ଚୄଣ

ଉର୍ତ୍ଭଯୂୄ ଓିଭୋ ଫଞ୍ଚିତ ୄହୋଆ ଫଣସଓୁ ଫିତୋଆ ୋଯିଫ  ׀ଏହି ସଭସୟୋଯ ସଭୋଧୋନ ଏହୋ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ
ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଏହି ଫର୍ପସଫୁ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙି ଓି ନୋହିଁ ׀
ୄମଭିତଓ
ି ି ଅୄଭ ଉୄଯ ୄଦଖିୋଯିୄର, ଅଥିଓ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ତିୄନୋଟି ଫସ୍ଙୋ ଙି ׀
ଙାତ୍ର ଫସ୍ଥା

ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ୄହଉଙି ପ୍ରୋକ୍-ଘୋଓିଯୀ ଫସ୍ଙୋ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଯୂୄ
ଏଓ ଙୋତ୍ର ଥୋଏ  ׀ଏଓ ଉତ୍ପୋଦନକ୍ଷଭ ନୋକଯିଓ ଯୂୄ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଓୁ ଫହନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଏହୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତଓ
ି ଯଣ ଫସ୍ଙୋ ୄଟ  ׀ପ୍ରୋଥଭିଓତୋ ୄହଉଙି ଚଣଓଯ ୄଓୌର୍ ସଭୂହଓୁ
ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫୋ  ତୋ‟ଭୋନଫୀଣ ୁଞ୍ଜି ଭୂରୟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋ ׀

ଓାମପୟଶୀ ଫସ୍ଥା

ଓୋମପୟଯ ଫସ୍ଙୋ ପ୍ରୋଣ 18 ଯୁ 25 ଫର୍ପ ଫଣସ ଓିଭୋ ତୋ‟ୂଫଯ
ପ ୁ ଭଧ୍ୟ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ, ଏଫଂ
35 ଯୁ 40 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଘୋରୁ ଯହି ୋୄଯ  ׀ଏହି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୟକ୍ତି ୄମୄତ
ୄବୋକ ଓୄଯ, ତୋ‟ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଉୋଚପନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସଂଘଣ ଓଯିଫୋ 
ନିଧିସଫୁ ୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ׀

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫସ୍ଥା

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ୄସ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଓୄଯ  ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ନିଭତ
ି ଓୄଯ ମୋହୋ
ବଫିର୍ୟତୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୋଆଁ ନିଧି ୄମୋକୋଆ ୋୄଯ, ୄମଉଁଥିୄଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ
ଫର୍ପସଫୁ ଯ ଅଣ ଫି ନ୍ତବପୁକ୍ତ, ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଓଯିଥୋଏ ଏଫଂ
ଓୋଭ ଓଯିଫୋ ଫନ୍ଦ ଓଯିଦଏ
ି ׀

3. ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଓାହିଁଓି ସଂଘୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ଅଥିଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓିଣଫ
ି ା ାଆଁ ଅଫଶୟଓ ଓୄଯ ?
ଓୋଯଣ ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଚୀଫନୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄସୋୋନ, ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ବୂଭିଓୋଯ ନିଷ୍ପୋଦନ
ଓୄଯ  ׀ତୋ‟ସହିତ ୄନଓକୁଡଏ
ି ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ଅଣିଥୋଏ ମୋହୋ ୋଆଁ ନିଧି ୄମୋକୋଆଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫିଫାହ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା’ ନିଚଯ ଏଓ ଯିଫାଯ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ  ׀ତା’ ନିଚଯ ଖଯ ୄହଫା
ଅଫଶୟଓ ଡିାୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାନଙ୍କ ଫୟସ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ, ୄସଭାନଙ୍କ ଉଙ୍ଙତଯ ଶିକ୍ଷା ାଆଁ ନିଧିଯ
ଅଫଶୟଓତା ହୁ ଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଫୟସ ାଯ ୄହାଆମାଏ, ଘିନ୍ତା ଯୄହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଔଙ୍ଙପ
ସଫୁ ଓୁ ତୁ ାଆଫା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା  ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଂଘୟ ଯଖିଫା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଚଣଓୁ ତା’
ିରାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓଯିଫା  ଏଓ ୄଫାଛ ୄହଫା ଦଯଓାଯ ୄ଼େ ନାହିଁ  ׀ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଯୂୄ  ଭାନ-ଭମପୟାଦା
ସହିତ ଫଞ୍ଚି ଯହିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହାଆମାଏ ׀
ସଂଘଣଓୁ ଦୁ ଆଟି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
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i.

ଉୄବାକଯ ସ୍ଥକିତଓଯଣ/ଫିଭେନ : ଫର୍ତ୍ପଭୋନ  ବଫିର୍ୟତ ଉୄବୋକ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂସୋଧନକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ

ii. ଦ୍ରଫତାଓୁ ତୟାକ ଓଯିଫା ୂଓିଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ କ୍ରଣ କ୍ଷଭତୋ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ପ୍ରଫୋହୀ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫଦୄଯ ׀
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ କ୍ରଣଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଘୁକ୍ତି, ମୋହୋ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ପ୍ରଫୋହୀ
ୄଟ, ତୋଯ ଫଦୄଯ ଟଙ୍କୋ ୄଦଫୋ ׀
ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଉବଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ବଫିର୍ୟତ ୋଆଁ ସଂଘଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ୄମୋଚନୋ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ ଏଫଂ ଫିଜ୍ଞତୋ ସହଓୋୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ
ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଫିବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଉମୁକ୍ତ ମୋହୋ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଉମୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ, ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ଫସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ୁ ଧିଓ ନିଓଟଯୁ ୄଦଖିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ନିଭନୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଙି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଚୀଫନ ଫସ୍ଥା
ଫାରୟଫସ୍ଥା

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଏଓ ଙୋତ୍ର ଓିଭୋ ଫିଦୟୋଥପୀ ୄହୋଆଥୋଏ

ମୁଫା ଫିଫାହିତ ଫସ୍ଥା

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫିୄଓୋୋଚପନ ଓଯିଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଦଏ
ି ଓିନ୍ତୁ ଏଓୁ ଟଅ
ି
ୂଫିଫୋହିତ ଥୋଏ

ମୁଫା ଫିଫାହିତ ଫସ୍ଥା

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫନସୋଥୀ ଓିଭୋ ତି/ତ୍ନୀ ୄହୋଆମୋଏ

ମୁଫା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଫା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ିତୋ/ଭୋତୋ ୄହୋଆମୋଏ
ଫିଫାହିତ ଫସ୍ଥା
ଧିଓ ଫୟସ୍କଯ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄହୋଆମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଫଣସ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହଉଥିଫୋ
ଥିଫା ଫିଫାହିତ ଫସ୍ଥା

ିରୋଭୋନଙ୍କ ର୍ିକ୍ଷୋ  ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଓୁ
ଡିଥୋଏ

ଯିଫାଯ

ୄମୄତୄଫୄ ିରୋଭୋୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନୋଶ୍ରିତ ୄହୋଆମୋଆୋଯିଥୋନ୍ତି  ଖଯଓୁ ଙୋଡି

ଯଫର୍ତ୍ପୀ/ଫସଯଗ୍ରହଣ ୂଫପ ମୋଅନ୍ତି, ୄମଭିତଓ
ି ି କ୍ଷୀଭୋୄନ ର୍ୂନୟଫସୋଓୁ ଙୄଯ ଙୋଡି ଘୋରିମୋଅନ୍ତି
ଫସ୍ଥା
ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫସ୍ଥା

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ତୋ‟ ଚୀଫନଯ ସନ୍ଧୟୋଓୋ ୄଦଆ କତି ଓୄଯ  ׀ୄସ ଭୋନଭମପୟୋଦୋ ସହିତ ଚୀଫନ ମୋନ ଓଯିୋଯିଫ ମଦି ୄସ ସଂଘଣ ଓଯିଥୋଏ  ଏହି
ଫସ୍ଙୋୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯି
ଯଖିଥିଫ ଥଫୋ ୄସ ନିଃସହୋଣ  ନୟଚଣଓଯ ଦଣୋ ଉୄଯ ଅଶ୍ରିତ
ୄହୋଆୋୄଯ ମଦି ୄସ ୄସବି ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯି ନ ଥିଫ ׀

4. ଫୟକ୍ତିକତ ଅଫଶୟଓତା
ମଦି ଅୄଭ ଉୄଯୋକ୍ତ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଓୁ ୄଦଖିଫୋ, ଅୄଭ ୄଦଖି ୋଯିଫୋ ୄମ ତିନ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଉୁଚ
ି ୋୄଯ ׀
ଏକୁଡଓ
ି ୋଆଁ 3 ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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ଓ) ବଫିଷୟତ ଓାଯଫାଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା
ପ୍ରଥଭ ସଭୂହଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ୄସହି ନିଧିକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄସବି ଏଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ତୁ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ୄମଉଁସଫୁ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫିବିନ୍ନ ଫସ୍ଙୋୄଯ
ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଯ ଅର୍ଙ୍କୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄସବି ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି ׀
i.

ଫିୄଶଷ ଓାଯଫାଯ ଅଫଶୟଓତା: ଫିୄର୍ର୍ ଚୀଫନ ଖଟଣୋକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି
ସଂସୋଧନସଫୁ ଯ ଏଓ ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଅଶ୍ରିତଭୋନଙ୍କ ଉଙ୍ଙତଯ
ର୍ିକ୍ଷୋ/ଫିଫୋହ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯିଫୋ; ଏଓ ଖଯ ଓିଭୋ ଉୄବୋକ୍ତୋ ସ୍ଙୋଣୀଫସ୍ଗୁ କୁଡଓ
ି ଯ କ୍ରଣ

ii. ସାଧାଯଣ ଓାଯଫାଯ ଅଫଶୟଓତା : ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ଘିହ୍ନତ
ି ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫୋ ଘିତ
ଉୄବୋକଠ୍ୋଯୁ ରକୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ି- ଏକୁଡଓ
ି ୁ ସୋଧୋଯଣଯୂୄ “ବଫିର୍ୟତ ପ୍ରୋଫଧୋନ”
ଓୁ ହୋମୋଏ
ଔ) ଅଓସ୍ମିଓତାକୁଡଓ
ି ଯ ୂଯଣ ଓଯିଫା
ଅଓସ୍ମିଓତୋକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଚୀଫନ ଖଟଣୋସଫୁ ମୋହୋୋଆଁ ତୟଧିଓ ନିଧିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ
ଡିୋୄଯ ୄମଉଁକଡ
ି ଘିତ ଅଣଠ୍ୋଯୁ ୂଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୂଫଯ
ପ ୁ ନିଧି ସଂଘଣଯ
ୁ ଓ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି  ׀ଭୃତୁୟ  ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଓିଭୋ ଣ-ନିମୁକ୍ତି ବି ଏଓ ଖଟଣୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଯ
ଯିଣୋଭ ଅଣଯ ହୋନି ୄହୋଆମୋଏ  ׀ଏଓ ଗ୍ନି ଓୋଣ୍ଡ ବି ନୟକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଣୋଭ ସ୍ୱଯୂ ଧନଯ ହୋନି
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏବିଅ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଯ ଧ୍ୟୋନ ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆୋୄଯ, ମଦି ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଖଟିଫୋଯ
ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓଭ ଥୋଏ ଓିନ୍ତୁ ଔଙ୍ଙପ ପ୍ରବୋଫ ଧିଓ ଥୋଏ  ׀ୄଫୈଓଳ୍ପିଓ ଯୂୄ ୄସବି ଅଓସ୍ମିଓତୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ
ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୂୄ ଏଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ହିସୋଫୄଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ପ୍ରଫୋହୀ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଫୟୋଓ ଯିଭୋଣ
ରକୋ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଡିୋୄଯ ׀
କ ଧନ ସଂଘଣ
ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣ  ନିୄଫର୍ଯ ଯିଣୋଭ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଓିଙ ି ଧନଯ ସୃଷ୍ଟି ୄଟ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ସଂଘଣ
ବିପ୍ରୋଣ ଫିର୍ଣୄଯ ଓହୁ ଏହୋ ନୁ ଓୂ ଫଚୋଯ ଫସଯକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଫଧ
ି ୋଯ ସୁୄମୋକ ୄନଫୋ  ୄସସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ରୋବ
ଅଦୋଣ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଭୂଔୟତଃ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଆଙ୍ଚୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ
ସଂଘଣ  ନିୄଫର୍କୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ଧନ ସଂଘଣ ଓଯିଫୋଯ ବିୋର୍ଯ ଯିଣୋଭ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଏହି ବିପ୍ରୋଣଓୁ ଓୋଳ୍ପନିଓ ଓିଭୋ ଫୟଫହୋଯିଓ ବିପ୍ରୋଣ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଆଙି ଓୋଯଣ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଧିଓ ପ୍ରତିପ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଓିଙ ି ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ  ׀ଧିଓ ପ୍ରତିପ
ଫୋଞ୍ଛନୀଣ ୄଟ ଓୋଯଣ ଏହୋ ଚଣଓଯ ଧନ ଓିଭୋ ର୍ୁଦ୍ଧ ଭୂରୟଓୁ ଧିଓ ତୀବ୍ରଯୂୄ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୄଯ  ׀ଧନ ଫୋଞ୍ଛନୀଣ
ୄଟ ଓୋଯଣ ଏହୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ, ଉଦୟଭ, ର୍କ୍ତି/କ୍ଷଭତୋ  ପ୍ରବୋଫ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄଟ ׀
5. ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦ
ଉୄଯୋକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭୂହସଫୁ ନୁ ମୋଣୀ ଅଥିଓ ଫଚୋଯୄଯ ତିନ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ଉତ୍ପୋଦ ଙି ׀
ଓୋଯଫୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପୋଦ

ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ  ନୟୋନୟ ସଂଘଣ ସୋଧନ ମୋହୋସଫୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଠ୍ିକ୍
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ସଭଣୄଯ  ଠ୍ିକ୍ ଯିଭୋଣୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଯ କ୍ଷଭତୋ
ୂଦ୍ରଫତୋ ୄଦଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋ ବି ଅଓସ୍ମିଓତୋ ଉତ୍ପୋଦ

ଏକୁଡଓ
ି ଫଡ ଫଡ ହୋନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋ
ଅଓସ୍ମିଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋସଫୁ ଖଟିଫୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀

ଧନସଂଘଣ ଉତ୍ପୋଦ

ୄର୍ଣଯ  ଧିଓ ରୋବଦୋଣଓ ଫଣ୍ଡ ଓିଭୋ ଯିଣର ଆୄଷ୍ଟଟ ୄହଉଙି
ଏବି ଉତ୍ପୋଦଯ ଉଦୋହଯଣ  ׀ଏଆଠ୍ି ଧିଓ ଟଙ୍କୋ ଉୋଚପନ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ନିୄଫର୍
ଓଯୋମୋଏ ׀

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ୋଔୄଯ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଉୄଯୋକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ତୋଯ
ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ଉତ୍ପୋଦ ୄନଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଆୋୄଯ  ׀ସୋଯୋଂର୍ୄଯ ଚୄଣ ଓହିୋୄଯ ଓି ଏଆଠ୍ି ନିଭନ ସଫୁ
ଙି :
i.

ସଂଘଣ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ – ନକଦଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୋଆଁ

ii. ଫୀଭୋ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ – ନିଶ୍ଚିତତୋକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
iii. ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ- ଧନ ସୃଷ୍ଟି ୋଆଁ
6. ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଏଫଂ ନିୄଫଶ
ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ୄଦଔୋମୋଆ ୋୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫିବିନ୍ନ ଫସ୍ଙୋ ୄଦଆ କତି ଓୄଯ, ମୁଫୋ
ଉୋଚପନଓର୍ତ୍ପୋ ଠ୍ୋଯୁ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ପୀ ଫଣସ ଅୄଡ  ତୋୄଯ ତୋ‟ ଓୋମପୟର୍ୀ ଚୀଫନଯ ନ୍ତିଭ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ଅୄଡ  ׀ସଙ୍କଟ
ୄପ୍ରୋପୋଆର, ଓିଭୋ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଦ୍ଧତିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ମୁଫୋଫସ୍ଙୋୄଯ ଥୋଏ, ତୋ‟ ୋଔୄଯ ଅକଓୁ ଫଢିଫୋ ୋଆଁ ଫହୁ ତ ଫର୍ପ ଥୋଏ  ୄମୄତୄଫର୍ୀ
ସମ୍ଭଫ, ୄସୄତ ଧନ ସଂଘଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସ ତୟନ୍ତ ଉତ୍ସୋହୀ ୄହୋଆଥୋଏ ତଥୋ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ ׀
ଫର୍ୟ ୄମୄତୄଫୄ ସଭଣ ଫିତମ
ି ୋଏ, ୄସ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫିୄଫଓର୍ୀ  ସୋଫଧୋନ
ୄହୋଆୋୄଯ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଉୄେର୍ୟ ତୋ‟ ନିୄଫର୍ସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ  ଦୃ ଢ ଯଖିଫୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ନ୍ତିଭୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୟକ୍ତି ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଭଣୄଯ ନିଓଟତଯ ହୁ ଏ, ୄସ ତୟନ୍ତ ସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଧ୍ୟୋନ ୄଓନ୍ଦ୍ରିତ ହୁ ଏ ଏଓ ଅଧୋଯ ଯହିଫୋ ୋଆଁ ୄମଉଁଠ୍ୋଯୁ ୄସ ଫସଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ଔଙ୍ଙପ
ଓଯିୋଯିଫ  ׀ଚୄଣ ତୋ‟ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉର୍ତ୍ଯଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓିଭୋ ହିୄତୈର୍ୀ ଓୁ ଦୋନ ଓଯିଫୋ ଆତୟୋଦି ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ
ଘିନ୍ତୋ ଓଯିୋୄଯ ׀
ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ସହିତ ନୁ ଓୂ ଓଯିଫା ାଆଁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଯ ନିୄଫଶ ୄଶୈୀଯ ଭଧ୍ୟ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ହୁ ଏ  ׀ଏହୋଓୁ
ନିଭୄନ ଯ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଙି
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ଘିତ୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର  ନିୄଫଶ ୄଶୈୀ
ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର

ନିୄଫଶ ୄଶୈୀ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଅଣ ସୁୋଯିର୍
ଓଯିୄଫ ?
I.

ଫୀଭୋ

II. ଫୟୋଙ୍କ FD କୁଡଓ
ି ବି ଓୋଯଫୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପୋଦ
III. ୄର୍ଣଯ
IV. ଡିୄଫଞ୍ଚଯ

ଔ. ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ବୂଭିଓା
1. ଅଥିଓ ୄମାଚନା
ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଯ ଘିତ  ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ବଫିର୍ୟତ
ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଧ୍ୟୋନୂଫପଓ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ସୁୋଯିର୍ ଓଯି ଫିବିନ୍ନ ସମ୍ଭୋଫୟ
ଗ୍ରୋହଓ/ ଅଓସ୍ମିଓ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଯୋସ୍ଗୋଯ ଯୂୄଯଔୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋଓୁ ତୋ‟ ଫୟକ୍ତିକତ
ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର  ଅଣଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄଯ ନିଭସ
ନ ଫୁ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି :
 ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ – ଚଣଓଯ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫୋ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ ଅଫଣ୍ଠିତ
ଓଯିଫୋ ,
 ସଙ୍କଟ ଯିଘୋନ
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋ
 ଓଯ  ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମୋଚନୋ ,ଏଫଂ
 ଚଣଓଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଥପଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିଫୋ
ସଂୄକ୍ଷୄଯ ଓହିଫୋଓୁ କୄର ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋୄଯ 360 ଡିଗ୍ରୀଯ ୄମୋଚନୋ ଚଡିତ ଥୋଏ ׀
ଘିତ୍ର 4 : ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ତତ୍ତ୍ୱ
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2. ଅଥିଓ ୄମାଚନାଯ ବୂଭିଓା
ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଏଓ ନୂ ଅ ଫୟଫସ୍ଙୋ ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହୋଓୁ ଅଭ ୂଫ
ପ ଯ
ୁ ୁ ର୍ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଯ ଯୂୄ ଫୟଫହୋଯୄଯ
ଅଣୁଥିୄର  ׀ୄସୄତୄଫୄ ସୀଭିତ ନିୄଫର୍ ଫିଓଳ୍ପସଫୁ ଥିରୋ  ׀ଓିଙ ି ଦର୍ନ୍ଧି ୂୄଫପ ମଥୋଥପତୋୄଯ ନିୄଫର୍ଓୁ ଧିଓୋଂର୍
ଚନସଭୁଦୋଣଦ୍ୱୋଯୋ ଚୁ ଅୄଔ ସଦୃ ର୍ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ׀ସଂଘଣସଫୁ ଓୁ ଧିଓୋଂର୍ତଃ ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ, ଡୋଓଖଯ
ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସ୍ଙିଯ/ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଅଣ ସୋଧନୄଯ ଯଔୋମୋଉଥିରୋ  ׀ଅଭ ସଭୋଚ  ଅଭ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ଯୀକ୍ଷୋ ୂଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଅଚିଓୋରି ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙି :
i.

ୄମୌଥ ଯିଫାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ଫିଖଟନ

ୄମୌଥ ଯିଫୋଯଯ ସ୍ଙୋନ ୄଓନ୍ଦ୍ରିଓ ଯିଫୋଯ ୄନଆଙି, ୄମଉଁଥିୄଯ ିତୋ, ଭୋତୋ  ିରୋଭୋୄନ ସମ୍ମିତ
ି ׀
ୋଯବ୍ନଯିଓ ପ୍ରଧୋନ  ଯିଫୋଯଯ ଉୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟଓୁ ନିଚଯ  ତୋ‟ ନିଓଟତଭ ଯିଫୋଯ ସଦସୟଙ୍କ ମତ୍ନ
ୄନଫୋୋଆଁ ଦୋଣିତ୍ୱ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ଏଥିୋଆଁ ୄନଓ ଉମୁକ୍ତ ୄମୋଚନୋଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଚୄଣ
ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋଓୋଯୀଠ୍ୋଯୁ ଓିଙ ି ଯିଭୋଣଯ ସହୋଣତୋଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆୋୄଯ ׀
ii. ଫହୁ ଫଧ
ି ନିୄଫଶ ଫିଓଳ୍ପ
ଧନ ସୃଷ୍ଟି ୋଆଁ ଅଚିଓୋରି ଅଭ ୋଔୄଯ ଫହୁ ତ ସଂଔୟଓ ନିୄଫର୍ ସୋଧନସଫୁ ଯହିଙ ି  ׀ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ
ପ୍ରୄତୟଓଠ୍ୋୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯିଭୋଣଯ ସଙ୍କଟ  ପ୍ରତିପ ଯହିଙ ି  ׀ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ଯ ହୋସର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ
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ୋଆଁ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଫିଜ୍ଞତୋ ସହିତ ଘଣନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ  ତୋ‟ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯିଫୋ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ
ଓଯି ସଠ୍ିଓ ନିୄଫର୍ଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋଓୁ ଡିଫ  ׀ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଚଣଓଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଅଫଣ୍ଟନୄଯ ସୋହୋମୟ
ଓଯିୋୄଯ ׀
iii. ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୄହଉଥିଫା ଚୀଫନୄଶୈୀ
ତ୍ୱଯିତ ତୁ ଷ୍ଟିଓଯଣ ଅଚିଓୋରିଯ ସ୍ଙିତ ି ୄହୋଆମୋଆଙି ୄଫୋରି ୄଦଔୋମୋଏ  ׀ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଅଧୁନଓ
ି ତଭ ୄଭୋଫୋଆର
ୄପୋନ, ଓୋଯ, ଫୃ ହତ ଖଯ, ପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି କ୍ଳଫଯ ସଦସୟତୋ, ଆତୟୋଦି ଥିଫୋ ଘୋହଁୋନ୍ତି  ׀ଏହି ଆଙ୍ଚୋସଫୁ ଓୁ ୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ସଫପଦୋ ଫଡ ଫଡ ଋଣ ୄନଫୋୋଆଁ ୄଡ  ׀ଯିଣୋଭ ୄହଉଙି ୄମ ଅଣଯ ଧିଓୋଂର୍ ଋଣ
ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋୄଯ ମୋଏ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘଣ ଓଯିଫୋଯ ଫସଯ ଓଭ ୄହୋଆମୋଏ  ׀ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ୄହଉଙି
ଚୋକୃତତୋ  ଅମକ -ନୁ ର୍ୋସନ ଅଣିଫୋଯ ତଥୋ ଚଣଓଯ ଔଙ୍ଙପଯ ୄମୋଚନୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭ
ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୄଣ ନୋଫର୍ୟଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଓୋଟି ୄଦଆ ୋଯିଫ ଏଫଂ ଉବଣ : ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚୀଫନଯ ଭୋନଦଣ୍ଡଓୁ
ଫଚୋଣ ଯଖିଫୋ  ସଭଣ ଫୃ ଦ୍ଧି ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏହୋଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋୄଯ ସପ ୄହୋଆୋଯିଫ ׀
iv. ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି
ଭୁଦ୍ରୋଫୀତି ୄହଉଙି ଏଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥପଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ଚିନର୍
ି  ୄସଫୋସଫୁ ଯ ଭୂରୟଯ ସୋଧୋଯଣ
ସ୍ଗଯୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି  ׀ଏହୋଯ ପ ସ୍ୱଯୂ ଭୁଦ୍ରୋଯ ଭୂରୟ ହ୍ରୋସ ହୁ ଏ  ׀ଯିଣୋଭୄଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଓଠ୍ିନ ଯିଶ୍ରଭୄଯ
ଚିତ ଭୁଦ୍ରୋଯ ଓିଣଫ
ି ୋ ର୍କ୍ତି ଓମ୍ ୄହୋଆମୋଏ  ׀ଭୁଦ୍ରୋଫୀତି ଚଣଓଯ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଭଣୄଯ ସଫପନୋର୍
ଓଯିୋୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ତୋହୋଯ ରୋବଚନଓ ଫୟଫସୋଣ/ ଓୋମପୟଯ ଅସୁଥିଫୋ ଅଣ ର୍ୁଖି ମୋଆଥିଫ ଏଫଂ ଅଣଯ
ଏଓଭୋତ୍ର ଉତ୍ସ ତୀତଯ ସଂଘଣ ଥିଫ  ׀ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋଣତୋ ଦିଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ
ଫୟକ୍ତି ,ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ, ଭୁଦ୍ରୋଫୀତିଯ ଭୁଓୋଫିରୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
v. ନୟାନୟ ଅଓସ୍ମିଓତା  ଅଫଶୟଓତା
ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଘୟୋୄରଞ୍ଜଯ ଭୁଓୋଫିରୋ ଓଯିଫୋୄଯ
ସୋହୋମୟ ଓଯିଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ଭୋଧ୍ୟଭ ୄଟ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡୋକ୍ତଯୀ ସଂଓଟଓୋୀନ ଯିସ୍ଙିତ ି ଓିଭୋ ନୟୋନୟ
ଅଓସ୍ମିଓତୋ ସଭଣୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ମୋହୋ ସହିତ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ଔୋଔୁଅଆଫୋଓୁ
ଡିୋୄଯ  ׀ୄସହିବି, ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଫିୄଫଓର୍ୀଯୂୄ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓଯ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
׀
ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ଏହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭୋନଙ୍କ ଧନ  ସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯୁଥିଫୋ
ୄସଭୋନଙ୍କ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି, ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ ଫୋଧୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ପ୍ରିଣ ଚନଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ଘୋରିମିଫୋ ଉଘିତ ׀
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଓୋୄଯ  ତୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄମଯିଓି ଉଦୋଯତୋ ୄଦଔୋଆଫୋ ଓିଭୋ
ୄଓୄତଓ ସୋଭୋଚିଓ  ଧୋଭିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଯହିଙ ି  ׀ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ
ଏହି ସଫୁ ଓୁ ହୋସର ଓଯିଫୋଯ ଭୋଧ୍ୟଭ ୄଟ ׀
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3. ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫାଯ ଉମୁକ୍ତ ସଭୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
ଏହୋ ୄଓଫ ଧନୀ ୋଆଁ ଉେିଷ୍ଟ ଓି ? ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, ୄମୋଚନୋ ଅଦର୍ପତଃ ୄସହି ଭୁହୂର୍ତ୍ପଯୁ ହିଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସବି ୄଓୌଣସି ୄପ୍ରଯଣୋଦୋତୋ ନୋହୋନ୍ତି ମିଏ ଓହିଫ ଓି
ୄଓୄଫଠ୍ୁ ଚୄଣ ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଫଶୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯହିଙ ି ମାହା ଅଭଓୁ ଭାକପ ଦଶପାଆ ାୄଯ –ଅଭଯ ନିୄଫଶସଫୁ ଯ ସଭୟାଫଧି ୄମୄତ
ଧିଓ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓ
ି ୄସୄତ ଧିଓ ଯିଭାଣଯ ୄହଫ ׀
ଏଣୁଓଯି ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋୄଯ ଏହୋ ୄଓୄଫ ଫି ତି ର୍ୀଘ୍ର ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ  ׀ଚଣଓଯ ନିୄଫର୍ ସଭଣଯ
ସଫପୋଧିଓ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ୄମୋଚନୋ ୄଓଫ ଧନୀ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହୋ ସଭସ୍ଗଙ୍କ ୋଆଁ ୄଟ ׀
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ହୋସର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ୄସ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଏଓ ନୁ ର୍ୋସନର୍ୀ ଉୋଣୄଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋ
ଉଘିଘ  ׀ମୋହୋ ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟଯ ନିଦ୍ଧପୋଯଣୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ ଏଫଂ ନିଷ୍ଠୋୂଫପଓ ସଂଘଣ ସୋହୋମୟୄଯ ନିୄଫର୍
ଫୋହନକୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄଯୋହଣ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ଚଣଓଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଋଘି ନୁ ସୋୄଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ୄହଫ  ׀ଅଥିଓ
ୄମୋଚନୋ ପ୍ରତି ଏଓ ନୋୄଣୋଚିତ  ׀ଅୄଫକର୍ୀ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓୋଣ ୄହଉଙି ଅଥିଓ ଫିର୍ତ୍ିଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଓୋଯଣ ମୋହୋ
ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଥୋଏ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସଭଣ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I.

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ

II. ଚୄଣ ତୋ‟ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ୋଆଫୋ ଭୋୄତ୍ର
III. ଫିଫୋହ ୄଯ
IV. ଚୄଣ ଧନୀ ୄହଫୋ ୄଯ ୄଓଫ

କ. ଅଥିଓ ୄମାଚନା - ପ୍ରଓାଯ
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ବୟୋସକୁଡଓ
ି ୄଦଖିଫୋ ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଘିତ୍ର 5 : ଅଥିଓ ୄମାଚନା ଉୄଦଷ୍ଟା ୄସଫା
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ଫିବିନ୍ନ ଉୄଦଷ୍ଟୋ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତୁ ମୋହୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ୄସ ବି ଙଟି ୄକ୍ଷତ୍ର ଙି ମୋହୋ
ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ
 ନକଦ ୄମୋଚନୋ
 ନିୄଫର୍ ୄମୋଚନୋ
 ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋ
 ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମୋଚନୋ
 ଓଯ ୄମୋଚନୋ
1. ନକଦ ୄମାଚନା ଓଯିଫା
ନକଦ ପ୍ରଫୋହଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋଯ ଦୁ ଆଟି ଉୄେର୍ୟ ଙି ׀
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଅଣ  ଫୟଣଓୁ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ୄମଉଁଥିୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ
ଗ୍ରୋହଓ  ଅଓସ୍ମିଓ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଫୋହୀ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙୋନ 
ଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ୄଟ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ୁଞ୍ଜି ନିୄଫର୍ ୋଆଁ ନକଦଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୋର୍ିଯ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଯୂୄ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋ 
ତୋଓୁ ଫଚୋଣ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଏଠ୍ି ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୄଚଟ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ଘିତ ଅଣ  ଔଙ୍ଙପ ପ୍ରଫୋହଯ ଏଓ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫୋ ׀
ଏଥିୋଆଁ, ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ପ୍ରଥୄଭ ବଫିର୍ୟତ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ରକ୍ଷୟ  ଉୄେର୍ୟକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଏହୋ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଏହୋ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫ ୄମ ଘିତ ଔଙ୍ଙପ ଓଯିଫୋ ୄର୍ୈୀ ୄସଭୋନଙ୍କୁ
ୄସଆଠ୍ି ୄନଆ ହଞ୍ଚୋଆଫ ଓି ନୋହିଁ ׀
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋ ୄହଉଙି ନିଣଭିତ  ୄଭୋଟୋ ଅଓୋଯଯ ଓ‟ଣ ଔଙ୍ଙପ ୄହୋଆଙି, ଏହୋ ୄଦଖିଫୋ ୋଆଁ କତ ଙ ଭୋସ ଧଯି
ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ  ଅଣ ପ୍ରଫୋହଯ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫୋ  ׀ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ
ସ୍ଙିଯ  ଯିଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଔଙ୍ଙପ ଯୂୄ ଫିବୋଚିତ ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ସ୍ଙିଯ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଚଣଓଯ
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ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଯହି ନ ୋୄଯ, ଯିଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓ
ି ଧିଓ ଫିୄଫଓୋଧୀନ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଓଭ ଓିଭୋ
ଫିମ୍ବି ତ/ସ୍ଙକିତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀
ତୃ ତୀଣ ଫସ୍ଙୋ ୄହଉଙି ସଭଗ୍ର ଫର୍ପ ୋଆଁ ବଫିର୍ୟତ ଭୋସିଓ ଅଣ  ଫୟଣସଫୁ ଯ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ଓଯିଫୋ  ׀ତୀତଯ
ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ  ବଫିର୍ୟତଯ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନଯ ଅଧୋଯୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଏହି ନକଦ ପ୍ରଫୋହସଫୁ ଓୁ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଏଓ ୄମୋଚନୋଯ ଯୂୄଯଔୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯି ୋଯିଫ ׀
ନକଦ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ନୟ ଏଓ ବୋକ ୄହଉଙି ଫିୄଫଓୋଧିନ ଅଣଓୁ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଓୌର୍କୁଡଓ
ି ଯ
ଯୂୄଯଔୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ନିଚଯ ଫୋଓିଥିଫୋ ଋଣସଫୁ ଯ ୁନକପଠ୍ନ ଓଯି ୋଯିଫ ׀
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫୋଓିଥିଫୋ ୄକ୍ରଡିଟ ଓୋଡପ ଋଣକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଦୃିୀଓଯଣ ଓଯି  ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ସୁଧ ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଋଣ
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯି ଋଣସଫୁ ଯ ଭୁଓୋଫିରୋ ଓଯି ୋଯିଫ ׀

ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ତା’ ନିୄଫଶସଫୁ ଓୁ ଧିଓ ଅୟ ଉାଚପନ ଓଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫା ାଆଁ, ୄସସଫୁ ଯ ୁନଃଅଫଣ୍ଟନ
ଓଯିାଯିଫ ׀
2. ଫୀଭା ୄମାଚନା
ୄଓୄତଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଙ୍କଟ ଙନ୍ତି ମୋହୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ହୁ ନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄସଭୋନଙ୍କୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୟକ୍ତିକତ
ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟ ହୋସର ଓଯିଫୋଯୁ ଦୂ ୄଯଆ ଦିନ୍ତି  ׀ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ୄସବି ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଫୀଭୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀଯ ଏଓ ୄମୋଚନୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ସହିତ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ୄଟ ׀
ଏଆଠ୍ି ଓୋମପୟ ୄହଉଙି ୄଓୄତ ଯିଭୋଣଯ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ, ତୋହୋଯ ଅଓନ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ
ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ, ତୋହୋ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋ ׀
i.

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ , ଔୋଦୟ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋଯ ସଭଣ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଯରଭିତ/ନିବପଯଭୋନଙ୍କ
ଅଣ  ଫୟଣ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଯ ଅଓନ ଓଯି, ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ii. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ିଓଯଣ ଔଙ୍ଙପ ଯୂୄ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମୋହୋ
ଯିଫୋଯଯ ୄଓୌଣସି ଡୋକ୍ତଯୀ ସଂଓଟଓୋୀନ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀
iii. ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଚଣଓଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ୋଆଁ ଫୀଭୋଓୁ , ହୋନିଯ ସଙ୍କଟଠ୍ୋଯୁ ତୋ‟ ଖଯ/ଫୋହନ /ଓୋଯଔୋନୋ
ଆତୟୋଦିଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ପ୍ରଓୋଯ  ଯିଭୋଣ ହିସୋଫୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
3. ନିୄଫଶ ୄମାଚନା ଓଯିଫା
ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ୄକୋଟିଏ ସଠ୍ିଓ ଉୋଣ ନୋହିଁ  ׀ୄଓଉଁଟ ି ଉମୁକ୍ତ ୄଟ, ଏହୋ ଫୟକ୍ତି ଫୟକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ
ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ନିୄଫର୍ ୄମୋଚନୋ ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍,ି ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟ 
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ୄସହି ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ହୋସର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଭଣ ସୀଭୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ନିୄଫର୍ ଏଫଂ ସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଅଫଣ୍ଟନ ୄଓୌର୍କୁଡଓ
ି ୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ׀
ଓ) ନିୄଫଶ ଭାଦଣ୍ଡ
ଘିତ୍ର 6 : ନିୄଫଶ ଭାଦଣ୍ଡ

ଏଆଠ୍ି ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ୄହଉଙି ୄଓୄତଓ ନିୄଫର୍ ଭୋଦଣ୍ଡକୁଡଓ
ି ୁ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯିଫୋ  ׀ଏସଫୁ ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
i.

ସଙ୍କଟ ସହନଶୀତା: ଏଓ ନିୄଫର୍ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୄଓୄତ ଯିଭୋଣଯ ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, ଏହୋଯ ଏଓ ଭୋ ୄଟ ׀

ii. ସଭୟ ସୀଭା : ଏହୋ ୄହଉଙି ୄସହି ସଭଣ ଯିଭୋଣ ମୋହୋ ଏଓ ଅଥିଓ ଉୄେର୍ୟ ହୋସର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଉରବ୍ଧ ଥୋଏ  ׀ସଭଣ ସୀଭୋ ରକ୍ଷୟ ହୋସର ୋଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ନିୄଫର୍ ସୋଧନକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରବୋଫିତ
ଓୄଯ  ׀ସଭଣ ସୀଭୋ ୄମୄତ ଦୀଖପ ହୁ ଏ, ଳ୍ପୋଫଧି ଦୋଣିତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସୄତ ଓଭ ଘିନ୍ତୋ ଯୄହ  ׀ତୋୄଯ
ଚୄଣ ଦୀଖପତଯ ଫଧି ୋଆଁ ଓଭ ପ୍ରଫୋହୀ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ନିୄଫର୍ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ଧିଓ ପ୍ରତିପ ପ୍ରଦୋନ
ଓୄଯ ׀
iii. ଦ୍ରଫତା : ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ, ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ କ୍ଷଭତୋ ସୀଭିତ ୄଟ ଓିଭୋ ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ଅଣ
 ଫୟଣ ପ୍ରଫୋହ ନିଶ୍ଚିତ ଥୋଏ ଓିଭୋ ୄମଉଁଭୋୄନ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫୟକ୍ତିକତ ଓିଭୋ ଫୟଫସୋଣିଓ ଔଙ୍ଙପଓୁ
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ତୁ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ନିୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି, ୄସଭୋୄନ ଦ୍ରଫତୋ ଓିଭୋ ଭୂରୟ ହୋନି ଫିନୋ ନିୄଫର୍ଓୁ ନକଦୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
ଓଯିଫୋଯ କ୍ଷଭତୋ ସହିତ ସଭନ୍ଧତ
ି ଥୋଅନ୍ତି ׀
iv. ଫିଣନ ୄମାକୟତା : ସହଚତୋ ମୋହୋ ସହିତ ଏଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ କ୍ରଣ ଓିଭୋ ଫିକ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
v. ଫିଫଧ
ି ତାଓଯଣ: ଫିସ୍ଗୃତତୋ ୄମଉଁ ମପୟନ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିୄଫର୍ସଫୁ ଓୁ ଫିଫଧ
ି ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଓିଭୋ ଫିସ୍ଗୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଚୄଣ ଘୋୄହଁ ׀
vi. ଓଯ ପ୍ରତିପ: ୄନଓ ନିୄଫର୍ ୄଓୄତଓ ଅଣ ଓଯ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଚୄଣ ଫିବିନ୍ନ ନିୄଫର୍ଯ
ଓଯ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଯିଟର୍ଣ୍ପକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫିଘୋଯ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଔ) ଉମୁକ୍ତ ନିୄଫଶ ଫାହଓକୁଡଓ
ି ଯ ଘୟନ
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋ ୄହଉଙି ଉୄଯୋକ୍ତ ଭୋଦଣ୍ଡ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଉମୁକ୍ତ ନିୄଫର୍ ଫୋହଓକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ
ଓଯିଫୋ  ׀ଫୋସ୍ଗଫ ଘଣନ ପ୍ରତିପ  ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟକ୍ତିଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓଯିଫ ׀
ବୋଯତୄଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଉତ୍ପୋଦ ଙନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ନିୄଫର୍ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : ଏଥିୄଯ
ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
 ଫୟୋଙ୍କ/ଓୄପୋୄଯଟଯ ସ୍ଙୋଣୀ ଚଭୋସଫୁ
 ଡୋଓ ଖଯଯ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋସଫୁ
 ୄର୍ଣଯକୁଡଓ
ି ଯ ସୋଫପଚନିଓ ସଂସ୍କଯଣ
 ଡିୄଫଞ୍ଚଯ ଓିଭୋ ନୟୋନୟ ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁ
 ଭୁୟଘୁୟଅର ପଣ୍ଡସଫୁ
 ଣୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ ରିସୀସଫୁ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଆତୟୋଦି ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
4. ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା
ଏହୋ ୄସହି ଧନ ଯିଭୋଣ, ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ତୋ‟ ଫସଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଦଯଓୋଯ ୄଡ, ତୋହୋଓୁ ନିଦ୍ଧପଯତ
ି ଓଯିଫୋଯ ଏଫଂ ଏହି ସଫୁ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଫସଯଗ୍ରହଣ
ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଟ ׀
ଘିତ୍ର 7 : ଫସଯଗ୍ରହଣଯ ଫସ୍ଥା
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ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋୄଯ ତିୄନୋଟି ଫସ୍ଙୋ ଚଡିତ ଥୋଏ
ଓ ସଂଘଣ : ଏହି ଉୄେର୍ୟୄଯ ନିୄଫର୍ ୋଆଁ ଥପ / ଟଙ୍କୋଓୁ ରକୋ ଯଖିଫୋଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଓୌର୍
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପଣ୍ଡ/ନିଧିସଫୁ ଯ ସଂଘଣ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଔ ସଂଯକ୍ଷଣ: ସଂଯକ୍ଷଣ ୄସହି ପ୍ରଣୋସସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ
ୄମ ଚଣଓଯ ନିୄଫର୍ ଓଠ୍ିନ ଯିଶ୍ରଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିଯ ଓୋମପୟଓୋୀନ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ
ଭୂଧନଯ ସୄଫପୋଧିଓ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହୋଆମିଫୋ ଉଘିତ ׀
କ ଫିତଯଣ: ଫିତଯଣ ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄଯ ଅଣ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭୂଧନ ୂମୋହୋଓୁ
ଅୄଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସ୍ଙୁ ୋଂର୍ ଓିଭୋ ଏଓ ୄଓୋର୍ ଭଧ୍ୟ ଓହୁ

ତୋଓୁ ପ୍ରତୟୋହୋଯ /ଫୋର୍ିଓ ଯୋର୍ି ୄଦଣୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ

ଓଯିଫୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତିଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
5. ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମାଚନା
ଏହୋ ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ ତୋ‟ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ନ୍ତଯଣ  ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ୋଆଁ ଏଓ ୄମୋଚନୋ ୄଟ  ׀ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଫୁ
ଯହିଙ ି ୄମଯିଓି ନୋଭୀତିଓଯଣ  ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଓିଭୋ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀନୋଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତଓ
ି ଯଣ  ׀ଭୂ
ଧୋଯଣୋ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମ ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ ତୋ‟ ଆଙ୍ଚୋ ନୁ ସୋୄଯ ତୋ‟ ସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ
ସୁଯୁଔୁଯୁୄଯ ଫିତଯିତ ଏଫଂ/ ଓିଭୋ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଙି ׀
6. ଓଯ ୄମାଚନା
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଫିଦୟଭୋନ ଓଯ ଧିନିଣଭ ଠ୍ୋଯୁ ସଫପୋଧିଓ ଓଯ ରୋବ ଓିଯି ଉଠ୍ୋମୋଆୋଯିଫ, ଏହୋଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଏଫଂ ଓଯ ଫିୄରୋନଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆ ଅଣ, ଫୟଣ  ନିୄଫର୍ ସଫୁ ଯ ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ ଓଯ ୄମୋଚନୋ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋ ସଭଣଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓିଭୋ ଘିତ ଓିଭୋ ବଫିର୍ୟତ ଅଣ ଓଯ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଓୌର୍ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ସହିତ ଚଡିତ  ׀ଚୄଣ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ଉଘିତ ୄମ ଏଠ୍ି ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ଓଯଓୁ
ନିଭନତଭ ଓଯିଫୋ, ଏଫଂ ଏହୋଠ୍ୁ ଫଞ୍ଚି ୋଆଫୋ ନୁ ୄହଁ ׀
ଚଣଓଯ ନିୄଫର୍ସଫୁ ଓୁ ୁନଃଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯି ଏଫଂ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଓଯ ସଂଘଣ ସୁୄମୋକ ଅଫିଷ୍କୋଯ
ଓଯି, ତୋ‟ଅଣ  ସଂଘଣଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ, ମୋହୋ ନୟଥୋ ଓଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ମୋଆଥୋଅନ୍ତୋ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଫହୁ ସଭଣୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ  ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ନୋ
ୄଓଫ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ  ୄସଭୋନଙ୍କ ନୟୋନୟ ଅଥିଓ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ
ସହୋଣତୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଯୋଭର୍ପ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଓୁ , ଘୋହିଁ ୋଯନ୍ତି  ׀ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋଯ ଉର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞୋନ  ଉୄଯ ଫର୍ଣ୍ିତ
ଏହୋଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଭୂରୟଯ ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଓଯ ୄମୋଚନୋଯ ଏଓ ଉୄେର୍ୟ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ସଫପୋଧିଓ ଓଯ ରୋବ

II. ଫିୄଫଓର୍ୀ ନିୄଫର୍ ପୄଯ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓଯ ୄଫୋଛ
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III. ଓଯ ଫଞ୍ଚନ/ଯିହୋଯ
IV. ଓଯ ଫିୄରୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରୋବ

ସାଯାଂଶ


ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ୄହଉଙି ନିଭଯ
ନ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ :
 ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫୋ,
 ଏହି ଘିହ୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୁ ଅଥିଓ ରକ୍ଷୟୄଯ ଯୂୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ
 ଚଣଓଯ ଥପଓୁ ୄସହି ଉୋଣୄଯ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ତୋଓୁ ୄସହି ରକ୍ଷୟସଫୁ ହୋସର ଓଯିଫୋୄଯ
ସୋହୋମୟ ଓଯିଫ ׀



ଫୟକ୍ତିକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର ଅଧୋଯୄଯ ତିନ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ନିଭନ ଯୂୄ ସୋହୋମୟ
ଓଯନ୍ତି:
 ବଫିର୍ୟତ ଓୋଯଫୋଯସଫୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋ
 ଅଓସ୍ମିଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ
 ଧନ ସଂଘଣ ଓଯିଫୋ



ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନର୍ୀ ସୋଭୋଚିଓ କତିର୍ୀତୋ ୄମଯିଓି ୄମୌଥ ଯିଫୋଯ ଫିଖଟନ,
ଅଚିଓୋରି ଉରବ୍ଧ ୄହଉଥିଫୋ ଫହୁ ଫଧ
ି ନିୄଫର୍ ଫିଓଳ୍ପ  ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୄହଉଥିଫୋ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଆତୟୋଦି ଦ୍ୱୋଯୋ
ଅହୁ ଯି ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯୋମୋଏ ׀



ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସଭଣ ୄହଉଙି ଚୄଣ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ଠ୍ିକ୍ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ׀



ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଉୄଦଷ୍ଟୋ ୄସଫୋ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ :
 ନକଦ ୄମୋଚନୋ,
 ନିୄଫର୍ ୄମୋଚନୋ,
 ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ,
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋ,
 ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ
 ଓଯ ୄମୋଚନୋ

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ
2. ଚୀଫନୋଫସ୍ଙୋ
3. ସଙ୍କଟ ୋଶ୍ୱପଫନ୍ଦ
ି ୁ
4. ନକଦ ୄମୋଚନୋ
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5. ନିୄଫର୍ ୄମୋଚନୋ
6. ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
7. ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମୋଚନୋ
8. ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄମୋଚନୋ
9. ଓଯ ୄମୋଚନୋ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୄଣ ତୋ‟ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ୋଆଫୋ ଭୋୄତ୍ର ହିଁ ୄସ ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄଦଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ଓଯ ଫଞ୍ଚନ/ଯିହାଯ ଓଯ ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ ନୁ ୄହଁ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଉଦୟଭର୍ୀ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ସମ୍ଭଫତଃ ଧନ ___________ ନିୄଫର୍ ୄର୍ୈୀଯ ନୁ ୋନ
ଓଯିୋୄଯ ׀
I.

ସୁଦୃଢୀଓଯଣ

II. ଦୋନ ଓଯିଫୋ
III. ସଂଘଣ
IV. ଔଙ୍ଙପ ଓଯିଫୋ
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଧନ ସଂଘଣ ଉତ୍ପୋଦ ୄଟ ?
I.

ଫୟୋଙ୍କ ଋଣ

II. ୄର୍ଣଯ
III. ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ
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IV. ସଂଘଣ ଫୀଭୋ ଔୋତୋ
ପ୍ରଶନ 3
ସଂଘଣଓୁ ଦୁ ଆଟି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିଯ ଏଓ ସଭୋହୋଯ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ନିଭନ ସୂଘୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ
׀
I.

ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ  ହ୍ରୋସୄହୋଆଥିଫୋ ଉୄବୋକ

II. ଦୋନ ୄଦଫୋ  ସଂଘଣ
III. ଔଙ୍ଙପ ଓଯିଫୋ  ସଂଘଣ
IV. ଉୄବୋକଯ ଫିଭନ/ସ୍ଙକିତଓଯଣ  ଦ୍ରଫତୋ/ତଯତୋ ଯ ଯିତୟୋକ
ପ୍ରଶନ 4
ଚୀଫନଯ ୄଓଉଁ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ତୀତ ସଂଘଣସଫୁ ଓୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ୱ ଦିଏ ?
I.

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ

II. ଉୋଚପନ ଓର୍ତ୍ପୋ
III. ଫିଦୟୋଥପୀ
IV. ଫିଫୋହିତ ୄହଫୋଭୋୄତ୍ର
ପ୍ରଶନ 5
ନିୄଫର୍ ସୀଭୋ  ପ୍ରତିପ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I.

ଉବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ସଭନ୍ଧ ନୋହିଁ

II. ନିୄଫର୍ ସୀଭୋ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତିପ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ
III. ନିୄଫର୍ ସୀଭୋ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତିପ ୄସୄତ ଓଭ ୄହଫ
IV. ନିୄଫର୍ ସୀଭୋ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତିପ ଉୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଓଯ ୄଦଫୋଓୁ ଡିଫ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଓୋଯଫୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ?
I.

ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ

II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
III. ୄର୍ଣଯ
IV. ଫଣ୍ଡ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଅଓସ୍ମିଓ ଉତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ?
I.

ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ

II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
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III. ୄର୍ଣଯ
IV. ଫଣ୍ଡ
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଧନ ସଂଘଣ ଉତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ?
I.

ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋ

II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
III. ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ
IV. ୄର୍ଣଯ
ପ୍ରଶନ 9
_____________ ୄହଉଙି ଏଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ଚିନର୍
ି  ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟଯ
ସୋଧୋଯଣ ସ୍ଗଯୄଯ ଏଓ ଫୃ ଦ୍ଧି ׀
I.

ଫୀତି

II. ଭୁଦ୍ରୋଫୀତି
III. ସ୍ଙିଯଫୀତି
IV. ତିଭୁଦ୍ରୋଫୀତି
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫିୄଫଓୋଧୀନ ଅଣଓୁ ସଫପୋଧିଓ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ୄଓୌର୍ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଋଣ ୁନକପଠ୍ନ

II. ଋଣ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ
III. ନିୄଫର୍ ୁନକପଠ୍ନ
IV. ଫୀଭୋ କ୍ରଣ

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III
ଉଦୟଭର୍ୀ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ସମ୍ଭଫତଃ ଧନ ସଂଘଣ ନିୄଫର୍ ୄର୍ୈୀଯ ନୁ ୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ୄର୍ଣଯ ୄହଉଙି ଏଓ ଧନ ସଂଘଣ ଉତ୍ପୋଦ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଂଘଣ ଉୄବୋକଯ ଫିଭନ/ସ୍ଙକିତଓଯଣ  ଦ୍ରଫତୋ/ଦ୍ରଫତୋଯ ଯିତୟୋକଯ ଏଓ ସଭୋହୋଯ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ତୀତ ସଂଘଣସଫୁ ଓୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ୱ ଦିଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ନିୄଫର୍ ସୀଭୋ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତିପ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୟୋଙ୍କ ଚଭୋଓୁ ଓୋଯଫୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ ଅଓସ୍ମିଓ ଉତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ୄର୍ଣଯଓୁ ଧନ ସଂଘଣ ଉତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଭୁଦ୍ରୋଫୀତି ୄହଉଙି ଏଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ଚିନର୍
ି  ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟଯ ସୋଧୋଯଣ
ସ୍ଗଯୄଯ ଏଓ ଫୃ ଦ୍ଧି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀

ଫୀଭା କ୍ରୟ ଆଙ୍ଚାଭୂଓ ଅୟଓୁ ସଫପାଧିଓ ଓଯି ାଯିଫ ନାହିଁ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 8
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ - I
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଅଣଙ୍କୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ଯ ସଂସୋଯ ସହିତ ଯିଘତ
ି ଓଯୋଆଫ  ׀ଏହୋ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯି ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ ଏଫଂ ତୋ ୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୋଆଁ
ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଫିବିନ୍ନ ଚୀଫନ ରକ୍ଷୟ ସୋଧନ ଓଯିଫୋୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥିଫୋ ବୂଭିଓୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ
ଓଯିଫୋଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଅୄଭ ୄଓୄତଓ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓୋଆଫୋ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ.ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ସୋଧୋଯଣ ସଭୀକ୍ଷୋ
ଔ. ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ସାଧାଯଣ ସଭୀକ୍ଷା
1. ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
ଅଯମ୍ଭୄଯ ଅସନ୍ତୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଏଓ ଉତ୍ପୋଦଯ ଥପ ଓ‟ଣ ୄଟ  ׀ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ବୋର୍ୋୄଯ ଏଓ ଉତ୍ପୋଦଓୁ ଏଓ ଉୄମୋକୀ
ଫସ୍ଗୁ ସହିତ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ମୋହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଫସ୍ଗୁ ମୋହୋଓୁ ଣୋମୋଏ  ଫଚୋଯସ୍ଙୄଯ
ଫିକ୍ରି ଓଯୋମୋଏ „ ׀ଉତ୍ପୋଦ‟ ର୍ବ୍ଦ „ୂୁନଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିଫୋ ଦଯୁ ଅସିଙ ି ମୋହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି‟ „ଚନମ ୄଦଫୋ‟ ଓିଭୋ „ସୃଷ୍ଟି
ଓଯିଫୋ‟  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଉତ୍ପୋଦ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ଯିଶ୍ରଭ ଓିଭୋ ପ୍ରଣୋସଯ ଯିଣୋଭ ଓିଭୋ ପ ׀
ଫର୍ୟ ଏଓ ଚିନର୍
ି ଯ ଉୄମୋକିତୋ ସ୍ୱଣଂ ଚିନର୍
ି ଯୁ ଅୄସ ନୋହିଁ ଓିନ୍ତୁ ତୋ‟ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟ କୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ׀
ଏହୋ ଅଭଓୁ ଫିଣନ ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓୋଣଓୁ ଅୄଣ  ׀ଫିଣନ ଦୃ ଷ୍ଟିବଙ୍ଗୀଯୁ, ଏଓ ଉତ୍ପୋଦ ଫିୄର୍ର୍ତୋ/କୁଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ
ୄଟ  ׀ପୋଭପକୁଡଓ
ି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ କୁଣକୁଡଓ
ି ୁ ଓିଭୋ ସଭୋନ କୁଣକୁଡଓ
ି ଯ ଫିବିନ୍ନ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓତ୍ର ୟୋଓ ଓଯି
ଫଚୋଯ ସ୍ଙୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଉତ୍ପୋଦ ପ୍ରସ୍ଗୋଫସଫୁ ଯ ୄବଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ଉତ୍ପୋଦ ୂଏଓ ଫିଣନ ଥପୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଫୋ ବି  ଏଓ ଉୄମୋକୀ ଫସ୍ଗୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ
ୄହଉଙି ୄମ ଏଓ ଉତ୍ପୋଦଯ ଫିୄବଦୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ ଉୄମୋକୀ ଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ନୋହିଁ  ׀ଏହୋଯ
ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଫିବିନ୍ନ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିକ୍ରି ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି , ମଦି ୄସକୁଡଓ
ି ସଭୋନ ଫକପୄଯ
ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟସଫୁ ହିସୋଫୄଯ ଏଓ ନୟଠ୍ୋଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ହୁ ନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄଓାରୄକଟ, ୄଳାଚ   ପ୍ରଭିଜ୍ ସଫୁ କୁଡଓ
ି ସଭାନ ୄେଣୀଯ ଟୁଥୄଷ୍ଟକୁଡଓ
ି ଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟନ୍ତି  ׀ଓିନ୍ତୁ
ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ୄଫୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ ନୟଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ଏଓ ଉତ୍ପୋଦ ନିୄଚ ପ୍ରୄଣୋଚନ ନୁ ୄହଁ ଓିନ୍ତୁ ନୟ ପ୍ରୄଣୋଚନସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ୄଟ  ׀ଏହି
ଥପୄଯ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ସଭସୟୋ ସଭୋଧୋନଯ ଉଓଯଣ ଟନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଓିଭୋ ବୋଫ ୂଯଣଓୋଯୀ
ଯୂୄ ଓୋଭଓୁ ଅସନ୍ତି  ׀ଏଓ ଉୄେର୍ୟ ସୋଧନ ୋଆଁ ଏଓ ଉତ୍ପୋଦ ୄଓୄତ ଉମୁକ୍ତ ୄଟ, ଏହୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ତୋ
ସଫୁ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ׀
ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି:
i.

େଶପକଭୟ : ୄସହି ୄବୌତିଓ ଫସ୍ଗୁ କଡ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ସ୍ପର୍ପ ଓଯିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ବଫ
ୁ ଓ
ଓଯୋମୋଏ ୂଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଓୋଯ ଓିଭୋ ଏଓ ୄଟରିବିଚନ ୄସଟ

ii. େଶପକଭୟ : ୄସହି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄଓଫ ନୁ ବଫ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହଉଙି ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ମାହା େଶପକଭୟ ୄଟ  ׀ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄହଉଙି ଏଓ
ଫିୄର୍ର୍ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ଫିୄର୍ର୍ତୋସଫୁ ଓୁ  ׀ଏହୋ ଓ‟ଣ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଏହୋ ୄଓଉଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଯ
ନନୟ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିୋୄଯ, ଏସଫୁ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
2. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓତା
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ୄମଉଁଠ୍ି ଫି ସଙ୍କଟ ଙି, ଏହୋ ଉଦଫିଗ୍ନତୋଯ ଓୋଯଣ ହୁ ଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଅୄଭ ଭନୁ ର୍ୟଭୋୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ଫର୍ୀବୂତ ଓଯିଫୋଓୁ ,
ତି ଓୄମ୍ର ଫୁ ଛଫ
ି ୋଓୁ , ଏହୋଯ ୂଫପୋନୁ ଭୋନ ରକୋଆଫୋଓୁ ଏଫଂ ଏଥିୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ୄହଫୋଓୁ ଘୋହିଁଙ ି  ׀ସଙ୍କଟ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ
ସୁଯକ୍ଷୋ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି  ଆଙ୍ଚୋ ଫୀଭୋ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଓୋଯଣ ୄଟ ׀
ଅୄଭ ଭନୁ ର୍ୟଭୋୄନ ସୋଭୋଚିଓ ପ୍ରୋଣୀ ଟୁ ମିଏ ଅଭ –ଅଭଯ ପ୍ରି ଣଚନଙ୍କ ବି ନୟଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଅଭଯ ଚୀଫନଯ
ସୁଔ ଦୁ ଃଔୄଯ ବୋକୀଦୋଯ ୄହଉ  ׀ଅୄଭ ଏଓ ତୟନ୍ତ ଭୂରୟଫୋନ ୁଞ୍ଜିଯ ଭଧ୍ୟ ଧିଓୋଯୀ ଟୁ – ଅଭଯ ଭାନଫୀୟ
ୁଞ୍ଜି – ମାହା ଅଭଯ ଉତ୍ପାଦନଶୀ ଉାଚପନ ଓଯିଫା କ୍ଷଭତାଯ ଉତ୍ସ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ଚୀଫନ  ଭୋନଫୀଣ ଓୁ ର୍ତୋ
ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଶ୍ଚିତତୋ ଥୋଏ  ׀ଭୃତୁୟ  ୄଯୋକ ବି ଖଟଣୋସଫୁ ଅଭଯ ଉତ୍ପୋଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତୋଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି
ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଅଭଯ ଭୋନଫୀଣ ୁଞ୍ଜିଯ ଭୂରୟଓୁ ଓଭ ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଉତ୍ପୋଦନର୍ୀ କ୍ଷଭତୋଯ ଅଥିଓ ଭୂରୟଯ ହୋନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯନ୍ତି, ମୋହୋ ତୋ‟ ନିବପଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓିଭୋ ନିଚ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ „ ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ‟ ୄଯ „ଫୀଭୋ‟ ର୍ବ୍ଦ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ
ସ୍ଙୋଣୀ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଉବଣ ନିଚଓୁ ଓିଭୋ ତୋ‟ ପ୍ରି ଣଚନଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ନୟୋନୟ ଓୋମପୟ ଯହିଙ,ି ମଥୋ: ସଂଘଣ  ନିୄଫର୍, ଓିନ୍ତୁ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ବଣୋନଓ ୄଯୋକ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄହଉଙି
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄନଫୋଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ଓୋଯଣ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ତୋ‟ ଓୋମପୟଯତ ଚୀଫନଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ
ଉୋଚପନଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋଓୁ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଖିଥିଫୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ଭୂରୟ ଓିଭୋ ଧନଓୁ ପ୍ରତିସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଓିଭୋ ତୋ‟ ପ୍ରିଣଚନଭୋନଙ୍କୁ ଓିଭୋ ନିଚଓୁ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁଫ, ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଣ
ଉତ୍ପୋଦନଓୋଯୀ କ୍ଷଭତୋ ଘୁକ୍ତି ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷ୍ଟ ଓିଭୋ ଧ୍ୱଂସ ୄହୋଆମୋଏ  ׀ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଦଫୋ
ଭୂହୁର୍ତ୍ୄପ ଯ ହିଁ ଫୀଭିତ ଚୀଫନ ନୋଭୄଯ ଏଓ ତୋତ୍କୋିଓ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ସୃଷ୍ଟି ଓଯି ଏହୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏଣୁ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ, ଏହୋଯ ବୟନ୍ତଯୄଯ, ଫୟକ୍ତିଯ ନିଓଟତଭ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ଭୋନସିଓ ର୍ୋନ୍ତି 
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ତୋଯ ଓିଙ ି ଦୁ ବୋପ କୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ ଖଟିଥୋଏ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ନୟ ବୂଭିଓୋ ୄହଉଙି
ସଂଘଣ  ଧନ ସଙ୍କନ ୋଆଁ ଏଓ ଫୋହନ ଯୂୄ  ׀ଏହି ଥପୄଯ, ଏହୋ ନିୄଫର୍ଯ  ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ହୋଯଯ ପ୍ରତିପଯ
ଭଧ୍ୟ ନିଯୋର୍ତ୍ୋ  ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଭୃତୁୟ  ୄଯୋକ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସୋଧନ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄଟ  ׀ଏହୋ ଏଓ
ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ନନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପୋଦ ୄକ୍ଷୋ ଅଥିଓ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଏଓ ଫିବୋକ ଯ
ୄନଓ ଉୋଦୋନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏହୋଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ପ୍ରଓଟିତ ୄହଉଥିଫୋ ଅଥିଓ
ଫଚୋଯସ୍ଙୄଯ, ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଫହୁ ଫଧ
ି ଫିଓଳ୍ପ ଥୋଏ, ନୋ ୄଓଫ ୄଫୈଓଳ୍ପିଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟୄଯ ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରଓଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟ, ୄମଯିଓି ଚଭୋ, ଫଣ୍ଡ,
ଷ୍ଟଓ  ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ ׀
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଚୄଣ ଏହୋ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ‟ଣ ୄଟ  ׀ଗ୍ରୋହଓ ଭୂରୟ ଏହୋ
ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହଯ ଏଓ ସଭୋଧୋନ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓୁ ଓିଯି
ନୁ ବଫ ଓଯୋମୋଏ ׀
 ଏହୋ ସଠ୍ିଓ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଓି ? ଓିଭୋ “ ଏହୋ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ୄଟ ଓି ?”
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 ଏହୋଯ ଭୂରୟ ଓ‟ଣ ? ଓିଭୋ “ ଏହୋ ଓୋମପୟକ୍ଷଭ ୄଟ ଓି ?”
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକ ଫିକତ ଦୁ ଆ ର୍ତୋବ୍ଦୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉତ୍ପୋଦ ପ୍ରଦୋନୄଯ ୄନଓ ବିନଫ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୄଦଖିଙି  ׀ମୋତ୍ରୋ
ଭୃତୁୟ ରୋବ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ସହିତ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥିରୋ ଓିନ୍ତୁ ଏହି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫହୁ ଫଧ
ି ଚୀଫନ୍ତ ରୋବ ୄମଯିଓି
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ, ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ, ବଣୋନଓ ୄଯୋକଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ଅହୁ ଯି ୄନଓଓୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋକରୋ ׀
ୄସବି ଏଓ „ରାବୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯିଫା‟ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପୋଦ ଠ୍ୋଯୁ, ବିନଫ ଯିଫର୍ତ୍ପନସଫୁ „ଫଚୋଯ ସଭନ୍ଧତ
ି ‟
ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୃଷ୍ଟିଓୄର ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭିତଓୁ ତୋ‟ ନିୄଫର୍ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ଘଣନ  ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ
ୄଦଫୋଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରିତ ଓଯୋକରୋ  ׀ନୟ ଏଓ ଦିକଓୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋକରୋ, ୄମଉଁଠ୍ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ୂନିଦ୍ଧପୋଯିତ
ରୋବସଫୁ ଯ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ସଭୂହଠ୍ୋଯୁ ତୟନ୍ତ ନଭନୀଣ ସଭୂହ ଫିଘୁୟତ ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ଯୂୄ ଫିଓର୍ିତ ୄହୄର, ୄମଉଁଠ୍ି
ଯିଫର୍ତ୍ପନର୍ୀ ଅଫର୍ୟଓତୋ, ପ୍ରଦୋନ କ୍ଷଭତୋ ଏଫଂ ଚୀଫନୋଫସ୍ଙୋସଫୁ ନୁ ସୋୄଯ ରିସୀ ଧୋଯୀଦ୍ୱୋଯୋ ଫିବିନ୍ନ ରୋବ ତଥୋ
ଭୂରୟ ଖଟଓକୁଡଓ
ି ୁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
3. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଂୄଶାଧନ / ନୁ ଫୃଦ୍ଧି (ଯାଆଡଯ)
ଉୄଯ ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ , ୄଓଭିତ ି ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଫିବିନ୍ନ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଫିବିନ୍ନ
ଅଫର୍ୟଓତୋଯ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ଯୋଆଡଯ ୂସଂୄର୍ୋଧନ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଙନ୍ତି ମୋହୋ ସୋହୋମୟୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ମୋଘନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଏହି ସଂୄର୍ୋଧନ/ ଘୁକ୍ତି ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ମୋହୋଓୁ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ନୁ ୄଭୋଦନ ସୋହୋମୟୄଯ ୄମୋଡୋମୋଏ,
ମୋହୋ ତୋୄଯ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହୋଆମୋଏ  ׀ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଓିଙ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋୄଯ ଓିଭୋ ଏଓ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ରୋବଯ ଯିଭୋଣଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋୄଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ ׀
ନୁ ଫୃଦ୍ଧସ
ି ଫୁ ଓୁ ଏଓ ିଜ୍ଜୋ ୄଯ ଥିଫୋ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ଘଣନ ସହିତ ତୁ ନୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଭୂ ରିସୀ ଏଓ ିଜ୍ଜୋ
ଅଧୋଯ ବି ଏଫଂ ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ଫିବିନ୍ନ ିଜ୍ଜୋ ଉଯି ସ୍ଗଯକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ବି ୄଟ ମୋହୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁ ସୋୄଯ ନୁ ଓୂ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି  ׀ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ଡ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିବିନ୍ନ
ୁ ଓ
ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ଭୋତ୍ର ୄମୋଚନୋୄଯ ନୁ ଓୂ ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋଣଓ ହୁ ନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର 1: ନୁ ଫୃଦ୍ଧି (ଯାଆଡଯ) କୁଡଓ
ି ଯ ଘୟନ
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ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ଡ
ି ଉୋଣ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବ ଯୂୄ
ୁ ଓ
ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଅଫଯଣ, ଦୁ ଖପଟଣୋ ସୁଯକ୍ଷୋ  କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ରିସୀ ଧୋଯୀ
ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ଓଯି  ଏହି ଉୄେର୍ୟୄଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯି ଏହି ନୁ ଫୃଦ୍ଧକ
ି ୁଡଓ
ି ୁ ଉରବ୍ଧ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ଉତ୍ପୋଦ ୄଟ ?
I.

ଓୋଯ

II. ଖଯ
III. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
IV. ସୋଫୁ ନ

ଔ. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ୋଯବ୍ନଯିଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଚୋଣିଫୋ ׀
ଘିତ୍ର 2 : ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ

1. ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା
ଫଧି ଫୀଭୋ ୄଓଫ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯୄହ ମୋହୋ ଘୁକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଫଧି
ଏଓ ଉଡୋଚୋହୋଚ ମୋତ୍ରୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋଓୁ ରୋକୁଥିଫୋ ତି ଳ୍ପ ସଭଣଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯି ଘୋିର୍ ଫର୍ପଯ ଦୀଖପ ଫଧି
ମପୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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ସୁଯକ୍ଷୋ 65 ଓିଭୋ 70 ଫର୍ପ ଫଣସ ମପୟନ୍ତ ଫିସ୍ଗୃତ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ –ଫର୍ପ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦୁ ଖପଟଣୋ
ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ସଦୃ ର୍ ଟନ୍ତି  ׀ୄସବି ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଓବ୍ନୋନୀଦ୍ୱୋଯୋ ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ
ଭୂରୟ ଯୂୄ ଉୋଚିତ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀ଫୀଭିତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ସଂଘଣ ଓିଭୋ ନକଦ ଭୂରୟ
ତଥୟ ନୋହିଁ ׀
ଓ) ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ
ଏଓ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଙୄଯ ଥିଫୋ ଭୂଔୟ  ଭୂ ଧୋଯଣୋଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ, ଥପୋତ୍ ମଦି
ଫୀଭିତ ଚୀଫନଯ ସଭଣୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହୋଆମୋଏ ତୋ‟ ଯିଫୋଯଯ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଧନ ଯୋର୍ି ଉରବ୍ଧ
ୄହଫ  ׀ଏହି ୄଭୋଟୋ ଅଓୋଯଯ ଥପ ଫୀଭିତଯ ପ୍ରିଣଚନଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ତୋ‟ ଭୋନଫୀଣ ଚୀଫନ ଭୂରୟ ନିଯୂଣ
ଓୄଯ: ନିଚ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଘୋଯିତୋୄଯ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥୋଉ ଥଫୋ ୄଫୈଜ୍ଞୋନିଓ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଉ ׀
ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ଅୟ ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ୄମାଚନା ହିସାଫୄଯ ସୁରବ ଯୂୄ ଅସିଥାଏ  ׀ଏଆଠ୍ି
ଅଶ୍ରିତଭୋନଙ୍କୁ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଅଓୋଯଯ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଫଦୄଯ, ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଦୁ ବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଭୃତୁୟ
ଖଟିଫୋୄଯ, ଅଶ୍ରିତ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କୁ ଏଓ ୂଫପ – ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଫଧି ୋଆଁ ଭୋସିଓ, ୄତୈଭୋସିଓ ଓିଭୋ ୄସବି
ସୋଭୁହଓ
ି ଯୋର୍ି-ପ୍ରଦୋନଯ ର୍ୃଙ୍ଖୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଔ) ଫିଓାଙ୍ଗତା/ ଙ୍ଗତା
ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଓଫ ଭୃତୁୟଓୁ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋଓୁ
ଭୂଔୟ ରିସୀ ଉୄଯ ଏଓ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ସହିତ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫଧି ଫୀଭୋ ଘୋରୁ ଥିଫୋ
ସଭଣୄଯ ୄଓହି ଚୄଣ ୄସବି ଏଓ ଭହୋଫିର୍ତ୍ିୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁ ଏ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ/ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ
ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ  ׀ମଦି ଫୀଭିତ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ୄଓୌଣସି ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ
ନୋହିଁ ଓୋଯଣ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋ ଭୋୄତ୍ର ଫୟୋୋଯ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ଘିତ୍ର 3 : ଫିଓାଙ୍ଗତା

କ) ଏଓ ଯାଆଡଯ/ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଯୂୄ ଫଧି ଫୀଭା
ଫଧି ଚୀଫନ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ ନୋଶ୍ରିତ ରିସୀ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଓିନ୍ତୁ
ଏହୋଓୁ ଏଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
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ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ୄନର୍ନ ୄମୋଚନୋୄଯ, ୄସହି ତୋଯିଔ, ୄମୄତୄଫୄ ୄନର୍ନ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ, ତୋ‟ ୂଫଯ
ପ ୁ ମଦି
ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ, ତୋଯ ପ୍ରୋୟ ଭୃତୁୟ ରୋବ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଥୋଆୋୄଯ ׀
ଖ) ନୂ ତନୀଓଯଣତା
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭଣ ୋଆଁ ଏଓ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଫୋର୍ିଓ ହୋଯୄଯ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ
 ׀ୄଓୄତଓ ୄମୋଚନୋୄଯ ଫଧି ସଭଣୄଯ ସଭୋପ୍ତିୄଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ ଥୋଏ; ଫର୍ୟ
ଏହିସଫୁ ଉତ୍ପୋଦୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ୄସହି ଫସ୍ଙୋୄଯ ଏଫଂ ନୂ ତନ ଫଧିୄଯ ମୋହୋ ୋଆଁ ରିସୀଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ଓଯୋମୋଉଙି, ଚଣଓଯ ଅଣୁ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ୁନଃ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମିଫ ׀
ଗ) ଯିଫର୍ତ୍ପନୀୟତା
ଯିଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ନୂ ତନ ପ୍ରଭୋଣ ନ ୄଦଆ ଏଓ
ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀଓୁ “ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ” ବି ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ୄମୋଚନୋୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିନ୍ତୁ
 ׀ଏହି ସୁଫଧ
ି ୋ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ୄମଉଁଭୋୄନ ସ୍ଙୋଣୀ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ
ସ୍ଙୋଣୀଯୂୄ ଏହୋଯ ଉଙ୍ଙ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ସଭଥପ ହୁ ନ୍ତି  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ରିସୀଓୁ ସ୍ଙୋଣୀ
ଫୀଭୋୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯୋମୋଏ, ନୂ ତନ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ହୋଯ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଘ) ୟୁ .ଏସ୍ ସ.ି.
ଫଧି ପ୍ରତିର୍ୁତଯ
ି ନନୟ ଫିକ୍ରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି ୂଣୁ .ଏସ୍.ି ୄହଉଙି ଏହୋଯ ଓଭ ଭୂରୟ, ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ
ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଧିଓ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣଓୁ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ଭୂଔୟ ଅଣ ଉୋଚପନଓୋଯୀ ୋଆଁ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄମୋଚନୋ ୄଟ, ମିଏ ସଭଣ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ତୋ‟ ପ୍ରି ଣ ଚନଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଉଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ମୋହୋ
ୋଔୄଯ ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଥୋଏ ׀
ଙ) ଫିବିନ୍ନତା
ଫଧି ଘୁକ୍ତିଯ ୄନଓ ଯୂୄବଦ ଥିଫୋ ସମ୍ଭଫ ׀
ଘିତ୍ର 4 : ଫଧି ଘୁକ୍ତିଯ ଯୂୄବଦ
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ଚ) ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ପ୍ରତୟାବୂତି
ଏହି ୄମୋଚନୋସଫୁ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋଯ ଯିଭୋଣ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଧି ସହିତ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ପୀଣ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ରିସୀ ଭୃତୁୟ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପୄଯ ଟ. 1,00,000 ଯ ରୋବ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଫୋର୍ିଓୀୄଯ ଟ 10,000 ଯ ଯୋର୍ି ହ୍ରୋସ ୄହୋଆ, ଦର୍ଭ ଫର୍ପଯ ସଭୋପ୍ତିୄଯ
ର୍ୂନୟଓୁ ଅସିମୋଏ  ׀ଫର୍ୟ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ପଯ ୄଦଣ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସଭତୄଯ ଯୄହ ׀
ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ଏଫଂ ୄକ୍ରଡିଟ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଯୂୄ ଫିଣନ
ଓଯୋମୋଆଙି ׀
 ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ: ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ଏଓ ୄମୋଚନୋ ୄଟ ମୋହୋଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଏଓ ଭୃତୁୟ
ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣୄଯ ଋଣୀ ୄହୋଆଥିଫୋ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଯୋର୍ିଯ
ନୁ ଓୂ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସ ବି ଋଣସଫୁ ୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ସଭୀଓୃ ତ ଭୋସିଓ ଓିସ୍ଗି ୂEMI)
ପ୍ରଦୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୋଓିଥିଫୋ ଭୂଧନ ଯୋର୍ି ହ୍ରୋସ ୄହଉଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋଓୁ ଏବି ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ୄମ
ୄଓୌଣସି ଦର୍ତ୍ ସଭଣୄଯ ଭୃତୁୟ ରୋବଯ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ଋଣ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଭୂଧନଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଯୋର୍ି
ସହିତ ସଭୋନ ଯୄହ  ׀ରିସୀଯ ଫଧି ଫନ୍ଧଓଯ ଦୀଖପତୋଯ ନୁ ଓୂ ୄହଫ  ׀ନୂ ତନୀଓଯଣ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭୋନ ଥୋଏ  ׀ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନଯ କ୍ରଣ ୄନଓ ଥଯ
ଫନ୍ଧଓ ଋଣଯ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ହୁ ଏ ׀
 ୄକ୍ରଡିଟ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄଟ ମୋହୋଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଏଓ ଋଣ ଉୄଯ
ଫୋଓିଥିଫୋ ୄଦଣଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଙି, ମଦି ଋଣଗ୍ରହୀତୋ ଋଣ ଯିୄର୍ୋଧ ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପୁ
ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ  ׀ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ବି ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄଟ  ׀ଏହୋ
ଧିଓ ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ବୋୄଫ ଋଣ ୄଦଉଥିଫୋ ନୁ ଷ୍ଠୋନକୁଡଓ
ି ୁ ୄସହି ନୁ ଷ୍ଠୋନକୁଡଓ
ି ଯ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କ
ଚୀଫନଓୁ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକପତ
ରୋବଓୁ ୄନଓ ଥଯ ଋଣଦୋତୋଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମଦି ଫୀଭିତ ଋଣଗ୍ରହୀତୋ ରିସୀ
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀
ii. ଫଧପଭାନ ଫଧି ଫୀଭା
ୄମଭିତଓ
ି ି ନୋଭ ସୂଘୀତ ଓଯୁଙି, ଏହି ୄମୋଚନୋ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ମୋହୋଯ ରିସୀଯ ଫଧି ସହିତ
ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ  ׀ଯୋର୍ିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନ୍ତଯୋୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଯିଭୋଣୄଯ ଓିଭୋ ଓିଙ ି
ପ୍ରତିର୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄଫୈଓଳ୍ପିଓ ଯୂୄ ଚୀଫିତ ସୂଘଓଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ନୁ ସୋୄଯ ଭୂ ଯୋର୍ିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ସୁଯକ୍ଷୋ ଯୋର୍ିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ׀
iii. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭଯ ପ୍ରତିପ ସହିତ ଫଧି ଫୀଭା
ଅହୁ ଯି ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ୂବୋଯତୄଯ ତି ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ଯହିଙ ି ମୋହୋ ୄହଉଙି ପ୍ରିଭିଣଭଯ ପ୍ରତିପ
ସହିତ ଫଧି ଫୀଭୋ  ׀ଏହି ୄମୋଚନୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ଓିଙ ି ହଯୋଆ ନୋହିଁ ମଦି ୄସ
ଫଧିୄଯ ଚୀଫିତ ଯୄହ  ׀ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭ, ଏହୋଯ ସଭୋନ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ପ୍ରତିପ ଫିନୋ
ଫଧି ଫୀଭୋ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଠ୍ୋଯୁ ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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h) ପ୍ରାସଙ୍ଗି ଓ ଯିଦୃଶୟ
ନିଭନ ସ୍ଙିତସ
ି ଫୁ ୄଯ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ତୟନ୍ତ ସଭନ୍ଧ ଙି ୄଫୋରି ଚଣୋ ଡିଙ:ି
i. ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୂର୍ଣ୍ପତଃ ସ୍ଙୋଣୀ ୄଟ, ୄମଯିଓି ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓିଭୋ
ଏଓ ୄସୈଦ୍ଧୋନ୍ତିଓ ନିୄଫର୍ଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ׀
ii. ଏଓ ସଂଘଣ ୄମୋଚନୋଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଯିଯ
ୂ ଓ ଯୂୄ, ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ମୁଫୋ ିତୋ/ଭୋତୋ
ଅଶ୍ରିତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫିୁ ଥିଫୋ ଫଣସୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି
ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ  ׀ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ ଯୂୄ ଯିଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି
ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ୄମୋଚନୋ ୄନଫୋୄଯ ସଭଥପତୋ ଥୋଏ ׀
iii. “ଫଧି ଓିଣନ୍ତୁ  ଫର୍ିଷ୍ଟଓୁ ନିୄଫର୍ ଓଯନ୍ତୁ” ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ, ୄମଉଁଠ୍ି ୄକ୍ରତୋ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ୄଓଫ ର୍ସ୍ଗୋ ଫଧି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓିଣଫ
ି ୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଯିଣୋଭଚନିତ ନ୍ତଯଓୁ
ନୟ ୄଓଉଁଠ୍ି ଏଓ ଧିଓ ଅଓର୍ପଣୀଣ ନିୄଫର୍ ଫିଓଳ୍ପୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଔୋୄଚ  ׀ରିସୀଧୋଯୀଓୁ
ଫର୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄସବି ନିୄଫର୍ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଥିଫୋ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
i)

ପ୍ରତିପ

ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୄଯ ଯାଶିୄଯ ଭୂରୟ ୄହଉଙି ପ୍ରତିୄମାକିତାଭୂଓ ରାବଯ ଭୂଔୟ ଅଧାଯ  ׀ଏହୋ
ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୋର୍ିଓ ନୂ ତନୀଓଯଣୄମୋକୟ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଦଔୋମୋଏ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄସଭୋନଙ୍କ
ସଭତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରତିକ୍ଷ କୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ର୍ସ୍ଗୋ ଟନ୍ତି ׀
ୄସବି ଏଓ–ଫର୍ପୀଣ ଫଧି ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଭସୟୋ ୄହଉଙି ୄମ ଫଣସ ସହି ଭୃତୁୟ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟ ଫଢିଥୋଏ
 ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏକୁଡଓ
ି ଏଓ ଳ୍ପ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ସୀଭୋ ଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄଓଫ ଅଓର୍ପଣୀଣ
ଟନ୍ତି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଫଧି ୄମାଚନାସଫୁ ଯ ସୀଭାଦ୍ଧତା
ଏହୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଯ ସୀଭୋଫଦ୍ଧତୋଓୁ ଚୋଣିଫୋ ଉଘିତ ׀
ଫହୁ ତ ସଭସୟୋ ଉୁୄଚ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄନଫୋଯ ଉୄେର୍ୟ ଧିଓ ସ୍ଙୋଣୀ ଯୄହ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ରିସୀ ଫଧି ଫୋହୋୄଯ ଫିସ୍ଗୃତ ହୁ ଏ  ׀ରିସୀଧୋଯୀ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ
ଣଫୀଭୋୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧଯନ୍ତୁ 65 ଓିଭୋ 70 ଫର୍ପ ଫଣସୄଯ ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ନ୍ତିଭ ୄଯକ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଉଥିଫୋ କ୍ଷଣ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଧନଓୁ
ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ, ଓିଭୋ ଙୄଯ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଦୋନ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓ ସ୍ଙୋଣୀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି
ୄନଫୋୋଆଁ ୄଔୋଚି ୋଯନ୍ତି  ׀ଫଧି ଫୀଭୋ ୄସବି ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୄଯ ଓୋଭଓୁ ଅସି ନ ୋୄଯ ׀
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2. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ସ୍ଙୋଣୀ ଫୀଭୋ ଉଦୋହଯଣ ଟନ୍ତି  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ
ସୁଯକ୍ଷୋ ଉରବ୍ଧ ଥୋଏ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ୄଟ  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ,
ସୁଯକ୍ଷାଯ ୄଓୌଣସି ନିଦ୍ଧାପ ଯିତ ଫଧି ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ସମ୍ମତ ଭୃ ତୁୟ ରାବଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିଏ ମଦି
ଫୀଭିତଯ ଭୃ ତୁୟ ହୁ ଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଫି ଭୃ ତୁୟ ୄହଉ ତା‟ସହିତ ଓିଙ ି ସଭେନ୍ଧ ନାହିଁ  ׀ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ସୋଯୋ
ଓିଭୋ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୋଫଧି ମୋହୋ ସୀଭିତ ୄଟ  ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଓୋଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ୄଟ, ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ
ୋୄଯ ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଫଧି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଟନ୍ତି ୄମୄହତୁ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ରିସୀଯ
ଯିଓଳ୍ପନୋ ଫୀଭିତ ଭୃତୁୟ ମପୟନ୍ତ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଫୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହୋଯ ଯିଓଳ୍ପନୋ ସଫପଦୋ
ଭୃତୁୟ ମପୟନ୍ତ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଫୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହୋଯ ଯିଓଳ୍ପନୋ ସଫପଦୋ ଭୃତୁୟ ରୋବଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରିଭିଣଭଠ୍ୋଯୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଥପ ଯିଭୋଣଓୁ ଫଧି ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟଓୁ
ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄନଆମିଫୋ ୄଯ, ଫଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଓୁ ରି ସୀଧାଯୀ କ୍ଷଯୁ ନିୄଫଶ ଓଯାମାଏ  ׀ଏହାଓୁ ନକଦ –
ଭୂରୟ ଓୁ ହାମାଏ  ׀ଚୄଣ ଏଓ ରିସୀ ଋଣ ଅଓୋଯୄଯ ନକଦ ଉଠ୍ୋଆ ୋୄଯ ମଦି ୄସ ଅଓସ୍ମିଓ ୄଓୋର୍ ଅଫର୍ୟଓ
ଓୄଯ, ଓିଭୋ ୄସ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟ ୋଆଁ ଏହୋଓୁ ସଭପଣ ଓଯି ଫିୄଭୋଘିତ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଫୋଓି ଥିଫୋ ଋଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଋଣ  ସୁଧ ଯୋର୍ିଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟି ନିଅମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଭୃତୁୟ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ
ଧିଓୃ ତ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କୁ ଦିଅମିଫୋ ଉଘିତ ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ରିସୀ ୄସହି ଫୟକ୍ତି , ାଆଁ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄମାଚନା ୄଟ ମିଏ ଯିଫାଯଯ ଭୂଔୟ ଅୟ ଉାଚପନ ଓର୍ତ୍ପା
ୄଟ ଏଫଂ ତା‟ ଓା ଭୃ ତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଓୌଣସି ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରିୟଚନଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ
ଘାୄହଁ  ׀ଏହି ଫୟକ୍ତି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଉଙ୍ଙ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ନୁ ଓୂ  ଦୀଖପୋଫଧି ଅଧୋଯୄଯ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ, ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଘୋୄହଁ ମୋହୋ ଭୃତୁୟ ରୋବ
ୄଦଆୋୄଯ, ୄଓୄତୄଫୄ ୄସ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯିଫ, ୄସ ସହିତ ୄଓୌଣସି ସଭନ୍ଧ ନ ଯଖି, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ତୋ‟
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୋଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, ମଦି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ କୃହ ଚିନର୍
ି ତ୍ର ସଂଘଣୄଯ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୀଢିଓୁ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଧନ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଉୄେର୍ୟ ମୋହୋ ଏହୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋୄଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଦିଏ, ତୋହୋ
ୄହଉଙି ଉର୍ତ୍ଯଦୋନଯ ଉୄେର୍ୟ – ଚଣଓଯ ବଫିର୍ୟତ ୀଢୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ୄୈତୃଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଙୋଡି ମିଫୋଯ ଆଙ୍ଚୋ ׀
ିରୋଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଖଯଓଯଣୋ ଚିନର୍
ି ତ୍ରକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ ଏଫଂ ଯିଫୋଯ
ୋଆଁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ, ଶ୍ରଦ୍ଧୋ, ଏହି ଉୄେର୍ୟଓୁ ଅହୁ ଯି ଦୃ ିୀଓଯଣ ଓୄଯ ׀
3. ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ / ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ଫୀଭା
ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ୄହଉଙି ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଦୁ ଆଟି ୄମୋଚନୋଯ ସଭୋହୋଯ :
 ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ମୋହୋ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ
ଓୄଯ
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 ଏଓ ର୍ୁଦ୍ଧ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ୄମୋଚନୋ ମୋହୋ ଏହି ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମଦି ଫୀଭିତ ଫଧିଯ ସଭୋପ୍ତି ମପୟନ୍ତ ଫଞ୍ଚି
ଯୄହ
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହି ଉତ୍ପାଦୄଯ ଉବୟ ଏଓ ଭୃ ତୁୟ  ଏଓ ଚୀଫନ୍ତ ରାବ ଖଟଓ ଯହିଙ ି  ׀ଏଓ ଅଥିଓ ଦୃ ଷ୍ଟି ୄଓୋଣଯୁ, ଘୁକ୍ତିଟ ି
ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋ  ଫଧପଭୋନ ନିୄଫର୍ ତତ୍ତ୍ୱଯ ଏଓ ସଭୋହୋଯ ୄଟ  ׀ରିସୀ ଫଧି ୄମୄତ ଳ୍ପ ହୁ ଏ, ନିୄଫର୍
ତତ୍ତ୍ୱ ୄସୄତ ଧିଓ ହୁ ଏ ׀
ଫଧି  ନିୄଫର୍ ତତ୍ତ୍ୱଯ ସଭୋହୋଯ ଭଧ୍ୟ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ  ନୟୋନୟ ନକଦ ଭୂରୟ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଥୋଏ ׀
ଏହୋ ଫର୍ୟ ଧିଓ ଯୂୄ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୄଯ ଥୋଏ  ׀ଏହୋ ଏହୋଓୁ ଏଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ
ନିେଷ୍ଟ
ି ଥପ ଯୋର୍ିଓୁ ଏଓତ୍ର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ସୋଧନ ଓଯିଥୋଏ ׀
ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଂଘଣ ଓୋମପୟକ୍ରଭ ୄଟ, ମୋହୋ ଓୋ ଭୃତୁୟଯ ଅଓସ୍ମିଓତୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ
ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷିତ ହୁ ଏ  ׀ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହୋଯ ଅଓର୍ପଣ ଏଆଥି ୋଆଁ ୄମ ଏହୋ ଏଓ ସୋଧନ ୄଟ ମୋହୋ ଚଣଓଯ
ସଂଘଣ ଓୋମପୟକ୍ରଭଓୁ ଫୀଭୋ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯି ତୋ‟ ଫୟକ୍ତିକତ ଅଥିଓ ୄମୋଚନୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ସଂଘଣ ସଂଓନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନିଯୋଦ  ନିଫୋମପୟ ଦ୍ଧତି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄଫଓର୍ୀ
ନିୄଫର୍  ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଦୋଣିତ୍ୱ ଯିଘୋନ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ଦ୍ଧପ-ନିଫୋମପୟ ସ୍ୱଯୂ ସଂଘଣ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଦିଏ ׀
ୄରୋଓଭୋୄନ ଫୃ ଦ୍ଧ ଫଣସ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ଧତି ଯୂୄ ଓିଭୋ ଧଯନ୍ତୁ 15 ଫର୍ପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ର୍ିକ୍ଷୋ
ୄଓୋର୍ ବି ଫିୄର୍ର୍ ଉୄେର୍ୟ ସୋଧନ ୋଆଁ ଓିଭୋ ଚଣଓଯ ଛିଭୋନଙ୍କ ଫିଫୋହ ଔଙ୍ଙପ ତୁ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ୄଓୋର୍
ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ୄମୋଚନୋସଫୁ ଓୁ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହିସଫୁ ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ୄଔ ୄଔୋ ମୋଆ ନ ୋୄଯ ׀
ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ନିଶ୍ଚିତତୋ ସହିତ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
ଏହୋ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ୂକୃହ ଋଣ ୋଆଁ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଅଦର୍ପ ଉୋଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ୄହୋଆଙି  ׀ନୋ
ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ଓୋଯଣଯୁ ଋଣ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋଯ ନିଶ୍ଚିତତୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଋଣଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙି ଓିନ୍ତୁ
ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ରବ୍ଧ ଅଣ ଭୂଧନଓୁ ଭଧ୍ୟ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ରିସୀଓୁ ଭିତଫୟଣୀ ସଂଘଣ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଏଓ
ସଭୄଣୋୄମୋକୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓୋମପୟୄଯ ଅସିୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ପ୍ରୄତୟଓ ଭୋସ/ତିନଭ
ି ୋସ/ଫର୍ପଯ
ଅଯମ୍ଭଯୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଓୁ ରକୋ ଯଖି ବଫିର୍ୟତୄଯ ଏହୋଯ ଉୄମୋକ ୋଆଁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଫଦ୍ଧ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସୁଯକ୍ଷିତ
ସ୍ଙୋନ ୄଔୋଚୁ ଥୋଏ ׀
ଓଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟୄଯ ପ୍ରିଭିୟଭ ଓାଟିଫା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄମାଚନାଓୁ ଅଓଷପଣୀୟ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆଙି ׀
ୁନଃ ବୋଯତୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନୟ ଏଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞପ୍ତି ୄହଉଙି MWPA (ଫିଫାହିତ ଭହିାଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିୟଭ) ନ୍ତକପତ
ସୃଷ୍ଟି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ େଷ୍ଟୄଯ ରିସୀଓୁ ଫସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋଯ ସୁଫଧ
ି ୋ – ଟଙ୍କୋଓୁ ୄଓଫ ରିସୀ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ, ମିଏ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୀଭିତଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଉୄଯ ସଭସ୍ଗ ଋଣଦୋତୋଙ୍କ ଦୋଫୀ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
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ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ୄନଓ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ରିସୀ 55-65 ଅଣୁ ୄଯ ଯିକ୍ୱତୋ ରୋବ ଓଯିଥୋଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ତୋ‟
ଫସଯଗ୍ରହଣ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ ଓଯୁଥୋଏ ଏଫଂ ୄସବି ରିସୀସଫୁ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଂଘଣଯ ନୟୋନୟ ଉତ୍ସ ୋଆଁ ଏଓ
ଉୄମୋକୀ ଯିଯ
ୂ ଓ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି ׀
ଓ) ଫିବିନ୍ନତା
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯ ଙନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ନିଭନୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
i.

ଭନି ଫୟାକ୍ ପ୍ଳାନ (ଟଙ୍କା ୄପଯସ୍ତ ୄମାଚନା)

ବୋଯତୄଯ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ୄମୋଚନୋଯ ଏଓ ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ପ୍ରଓୋଯ ଭନି ଫୟୋକ୍ ପ୍ଳୋନ ୄଟ  ׀ଏହା
ଫିୄଶଷଯୂୄ ଏଓ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ/ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ ୄମାଚନା ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫଧି ସଭୟୄଯ ଅଫର୍ତ୍ି ଓିସ୍ତିୄଯ ଫୀଭା
ଯାଶିଯ ଏଓ ବାକଓୁ ୄପଯସ୍ତ ଓଯିଫାଯ ଏଫଂ ଫଧି ସଭାପ୍ତିୄଯ ଫୀଭା ଯାଶିଯ ଫଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ
ପ୍ରାଫଧାନ ଯହିଙ ି ׀

ଉଦାହଯଣ
20 ଫର୍ପଯ ଏଓ ଭନି ଫୟୋଓ ରିସୀ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ 20% ଓୁ 5, 10,  15 ଫର୍ପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ଚୀଫିତ ରୋବ
ଯୂୄ ଏଫଂ ଫର୍ିଷ୍ଟ 40% 20 ଫର୍ପଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଧିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିୋୄଯ ׀
ମଦି ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଚୀଫନ ଧଯନ୍ତୁ 18 ଫର୍ପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି  ଉୋଚିତ
ୄଫୋନସଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ଏହି ତଥୟ ଉୄଯ ଧ୍ୟୋନ ନ ୄଦଆ ୄମ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଭୂ ଭୂରୟଯ 60% ଯ
ରୋବ ୄଦଆସୋଯିଙ ି ׀
ଏହି ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ରଫତୋ ୂନକଦ ୄପଯସ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ୄମୋକଁୁ ତି ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ୄହୋଆୋଯିଙ,ି ମୋହୋ
ଳ୍ପ  ଭଧ୍ୟଭୋ ଫଧି ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଉର୍ତ୍ଭ ସୋଧନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଆତି ଭଧ୍ୟୄଯ
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ଫୟକ୍ତିଯ
ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ ׀
ii. ାର୍ (ସହୄମାକୀ) ଏଫଂ ଣ-ାର୍ (ଣ-ସହୄମାକୀ) ୄମାଚନା
“ୋର୍” ଦଯ ଥପ ୄସହି ରିସୀସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ରୋବୄଯ ଂର୍ ଗ୍ରହଣ
ଓଯନ୍ତି  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ „ଣ-ୋର୍‟ ୄସହି ରିସୀସଫୁ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ରୋବୄଯ ଂର୍ ଗ୍ରହଣ
ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ  ׀ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଉବଣ ପ୍ରଓୋଯ ଉସ୍ଙିତ ଥୋଅନ୍ତି ׀
ସଭସ୍ଗ ୋଯବ୍ନଯିଓ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ, ସଭୁଙ୍ଙଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଚୀଫନ ନିଧିସଫୁ , ମୋହୋସଫୁ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ
ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ରୋବପ୍ରୋପ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ିତ, ଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁ ସୋୄଯ, ଓଠ୍ିନ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ନିଯୀକ୍ଷଣ
ନ୍ତକପତ ନିୄଫର୍ ଓଯୋମୋଏ, ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ଏଓ ଂର୍ଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟି ଦିଅମୋଏ ଥଫୋ “ରୋବ
ସହିତ ୄମୋଚନୋ” ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ, ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତିଯକ୍ତ
ି
ଯୋର୍ିଯ ଏଓ ଂର୍ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ׀
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ଣ – ସହୄମୋକୀ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ଳୋଟପଭପ ଥଫୋ ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ଳୋଟପଭପ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ, ଅଭଯ ୄସହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଭନ୍ଧ ଯହିଫ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ସଂମୁକ୍ତ ׀
ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ “ରୋବ ଯହିତ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ” ୄହଉଙନ୍ତି ୄସକୁଡଓ
ି ୄମଉଁଠ୍ି ଘୁକ୍ତି ସଭଣୄଯ ରୋବସଫୁ ଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  କୟୋୄଯଣ୍ଟି ଦିଅମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀ ଏହିସଫୁ ରୋବ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ
ଧିଓ ୋଆଁ ନୁ ୄହଁ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚଣଓଯ ୄଓାଡିଏ ଫଷପ ାଆଁ ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ରି ସୀ ଥାଆାୄଯ ମାହା ଫଧିଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଷପ ାଆଁ
ଫୀଭା ଯାଶିଯ 2 % ଯ ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ମାହା ପୄଯ ଯିକ୍ୱତା ଭୂରୟ ଫୀଭା ଯାଶି
ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ଯାଶିଯ 40% ଯ ୄଭାଟ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ׀
ୋଯବ୍ନଯିଓ ଣ-ୋର୍ ୂଣ-ସହୄମୋକୀ ରିସୀସଫୁ ଉୄଯ ଅଆଅଯଡିଏଙ୍କ ନୂ ତନ ଦିକଦର୍ିଓୋ ଉୄରଳଔ
ଓଯନ୍ତି ୄମ ଏହିସଫୁ ରିସୀ ୋଆଁ, ୄସହି ରୋବ, ମୋହୋ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଖଟଣୋ ଖଟିଫୋୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ,
ୄସକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ୄଫଞ୍ଚଭୋଓପଯ ୄଓୌଣସି ସୂଘଓ
ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ ׀
ୄସହିବି, ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବ, ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଣଭିତ ନ୍ତଯୋୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ
ହୁ ଏ, ଫିର୍ଣୄଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉରିଳଖିତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ୄଫଞ୍ଚଭୋଓପଯ ୄଓୌଣସି ସୂଘଓ ସହିତ
ସଂମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ରିସୀସଫୁ ଯ ପ୍ରତିପଓୁ ରିସୀ
ଅଯମ୍ଭଯୁ ହିଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ରିସୀଧୋଯୀ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିପଓୁ ନିଯୂଣ ଓଯିୋଯିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ଭୂରୟଯ
ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନୟୋନୟ ଭୋକପ ସହିତ ତୁ ନୋ ଓଯି ୋଯିଫ ׀
iii. ସହୄମାକୀ (ାର୍) ରାବ ସହିତ ୄମାଚନା
ରୋବ ଯହିତ ଓିଭୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଏହି ୄମୋଚନୋସଫୁ ୄଯ ରୋବୄଯ ସହୄମୋକୀତୋ
ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହିଙ ି  ׀ରୋବ ସହିତ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଯ ନୟସଫୁ ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଥୋଏ ׀
ରୋବସଫୁ ଓୁ ୄଫୋନସ ଓିଭୋ ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄଫୋନସସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ
ୄଫୋନସଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଏଓ ସଭୋନୁ ୋତ ୂଥପୋତ୍ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଟ. 70 ପ୍ରତି
ସହସ୍ର ଯୂୄ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ଅଓୋଯୄଯ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ଯିକ୍ୱତୋ ଓିଭୋ ସଭପଣ
ଦ୍ୱୋଯୋ, ରିସୀଯ ଫଧିଯ ସଭୋପ୍ତିୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ୄମୋକୟ ହୁ ଏ ׀
ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ, ମୋହୋ ଥୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄହୋଆକୄର, କୟୋୄଯଣ୍ଟି ଦିଅମୋଆଥୋଏ, ଏହୋ ଫୟତୀତ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନ୍ତିଭ ୄଫୋନସଯ ଭଧ୍ୟ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଏସଫୁ ଓିଙ ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଉୄଯ ଅଓସ୍ମିଓ ହୁ ଏ ଏଫଂ କୟୋୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ନୁ ହନ୍ତି ׀
ନ୍ତିଭ ୄଫୋନସକୁଡଓ
ି ସହୄମୋକୀ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଅଫଣ୍ଟନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭ ଯୂୄ
ଫିଓର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ, ଫଡ ଫଡ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରୋବସଫୁ ୄଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିୄଟୄନୋଯ ଫଚୋଯକୁଡଓ
ି ୄଯ ନିୄଫର୍
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ବୋଯତୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄନଓ ଫିଓୋର୍ର୍ୀ ଫଚୋଯକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ରୋକୁ
ଓଯୋମୋଆଙି ׀
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ସୂଘନା
ରାବ ସହୄମାକୀତାୄଯ ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ଦ୍ଧତି
ଣୁ .ଏସ.ଏ. ବି ନୟ ୄଓୄତଓ ଫଚୋଯ ଙି ୄମଉଁଠ୍ି ରୋବସଫୁ ଓୁ ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ଅଓୋଯୄଯ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ଚଭୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୁ ଆଟି ଦ୍ଧତିଯ ନୁ ୋନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
i.

ୋଯବ୍ନଯିଓ ଦ୍ଧତି ଥିରୋ “ୄାଟପୄପାରି  ଦ୍ଧତି”  ׀ଏଆଠ୍ି ଓବ୍ନୋନୀଦ୍ୱୋଯୋ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ୄୋଟପୄପୋରି ଉୄଯ ୄଭୋଟ ନିୄଫର୍ ପ୍ରତିପଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ରିସୀଧୋଯୀଙ୍କୁ
ଫିବୋଚୟ ଧିୄର୍ର୍ଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଂର୍ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ  ׀ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋୄଯ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ
ନିୄଫର୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଥପସଫୁ ଉୄଯ ଚିତ ପ୍ରତିପ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଥପ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଥିଫୋ ୋଥପଓୟଓୁ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୋମୋଉ ନ ଥିରୋ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄୋଟପୄପୋରି ଦ୍ଧତି ପ୍ରତିପଯ
ହୋଯସଫୁ ଓୁ ସଭଯୂ ଓଯି ୄଦଉଥିରୋ ଏଫଂ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ଙିଯ ଓଯି ୄଦଉଥିରୋ  ׀ଏହୋ ଓିଙ ି
ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୁଥିରୋ ଏଫଂ ଏହି ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହୋ ଏଓଯୂୀ
ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ତନ୍ତ୍ର ସହିତ ୂଯୋୂଯି ନୁ ଯୂ ୄଟ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି “ଘିତ ଥପ ଦ୍ଧତି”  ׀ଏଆଠ୍ି ପ୍ରତିପ ୄଓୄଫ ନିୄଫର୍ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ନିୄଫର୍
ସଭଣୄଯ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହୋଯ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ  ׀ଏହଓୁ ଔଣ୍ଡିତ ଓିଭୋ ନିୄଫର୍ ଫଳଓ ଦ୍ଧତି
ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଏ ୄମୄହତୁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ନିୄଫର୍ ଫଳଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତିପ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
ୋଯବ୍ନଯିଓ ରୋବ ସହିତ ୂସହୄମୋକୀ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୀଫନ ଓୋମପୟୋଣଯ ନିୄଫର୍ ପ୍ରଦର୍ପନ ସହିତ ଓିଙ ି
ସଂୄମୋକ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ ସଂୄମୋକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନୁ ୄହଁ  ׀ରିସୀଧୋଯୀ ୄଫୋନସ ଅଓୋଯୄଯ ଓ‟ଣ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ
ଓୄଯ, ଏହୋ ନିଧିଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫର୍ତ୍ି ୂସୋଧୋଯଣତଃ ଫୋର୍ିଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଉୄଯ ନିବପଯ
ଓୄଯ ׀
ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପାଯଣୄଯ ୄଖାଷିତ ଧିୄଶଷ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫୀଭାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ୂଫପାନୁ ଭାନ  ଫିଘାଯୄଯ
ନିଅମାଆଥିଫା ଓାଯଓସଫୁ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ  ׀ଧିୄର୍ର୍ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ, ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହୋଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଏହି ସଫୁ ଓୋଯଣଯୁ,
ରିସୀସଫୁ ୄଯ ୄମୋଡୋମୋଆଥିଫୋ ୄଫୋନସକୁଡଓ
ି ଏଓ ତି ଅଯୋଭ  ଦୂ ଯସ୍ଙ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଓଫ ନିୄଫର୍ ପ୍ରଦର୍ପନଯ
ନୁ ୋନ ଓୄଯ ׀
ଏହି ଦ୍ଧତି ଙୄଯ ଥିଫା ଭୂ ତଓପ ୄହଉଙି ସଭୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄଫଶ ପ୍ରତିପଓୁ ଭସୃ ଣ ଓଯିଫା  ׀ଏହୋ ସତୟ ୄଟ
ୄମ ନ୍ତିଭ ୄଫୋନସ  ୄମୌକିଓ ୄଫୋନସକୁଡଓ
ି ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଆଓୁ ୟଟି ନିୄଫର୍ କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ରୋବସଫୁ ଯ ଏଓ
ଫୃ ହତ୍ ଂର୍ ଉୄବୋକ ଓଯିଫୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ତଥୋି ୄସକୁଡଓ
ି ଏୄଫ ଫି ଚୀଫନ ଓୋମପୟୋଣଯ ଫୁ ଦ୍ଧଭ
ି ୋନୀ
ଉୄଯ ନିବପଯ ଓଯନ୍ତି ׀
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଏଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ନ୍ତକପତ ୄଫୋନସସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫର୍ପଓୁ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି
ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୄଯ ୄଦୈନଓ
ି ଯିଫର୍ତ୍ପନଓୁ ପ୍ରତିପିତ ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ ׀
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ୋଯବ୍ନଯିଓ ରୋବ ସହିତ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଉତ୍ପୋଦନଓୁ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଥିୄଯ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ ୄମ ରୋବ ୂଫୀଭୋ ଯୋର୍ି  ୄଫୋନସ ଏଫଂ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯି ଉତ୍ପୋଦ ଓିଭୋ
ୄମୋଚନୋଯ କଠ୍ନ ଓିଯି ୄଟ  ׀ମଦି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନିୄଫର୍ ଫଚୋଯୄଯ ଉଙ୍ଙ ପ୍ରତିପ ଚପନ ଓୄଯ, ଏହୋ
ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ୄମ ଏହୋଯ ୄଫୋନସ ଓିଭୋ ଡିବିୄଡଣ୍ଡକୁଡଓ
ି ଯ ଏହି ପ୍ରତିପସଫୁ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ସଂୄମୋକ ଥିଫ ׀
ରି ସୀଧାଯୀ ଓିଭାେ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଫ଼େ ରାବ ୄହଉଙି ୄମ ନିୄଫଶଯ ନିଶ୍ଚିତତା ୄସହି ଅଫଶୟଓତା ୄମଉଁକଡ
ି ନିଶ୍ଚିତ
ୁ ଓ
 ସଭିତ ନିଧି ଅଫଶୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ୂଯଣ ାଆଁ ଏହି ୄମାଚନାକୁଡଓ
ି ୁ ତୟନ୍ତ ଉମୁକ୍ତ ସାଧନ
ଓଯିଥାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ନିୄଫର୍ ୄୋଟପୄପୋରିଯ ସଭଗ୍ର ୄୋଟପୄପୋରି ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ
ସୋହୋମୟ ଓଯନ୍ତି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଅଆଅଯଡିଏଙ୍କ ନୂ ତନ ଭାକପଦଶିଓା
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ, ୋଯବ୍ନଯିଓ ୄମୋଚନୋସଫୁ ଯ ଉତ୍ପୋଦ ବିଓଳ୍ପନୋ ପ୍ରୋଣ ସଭୋନ ଯହିୋୄଯ ׀
ଓ ନୂ ତନ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଧିଓ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଯହିଫ ׀
i.

ଏଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ 45 ଫର୍ପଯୁ ଓଭ ଫଣସଯ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ
125% ୄହଫ ଏଫଂ 45 ଫର୍ପଯୁ ଧିଓ ଫଣସଯ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ 110% ୄହଫ ׀

ii. ନିଣଭିତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ, ସୁଯକ୍ଷୋ 45 ଫର୍ପଯୁ ଓଭ ଫଣସଯ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରିଭିଣଭଯ 10 କୁଣ ୄହଫ ׀
ଔ

ୋଯବ୍ନଯିଓ ୄମୋଚନୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଫପନଭ
ି ନ ଭୃତୁୟ ରୋବ ୄହଉଙି ତି ଓଭୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ  ତିଯକ୍ତ
ି
ରୋବ ୂମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ ׀

କ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ତିଯକ୍ତ
ି , ରିସୀୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଫୋନସ/ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବ  ଭୃତୁୟ ତୋଯିଔ ମପୟନ୍ତ
ଉୋଚିତ ଯୋର୍ି ଭୃତୁୟ ୄହୄର ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ ମଦି ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫ ׀
ଖ ଏହି ୄମୋଚନୋସଫୁ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯ, ସହୄମୋକୀ ଏଫଂ ଣ-ସହୄମୋକୀ, ସହୄମୋକୀ ୄମୋଚନୋୄଯ ଅସିଫୋ ଘୋରୁ
ଯହିୋୄଯ ׀
i.

ସହୄମୋକୀ ରିସୀସଫୁ ୋଆଁ ୄଫୋନସଓୁ ନିଧିଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୂଫପଯୁ ୄଖୋର୍ିତ
ଓିଭୋ କୟୋୄଯଣ୍ଟିପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ  ׀ଓିନ୍ତୁ, ୄଫୋନସ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ିତ ୄହୋଆକୄର ଏଓ କୟୋୄଯଣ୍ଟି
ୄହୋଆମୋଏ  ׀ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ଯିକ୍ୱତୋ ରୋବ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ
 ׀ଏହି ୄଫୋନସଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀

ii. ଣ-ସହୄମୋକୀ ରିସୀସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀ ଉୄଯ ପ୍ରତିପ ରିସୀଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ହିଁ ପ୍ରଓଟ
ଓଯିଦଅ
ି ମୋଆଥୋଏ ׀
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ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫଧି ପ୍ରତୟୋବୂତି ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ
ୄକ୍ଷୋ _________ ୄଟ ׀
I.

ଧିଓ

II. ଓଭ
III. ସଭୋନ
IV. ମୄଥଷ୍ଟ ଧିଓ

ସାଯାଂଶ


ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଉତ୍ପୋଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତୋଯ ଅଥିଓ ଭୂରୟଯ ହୋନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି, ମୋହୋ ତୋ‟ ଅଶ୍ରିତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓିଭୋ ସ୍ୱଣଂ ନିଚ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀



ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ, ଏହୋଯ ବୟନ୍ତଯୄଯ, ଫୟକ୍ତିଯ ନିଓଟସ୍ଙ ପ୍ରିଣଚନଭୋନଙ୍କୁ ଭୋନସିଓ ର୍ୋନ୍ତି  ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମଦି ତୋଯ ଓିଙ ି ଦୁ ବପୋକୟ ୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ ଖୄଟ ׀



ଫଧି ଫୀଭୋ ୄଓଫ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୋଫଧି ମୋହୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ତୋ‟ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀



ଫଧି ଫୀଭୋୄଯ ନନୟ ଫିକ୍ରଣ ପ୍ରଯିଜ୍ଞପ୍ତି ୂଣୁ .ଏସ୍.ି. ୄହଉଙି ଏହୋଯ ଓଭ ଭୂରୟ, ମୋହୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ
ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଧିଓ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣଓୁ ଓିଣଫ
ି ୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀



ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସ୍ଙୋଣୀ ଫୀଭୋଯ ଉଦୋହଯଣ ଟନ୍ତି, ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ
ସୁଯକ୍ଷୋ ଉରବ୍ଧ ଥୋଏ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ୄଟ ׀



ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ପ୍ରଓୃ ତୄି ଯ ଦୁ ଆଟି ୄମୋଚନୋଯ ସଭୋହୋଯ ୄଟ – ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
ମୋହୋ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ର୍ୁଦ୍ଧ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ
ୄମୋଚନୋ ମୋହୋ ଏହି ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମଦି ଫୀଭିତ ଫଧିଯ ସଭୋପ୍ତି ମପୟନ୍ତ ଚୀଫିତ ଯୄହ ׀

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ଫଧି ଫୀଭୋ
2. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
3. ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ
4. ଭନି ଫୟୋକ୍ ରିସୀ
5. ସହୄମୋକୀ  ଣ-ସହୄମୋକୀ ୄମୋଚନୋ
6. ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଏଓ ସ୍ପର୍ପକଭୟ ଉତ୍ପୋଦ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫଧି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ
ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄଟ ׀

ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
____________ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଯ ଫନ୍ଧଓଓୁ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଦଏ
ି ׀
I.

ଫଧି

II. ଫନ୍ଧଓ
III. ସଂୂର୍ଣ୍ପ
IV. ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ/ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ
ପ୍ରଶନ 2
ଅଣଙ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄମୄତ ____________ ୄହଫ,
ଅଣଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ଦିଅମୋଉଥିଫୋ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄସୄତ ______________ ୄହଫ ׀
I.

ଧିଓ, ଧିଓ

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

ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ସଭଗ୍ର ଚୀଫନ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଫିଓଳ୍ପ ସହିତ ଅସନ୍ତି

II. ସଭସ୍ଗ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ନ୍ତନିଭିତ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ/ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅସନ୍ତି
III. ଫଧି ଫୀଭୋ ଏଓ ନୋଶ୍ରିତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ ତଥୋ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଥିଫୋ ନୟ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯୋ ମୋଆୋୄଯ
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IV. ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଓୁ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରୋଫଧୋନ
ନୋହିଁ
ପ୍ରଶନ 4
ହୋସ୍ରଫୋନ୍ –ଫଧି ଫୀଭୋୄଯ, ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ _____________ ׀
I.

ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ

II. ହ୍ରୋସ ହୁ ଏ
III. ସ୍ଙିଯ ଥୋଏ
IV. ୄପଯସ୍ଗ ଦିଅମୋଏ
ପ୍ରଶନ 5
ଏଓ ଫଧି ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଫିଓଳ୍ପଯ ଉୄମୋକ ଓଯି ଅଣ ତୋହୋଓୁ ____________ ୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିୋଯିୄଫ ׀
I.

ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ରିସୀ

II. ଫନ୍ଧଓ ରିସୀ
III. ଫୟୋଙ୍କ ଏଫ୍.ଡି.
IV. ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ରିସୀ
ପ୍ରଶନ 6
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ଭୂଔୟ ଉୄେର୍ୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I.

ଓଯ ଙୋଡ ୂଯିୄଫଟ

II. ନିଯୋଦ ନିୄଫର୍ ଭୋକପ
III. ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଉତ୍ପୋଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତୋଯ ଅଥିଓ ଭୂରୟଯ ହୋନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
IV. ଧନ ସଂଘଣ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଓୁ ଏଓ ଫଧି ୄମୋଚନୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଏ ?
I.

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭୋ ଫଧିଯ ସଭୋପ୍ତିୄଯ ଥପ/ଟଙ୍କୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ

II. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋ‟ ୋଔୄଯ ଧିଓ ଫୄଚଟ ଙି
III. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଓିନ୍ତୁ ତୋ‟ ୋଔୄଯ ଓମ୍ ଫୄଚଟ ଙି
IV. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଏଓ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମୋହୋ ଧିଓ ପ୍ରତିପ ୄଦଫ
ପ୍ରଶନ 8
ହ୍ରୋସଫୋନ ଫଧି ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର ୄଟ ?
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I.

ଭୃତୁୟ ରୋବ ଯୋର୍ି ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଧି ସହିତ ହ୍ରୋସ ୋଏ

II. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯୋର୍ି ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଧି ସହିତ ହ୍ରୋସ ୋଏ
III. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭତ/ସଭୋନ ଯୄହ
IV. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ହ୍ରୋସଫୋନ ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ୄଟ
ପ୍ରଶନ 9
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ଏହୋ ୋଔୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ଖଟଓ ଙି

II. ଏହୋ ୋଔୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ଚୀଫିତ ରୋବ ଖଟଓ ଙି
III. ଏହୋ ୋଔୄଯ ଉବଣ ଭୃତୁୟ ଚୀଫିତ ଖଟଓ ଙି
IV. ଏହୋ ଏଓ ଫଧି ୄମୋଚନୋ ସଦୃ ର୍ ୄଟ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ପ୍ରତୟୋବୂତି ୄମୋଚନୋଯ ଉଦୋହଯଣ ୄଟ ?
I.

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ୄମୋଚନୋ

II. ୄକ୍ରଡିଟ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
III. ଭନି ଫୟୋଓ ୄମୋଚନୋ
IV. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ୄମୋଚନୋ

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫନ୍ଧଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଯ ଫନ୍ଧଓଓୁ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଦଏ
ି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଅଣଙ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଅଣଙ୍କ ଭୃତୁୟ
ଖଟଣୋୄଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ଦିଅମୋଉଥିଫୋ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫଧି ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଓୁ ଏଓ ନୋଶ୍ରିତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ ତଥୋ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଥିଫୋ ନୟ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ କ୍ରଣ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ହ୍ରୋସଫୋନ୍-ଫଧି ଫୀଭୋୄଯ, ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ଙିଯ ଥୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଫଧି ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଫିଓଳ୍ପଯ ଉୄମୋକ ଓଯି ଅଣ ତୋହୋଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ରିସୀୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିୋଯିୄଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଉତ୍ପୋଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତୋଯ ଅଥିଓ ଭୂରୟଯ ହୋନି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ୄହଉଙି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
ଉତ୍ପୋଦ ଙୄଯ ଥିଫୋ ଭୂଔୟ ଉୄେର୍ୟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫଧି ୄମୋଚନୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଫିଓଳ୍ପ ୄଟ ମିଏ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋ‟ ୋଔୄଯ ଓଭ
ଫୄଚଟ ଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଫୀଭୋୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭତ/ସଭୋନ ଯୄହ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ପ୍ରତୟୋବୂତି ୄମୋଚନୋୄଯ ଉବଣ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରୋବ ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫିତ ଖଟଓ ଯହିଙ ି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀

ଭନି ଫୟାକ୍ ୄମାଚନା ୄହଉଙି ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 9
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି - II
ଧ୍ୟାୟ ଉକ୍ରଭ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଚକତ ସହିତ ଯିଘଣ ଓଯୋଏ । ଅୄଭ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ସୀଭୋଫନ୍ଧନ ଯୀକ୍ଷୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫ ଏଫଂ ତୋୄଯ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଅର୍ତ୍ି ଉୄଯ ନଚଯ ଓୋଆଫୋ । ୄର୍ର୍ୄଯ ଅୄଭ ନଚଯ ଓୋଆଫୋ ଓିଙ ି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ
ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ମୋହୋ ଫଚୋଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ।

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ କୁଡଓ
ି
A. ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ସୋଧୋଯଣ ଫର୍ଣ୍ପନୋ
B. ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି
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A. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସାଧାଯଣ ଫର୍ଣ୍ପନା
୧. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି - ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓତା
ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଙ ି ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଆଙୁ ମୋହୋଯ
ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୀଭା ଥିଫା ସଂୄକ ସଂୄକ ସଂଘୀତ ଉାଦାନ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଙି । ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଧିଓାଂଶ
ସଭୟୄଯ ଅଥିଓ ଫଚୋଯଯ ଂଶ ବାୄଫ କୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମାଆଙି ଏଫଂ ସଞ୍ଚିତ ଭୂଧନଯ ନୟ ଦ୍ଧତି କୁଡଓ
ି ସହିତ
ତୁ ନୋ ଓଯୋମୋଆଙି ।
ସଞ୍ଚଣ ଏଫଂ ନିୄଫର୍ ଯ ଭୂଔୟ ଉୄଦର୍ୟ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ, ଅୄଭ ନିଶ୍ଚଣ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ଉଘିତ, ସବ୍ନଦଯ ନିଚ ନିଚ
ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓିଓ ଅଫଣ୍ଟନଓୁ ହୋସର ଓଯିଫୋ ମୋହୋଓି ଦକ୍ଷ ଏଫଂ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ୄଟ ।
i.

ନିଚ ନିଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓିଓ ଅଫଣ୍ଟନଭୋୄନ ସୋଯୋ ସଭଣଯ ଅଫଣ୍ଟନ । ଏଠ୍ୋୄଯ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ର୍ବ୍ଦଯ
ତୋତ୍ପମପ ୄହଉଙି ୄମ ମୄଥଷ୍ଟ ଧନ ଯୋର୍ି ଫହୁ ତ ପ୍ରଓୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ କୁଡଓ
ି ୁ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ବୋଫୄଯ
ଓୃ ତଓୋମପୟ ଓଯିଫୋଓୁ ଉରବ୍ଧ ୄହଫୋ ୄମଯି ୄସଭୋୄନ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫିବିନ୍ନ ୄସୋୋନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉସ୍ଙିତ
ହୁ ନ୍ତି ।

ii.

ନୟ କ୍ଷୄଯ ଦକ୍ଷ ଅଫଣ୍ଟନଯ ତୋତ୍ପମପୟ ଦୃ ତ କତିୄଯ ସଞ୍ଚଣ ଏଫଂ ବଫିର୍ୟତୄଯ ୄଫର୍ୀ ଧନ ଯୋର୍ି
ଉରବ୍ଧ ଓଯିଫୋ । ୄକୋଟିଏ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ସଂଓଟଯ ସ୍ଗଯ ୋଆଁ ଉଙ୍ଙତଯ ୄପଯସ୍ଗ, ହିଁ ୄଫର୍ୀ ଦକ୍ଷ ନିୄଫର୍
।

ଚୀଫନଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଘିନ୍ତୋଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫିର୍ଣ ୄହଉଙି ୄମ ଅଥିଓ ଫଚୋଯୄଯ ନୟ ସଂର୍ତ୍ି
ତୁ ନୋୄଯ ଅଭଦୋନୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ । ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୋଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଭୂରୟ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓ
ି ଯ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଙ ି ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋଓୁ ଉୄମୋକୀ ହୁ ନ୍ତୋ ମୋହୋ ଅୄଭ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓରୁ । ଏହୋଓୁ
ୄମୋଚନୋ ଫଣ୍ଡଲ୍ ଓୁ ହୋମୋଆଙି ଓୋଯଣ ୄମଉଁ ଯୋସ୍ଗୋୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କଯ କଠ୍ନ ଫଣ୍ଡଲ୍ ଏଫଂ ପ୍ରଦର୍ପନ ୄହୋଆଙି ୄମଯି
ରୋବ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଏଓ ୟୋୄଓଜ୍ ।
୨. ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ସୀଭାଫନ୍ଧନ
ୄକୋଟିଏ ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଯୀକ୍ଷୋ ନିଭର
ନ ିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ର କୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ିତ ଓଯିଫ :
a) ନକଦ ଭୂରୟଯ ଉାଦାନ: ପ୍ରଥଭତଃ, ସଂଘିତ ଯୋର୍ୀ ଓିଭୋ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଉୋଦୋନ ଏହି ରିସୀୄଯ ବର
ବୋଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋୄହୋଆ ନୋହିଁ । ସଂଯକ୍ଷିତ ଫୀଭୋ ସଂଓଟ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଯିଭୋଣ
ଫୀଭୋଙ୍କନଙ୍କଯ ଯିଚବପଯ ଭୋତ୍ରୋ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ । ଏହୋ ଫଦୄଯ ଭୃତୁୟସଂଔୟୋ, ସୁଧଯ ହୋଯ କୁଡଓ
ି ,
ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ନୟ ଭୋଦଣ୍ଡ କୁଡଓ
ି ମୋହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫସ୍ଙୋ ୄହୋଆଙି ତୋହୋ
ଫିର୍ଣୄଯ ଓଳ୍ପନୋ ଓଯିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄହୋଆଙି । ଏହି ଓରପନୋ କୁଡଓ
ି ପ୍ରୋଣ ଭନଭୁଔୀ ୄହୋଆୋଯିଫ ।
b) ୄପଯସ୍ତଯ ହାଯ: ଦ୍ୱିତୀଣତଃ ଏହି ଦ୍ଧତି କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ଓଣ ୄହଫ ଏହୋ ୄଔୋଚିଫୋ ସହଚ
ନୁ ୄହଁ । ଏହୋଯ ଓୋଯଣ "େିଥ୍ ୄପ୍ରୋପି ଟ୍ ରିସୀଜ୍" ଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫୋ ରୋବ ଯ ଭୂରୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଚଣୋଥିଫ,
ୄଓଫ ୄମୄତୄଫୄ ଘୁକ୍ତି ୄର୍ର୍ ୄହଫୋଓୁ ଅସିଫ। ୁଣ,ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରଓୃ ତ ଘୋଚପ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋୄହୋଆ
ନୋହିଁ । ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ଫିର୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟତୋଯ ବୋଫ ୄସଭୋନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘଣଯ ନୟ ଫିଓଳ୍ପ ଉୋଦୋନ
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କୁଡଓ
ି ୁ ତୁ ନୋ ଓଯିଫୋ ଓଠ୍ିନ ଓଯିଥୋଏ। ସ୍ୱତଃଫୁ ର୍ତ୍ପ ବୋଫୄଯ ଚୄଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମ ୄଓୄତ ଦକ୍ଷ ଚୋଣି
ୋଯିଫ ନୋହିଁ ୄମଯି ୄକୋଟିଏ ସଂଘିତ ମନ୍ତ୍ର ୄଟ ମଦିଫୋ ଚୄଣ ଏହିବି ତୁ ନୋ ଓଯି ୋଯିଫ ।
c) ସଭପଣ ଭୂରୟ: ୄକୋଟିଏ ତୃ ତୀଣ ସୁଫଧ
ି ୋ ୄହଉଙି ୄମ ଟଙ୍କୋ ଏଫଂ ସଭପଣ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି (ୄମ ୄଓୌଣସି
ସଭଣୄଯ), ଏହି ଘୁକ୍ତି କୁଡଓ
ି ଧୀନୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ( ସଂଯକ୍ଷିତ ଫୀଭୋ
ସଂଓଟ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଯିଭୋଣ ଏଫଂ ନୀତିଯ ମଥୋ ନୁ ୋତ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସହବୋକୀ) । ଏହି
ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ପ୍ରୋଣ ଭନଭୁଔୀ ବୋଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ । ସଭପଣ ଭୂରୟ ୋଔୄଯ ହଂଘିଫୋଯ
ପ୍ରଣୋୀ ଦୃ ର୍ୟଭୋନ ହୁ ଏ ନୋହିଁ ।
d) ଅଭଦାନୀ/ରାବ: ୄର୍ର୍ୄଯ ୄସଠ୍ୋୄଯ ଏହି ରିସୀଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ଅଭଦୋନୀ/ରୋବ ଚୋତ ୄହଫ । ଓୋଯଣ
ଉବଣ ଥପଯ ଫିନୄି ମୋକ ଉୄଯ ଓୋମପୟନିଫପୋହଓ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଦୃ ଢ ମପୟୄଫକ୍ଷଣ ଏଫଂ ସ୍ୱଯୂ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଥପଯ ଫିନୄି ମୋକ ସଂୋଦନ ଂର୍ୀଦୋଯଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବୟୋଂର୍ ହଠ୍ୋତ୍ ପ୍ରତିପିତ
ଓଯିଫ ନୋହିଁ, ଏହି ରିସୀଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ଅଭଦୋନୀ/ରୋବ ଫହୁ ତ ଉଙ୍ଙୄଯ ୄହୋଆନୋୄଯ ମୋହୋ ଧିଓ
ଅର୍ଙ୍କୋୂର୍ଣ୍ପ ଥପଯ ଫିନୄି ମୋକ ଠ୍ୋଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ ।
3. ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ
ୄମଯି ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓ
ି ଯ ସୀଭୋନ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହରୋ, ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ କୁଡଓ
ି ସଂଔୟୋ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯ ଉତ୍ପୋଦ ୄପ୍ରୋପୋଆରକୁଡଓ
ି ୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄକୋଘଯ ୄହରୋ । ଏହିକୁଡଓ
ି ତୄ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ
ଓଯୋମୋଆଙି:
a) ଫଣ୍ଡଲ୍
ଏହି ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ସଂଘିତ ଉୋଦୋନ କୁଡଓ
ି ଯ ୃଥଓୀଓଯଣୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଏଫଂ ୄଯୄଯ ଉତ୍ପୋଦ
କୁଡଓ
ି ଯ ଫିଓୋର୍ ୄମଉଁଟୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓିଭୋ ସଂଘଣ ଉୄଯ ୄଦରୋ, ତୋହୋ ଯିଫୄର୍ତ୍ପ ଉବଣଯ ୄକୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭିଶ୍ରଣ ।
ୄମୄତୄଫୄ ଣୁ ନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ବି ଫଚୋଯୄଯ ,ଏହିକୁଡଓ
ି ଫୀଭୋଯ ସଂଜ୍ଞୋଯ ୄକୋଟିଏ ୁନଃଅଫିଷ୍କୋଯଓୁ
ୄନତୃ ତ୍ୱ ଓରୋ ଏଫଂ ଫିଶ୍ୱଫୟୋୀ ଅଶ୍ୱୋସନ ବି ନୂ ଅ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଯିଫର୍ତ୍ପନର୍ୀ ଅଶ୍ୱୋସନ,
ଣୁ ନୋଆୄଟଡ୍ ଓିଙ୍ଗ୍ଡମ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚୋଯ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓଭୋତ୍ର ଫୀଭୋ ସଂୄମୋଚଓଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄଦଔୋ ୄହରୋ ।
b) ଥପ ଫିନୄି ମାକ ସଭେନ୍ଧନ/ସଂମୁକ୍ତ
ଦ୍ୱିତୀଣ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସଭନ୍ଧନ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ଅଡଓୁ ଫିସ୍ଙୋିତ ଥିରୋ , ୄମଉଁଟୋ ଓି ଫୀଭୋଧୋଯଓଙ୍କୁ
ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସଂୋଦନଯ ୄକୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ପଓ ଫସ୍ଗୁ ସହିତ ଚଡିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ରୋବ । ୄସଠ୍ୋୄଯ ଏହି ଯୋସ୍ଗୋୄଯ
ୄକୋଟିଏ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ଥିରୋ ୄଯୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଦ ଦିଅମୋଆଥିରୋ । ନୂ ଅ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ବି ଏଓଭୋତ୍ର
ସଂମୁକ୍ତଯ ତୋତ୍ପମପୟ ଥିରୋ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄକୋଟିଏ ନୂ ଅ ବୂଭିଓୋ ୄଔିଫୋଓୁ ଥିରୋ । ୄସଭୋୄନ ଥିୄର
ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ଦକ୍ଷ ଥପ ଯିଘୋଓ ୄକୋଟିଏ ଉଙ୍ଙ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରତିୄମୋକୀ ଅଭଦୋନୀଯ ହୋଯ ୄମୋକୋଆୄଦଉଥିଫୋ ଯ
ଧିଓୋଯ ସହିତ, ତୋହୋ ଯିଫୄର୍ତ୍ପ ଥପ ସଂକ୍ରୋନ୍ତ ନିଯୋର୍ତ୍ୋଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋୄନ ।
c) ାଯଦଶିତା
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ଫଣ୍ଡର ଭଧ୍ୟ ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯୄଯ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଦୃ ର୍ୟଭୋନତୋଯ ଅଯମ୍ଭ ଏଫଂ ଓବ୍ନୋନୀ କୁଡଓ
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭନଓଯ
ୄସଫୋ କୁଡଓ
ି (ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓ
ି ବି) ୋଆଁ ଘୋଚପ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୋଧ୍ୟ ଓଯୋକରୋ ।ଏହିସଫୁ କୁଡଓ
ି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ
ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ଏହିଯୂୄ ତୁ ନୋ ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଆ ୋଯୁଥିରୋ ।
d) ପ୍ରତୀଓ/ଣଭାନଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି
ଘତୁ ଥପ ଭୂଔୟ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ୄହଉଙି ୄକୋଟିଏ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ଦୃ ଢଯୁ ନଭନୀଣ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନ ,ୄମଉଁଟୋ ଓି ଭୋନଓ
ଉତ୍ପୋଦ ଅଡଓୁ କତି ଓଯିଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ୄଦଔୋୄହୋଆଙି । ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଓହୁ ଙୁ ଭୋନଓ ଏହୋ ୄହଉଙି ସନ୍ଦଯ
ୄସୋୋନ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ୄମଉଁଟୋ ୄକୋଟିଏ ଗ୍ରୋହଓ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯିୋଯିଫ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ରୋବ କୁଡଓ
ି
ଏଫଂ କଠ୍ନ ଂଓନ ଓଯିଫ ।
ୄସଠ୍ୋୄଯ ଦୁ ଆଟି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ତତ୍ପଯ ବୋଫୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତି ଏହି ସଂଫନ୍ଧୄଯ
 ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଏଫଂ ରୋବ କୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଏଫଂ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋ
 ୄମୄତୄଫୄ ଭୄନୋନଣନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଯ ଅଣ ଓୁ ଓିଯି ଥପଯ ଫିନୄି ମୋକ ଓଯିଫୋ
4. ଅର୍ତ୍ି - ଅଫଶୟଓତା କୁଡଓ
ି ଯ ଭିନ
ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ଅ ଯୀତିୄଯ ଅର୍ତ୍ିଯ ଭୂଔୟ ଉତ୍ସ କୁଡଓ
ି ମୋହୋ ଦୁ ନଅ
ି ସୋଯୋ ଦୃ ଷ୍ଟିୄକୋଘଯ ୄହରୋ ତୋହୋ ନିଭୄନ ଯ
ଦିଅମୋଆଙି :
a) ଥପ ଫିନୄି ମାକଯ ରାବ କୁଡଓ
ି ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଫନ୍ଧ : ପ୍ରଥଭତଃ , ୄସଠ୍ୋୄଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକଯ ରୋବ
କୁଡଓ
ି ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଫନ୍ଧଯ ପ୍ରତୟର୍ୋ ୄମଉଁଟୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ କୁଡଓ
ି ୄକୋଟିଏ ପ୍ରପୁ ଲ୍ଲ ଏଫଂ
ପ୍ରତିଜ୍ଞୋ ଫଦ୍ଧ ୁଞ୍ଜି ଫଚୋଯୄଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଚଯିଅୄଯ ତିଅଯି ଓଯିୋଯନ୍ତି । ଧିଓତଭ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ମୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ

ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସଭନ୍ଧନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସକ୍ଷୄଯ ୄହୋଆଙି ୄମ ,

ଏଯିଓି ମଦି ଳ୍ପ ୄଦୌଡୄଯ,ୄସଠ୍ୋୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଓିଙ ି ଉଙ୍ଙ ଏଫଂ ନିଙ୍ଙ କ୍ଷୋତ ଫଚୋଯୄଯ
ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓ
ି ଏହି ଫଚୋଯ କୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ , ରଭୋ ୄଦୌଡୄଯ , ନୟ ସୁଯକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଣ ଦ୍ଧତି କୁଡଓ
ି
ତୁ ନୋୄଯ ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄହଫ । ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ କୁଡଓ
ି ମିଏଓି ଦକ୍ଷତୋଯ ସହିତ ଯିଘୋନୋ
ଓଯିଫୋଓୁ ୄମୋକୟ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଫିବୋକ କୁଡଓ
ି ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫହୁ ତ
ଫଢିଅ ୄପଯସ୍ଗ ଉତ୍ପର୍ଣ୍ପ ଓଯିୋଯିଫ ଏଫଂ ଏହିଯୂୄ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ଫିଓର୍ିତ ଓଯି ୋଯିଫ ।
b) ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଅଖାତ ଓଯି ୄପଯସ୍ତ : ଅଭଦୋନୀଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ସଂଘଣ ଉୄଯ ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଉୄଯ
ଭୂରୟ ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ସଂସ୍ପର୍ପ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତିୄଯୋଧ ଓଯନ୍ତି ୄମଯି ଅୄଭ ସଫୁ ଚୋଣିଙୁ , ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଉୋଣୄଯ ଭୂରୟ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଚଣଓଯ ଐଶ୍ୱମପୟ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରବୋଫ ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ କ୍ଷଣ ଓଯିୋଯିଫ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ , ମଦି ଅଚି ୄକୋଟିଏ
ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ୄଓଫ ୩୦ ଆସୋ ହୁ ନ୍ତୋ ନ୍ଦଯ ଫର୍ପ ୄଯ ୧୦୦ ଟଙ୍କୋ ଭୂଧନ ଅଚି ତି ଓଭୄଯ
୩୦୦ ଟଙ୍କୋଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନ୍ଦଯ ଫର୍ପ ବିତୄଯ ଏହି କ୍ରଭୄଯ ଏହୋଯ ଭୂରୟ ହୁ ନ୍ତୋ ମୋହୋ
ଅଚି ଙି । ଏହୋଯ ଭୋୄନ ୄହଉଙି ୄମ ୄକୋଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଉୄଯ ଅଭଦୋନୀଯ ହୋଯ ଓୃ ତ୍ରଭ
ି
ଉୋଣୄଯ ଭୂରୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ଯ ହୋଯ ତୋତ୍ପମପୟମୁକ୍ତ ବୋଫୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ଧିଓ ୄହଫୋ ଉଘିତ । ଏହୋ ୄହଉଙି ୄସଆଠ୍ି
ୄମଉଁଠ୍ୋୄଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ
ଧିଓ ସଂଔୟୋ ଓଯିଫୋଓୁ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ବୋଫୄଯ ୄମୋକୟ ଥିରୋ ।
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c) ନଭୟତା/ନଭନୀୟତା : ୄକୋଟିଏ ତୃ ତୀଣ ଓୋଯଣ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଅର୍ତ୍ି ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ନଭୟତୋ ଥିରୋ ।
ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋୄନ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସୀଭୋ ବିତୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯି ୋଯିୄଫ, ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଭୂରୟ ୄସଭୋୄନ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋହଁୁଥିୄର ଏଫଂ ଭୃତୁୟଯ ରୋବ କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହଫ ଏଫଂ ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ
ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ । ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସଂମୁକ୍ତ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ୄଯ , ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସନ୍ଦ
ଥିରୋ ଏଫଂ ୁଞ୍ଜିଯ ଭିଶ୍ରଣ ୄମଉଁଥିୄଯ ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଫିନୄି ମୋକ ଯ
ରୋବ ଘୋହଁୁଥିୄର । ଏହୋଯ ତୋତ୍ପମପୟ ଥିରୋ ୄମ ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଥପ
ଫିନୄି ମୋକ ଉୄଯ ଧିଓ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯି ୋଯିୄଫ ।
d) ସଭପଣ ଭୂରୟ : ୄର୍ର୍ୄଯ ,ରିସୀକୁଡଓ
ି ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ୄକୋଟିଏ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଯୂୄ ନିୄେପର୍ ଓଯୁଥିଫୋ
ଫର୍ପ କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫଧି ( ଓହିଫୋ ତିନ ି ଯୁ ୋଞ୍ଚ ), ୄଯ ୄକୋଟିଏ ନୋଭଭୋତ୍ର ୄପଯସ୍ଗଯ ଘୋଚପଯ ହ୍ରୋସ
ୄଯ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ଟଙ୍କୋ ଓୋିିଫୋଓୁ ନୁ ଭତି ୄଦୄର । ଏଭିତ ି ୄପଯସ୍ଗ ଉୄଯ ଉରବ୍ଧ
ଯିଭୋଣ ଓିଭୋ ଭୁଦ୍ରୋୄଯ ଯିଣତ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋମପୟ ଉୄଯ ରିସୀଯ ୁଯୋ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓୋ ୂଫଯ
ପ ୁ , ତତ୍କୋିନ
ୋଯବ୍ନଯିଓ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଧିନୄଯ ଥିଫୋ ଉରବ୍ଧ ୄପଯସ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଠ୍ୋଯୁ ଫହୁ ତ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଥିରୋ ।
ଏହି ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଫହୁ ତ ୄରୋଓପ୍ରିଣ ୄହରୋ ଏଫଂ ଏଯିଓି ଫହୁ ତ ୄଦର୍ କୁଡଓ
ି ୄଯ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ୁନଃ
ସ୍ଙୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଅଯମ୍ଭ ଓୄର , ୂବୋଯତ ଫି ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୋଯଣ ୄସଭୋୄନ ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯୁଥିୄର ୄକୋଟିଏ ସଂଓଟୂଣପ
ଉୄେର୍ୟ ଫହୁ ତ ଥପ ଫିନୄି ମୋକଓୋଯୀ - ଐଶ୍ୱମପୟଯ ସଂଘୟଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ ୄମଉଁଟା ଦକ୍ଷ ଥପ ଫିନୄି ମାକ ଉାୟ କୁଡଓ
ି
ାଆଁ ଘାହିଦା ଉତ୍ପାଦନ ଓରା । ଣୁ ନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟ୍ସୄଯ ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୁ, " ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ " ବି ଉତ୍ପୋଦ
କୁଡଓ
ି ପ୍ରଘିତ ଉଙ୍ଙ ସୁଧଯ ହୋଯ କୁଡଓ
ି ୄପଯସ୍ଗଯ ରୋବ କୁଡଓ
ି ୁ ତିକ୍ରଭ ଓଯିଫୋଯ ଉୋଣ ୄମୋକୋଆ ୄଦୄର
ୄମଉଁଟୋ ଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋୄନ ଟଙ୍କୋ ଅଓୋଯୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋୄନ ଫହୁ ତ ର୍ୀଘ୍ର ୁଞ୍ଜି ଫଚୋଯୄଯ
ଉୋଚପନ ଓୄର ।
ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ କୁଡଓ
ି ଯ ନଭୟତୋ ଏଫଂ ଙ୍କି ତ ଯୋର୍ି ଏହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ ଓୁ ସକ୍ଷଭ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ
ଥପ ତୋଙ୍କଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫସ୍ଙୋୄଯ ନୁ ଓୂ ସଭୋୄଣୋଚିତ ୄହଫ । ତି ର୍ୀଘ୍ର ୄପଯସ୍ଗଯ ସୁଫଧ
ି ୋ ଫିନୋ ଭଧ୍ୟ ନୁ ଘତ
ି କ୍ଷତି
ଭୋୄନୄହଉଙି ୄମ ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ଫହୁ ତ ରଭୋ ସଭଣ ୋଆଁ ତୋଙ୍କ ଟଙ୍କୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ
ଅଉ ୄହଫ ନୋହିଁ ।

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ୄଓଉଁଟୋ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ?
I. ଫଧି ଅର୍ବୋସନ
II. ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
III. ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ
IV. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ ଫୀଭା
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B. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି
1. ଓିଙ ି ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୁ ଓିଙ ି ୋଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ୄମଉଁଟୋ ଓି
ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ଏଫଂ ନୟତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟିୄକୋଘଯ ୄହୋଆଙି
a) ସାଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା
ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ୄକୋଟିଏ ରିସୀ ମୋହୋ ୧୯୭୯ ୄଯ ଣୁ ନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟ୍ସ୍ ୄଯ ଯିଘତ
ି
ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଦର୍ଓଯ ପ୍ରଥଭ ଧୋ ସୁଦ୍ଧୋ ଫହୁ ତ ୄରୋଓପ୍ରିଣ ୄହୋଆଥିରୋ ।
ନୄବଭେଯ ୨୦୧୦ ଯ ଅଆଅଯଡିଏ ନୁ ସାୄଯ
ୟୁ ନୱ
ି ସପଲ୍ ରାଆଫ୍ ୄପ୍ରାଡଓଟସ୍ ସ

,"

ସଫୁ ସାଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି

(

) ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହାଆ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି ( ବାଯିଏଫୁ ଲ୍ ଆନସୁଯାନସ ୄପ୍ରାଡଓଟସ୍ ସ

( ବିଅଆି ) ନାଭୄଯ ଯିଘତି ୄହଫ ।‛
ସୂଘନା
ସାଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫିଷୟୄଯ
ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄକୋଟିଏ ଦ୍ଧତି ଏହାଯ ନଭନୀୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦୟ ଥପ, ନଭନୀୟ
ଙ୍କି ତ ଯାଶି ଏଫଂ ଭୃ ତୁୟ ରାବ ଯିଭାଣ କୁଡଓ
ି , ଏଫଂ ଏହାଯ ଦାମ୍ ଉାଦାନ କୁଡଓ
ି ଯ ୄଶଷ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋଯ ରକ୍ଷଣ
ହିସୋଫୄଯ ଫିବୋଚନ ଓଯୋୄହୋଆଙି । ୄମୄତୄଫୄ ୋଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ୄକୋଟିଏ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି
ୄଭୋଟୋୄଭୋଟି ଓିଭୋ ଓୋମପୟୋଣ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଥପ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଘୁକ୍ତିଓୁ କ୍ରଭୄଯ ଯଖିଫୋଓୁ ,
ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ରିସୀଧୋଯୀ ଭୋନଙ୍କୁ ସୀଭୋ ବିତୄଯ ନୁ ଭତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି , ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ
ଥପ କୁଡଓ
ି ଯ ଯିଭୋଣ ଫୀଭୋଓୃ ତ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ୄସ ଥପ ୄଦଫୋଓୁ ଘୋହଁୁଙନ୍ତି । ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଯିଭୋଣ
ୄଫର୍ୀ ୄହୄର , ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଫୀଭୋଓୃ ତ ଯୋର୍ି ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ୄହଫ ।
ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଭୁଔୟ ନୂ ଅ ଦ୍ଧତି ପ୍ରଥଭ ରିସୀ ଫର୍ପ ୄଯ ୁଯୋ ନଭନୀଣ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ।
ୄସହି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ୁଯୋ ଯୂୄଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋଓୁ ମୋହୋଓି ରିସୀ ୄୋର୍ଣ ଓଯିଫୋଯ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ

ଫହୁ ତ ୄଫର୍ୀ । ଏହୋଯ ତୋତ୍ପମପୟ୳ ୄଟ ୄମ, ଏଥିୋଆଁ ୄମୄତୄଫ ମପୟନ୍ତ ଏହୋଯ ନକଦ ଭୂରୟ ଭୃତୁୟହୋଯ ଘୋଚପ
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓ
ି ୄଦଫୋଓୁ ମପୟୋପ୍ତ ଥିଫ, ୄସ ମପୟନ୍ତ ରିସୀ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହିଫ ।

ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ନଭୟତୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଓୁ ଧୋମପୟ୳ ଓଯିଫୋଯ ଯିଭୋଣ ଉୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ

ଥପ କୁଡଓ
ି ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋଓୁ ନୁ ଭତି ଭଧ୍ୟ ଥୋଏ । ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଚଣଓୁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଫୋ ଏଡୋଆମିଫୋଓୁ ନୁ ଭତି
ୄଦଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ୄଦଫୋ ମୋହୋ ଧୋମପୟ୳ ଯିଭୋଣ ଠ୍ୋଯୁ ନିଭନ ୄହୋଆୋୄଯ ।
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ସଂଯଘନୋଯ ନଭୟତୋ ଭଧ୍ୟ ରିସୀଧୋଯୀ ଓୁ ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ମୋହୋ ଉରବ୍ଧ ଥୋଏ ତୋହୋ ଠ୍ୋଯୁ ଅଂର୍ିଓ ଭୂରୟ
ଓୋିିଅଣିଫୋଓୁ ସୁଫଧ
ି ୋ ଥିରୋ, ଏହି ଯିଭୋଣ ୁନଃ ୄଦଫୋଓୁ ଫିନୋ ଦୋଣିତ୍ୱୄଯ ଓିଭୋ ଏହୋ ଉୄଯ ୄଓୌଣସି ସୁଧ
ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ନୋହିଁ । ନକଦ ଯୋର୍ିଯ ଭୂରୟ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ଯୂୄଯ ସୋଧୋଯଣ ବୋଫୄଯ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ ।

ନଭୟତୋ ଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ୄହରୋ ୄମ ଭୃତୁୟ ରୋବ କୁଡଓ
ି ସଭୋୄଣୋଚିତ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ଏଫଂ ଙ୍କି ତ ଯୋର୍ି କୁଡଓ
ି
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ।

ତଥୋି ଏହି ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ବୂରୄଯ ଫିଓୋ ମୋଆୋଯିଫ। ଫୋସ୍ଗଫିଓ , ଣୁ ଏସ୍ଏ ବି ଫଚୋଯ କୁଡଓ
ି ୄଯ , ଅକୋଭୀ
ଗ୍ରୋହଓ ଭୋୄନ ନିଣଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଭୋହିତ ୄହଉଥିୄର ୄମ ' ଚୄଣ ୄଓଫ ଳ୍ପ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ୄଦଫୋ

ଅଫର୍ୟଓ ୄହରୋ ଏଫଂ ତୋୄଯ ରିସୀ ନିଚଯ ମତ୍ନ ୄନଫ ' । ୄମଉଁଟୋ ୄସଭୋୄନ ପ୍ରଓଟ ଓୄର ନୋହିଁ ୄମ ନକଦ
ଭୂରୟଯ ଥପ ୄୋର୍ଣ ଓଯିୋଯିଫ ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯଖିଫୋ ମଦି ୄଓଫ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓ
ି
ୄସହି ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଥିଫ ।

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

ବୋଯତୄଯ, ଅଆଅଯଡିଏ ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁ ସୋୄଯ , ୄସଠ୍ୋୄଯ ଏହି ପ୍ରଓୋଯ ୄଓଫ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ୋଯବ୍ନଯିଓ ସଂଘିତ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଙି ମୋହୋ ନୁ ଭତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋୄହୋଆଙି:
 ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି
 ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି
i.

ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭା
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ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄମଯି ଣୁ ନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚୋଯ କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ଚୋଣିଫୋଓୁ
ଉୄମୋକୀ ୄହଫ ।
ଏହି ରିସୀ ଯ ପ୍ରଥୄଭ ୧୯୭୭ ୄଯ ଣୁ ନୋଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ୄଯ ଯିଘଣ ଓଯୋୄହୋଆଥିରୋ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ୄକୋଟିଏ ପ୍ରଓୋଯଯ " ସୋଯୋ ଚୀଫନ " ରିସୀ ୄମଉଁଠ୍ୋୄଯ ରିସୀ ଯ ଭୃତୁୟ ରୋବ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ
ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ ଥପ ୄକୋଟିଏ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଅଓୋଉଣ୍ଟ୍ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଚଭୋ
ଓଯୋ ୄହଉଙି ତୋ'ଯ ଫିନୄି ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନ ନୁ ସୋୄଯ ଯୂୋନ୍ତଯିତ ହୁ ନ୍ତି । ରିସୀ ଏହି ପ୍ରଓୋଯ ଏହୋ ସୁଧଯ ହୋଯ
ଓିଭୋ ସଫପନଭ
ି ନ ନକଦ ଥପ ଯ ଭୂରୟ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ନିବୄପ ଯୋକ୍ତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁନୋହଁୋନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଓାଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିଓ ବାଫୄଯ
ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ ଶୂନୟଓୁ ଔସି କୄର, ୄସହି ସ୍ଥିତୄି ଯ ରିସୀ ୄଶଷ ୄହଫ ।
ୋଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ସହିତ ୋଥପଓୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଟ । ୄକୋଟିଏ ୋଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଥପ
ଭୂରୟ ରିସୀଯ ୄକୋଟିଏ ଙ୍କି ତ ଯୋର୍ି ମୋହୋ ୁଯୋ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ସଭୋନ ସ୍ଗଯୄଯ ଥୋଏ । ନକଦ ଥପଯ
ଭୂରୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ଏଫଂ ୄକୋଟିଏ ନିଦଷ୍ଟ
ି ହୋଯୄଯ ସୁଧ ଉୋଚପନ ଓୄଯ । ସବ୍ନର୍ତ୍ି
ରିସୀ ବଣ୍ଡୋଯ ଅଓୃ ତୄି ଯ ସଭଥପନ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟିଏ ସୋଧୋଯଣ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହୋଯ ନିବୄପ ଯୋକ୍ତି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଥପ ୄୋର୍ଣ ଓଯନ୍ତି । ଏହି ସବ୍ନତି କୁଡଓ
ି ସୁଯକ୍ଷିତ ଥପ
ଫିନୄି ମୋକଯ ୄକୋଟିଏ ଫିବୋକୄଯ ଯଔୋ ୄହୋଆଙି । ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହି ଅଓୋଉଣ୍ଟୄଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି
ଉୄଯ ୄକୋଟିଏ ଦୃ ି ଉୋଚପନଓୁ ଏହି ପ୍ରଓୋଯୄଯ ଅର୍ୋ ଓଯିୋଯିଫ ।
ଫିଯୀତୄଯ, ୄକୋଟିଏ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ରିସୀ ବଣ୍ଡୋଯ ଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ତବ
ୄକୋଟିଏ ରକୋ ପଣ୍ଡ୍ ୄଯ ଯଔୋ ୄହୋଆଙି ମୋହୋ ଏହୋଯ ସୋଧୋଯଣ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଅଓୋଉଣ୍ଟଯ ଂର୍ କଠ୍ନ
ଓଯିଫ ନୋହିଁ । ଣୁ ଏସ୍ ୄଯ ଏହୋ ୄକୋଟିଏ ରକୋ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଯୂୄଯ ଓୁ ହୋମୋଉଥିରୋ ୄମୄତୄଫୄ ଓି
ଓୋନୋଡୋୄଯ ଏହୋଓୁ ୄକୋଟିଏ ସଂୃଥଓନ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଯୂୄଯ ଓୁ ହୋମୋଉଥିରୋ । ଫହୁ ତ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ରିସୀ କୁଡଓ
ି
ରିସୀଧୋଯୀ ଭୋନଙ୍କୁ ଫହୁ ତ ରକୋ ଅଓୋଉଣ୍ଟ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୋଙିଫୋଓୁ ଏଫଂ ତି ଓମ୍ ୄଯ ଫର୍ପୄଯ ଥୄଯ
ୄସଭାଙ୍କଯ ଘଣନ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋଓୁ ନୁ ଭତି ୄଦଆଥିୄର ।
ସଫପୄଭୋଟୄଯ, ଏଠ୍ୋୄଯ ୄକୋଟିଏ ରିସୀ ଙି ୄମଉଁଥିୄଯ ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ
ରକୋ ଅଓୋଉଣ୍ଟ କୁଡଓ
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିର୍ତ୍ ୄୋର୍ିତ ଓଯୋ ୄହୋଆଙି, ଏଫଂ ଭୃତୁୟ ରୋବ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ନକଦ ଥପଯ ଭୂରୟ
ପ୍ରତିପନ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ବିଜ୍ଞତୋଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯନ୍ତି । ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ୄକୋଟିଏ ସଫପନଭ
ି ନ ଭୃତୁୟ ରୋବ
ନିବୄପ ଯୋକ୍ତି ୄମୋକୋଆଙନ୍ତି ୄମଉଁଥିୋଆଁ ଭୃତୁୟହୋଯ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ଅର୍ଙ୍କୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୋହିତ ୄହୋଆଙି ।
ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପସଫୁ ୋଯବ୍ନଯିଓ ୁଯୋ ଚୀଫନ ଧୀନୄଯ ସ୍ଙୋଣୀଓଯଣ ଓଯୋ ୄହୋଆଙି । ଭୂଔୟ ୋଥପଓୟ
ୋଯବ୍ନଯିଓ ୁଯୋ ଚୀଫନ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ସହିତ ଏହି ପ୍ରଓୋଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଉୋଦୋନ ୄଟ ।
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ୄୋରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄସହି ଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସନ୍ଦ ୄମୋକୟ ଫିଓଳ୍ପ ୄହୋଆଙି ମିଏ ୄସଭୋନଙ୍କ
ଘଣନଯ ଥପ କୁଡଓ
ି ଯ ୄକୋଟିଏ ଭିଶ୍ରିତୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫିନୄି ମୋକ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋହିଁୄର ଏଫଂ
ୄସଭୋନଙ୍କଯ ଫିବୋକଯ ନୁ ଓୂ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନ ଠ୍ୋଯୁ ସିଧୋସଔ ରୋବ ଭଧ୍ୟ ଘୋହିଁୄର । ୄସଭୋନଙ୍କଯ
କ୍ରଣ ୋଆଁ ୄକୋଟିଏ ଭୂଔୟ ସର୍ତ୍ପ ୄହଉଙି ୄମ ୄକ୍ରତୋ ନିଶ୍ଚଣ ରିସୀ ଉୄଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସଂଓଟ ଫହନ
ଓଯିଫୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଯହିଫୋ ଉଘିତ । ଏହୋ ସୁଘତ
ି ଓୄଯ ଓି ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ରିସୀ ଜ୍ଞୋନୀ
ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଣୋମୋଏ ୄମଉଁଭୋୄନ ଆକ୍ୱୀଟି/ୄଡଫଟ ଫଚୋଯୋଆଁ ଏଫଂ ଫଚୋଯଯ ସ୍ଙିଯତୋଯ ଅର୍ଙ୍କୋ
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ଫହନ ଓଯିୋଯିଫ । ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄଯ, ଏହୋଯ ୄରୋଓପ୍ରି ଣତୋ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଫଚୋଯ ଯିସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ନିବପଯ ଓଯିଫ
- ଫଚୋଯ ସହସୋଫୃ ଦ୍ଧୄି ଯ ଉବଣ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ସଭୃଦ୍ଧର୍
ି ୀ ଯହିଫୋ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଷ୍ଟକ୍ ଏଫଂ ଫଣ୍ଡଯ ଭୂରୟ
କୁଡଓ
ି ଯ ୄଫୋଛ ହ୍ରୋସ ୄହଫ । ଏହି ସ୍ଙିଯତୋ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଭୋୄଓପଟଂି ଗ୍ ସଭଣୄଯ ଭନୄଯ ଯଖିଫୋଓୁ ଡିଫ
।
ii. ୟୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା
ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓ
ି , ଭଧ୍ୟ ଣୁ ଏଲ୍ଅଆିଜ୍ ବୋଫୄଯ ଚଣୋମୋଏ ୄସକୁଡଓ
ି ଫହୁ ତ ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ଏଫଂ
ଭହତ୍ୱୂଣପ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ଅଓୋଯୄଯ ନିକଭ
ପ ନ ୄହରୋ, ଫହୁ ତ ଫଚୋଯକୁଡଓ
ି ୄଯ ୋଯବ୍ନଯିଓ
ୄମୋଚନୋ କୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯ ଓରୋ । ଏହି ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଣୁ ୄଓ ୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଓଯୋ ୄହୋଆଥିରୋ ,ମପୟୋପ୍ତ ଥପ
ଫିନୄି ମୋକ କୁଡଓ
ି ଯ ୄକୋଟିଏ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ମୋହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣ ଆକ୍ୱିଟୀ ବୋକକୁଡଓ
ି ୄଯ
ତିଅଯି ୄହରୋ ଏଫଂ ଫଡ ୁଞ୍ଜି ରୋବ ଏଫଂ ରୋବୋକୁଡଓ
ି ୄସଭୋୄନ ପୋପ ଅଓୋଯୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓୄର ।
ୄକୋଟିଏ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୋଆଁ ଯହୁ ଥିଫୋ ଉବଣ ଆକ୍ୱିଟୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଏଫଂ ରୋବକୁଡଓ
ି
ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ୄକୋଟିଏ ଧିଓ ଦକ୍ଷ ଏଫଂ ନୟୋଣସଂକତ ପ୍ରଣୋୀୄଯ ନୁ କଭନ ଓଯୋୄହଉଥିରୋ ।
ରୋବ (ୄମୋକଦୋନ) ରିସୀକୁଡଓ
ି ସହିତ ପ୍ରଘିତ ପ୍ରଥୋ ଚୀଫନ ଓୋମପୟୋଣଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନଓୁ ଓିଙ ି
ସଂୄମୋଚଓ ଫସ୍ଗୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଓଯନ୍ତି । ସଂୄମୋଚଓ ଫିର୍ଣ ଏଯିଓି ସିଧୋସଔ ହୁ ଏ ନୋହିଁ । ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋନଙ୍କଯ
ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବୋଂର୍ ସଭଣ ସଭଣୄଯ (ସୋଧୋଯଣତଃ ଫର୍ପଓୄଯ ଫୀଭୋକଣନୋଓୋଯୀଙ୍କ) ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ଯ ଏଫଂ ଦୋଣ
ପଯୂୄ ନୁ କୋଭୀ ଉଦଫୃ ର୍ତ୍ ଫସ୍ଗୁ ଉୄଘୋର୍ିତ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ, ୄମଉଁଟୋଓି ଫଦୄଯ ଓଳ୍ପନୋ ଏଫଂ
ଉୋଦୋନ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ ।
ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଦ୍ଧତିଓୁ ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଘୁକ୍ତି ଅଣର୍ତ୍ୄଯ ୄମୋକୋଆୄଦଉଥିଫୋ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି କୁଡଓ
ି ୋଆଁ
ଉୄଫତନ ୄଟ । ପୋପ ଅଓୋଯୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବଣୋଂର୍ (ୄଫୋନସ୍) ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନ୍ତନିହତ
ି ସବ୍ନର୍ତ୍ି
କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ସିଧୋସଔ ବୋଫୄଯ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ ନୋହିଁ । ଏଯିଓି ୄଯ ଉଦଫୃ ର୍ତ୍ ଫସ୍ଗୁ ୄଖୋର୍ଣୋ
ଓଯୋୄହୋଆଙି, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ତଥୋି ଏହୋ ୄଫୋନସ୍ ଓୁ ଫଣ୍ଟନ ଓୄଯ । ଓିନ୍ତୁ ଭୁକ୍ତ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ କ୍ରଭ ଫୃ ଦ୍ଧି ଏଫଂ
ପ୍ରସୋଯଣ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫୋ ସଂୄକ ସଂୄକ କିିଫୋଓୁ ସ୍ଙିଯ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ।
ଏହିସଫୁ ଓୋଯଣଯୁ ,ୄଫୋନସଯ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଫଣ୍ଟନ ୄକୋଟିଏ ଫହୁ ତ ଉୋଦୋନ ଏଫଂ ଦୂ ଯସ୍ଙ ଯୀତିୄଯ ଥପ
ଫିନୄି ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନ ନୁ ସଯଣ ଓଯନ୍ତି ।
ଭୂ ତଓପଫଦ
ି ୟୋ ନୁ ସୋୄଯ ୋଯବ୍ନଯିଓ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସଭଣ ନୁ ସୋୄଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକଯ ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓ
ି ସହଚ
ଓୄଯ । ୄମଉଁ ସଭଣୄଯ ନିତୟ ୄଫୋନସ୍ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଭିଶ୍ରିତ ୄଫୋନସ୍ କୁଡଓ
ି କ୍ଷୋତଯ ରୋବ କୁଡଓ
ି ଯ
ୄକୋଟିଏ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯ ଔଣ୍ଡ ଅନନ୍ଦ ଉୄବୋକ ଓଯିଫୋଓୁ ଫୀଭୋଧୋଯଓଭୋନଙ୍କୁ ସୋଭଥପୟ ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ନୟ ଉଙ୍ଙ
ଅଭଦୋନୀ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ କୁଡଓ
ି , ଚୀଫନ ଓୋମପୟୋଣଯ ସ୍ପଷ୍ଟତୋ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ, ମିଏ ୄଖୋର୍ଣୋଓୄଯ ଏହି
ୄଫୋନସ୍ କୁଡଓ
ି ୁ । ୁଣ,ି ୄଫୋନସକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓଫ ଫର୍ପୄଯ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋୄହୋଆଥୋଏ ୄମୄହତୁ
ପୋପ ୄଓଫ ଫର୍ପଓୁ ଫର୍ପ ଓଯୋୄହଉଥୋଏ । ଅଭଦୋନୀ/ରୋବକୁଡଓ
ି ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୄଯ ୄଦୈନଓ
ି
ହ୍ରୋସଫୃ ଦ୍ଧଓ
ି ୁ ପ୍ରତିପିତ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ।
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ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ କୁଡଓ
ି ଉବଣ ଉୄଯୋକ୍ତ ଫୟତିକ୍ରଭ କୁଡଓ
ି ଦୂ ଯ ଓଯିଫୋଓୁ ସୋହୋମୟ ଓଯନ୍ତି । ଏହି ଘୁକ୍ତି
କୁଡଓ
ି ଅୟର୍ତ୍ୄଯ ଥିଫା ରାବ କୁଡଓ
ି ୁଯା ଓିଭାେ ଅଂଶିଓ ବାଫୄଯ ୄସହି ତାଯିଔୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ରି ସୀ ୂର୍ଣ୍ପ
ହୁ ଏ ଫୀଭାଧାଯଓଭାନଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟଓୁ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଓଯାମାଏ ମାହା ଚଭାଥିଫା ୟୁ ନଟ୍
ି ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ।
ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋକୁଡଓ
ି ଏହିଯି ୄକୋଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ପ୍ରଦର୍ପନଯ ରୋବଣୋଂର୍
କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ସିଧୋସଔ ଏଫଂ ହଠ୍ୋତ୍ ନକଦ ଟଙ୍କୋୄଯ ଯିଣତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ବିପ୍ରୋଣ ୄମୋକୋଆୄଫ । ଣୁ ନଟ୍
ି
କୁଡଓ
ି ୄହଉଙି ସୋଧୋଯଣତଃ ୄସହିକୁଡଓ
ି ୄକୋଟିଏ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯିଥିଫୋ ଣୁ ନଟ୍
ି େଷ୍ଟ ଓିଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ
ୄକୋଟିଏ ୃଥକ୍ (ଅବୟନ୍ତଯିଣ) ଭୂରୟ ୄଟ । ଣୁ ନଟ୍
ି କୁଡଓ
ି ୄକୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ପ୍ରଦୋନ
ଓିଭୋ ନିଣଭିତ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ପ୍ରଦୋନ ଚଯିଅୄଯ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ।
ଣୁ ନୋଆୄଟଡ୍ ଓିଂକଡମ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚୋଯୄଯ ଏହି ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଫିଓର୍ିତ ଏଫଂ ଫସ୍ଙିତ ୄହଉଥିରୋ ଏଓ
ସଂରଗ୍ନ ଫୀଭୋ ଉୋଦୋନ ସହିତ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସଦୃ ର୍ୟ । ୄସଭୋନଙ୍କଯ କଠ୍ନ ୋଯବ୍ନଯିଓ ନକଦ ଥପ ଭୂରୟଯ
ଘୁକ୍ତି କୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ତୋତ୍ପମପୟ ମୁକ୍ତ ବୋଫୄଯ ପ୍ରୄବଦ ଦର୍ପୋଉଙି । ୄଯ ୄମଯି ଅୄଭ ଓହିଙୁ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ
ୄହଉଙି । ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋଙ୍କଯ ଫଧି, ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ସଞ୍ଚିତ ଉୋଦୋନକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ୋଯଦର୍ପୀ ଟନ୍ତି
। ଣୁ ନଟ୍
ି ସଂମୁକ୍ତ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି , ଯକ୍ଷୄଯ , ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି , ଟନ୍ତି । ୄସଭୋଙ୍କଯ କଠ୍ନ ଫୀଭୋୋଆଁ, ଘୋଚପ ୄଦଫୋ ଭୂରୟ
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ଉୋଦୋନକୁଡଓ
ି ୋଯଦର୍ପୀ ବୋଫୄଯ ଉୄଲ୍ଲଖିତ ୄହଆଥୋଏ ।
ଘିତ୍ର ୨ : ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦୟ ଥପଯ ଫିବାଚନ

ଥୄଯ ଏହି ଘୋଚପ କୁଡଓ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଠ୍ୋଯୁ ଫୋଦ୍ ଓଯୋୄହରୋୄଯ, ଫୋଓି ଅଣ ଣୁ ନଟ୍
ି କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫିନୄି ମୋକ
ଓଯୋମୋଏ । ଏହି ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ଓିଙ ି ପ୍ରଦର୍ପନଯ ୂଫପ ନିର୍ଣ୍ିତ ପ୍ରଦର୍ପଓ ଫସ୍ଗୁ ସଂଫନ୍ଧ ୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫ ।
ଫିଷୟୄଯ ସାଯ ୄହଉଙି ୄମ ଏହି ଭୂରୟ ୄକାଟିଏ ସୂତ୍ର ଓିଭୋ ସାଧାଯଣ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାଯା ଫର୍ଣ୍ପନା ଓଯାୄହାଆଙି,
ୄମଉଁଟା ଓି ଅକଯୁ ରି ଖିତ ୄହାଆଙି । ଅଦଶପ ସ୍ୱଯୂ ୄେଣୀ କୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ସଫପୄଭାଟ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଭୂରୟ (ୄନଟ୍
ଅୄସଟ୍ ବାରୁ ୟ (NAV) ଦ୍ୱାଯା ଦିଅ ୄହାଆଙି ,ୄମଉଁଟା ସବ୍ନର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ଯ ଫଚାଯ ଭୂରୟ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ
ୄମଉଁଥିୄଯ ଥପ ଫିନୄି ମାକ ଓଯାୄହାଆଙି । ଦୁ ଆଟି ସ୍ୱାଧୀନ ୄରାଓ ସାଧାଯଣ ସୂତ୍ରଓୁ ନୁ ସଯଣ ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା
ସଭାନ ରାବ କୁଡଓ
ି ାଆାଯିୄଫ ।
ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଯ ରୋବକୁଡଓ
ି ଏହିଯି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଓଳ୍ପନୋ ଏଫଂ ସୋଫଧୋନତୋ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓଯନ୍ତି
ନୋହିଁ ।
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ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଯ ୄକୋଟିଏ ବର ରକ୍ଷଣ ୄହଉଙି ଏହୋଯ ଫୋଙିଫୋଯ ସୁଫଧ
ି ୋ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ପଣ୍ଡ
କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୋଥପଓୟ ,ୄମଉଁଟୋ ୄଶ୍ରଣୀ ଧୋଯଣଓୋଯୀ ବୟୋସ ଓଯିୋଯିଫ । ପ୍ରୄତୟଓ ପଣ୍ଡଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଭିଶ୍ରଣ
ୄକୋଟିଏ ରକୋ ଫିବୋକୄଯ ଙି । ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଧିଓୋଯୀ ଏହିପ୍ରଓୋଯ ଋଣଯ ଏଓ ଫୟୋଓ ଫିଓଳ୍ପ, ସନ୍ତୁିତ
ଏଫଂ କ୍ଷୋତ ଥପ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୋଙି ୋଯିଫ । ୄକୋଟିଏ ଋଣ ପଣ୍ଡଯ ତୋତ୍ପମପୟ ୄହଉଙି ବୂଲ୍ ଏଫଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞୋ
ତ୍ର ବି ଋଣ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫହୁ ତ ବିତଯୁ ଚଣଙ୍କଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ କୁଡଓ
ି ଯ ଫିନୄି ମୋକ । ୄକୋଟିଏ
କ୍ଷୋତ ଥପଯ ଭୂରୟଯ ତୋତ୍ପମପୟ ୄହଫ ୄମ ୄଶ୍ରଣୀକୁଡଓ
ି କ୍ଷୋତ ଅଓୋଯୄଯ ପ୍ରବୋଫ ଫିସ୍ଗୋଯ ଓଯୁଙି ।
ଏଯିଓି ଏହି ପ୍ରର୍ସ୍ଗ ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓ
ି ୄସଠ୍ୋୄଯ ନୟ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫିଓଳ୍ପ କୁଡଓ
ି ବିତୄଯ ଯହିୋୄଯ ।
ଆକ୍ୱିଟୀ ପଣ୍ଡ

ଋଣ/ୄଡଟ୍ ପଣ୍ଡ

ସନ୍ତୁିତ ପଣ୍ଡ

ଭୁଦ୍ରା ଫଚାଯ ପଣ୍ଡ

ଏହି ପଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଟୀ

ଏହି ପଣ୍ଡ ସଯଓୋଯୀ

ଏହି ପଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଟୀ

ଏହି ପଣ୍ଡ ଭୁଔୟତଃ

 ଆକ୍ୱିଟୀ

ପ୍ରତିଜ୍ଞୋ ତ୍ର , ଯୋଚୋ

ଏଫଂ ଋଣ ଉୋଦୋନ

ଉୋଦୋନ କୁଡଓ
ି

ସଭନ୍ଦତ
ି

ଫିଧି ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ିତ

କୁଡଓ
ି ଯ ୄକୋଟିଏ

ୄମଯି ଔଚଣୋ ଭୂରୟ

ଉଓଯଣୄଯ

ପ୍ରତିଜ୍ଞୋ ତ୍ର, ସ୍ଙୋଣୀ

ଭିଶ୍ରଣୄଯ ଥପ

ତୋରିଓୋ, ଚଭୋ

ଫିନୄି ମୋକ ଓଯନ୍ତି

କଙ୍ଚିତ ଯୋର୍ି

ଫିନୄି ମୋକ ଓଯନ୍ତି ।

ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଫୋଣିଚୟ

।

ଆତୟୋଦିୄଯ ଥପ

ତ୍ର ଆତୟୋଦିୄଯ ଥପ

ଫିନୄି ମୋକ ଓଯନ୍ତି ।

ଫିନୄି ମୋକ ଓଯନ୍ତି ।

ଚୄଣ ୄକୋଟିଏ କ୍ରଭଫୃ ଦ୍ଧି ୁଞ୍ଜି, ପ୍ରବୋଫ ଫିସ୍ଗୋଯ ଓଯି କ୍ରଭଫୃ ଦ୍ଧି କଙ୍ଚିତ ଯିଭୋଣୄଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ,ଓିଭୋ
ୄକୋଟିଏ ସଭତୋ ୁଞ୍ଜି, ୄମଉଁଟୋ ୁଞ୍ଜି ରୋବ ସହିତ ଅଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭୋନ ଓଯିଫୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୋଙିୋଯନ୍ତି ।
ଚୄଣ ଭଧ୍ୟ ଏହି ଉଓଯଣ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ୁଞ୍ଜି କୁଡଓ
ି ଫୋଙିୋୄଯ, ୄମଉଁଟୋ ୄଓଫ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫିବୋକ ଏଫଂ
ଶ୍ରଭର୍ିଳ୍ପୄଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଓଯିଙନ୍ତି । ପ୍ରୄତୟଓ ଫିଓଳ୍ପ ମୋହୋ ଫଙୋ ୄହୋଆଙି ଚଣଙ୍କଯ ସଂଓଟ ୂର୍ଣ୍ପ ୄପ୍ରୋପୋଆଲ୍
ଏଫଂ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ନିଶ୍ଚଣ ପ୍ରତିପିତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ । ୄସଠ୍ୋୄଯ ୄକୋଟିଏ ପ୍ରଓୋଯ ୁଞ୍ଜି ଯୁ
ନୟ ପ୍ରଓୋଯଓୁ ମଦି ଚଣଙ୍କଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓିଭୋ ଫହୁ ତ ୁଞ୍ଜି କୁଡଓ
ି ୄସହି ଘିହ୍ନ ମପୟନ୍ତ ଉରବ୍ଧି ଓଯ ୄହଉନୋହିଁ,
ତୋହୋୄହୄର ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଭଧ୍ୟ ଙି ।
ଏହି ସଫୁ ସନ୍ଦ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ୄକୋଟିଏ ୄମୋକୟତୋ ଫହନ ଓଯିଥୋଏ । ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ୄକୋଟିଏ ଦକ୍ଷ
ଫିବୋକଯ ଯିଘୋନୋ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିନ୍ତି ନୋହିଁ । ଏହୋ
ପ୍ରଓୋଯ ଥପ ଫିନୄି ମୋକ ସଂଓଟଯ ୄକୋଟିଏ ଫୃ ହର୍ତ୍ଭ ଂର୍ ଏଠ୍ୋୄଯ ହ୍ରୋସ ଓଯୋୄହୋଆଙି । ୄର୍ୄର୍ୋକ୍ତ ୄଶ୍ରଣୀ
ଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୃତୁୟହୋଯ ଏଫଂ ଏଯିଓି ଔଙ୍ଙପ ସଂଓଟ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ ।
ୁଣ,ି ଫିଯୀତୄଯ ୋଯବ୍ନୋଯିଓ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓ
ି , ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄକୋଟିଏ ଳ୍ପ ଯିଭୋଣଯ ୄଦଣ
ଥପ ବିର୍ତ୍ି ୄଯ ଓୋଭ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭୋଯୋର୍ି ଅଶ୍ୱୋସନ ଉୄଯ ନୁ ୄହଁ । ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ
ଯିଭୋଣ ଉୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯନ୍ତି, ମୋହୋଓି ୄସ ନିଣଭିତ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ୄଦଫୋଓୁ ଘୋହଁୁଙନ୍ତି । ଚୀଫନ ଫୀଭା
ହାନୀଯୁ ଯକ୍ଷା ଓଯିଫା ୄହଉଙି ୄକାଟିଏ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦୟ ଥପ ୄଦଫାଯ କୁଣିତଓ ଯାଶି । ଫୀଭିତ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀଯ ଫୃ ହର୍ତ୍ଭ ଏଫଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତଭ ସୁଯକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ସନ୍ଦ ଓଯିୋଯନ୍ତି । ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପ ଦୁ ଆଟି
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ଉୋଦୋନୄଯ କିୋ ୄହୋଆୋୄଯ - ଫଧି ଉୋଦୋନ ୄକୋଟିଏ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ୁଞ୍ଜିୄଯ (ଣୁ ୄଓ ୄଯ ୄସଟୋଯରିଙ୍ଗ୍ ୁଞ୍ଜି
ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଏ ) ସ୍ଙୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତି ମୋହୋ ଭୃତୁୟ ଉୄଯ ୄକୋଟିଏ ଳ୍ପ ଯିଭୋଣଯ ହୋନିଯୁ ଯକ୍ଷୋ ଅଭଦୋନୀ
ୄହଫ । ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଫୋଓି ଥପ ଅକବି ୄଶ୍ରଣୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଓୁ ମୋହୋ ନିେଷ୍ଟ
ି ୁଞ୍ଜି ଫଚୋଯୄଯ, ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିନୄି ମୋକ ଓଯୋମୋଏ । ଭୃତୁୟ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଭୃତୁୟ ରୋବଣୋଂର୍ଯ ଯିଭୋଣ ଅଶ୍ୱୋସନ ଓିଭୋ
ଅଓୋଉଣ୍ଟଯ ୁଞ୍ଜି ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୃ ହର୍ତ୍ଯଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫ । ୁଞ୍ଜିଯ ଦୋମ୍ ୄଓଫ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭୂରୟ  ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କ
ଅଓୋଉଣ୍ଟୄଯ ୄଶ୍ରଣୀ ସଂଔୟୋ ଦ୍ୱୋଯୋ କୁଣିତଓ ୄହଫ ।

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ୄଓଉଁଟୋ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଫିଫୃତ ି ଭଧ୍ୟଯୁ ବୂଲ୍ ୄଟ ?
II. ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକୋଟିଏ ସୋଭଣିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ।
III. ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକୋଟିଏ ଘିଯସ୍ଙୋଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ।
IV. ରିସୀଯ ୄକୋଟିଏ ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଙି ।
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ରି ସୀ ନୁ ୟନତଭ ଭୃ ତୁୟ ରାବୟାଂଶ ପ୍ରତିଶୃତ ି ୄମାକାଆଥାଏ ।
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ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
2. ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
3. ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ

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

ଏ
।

କ

କ

ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ II ୄଟ
ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକୋଟିଏ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ୄଟ
ଉର୍ତ୍ଯ ୨
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ I ୄଟ
ଫିଫୃର୍ତ୍ି ‚ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକୋଟିଏ ସୋଭଣିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ‛ ବୂଲ୍ ୄଟ

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

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

ଠ୍ିଓ ସଭଣ ନ ଅସିରୋ ମପୟନ୍ତ ସୋଧନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନ ସ୍ଙକିତ ଯଖିଫୋ

II. ସଭଣ ସୋଥିୄଯ ସୋଧନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନ
III. ସୋଭଣିଓ ସୋଧନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନ
IV. ସୋଧନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନଯ ଫିବିନ୍ନତୋ
ପ୍ରଶନ ୨
?
I.
II.
III.
IV.
ପ୍ରଶନ ୩
ୄଓଉଁଠ୍ୋୄଯ ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ ପ୍ରଥୄଭ ଣୋମୋଆଥିରୋ ?
I.

ଣୁ ଏସ୍ଏ

II. ୄଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିୄଟନ୍
III. ଚଭପୋନୀ
IV. ଫ୍ରୋନଷ
ପ୍ରଶନ ୪
ଓିଏ ନିଭନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓିଣଫ
ି ୋଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତି?
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I.

ୄରୋଓଭୋୄନ ମିଏ ସ୍ଙିଯ ୄପଯସ୍ଗ ୄଔୋଚୁ ଙନ୍ତି

II. ୄରୋଓଭୋୄନ ମିଏ ସଂଓଟ ଫିଭୁଔ ଟନ୍ତି ଏଫଂ କ୍ଷୋତୄଯ ଉଯ ଠ୍ୋଉଯିଅ ଓୋଭ ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ
III. ଜ୍ଞୋନୀ ୄରୋଓଭୋୄନ କ୍ଷୋତ ସହିତ ଅଯୋଭଦୋଣଓ ଟନ୍ତି
IV. ସୋଧୋଯଣୄଯ ମୁଫଓ ୄରୋଓଭୋୄନ
ପ୍ରଶନ ୫
ନିଭନ ୄଯ ଥିଫୋ ଫିଫୃତ ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ଣୁ ରି ଫିର୍ଣୄଯ ସତୟ ୄଟ ?
I.
II.
III.
IV.
ପ୍ରଶନ ୬
ନିଭୄନ ଯ ଥିଫୋ ସଫୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫିୄର୍ର୍ତୋ କୁଡଓ
ି ଟନ୍ତି ୄଓଫ ୄକୋଟିଓୁ ଙୋଡିଓଯି :
I.

ନଭନୀଣ ଫୀଭୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ

II. ନକଦ ଭୂରୟଯ ଟଙ୍କୋ ନିବୄପ ଯୋକ୍ତି ନୁ ୄହଁ
III. ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଫୋଙିଫ ୄଓଉଁଠ୍ୋୄଯ ସଂଯକ୍ଷିତ ସଂଘଣ ଫିନୄି ମୋକ ଓଯୋୄହଉଙି
IV. ସଫପନଭ
ି ନ ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିଅମୋଉଙି
ପ୍ରଶନ ୭
ୄଓଉଁଟୋ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ିଓ ୄଟ ?
ଫିଫୃତ ି I : ଏହୋ ଫୀଭୋଧୋଯଓଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିଣମ୍ ପ୍ରଦୋନ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋୋଆଁ ନୁ ଭତି ଦିଏ ।
ଫିଫୃତ ି II : ରିସୀ ଧିଓୋଯୀ ନକଦ ଟଙ୍କୋଯ ଭୂରୟ ଯୂୄଯ ଫଚୋଯ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ଉୋଚପନ
ଓଯିୋଯିୄଫ
I.

I ସତୟ ୄଟ

II. II ସତୟ ୄଟ
III. I ଏଫଂ II ସତୟ ୄଟ
IV. I ଏଫଂ II ଭିଥୟୋ ୄଟ
ପ୍ରଶନ ୮
ନିଭୄନ ଯ ଥିଫୋ ସଫୁ ଣୁ ରି ଏସ୍ ଫିର୍ଣୄଯ ସତୟ ୄଟ ୄଓଫ ୄକୋଟିଓୁ ଙୋଡିଓଯି :
I.

ୄଶ୍ରଣୀ ଧୋଯଣଓୋଯୀ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯ ପଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟଯୁ ଭୄନୋନଣନ ଓଯିୋଯିଫ

II. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟ କୁଡଓ
ି ୋଆଁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି
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III. ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓ
ି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଏଓ ଭୂରୟ ୄଦଫୋ ଓିଭୋ ନିଣଭିତ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ଥପଯ ଭୂରୟକୁଡଓ
ି
ୄଦଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଣୋମୋଆୋୄଯ
IV. ଣୁ ରି ରିସୀ ଯ କଠ୍ନ ଫୀଭୋ ଔଙ୍ଙପକଡ
ି ଉୋଦୋନ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ୋଯଦର୍ପୀ ୄଟ
ୁ ଓ
ପ୍ରଶନ ୯
ଅଆଅଯଡିଏ ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁ ସୋୄଯ, ୄକୋଟିଏ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନିଭର
ନ ିଖିତ ୄଓଉଁ ୋଯବ୍ନଯିଓ ସଂଘଣକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ବୋଯତୄଯ ନୁ ଭତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋୄହୋଆଙି ତୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯିଫ?
ଘଣନ I : ୄଶ୍ରଣୀ ସଂୄମୋଚଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି
ଘଣନ II : ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି
I.

ୄଓଫ I

II. ୄଓଫ II
III. ଉବଣ I ଏଫଂ II
IV. I ନୁ ହଁ ଓି II ଫି ନୁ ହଁ
ପ୍ରଶନ ୧୦
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫଣ୍ଡର ଓଣ ନିୄେପର୍ ଓଯୁଙି ?
I.

ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ସହସଂଫନ୍ଧ

II. ଆକ୍ୱିଟୀ କୁଡଓ
ି ସହିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ସହସଂଫନ୍ଧ
III. ସୁଯକ୍ଷିତ ଏଫଂ ସଂଘଣ ଉୋଦୋନଯ ଭିଶ୍ରଣ

IV. ସୁଯକ୍ଷିତ ଏଫଂ ସଂଘୟ ଉାଦାନଯ ୃଥଓୀଓଯଣ
ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ ୧
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ II ୄଟ
ସୋଧନକୁଡଓ
ି ଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓିଓ ଅଫଣ୍ଟନ ସଭଣ ସୋଥିୄଯ ସୋଧନକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫଣ୍ଟନଓୁ ନିୄେପର୍ ଓଯୁଙ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୨
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ IV ୄଟ ।
ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ଓଯିଫୋ ସହଚ ନୁ ୄହଁ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୩
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ I ୄଟ ।
ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ ପ୍ରଥୄଭ ଣୁ ଏସ୍ଏ ୄଯ ଣୋୄହୋଆଥିରୋ ।
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ଉର୍ତ୍ଯ ୪
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ III ୄଟ ।
ଜ୍ଞୋନୀ ୄରୋଓଭୋୄନ କ୍ଷୋତ ସହିତ ଅଯୋଭଦୋଣଓ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
ଓିଣଫ
ି ୋଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତି ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୫
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ III ୄଟ ।
ଣୁ ରି'ଏସ୍ ୄସଭୋନଂଓଯ ଫଧି, ଔଙ୍ଙପ କୁଡଓ
ି ଏଫଂ ସଂଘଣ ଉୋଦୋନ କୁଡଓ
ି ସଫନ୍ଧୄଯ ୋଯଦର୍ପୀ ୄଟ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୬
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ I ୄଟ ।
ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ମ୍ ୄଦଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ୄଟ ଏଫଂ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସହିତ ନଭନୀଣ ନୁ ୄହଁ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୭
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ III ୄଟ ।
ଉବଣ ଫିଫୃର୍ତ୍ି କୁଡଓ
ି ସତୟ ୄଟ । ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଥପ ୄଦଫୋ ନଭନିଣତୋ ସୋଫପଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄକୋଟିଏ
ଫିୄର୍ର୍ତୋ ୄଟ ।
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଏହି ଅଓୃ ତ ି ଫୀଭୋଧୋଯଓଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄପଯସ୍ଗଯ ହୋଯ ଓିଙ ି ଫଚୋଯ ଅଧୋଯିତ ନୁ କ୍ରଭଣିଓୋ ୄମୋଡି
ଉୋଚପନ ଓଯିଫୋଓୁ ନୁ ଭତି ଦିନ୍ତି ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୮
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ II ୄଟ ।
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଣୁ ରି'ଏସ୍ ଫିର୍ଣୄଯ ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୯
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ III ୄଟ ।
ଅଆଅଯଡିଏ ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁ ସୋୄଯ ୋଯବ୍ନଯିଓ ସଂଘଣକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ବୋଯତୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ
ୄଶ୍ରଣୀ ସଂୄମୋଚଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ନୁ ଭତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯିଫ ।
ଉର୍ତ୍ଯ ୧୦

ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ IV ୄଟ ।
ସୁଯକ୍ଷିତ ଏଫଂ ସଂଘୟ ଉାଦାନଯ ୃ ଥଓୀଓଯଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫଣ୍ଡରଓୁ ନିୄଦ୍ଦ୍ପଶ ଓଯୁଙି ।
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ଧ୍ୟାୟ 10
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ୄଓଫ ଓୋ ଭୃତୁୟଠ୍ୋଯୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ  ׀ଏହୋଯ ନୟୋନୟ ପ୍ରୄଣୋକ
/ଉୄମୋକ ଭଧ୍ୟ ଯହିଙ ି  ׀ଏହୋଓୁ ଯିଣୋଭଚନିତ ଫୀଭୋ ରୋବ ସହିତ ଫିଶ୍ୱୋସ ଚୋତ ଓଯିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ଉୄମୋକ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ; ଏହୋଓୁ ଏଓ ରିସୀ ଚୋତ ଓଯିଫୋୄଯ ମୋହୋ ଉୄଦୟୋକକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଭୂଔ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ଅଫୃ ତ ଓୄଯ
ଏଫଂ ଫନ୍ଧଓସଫୁ ଯ ଫିୄଭୋଘନୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ  ׀ଅୄଭ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଏହି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରୄଣୋକ
ସଭନ୍ଧୄଯ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯିଫୋ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରୄଣୋକ
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ
1. ଫିଫାହିତ ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିୟଭ
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ େଷ୍ଟ ୂଫିଶ୍ୱସନୀଣତୋ ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଫୋର୍ିଓୀ ସହିତ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ
ରୋବସଫୁ ଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ/ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯ ଉୄଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓଯଯ ପ୍ରମୁଚୟତୋ ୄନଆ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ
ବୋଯତୄଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓଯଯ ୄରୋ ସହିତ େଷ୍ଟଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ଧିଓ ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଉନୋହିଁ, ଏହି ଫିର୍ଣଓୁ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ
ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ରୋବଦୋଣଓ ହୁ ଏ ׀
ଫିଫୋହିତ ଭହିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିଣଭ, 1874 ଯ ନୁ ବୋକ 6 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ତ୍ନୀ 
ସନ୍ତୋନ/ସନ୍ତତିଭୋନଙ୍କୁ ରୋବଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଫିଫୋହିତ ଭହିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିଣଭ, 1874ଯ ନୁ ବୋକ 6 ଏଓ
େଷ୍ଟଯ କଠ୍ନ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ׀
ଘିତ୍ର 1 : MWP ଧିନିୟଭ ନ୍ତକପତ ରାବଗ୍ରହୀତା

ଏହୋ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିଫୋହିତ ୁଯୁର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋ‟ ନିଚ ଚୀଫନ ଉୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ, ଏଫଂ
ତୋ‟ ତ୍ନୀ, ଓିଭୋ ତୋ‟ ତ୍ନୀ  ସନ୍ତୋନ, ଓିଭୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ଫି ରୋବ ୋଆଁ ଏହୋ ସମ୍ମୁଔୄଯ ପ୍ରଓଟ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ, ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସବି ହିତ ନୁ ସୋୄଯ ତୋ‟ ତ୍ନୀ, ଓିଭୋ ତୋ‟ ତ୍ନୀ 
ସନ୍ତୋନ, ଓିଭୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ଫି ରୋବ ୋଆଁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଏଓ େଷ୍ଟ ୄଟ ୄଫୋରି ଧଯି ନିଅମିଫ,
ଏଫଂ ୄମ ମପୟନ୍ତ େଷ୍ଟଯ ୄଓୌଣସି ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ଯହିଥିଫ, ତୋହୋ ତି, ଓିଭୋ ତୋ‟ ଋଣଦୋତୋଯ ନିଣନ୍ତ୍ରଣଯ ଧୀନୄଯ,
ଓିଭୋ ତୋ‟ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଂର୍ ୄହୋଆ ଯହିଫ ନୋହିଁ ׀
ଓ) MWP ଧିନିୟଭ ନ୍ତକପତ ଏଓ ରି ସୀଯ ୄଫୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ
i.

ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଏଓ ବିନ୍ନ େଷ୍ଟ ହିସୋଫୄଯ ଯହିଫ  ׀ତ୍ନୀ ଓିଭୋ ସନ୍ତୋନ/ସନ୍ତତି ୂ18 ଫର୍ପ ଫଣସଯୁ ଊଦ୍ଧପ
ଏଓ େଷ୍ଟି ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ii. ରିସୀଟି ନୟୋଣୋଣ ସଂରଗ୍ନ, ଋଣଦୋତୋ ଏଫଂ ଏଯିଓି ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ନିଣନ୍ତ୍ରଣଯ ଫୋହୋୄଯ ଯହିଫ ׀
iii. ଦୋଫୀ ଥପଓୁ େଷ୍ଟିଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀
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iv. ରିସୀଓୁ ସଭପଣ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ ଏଫଂ ନୋଭୀତିଓଯଣ ନୋ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଙି
׀
v. ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରୋବସଫୁ ଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋଓୁ ଓିଭୋ ଯିଘୋନୋ ଓଯିଫୋଓୁ ଏଓ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି
େଷ୍ଟି ନିମୁକ୍ତ ନ ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯୋର୍ି ଯୋଷ୍ଟ୍ର ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ରୋକୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋଯ
ଓୋମପୟୋଣ ଫସ୍ଙିତ ତୋଯ ସଯଓୋଯୀ େଷ୍ଟିଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ଔ ରୋବ
ଏଓ ଟ, ସଂୄର୍ୋଧନୀଣ େଷ୍ଟ ପ୍ରସଂଫିଦୋ ନ୍ତକପତ େଷ୍ଟଓୁ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ ଫୀଭୋ
ରିସୀ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରୋବ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, େଷ୍ଟ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ପ୍ରର୍ୋସନ ୋଆଁ ଏଓ
େଷ୍ଟି ନିମୁକ୍ତ ଓଯିଫୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଧୋଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯି,
ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟୄଯ ତୋ‟ ଧିଓୋଯସଫୁ ଓୁ ତୟୋକ ଓୄଯ  ׀େଷ୍ଟି ଫୀଭୋ
ରୋବଓୁ ନିୄଫର୍ ଓୄଯ ଏଫଂ େଷ୍ଟଓୁ ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ୋଆଁ ଯିଘୋିତ ଓୄଯ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ତି/ତ୍ନୀ ଏଫଂ ିରୋଭୋନଙ୍କ ରୋବ ୋଆଁ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରଥୋ ଯହିଙ,ି ରୋବଗ୍ରହୀତୋ
ୄଓୌଣସି ଫି ନୟ ୄଫୈଧିଓ ଫୟକ୍ତି ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯିଫୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ରିସୀ
ରୋବସଫୁ ଓୁ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ ସଭଣୄଯ ଫିଜ୍ଞତୋ ସହିତ ନିୄଫର୍ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ବଫିର୍ୟତ
ଋଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ରୋବଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯୄଔ ׀
2. ଓି ଭୟାନ ଫୀଭା
ଓିଭୟୋନ ଫୀଭୋ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ଫୀଭୋ ୄଟ ׀

ଯିବାଷା
ଓିଭୟାନ ଫୀଭା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନା ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୟଫସାୟ ଦ୍ୱାଯା ୄସହି ଅଥିଓ କ୍ଷତି
ାଆଁ, ୄସହି ଫୟଫସାୟଯ କ୍ଷତିୂଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ନିଅମାଏ, ମାହା ଫୟଫସାୟଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଦସୟଙ୍କ ଭୃ ତୁୟ
ଓିଭାେ ଫିସ୍ତାଯିତ ସଭଥପତାଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଏହୋଓୁ ସଯଯୂୄ ଓହିଫୋଓୁ କୄର, ଓି ଭୟୋନ ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ମୋହୋଓୁ ଫୟଫସୋଣ ସୁଯକ୍ଷୋ
ଉୄେର୍ୟୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ରିସୀ ଫଧି ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଉୄମୋକୀତୋଯ ସଭଣୋଫଧି
ଫୋହୋଯଓୁ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ହୁ ଏ ନୋହିଁ  ׀ଓି ଭୟୋନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ଯ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ୋଔୄଯ ଥୋଏ
ଏଫଂ ଏହୋଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଙି ୄସହି ହୋନିସଫୁ ୋଆଁ ଫୟଫସୋଣଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ଏଓ ଭୂଔୟ ଅଣ
ଉତ୍ପନ୍ନଓୋଯୀଯ ହୋନି ସହିତ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଫୟଫସୋଣ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତୋୄଯ ସହୋଣଓ ୄହଫୋ  ׀ଓିଭୟୋନ ଫୀଭୋ ୄହୋଆଥିଫୋ
ଫୋସ୍ଗଫ ହୋନିସଫୁ ଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓୄଯ ନୋହିଁ ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଉୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଅଥିଓ
ଯୋର୍ି ଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଓୄଯ ׀
ୄନଓ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଏଓ ଓି ଭୟୋନ ୂଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଥୋଏ ମିଏ ଧିଓୋଂର୍ ରୋବ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯୄହ, ଓିଭୋ ୄଫୌଦ୍ଧିଓ
ସବ୍ନର୍ତ୍ି ବି ୄଓୌର୍ ସଭୂହଓୁ ପ୍ରତିସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ନନୟ  ଓଠ୍ିନ ୄଓୌର୍ ଥୋଏ, ମୋହୋ ସଂକଠ୍ନ ୋଆଁ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋ ୄଓୌଣସି ଓଭପଘୋଯୀ ମୋହୋଯ ଜ୍ଞୋନ, ଓୋମପୟ, ଓିଭୋ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟି ୄମୋକଦୋନଓୁ
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ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ନନୟଯୂୄ ଭୂରୟଫୋନ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ତୋଯ ଚୀଫନ ଓିଭୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉୄଯ ଏଓ ଓି ଭୟୋନ
ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଆୋୄଯ ׀
ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ଭୂରୟ ୂମଥୋ: ସ୍ଙୋଣୀ ସହୋଣତୋ ୄନଫୋ ଓିଭୋ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ହୋନି ୂମଥୋ:
ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋୄନ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ୄହଫୋ ମପୟନ୍ତ ଫୟଫସୋଣଯ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିଫୋୄଯ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷଭତୋ ମୋହୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତିଓୁ ହଯୋଆଫୋ ଫସଯୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ, ତୋଯ ସଭୋୄଣୋଚନ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଓଯିଥୋଏ ׀
ଓିଭୟୋନ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତିଯ ନିଚ ଅଣ ୄକ୍ଷୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ
ରୋବଦୋଣିତୋ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ପ୍ରିଭିଣଭ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହୋ ଓଯ ଓୁ ର୍ ୄଟ ୄମୄହତୁ
ସଭଗ୍ର ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଫୟଫସୋଣ ଔଙ୍ଙପ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ଯୂୄ,
ଓିଭୟୋନ ଫୀଭୋୄଯ ଭୃତୁୟ ରୋବଓୁ ଅଣ ଯୂୄ ଯିକଣିତ ଓଯି ଏହୋ ଉୄଯ ଓଯ ରକୋମୋଏ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନୄଯ ଫୟଫସୋଣଯ ଡିଟଓଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟଫସୋଣ ଫିଫଯଣକୁଡଓ
ି ଏଫଂ ପୋଆର
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ IT ଯିଟର୍ଣ୍ସଫୁ ଓୁ ୄଦଖିୄଫ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ, ଓବ୍ନୋନୀ ଓିଭୟୋନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ରୋବଦୋଣଓ
ୄହଫୋ ଉଘିତ  ׀ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ହୋନି ଓଯୁଥିଫୋ ଓିନ୍ତୁ ଉର୍ତ୍ଭ-ନିଧି ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ
ୋଆଁ ଅର୍ତ୍ି ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ଓ) ଓିଏ ଏଓ ଓିଭୟାନ ୄହାଆାୄଯ ?
ଏଓ ଓିଭୟୋନ ୄଓହି ଫି ୄହୋଆୋୄଯ ମିଏ ଫୟଫସୋଣ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଚଡିତ ଥୋଏ ମୋହୋଯ ହୋନି ଫୟଫସୋଣ
ୋଆଁ ଅଥିଓ ପ୍ରଫ ପ୍ରଣୋସଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣସ୍ୱଯୂ, ୄସହି ଫୟକ୍ତି ଓବ୍ନୋନୀଯ ନିୄେପର୍ଓ, ଏଓ
ସହବୋକୀ, ଏଓ ଭୂଔୟ ଫିୄକ୍ରତୋ, ଭୂଔୟ ୄପ୍ରୋୄଚଓଟ ଭୟୋୄନଚଯ, ଓିଭୋ ୄସହି ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ୄଓୌର୍ ଓିଭୋ ଜ୍ଞୋନ ଥିଫୋ
ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଭୂରୟଫୋନ ୄଟ ׀
ଔ) ଫୀଭାୄମାକୟ ହାନି
ନିଭନ ହୋନିସଫୁ ୄସସଫୁ ଟନ୍ତି ମୋହୋ ୋଆଁ ଓି ଭୟୋନ ଫୀଭୋ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ :
i.

ଫିସ୍ଗୋଯିତ ସଭଣୋଫଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ହୋନି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଓୋଭ ଓଯିଫୋୄଯ ସଭଥପ ହୁ ଏ,
ସ୍ଙୋଣୀ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ମଦି ଅଫର୍ୟଓ ଏଓ ପ୍ରତିସ୍ଙୋନଯ ବର୍ତ୍ି  ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ୋଆଁ ଥପ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ׀

ii. ରୋବକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ହଯୋଆଥିଫୋ ଫିକ୍ରୀକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ
ୄହୋଆଥିଫୋ ହଯୋଆଥିଫୋ ଅଣସଫୁ ଯ ସଭୋୄଣୋଚନ ଓଯିଫୋ, ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଚଡିତ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫୟଫସୋଣ
ୄପ୍ରୋୄଚଓଟଯ ଫିଭନ ଓିଭୋ ଯେଓଯଣଠ୍ୋଯୁ ଉୁଚଥି
ି ଫୋ କ୍ଷତି, ଫିସ୍ଗୋଯ ଓଯିଫୋଯ ଫସଯଯ ହୋନି, ଫିୄର୍ର୍
ୄଓୌର୍ ଓିଭୋ ଜ୍ଞୋନଯ ହୋନି ଆତୟୋଦି ׀
3. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା ( MRI)
ଭୄନଓଯନ୍ତୁ ଅଣ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓିଣିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଋଣ ୄନଉଙନ୍ତି  ׀ଅଣଙ୍କୁ ଋଣ ଫୟଫସ୍ଙୋଯ ଂର୍ ଯୂୄ ଫୟୋଙ୍କ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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ଓ) MRI ଓ‟ଣ ୄଟ?
ଏହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋ କୃହ ଋଣ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ଭୂତଃ
ଏଓ ହ୍ରୋସଫୋନ୍ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣ ଉୄଯ
ଫର୍ିଷ୍ଟ ଯୋର୍ିଓୁ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋୋଆଁ ନିଅମୋଆଥୋଏ ମଦି ୄସ ଏହୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯିୄର୍ୋଧ ୂଫଯ
ପ ୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ
ଓୄଯ  ׀ଏହୋଓୁ ଏଓ ଋଣ ସୁଯକ୍ଷୋଦୋତୋ ରିସୀ ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହି ୄମୋଚନୋ ଫଣସ୍କ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ
ଉମୁକ୍ତ ୄଟ ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ଫରଭିତଭୋୄନ ରିସୀଧୋଯୀଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ
ୄସଭୋନଙ୍କ ଋଣସଫୁ ଓୁ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋଣତୋ ୄରୋଡି ୋଯନ୍ତି ׀
ଔ) ୄଫୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ
ରିସୀ ସଭପଣ ଭୂରୟ ଓିଭୋ ଯିକ୍ୱତୋ ରୋବ ଧୋଯଣ ଓୄଯ  ׀ଏହି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୄତୟଓ
ଫର୍ପ ଓମ୍ ୄହଉଥୋଏ ମୋହୋ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ ବି ନୁ ୄହଁ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ରିସୀ ସଭଣୋଫଧି
ଭଧ୍ୟୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଯୄହ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ଫୀଭୋ ଙୄଯ ଉୄେର୍ୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I.

ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଫନ୍ଧଓ ହୋଯଓୁ ସୁକଭ ଓଯିଫୋ

II. କୃହ ଋଣ ଉଧୋଯଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ
III. ଫନ୍ଧଓ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଭୂରୟଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ
IV. ତୁଟ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିଷ୍କୋସନଯୁ ଫଞ୍ଚିଫୋ

ସାଯାଂଶ


ଫିଫୋହିତ ଭହିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିଣଭ, 1874 ଯ ନୁ ବୋକ 6 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ତ୍ନୀ 
ସନ୍ତୋନସନ୍ତତିଭୋନଙ୍କୁ ରୋବସଫୁ ଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀



MWP ଧିନିଣଭ ନ୍ତକପତ ରୋକୁଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ନୟୋଣୋଣ ସଂରଗ୍ନ, ଋଣଦୋତୋ ଏଫଂ ଏଯିଓି ଚୀଫନ
ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ନିଣନ୍ତ୍ରଣଯ ଫୋହୋୄଯ ଥିଫ ׀



ଓିଭୟୋନ ଫୀଭୋ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ଫୀଭୋ ୄଟ  ׀ଏହୋଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନୋ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସହି ଅଥିଓ ହୋନିଯ କ୍ଷତିୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ନିଅମୋଏ, ମୋହୋ
ଫୟଫସୋଣଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଦସୟଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ସଭଥପତୋଠ୍ୋଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀



ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ଫୀଭୋ ଭୂତଃ ଏଓ ହ୍ରୋସଫୋନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଓର୍ତ୍ପୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣ ଉୄଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଯୋର୍ିଓୁ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଅମୋଆଥୋଏ ମଦି ୄସ ଏହୋଯ
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯିୄର୍ୋଧ ୂଫଯ
ପ ୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀
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ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ଫିଫୋହିତ ଭହିୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଧିନିଣଭ
2. ଓିଭୟୋନ ୂଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଫୀଭୋ
3. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ଫୀଭୋ

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

MRI କୃ ହ ଋଣ ଉଧାଯଓର୍ତ୍ପାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଓିଭୟୋନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ?
I.

ଓିଭୟୋନ ଅଣ

II. ଫୟଫସୋଣ ରୋବଦୋଣିଓତୋ
III. ଫୟଫସୋଣ ଆତିହୋସ
IV. ଭୁଦ୍ରୋଫୀତି ସୂଘଓ
ପ୍ରଶନ 2
ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ଫୀଭୋ ୂ MRI) ଓୁ ____________ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
I.

ଫଧପଭୋନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ

II. ହ୍ରୋସଭୋନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
III. ଯିଫର୍ତ୍ପନୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
IV. ସୋଫପୄବୌଭ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
ପ୍ରଶନ 3
ନିଭନ ହୋନିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ଓିଭୟୋନ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଅଫୃ ତ ଓଯୋମୋଏ ?
I.

ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄଘୋଯୀ

II. ଫିସ୍ଗୋଯିତ ସଭଣୋଫଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ହୋନି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଓୋଭ ଓଯିଫୋୄଯ ସଭଥପ ହୁ ଏ
III. ସୋଧୋଯଣ ଦୋଣିତ୍ୱ
IV. ତୂଟ ି  ଫିୄରୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନି
ପ୍ରଶନ 4
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WMP ଧିନିଣଭ ନ୍ତକପତ ଏଓ ରିସୀ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରୋବସଫୁ ଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ 
ଯିଘୋନୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ େଷ୍ଟିଓୁ ନିମୁକ୍ତ ନ ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯୋର୍ି ____________ଓୁ
ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆମୋଏ ׀
I.

ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଜ୍ଞୋତି

II. ଯୋଷ୍ଟ୍ରଯ ସଯଓୋଯୀ େଷ୍ଟି
III. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
IV. ଫୀଭିତ
ପ୍ରଶନ 5
ଭୄହର୍ ଉଧୋଯ ଓଯିଥିଫୋ ୁଞ୍ଜି ଉୄଯ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ଘୋରୁ ଓଯିଥିରୋ  ׀ତୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟ ୄଯ, ସଭସ୍ଗ
ଋଣଦୋତୋ ଭୄହର୍ଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି ଙୄଯ ମିଫୋୋଆଁ ସଫୁ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୁଙନ୍ତି  ׀ନିଭନ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି
ୁ ଓ
ୁ ଓ
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଉଁଟୋ ଋଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ହୁ ଞ୍ଚ ଫୋହୋୄଯ ୄଟ ?
I.

ଭୄହର୍ଯ ନୋଭୄଯ ଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ି

II. ଭୄହର୍ଯ ଫୟୋଙ୍କ ଏଓୋଉଣ୍ଟ
III. MWP ଧିନିଣଭ ଯ ନୁ ବୋକ 6 ନ୍ତକପତ ଓିଣୋମୋଆଥିଫୋ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ
IV. ଭୄହର୍ ନୋଭୄଯ ଥିଫୋ ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ
ପ୍ରଶନ 6
MWP ଧିନିଣଭ ପ୍ରଓଯଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ ୄଟ ?
ଉକ୍ତି I: ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ୄଘକ୍ କୁଡଓ
ି ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ
ଉକ୍ତି II: ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ୄଘକ୍ କୁଡଓ
ି େଷ୍ଟିଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ
I.

I ସତୟ ୄଟ

II. II ସତୟ ୄଟ
III. ଉବଣ I ଏଫଂ II ସତୟ ଟନ୍ତି
IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫି ସତୟ ନୁ ୄହଁ
ପ୍ରଶନ 7
MWP ଧିନିଣଭ ପ୍ରଓଯଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ ୄଟ ?
ଉକ୍ତି I: ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ନୋଭୀତଭୋନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ
ଉକ୍ତି II: ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି େଷ୍ଟିଭୋନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ
I.

I ସତୟ ୄଟ

II. II ସତୟ ୄଟ
III. ଉବଣ I ଏଫଂ II ସତୟ ଟନ୍ତି
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IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫି ସତୟ ନୁ ୄହଁ
ପ୍ରଶନ 8
ଚଣ ତୋ‟ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ନିଭନ ଫୀଭୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କୁ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଯୂୄ ଓୋଟିଫୋୄମୋକୟ ୄଫୋରି ଫିୄଫଘିତ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ?
ସନ୍ଦ I: ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ରୋବ ସହିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ସନ୍ଦ II: ଚଣଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ରୋବ ସହିତ ଓିଭୟୋନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
I.

ୄଓଫ I

II. ୄଓଫ II
III. ଉବଣ I ଏଫଂ II
IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫି ନୁ ୄହଁ
ପ୍ରଶନ 9
ୄସହି ଋଣଓର୍ତ୍ପୋ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ଅନୁ ର୍ଙ୍ଗି ଓ ଯୂୄ ଫନ୍ଧଓ ଯଔନ୍ତି, ୄସଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ସୁଧ
ରକୋଆଫୋ ଓିନ୍ତୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଯଖିଫୋଯ ପ୍ରଥୋଓୁ ______________ ଓହନ୍ତି ׀
I.

ସୁଯକ୍ଷୋ

II. ଫନ୍ଧଓ
III. ସୁଧୄଔୋଯୀ
IV. ହୋଆୄୋୄଥୄଓର୍ନ ୂଦୃ ଷ୍ଟି ଫନ୍ଧଓ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ରିସୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ କୃହ ଋଣ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ?
I.

ଚୀଫନ ଫୀଭୋ

II. ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଫୀଭୋ
III. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ଫୀଭୋ
IV. ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଓି ଭୟାନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭା ଯାଶିଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫୟଫସାୟ ରାବଦାୟିଓତା ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
194

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭାଘନ ଫୀଭା (MRI) ଓୁ ହ୍ରାସଭାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଫିସ୍ତାଯିତ ସଭୟାଫଧି ସଭେନ୍ଧୀୟ ହାନି, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକ୍ତି ଓାଭ ଓଯିଫାୄଯ ସଭଥପ ହୁ ଏ, ସଫୁ ଓୁ ଓିଭୟାନ
ଫୀଭା ନ୍ତକପତ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ମଦି ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରାବସଫୁ ଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ  ଯିଘାନା ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଓ ଫିୄଶଷ ଟ୍ରଷ୍ଟିଓୁ ନିମକ୍ତ
ୁ ନ
ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯାଶି ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ସଯଓାଯୀ ଟ୍ରଷ୍ଟିଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
MWP ଧିନିଣଭ ଯ ନୁ ବୋକ 6 ନ୍ତକପତ ଓିଣୋମୋଆଥିଫୋ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନୟୋଣୋଣ ସଂରଗ୍ନ 
ଋଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ୁହଞ୍ଚ ଫୋହୋୄଯ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ୄଘକ୍ କୁଡଓ
ି ଟ୍ରଷ୍ଟିଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଟ୍ରଷ୍ଟିଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୟଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ରାବ ସହିତ ଓିଭୟାନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଓଭପଘାଯୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଯୂୄ
ଓାଟିଫାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫିୄଫଘିତ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ୄସହି ଋଣଓର୍ତ୍ପା ୄମଉଁଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ଅନୁ ସଙ୍ଗି ଓ ଯୂୄ ଫନ୍ଧଓ ଯଔନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ସୁଧ
ରକାଆଫା ଓିନ୍ତୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଯଖିଫା ପ୍ରଥାଓୁ ଫନ୍ଧଓ ଓହନ୍ତି ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଫନ୍ଧଓ ଫିୄଭୋଘନ ଫୀଭୋ କୃହ ଋଣ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 11
ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭର
ୂ ୟ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ ଏଫଂ ଭର
ୂ ୟାଙ୍କନ / ଭର
ୂ ୟାୟନ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣଯ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ଫିଦୟୋଥପୀଓୁ ୄସହି ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ସହିତ ଯିଘତ
ି ଓଯୋଆଫୋ ୄମଉଁକଡ
ି ଚୀଫନ
ୁ ଓ
ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଏଫଂ ରୋବ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଟନ୍ତି  ׀ଅୄଭ ପ୍ରଥୄଭ ୄସହି ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ
ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ କଠ୍ନ ଓଯିଥୋନ୍ତି ଏଫଂ ତୋୄଯ ଧିୄର୍ର୍  ୄଫୋନସଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଉୄଯ
ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭକୁଡଓ
ି
ଓ. ଫୀଭୋ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ – ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ
ଔ. ଧିୄର୍ର୍ ଏଫଂ ୄଫୋନସ
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ଓ. ଫୀଭା ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପାଯଣ – ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ
1. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ
ସୋଧୋଯଣ ବୋର୍ୋୄଯ, ଏହି ଦ ୄସହି ଭୂରୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ
ଓଯିଫୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ପ୍ରତି ଏଓ ହଚୋଯ ଟଙ୍କୋ ହୋଯୄଯ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ
 ׀ଏହି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ହୋଯସଫୁ ହୋଯଯ ସୋଯଣୀ ଅଓୋଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ
ଘିତ୍ର 1 : ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ

ୄମଉଁ ହୋଯ/ ଭୂରୟ ସଫୁ ଏହି ସୋଯଣୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରିଣ୍ଟ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ “ପି ସ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ” ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି
ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭୋନ ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଟନ୍ତି ମୋହୋଓୁ ପ୍ରତି ଫର୍ପ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ଏକୁଡଓ
ି ଫଧି ସୋଯୋ ସୋଭୋନ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଫୋର୍ିଓ ହୋଯ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଅୟୁ ାଆଁ ଏଓ ୄଓାଡିଏ ଫଷପଯ ଫୃ ର୍ତ୍ିଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ରି ସୀ ାଆଁ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ ଟ 4,000 ହୁ ଏ,
ଏହାଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରତିଫଷପ ଟ 4,000 ୄରଔାଏଁ ୄଓାଡିଏ ଫଷପ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଡିଫ ׀
ଫର୍ୟ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଥିଫୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ୄଓଫ ପ୍ରଥଭ ୄଓୄତଓ ଫର୍ପୄଯ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଏଓଭୋତ୍ର ପ୍ରିଭିଣଭ ଘୁକ୍ତିସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଯହିଙ ି ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଘୁକ୍ତିଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ୄଦଣ ୄହୋଆଥୋଏ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ନିୄଫର୍ ଉନମଔ
ୟ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
2. ଯିୄଫଟ (ଙୁ ଟ)
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ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄଦଣ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯିୄଫଟ ୂଙୁ ଟ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
ୄସବି ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯିୄଫଟ ୄହଉଙି :
 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୋଆଁ
 ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଣୋୀ ୋଆଁ
ଓ) ଫୀଭା ଯାଶି ାଆଁ ଯିୄଫଟ
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ଯିୄଫଟ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ୄମଉଁଭୋୄନ ଧିଓ ଫୀଭୋଯୋର୍ି ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତି ׀
ଏହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄସହି ରୋବସଫୁ ୄଦଫୋଯ ଏଓ ଉୋଣ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଉଙ୍ଙତଯ
ଭୂରୟଯ ରିସୀସଫୁ ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋଯ ଓୋଯଣ ଫହୁ ତ ସଯ ୄଟ  ׀ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ଟ 50,000 ୄହଉ ଓିଭୋ ଟ 5,00,000 ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀଯ ଓୋମପୟ ଓଯିଥୋଉ, ଉବଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ଯିଶ୍ରଭଯ ଯିଭୋଣ, ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ, ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରୋୄସୋସିଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ ସଭୋନ ହିଁ ଯୄହ  ׀ଓିନ୍ତୁ
ଉଙ୍ଙତଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ରିସୀସଫୁ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଉୋଚିତ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ରୋବ ଚପନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଔ) ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଣାୀ ାଆଁ ଯିୄଫଟ
ୄସହିବି ପ୍ରିଭିଣଭଯ ପ୍ରଣୋୀ ୋଆଁ ଏଓ ଯିୄଫଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ୁ ଫୋର୍ିଓ, ଦ୍ଧପ-ଫୋର୍ିଓ, ୄତୈଭୋସିଓ ଓିଭୋ ଭୋସିଓ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ
ୋଯନ୍ତି  ׀ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଣୋୀ ୄମୄତ ଫୋଯଭୋଯ ୄହଫ, ୄସଫୋ ଭୂରୟ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ  ׀ଫୋର୍ିଓ  ଦ୍ଧପ ଫୋର୍ିଓ
ପ୍ରଣୋୀୄଯ ସଂଗ୍ରହ  ୄରଔୋଫିଧି ଫର୍ପଓୁ ୄଓଫ ଥୄଯ ଚଡିତ ଥୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ୄତୈଭୋସିଓ  ଭୋସିଓ
ପ୍ରଣୋୀଯ ଥପ ୄହଉଙି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଧିଓ ଫୋଯଭୋଯ ୄଟ  ׀ୄତୈଭୋସିଓ  ଭୋସିଓ ପ୍ରଣୋୀ ତୁ ନୋୄଯ ଦ୍ଧପ-ଫୋର୍ିଓ
ଓିଭୋ ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ପ୍ରର୍ୋସନିଓ ଭୂରୟୄଯ ସଂଘଣୄଯ ସଭଥପ ହୁ ଏ  ׀ସୄଫପୋଯି, ଫୋର୍ିଓ
ପ୍ରଣୋୀୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହି ଯୋର୍ିଓୁ ସଭଗ୍ର ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଉୄମୋକ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ଏହୋ ଉୄଯ ସୁଧ ଚପନ
ଓଯିୋୄଯ  ׀ୄତଣୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୋର୍ିଓ  ଦ୍ଧପଫୋର୍ିଓ ପ୍ରଣୋୀ ଉୄଯ ଯିୄଫଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ଏକୁଡଓ
ି
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ସଂୃକ୍ତ ପ୍ରର୍ୋସନିଓ ଔଙ୍ଙପଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଭୋସିଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ପ୍ରଦୋନ- ୋଆଁ ଓିଙ ି ତିଯକ୍ତ
ି ଭଧ୍ୟ ଘୋଚପ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
3. ତିଯିକ୍ତ ଘାଚପ
ସୋଯଣୀ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ୋଆଁ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄଓୌଣସି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଓୋଯଓ ନ୍ତକପତ ନ ଥୋନ୍ତି ମୋହୋ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ସଙ୍କଟ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫ  ׀ୄସବି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଚୀଫନଭୋନଙ୍କୁ ଭୋନଓ
ଚୀଫନ ଓୁ ହୋମୋଏ ଏଫଂ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଭୂରୟଓୁ ସୋଧୋଯଣ ଭୂରୟ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ମଦି ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଉଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ଭଧୁୄଭହ ବି ୄଓୄତଓ ହୃ ଦଣ ସଭସୟୋୄଯ ୀଡିତ
ଥୋଏ, ମୋହୋ ତୋ‟ ଚୀଫନ ୋଆଁ ଏଓ ଅଦ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄସବି ଚୀଫନଓୁ ନୟ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ତୁ ନୋୄଯ ଉଭୋନଓ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ରୋକୁଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆୋୄଯ  ׀ୄସହିବି ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ତିଯିକ୍ତ ୄସଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁଭୋୄନ
ଏଓ ସଓପସ ଏୄକ୍ରୋୄଫଟ ବି ଏଓ ଅଦୂର୍ଣ୍ପ ଫୟଫସୋଣୄଯ ନିମକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଯିଣୋଭ
ୁ ଥୋଅନ୍ତି  ׀ଏହିସଫୁ ତିଯକ୍ତ
ସୋଯଣୀ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓିଙ ି ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଦ୍ୱିକଣ
ୁ ିତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରୋବ ଓିଭୋ DAB ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ୂୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଦୋଫୀ ଯୂୄ
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଦ୍ୱିକଣ
ୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ହୁ ଏ ମଦି ଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ

 ׀ଏଥି ୋଆଁ ଏଓ ଟଙ୍କୋ

ପ୍ରତି ହଚୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରୋକୁ ଓଯିୋୄଯ ׀

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

4. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ ଓଯିଫା
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓଭିତ ି ୄସହି ହୋଯ/ଭୂରୟସଫୁ ଯ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯନ୍ତି
ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ସୋଯଣୀୄଯ ଦର୍ପୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏହି ଓୋମପୟଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୋଦିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଫଧି ଫୀଭୋ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଚୀଫନ  ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ବି ୋଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନିଭନ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘୋଯ ଓୄଯ :
 ଭୃତୁୟହୋଯ
 ସୁଧ
 ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ଔଙ୍ଙପ
 ଯିଚବପ ୂସଂଘିତ
 ୄଫୋନସ ୄରୋଡିଙ୍ଗ
ଘିତ୍ର 2 : ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭଯ ଖଟଓସଫୁ
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ପ୍ରଥଭ ଦୁ ଆଟି ତତ୍ତ୍ୱ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ କଠ୍ନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ନୟ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ୄରୋଡ
ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ପୄଯ ୄଭୋଟ ଓିଭୋ ପି ସ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ׀
ଓ) ଭୃ ତୁୟହାଯ ଏଫଂ ସୁଧ
ଭୃତୁୟହୋଯ ୄହଉଙି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ପ୍ରଥଭ ତତ୍ତ୍ୱ  ׀ଏହୋଓୁ ଏଓ ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀ, ଯ ଉୄମୋକ ଓଯି ନିଦ୍ଧପୋଯିତ
ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ଅଭଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଅଣୁ ୋଆଁ ଭୃତୁୟହୋଯଯ ଏଓ ଅଓନ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଅଣୁ 35 ୋଆଁ ଭୃତୁୟ ହୋଯ 0.0035 ହୁ ଏ ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ 1000 ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ
ଅଣୁ 35 ମପୟନ୍ତ ଚୀଫିତ ଥୋଅନ୍ତି, ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 3.5 ୂଓିଭୋ 10,000 ଭଧ୍ୟଯୁ 35 ଅଣୁ 35  36
ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯିୄଫ ୄଫୋରି ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ׀
ସୋଯଣୀଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଅଣୁ ୋଆଁ ଭୃତୁୟହୋଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣ
ସ୍ୱଯୂ ଅଣୁ 35 ୋଆଁ 0.0035 ଯ ହୋଯଯ ଥପ ୄହଉଙି 0.0035ଯ ଫୀଭୋ X 1000 ୂଫୀଭୋ ଯୋର୍ି = ଟ
3.50 ପ୍ରତି ହଚୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ׀

ଉୄଯାକ୍ତ ଭୂରୟଓୁ “ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ” ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଆାୄଯ  ׀ଧିଓ ଅୟୁ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ଧିଓ
ୄହାଆାୄଯ ׀
ଫିବିନ୍ନ ଅଣୁ ୋଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭିଣଭକୁଡଓ
ି ୁ ଭିର୍ୋଆ ଅୄଭ ୄସହି ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ୋଆ ୋଯିଫୋ
ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ସଭଗ୍ର ସଭଣ ଓିଭୋ ଫଧି, ଧଯନ୍ତୁ ଅଣୁ 35 ଠ୍ୋଯୁ 55 ମପୟନ୍ତ, ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ ୄଫୋରି
ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄଭୋଟ ଭୂରୟ ଅଭଓୁ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ବଫିର୍ୟତ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଓୁ
ୄଦଔୋମୋଆ ୋୄଯ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଏହୋ ଅଭଓୁ ଫତୋଏ ୄମ ୄସସଫୁ ଦୋଫୀଓୁ ମୋହୋ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ
ୄହୋଆୋୄଯ, ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଭଓୁ ୄଓୄତ ଯିଭୋଣୄଯ ଥପ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ୄହଉଙି ବଫିର୍ୟତ ଦୋଫୀ ଭୂରୟସଫୁ ଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟଯ ଅଓନ
ଓଯିଫୋ  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯିଫୋଯ ଓୋଯଣ ୄହଉଙି ୄମ ଅୄଭ ୄସଆଣୋ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ
ଓଯୁଙୁ ୄମ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଅଭ ହୋତୄଯ ୄଓୄତ ଯିଭୋଣଯ ଥପ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ
ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଦୋଫୀସଫୁ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିୋଯିଫ  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯିଫୋଯ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଭଓୁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧପୋଯଣଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ତତ୍ତ୍ୱ ୋଔଓୁ ୄନଆମୋଏ, ମୋହୋଓୁ “ସୁଧ” ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ସୁଧ ୄହଉଙି ସଯଯୂୄ ବଫିର୍ୟତ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ମୋହୋ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ, ତୋଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅୄଭ ଧଯି ୄନଉଥିଫୋ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ହୋଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପୄଯ ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟଓୁ ତୁ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଅଭ ୋଔୄଯ ଟ 5 ପ୍ରତି ହଚୋଯ ଯହିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ
ମଦି ଅୄଭ ସୁଧହୋଯଓୁ 6% ୄଫୋରି ଧଯିୄନଫୋ, ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଟ. 5 ଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟ ୄହଫ
5 x 1/(1.06)5 = 3.74 ׀
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ମଦି 6% ଯିଫୄର୍ତ୍ପ ଅୄଭ 10% ଧଯି ୄନଫା, ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଭୂରୟ ୄଓଫ 3.10 ୄହଫ  ׀ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ
ଧଯିନଅ
ି ମାଆଥିଫା ସୁଧଯ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଭୂରୟ ୄସୄତ ଓଭ ୄହଫ ׀
ଭୃତୁୟହୋଯ  ସୁଧ ଉୄଯ ଅଭଯ ଧ୍ୟଣନ ଠ୍ୋଯୁ ଅୄଭ ଦୁ ଆଟି ଭୂଔୟ ନିଷ୍କର୍ପୄଯ ଉନୀତ ୄହଫୋ
 ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀୄଯ ଭୃତୁୟହୋଯ .ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ
 ସୁଧ ହୋଯ ୄମୄତଧିଓ ଭୄନ ଓଯୋମିଫ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ
ଫୀଭୋଙ୍କଓଭୋୄନ ଫିୄଫଓର୍ୀ  ଓିଙ ି ସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ହୁ ନ୍ତି ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଭୃତୁୟ ହୋଯଓୁ ଭୋନି ନିନ୍ତି ମୋହୋ
ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତିୄଯ ୄସଭୋୄନ ଅର୍ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ
ନିୄଫର୍ସଫୁ ଯୁ ମୋହୋ ଉୋଚପନ ଓଯିଫୋଓୁ ଅର୍ୋ ଓଯନ୍ତି  ׀ତୋ‟ ୄକ୍ଷୋ ନିଭନ ସୁଧ ହୋଯ ଭଧ୍ୟ ୄସଭୋୄନ ଭୋନି ନିନ୍ତି
׀
ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିୟଭ
ସଭସ୍ଗ ବଫିର୍ୟତ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟ “ର୍ୁଦ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ପ୍ରିଭିଣଭ” ୄଦଆଥୋଏ ׀
ର୍ୁଦ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଠ୍ୋଯୁ, ଅୄଭ “ର୍ୁଦ୍ଧ ସଭୋନ ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ” ୋଆ ୋଯିଫୋ  ׀ର୍ୁଦ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ
ସଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ୄଭାଟ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ
ଘିତ୍ର 3 : ୄରାଡିଙ୍ଗଯ ଯିଭାଣ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭାକପଦଶିଓା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ୄଭୋଟ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄହଉଙି ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ମୁକ୍ତ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଯିଭୋଣ  ׀ତିୄନୋଟି ଫିଘୋଯ ଓିଭୋ
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଙି ମୋହୋଓୁ ୄରୋଡିଙ୍ଗଯ ଯିଭୋଣଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
׀
i.

ମୟାପ୍ତତା

ସଭସ୍ଗ ରିସୀଠ୍ୋଯୁ ୄଭୋଟ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଭୋଟ ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀଯ ଔଙ୍ଙପଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଏହୋ ନିଯୋର୍ତ୍ୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଓିଙ ି ଭୋଚିନ ଯଖିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଏହୋ
ଓବ୍ନୋନୀଯ ରୋବ ଓିଭୋ ଧିୄର୍ର୍ୄଯ ୄମୋକଦୋନ ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ii. ମଥାଥପତା( ନିଷ୍ପକ୍ଷତା)
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ଔଙ୍ଙପ  ନିଯୋର୍ତ୍ୋ ଭୋଚିନ ଆତୟୋଦିଓୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମୋଚନୋଯ ପ୍ରଓୋଯ, ଫଣସ  ଫଧି ଅଦି
ଅଧୋଯୄଯ ନୁ ୋତୄଯ ଅଫଣ୍ଠନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଧୋଯଣୋ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ରିସୀ ଏହୋଯ
ନିଚଯ ଭୂରୟ ୋଆଁ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ, ମୋହୋ ପୄଯ ୄମୄତଦୂ ଯ ସମ୍ଭଫ, ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ
ନୟଓୁ ସହୋଣତୋ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ׀
iii. ପ୍ରତିୄମାକୀତା
ଯିଣୋଭଚନିତ ୄଭୋଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଏହୋଯ ପ୍ରତିୄମୋକିତୋଭୂଓ ସ୍ଙୋନଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋ
ଉଘିତ  ׀ମଦି ୄରୋଡିଙ୍ଗ ତି ୄଫର୍ୀ ହୁ ଏ, ଏହୋ ରିସୀସଫୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଓଯିୄଦଆୋୄଯ ଏଫଂ
ୄରୋଓଭୋୄନ କ୍ରଣ ଓଯି ନ ୋଯନ୍ତି ׀
ଔ) ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ଯିଚବପ (ସଂଘିତ)
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯିଘୋନ ଔଙ୍ଙପ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ମୋହୋ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ:
 ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ  ବର୍ତ୍ି,
 ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ
 ଷ୍ଟୋଫ୍ ୄଫତନ,
 ଓୋମପୟୋଣ ନିଫୋସ,
 ଓୋମପୟୋଣ ୄଷ୍ଟସନଯୀ ୂୄରଔନ –ସୋଭଗ୍ରୀ ,
 ଫିଚୁୀ ଘୋଚପ,
 ନୟୋନୟ ଔଙ୍ଙପ ଆତୟୋଦି
ଏହିସଫୁ ଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂକୃହୀତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏହି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ୄରୋଡ ୂୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଔଙ୍ଙପ ଫହନ ଓଯିଥୋଏ :
i.

ପ୍ରଥଭତଃ, “ନୂ ତନ ଫୟଫସାୟ ଔଙ୍ଙପ” ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଫହନ ଓଯୋମୋଏ

ii. ଦ୍ୱିତୀଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ଔଙ୍ଙପ, “ନୂ ତନୀଓଯଣ ଔଙ୍ଙପ” ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଔଙ୍ଙପ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫହନ
ଓଯୋମୋଏ ׀
ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଓିଭୋ ନୂ ତନ ଫୟଫସୋଣ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ମୟୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଅଆନତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ
ଯିଚବପଯୂୄ ଓିଙ ି ଭୋଚପନ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମ ୄସଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ପଫୟଓୁ
ୂଯଣ ଓଯିୋଯିୄଫ, ଏଯିଓି ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭୋନଙ୍କ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ନୁ ଭୋନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଔଯୋ ହୁ ଏ  ׀ଯିଚବପ ଯୂୄ ଯଖିଫୋଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ଭୋଚିନ ସହିତ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ
ଔଙ୍ଙପସଫୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଓବ୍ନୋନୀ ଏବିଅ ଏଓ ଘୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ, ମୋହୋଓୁ ନୂ ତନ ଫୟଫସୋଣ ଘୋ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଉତ୍ ପ୍ରଫୋହ
ଓୁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓଫ ୁନଃପ୍ରୋପ୍ତି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ନିହତ
ି ୋଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ପକଡ
ି ୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଔଙ୍ଙପଯ ଅୂର୍ତ୍ି ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ , ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀସଫୁ ଓୁ
ୁ ଓ
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ଧିଓ ସଂଔୟୋୄଯ ଯେ ଓିଭୋ ଫୟକତ ୄହଫୋ ସହୟ ଓଯିୋଯନ୍ତି ନୋହିଁ  ׀ନୂ ତନ ଫୟଫସୋଣ ଘୋଯ ନୟ ଏଓ
ନିହତ
ି ୋଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଓିଙ ି ଫର୍ପଯ କବପୋଫଧି ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯନ୍ତି ׀
ଔଙ୍ଙପଯ ପ୍ରଓୋଯ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଉୋଣୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
i.

ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ/ ଫିଓୋର୍ ଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ  ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଚିତ ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ଯ ପ୍ରତିର୍ତଯୂୄ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମୋଏ ׀

ii. ନୟକ୍ଷୄଯ, ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ର୍ୁଳ୍କ  ରିସୀ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ବି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଫୀଭୋଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ଓିଭୋ
ରିସୀଯ ଙ୍କି ତ ଭୂରୟ ଅଧୋଯୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭୋଯୋର୍ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିମୋଏ
׀
iii. ତୃ ତୀଣ ଫକପଯ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄହଉଙି ଉଯି ୂବଯୄହଡ ଔଙ୍ଙପ ୄମଭିତ ି ଓି ୄଫତନ  ବଡୋ ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଓୋମପୟଓୋ ସଫୁ ଯ ଯିଭୋଣ ସହିତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ
ସଂଔୟୋ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ  ׀ରିସୀ ସଂଔୟୋ ହିସୋଫୄଯ ଫୟଫସୋଣଯ ଅଓୋଯ ୄମୄତ ଫଡ ୄହଫ,
ବଯୄହଡ ଔଙ୍ଙପ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଉୄଯୋକ୍ତ ଫକପୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି , ଏଓ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ ସହିତ ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଡିଙ୍ଗୄଯ ତିନ ି ବୋକ
ୄହୋଆୋୄଯ
i.

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ ପ୍ରତିର୍ତ

ii. ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି‟ ୂଓିଭୋ ଙ୍କି ତ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ମୋହୋଓୁ ର୍ୁଦ୍ଧ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ
iii. ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ
ଫୟକଭନ ଏଫଂ ଅଓସ୍ମିଓତା
ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ  ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ରୋବସଫୁ ଯ ଅଓିତ ଭୂରୟ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ଘୋଚପ ମୋହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯିଫୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ, ଏସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ଫୋଯଭୋଯ ଏହି ସଙ୍କଟଯ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ ୄମ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ଘୁକ୍ତିଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ଫସ୍ଙୋୄଯ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ସଙ୍କଟଯ ଏଓ ଉତ୍ସ ୄହଉଙି ଫୟକଭନ  ୄପଯସ୍ଗ ନିଅମିଫୋଯ ସଙ୍କଟ  ׀ଫୟକଭନ ଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ
ରିସୀଧୋଯୀ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓଯିଦଏ
ି  ׀ୄପଯସ୍ଗ ୄନଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀଯ ସଭପଣ
ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଚିତ ନକଦ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଯୋର୍ିଯିଭୋଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ׀
ଫୟକଭନ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ସଭସୟୋ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୋୄଯ ଓୋଯଣ ୄସକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଥଭ ତିନଫ
ି ର୍ପୄଯ
ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପୄଯ ହିଁ ଧିଓ ଖଟଣୋ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋଯ ଯିଣୋଭୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ
ରିୄଓଚଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ୄମୋକଁୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
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ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସହି ଅଓସ୍ମିଓତୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସହି ୂଫପୋନୁ ଭୋନ ମୋହୋ
ଅଧୋଯୄଯ ୄସଭୋୄନ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ତୋହୋ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ୄସବି ଅଓସ୍ମିଓତୋ ଦୁ ଆଟି ଓୋଯଣଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ :
i.

ପ୍ରଥଭତଃ, ୂଫପୋନୁ ଭୋନକୁଡଓ
ି ନିୄଚ ନିୄଚ ହିଁ ମଥୋଥପ ୄହୋଆଥୋଆୋଯନ୍ତି  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଚୀଫନ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀ ଫୟଫହୋଯ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ଘିତ ଭୃତୁୟହୋଯ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ନୋହିଁ
ଓିଭୋ ଭୁଦ୍ରୋଫୀତି ୋଆଁ ମପୟୋପ୍ତ ବୋୄଫ ଫିବୋଚିତ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ, ନିଣଭିତ ଯିଫର୍ତ୍ପନସଫୁ ହୁ ଏ ମୋହୋ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନକୁଡଓ
ି ୁ ଭିଥୟୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯି ୄଦଆ ୋୄଯ ׀
ତିୄନୋଟି ଉୋଣୄଯ ଉୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ପ୍ରତି ଧ୍ୟୋନ ଦିଅମୋଆୋୄଯ ׀
i.

ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ୄଦଆ ଦିଅମୋଆୋୄଯ, ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଣୁ ରି ବି ନିୄଫର୍-ସଂମୁକ୍ତ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓଭ ପ୍ରତିପଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣ ଉୋଣ ୄହଉଙି ରିସୀଓୁ ଏଓ ୁନଃଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୁନଃଫୀଭିତ ଓଯିଫୋ  ׀ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟ
ସଙ୍କଟଓୁ ୁନଃଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
iii. ତୃ ତୀଣ ଏଫଂ ଧିଓ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଏଓ ୄରୋଡିଙ୍ଗ
ଭୋଚିନ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫୋ, ମୋହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ  ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନତୋଓୁ ଭିୋଆ ୄଦଫୋୄଯ
ସହୋଣଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
କ) ରାବ ସହିତ ରି ସୀ ଏଫଂ ୄଫାନସ ୄରାଡିଙ୍ଗ
ଅସନ୍ତୁ ର୍ୁଣଫ
ି ୋ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ବ୍ରିଏନ ଓଫି „ରୋବ ସହିତ ରିସୀ‟ ୄଓଭିତ ି ଅଫିବପୋଫ ୄହରୋ ଏହୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଓ‟ଣ
ଓହନ୍ତି ׀
“ଓିଙ ି ଦୁ ଆ ର୍ହ ଫର୍ପ ୂୄଫପ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ, ଭୂଔୟ ନିଶ୍ଚିତତୋ ଥିରୋ ଭୃତୁୟହୋଯ  ׀ପ୍ରୄଣୋକ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭୋଧୋନ ଥିରୋ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯିଫୋ  ׀ଫର୍ୟ ୄସଭୋୄନ ଚୋଣି ନ ଥିୄର ୄମ
ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄସସଫୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥିରୋ ମୋହୋ ପୄଯ ଯିୄର୍ୋଧ-କ୍ଷଭତୋଯ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ଓଯୋକରୋ, ଏଫଂ
ତୋୄଯ, ଏହୋ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁ ବୂତି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହରୋ ୄମ ଏହୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଓୁ ଓିଭୋ ଓିଙଓ
ି ୁ
ୄଫୋନସ ମୁକ୍ତ ଯୂୄ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଓୄତ ୄହଫୋ ଉଘିତ ଥିରୋ  ׀ଏହୋ
ଥିରୋ ୋଯବ୍ନଯିଓ ରୋବ ସହିତ ରିସୀସଫୁ ଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ମୋହୋ ଅୄଭ ଅଚିଓୋରି ଚୋଯୀ ଓଯୁଙୁ …”
ରୋବସଫୁ ୄଯ ସହବୋକୀତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ “ୄଫୋନସ ୄରୋଡିଙ୍ଗ” ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୄଫର୍ ଓରୋ
 ׀ଫିଘୋଯ ଥିରୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ରୋବସଫୁ ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଚିନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ, ମୋହୋ ପୄଯ ଏହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ
ଗ୍ରୋହଓ ଅଓସ୍ମିଓତୋକୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ଓୁ ର୍ନ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓରୋ ଏଫଂ ୄଫୋନସ ଯୂୄ ଫିତଯିତ
ଧିୄର୍ର୍ୄଯ ରିସୀଯ ଂର୍ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓରୋ  ׀ୄଫୋନସ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ୄଫୈର୍ଷ୍ଟ
ି ୟ ୄହଉଙି ଏଓ ଓୋଯଣ
ଓୋହିଁଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦୀଖପୋଫଧି ଯିୄର୍ୋଧ-କ୍ଷଭତୋ ଏଫଂ ୁଞ୍ଜି ମପୟୋପ୍ତତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ
ଅଶ୍ୱସ୍ଗ ଯହିଙନ୍ତି ׀
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ୄଭୋଟୋୄଭୋଟି ବୋୄଫ ଅୄଭ ଓହି ୋଯିଫୋ ୄମ :
ୄଭାଟ ପ୍ରିଭିୟଭ = ୄନଟ (ଶୁଦ୍ଧ) ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ+ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡିଙ୍ଗ + ଅଓସ୍ମିଓତାସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡିଙ୍ଗ +
ୄଫାନସ ୄରାଡିଙ୍ଗ
ମଦି ଅୄଭ ଭୄନ ଓଯିଫୋ ୄମ ଉୄଯୋକ୍ତ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ସଫୁ ଏଓତ୍ରିତ ଯୂୄ ୄଭୋଟ ପ୍ରିଭିଣଭ ୂGP) ଯ ୄଭୋଟ K
ପ୍ରତିର୍ତ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଦର୍ତ୍ ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ (NP) ହିସୋଫୄଯ, ଅୄଭ ୄଭୋଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ
ଓଯିୋଯିଫୋ
GP = NP + K (GP)
GP = NP + K (GP)
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ମଦି ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ ୂଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ରିସୀ ୋଆଁ ର୍ୁଦ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ପ୍ରିଭିଣଭ ଟ.380 ହୁ ଏ ଏଫଂ
ୄରୋଡିଙ୍ଗ ଓୋଯଓ, K 50% ହୁ ଏ ୄତୄଫ ୄଭୋଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଟ. 760 ୄହଫ

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

ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ ୋଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ୂଯୋ ଓୄଯ

II. ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ ୋଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓୄଯ
III. ରିସୀ ଯିକ୍ୱତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ
IV. ରିସୀଓୁ ଫଚୋଯଯୁ ହଟୋଆ୍ ନିଅମୋଏ

ଔ. ଧିୄଶଷ ଏଫଂ ୄଫାନସ
1. ଧିୄଶଷ ଏଫଂ ୄଫାନସଯ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହୋଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଯ ଏଓ ଅଫଧିଓ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄସବି ଭୂରୟୋଙ୍କନଯ ଦୁ ଆଟି ଉୄେର୍ୟ ଯହିଙ ି :
i.

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ୍ଯ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତଯ
ି ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଏହୋ ଯିୄର୍ୋଧ କ୍ଷଭ ୄଟ ଓି
ନୁ ୄହଁ, ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫୋ

ii. ରିସୀଧୋଯୀ/ ଂର୍ ୂୄର୍ଣଯ ଧୋଯୀ ଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିତଯଣ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ଧିୄର୍ର୍ଯ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ
ଓଯିଫୋ

ଯିବାଷା
ଧିୄଶଷ ୄହଉଙି ଦାୟିତ୍ୱସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟଯ ଅଧିଓୟ  ׀ମଦି ଏହା ଫିମକ୍ତ
ୁ ାତ୍ମଓ ହୁ ଏ,
ଏହାଓୁ ଘା ଓୁ ହାମାଏ ׀
ଅସନ୍ତୁ ଏୄଫ ୄଦଖିଫୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଧିୄର୍ର୍ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଓ ପୋଭପଯ ରୋବଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଠ୍ୋଯୁ ୄଓଭିତ ି ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
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ସୋଧୋଯଣତଃ ପୋଭପକୁଡଓ
ି ୄଯ ରୋବ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯ ଧୋଯଣୋ ଙି  ׀ୄରଔୋଙ୍କନ ଥପୄଯ, ରୋବଓୁ ଏଓ ଦର୍ତ୍
ୄରଔୋଙ୍କନ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ଫୟଣ ଉୄଯ ଅଣଯ ଅଧିଓୟ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ରୋବ ଏଓ ପୋଭପଯ
ଫୋରୋନଷ ର୍ୀଟଯ ଏଓ ଂର୍ ଭଧ୍ୟ ହୁ ଏ –ଏହୋଓୁ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଅଧିଓୟ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଫୋରୋନଷ ର୍ୀଟ P ଏଫଂ L ୂରୋବ ଏଫଂ କ୍ଷତି ଔୋତୋୄଯ ରୋବଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ  ׀ଉବଣ
ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତୄଯ, ରୋବ ସହିତ ଯିଘତ
ି ୄହଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ୂଫପ - ଦ ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓୋଣ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
31 ଭୋଙ୍ଙପ 2013 ମପୟନ୍ତ XYZ ପୋଭପଯ ରୋବଓୁ , ୄସହି ତୋଯିଔୄଯ ଏହୋଯ ଅଣ ଫିମୁକ୍ତ ଔଙ୍ଙପ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଫିମୁକ୍ତ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯୂୄ ଦିଅମୋଏ ׀

ଉବୟ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତୄଯ, ରାବଓୁ େଷ୍ଟଯୂୄ ଯିବାଷିତ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ଚଣାଡିଙ ି ׀
ଅୄଭ ୄସବି ଏଓ ଫିତଓପ ପ୍ରୄଣୋକ ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱ  ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିୋଯିଫୋ ଓି ?
ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯିୋଯିଫୋ
ଧିୄଶଷ = ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି -ଦାୟିତ୍ୱ
ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଫଳଓ ୋଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଫୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଓୁ ବଫିର୍ୟତ ଦୋଫୀସଫୁ ଯ
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟ, ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ନୟୋନୟ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ
ଔଙ୍ଙପ ଫିମକ୍ତ
ି ଭସଫୁ ଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟ ଫିମୁକ୍ତ, ଯୂୄ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ୁ ପ୍ରିଭଣ
ଘିତ୍ର 4 : ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣଯ ଦ୍ଧତି

ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ତିନ ି ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ୄଯ ଓଯୋମୋଏ
i.

ଫହି ଭୂରୟୄଯ

ଏହୋ ୄସହି ଭୂରୟ ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଙ ି
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ii. ଫଚାଯ ଭୂରୟୄଯ
ଫଚୋଯ ସ୍ଙୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ଭୂରୟ
iii. ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଭୂରୟ
ଫିବିନ୍ନ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିଠ୍ୋଯୁ ବଫିର୍ୟତ ଅଣଯ ଅଓନ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନୄଯ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଓଯିଫୋ
ସଭସୟୋ ୄହଉଙି ୄମ ଚୄଣ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଏଓ ସଠ୍ିକ୍ ଭୂରୟ ରକୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ଓୋଯଣ ୄସ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ
ବଫିର୍ୟତଫୋଣୀ ଓଯିୋଯିଫ ନୋହିଁ ୄମ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଓ‟ଣ ଖଟିଫ  ׀ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ଭୃତୁୟହୋଯ, ସୁଧ, ଫୟଣ 
ଦୃ ଢତୋ ବି ଓୋଯଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ୂଫପୋନୁ ଭୋନ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ବଫିର୍ୟତ ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ
ଭୂରୟ ଅଓନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଅୄଭ ରୋବ ଯିଫୄର୍ତ୍ପ
ଧିୄର୍ର୍ ଦ ଫୟଫହୋଯ ଓଯିଥୋଉ ׀
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ୄହଉଙି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓିଯି ଓଯୋମୋଏ, ଯ ଏଓ ଓୋମପୟ ׀
i.

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନୄଯ ତି ସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ହୁ ଏ, ଏହୋଯ ଯିଣୋଭ
ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପଭର
ି ଯ ୄଧୋଭୂରୟୋଙ୍କନ
ୂ ୟୋଙ୍କନ ନୟକ୍ଷୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହୋ ପୄଯ ୄଖୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଧିୄର୍ର୍ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋଯ ଥପ
ୄହଉଙି ୄମ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିତଯଣ ୋଆଁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ୄଫୋନସ ଉରବ୍ଧ
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଥିଓ ସୁସ୍ଙତୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄମୋକଦୋନ ୄଦଆୋୄଯ  ׀ଏହୋଯ ଓୋଯଣ
ୄହଉଙି ଧିୄର୍ର୍ଯ ଫୋସ୍ଗଫ ଯିଭୋଣ ୄଖୋର୍ିତ ଧିୄର୍ର୍ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ବଫିର୍ୟତ
ୋଆଁ ଧିଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଔୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋ ବଫିର୍ୟତଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ରୋବ ୄଦଆୋୄଯ ׀

ii. ନୟକ୍ଷୄଯ, ମଦି ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୁ ଉଦୋଯତୋ ସହିତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଫିଯୀତ
ଯିଣୋଭ ହୁ ଏ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ବଫିର୍ୟତଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭୂରୟୄଯ ରୋବପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହୋଆୋଯନ୍ତି ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ  ବଫିର୍ୟତ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଠ୍ିକ୍ ବୋଯସୋଭୟ ଯଖିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
2. ଧିୄଶଷଓୁ ଅଫଣ୍ଟିତ/ନିଦ୍ଧାପ ଯିତ ଓଯିଫା
ଧିୄର୍ର୍ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି, ୄସ ମୋହୋ ୂଫପ ନୁ ଭୋନ ଓଯିଥିରୋ, ତୋ‟ ଠ୍ୋଯୁ ଉର୍ତ୍ଭ ୄହଫୋଯ
ଯିଣୋଭୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ରୋବ ସହିତ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ, ଚୀଫନ ୂଫୋସ୍ଗଫ  ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଯିଣୋଭ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଥିଫୋ ୄସବି ନୁ ଓୂ ନ୍ତଯଯ ରୋବଓୁ ୄସହି ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ
ୄମଉଁଭୋୄନ ରୋବୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ଏଫଂ ଏହି ରୋବ ସହିତ ରିସୀସଫୁ ଓୁ କ୍ରଣ
ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ୄସହି ସଭଣୄଯ, ଧିୄର୍ର୍ ୄସହି ଉତ୍ସ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ୋଯୁ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଭୂବୂତ ୁଞ୍ଜି ୂଏହୋଯ ମଥୋଥପତୋ ଓିଭୋ ର୍ୁଦ୍ଧ
ଭୂରୟ ଓୁ ନିଚ ବିତଯୁ ହିଁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହି ଥପୄଯ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଧିୄର୍ର୍ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ
ଓବ୍ନୋନୀଯ ରୋବ ସହିତ ସଭୋନ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯୋ ମୋଆ ନ ଥୋଏ ଓିନ୍ତୁ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ
„ପ୍ରତିଧୋଯିତ ଉୋଚପନ‟ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଏଭୋୄନ ଅଥିଓ ସ୍ୱଙ୍ଚତୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
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ଅସନ୍ତୁ ଏୄଫ ୄଦଖିଫୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ୄଓଭିତ ି ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ
ଓ) ଯିୄଶାଧ କ୍ଷଭତାଯ ଅଫଶୟଓତା
ପ୍ରଥଭତଃ, ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଧିୄର୍ର୍ଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ବଫିର୍ୟତଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ
ଫିର୍ତ୍ିଯ ଖଟଣୋୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଯଔୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀ଯିୄର୍ୋଧକ୍ଷଭତୋ ଭୋଚିନଓୁ
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଏଫଂ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ନ୍ତଯଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋୋଆଁ ଏଓ
ଓୁ ର୍ନ ଯୂୄ ଫିୄର୍ର୍ବୋୄଫ ରକୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି ଯ ୄସହି
ୁ ଓ
ଂର୍ ହିସୋଫୄଯ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଔ) ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଫିତଯଣ ୋଆଁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଧିୄର୍ର୍ ଯଖିଫୋଯ ନୟ ଏଓ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ସ୍ଗଯଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଓଯିଫୋ  ׀ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ବୋଯଗ୍ରସ୍ଗ ଟନ୍ତି  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ୄଓୌଣସି ଦୋଣିତ୍ୱଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ୄସସଫୁ ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭୁକ୍ତ ୄଟ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଦୁ ଆଟି ଓୋଯଣ ୋଆଁ ୄସବି ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଓୁ ଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି ׀
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ନୂ ତନ ଫୟଫସୋଣଓୁ ଥପ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କୁ ୁଞ୍ଜିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ  ׀ଅୄଭ
ୂଫଯ
ପ ୁ ୄଦଖିଙୁ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଓିଯି ୄସଭୋନଙ୍କ ନୂ ତନ ଫୟଫସୋଣ ଘୋଓୁ ଥପ ୄମୋକୋଆଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ
ଥୋଏ ׀

ii. ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ତୋ‟ ପ୍ରଣୋୀ ଘଣନ ଓଯିଫୋୄଯ ଧିଓ ର୍କ୍ତି  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ
ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ୄସହି ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆମୋଏ .ୄମଉଁଭୋନଙ୍କୁ ଉଙ୍ଙ  ଧିଓ
ପ୍ରତିୄମୋକିତୋଭୂଓ ପ୍ରତିପ ଚୋତ  ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ ׀
ଥୄଯ ଫିବୋଚୟ ଧିୄର୍ର୍ ୄଖୋର୍ିତ ୄହୋଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭସୟୋ ୄହଉଙି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋ ୂଂର୍ଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିତଯଣ ୋଆଁ ଓିଙ ି ଂର୍ ଯଖିଫୋ ୄଯ,
ମଦି ୄଓୌଣସି ଥୋଏ  ׀ବୋଯତୄଯ, ଏହି ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ୄରୋଓପ୍ରିଣ ଦ୍ଧତି ୄହୋଆଙି “ ୄଫୋନସ ଓୋମପୟ ପ୍ରଣୋୀ ”
ଭୋଧ୍ୟଭ ୄମଉଁଠ୍ି ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ୄଫୋନସ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ପ୍ରଣୋୀ ମୁକ୍ତ ଯୋଚୟ, ବୋଯତ ଏଫଂ ନୟ
ୄନଓ ୄଦର୍ୄଯ ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ୄଟ ׀
3. ୄଫାନସ
ୄଫୋନସଓୁ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଭୂବୂତ ରୋବ ସହିତ ଏଓ ଯିଫଦ୍ଧପନ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହୋ ଭୂବୂତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ଫୋର୍ିଓ ଭୂବୂତ ୄନର୍ନ ସହିତ ଏଓ ଯିଫଦ୍ଧପନ ଯୂୄ
ୄଦଔୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏହୋଓୁ ଟ 60 ପ୍ରତି ଏଓ ହଚୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୂଓିଭୋ SA ଯ 60%) ଯୂୄ
ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଫୋନସ ୄହଉଙି ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ  ׀ଓବ୍ନୋନୀ ୄସବି ୄଫୋନସ ଯିଫଦ୍ଧପନ ପ୍ରତି ଫର୍ପ,
ଘୁକ୍ତିଯ ସ୍ଙିତଓ
ି ୋ ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଖୋର୍ିତ ଓଯିଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଥୄଯ ୄଖୋର୍ିତ ୄହୋଆକୄର, ୄସକୁଡଓ
ି ସଂରଗ୍ନ
ୄହୋଆମୋଏ ଏଫଂ ହଟୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ଓବ୍ନୋନୀଯ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଂର୍ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୁ „ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ‟
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ୄଫୋନସ ଓୁ ହୋମୋଏ ଓୋଯଣ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ୄଓଫ ୄସକୁଡଓ
ି ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଘୁକ୍ତି ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ
ଯିକ୍ୱତୋୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ୄଫୋନସ ସଭପଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହୋ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଘୁକ୍ତି ଯୄହ ୄମ
ୄମୋକୟ ୄହଫୋୋଆଁ ଘୁକ୍ତି ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫଧି ୂଧଯନ୍ତୁ 5 ଫର୍ପ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯହିଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫାନସଯ ପ୍ରଓାଯ
ଘିତ୍ର 5 : ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫାନସଯ ପ୍ରଓାଯ

i.

ସଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫାନସ

ଏହୋ ୄହଉଙି ଏଓ ୄଫୋନସ ମୋହୋଓୁ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ଭୂବୂତ ନକଦ ରୋବଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ii. ଘକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ୄଫାନସ
ଏଠ୍ି ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ୄଫୋନସଓୁ ଭୂବୂତ ରୋବ  ୂଫଯ
ପ ୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୋନସଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓୄଯ ׀
ଏହୋ ଏହି ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ୄଫୋନସ ଉୄଯ ୄଫୋନସ ୄଟ  ׀ଏହୋଓୁ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ୄହୋଆୋୄଯ
ଭୂ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୄମୋକ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୋନସଯ 8% ହୋଯ ଯୂୄ ׀
iii. ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ
ୄମଯିଓି ନୋଭ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ଏହି ୄଫୋନସ ଘୁକ୍ତି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ହୁ ଏ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ଯିକ୍ୱତୋୄଯ
ଏହୋଯ ଘୁକ୍ତୀଣ ସଭୋପ୍ତିୄଯ  ׀ଏହି ୄଫୋନସଓୁ ୄଓଫ ଅକୋଭୀ ଫର୍ପଯ ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି
ଫିର୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସି ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଫିନୋ ୂୄମଭିତଓ
ି ି ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ହୁ ଏ , ୄଖୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
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ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ 2013 ୋଆଁ ୄଖୋର୍ିତ ଅଫଧିଓ ଫୀଭୋ ୄଓଫ ୄସହି ଦୋଫୀସଫୁ ୋଆଁ ରୋକୁ ୄହଫ ମୋହୋ 201314 ୋଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଙି ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ନୁ ୄହଁ ׀
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସ ଘୁକ୍ତିଯ ସଭଣୋଫଧି ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫଧି ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହଫୋ ସୄଙ୍ଗ
ସୄଙ୍ଗ ଏହୋ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ 25 ଫର୍ପ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯହିଥିଫୋ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୋଆଁ ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସ 15
ଫର୍ପ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯହିଥିଫୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଧିଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ରୋବ ମୋହୋ ୄର୍ଣଯ  ସବ୍ନର୍ତ୍ି ୄଯ ଫଦ୍ଧିତ ନିୄଫର୍ଯ ଯିଣୋଭସ୍ୱଯୂ ଚିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ,
ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଭିତ ି ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମିଫ, ଏହି ସଭସୟୋଯ ସଭୋଧୋନ ଯୂୄ ୂ UK ୄଯ ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସ ଉତ୍ପନ୍ନ
ୄହୋଆଥିରୋ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ଫ୍ ପ୍ରଦୋନ ଯୂୄ ୄଦଆ  ୄସସଫୁ ଓୁ ସଭଣ ସହିତ ସଭନ୍ଧତ
ି ଓଯି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଏହି ୄଫୋନସକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଭିତ ି ଯଖିୄଫ, ଏହି ସଭସୟୋଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯିଥିୄର  ׀ଏକୁଡଓ
ି
ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥୋଥପତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆକୄର ׀
4. ୄମାକଦାନ ଦ୍ଧତି
ଧିୄର୍ର୍ ଅଫଣ୍ଟନଯ ନୟ ଏଓ ଦ୍ଧତି ମୋହୋଓୁ ଉର୍ତ୍ଯ ଅୄଭଯିଓୋୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଙି, “ୄମୋକଦୋନ” ଦ୍ଧତି
ୄଟ  ׀ଏହି ଦ୍ଧତି ନୁ ସୋୄଯ, ପ୍ରତିପଓୁ ଧିୄର୍ର୍ଯ ତିୄନୋଟି ଅଧୋଯଓୁ ଦିଅମୋଏ – ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଧ, ଭୃତୁୟ ସଂଘଣ
ଏଫଂ ଫୟଣ  ନୟୋନୟ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ସଭନ୍ଧୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଉଥିଫୋ ସଂଘଣ ׀
ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ମୋହୋ ଖଟିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ ଏଫଂ ଭୃତୁୟ, ସୁଧ  ଫୟଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟ
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଓ‟ଣ ଖଟିରୋ, ତୋଯ ନ୍ତଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ୄଖୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଡିବିୄଡଣ୍ଡଓୁ ନିଭନ ଘୋଯି ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ
i.

ଏହୋଓୁ ଡିବିୄଡଣ୍ଟ ଯୂୄ ନକଦୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ

ii. ବଫିର୍ୟତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସଭୋୄଣୋଚନ, ଏଫଂ ୄସଥିଯୁ ହ୍ରୋସ ଯୂୄ
iii. ତୃ ତୀଣ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ରିସୀ ସହିତ ଣ-ଚଫତ ଓଯିଫୋୄମୋକୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଂୄମୋଚନଯ
କ୍ରଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ
iv. ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଡିବିୄଡଣ୍ଡସଫୁ ଓୁ ରିସୀଯ ଚଭୋ ଧନୄଯ, ସୁଧ ସହିତ ସଂଘିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଦିଅମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଆଙ୍ଚୋୄଯ ଓିଭୋ ୄଓଫ ଘୁକ୍ତିଯ ସଭୋପ୍ତିୄଯ ହଟୋଆ ନିଅମୋଆୋୄଯ
5. ୟୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ ରିସୀ
ୋଯବ୍ନଯିଓ “ରୋବ ସହିତ” ରିସୀସଫୁ ୄଯ, ଉୄଯ ଅୄରୋଘିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ହିସୋଫୄଯ, ୄସଭୋୄନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ
ୄଫୋନସ  ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଯ ନିୄଫର୍ ପ୍ରଦର୍ପନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତିନ ସମ୍ମିତ
ି ଥୋଏ  ׀ଘୁକ୍ତିନ ଫର୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନୁ ୄହଁ
 ׀ରିସୀଧୋଯୀଯ ୄଫୋନସ ୄସହି ଧିୄର୍ର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ହୁ ଏ ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ି  ଦୋଣିତ୍ୱସଫୁ ଯ
ଅଫଧିଓ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଭଣୄଯ ୄଖୋର୍ିତ ହୁ ଏ  ׀ପ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫୋନସ ସଂଯଘନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଧୋଯବୂତ
ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
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ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ନ୍ତକପତ ୄଫୋନସସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫର୍ପଓୁ ୄଓଫ ଥୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄସଭୋୄନ
ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଯ ଭୂରୟୄଯ ୄହଉଥିଫୋ ୄଦୈନଓ
ି ଯିଫର୍ତ୍ପନଓୁ ପ୍ରତିପିତ ଓଯି ନ ୋଯନ୍ତି  ׀ଣୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ
ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ଉୄଯୋକ୍ତ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱଷ୍ଟଯୂୄ
ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ୄସଭୋୄନ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ବିଓଳ୍ପନୋ ପ୍ରତି ଏଓ ବିନ୍ନ ଦୃ ଷ୍ଟବ
ି ଙ୍ଗୀ ଯଔନ୍ତି ଏଫଂ ଏଓ ବିନ୍ନ ସଭୂହଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ କୁଡଓ
ି ଯ
ନୁ ୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଓ) ୟୁ ନଟ
ି ୄଯ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯିଫା
ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ରକ୍ଷଣ ୄହଉଙି ୄମ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ରୋବଓୁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଔୋତୋୄଯ ଣୁ ନଟ
ି ଦୋଫୀ
ପ୍ରଦୋନ ୄଦଣ ୄହଉଥିଫୋ ତୋଯିଔୄଯ ଚଭୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଣୁ ନଟ
ି ସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୂର୍ଣ୍ଯ
ପ ୂ ୄ ଓିଭୋ ଅଂର୍ିଓ
ଯୂୄ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏଓ ନିୄଫର୍ ନିଧିଓୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ସଭୋନ ଂର୍ୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯି ଏଓ ଣୁ ନଟ
ି
ଚୋତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଔ) ସ୍ୱଙ୍ଚ ସଂଯଘନା
ଏଓ ଣୁ ନଟ
ି ସଂମୁକ୍ତ ଉତ୍ପୋଦଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ  ଫୟଣ ୋଆଁ ଘୋଚପସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ନିଯୂିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏହି
ଘୋଚପସଫୁ ଥୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭଯୁ ଓୋଟି ଦିଅମିଫୋ ୄଯ ଔୋତୋଯ ଫଓୋ ଯୋର୍ି ଏଫଂ ଏହୋଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଅଣଓୁ
ଣୁ ନଟ
ି ସଫୁ ୄଯ ନିୄଫର୍ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏହି ଣୁ ନଟ
ି ସଫୁ ଯ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରଦର୍ପନଯ ୂଫ-ପ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ସୂଘଓ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏହୋଓୁ ଏଓ ନିଣଭ ଓିଭୋ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଯ ଯୂୄଯଔୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏହି ସୂତ୍ରଓୁ ନୁ ସଯଣ ଓଯି, ଦୁ ଆ ଚଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୟକ୍ତି, ରୋବଯ ସଭୋନ ଅଓନୄଯ ହଞ୍ଚିୄଫ  ׀ରିସୀଧୋଯୀ
ରୋବ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ  ସ୍ୱନିର୍ଣ୍ପଣ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
କ) ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ
ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ/ଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ବି ୋଯବ୍ନଯିଓ ୄମୋଚନୋସଫୁ ୄଯ, ଫୀଭିତ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଫୀଭିତ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ଏହି ପ୍ରତୟୋବୂତ ଯୋର୍ି କୟୋୄଯଣ୍ଟିପ୍ରୋପ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ, ଭୃତୁୟ, ସୁଧ  ଫୟଣଯ ଦର୍ତ୍ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ନ୍ତକପତ, ଏହି ଯୋର୍ିଯିଭୋଣଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫ ׀
ମଦି ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୂଫପୋନୁ ଭୋନ ୄକ୍ଷୋ ଉର୍ତ୍ଭ ହୁ ଏ,
ରୋବଓୁ ୄଫୋନସ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଣୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକପତ, ଫୀଭିତ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ନିଣଭିତ ନ୍ତଯୋୄଯ ୄଓୄତ ପ୍ରିଭିଣଭ
ଯୋର୍ିଯ ଂର୍ଦୋନ ଓଯିୋଯିଫ  ׀ପ୍ରିଭିଣଭ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ, ଏଓ ସଫପନଭ
ି ନ ଯୋର୍ି ନ୍ତକପତ, ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭକୁଡଓ
ି ଯ କୁଣଓ ୄଟ –
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏହୋ ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଦର୍ କୁଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ତିନ ି ବୋକୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ
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i.

ପ୍ରଥଭତଃ ଏଓ ରିସୀ ଅଫଣ୍ଟନ ଘୋଚପ ୂPAC) ଥୋଏ ମୋହୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ, ରିସୀ ସ୍ଙୋନ
ଭୂରୟ, ପ୍ରର୍ୋସନିଓ ଭୂରୟ  ୄଫୈଧୋନିଓ ଓଯସଫୁ ଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣ ଖଟଓ ୄହଉଙି ଭୃତୁୟ ଘୋଚପ ମୋହୋ ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଭୂରୟ ୄଟ ׀
iii. ଉୄଯୋକ୍ତ ଦୁ ଆଟିଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ଫଓୋଓୁ ଣୁ ନଟ
ି କୁଡଓ
ି ଯ କ୍ରଣ ୋଆଁ ଅଫଣ୍ଟିତ
ଓଯୋମୋଏ ׀
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୋନୁ ୋତ ହିସୋଫୄଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ପକଡ
ି ୄଯ ଉବଣ ୋଯବ୍ନଯିଓ  ଣୁ ରି
ୁ ଓ
ୄମୋଚନୋୄଯ, PAC ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୋଯବ୍ନଯିଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଏହି ଘୋଚପସଫୁ ଓୁ ବୋକ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ
ରିସୀ ଫଧି ସୋଯୋ ପ୍ରସୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଣୁ ରିକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫର୍ୟ ୄସକୁଡଓ
ି ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯୁ
ହିଁ ଓୋଟି ନିଅମୋଏ  ׀ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫସ୍ଙୋୄଯ, ଘୋଚପସଫୁ ନିୄଫର୍ ୋଆଁ ଅଫଣ୍ଟିତ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଯୋର୍ିଓୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଓଭ ଓଯିୄଦଆୋୄଯ  ׀ଏହି ଓୋଯଣଯୁ ରୋବସଫୁ ଯ ଭୂରୟ, ତଥୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ତୟନ୍ତ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଖ) ନିୄଫଶ ସଙ୍କଟଯ ଫହନ
ନ୍ତିଭୄଯ, ୄମୄହତୁ ଣୁ ନଟ
ି ସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ନିୄଫର୍ଯ ଭୂରୟ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ, ଏଓ
ସଙ୍କଟ ଙି ୄମ ଏହି ଣୁ ନଟ
ି ଭୂରୟ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଓଭ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଯିଭୋଣୄଯ ପ୍ରତିପ
ଓଭ ଓିଭୋ ଫିମକ୍ତ
ୁ ୋମକ ଓ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ଏହି ନିୄଫର୍ସଫୁ ଓୁ ନିଣ
ୁ  ଫିୄଫଓର୍ୀ ଯୂୄ
ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫ ୄଫୋରି ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଔୋମୋଉଥିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଣୁ ନଟ
ି ଭୂରୟକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ୄଓୌଣସି କୟୋୄଯଣ୍ଟି
ଦିଏ ନୋହିଁ  ׀ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ରିସୀଧୋଯୀ/ଣୁ ନଟ
ି ଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଚୀଫନ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫର୍ୟ ଭୃତୁୟ  ଫୟଣ ସଙ୍କଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ ׀

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

ସାଯାଂଶ


ସୋଧୋଯଣ ବୋର୍ୋୄଯ, ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଦ ୄସହି ଭୂରୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀



ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଭୃତୁୟ, ସୁଧ, ଔଙ୍ଙପ ଫୟଫସ୍ଙୋ  ଯିଚବପସଫୁ ଯ ଫିଘୋଯ
ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ׀
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ୄଭୋଟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄହଉଙି ୄନଟ/ର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ମୁକ୍ତ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ׀



ଏଓ ଫୟକଭନଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓଯିଦଏ
ି  ׀ସୋଯଣ/ ହଟୋଆୄନଫୋ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀଯ ସଭପଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଚିତ ନକଦ ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ
ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ׀



ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ମୋହୋ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ଓଯିଥିରୋ, ତୋ‟ ୄକ୍ଷୋ ତୋ‟ ଫୋସ୍ଗଫ ନୁ ବୂତ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ୄହଫୋ
ଯିଣୋଭୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ׀



ଧିୄର୍ର୍ ଅଫଣ୍ଟନ ଯିୄର୍ୋଧ କ୍ଷଭତୋ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ସୁଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋ, ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିସଫୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋ
ଆତୟୋଦି ୋଆଁ ୄହୋଆୋୄଯ ׀



ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଫୋନସ ୄହଉଙି ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ ׀

ଭଔ
ୂ ୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
2. ୂଯିୄଫଟ ଙୁ ଟ
3. ୄଫୋନସ
4. ଧିୄର୍ର୍
5. ଯିଚବପ
6. ୄରୋଡିଙ୍ଗ
7. ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ ୋଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓଯିୄଦଫୋଓୁ ରିସୀ ଫୟକଭନ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଣୁ ରି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭିତ ଫହନ ଓୄଯ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ “ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ” ଦ ଓ‟ଣ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ?
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I. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚିତ ରୋବ
II. ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଭୂରୟ
III. ଏଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଭୋଚିନ
IV. ଏଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଫୟଣ
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଓୋଯଓ ନୁ ୄହଁ ?
I. ଭୃତୁୟହୋଯ
II. ଯିୄଫଟ ୂଙୁ ଟ
III. ଯିଚବପ
IV. ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଔଙ୍ଙପ
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ରିସୀ ସୋଯଣ ୂହଟୋଆଫୋ ଓ‟ଣ ୄଟ ?
I. ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫନ୍ଦ ଓଯିଫୋ
II. ଚିତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରତିଫଦୄଯ ରିସୀଯ ସଭପଣ
III. ରିସୀ ଉନ୍ନତିଓଯଣ
IV. ରିସୀ ଫନତିଓଯଣ
ପ୍ରଶନ୍ 4
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଉୋଣ ୄଟ ?
I. ତୟଧିଓ ଦୋଣିତ୍ୱ
II. ତୟଧିଓ ଓୋଯଫୋଯ ୂୄଭୋଟ ଫିକ୍ରୀ
III. ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟ
IV. ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟ
ୁ ଓ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଣୁ ରି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଏଓ ଖଟଓ ନୁ ୄହଁ ?
I. ରିସୀ ଅଫଣ୍ଟନ ଘୋଚପ
II. ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭିଣଭ
III. ଭୃତୁୟ ଘୋଚପ
IV. ସୋଭୋଚିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଘୋଚପ
ପ୍ରଶନ 6
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ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄକ୍ରତୋଭୋନଙ୍କୁ ୄସହି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଯିୄଫଟ ୂଙୁ ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତି ମୋହୋ
_____________ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
I. ୄକ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
II. ୄକ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ପ୍ରଓୋଯ
III. ୄକ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄମୋଚନୋଯ ଫଧି
IV. ୄକ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରଣୋୀ ୂନକଦ, ୄଘକ୍, ଓୋଡପ
ପ୍ରଶନ 7
ସୁଧ ହୋଯ ୄହଉଙି ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଓ ମୋହୋଯ ଉୄମୋକ ପ୍ରିଭିଣଭ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ସୁଧ
ହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I. ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସୁଧ ହୋଯ ୄମୄତ ଓଭ ୄହଫ, ପ୍ରିଭିଣଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ
II. ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସୁଧ ହୋଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ
III. ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସୁଧ ହୋଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ
IV. ସୁଧ ହୋଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ ନୋହିଁ
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ ସହିତ ନଭୁନୋଯୂଓ ୄରୋଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ : ଓ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ୋଆଁ
ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ୂଔ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକ୍ତି ଯୋର୍ି‟ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ଏଫଂ ୂକ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ
ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି
II. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ନଭୁନୋଯୂଓ ୄରୋଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ : ଓ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ଯ ଓିଙ ି
ପ୍ରତିର୍ତ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ୂଔ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକ୍ତି ଯୋର୍ି‟ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ଏଫଂ ୂକ ପ୍ରୄତୟଓ
ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି
III. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ନଭୁନୋଯୂଓ ୄରୋଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ ୂଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ
ଯୋର୍ି ଏଫଂ ୂଔ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକ୍ତି ଯୋର୍ି‟ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ପ୍ରତିର୍ତ ୂକ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ
ଯୋର୍ି
IV. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ ସହିତ ନଭୁନୋଯୂଓ ୄରୋଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ : (ଓ ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ୋଆଁ
ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ୂଔ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକ୍ତି ଯୋର୍ି‟ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ଏଫଂ ୂକ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଓିଙ ି
ପ୍ରତିର୍ତ ଯୋର୍ି
ପ୍ରଶନ 9
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ, ____________ ୄହଉଙି ୄସହି ଭୂରୟ
ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ୁ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି ׀
I. ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବଫିର୍ୟତ ଭୂରୟ
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II. ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୂରୟ
III. ଫଚୋଯ ଭୂରୟ
IV. ଫହି ଭୂରୟ
ପ୍ରଶନ 10
_____________ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଫୋନସଓୁ ଭୂବୂତ ରୋବ  ୂଫଯ
ପ ୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୋନସଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ
ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯିଥୋଏ ׀
I. ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୋନସ
II. ଘକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ୄଫୋନସ
III. ଅଫଧିଓ ୄଫୋନସ
IV. ଦୃ ିତୋ ୄଫୋନସ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଯିୄଫଟ ୂଙୁ ଟ ଏଓ ଓୋଯଓ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
Tସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଚିତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରତିଫଦୄଯ ରିସୀଯ ସଭପଣଓୁ ରିସୀ ସୋଯଣ ୂହଟୋଆୄନଫୋ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଦୋଣିତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକଡ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟ ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ଉୋଣ ୄଟ ׀
ୁ ଓ
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଣୁ ରି ପ୍ରିଭିଣଭ ଅଫଣ୍ଟନ ଘୋଚପ, ନିୄଫର୍ ସଙ୍କଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ  ଭୃତୁୟ ଘୋଚପ ୄନଆ କଠ୍ିତ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
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ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄକ୍ରତୋଭୋନଙ୍କୁ ୄସହି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଯିୄଫଟ ୂଙୁ ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତି ମୋହୋ
ୄକ୍ରତୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସୁଧ ହୋଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ୄନଟ୍ ୂର୍ୁଦ୍ଧ ପ୍ରିଭିଣଭ ସହିତ ପ୍ରୋଯୂୀ ୄରୋଡିଙ୍ଗୄଯ 3 ବୋକ ଥୋଆୋୄଯ : (ଓ ପ୍ରି ଭିଣଭସଫୁ ଯ ଏଓ ପ୍ରତିର୍ତ
ଔ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି‟ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି ଏଫଂ କ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯୋର୍ି
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଫହି ଭୂରୟ ୄହଉଙି ୄସହି ଭୂରୟ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହୋଯ ଯିସବ୍ନର୍ତ୍ିକୁଡଓ
ି ୁ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଘକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ୄଫୋନସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଫୋନସଓୁ ଭୂବୂତ ରୋବ  ୂଫଯ
ପ ୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୋନସଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ
ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯିଥୋଏ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 12
ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରି ରୀଓଯଣ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକୄଯ ଅୄଭ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭପ  ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୂଦରିର ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୁ  ׀ଏକୁଡଓ
ି
ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ଅଣିଫୋ ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ, ଅୄଭ
ଫିବିନ୍ନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ମୋହୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫସ୍ଙୋୄଯ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଭହତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ ׀
ଅୄଭ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋଓୁ ମୋଉଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି
i.

ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋ

ii. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ
iii. ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ
iv. ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ
v. ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ
vi. ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ
vii. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଙ୍କୁ ଚୋଣନ୍ତୁ ୂ KYC) ଦସ୍ଗୋଫିଚ

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ – ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫସ୍ଙୋ ଦରିରୀଓଯଣ
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା – ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରି ରୀଓଯଣ
1. ଫିଫଯଣ ୁସ୍ତିଓା

ଯିବାଷା
ଏଓ ଫିଫଯଣ ୁସ୍ତିଓା ୄହଉଙି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଘାଯିଓ ୄଫୈଧିଓ ଦସ୍ତାଫିଚ
ମାହା ଉତ୍ପାଦ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀
ଏଓ ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋ ୄସହି ସଫୁ ତଥୟଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ ମୋହୋ ଏଓ ରିସୀଯ କ୍ରଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ସୂଘୀତ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄନଫୋୋଆଁ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରିସୀଧୋଯୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋୄଯ, ଏହୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
ନ୍ତକପତ, ନିଭସ
ନ ଫୁ ଉରିଖି
ଳ ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
i.

ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ

ii. ରୋବଯ ଯିସଯ – କୟୋୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ଏଫଂ ଣ-କୟୋୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ
iii. ୋତ୍ରତୋ / ଧିଓୋଯ
iv. ଫୟତିକ୍ରଭ
v. ୄମୋଚନୋଟି ସହବୋକୀତୋ ଓିଭୋ ଣ-ସହବୋକୀତୋ ୄଟ
ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋ ଏଓ ଯିଘଣୋମକ ଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ବି ୄଟ ମୋହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଓବ୍ନୋନୀଯ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ସହିତ ଯିଘତ
ି ୄହଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀
2. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ
ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ରିସୀଧୋଯୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଘୁକ୍ତି  ׀ୄମଭିତଓ
ି ି ୄଓୌଣସି ଫି ଘୁକ୍ତି ୋଆଁ
ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ, ଏହୋଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ଏହୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଥୋଏ  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ
ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ସୋଧୋଯଣତଃ „ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ‟ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରୄତୟଓ ତଥୟ ଉବଣ
କ୍ଷ ୋଆଁ ନିଫୋମପୟ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଏହୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ ଫିପତୋଯ ପ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ସଭଣୄଯ
ଫିଯୀତ ଯିଣୋଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ଯିବାଷା
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଓୁ ଅଆଅଯଡିଏ ୂରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନିଣଭ, 2002 ନ୍ତକପତ ନିଭନ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ
ଓଯୋମୋଆଙି :

“ଏହାଯ ଥପ ୄହଉଙି, ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମିଫ, ଏହାଯ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅମିଫ ଓି ନାହିଁ, ଏହାଯ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫାୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଏଓ ସୁଯକ୍ଷାଯ ହାଯ, ସର୍ତ୍ପ 
ପ୍ରତିଫନ୍ଧଯ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ଅଫଶୟଓ ୄହଉଥିଫା
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ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସଭସ୍ତ ତଥୟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫୀଭା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ
ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡୁ ଥିଫା ଏଓ ପଭପ ” ׀
ଏହି ଧିନିଣଭକୁଡଓ
ି ଉୄେର୍ୟୄଯ “ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍”
ପ ଯ ଥପ ୄହଫ ଏଫଂ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିଫ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ସଭସ୍ଗ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ, ଅଫର୍ୟଓ  ପ୍ରୋସଙ୍ଗି ଓ ତଥୟ ସୂଘନୋ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍
ୂ ପ
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଅଆଅଯଡିଏ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓୄର, ପଭପଯ ଯୂୄଯଔୋ  ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଉୄଯ ଙୋଡିୄଦୄର  ׀ଫର୍ୟ ରିସୀଧୋଯୀ, ଭଧ୍ୟସ୍ଙ, ୄରୋଓୋ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ
ପି ଡଫୟୋଓ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ଅଆଅଯଡିଏ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ପଭପ  ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁଯ ଭୋନଦଣ୍ଡୀଓଯଣ ଓଯିଫୋଯ
ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ବଫ ଓୄର ׀
ଅଆଅଯଡିଏ ଅଆଅଯଡିଏ ୂଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅଦର୍ପ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଧିନିଣଭ, 2013 ଚୋଯୀ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଅଆଅଯଡିଏ ଯୂୄଯଔୋ  ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଙନ୍ତି, ତିଯକ୍ତ
ି ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଏହୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କୁ ନଭନୀଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ନୋ ୄଓଫ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ  ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ
ଚୀଫନ ଫୀଭିତ ୋଆଁ ଫିସ୍ଗୃତ ନିୄେପର୍  ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ମିଏ ରିସୀଯ ମୋଘନୋ ଓୄଯ ଏଫଂ ପଭପଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ
ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ତୋ‟ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄେପର୍ ଥୋଏ ׀
3. ବିଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଟନ୍ତି  ׀ସଙ୍କଟ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ରିସୀଧୋଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟ  ଫିଫଯଣୀ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ,
ବୟୋସ, ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ  ଯିଫୋଯ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ପ୍ରତିୄଫଦନୋୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
׀
4. ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନା
ୄନଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୋଫନଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି
 ׀ଉଙ୍ଙତୋ, ଚନ, ଯକ୍ତଘୋ, ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡୀଣ ସ୍ଙିତ ି ଆତୟୋଦି ବି ର୍ୋଯୀଯିଓ ରକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ
ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋୄଯ ୄଯଓଡପ  ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଅୄଭ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ଉଘିତ ୄମ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଫିନୋ ୄନଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କି ତ 
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତି  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ପ୍ରଓଯଣ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋଯ ଅଫର୍ୟଓ
ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ନ୍ତକପତ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ନୋହିଁ ଓୋଯଣ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନଯ ଅଣୁ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ଓିଭୋ ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ତୋଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନଯ ଅଣୁ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ଓିଭୋ ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ତୋଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ପ୍ରଓଟିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ମୋହୋ
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣ  ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତଯ
ି ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରୋପ୍ତ
ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
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5. ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନା
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୟକ୍ତି  ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ମିଏ ଥପଯ ଏଓ ଉରିଖି
ଳ ତ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ
ଓୄଯ ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ରିସୀଯ ଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତି,
ଅଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଏଓ ଅୄଫଦନ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ  ର୍ୋଯୀଯିଓ ଯୀକ୍ଷଣ ୋଆଁ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ସହିତ ୄନଓ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ଠ୍ନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ  ׀ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଓୋଯଓ, ମୋହୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ
ୄଔୋଚନ୍ତି, ତୋଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀

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

ଉଦାହଯଣ
ଚନ ୄଡା ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରୟ ଓରା  ׀ୄସ ତାୄଯ ଏଓ ସ୍ଥାନୄଯ ୄହଉଥିଫା ସ୍କି ଆଙ୍ଗ
ବିମାନୄଯ ମିଫା ାଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନର ׀ମାହାଓୁ ୃଥିଫୀୄଯ ସଫପାୄକ୍ଷା ଫିଦଚନଓ ସ୍କି ଆଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ
ୄକାଟିଏ ଯୂୄ ସୁାଯିଶ ଓଯାମାଆଥିରା  ׀ତୀତୄଯ ୄସ ୄସବି ବିମାନୄଯ ବାକ ୄନଫା ାଆଁ ଭନା
ଓଯିୄଦଆଥିରା ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ, ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ନିଚ ଚୀଫନ ଓିଭୋ ନୟ ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ସଭୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ବି
ଓୋମପୟକୁଡଓ
ି ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋଯ ୄନର୍ଣୄଯ ଥୋଅନ୍ତି, ୄସହି ସମ୍ଭୋଫନୋ
ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଓୋଯଓ
ମୋହୋ ୄସବି ଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିୋୄଯ, ତୋଯ ୄନର୍ଣୄଯ ଥୋଅନ୍ତି ׀
ଏହି ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ, ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଏଓ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ୄନୈତଓ
ି
ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ  ׀ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ୄଦଉଥିଫୋ
ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ନିୄଚ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ଯିଘଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ପ୍ରତିୄଫଦନୋଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋ ୂଫଯ
ପୁ
ୄସ ଫିୄର୍ର୍ତଃ ତୋଓୁ ତୋ‟ ନିଫୋସୄଯ ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ  ׀ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ୄଦଉଥିଫୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ
ଥିଫୋ ଚୀଫନଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ବୟୋସ, ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ, ସୋଭୋଚିଓ ୃଷ୍ଠବୂଭି ଏଫଂ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି ଅଦି ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
6. ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ
ଅୄଭ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଭୃତୁୟହୋଯଯ ସଙ୍କଟ ଅଣୁ ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ  ׀ୄତଣୁ ଅଣୁ ୄହଉଙି ଏଓ
ଓୋଯଓ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନଯ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆରଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋୄଯ
ଉୄମୋକ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ତଦନୁ ସୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଅଣୁ ଫକପ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣଯ ଏଓ
ମଥୋଥପ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ଯୀକ୍ଷୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଠ୍ିକ୍ ଅଣୁ ଯ ସତୟୋନ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ
ଓୄଯ ׀
ୄଫୈଧ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଭୋନଓ ଓିଭୋ ଣ-ଭୋନଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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ଓ) ଭାନଓ ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ
ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ୄହଉଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄହଉଙି :
i.

ଫିଦୟୋଣ ଓିଭୋ ଭହୋଫିଦୟୋଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର

ii. ଭୁୟନିସ
ି ୋର ୄଯଓଡପ ଠ୍ୋଯୁ ଉଦ୍ଧୋଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଚନମ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
iii. ୋସୄୋଟପ
iv. PAN ଓୋଡପ
v. ୄସଫୋ ୄଯଚିଷ୍ଟୋଯ
vi. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭପୋବିୄର୍ଓଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
vii. ଏଓ ଯିଫୋଯ ଫୋଆୄଫର ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ଉଦ୍ଧଯଣ ମଦି ଏଥିୄଯ ଚନମ ତୋଯିଔ ଉରିଖି
ଳ ତ ଥୋଏ
viii. ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯିଘଣ ତ୍ର
ix. ଏଓ ୄଯୋଭୋନ ଓୟୋୄଥୋରିଓ କୀଚପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫିଫୋହ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
ଔ) ଣ- ଭାନଓ ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଉୄଯୋକ୍ତ ବି ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଉରବ୍ଧ ନ ଥୋଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ
ପ୍ରଭୋଣଯ ଉସ୍ଙୋନୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆୋୄଯ  ׀ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ୄହଉଥିଫୋ ୄଓୄତଓ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄହଉଙି:
i.

ଚନମ ତ୍ରିଓୋ

ii. ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ
iii. ସ୍ୱ-ୄଖୋର୍ଣୋ ଯୂୄ ଏଓ ର୍ଥତ୍ର
iv. ଗ୍ରୋଭ ଞ୍ଚୋଣତ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
ଘିତ୍ର 1: ୄଫୈଧ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ
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7. ଏଣ୍ଟି – ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ (AML)

ଯିବାଷା
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙି ଥପଯ ୄଫୈଧ ଉତ୍ପର୍ତ୍ିସ୍ଥ ରୁ ଘାଆ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄଫୈଧ ଥପ ଅଣିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏହା ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙି ୄଫାରି ଚଣାୄ଼େ  ׀ବାଯତ ସଯଓାଯ ଭନି – ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ
ଓାମପୟଓାକୁଡଓ
ି ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫା ାଆଁ PMLA,2002 ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯିଥିୄର ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ନିଫୋଯଣ ଧିନିଣଭ ୂPMLA), 2002 ଭନି-ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓ
ି ୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଏଫଂ ଭନି-ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଧନଓୁ ଚଫତ ୂଧିହଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, 2005 ଠ୍ୋଯୁ ରୋକୁ ୄହରୋ  ׀ଏହୋ ଭନିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗଓୁ ଏଓ ଯୋଧ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ମୋହୋ ତିନଠ୍
ି ଁୁ ସୋତ ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ସଶ୍ରଭ ଓୋଯୋଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଟ. 5 ରକ୍ଷ
ମପୟନ୍ତ ୄଚୋଯିଭୋନୋୄଯ ଦଣ୍ଡନୀଣ ହୁ ଏ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଏଓ AML ରିସୀ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ତଦନୁ ସୋୄଯ ଅଆଅଯଡିଏ ନିଓଟୄଯ ଏଓ
ପ୍ରତିରିି ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀AML ଓୋମପୟକ୍ରଭ ନିଭସ
ନ ଫୁ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫୋ ଉଘିତ:
i.

ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରିସୀ, ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ ଏଫଂ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ

ii. ଏଓ ଭୂଔୟ ନୁ ୋନ ଧିଓୋଯୀଙ୍କ ନିମୁକ୍ତି
iii. AML ଦୄକ୍ଷ ଉୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ି
iv. ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ୄରଔୋ ୂଡିଟ /ନିଣନ୍ତ୍ରଣ
8. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ (KYC)
ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନ୍ତୁ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଓୁ ଏଓ ଫୟଫସୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ
ଯିଘଣଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଯିଘଣ ୄଘୋଯୀ, ଅଥିଓ ଓଟତୋ ଏଫଂ ଭନିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗଯ ନିଫୋଯଣ ୋଆଁ ଫୟୋଙ୍କ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଫିସ୍ଗୃତ ସୂଘନୋ ଦିନ୍ତୁ ୄଫୋରି
ଫୃ ଦ୍ଧକ
ି ତ ବୋୄଫ ଦୋଫୀ ଓଯୁଙନ୍ତି ׀
KYC ଭୋକପଦର୍ିଓୋଯ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଓୋମପୟଓୋ ୋଆଁ ଯୋଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଥିଓ
ସଂସ୍ଙୋନକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମୋକଯ ନିଫୋଯଣ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ, ୄତଣୁଓଯି, ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଓୃ ତ ଯିଘଣ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ୄମ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ସହିତ KYC ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ
ଂର୍ ଯୂୄ ନିଭସ
ନ ଫୁ ଓୁ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯନ୍ତି:
i.

ପୄଟୋଗ୍ରୋଫ୍

ii. ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ
iii. ଠ୍ିଓଣୋ ପ୍ରଭୋଣ –ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ, ୋସୄୋଟପ, ୄଟରିୄପୋନ ଫିର, ଫିଚୁୀ ଫିର, ଫୟୋଙ୍କ ୋସଫୁ ଓ
ଆତୟୋଦି
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iv. ଯିଘଣ ପ୍ରଭୋଣ – ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ, ୋସୄୋଟପ, ୄବୋଟଦୋତୋ ID ଓୋଡପ, PAN ଓୋଡପ, ଆତୟୋଦି
v. ଧିଓ – ଭୂରୟ ଓୋଯଫୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଣ ପ୍ରଭୋଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚ
9. ଭୁକ୍ତ – ଫୄରାଓନ ଫଧି
ଭୄନଓଯନ୍ତୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ନୂ ତନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି ଏଫଂ
ତୋହୋଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋୄଯ, ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧସଫୁ ୄସ ୄମଭିତ ି ଘୋହଁୁଥିରୋ, ୄସଭତି ନୁ ୄହଁ ׀
ୄସ ଓ‟ଣ ଓଯିୋୄଯ ?
ଅଆଅଯଡିଏ ତୋଙ୍କ ଧିନିଣଭୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ-ସୁରବ ପ୍ରୋଫଧୋନ ପ୍ରସ୍ଗୁତ ଓଯିଙନ୍ତି ମୋହୋ ଏହି ସଭସୟୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟୋନ ଦିଏ
 ׀ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙି ମୋହୋଓୁ ଏଓ “ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ଫଧି” ଓିଭୋ “ର୍ୀତୀଓଯଣ ଫଧି” ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଏହି ସଭଣୋଫଧିୄଯ, ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଘୋୄହଁ ନୋହିଁ, ୄସ ଏହୋଓୁ ୄପଯୋଆ
ୄଦଆୋୄଯ ଏଫଂ ନିଭନ ସର୍ତ୍ପସଫୁ ନ୍ତକପତ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆୋୄଯ ׀
i.

ୄସ ଏହି ଫିଓଳ୍ପଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯିୋୄଯ

ii. ତୋଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ
iii. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄପଯସ୍ଗ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ସଭୋନୁ ୋତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ
ସଓୋୄର୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଓଯ ଘୋଚପ ୋଆଁ ସଭୋୄଣୋଚିତ ଓଯୋମିଫ ׀
ଏହି ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ଏଓ ସୁଫଧ
ି ୋ ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଏ ׀
ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋପ୍ତି ତୋଯିଔଯ 15 ଦିନଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭୋୄନ ଏଓ ଫିଓଳ୍ପଓୁ ପ୍ରୄଣୋକ
ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ 1
_____________ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଘୋୄହଁ ନୋହିଁ,
ୄସ ଏହୋଓୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆୋୄଯ ׀
I.

ଭୁକ୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ

II. ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ
III. ଯେଓଯଣ
IV. ଭୁକ୍ତ ମୋଞ୍ଚ

ସାଯାଂଶ


ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋ ୄହଉଙି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଘୋଯିଓ ୄଫୈଧିଓ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ମୋହୋ ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
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ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ସୋଧୋଯଣତଃ „ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ‟ ଯୂୄ
ଯିଘତ
ି ׀



ବିଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ବୟୋସ  ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ  ଯିଫୋଯ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀



ଉଙ୍ଙତୋ, ଚନ, ଯକ୍ତଘୋ, ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡିଣ ସ୍ଙିତ ି ଆତୟୋଦି ବି ର୍ୋଯୀଯିଓ ରକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ
ତୋଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋୄଯ ୄଯଓଡପ  ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀



ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଏହି ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ୄଟ ୄମ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଯ ଯିଣୋଭ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ
ଗ୍ରୋହଓଯ ଫୟଫହୋଯୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄସବି ଏଓ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଏଓ ହୋନିଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଓଯିୋୄଯ ׀



ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ୄହଉଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ଏ ସ୍କୁର ଓିଭୋ ଓୄରଚ
ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଭୁୟନିସ
ି ୋର ୄଯଓଡପଠ୍ୋଯୁ ଉଦ୍ଧୋଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଚନମ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଆତୟୋଦି ׀



ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଏଓ ରିସୀ ଥିଫୋ ଏଫଂ ତଦନୁ ଯୂ ଅଆଅଯଡିଏ ୋଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରତିରିି ଦୋଔର
ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀AML ଓୋମପୟକ୍ରଭ ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରିସୀ, ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ  ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଏଓ ଭୂଔୟ
ନୁ ୋନ ଧିଓୋଯୀଙ୍କ ନିମୁକ୍ତି ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫୋ ଉଘିତ ׀



ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଓୃ ତ ଯିଘଣ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀KYC ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀଯ
ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଠ୍ିଓଣୋ ପ୍ରଭୋଣ, ୋନ ଓୋଡପ ଏଫଂ ପୄଟୋଗ୍ରୋପ ଆତୟୋଦି ବି KYC ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓତ୍ରିତ
ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ
1. ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋ
2. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ
3. ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
4. ଭୋନଓ ଏଫଂ ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ
5. ଏଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ
6. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନ୍ତୁ ୂKYC)
7. ଭୁକ୍ତ-ଫୄରୋଓନ ଫଧି
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

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

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ୄଟ ?
I.

ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ

II. ଚନମତ୍ରିଓୋ
III. ୋସୄୋଟପ
IV. ଗ୍ରୋଭ ଞ୍ଚୋଣତ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଯୂୄ ଯିକଣିତ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ?
I.

ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋ

II. ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣ ୂଫପଯୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋ
III. ଫୀଭୋଯ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ହ୍ରୋସ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋ
IV. ଫୀଭିତ ୄହଫୋ ୄଯ ଯୋଧିଓ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ନିମୁକ୍ତ ୄହଫୋ
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋୄଯ ନିଭନ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମିଫ ?
I.

ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ବୋଫୂର୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋ

II. ଉଙ୍ଙତୋ, ଚନ  ଯକ୍ତଘୋ
III. ସୋଭୋଚିଓ ସ୍ଙିତ ି
IV. ସତୟଯୋଣଣତୋ
ପ୍ରଶନ 4
ଏଓ ____________ ୄହଉଙି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଘୋଯିଓ ୄଫୈଧିଓ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ମୋହୋ ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
I.

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ

II. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଉଦ୍ଧଯଣ
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III. ସୂଘନୋ ସଂୄକ୍ଷ-ସୂଘୀ
IV. ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋ
ପ୍ରଶନ 5
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ସୋଧୋଯଣଯୂୄ _____________ ଯୂୄ
ଯିଘତ
ି ׀
I.

ଅୄଫଦନ ପଭପ

II. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ
III. ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପଭପ
IV. ଂର୍ଦୋନ ପଭପ
ପ୍ରଶନ 6
ନିଭନ ଦର୍ତ୍ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ, ୄସହି ୄକୋଟିଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଣ-ଭୋନଓ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
I.

ଫିଦୟୋଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର

II. ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯିଘଣ ତ୍ର
III. ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ
IV. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭପୋବିୄର୍ଓଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
ପ୍ରଶନ 7
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙି ଥପଯ ______________

ଉତ୍ପର୍ତ୍ିସ୍ଙଓୁ ରୁ ଘୋଆ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ

_____________ ଥପ ଅଣିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋ ପୄଯ ଏହୋ ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ଚଣୋୄଡ ׀
I.

ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ

II. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ
III. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ
IV. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ
ପ୍ରଶନ 8
ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁ ଏ, ୄସ ଭୁକ୍ତ – ଫୄରୋଓନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥପୋତ୍ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋପ୍ତ
ଓଯିଫୋଯ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଓୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଆ ୋୄଯ ׀
I.

60 ଦିନ

II. 45 ଦିନ
III. 30 ଦିନ
IV. 15 ଦିନ
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ପ୍ରଶନ 9
ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପଯୋଆ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ 100% ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ

II. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ 50% ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ
III. ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣୋଫଧି, ୋଆଁ ସଭୋନୁ ୋତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଔଙ୍ଙପ  ଷ୍ଟୋବ୍ନ
ଓଯ ଘୋଚପଓୁ ସଭୋୄଣୋଚିତ ଓଯିଫୋ ୄଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ
IV. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ ଧିଓୋଯ ହଯୋଆଫ
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ୄଫୈଧ ଠ୍ିଓଣୋ ପ୍ରଭୋଣ ନୁ ୄହଁ ?
I.

PAN ଓୋଡପ

II. ୄବୋଟଦୋତୋ ID ଓୋଡପ
III. ଫୟୋଙ୍କ ୋସଫୁ ଓ
IV. ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ
ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ୋସୄୋଟପ ୄହଉଙି ଏଓ ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ଅଫସ୍ଙୋଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଯୂୄ ଯିକଣିତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଉଙ୍ଙତୋ, ଚନ  ଯକ୍ତ ଘୋ ୄହଉଙନ୍ତି ୄସହି ୄଓୄତଓ ଚିନର୍
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ
ପ୍ରତିୄଫଦନୋୄଯ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
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ଏଓ ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋ ୄହଉଙି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଘୋଯିଓ ୄଫୈଧିଓ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ମୋହୋ ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଯୋର୍ନ ଓୋଡପଓୁ ଏଓ ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙି ଥପଯ ୄଫୈଧ ଉତ୍ପର୍ତ୍ିସ୍ଙଓୁ ରୁ ଘୋଆ ଏଓ ଥପ ଫୟଫସ୍ଙୋୄଯ ୄଫୈଧ ଥପ ଅଣିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
ମୋହୋ ପୄଯ ଏହୋ ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ଚଣୋୄଡ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁ ଏ, ୄସ ଭୁକ୍ତ-ଫୄରୋଓନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥପୋତ୍ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋପ୍ତ
ଓଯିଫୋଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଓୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଆୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ସଭଣୋଫଧିୄଯ, ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄପଯୋଆ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ସଭୋନୁ ୋତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଔଙ୍ଙପ  ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଓଯ
ଘୋଚପଓୁ ସଭୋୄଣୋଚିତ ଓଯିଫୋ ୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
PAN ଓୋଡପ ଏଓ ୄଫୈଧ ଠ୍ିଓଣୋ ପ୍ରଭୋଣ ନୁ ୄହଁ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 13
ଦରି ରୀଓଯଣ – ରି ସୀ ସର୍ତ୍ପ- I
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସଥିୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଫିବିନ୍ନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଉୄଯ
ଅୄଭ ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ରିସୀ ଫସ୍ଙୋ ଦରିରୀଓଯଣ
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A. ରି ସୀ ଫସ୍ଥା ଦରି ରୀଓଯଣ
1. ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିୟଭ ଯସିଦ
ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ ୂFPR) ଚୋଯୀ
ଓୄଯ  ׀FPR ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙି ׀
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ନ୍ତକପତ ନିଭନ ସୂଘନୋସଫୁ ଥୋଏ :
i.

ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ନୋଭ ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣୋ

ii. ରିସୀ ସଂଔୟୋ
iii. ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯୋର୍ି
iv. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନଯ ଦ୍ଧତି  ଫୋଯଭୋଯତୋ
v. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄଦଣ ତୋଯିଔ
vi. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯିଔ
vii. ରିସୀଯ ନ୍ତିଭ ଯିକ୍ୱତୋ ତୋଯିଔ
viii. ୄର୍ର୍ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନଯ ତୋଯିଔ
ix. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
FPR ଯ ଚୋଯୀ ୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦକୁଡଓ
ି ଚୋଯୀ ଓଯିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ
ଗ୍ରୋହଓ ଠ୍ୋଯୁ ଅହୁ ଯି ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ  ׀ଏହି ଯସିଦସଫୁ ଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ୂRPR) ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
RPR କୁଡଓ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ଫିଫୋଦଯ ଫସଯୄଯ ପ୍ରଦୋନଯ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତି ׀
2. ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚ
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଫୀଭୋ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଟ  ׀ଏହା ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ  ׀ଏହୋ ସ୍ୱଣଂ ଘୁକ୍ତି ନୁ ୄହଁ  ׀ମଦି ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ରିସୀଧୋଯୀଠ୍ୋଯୁ ହଚିମୋଏ, ଏହୋ ଫୀଭୋ
ଘୁକ୍ତିଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ ନୋହିଁ  ׀ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ନ ଓଯି ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯିଫ ׀
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଏଓ ୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସୋୄଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଭୋନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ତିନ ି ବୋକ ଥୋଏ :
a) ରି ସୀ ନୁ ସଘ
ୂ ୀ
ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ ପ୍ରଥଭ ବୋକ ହୁ ଏ  ׀ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ସମ୍ମୁଔ ୃଷ୍ଠୋୄଯ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ  ׀ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ନୁ ସଘ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄସସଫୁ ୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନିଭନ
ୂ ୀକୁଡଓ
ସୂଘନୋସଫୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଥୋଏ :
ଘିତ୍ର 1: ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚ ଖଟଓ
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i.

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ ନୋଭ

ii. ରିସୀ ୋଆଁ ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫିଫଯଣୀ ୄମଯିଓି :
 ରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ନୋଭ ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣୋ
 ଚନମ ତୋଯିଔ ଏଫଂ ଫଣସ କତ ଚନମଦନ
ି
 ରିସୀ ଘୁକ୍ତିଯ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ଫଧି
 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
 ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ
 ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଫଧି
 ଅଯମ୍ଭ ତୋଯିଔ, ଯିକ୍ୱତୋ ତୋଯିଔ ଏଫଂ ୄର୍ର୍ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ୄଦଣତୋଯିଔ
 ରିସୀ ରୋବ ସହିତ ଓି ରୋବ ଯହିତ ୄଟ
 ନୋଭୀତ ଙ୍କ ନୋଭ
 ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରଣୋୀ -

ଫୋର୍ିଓ; ଦ୍ଧପ ଫୋର୍ିଓ; ୄତୈଭୋସିଓ; ଭୋସିଓ; ୄଫତନଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟିଫୋ

ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ
 ରିସୀ ସଂଔୟୋ – ମୋହୋ ରିସୀ ଘୁକ୍ତିଯ ନନୟ ଯିଘଣ ସଂଔୟୋ ୄଟ
iii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ  ׀ଏହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ୄଟ
iv. ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଏଫଂ ରିସୀ ଷ୍ଟୋବ୍ନ
v. ସ୍ଙୋନୀଣ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋଙ୍କ ଠ୍ିଓଣୋ
b) ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ଖଟଓ ଭୋନଓ–ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ିତ ହୁ ଏ, ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭସ୍ଗ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଥୋଏ, ମଦି ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଫହିବୂ ତ
ପ ଓଯୋ ନ ମୋଆଥୋଏ  ׀ଏହି ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଙ ି ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଘୁକ୍ତି ମଥୋ: ଫଧି, ଏଓଭୋତ୍ର ପ୍ରିଭିଣଭ ଓିଭୋ ରୋବୄଯ ଣ-ସହୄମୋକୀ ରିସୀ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହୋଆ ନ ୋଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ଧିଓୋଯ  ସୁଫଧ
ି ୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପସଫୁ ଓୁ
ନିଯୂିତ ଓଯନ୍ତି, ମୋହୋସଫୁ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ପ୍ରମୁଚୟ ଟନ୍ତି ׀
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c) ଫିୄଶଷ ରି ସୀ ପ୍ରାଫଧାନ
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ତୃ ତୀଣ ବୋକୄଯ ଫିୄର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ
ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ୋଆଁ ଫିୄର୍ର୍ ଟନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ସମ୍ମୁଔୄଯ ଙୋମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଏଓ ସଂରଗ୍ନ ଯୂୄ
ରକୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଭୋନଓ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ , ନୁ ଗ୍ରହ ଦିନସଫୁ ଓିଭୋ ଫୟକଭନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଣ-ଚଫତ ବି,
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫିୄର୍ର୍ ଘୁକ୍ତି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଭହିା, ମିଏ ଘୁ କ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଯିଫା ସଭୟୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟାଶା ଯୄଔ, ତାଯ କବପଧାଯଣ ୄମାକଁୁ ଭୃ ତୁୟଓୁ
ଫାଧା ୄଦଉଥିଫା ଏଓ ଧାଯ ׀
ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ଧ୍ୟୋଣ 13 ୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଙି ׀

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

ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି

II. ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଙି
III. ରିସୀଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯେ ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ
IV. ରିସୀ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ନକଦ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଙ ି

ସାଯାଂଶ


ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ୂFPR) ଚୋଯୀ
ଓୄଯ  ׀FPR ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆଙି ׀



ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଫୀଭୋ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଥିଫୋ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଟ  ׀ଏହୋ ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ׀



ଭୋନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ତିୄନୋଟି ବୋକ ଯୄହ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄହରୋ ରିସୀ ନୁ ସଘ
ୂ ୀ, ଭୋନଓ
ପ୍ରୋଫଧୋନ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ୂ FPR)
2. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ
3. ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ
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4. ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ
5. ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନ

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

FPR ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରି ସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଙି ׀
ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭନ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ?
I.

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ

II. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ
III. ଫିଫଯଣ ୁସ୍ଗିଓୋ
IV. ଦୋଫୀ ପଭପ
ପ୍ରଶନ 2
ମଦି ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄରଖିଫୋ ୋଆଁ ଚଟି ବୋର୍ୋ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄନଓୋଥପ
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ, ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହୋଯ ଥପ ୄଓଭିତ ି ଓଯୋମିଫ ?
I.

ଫୀଭିତଯ ସକ୍ଷୄଯ

II. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ସକ୍ଷୄଯ
III. ରିସୀଓୁ ର୍ୂନୟ /ନିଷ୍କ୍ରିଣ ୄଫୋରି ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄପଯୋଆୄଦଫୋ ୋଆଁ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ଓୁ ହୋମିଫ
IV. ରିସୀଓୁ ର୍ୂନୟ/ନିଷ୍କ୍ରିଣ ୄଫୋରି ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଫିନୋ ସୁଧୄଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄପଯୋଆୄଦଫୋ ୋଆଁ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ଓୁ ହୋମିଫ
ପ୍ରଶନ 3
ୄସହି ଫିଓଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ମୋହୋ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓୄଯ ׀
I.

ଏହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ

II. ଏହୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଓିଣିଫୋୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟକ୍ତ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଅଗ୍ରହଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ
III. ଏହୋ ଫୟୋଙ୍କ, ୄବ୍ରୋଓଯ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଘୟୋୄନର ଂର୍ୀଦୋଯଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ
ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ୂଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ ଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ
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IV. ଏହୋ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ପ୍ରଦୋନୄଯ ଥିଫୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର ୄଟ
ପ୍ରଶନ 4
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙି

II. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙି
III. ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙି
IV. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଦଯ ଫିୋଆଫୋ ଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙି
ପ୍ରଶନ 5
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଫୁ ୋଆଁ, ଓବ୍ନୋନୀ
_____________ ଚୋଯୀ ଓଯିଫ ׀
I.

ୁନଃପ୍ରଘନ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ

II. ୁନଯୁଦ୍ଧୋଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ
III. ୁନଃସ୍ଙୋନ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ
IV. ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ
ପ୍ରଶନ 6
ଓ‟ଣ ୄହଫ ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଭୂ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଓୁ ହଚୋଆ ଦିଏ ?
I.

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ନ ଓଯି ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯିଫ

II. ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମିଫ
III. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫିଭୀତଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄନରୋ ୄଯ ନଫୀଓୃ ତ ନିଣଭ  ସର୍ତ୍ପ ସହିତ ଏଓ
ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯିଫ
IV. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ନ ଓଯି, ଓିନ୍ତୁ ୄଓଫ ଏଓ ନୟୋଣୋଣ ଅୄଦର୍ ୄଯ, ଏଓ ନଓର
ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯିଫ
ପ୍ରଶନ 7
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ?
I.

ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଓୁ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହଫୋଓୁ ଡିଫ ଓିନ୍ତୁ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସୋୄଯ ନିଫୋମପୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ׀

II. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଓୁ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହଫୋଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସୋୄଯ ନିଫୋମପୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
III. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୋ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସୋୄଯ ନିଫୋମପୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
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IV. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ନୋ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ନୋ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସୋୄଯ ନିଫୋମପୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ପଭପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଭୋନଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ପ୍ରଥଭ ବୋକ ହୁ ଏ ?
I.

ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ

II. ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ
III. ଫିୄର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ
IV. ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
ପ୍ରଶନ 9
ଏଓ ଭୋନଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ, ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁ ବୋକୄଯ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ସୂଘନୋ ଥିଫ ?
I.

ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯିଔ, ଯିକ୍ୱତୋ ତୋଯିଔ ଏଫଂ ୄର୍ର୍ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ୄଦଣ ତୋଯିଔ

II. ନୋଭୀତଯ ନୋଭ
III. ଧିଓୋଯ  ସୁଫଧ
ି ୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପ, ମୋହୋ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ପ୍ରମୁଚୟ
IV. ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯଓୋଯୀଙ୍କ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଏଫଂ ରିସୀ ଷ୍ଟୋବ୍ନ
ପ୍ରଶନ 10
“ଏଓ ଭହିୋ, ମିଏ ଘୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯୄଔ, ତୋଯ କବପଧୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଭୃତୁୟଓୁ ଫୋଧୋ
ୄଦଉଥିଫୋ ଏଓ ଧୋଯୋ” ଓୁ ଏଓ ଭୋନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ୄଓଉଁ ନୁ ବୋକୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯୋମିଫ ?
I.

ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ

II. ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରୋଫଧୋନ
III. ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ
IV. ଫିୄର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
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ମଦି ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄରଖିଫୋ ସଭଣୄଯ ଚଟି ବୋର୍ୋ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄନଓୋଥପ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହୁ ଏ, ଏହୋଯ ଥପ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭିତଯ ସକ୍ଷୄଯ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯସିଦ ଏହୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଆଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ୋଆଁ, ଓବ୍ନୋନୀ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ ଚୋଯୀ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଭୂ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଓୁ ହଚୋଆଦିଏ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ନ
ଓଯି ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଓୁ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ ଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହଫୋଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଧିନିଣଭ
ନୁ ସୋୄଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ରିସୀ ନୁ ସୂଘୀ ଏଓ ଭୋନଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ପ୍ରଥଭ ବୋକ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ଭୋନଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁ ବୋକୄଯ ଧିଓୋଯ  ସୁଫଧ
ି ୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପ ଉୄଯ
ସୂଘନୋ ଥିଫ, ମୋହୋ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ପ୍ରମୁଚୟ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
“ଏଓ ଭହିୋ, ମିଏ ଘୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯୄଔ, ତୋଯ କବପଧୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଭୃତୁୟଓୁ ଫୋଧୋ
ୄଦଉଥିଫୋ ଏଓ ଧୋଯୋ” ଓୁ ଏଓ ଭୋନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ଫିୄର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁ ବୋକୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ
ଓଯୋମିଫ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 14
ଦରି ରୀଓଯଣ -ରି ସୀ ସର୍ତ୍ପ - II
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄଭ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ ׀
ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄରୋଘିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ୄଯ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି, ରିସୀ ଫୟକଭନ ଏଫଂ ଣ-ଚଫତ ଆତୟୋଦି
ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ ସୁଫଧ
ି ୋ
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A. ରି ସୀ ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ ସୁଫଧ
ି ା
1. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭୟାଫଧି
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ଭୃତୁୟ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫଘନ ଫଦ୍ଧ ହୁ ଏ ଏହି ସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ ପ୍ରି ଭିଣଭ ସଫୁ ଅଚି ତୋଯିଔ
ମପୟନ୍ତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଥିଫ  ׀ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଦଣ ୄହଫୋ
ୄଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ତିଯକ୍ତ
ି ସଭଣୋଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ନୁ ଗ୍ରହ ସଭୟାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖପତା ଏଓ ଭାସ ଓିଭାେ 31 ଦିନ ୄଟ  ׀ନୁ ଗ୍ରହଯ ଦିନ ି ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ୄଦଣ
ତୋଯିଔଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦିନଠ୍ୋଯୁ କଣନୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ପ୍ରୋଫଧୋନ ଏଓ ରିସୀ, ମୋହୋ ନୟଥୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ
ଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ ଫୟକତ ୄହୋଆମୋଆଥୋନ୍ତୋ, ତୋଓୁ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଘୋରୁ ଯହିଫୋ ୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫର୍ୟ ୄଦଣ ଯୄହ ଏଫଂ ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ଏହି ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ
ଭୃତୁୟ ରୋବଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟି ୄଦଆ ୋୄଯ  ׀ମଦି ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣ ସଭୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଫୋଓି ଯୄହ, ରିସୀଓୁ
ତୋୄଯ ଫୟକତ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୃତୁୟ ରୋବଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଧୀନୄଯ ଯୄହ
ନୋହିଁ  ׀ୄଓଫ ୄସହି ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ହୁ ଏ ମୋହୋ ଣ-ଚଫତ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ  ׀ଏଓ ଥପୄଯ ଫୀଭିତ ଏ
ପ୍ରଓୋୄଯ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୁକ୍ତ ଫୀଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ ׀
2. ଫୟକଭନ ଏଫଂ ୁନଃସ୍ଥାନ /ୁନଃପ୍ରଘନ
ଅୄଭଭୋୄନ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ରିସୀ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଙି ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନୁ ଗ୍ରହ
ଦିନକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ  ׀ସୁସଭୋଘୋଯ ୄହଉଙି ୄମ ଫୟଫହୋଯିଓ ଯୂୄ ସଭସ୍ଗ ସ୍ଙୋଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ଏଓ
ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃସ୍ଙୋନ ୂୁନଃପ୍ରଘନ ଯ ନୁ ଭତି ୄଦଆଥୋନ୍ତି ׀

ଯିବାଷା
ୁନଃସ୍ଙୋନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ରିସୀଓୁ ୁନଃ ପ୍ରବୋଫୀ ଯୄଔ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ
ପ୍ରଦୋନ ନ ଓଯୋୄହୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯି ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ଣ – ଚଫତ ଓୋଯଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ନ୍ତକପତ
ଘୋରୁ ଯଔୋମୋଆଥିଫ ׀
ଏଓ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଫର୍ୟ ଫୀଭିତଯ ସର୍ତ୍ପଫହ
ି ୀନ ଧିଓୋଯ ୄହୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ  ׀ଏହୋ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ
ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋଯିଫ :
i.

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ାଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ନାହିଁ : ଏଓ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓୋଯଣଯୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
ୄହୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ

ii. ଯିଚବପଯ ସୃ ଷ୍ଟ:ି ରିସୀଧୋଯୀ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଯ ୄସହି ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍, ମୋହୋ
ପୄଯ ୄସହି ଯିଚବପ ସୃଷ୍ଟି ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ମୋହୋ ସଂଘିତ ୄହୋଆ ଥୋନ୍ତୋ ମଦି ରିସୀ ଫୟକତ ୄହୋଆ ନ ଥୋନ୍ତୋ ׀
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iii. ଫିୄଶଷ ସଭୟାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ: ରିସୀଧୋଯୀ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄସବି ୁନଃସ୍ଙୋନ ୋଆଁ
ପ୍ରୋଫଧୋନୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସଭଣ ଫନ୍ଧନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ବୋଯତୄଯ
ୁନଃପ୍ରଘନ ନିଶ୍ଚିତ୍ ଯୂୄ ଫୟକଭନ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ, ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୋଫଧି, ଧଯନ୍ତୁ ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରବୋଫୀ
ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
iv. ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ସୄନ୍ତାଷଚନଓ ପ୍ରଭାଣ : ଫୀଭିତ ତୋ‟ ଫିଙନ୍ନ
ି ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ପ୍ରଭୋଣ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ୄଓଫ ୄମ ତୋ‟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ଥିଫ
ତୋହୋନୁ ୄହଁ ଓିନ୍ତୁ ନୟୋନୟ ଓୋଯଣ ୄମଯିଓି ଅଥିଓ ଅଣ  ୄନୈତଓ
ି ତୋ ଫସ୍ଗୁ ତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟ ୄହୋଆଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
v. ଓାାତୀତ (ତିୄଦୟ) ପ୍ରିଭିୟଭଯ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରଦାନ : ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ସଭସ୍ଗ ଓୋୋତୀତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ପ୍ରୄତୟଓ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ୄଦଣ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
vi. ଫଶିଷ୍ଟ ଋଣଯ ପ୍ରଦାନ :

ଫୀଭିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସି ଫୋଓି ଥିଫୋ ରିସୀ ଋଣଯ ପ୍ରଦୋନ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି

ଋଣଗ୍ରସ୍ଗତୋଓୁ ୁନଃସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ମୋହୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଯହି ଥୋଆୋୄଯ ׀
ୄଫାଧହୁ ଏ ଉୄଯାକ୍ତ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତାହା ୄଟ ମାହା ୁନଃସ୍ଥାନୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ପ୍ରଭାଣ
ଅଫଶୟଓ ଓୄଯ  ׀ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣଯ ପ୍ରଓୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀଯ ଯିସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ ׀
ମଦି ରିସୀଟି ତି ଳ୍ପ ଫଧି ୋଆଁ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଯହିଙ,ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଭୋଣ ଫିନୋ ରିସୀଓୁ
ୁନଃସ୍ଙୋିତ ଓଯିୋୄଯ ଓିଭୋ ଫୀଭିତ ଠ୍ୋଯୁ ୄଓଫ ଏଓ ସଯ ସ୍ୱୀଓୋୄଯୋକ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ପ୍ରଭୋଣ ଓୄଯ ୄମ
ତୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଉର୍ତ୍ଭ ଙି ׀
ଓବ୍ନୋନୀ ଫର୍ୟ ୄଓୄତଓ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ନ୍ତକପତ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓିଭୋ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ନୟ ପ୍ରଭୋଣ ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯିୋୄଯ ׀
i.

ୄକୋଟିଏ ୄହଉଙି ଫହୁ ସଭଣ ୂଫଯ
ପ ୁ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧି ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଆଙି ଏଫଂ ରିସୀଟି ଧଯନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଣ ଏଓ ଫର୍ପ
ୄହଫ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଙି ׀

ii. ନୟ ଏଓ ଯିସ୍ଙିତ ି ୄହଉଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଏହୋ ସୄନ୍ଦହ ଓଯିଫୋଯ ଓୋଯଣ ଯହିଙ ି ୄମ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ଓିଭୋ ନୟ ସଭସୟୋ ଯହିଥୋଆୋୄଯ  ׀ନୂ ତନ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ମଦି ରିସୀଯ ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ଗ୍ରବୋକ ଯୋର୍ି ଧିଓ ୄହୋଆଥିଫ ׀
ୄମୄହତୁ ଏଓ ୁନଃପ୍ରଘନ ୋଆଁ ଏହି ଉୄେର୍ୟୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଏଓ ଫଡ ଅଓୋଯଯ ଯୋର୍ି ପ୍ରିଭିଣଭଯ ତୀତ ଫୋଓିଯୋର୍ି 
ସୁଧ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଧୋଯୀ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଏହୋଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋ ଉଘିତ ୄମ ଭୂ
ରିସୀଓୁ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ଧିଓ ରୋବଦୋଣଓ ୄହଫ  ׀ୄନଓ ସଭୟୄଯ
ୁନଃପ୍ରଘନ ଧିଓ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆଥାଏ ଓାଯଣ ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଫା, ୁନଃପ୍ରଘନଯ ତାଯିଔ ଦିନ ଫୀଭିତଓୁ
ୄହାଆଥିଫା ଫୟସ ଅଧାଯୄଯ ଧିଓ ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ଅଫଶୟଓ ଓଯିଫ ׀
a) ରି ସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ଦୄକ୍ଷ
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ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତି ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓୋଆଫୋ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ରିସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫୟକଭ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ପ୍ରଥଭ ୄଦଣ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ (FUP) ଯୁ ଓିଙ ି ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୋଫଧି
ୂଧଯନ୍ତୁ 5 ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓଯିୋଯିଫ ׀
i.

ସାଧାଯଣ ୁନଃପ୍ରଘନ

ସଫୁ ଠ୍ୁ ସଯ ପ୍ରଓୋଯଯ ପ୍ରଘନ ତୋହୋ ୄଟ ମୋହୋ ସୁଧ ସହିତ ଫର୍ିଷ୍ଟ ୂଫୋଓି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ୄଟ  ׀ଏହୋଓୁ
ସୋଧୋଯଣ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓୁ ହୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋ ପ୍ରବୋଫୀ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ସଭପଣ ଭୂ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ସ୍ୱୀଓୋୄଯୋକ୍ତି ଓିଭୋ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ଓିଙ ି ନୟ ପ୍ରଭୋଣ ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯିୋୄଯ ׀
ii. ଫିୄଶଷ ୁନଃପ୍ରଘନ
ଅୄଭ ଓ‟ଣ ଓଯିଫୋ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ତିନ ି ଫର୍ପଯୁ ଓଭ ସଭଣ ଘୋୁ ଯହିଥିଫ ଏଫଂ ସଫପନଭ
ି ନ ସଭପଣ ଭୂରୟପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହୋଆ ନ ଥିଫ ୂଥପୋତ୍ ସଂଘିତ ଯିଚବପ ଓିଭୋ ନକଦ ଭୂରୟ ନକଣୟ ୄହୋଆଥୋଏ ଓିନ୍ତୁ ଫୟକଭନ ସଭଣୋଫଧି ଧିଓ
ୄହୋଆଥିଫ ? ଧଯନ୍ତୁ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଫର୍ପ ଓିଭୋ ଧିଓ ସଭଣୋଫଧି ୄଯ ରିସୀଓୁ
ୁନଃପ୍ରଘନ ୋଆଁ ଉସ୍ଙିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଏହୋଓୁ ୁନଃପ୍ରଘିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ଫିୄର୍ର୍ ୁନଃପ୍ରଘନ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଏଓ ୄମୋଚନୋ
ସୋହୋମୟୄଯ ୂମୋହୋ ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ବୋଯତୀଣ LIC ୄଯ ପ୍ରଘିତ ଙି  ׀ଏଆଠ୍ି ଏହୋ ୄସବି ୄଟ ୄମଭିତଓ
ି ି ଏଓ
ନୂ ତନ ରିସୀ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋମୋଆଙି, ମୋହୋଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯିଔ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନୋହିଁ ମୋହୋ ରିସୀ
ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ୄଓୄତଓ ଚୀଫନ ପ୍ରତି ପ୍ରମୁଚୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଭୂ ରିସୀଟି 40 ଫର୍ପ ଫଣସୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫ ଏଫଂ ନୂ ତନ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯିଔ 42 ଫର୍ପ ଫଣସ ୄଟ, ରିସୀ ଫଧି
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସହି ରିସୀସଫୁ ୋଆଁ ୄଓୋଡିଏଯୁ ଠ୍ଯ ଫର୍ପଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମିଫ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଫଧି 60 ଫର୍ପୄଯ ସଭୋପ୍ତ
ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ  ׀ୁଯୁଣୋ  ନୂ ତନ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଭଧ୍ୟଯ ନ୍ତଯ ଏଫଂ ଏହୋ ଉୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସୁଧଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
iii. ଋଣ ମୁକ୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନ
ତଥୋି LIC ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଥିଫୋ ୁନଃପ୍ରଘନଯ ତୃ ତୀଣ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ଋଣ ମୁକ୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନ
ଦ୍ଧତି  ׀ଏହୋ ୄଓଫ ଏଓୋଓୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ନୁ ୄହଁ ଓିନ୍ତୁ ଦୁ ଆଟି ଓୋଯଫୋଯ ସହିତ ଚଡିତ :
 ଏଓ ଋଣଯ ସଭଓୋିଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
 ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ ଫୋଓି  ସୁଧଓୁ ସୋଧୋଯଣ ୁନଃପ୍ରଘନ ନ୍ତକପତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବି ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ରିସୀ
ନ୍ତକପତ ୁନଃପ୍ରଘନ ତୋଯିଔ ସୁଦ୍ଧୋଚୄଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋଓୁ ୄମୋକୟ ୄହଉଥିଫୋ ଋଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି
ଋଣଓୁ ୁନଃପ୍ରଘନ ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ପ୍ରତିପ ଯୋର୍ି ଯୂୄ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ଋଣଓୁ ୁନଃପ୍ରଘନ ଉୄେର୍ୟ
ୋଆଁ ପ୍ରତିପ ଯୋର୍ି ଯୂୄ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ମଦି ଫୋଓିଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭ  ସୁଧ ୋଆଁ ଋଣ ସଭୋୄଣୋଚନ ୄଯ
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ଯହିଥିଫୋ ଓିଙ ି ଫଓୋ ଯୋର୍ି ଥୋଏ, ଏହୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଋଣମୁକ୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନଯ
ସୁଫଧ
ି ୋ ୄଓଫ ୄସହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଫ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁନଃପ୍ରଘନ ତୋଯିଔ ସୁଦ୍ଧୋ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହୋଆଥିୄଫ ׀
iv. ଓିସ୍ତି ୁନଃପ୍ରଘନ
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଅଭ ୋଔୄଯ ଓିସ୍ଗି ୁନଃପ୍ରଘନ ଯହିଙ ି ମୋହୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀଧୋଯୀ ଫୋଓି ଥିଫୋ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଅଓୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ସ୍ଙିତୄି ଯ ନ ଥୋଏ ଥଫୋ ରିସୀଓୁ ଫିୄର୍ର୍ ୁନଃପ୍ରଘନ ୄମୋଚନୋ
ନ୍ତକପତ ୁନଃପ୍ରଘିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ନୋହିଁ  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭକୁଡଓ
ି ଯ ଫୋଓିଥିଫୋ ଯୋର୍ିଓୁ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ
ୁନଃପ୍ରଘନ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ବି ସୋଧୋଯଣ ହିସୋଫୄଯ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମିଫ ׀
ପ୍ରଦୋନଯ ପ୍ରଓୋଯ ୂୄତୈଭୋସିଓ ଓିଭୋ ଦ୍ଧପଫୋର୍ିଓ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଫୀଭୋଧୋଯଓଓୁ ୄକୋଟିଏ ଦ୍ଧପଫୋର୍ିଓ ଓିଭୋ ଦୁ ଆଟି
ୄତୈଭୋସିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଫୋଓି ଥିଫୋ ଯୋର୍ିଯ ଫର୍ିଷ୍ଟଓୁ
ପ୍ରସୋଯିତ ଓଯୋମିଫ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘିତ ରିସୀ ଫୋର୍ିଓୀ ଫର୍ପ  ତୋ‟ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦୁ ଆ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରିସୀ ଫୋର୍ିଓୀକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମିତ
ି
ଓଯି, ଦୁ ଆ ଫର୍ପ ଓିଭୋ ତୄତୋଧିଓ ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଦଣ ତୋଯିଔସଫୁ ୄଯ ବଫିର୍ୟତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମିଫ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଫୟକତ ରିସୀସଫୁ ଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସକ୍ରିଣଯୂୄ
ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି ୄମୄହତୁ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଥିଫୋ ରିସୀସଫୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ରିସୀଧୋଯୀ ୋଆଁ ତି
ଓମ୍ ରୋବପ୍ରଦ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
3. ଣ – ଚଫତ ପ୍ରାଫଧାନ
ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ ୂନୁ ବୋକ 113

ନ୍ତକପତ ୄକୋଟିଏ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରୋଫଧୋନ ତୋହୋ ୄହଉଙି ମୋହୋ

ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ୄଓୄତଓ ରୋବଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭୋୄନ ଧିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଦ୍ୱୋଯୋ
ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସକ୍ରିଣ ଯଖିଫୋୄଯ ସଭଥପ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଏଆଟି ରୋକୁ ୄହଉଥିଫୋ ତଓପ ୄହଉଙି ୄମ ରିସୀ
ନ୍ତକପତ ସଂଘିତ ନକଦ ଭୂରୟ ଉୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଦୋଫୀ ଥୋଏ ׀
ଏପ୍ରଓାୄଯ ବାଯତୀୟ ଅଆନ ଏହି ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ମଦି ନୁ ୟନ ତିନ ି ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫଷପ ାଆଁ ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙି,
ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ସଭପଣ ଭୂରୟ ୄହଫ  ׀ମଦି ରିସୀଯ ସଭପଣ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ, ଏହୋ ଏଓ ହ୍ରୋସ ଓଯି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ଭୂରୟ ଥିଫୋ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ ପ୍ରଘିତ ଥିଫ  ׀ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ଭୂରୟ
ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଧିଓ ଉଦୋଯ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
a) ସଭପଣ ଭୂରୟ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ସୋଯଣୀ ଥୋଏ ମୋହୋ ଫିବିନ୍ନ ସଭଣଯ ସଭପଣ ଭୂରୟକୁଡଓ
ି ଯ ସୂଘୀ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଥୋଏ ମୋହୋ ସଭପଣ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଉୄମୋକୀ ୄହଫ  ׀ଏହି
ସୂତ୍ର ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଓୋଯ  ୄମୋଚନୋ, ରିସୀଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ରିସୀ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ-ପ୍ରଦୋନ ସଭଣୋଫଧିଯ ଧ୍ୟୋନ ଯୄଔ  ׀ସଭପଣ
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ଚୄଣ ହୋତୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ନକଦଯ ଫୋସ୍ଗଫ ଯିଭୋଣ ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଏହୋ ଏହି ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଏ ୄମ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଂୄମୋଚନ, ୄଫୋନସ ଓିଭୋ ଡିବିୄଡଣ୍ଡ ସଂଘଣ, ଗ୍ରୀଭ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓିଭୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭୄଯ ନ୍ତଯ, ରିସୀ ଋଣ ଆତୟୋଦିଯ ପସ୍ୱଯୂ ନକଦ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତିୄଯ ମୁକ୍ତ ଓିଭୋ
ଫିମୁକ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ ମୋହୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ, ତୋହୋ ୄହଉଙି ର୍ୁଦ୍ଧ ସଭପଣ ଭୂରୟ  ׀ସଭପଣ ଭୂରୟ
ୄଡ୍ ପ୍ ଭୂରୟଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ୄଟ ׀
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟଓୁ କୟୋୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
b) ରି ସୀ ଋଣ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ , ମୋହୋ ଏଓ ନକଦ ଭୂରୟ ସଂଘିତ ଓଯନ୍ତି, ତୋଙ୍କ ୋଔୄଯ ଋଣ ୋଆଁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ରିସୀଯ
ନକଦଭୂରୟଯ ଉୄମୋକ ଓଯି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଟଙ୍କୋ ଉଧୋଯ ୄନଫୋଯ ଧିଓୋଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ
ଥୋଏ  ׀ରିସୀ ଋଣ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ସଭପଣ ଭୂରୟଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ୂଧଯନ୍ତୁ 90%) ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥୋଏ  ׀ଧ୍ୟୋନ
ଯଔନ୍ତୁ ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ନିଚ ଏଓୋଉଣ୍ଟଯୁ ଧୋଯ ୄନଉଙି  ׀ୄସ ଯୋର୍ି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋଯ ୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ ମଦି ରିସୀଯ
ସଭପଣ ଓଯୋମୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀
ଫର୍ୟ ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋଯ ସଭୋପ୍ତି ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଆଥୋନ୍ତୋ  ׀ରିସୀ ଉୄଯ ଏଓ ଋଣ ୄନଫୋ ଯିଫୄର୍ତ୍ପ, ଏଓ
ରିସୀଧୋଯୀ ୄଓକ୍ ଓୁ ଯଖିଫୋୄଯ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଔୋଆଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ସଭଥପ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ ଋଣ ରିସୀଓୁ ଚୀଫିତ
ଯଖିଫୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦ୍ରଫ ନିଧିକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଧିଓୋଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଏଓ ଋଣ ତୋହୋ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ଅଣ
ଅଓସ୍ମିଓ ନିଧିଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୁୋଯିର୍ ଓଯିୋଯିୄଫ ଓିନ୍ତୁ ଅଣ ତୋଓୁ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓ ଯୂୄ
ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଘୋହିଁୄଫ ׀
ଏଓ ରିସୀ ଋଣ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୟୋୋଯିଓ ଋଣଠ୍ୋଯୁ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ବିନ୍ନ ୄଟ :
ରି ସୀ ଋଣ
ଫୟାାଯିଓ ଋଣ
No legal obligation to repay the loan:
ଏଓ ଫୟୋୋଯିଓ ଋଣ ଏଓ ଋଣଓର୍ତ୍ପୋ –
ଋଣ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନୋହିଁ  ׀ଋଣ ଯିୄର୍ୋଧ ଋଣଦୋତୋ ସଭନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓୄଯ
ଓଯିଫୋଓୁ ରିସୀ ଧୋଯୀ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଫୋଧ୍ୟ ନୁ ୄହଁ  ׀ୄସ ୂଯୋ ଋଣ ୄମଉଁଥିୄଯ ଉଧୋଯଓର୍ତ୍ପୋ ୄଫୈଧିଓ
ଓିଭୋ ଋଣଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ୄସ ଘଣନ ଓଯିଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ଯୂୄ
ଋଣଦୋତୋଓୁ
ଯିୄର୍ୋଧ
ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିୋୄଯ  ׀ମଦି ଋଣ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିନୋହିଁ, ଓଯିଫୋୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ୄଟ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଋଣଯ ଫୋଓି ୂପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫୋ ଯୋର୍ିଓୁ  ସୁଧଓୁ
ରିସୀ ରୋବ, ମୋହୋ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄଟ, ତୋ‟ଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟି ୄଦଫ׀
ୄଓୌଣସି ଋଣ ପ୍ରତିୄଯାଧଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ:

ଋଣଦୋତୋ ଋଣଓର୍ତ୍ପୋ ଉୄଯ ଏଓ

ୄଓୌଣସି ଋଣ ପ୍ରତିୄଯୋଧଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ୄମୄହତୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଋଣ ପ୍ରତିୄଯୋଧ ରୋକୁ ଓୄଯ ׀
ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଏହୋଯ ନିଚଯ ନିଧିଓୁ ଋଣ ଅଓୋଯୄଯ
ୄଦଆ ନ ଥୋଏ, ଋଣଓର୍ତ୍ପୋ ଉୄଯ ଏଓ ଋଣ ପ୍ରତିୄଯୋଧ ରକୋଆଫୋଯ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ୄମୄତୄଫୄ ଋଣଓର୍ତ୍ପୋ ଋଣୋଆଁ ଅୄଫଦନ
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ଓୄଯ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄଓଫ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ
ଥୋଏ ୄମ ଋଣ ୄମୋକୟ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ସୂଘୀତ sv ଯ 90% ଠ୍ୋଯୁ
ଧିଓ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫର୍ୟ ରିସୀଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଯୂୄ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ୄସସଫୁ ଋଣଯ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋଯ
ଧିଓୋଯ ଯୄଔ  ׀ୄମୄହତୁ ଋଣଟି ରିସୀଓୁ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ଯଖି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଏ, ରିସୀଟି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନୋଭୄଯ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀଧୋଯୀ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରୋପ୍ତି ୋଆଁ ୄଓହିଚଣଓୁ
ନୋଭୀତିଓଯଣ ଓଯିୄଦଆଥିଫ, ଏହି ନୋଭୀତିଓଯଣ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯେ ୄହୋଆ ୋଯିଫ
ନୋହିଁ ׀
ନୋଭୀତଯ ଧିଓୋଯ ରିସୀୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ହିତ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରବୋଫିତ ୄହଫ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଚପୁନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଓିଣିଥିରୋ ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄଭୋଟ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଟ. 2.5 ରକ୍ଷ
ଥିରୋ  ׀ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଚପୁନଯ ୄଭୋଟ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଋଣ  ସୁଧଯ ଯିଭୋଣ ଟ. 1.5 ରକ୍ଷ ହୁ ଏ ׀

ୄତଣୁ ଚପୁନଯ ଭୃ ତୁୟ ଫସଯୄଯ, ନାଭୀତ ଫଶିଷଚ ଟ. 1 ରକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଫ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀ ଋଣସଫୁ ଉୄଯ ସୁଧ ରୋକୁ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଦ୍ଧପ-ଫୋର୍ିଓ ଓିଭୋ ଫୋର୍ିଓ ଯୂୄ
ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄଟ  ׀ମଦି ସୁଧ ଘୋଚପକୁଡଓ
ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ରିସୀ ଋଣଯ ଂର୍ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତି ଏଫଂ ଫୋଓି
ଥିଫୋ ଋଣୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତି ׀
ୄମୄତ ଦିନ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ସକ୍ରିଣ ଥିଫ ସଂଘିତ ନକଦ ଭୂରୟ
ସୋଧୋଯଣତଃ ଋଣ  ସୁଧ ଘୋଚପଓୁ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଧିଓ ୄହଫ  ׀ଓିନ୍ତୁ ମଦି ରିସୀ ଫୟକତ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଥିଫ
ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନୂ ଅଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ଅସୁ ନଥିଫ, ଏଓ ଯିସ୍ଙିତ ି ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୋଓି ଥିଫୋ ଋଣ ଯିଭୋଣ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ତ୍
ସୁଧ ୂୄଭୋଟ ଋଣ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫ ନୋହିଁ  ׀ୄସବି ଏଓ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଖଟଣୋଯ ଫହୁ ତ ୂଫଯ
ପ ୁ,
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ନିନ୍ତି ମୋହୋଓୁ ୁୄଯୋଫନ୍ଧ ୂୂଫଯ
ପ ୁ ଫ ଦୄକ୍ଷ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ
ୁୄଯୋଫନ୍ଧ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ସୂଘନୋ ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ରିସୀଓୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯି ଦିଅମୋଏ ଏଫଂ ଯହିଥିଫୋ
ନକଦ ଭୂରୟଓୁ ଫୋଓି ଯହିଥିଫୋ ଋଣ  ସୁଧ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସଭୋୄଣୋଚିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଫଓୋ ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ଯୋର୍ିଓୁ
ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
4. ଫିୄଶଷ ରି ସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ଏଫଂ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ
a) ନାଭୀତିଓଯଣ
i.

ନାଭୀତିଓଯଣ ୄହଉଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ୂଭୋନ ଙ୍କ ନୋଭଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିଏ ମୋହୋଓୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀

ii. ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଚୄଣ ଓିଭୋ ଧିଓ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଭୀତ ଯୂୄ ଭୄନୋନୀତ ଓଯିୋୄଯ ׀
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iii. ନୋଭୀତଭୋୄନ ୄଫୈଧ ଡିସଚୋଚପ ୋଆଁ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଏହୋଯ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ
ସକ୍ଷଯୁ ଏଓ େଷ୍ଟି ଯୂୄ ଥପଓୁ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଯଖିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
iv. ନୋଭୀତିଓଯଣ ରିସୀଓୁ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଓିଭୋ ୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
v. ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ 1938 ଯ ନୁ ବୋକ 39 ନ୍ତକପତ, ନିଚ ଚୀଫନ ଉୄଯ ରିସୀ ୄନଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ଚୄଣ
ଫୟକ୍ତି ଥଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ଭୄନୋନୀତ ଓଯି ୋୄଯ ମୋହୋଙ୍କୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ
ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଥପଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀
ରିସୀୄଯ ନୟ ଏଓ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ସଂରଗ୍ନ ଓଯି ନୋଭୀତିଓଯଣଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ନୋଭୀତିଓଯଣ ୄଓଫ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ରିସୀ ଥପସଫୁ ଓୁ ନୋଭୀତଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଧିଓୋଯ ଦିଏ ׀
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଦାଫୀ (ଓିଭାେ ଦାଫୀଯ ଂଶ) ଉୄଯ ଚୄଣ ନାଭୀତଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ ନ ଥାଏ ׀
ୄମଉଁଠ୍ି ନୋଭୀତ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ୄହୋଆଥୋଏ, ରିସୀଧୋଯୀ ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ  ׀ନିମୁକ୍ତଓୁ ଏଓ
ନିମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋଯ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ନିମୁକ୍ତଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ ହଯୋଆଥୋନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ନୋଭୀତ ପ୍ରୋପ୍ତଫଣସ୍କ ଅଣୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ
ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିୋୄଯ  ׀ମଦି ୄଓୌଣସି ନିମୁକ୍ତ ଦିଅ ନ ମୋଏ, ଏଫଂ ନୋଭୀତ ଏଓ
ଳ୍ପଫଣସ୍କ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄତୄଫ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଭୃତୁୟୄଯ, ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀଓୁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓୋଧିଓ ନୋଭୀତଓୁ ନିମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ, ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଓିଭୋ ଚୀଫିତ ଥଫୋ ଚୀଫିତଭୋନଙ୍କୁ
ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ନାଭୀତ ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଫିୄଶଷ ଂଶ ଦିଅ ମାଆ ନ ାୄଯ  ׀ରିସୀଯ ଅଯମ୍ଭ
ୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୋଭୀତିଓଯଣଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଘିତ୍ର 1: ନାଭୀତିଓଯଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଫଧାନ
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b) ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଦ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିଖିତଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ଯିଦୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ/ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ  ׀ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱୄଯ ୄସବି ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିବିନ୍ନ ଧିଓୋଯ ସମ୍ମିତ
ି ଥୋଏ,
ମୋହୋ ଚୄଣ ଓିଭୋ ୄନଓ ଫୟକ୍ତି ଉୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣୄଯ,

ନୋଭୀତିଓଯଣ

ଯେ

ୄହୋଆମୋଏ,

ୄସହି

ସଭଣ

ଫୟତୀତ

ୄମୄତୄଫୄ

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଏଓ ରିସୀ ଋଣ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଉୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ ପ୍ରୋପ୍ତୋଧିଓୋଯଯ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହିତଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଯୂୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଚଣଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଧିଓୋଯଓୁ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓୄଯ, ତୋଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓ ଏଫଂ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମୋହୋଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯୋମୋଏ, ତୋଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ
ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଘିତ୍ର 2 : ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ବୋଯତୄଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବୋକ 38 ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ହୁ ଏ  ׀ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣଯ
ପ୍ରୄଣୋକୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭିତ୍ୱ  ହିତ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ
ସ୍ୱୋଭୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହି ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ୄମ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଧିଓୋଯ
ଯହିୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
ଏହି ନ୍ତିଭ ପ୍ରୋଫଧୋନ ତି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ଏହୋଯ ସଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହଫୋଯ ୄମୋକୟ ୄହଫ ନୋହିଁ ମୋହୋଓୁ

ୄଓୌଣସି ଫି ଓୋଯଣଯୁ ପ୍ରତୟୋବୂତଓୁ

ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ୄମ କ୍ଷଭୋୄନ ଘୁକ୍ତି ୋଆଁ ସୁୄମୋକୟ ୄହଫୋ ଉଘିତ ଏଫଂ ୄଫୈଧିଓ
ୄମୋକୟତୋଯ ନ୍ତକପତ ୄହୋଆ ନ ଥିୄଫ ׀
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ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଥୋଏ
ଘିତ୍ର 3 : ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣଯ ପ୍ରଓାଯ

ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ
ପ୍ରତିଫନ୍ଧୋମକ ଓ

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ନିଯଙ୍କୁ ଶ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ
ଏହି ନିଯଙ୍କୁ ର୍

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ପ୍ରୋଫଧୋନ

ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ୄମ ଯିକ୍ୱତୋ ସଭଣ ମପୟନ୍ତ ଯୄଔ ୄମ ସଭସ୍ଗ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହିତ
ଚୀଫିତ ଥିୄର ଓିଭୋ ସଭନୁ ୄଦର୍ନୀଯ ଭୃତୁୟୄଯ ମୋହୋ ରିସୀ ଉୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓଯ ଥୋଏ,
ଫୀଭୋଧୋଯଓଙ୍କୁ ରିସୀଓୁ ୄପଯୋଆ ଦିଅମିଫ ׀

ତୋଓୁ ୄଓୌଣସି ଖଟଣୋୄଯ ଫି ୄସସଫୁ ଓୁ ଓିଭୋ ତୋ‟
ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ

ତୋଓୁ

ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ିତ

ନ

ଓଯି,

ସଭନୁ ୄଦର୍ନୀ ଉୄଯ ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ବୋୄଫ ନୟସ୍ଗ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓଯ
ସମ୍ମତି ଫିନୋ ୄମଉଁ ହିସୋଫୄଯ ଘୋହିଁଫ, ୄସହି
ହିସୋଫୄଯ ରିସୀ ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିୋୄଯ ׀
ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ୄନଓ ଫୟୋୋଯିଓ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଧିଓ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ୄଦଔୋମୋଆଥୋଏ ୄମଉଁଠ୍ି
ରିସୀଟି ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ କୃହ ଋଣ ବି, ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଫୋପ ନୁ ଭୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଋଣ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫନ୍ଧଓ
ଯଔୋମୋଏ ׀
ୄଫୈଧ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ାଆଁ ସର୍ତ୍ପ :
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସହି ସର୍ତ୍ପକୁଡଓ
ି ୁ ୄଦଖିଫୋ ମୋହୋ ଏଓ ୄଫୈଧ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଟନ୍ତି
i.

ସଫପ ପ୍ରଥୄଭ ଏହୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ୂସଭନୁ ୄଦର୍ଓ ୋଔୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ୄହଉଥିଫୋ ରିସୀଯ ନିଯଙ୍କୁ ର୍
ଧିଓୋଯ  ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ ଓିଭୋ ସଭନୁ ୄଦର୍ନୀଣ ହିତ ଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀

ii. ଦ୍ୱିତୀଣତଃ ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଭୂରୟଫୋନ ପ୍ରତିପ ଦ୍ୱୋଯୋ ସହୋଣତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ
ଉଘିତ୍ ୄମଉଁଥିୄଯ ୄପ୍ରଭ  ୄସ୍ନହ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଥୋଏ ׀
iii. ତୃ ତୀଣତଃ ଏହୋ ନିଫୋମପୟ ୄଟ ୄମ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ପ୍ରବୋଫୀ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଅଆନଯ ଫିଯୀତ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ନୟ ଏଓ ୄଦର୍ୄଯ ଫୋସ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଫିୄଦର୍ୀ ନୋକଯିଓଓୁ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ରିସୀଯ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଫିନଭ
ି ଣ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଫିନଣ
ି ଭନଯ ଉରଙ୍ଘନ ଓଯିୋୄଯ ׀
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iv. ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ନୟ ଏଓ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଓଯିୋୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ନୋଭୀତିଓଯଣ ଓଯିୋଯିଫ ନୋହିଁ ଓୋଯଣ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଫୀଭୋଧୋଯଓ ନୁ ୄହଁ ׀
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୋୄଫ ରିଖିତ ଯୂୄ ଥିଫୋ ଉଘିତ ଏଫଂ ନୁ ୟନ ଚୄଣ ସୋକ୍ଷୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ 
ନୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣଯ ତଥୟ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଏଓ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ
ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣଯ ସୂଘନୋ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄଦଫୋ ଉଘିତ  ׀ମଦି ରି ଖିତ ଯୂୄ ୄସ ବି ସୂଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁ ଏ, ସଭନୁ ୄଦଶିନୀ ାଔୄଯ
ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ ଯହିଫ ନାହିଁ ׀
ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ  ସୂଘନୋ ୋଆଁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ପ୍ରୋପ୍ତିୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ  ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଏହୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତଯୂୄ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍ ୄମ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହୋଯ
ୄଫୈଧତୋ ଓିଭୋ ୄଫୈଧ ପ୍ରବୋଫ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ଦୋଣିତ୍ୱ ନିଏ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ଭତ ପ୍ରଓୋର୍ ଓୄଯ ନୋହିଁ  ׀ଚୀଫନ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଫହିସଫୁ ୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ତୋଯିଔ ୄସହି ତୋଯିଔ ୄହଫ ୄମଉଁ
ଦିନ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଏଫଂ ତୋ‟ ସୂଘନୋ ତୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟୋଣଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫ  ׀ମଦି ସୂଘନୋ ଏଫଂ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ତୋଯିଔୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଓୁ ୄଡ, ୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄକୋଟିଓଯ ତୋଯିଔଓୁ
ଞ୍ଜି ଓଯଣଯ ତୋଯିଔ ୄଫୋରି ଧଯି ନିଅମିଫ ׀
ଏଓ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ରିସୀ ଘୋରୁ ଯହିଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ହିତଓୁ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ୁନଃସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯିୋୄଯ ׀
ୄସ ବି ୁନଃହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ସଭଣୄଯ ଦୋଫୀଯ ତ୍ୱଯିତ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଏଓ ନୂ ତନ ନୋଭୀତିଓଯଣ ଓିଭୋ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଆୋୄଯ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରି ସୀଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ସଭନୁ ୄଦଶିନୀଯ ଭୃ ତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭାଧାଯଓ ନିଓଟଓୁ
ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ିତ ୄହଫ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ ମଦି ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ୄହୋଆମୋଏ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ ଭୃତ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ
ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ମିଫ ׀
ଘିତ୍ର 4 : ଫୀଭା ରି ସୀସଫୁ ଯ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଫଧାନ

250

ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭଯ ସଂୄର୍ୋଧନ ବୋଯତୄଯ ଫିୄଦର୍ୀ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫିନଣ
ି ଭ ରୋକୁ ଓୄଯ I ଏଓ ଫିୄଦର୍ୀ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀ ବୋଯତୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଏଓ ର୍ୋଔୋ ଚଯିଅୄଯ ୁନଃ-ଫୀଭୋୄଯ ନିମୁକ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ I “ୁନଃ - ଫୀଭୋ” ର୍ବ୍ଦଯ ଥପ
ୄହଉଙି „ଏଓ ନୟ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟିଏ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭୋ ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ୋଯସ୍ପୋଯିଓ ଯୂୄ
ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୋଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥୋଏ ‟
ନାଭୀତିଓଯଣ ଫନାଭ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ
ାଥପଓୟଯ ଅଧାଯ

ନାଭୀତିଓଯଣ

ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ନାଭୀତିଓଯଣ ଓିଭାେ

ନୋଭୀତିଓଯଣ ୄହଉଙି ଭୃତୁୟ

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ

ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ

ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଓିଭୋ

ଓ‟ଣ ୄଟ ?

ଫୟକ୍ତିଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ׀

ସଂସ୍ଙୋନଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ׀

ନାଭୀତିଓଯଣ ଓିଭାେ

ନୋଭୀତିଓଯଣ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ

ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ସଭଣୄଯ ଓିଭୋ ରିସୀଯ

ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୄଯ ୄଓଫ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ୄଓୄଫ ଓଯାମାଆାୄଯ ?
ନାଭୀତିଓଯଣ ଓିଭାେ

ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ
׀
ନୋଭୀତିଓଯଣ ଫୀଭୋଧୋଯଓ

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ

ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଓିଏ

ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓଫ ତୋ‟ ନିଚ

ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ମଦି

ଓଯିାୄଯ ?

ଚୀଫନଯ ରିସୀ ଉୄଯ

ୄସ ରିସୀଧୋଯୀ ୄହୋଆଥୋଏ ଓିଭୋ

ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀

ଏହୋ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ୄଓଫ

ଏହୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ

ୄସଆଠ୍ି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋ

ସଭନ୍ଧତ
ି ୄଦର୍ଯ ନିଣଭ ନୁ ସୋୄଯ,

ଧିନିଣଭ, 1938 ପ୍ରମୁଚୟ

ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ׀

ଏହା ୄଓଉଁଠ୍ି ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ?

ହୁ ଏ ׀
ରି ସୀଧାଯୀ ରିସୀ ଉୄଯ ଏହୋ ରିସୀ ଉୄଯ ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ

ରିସୀଧୋଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଧିଓୋଯ,

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୄଔ ଓି ?

 ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଯୄଔ ଏଫଂ ରିସୀ

ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହିତ ହଯୋଏ ୄମ ମପୟନ୍ତ ଏଓ

ନ୍ତକପତ ଭଓେଭୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ

ୁନଃ-ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ନୋଭୀତଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓୋଯ ନ

ଓୋମପୟଓୋଯୀ ନ ହୁ ଏ ଏଫଂ ରିସୀ

ଥୋଏ ׀

ନ୍ତକପତ ଭଓେଭୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ଧିଓୋଯ ଙି ׀

ଏଓ ସାକ୍ଷୀଯ ଅଫଶୟଓତା

ସୋକ୍ଷୀଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀

ସୋକ୍ଷୀ ନିଫୋମପୟ ୄଟ ׀

ୄସଭାୄନ ୄଓୌଣସି ଧିଓାଯ

ରିସୀ ଉୄଯ ନୋଭୀତଯ

ରିସୀ ଉୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ

ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ଓି ?

ୄଓୌଣସି ଧିଓୋଯ ନୋହିଁ ׀

ଧିଓୋଯ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏଯିଓି ରିସୀ

ଙି ଓି ?

ନ୍ତକପତ ଭଓେଭୋ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ନିଅ ମାଆ

ନୋଭୀତିଓଯଣଓୁ ରିସୀ ଫଧି
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ଥୄଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ାଯିଫ ଓି ?

ସଭଣୄଯ ୄଓୄଫ ଫି ୄପଯୋଆ

ୄହୋଆକୄର, ଏହୋଓୁ ଯେ

ନିଅମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଯେ

ଓଯୋମୋଆୋଯିଫ ନୋହିଁ  ׀ଓିନ୍ତୁ ୁନଃ-

ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ׀

ମଦି ନୋଭୀତ ଏଓ ଳ୍ପଫଣସ୍କ

ମଦି ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଣସ୍କ

ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓୁ

ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଓ ବିବୋଫଓଓୁ ନିମକ୍ତ
ୁ

ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ନାଭୀତଯ ଓିଭାେ

ନୋଭୀତଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ,

ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀ

ସଭନୁ ୄଦଶିନୀଯ ଭୃ ତୁୟ

ରିସୀଯ ଧିଓୋଯ

ଉୄଯ ଧିଓୋଯ,

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓ‟ଣ ଖୄଟ ?

ରିସୀଧୋଯୀ ଓିଭୋ ତୋଯ

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣଯ ସର୍ତ୍ପ

ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ

ଅଧୋଯୄଯ, ଫୀଭୋଧୋଯଓଙ୍କୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ

ୋଔଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ହୁ ଏ ׀

ହୁ ଏ  ׀ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ଭୃତୁୟ

ଳ୍ପ ଫୟସ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ
ଭୋୄନ ରିସୀଯ ଧିଓୋଯୀ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃ ତୁୟ ୄଯ

ମଦି ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ

ମଦି ସଭୋଧୋନ ୂଫଯ
ପ ୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ

 ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ୂଫଯ
ପୁ

ୂଫଯ
ପ ୁ ନୋଭୀତଯ ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ,

ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ, ରିସୀ ଧନ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ

ନାଭୀତ ଓିଭୋ

ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ

ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ

ସଭନୁ ୄଦଶିନୀଯ ଭୃ ତୁୟ

ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ

ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋ

ୄହୄର ଓ‟ଣ ହୁ ଏ ?

ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ

ଧୋଯଓଓୁ ନୁ ୄହଁ ମିଏ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀

ଋଣଦାତାଭାୄନ ରିସୀଓୁ

ଋଣଦୋତୋଭୋୄନ ୄସହି

ଋଣଦୋତୋଭୋୄନ ରିସୀଓୁ ସଂରଗ୍ନ

ସଂରଗ୍ନ ଓଯିାଯିୄଫ ଓି ?

ରିସୀଓୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିୋଯିୄଫ

ଓଯିୋଯିୄଫ ନୋହିଁ ମଦି

ୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ନୋଭୀତିଓଯଣ

ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

ଥିଫ ׀

ଋଣଦୋତୋଭୋନଙ୍କୁ ଙ/ଓଟ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋମୋଆଙି ୄଫୋରି ଦର୍ପୋମିଫ
ନୋହିଁ ׀

c) ନଓର ରିସୀ
ୁ ଯ
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଏଓ ପ୍ରତିର୍ତ
ି ୄଓଫ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ଭୋତ୍ର ୄଟ  ׀ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ହଚିମିଫୋ ଓିଭୋ
ନଷ୍ଟ ୄହଫୋ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋୄଯ ଫି ଏହୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱଯୁ ଭୁକ୍ତି ୄଦଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ  ׀ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ
ହଚିମିଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଭୋନଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋସଫୁ ଥୋଏ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ପି ସ ଏହୋ ୄଦଖିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫ ୄମ ଅୄଯୋିତ କ୍ଷତି ଉୄଯ ସୄନ୍ଦହ ଓଯିଫୋଓୁ ଓିଙ ି
ଓୋଯଣ ଙି ଓି ? ୄମ ଓି ରିସୀଟି ହଚିମୋଆଙି ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋୄଯ ତୋ‟ ଫିର୍ଣୄଯ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ୄଫୋରି
ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ପ୍ରଭୋଣ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋ ଚଭୋନତ ସହିତ ଓିଭୋ
ଏହୋ ଫିନୋ ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଫଣ୍ଡ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ୄଯ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
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ମଦି ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ନିଓଟୄଯ ୄଦଣ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ି ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ପି ସ ୄଚୋଯ
ୄଦଆୋୄଯ ୄମ ହଚିଥିଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଓଯି, ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରଘନ ଥିଫୋ ଏଓ ଚୋତୀଣ ଔଫଯଓୋକଚୄଯ ଏଓ
ଫିଜ୍ଞୋନ ଦିଅମୋଉ  ׀ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏହୋ ନିଶ୍ଚିତ ୄହୋଆ ୄମ ନୟ ଓୋହୋଠ୍ୋଯୁ ୄଓୌଣସି
ଅର୍ତ୍ି ନୋହିଁ ׀
d) ଯିଫର୍ତ୍ପନ
ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧସଫୁ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ରୋକୁ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁ ୋଯନ୍ତି  ׀ଉବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 
ଫୀଭିତଙ୍କ ସମ୍ମତି ୄଯ ୄସବି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହିଙ ି  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ପନସଫୁ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆ ନ ୋୄଯ, ୄଓଫ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଦ୍ଧତିୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଫୟତୀତ ଓିଭୋ ୄସହି
ଯିଫର୍ତ୍ପନସଫୁ ଫୟତୀତ ୄମଉଁ କୁଡଓ
ି ୁ ନିଫୋମପୟ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ଟନ୍ତି - ୄମଯିଓି
 ନୋଭ ଓିଭୋ / ଠ୍ିଓଣୋୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
 ଅଣୁ ଯ ୁନଃପ୍ରୄଫର୍ ମଦି ଏହୋ ଧିଓ ଓିଭୋ ଓଭ ୄଫୋରି ପ୍ରଭୋଣିତ ହୁ ଏ
 ଦ୍ୱିକଣ
ପ ଣୋ ରୋବ ଓିଭୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ ଆତୟୋଦିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ ନୁ ୄଯୋଧ
ୁ ଦୁ ଖଟ
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ କୁଡଓ
ି ୋଆଁ ନୁ ଭତି ଦିଅମୋଆୋୄଯ  ׀ରିସୀୄଯ ଓିଭୋ ଏଓ ରକୋ ଓୋକଚୄଯ
ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ରକୋଆ ଏହି ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ନୟୋନୟ
ଯିଫର୍ତ୍ପନ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀୄଯ ଏଓ ଚଯୁଯୀ ତଥୟ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି, ଫିଦୟଭୋନ ରିସୀସଫୁ ଯ
ଯେଓଯଣ  ନୂ ତନ ରିସୀଯ ଚୋଯୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
ୄଓଫ ଭୂଔୟ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ, ମୋହୋଯ ନୁ ଭତି ଦିଅମୋଏ, କୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି
i.

ୄଓୄତଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋ ଓିଭୋ ଫଧି ୂୄମଉଁଠ୍ି ସଙ୍କଟଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ

ii. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିୄଯ ହ୍ରୋସ
iii. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନଯ ଦ୍ଧତିୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
iv. ରିସୀଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯିଔୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
v. ରିସୀଓୁ ଦୁ ଆଟି ଓିଭୋ ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫିବୋଚିତ ଓଯିଫୋ
vi. ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ଓିଭୋ ସୀଭିତ ଧୋଯୋଓୁ ହଟୋଆଫୋ
vii. ରୋବ ଯହିତ ୄମୋଚନୋଠ୍ୋଯୁ ରୋବ ସହିତ ୄମୋଚନୋଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
viii. ନୋଭୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନ
ix. ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ସଭୋଧୋନ ଫିଓଳ୍ପ ଏଫଂ ଦ୍ୱିକୁଣ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରୋବଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଏହି ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓ
ି ୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଚଡିତ ଥୋଏ  ׀ରିସୀସଫୁ ୄଯ ନୟୋନୟ ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ
ଙନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ନୁ ଭତି ଦିଅମୋଏ ନୋହିଁ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଟନ୍ତି ମୋହୋଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଓଭ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରବୋଫ
ଯହିଥୋଏ  ׀ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଫଧିୄଯ ଫିସ୍ଗୋଯଣ; ରୋବ ସହିତ ୄମୋଚନୋଠ୍ୋଯୁ ରୋବ ଯହିତ ୄମୋଚନୋଓୁ
ଯିଫର୍ତ୍ପନ; ୄକୋଟିଏ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭୋ ଠ୍ୋଯୁ ନୟ ଏଓଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୄଯ : ଏଫଂ ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ׀
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ସଫୁ ଠ୍ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓୃ ତ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ଘଣନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ନୁ ଭତି ଦିଅମୋଏ  ׀ଓିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ ଏକୁଡଓ
ି ୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଓ ନିଓଟୄଯ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ୄଓଉଁ ସଫୁ ଯିସ୍ଙିତ ି ଧୀନୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଏଓ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ?
I.

ଫୀଭିତ ଳ୍ପ ଫଣସ ୄହୋଆଥୋଏ

II. ନୋଭିତ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଣସ ୄହୋଆଥୋଏ
III. ରିସୀଧୋଯୀ ସୁସ୍ଙ ଭସ୍ଗି ଷ୍କଯ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ
IV. ରିସୀଧୋଯୀ ଫିଫୋହିତ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ

ସାଯାଂଶ


ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଧୋଯୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଦଣ ୄହଫୋ ୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି
ସଭଣୋଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ׀



ୁନଃସ୍ଙୋନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ରିସୀଓୁ ୁନଃ ଘୋରୁ ଯୄଔ ମୋହୋଓୁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ସଭୋପ୍ତ ଓଯି ଦିଅମୋଆଥିଫ ଓିଭୋ ଏଓ ଣ – ଚଫତ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ
ଘୋରୁ ଯଔୋମୋଆଥିଫ ׀



ଏଓ ରିସୀ ଋଣ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୟୋୋଯିଓ ଋଣ ଠ୍ୋଯୁ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋୄଯ ବିନ୍ନ ୄଟ, ପ୍ରଥଭତଃ ରିସୀଧୋଯୀ ଋଣ
ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଫୋଧ୍ୟ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭିତ ଉୄଯ ଏଓ ଋଣ ପ୍ରତିୄଯୋଧ ରକୋଆଫୋଯ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ׀



ନୋଭୀତିଓଯଣ ୄହଉଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋଧୋଯଓ ୂଭୋନ ଙ୍କ ନୋଭ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଓୄଯ ମୋହୋଙ୍କୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀



ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ ପ୍ରୋପ୍ତୋଧିଓୋଯଯ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହିତଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଯୂୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ନୟଚଣଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଧିଓୋଯଓୁ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓୄଯ, ତୋଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ଓ ଏଫଂ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମୋହୋଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିତ ଓଯୋମୋଏ, ତୋଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ
ଓୁ ହୋମୋଏ ׀



ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଉବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତଯ ସମ୍ମତି ନ୍ତକପତ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄଓୄତଓ ସଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଫୟତୀତ ଯିଫର୍ତ୍ପନଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆ ନ ୋୄଯ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି
2. ରିସୀ ଫୟକଭନ
3. ରିସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ
254

4. ସଭପଣ ଭୂରୟ
5. ନୋଭୀତିଓଯଣ
6. ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ

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

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

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନୋଭୀତିଓଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଭିଥୟୋ ୄଟ ?
I.

ରିସୀ ନୋଭୀତିଓଯଣଓୁ ଯେ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ମଦି ରିସୀଓୁ ଏଓ ଋଣ ଫଦୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ

II. ରିସୀ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଓିଭୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ନୋଭୀତିଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ
III. ରିସୀୄଯ ଏଓ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ସଂରଗ୍ନ ଓଯି ନୋଭୀତିଓଯଣଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ
IV. ସଭଗ୍ର ଦୋଫୀ ଉୄଯ ଏଓ ନୋଭୀତଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଧିଓୋଯ ଯୄହ
ପ୍ରଶନ 2
ରିସୀ ଏଓ କୟୋୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଅଆନ ନୁ ସୋୄଯ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ?
I.

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 2 ଫଙ୍ଚିନ୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ

II. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 3 ଫଙ୍ଚିନ୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
III. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 4 ଫଙ୍ଚିନ୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
IV. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 5 ଫଙ୍ଚିନ୍ନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ରିସୀ ଫୟକତ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ୄଓୄଫ ଧଯି ନିଅମୋଏ ?
I.

ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ୄଦଣ ତୋଯିଔୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ

II. ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଓୁ ୄଦଣ ତୋଯିଔ ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ
III. ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନୁ ଗ୍ରହ ଦିନ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫ
IV. ମଦି ରିସୀଯ ସଭପଣ ଓଯୋମୋଏ
255

ପ୍ରଶନ 4
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ ଏଓ ଭୋସ ୄଟ

II. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ 30 ଦିନ ୄଟ
III. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ ଏଓଭୋସ ଓିଭୋ 30 ଦିନ ୄଟ
IV. ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ ଏଓ ଭୋସ ଓିଭୋ 31 ଦିନ ୄଟ
ପ୍ରଶନ 5
ଓ‟ଣ ୄହଫ ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ୄଦଣ ତୋଯିଔ ସୁଦ୍ଧୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ
ଓୄଯ ?
I.

ୄଦଣ ତୋଯିଔ ସୁଦ୍ଧୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଣ-ପ୍ରଦୋନ ଓୋଯଣଯୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ରିସୀଓୁ ର୍ୂନୟ/ନିଷ୍କ୍ରିଣ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯିଫ ଏଫଂ
ୄତଣୁଓଯି ଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫ

II. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ଏଫଂ ନ୍ତିଭ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଙୋଡି ୄଦଫ
III. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଓୋଟି ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ
IV. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସୁଧ ମୋହୋଓୁ ଫୟୋଙ୍କ ସଂଘଣ ସୁଧ ହୋଯ ଠ୍ୋଯୁ 2% ଧିଓ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ, ସହିତ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରି ଭିଣଭଓୁ
ଓୋଟି ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ
ପ୍ରଶନ 6
ଏଓ ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ, ନିଭନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି
ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ ? ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ଫିଓଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ୁନଃପ୍ରଘନ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ପ୍ରଭୋଣ

II. ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ମୋହୋ ପୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ
III. ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରଦୋନ
IV. ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତ ୁନଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ
ପ୍ରଶନ 7
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ _____________ ନ୍ତକପତ ନୋଭୀତିଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଏ
I.

ନୁ ବୋକ 10

II. ନୁ ବୋକ 38
III. ନୁ ବୋକ 39
IV. ନୁ ବୋକ 45
ପ୍ରଶନ 8

256

ଏଓ ରିସୀ ମୋହୋ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଋଣ ନିଅମୋଆଙି  ׀ତୋ‟ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର
ୄଟ ?
I.

ରିସୀଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସକ୍ଷୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ

II. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ ଉକ୍ତ ରିସୀଯ ନୋଭୀତିଓଯଣ ଯେ
ୄହୋଆମିଫ
III. ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ହିତ ମପୟନ୍ତ ନୋଭୀତଯ ଧିଓୋଯ ପ୍ରବୋଫିତ ୄହଫ
IV. ରିସୀ ଋଣ ସୋଧୋଯଣତଃ ରିସୀଯ ସଭପଣ ଭୂରୟଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥୋଏ
ପ୍ରଶନ 9
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର ୄଟ ?
I.

ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ, ରିସୀଯ ସ୍ୱୋଭିତ୍ୱ ଭୃତ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ିଓୁ ମିଫ ׀

II. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ରିସୀଯ ପ୍ରୋପ୍ତୋଧିଓୋଯଯ ଧିଓୋଯ, ସ୍ୱୋଭୀତ୍ୱ  ହିତଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ି
ଯୂୄ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ନୟଚଣଓୁ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
III. ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣଯ ସୂଘନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄଦଫୋ ଉଘିତ ׀
IV. ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଯିକ୍ୱତୋ ମପୟନ୍ତ ରିସୀ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ସହିତ ନୟସ୍ଗ ଯୄହ,
ୄଓଫ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋ ଫୟତୀତ, ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀ ଫୀଭିତଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ନିଓଟଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ିତ
ହୁ ଏ ׀
ପ୍ରଶନ 10
ନିଭନ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ଭତି ଦିଅମୋଆଥୋଏ ?
I.

ରିସୀଓୁ ଦୁ ଆଟି ଓିଭୋ ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫିବୋଚିତ ଓଯିଫୋ

II. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଫଧିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
III. ରୋବ ସହିତ ରିସୀଠ୍ୋଯୁ ରୋବ ଯହିତ ରିସୀୄଯ ରିସୀଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
IV. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି

ସ୍ୱ

- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ

ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଭଗ୍ର ୂଓିଭୋ ଅଂର୍ିଓ ଦୋଫୀ ଉୄଯ ଏଓ ନୋଭୀତଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓୋଯ ଯୄହ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
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ରିସୀ ଏଓ କୟୋୄଯଣ୍ଟିମୁକ୍ତ ସଭପଣ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୂ ୟନ 3 ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନୁ ଗ୍ରହ ଦିନକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫ, ରିସୀ ଫୟକତ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ଧଯି ନିଅମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିଯ ଭୋନଓ ଦୀଖପତୋ ଏଓ ଭୋସ ଓିଭୋ 31 ଦିନ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ୄଦଣ ତୋଯିଔ ସୁଦ୍ଧୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ନୁ ଗ୍ରହ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭୋ
ଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ଓୋଟି ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ, ୁନଃପ୍ରଘନୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଯ ପ୍ରଭୋଣଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଫୁ ଠ୍ୁ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ନୁ ବୋକ 39 ନ୍ତକପତ ନୋଭୀତିଓଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
II ଫିଓଳ୍ପ ବୂର ୄଟ ׀
ଏଓ ରିସୀ ମୋହୋ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ଋଣ ନିଅମୋଆଙି  ׀ତୋ‟ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସକ୍ଷୄଯ
ରିସୀଯ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ ନୋଭୀତିଓଯଣ ଯେ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
IV ଫିଓଳ୍ପ ବୂର ୄଟ ׀
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ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଯିକ୍ୱତୋ ମପୟନ୍ତ ରିସୀ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ସହିତ ନୟସ୍ଗ ଯୄହ  ׀ରିସୀ
ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ, ରିସୀ ଫୀଭିତଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ନିଓଟଓୁ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ିତ ୄହଫ ନୋହିଁ  ׀ରିସୀ ରୋବକୁଡଓ
ି
ୋଆଁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଧିଓୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ମୋହୋ ରିସୀଓୁ ଦୁ ଆଟି ଓିଭୋ ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫିବୋଚିତ ଓଯିଫୋୄଯ ସଂୃକ୍ତ, ଓୁ ନୁ ଭତି ଦିଅମୋଆ ଥୋଏ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 15
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ / ଦାୟଗ୍ରହଣ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଥୄଯ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଗ୍ରୋହଓ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହୋଆକୄର ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓୋମପୟ ଫନ୍ଦ ହୁ ଏ ନୋହିଁ
 ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଯିଣୋଭ ଏଓ ରିସୀ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ପ୍ରୄଫର୍ ଥ ୄଦଆ ମିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମଉଁଠ୍ି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ
ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମିଫ ଓି ନୋହିଁ, ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ମଦି ହଁ, ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଉୄଯ  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄଭ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
ଏଫଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଚଡିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଚୋଣିଫୋ ׀

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 ଉୄେର୍ୟଯ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ସହିତ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋ  ׀ଏହୋଯ ଦୁ ଆଟି ଉୄେର୍ୟ ଙି :
i.

ଫିଯୀତ ଘଣନ ଓିଭୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଘଣନଯ ନିଫୋଯଣ ଓଯିଫୋ

ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥୋଥପତୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ

ଯିବାଷା
ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଘଣନ ଦ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତୋ ହିସୋଫୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଏଫଂ ତୋୄଯ ଫୀଭୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ ଓି ନୋହିଁ  ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନୁ ସୋୄଯ, ଏହୋଯ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀

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

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଉଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ଫିର୍ଣୄଯ ଘଣନୋମକ ଓ ନ ୄହୋଆଥୋୄନ୍ତ, ଏଓ ଫସଯ ଥୋଅନ୍ତୋ
ୄମ ହୃ ଦଣ ସଭସୟୋ ଓିଭୋ ଓୟୋନସଯ ବି କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋୄନ, ୄମଉଁଭୋୄନ ଦୀଖପ ସଭଣ ଧଯି ଚୀଫିତ ଯହିଫୋ
ଅର୍ୋ ଓଯି ନ ଥିୄଫ, ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁ ଥୋୄନ୍ତ ׀

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦି ଚୄଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଘୟନଯ ପ୍ରୄୟାକ ନ ଓରା, ଏହା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଘୟନିତ ୄହଫ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ହାନିଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫ ׀
2. ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥପତା
ଅସନ୍ତୁ ଏୄଫ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥୋଥପତୋ ଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ “ ׀ମଥୋଥପତୋ” ଦଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ୄସହି ଅୄଫଦଓ,
ୄମଉଁଭୋୄନ ସଭୋନ ତୀବ୍ରତୋଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି, ୄସ ନିଶ୍ଚିତ ବୋୄଫ ସଭୋନ ପ୍ରିଭିଣଭ ଫକପୄଯ ଯଔୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଅୄଭଭୋୄନ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄଦଔୁଙୁ ରୋକୁ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓଭିତ ି ଏଓ
ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀଯ ଉୄମୋକ ଓଯନ୍ତି  ׀ସୋଯଣୀ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ଓିଭୋ ହୋଯୋହୋଯି ସଙ୍କଟଯ ଭୃତୁୟହୋଯ ନୁ ବୂତିଓୁ ପ୍ରଦର୍ିତ
ଓୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଫିର୍ୋ ଫହୁ ସଂଔୟଓ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯନ୍ତି ମିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄନଫୋୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିନ୍ତି ׀
a) ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ
ମଥୋଥପଓତୋଯ ଥପ୍ରଦର୍ପଓ ୋଆଁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ହୁ ଏ, ଥପୋତ୍
ୄସଭୋୄନ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଚୀଫନଭୋନଙ୍କୁ ଫିବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ
ଫକପୀଓୃ ତ  ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄସବି ଘୋଯି ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ୄଶ୍ରଣୀ ଙନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର 1 : ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ
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i.

ଭାନଓ ଚୀଫନ

ଏହୋ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀୄଯ ପ୍ରଦର୍ିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୋନଓ ଚୀଫନଭୋନଙ୍କ ନୁ ଯୂ
ହୁ ଏ ׀
ii. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ
ଏହୋ ୄସହିସଫୁ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ଠ୍ୋଯୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଓଭ ୄହୋଆଥୋଏ
ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯି ଏହୋୋଆଁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ପ୍ରିଭିଣଭି ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀
iii. ଉଭାନଓ ଚୀଫନ
ଏଭୋୄନ ୄସହି ଚୀଫନ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ ହୋଯୋହୋଯି ଓିଭୋ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ୄକ୍ଷୋ
ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ୄଫର୍ୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ଓିନ୍ତୁ ଏକୁଡଓ
ି ୁ ତଥୋି ଫୀଭୋୄମୋକୟ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏଭୋନଙ୍କୁ ଧିଓ
ୂଓିଭୋ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ଓିଭୋ ୄଓୄତଓ ସୀଭୋଫଦ୍ଧତୋ ଧୀନୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥୋଏ ׀
iv. ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଚୀଫନ
ଏଭୋୄନ ୄସହିସଫୁ ଚୀଫନ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ହୋନି  ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୃତୁୟହୋଯ ଏୄତ ଧିଓ ୄଟ ୄମ ଏଓ
ର୍ସ୍ଗୋ ଭୂରୟୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ନୋହିଁ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଭଧ୍ୟ
ସ୍ଙୋଣୀଯୂୄ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯି ଦିଅମୋଆୋୄଯ ମଦି ୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ୄଯର୍ନ ବି ଏଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଖଟଣୋଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆଥିଫ ׀
3. ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓିଭୋ ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦୁ ଆଟି ସ୍ଗଯୄଯ ହୁ ଏ ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ:
 ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ/ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ଗଯୄଯ
 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିବୋକ ସ୍ଗଯୄଯ
ଘିତ୍ର 2 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓିଭୋ ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
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a) ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଓିଭୋ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ତଯ
ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସ୍ଗଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଓୁ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଏହୋ ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ
ଉମୁକ୍ତ ଓି ନୁ ୄହଁ ଏହୋଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରତିନଧି
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂଘନୋ ସଂଗ୍ରହଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ
ଓୄଯ  ׀ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ
ଫିର୍ଣୄଯ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ୄସ ସୄଫପୋଙ୍ଙ ସ୍ଙୋନୄଯ ଥୋଏ ׀
ୄନଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନ ସଭ ନ୍ଧୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ
ଫିୄର୍ର୍ ତଥୟ, ଭତ  ସୁୋଯିର୍ଓୁ ଭୋକି, ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ଫିଫଯଣ ଓିଭୋ ୄକୋନୀଣ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ୂଯୋ ଓଯିୄଫ ׀
ୄସହି ପ୍ରଓୋଯଯ ଏଓ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ, ମୋହୋଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଓୁ ହୋମୋଆଙି, ତୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ
ଏଓ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଯୁ ଭକୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହି ପ୍ରତିୄଫଦନୋସଫୁ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନଯ ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ 
ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ଔୟୋତିଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯନ୍ତି ׀

ଚାିଅତି (ଓଟ) ଉୄଯ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବି ଓର୍ତ୍ପାଙ୍କ ବୂଭିଓା
ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଧିଓୋଂର୍ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄସହି ତଥୟସଫୁ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ମୋହୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ
ପଭପୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିବୋକୄଯ ଫସିଙ,ି ତୋଙ୍କ ୋଆଁ ୄମ ଏହି ତଥୟସଫୁ ସତୟ
ଟନ୍ତି ଏଫଂ ପ୍ରତୋଯିତ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଚୋଣିର୍ଣ
ପ ୋୄଫ ଏକୁଡଓ
ି ଯ ବୂର ଘିତ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙି ୄଫୋରି ଚୋଣିଫୋ
ୁ ି ଓଟୂର୍ଣ୍ବ
ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ଏଆଠ୍ି ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ୄସ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଥୋଏ ୄମ ଘିତ୍ରଣ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟସଫୁ ସତୟ ଟନ୍ତି  ׀ୄମୄହତୁ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକ୍ତିକତ ସଂଓପ ଯହିଙ ି
ଏଫଂ ୄସ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିୋୄଯ ୄମ ଫିଥକୋଭୀ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଚୋଣିର୍ଣ
ୁ ି ଣ – ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭୋ
ବୂରଘିତ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙି ଓି ନୋହିଁ ׀
b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକ ସ୍ତଯ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ସ୍ଗଯ ୄହଉଙି ଫିବୋକ ଓିଭୋ ଓୋମପୟୋଣ ସ୍ଗଯୄଯ  ׀ଏହୋ ୄସହି ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ସଂୃକ୍ତ
ଓୄଯ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସ ବି ଓୋମପୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄମଉଁଭୋୄନ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ
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ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଉୄଯ ଏହୋ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ ଫିଘୋଯ
ଓଯନ୍ତି ׀
4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ଧତି
ଘିତ୍ର 3 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ଧତି

ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ଏହି ଉୄେର୍ୟୄଯ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦ୍ଧତିଯ ଉୄମୋକ ଓଯିୋଯନ୍ତି:
ନିର୍ଣ୍ୟ
ପ ଦ୍ଧତି
ଏହି

ଦ୍ଧତି

ଉୄମୋକ

ନ୍ତକପତ

ସାଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତି

ଫୟକ୍ତିକତ

ଓଯୋମୋଏ,

ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଯ ଏହି ଦ୍ଧତି ନ୍ତକପତ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ସଭସ୍ଗ

ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ନଓୋଯୋମକ ଓ ଓିଭୋ ଫିଯୀତ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ମୁକ୍ତ

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଙ୍କ ୂୄଓୌଣସି ସଓୋଯୋମକ ଓ ଓିଭୋ ନୁ ଓୂ
ନିଅମୋଏ ମୋହୋ ଚଟି ଥୋଏ ׀

ଓୋଯଓ ୋଆଁ ଫିମୁକ୍ତ ଙ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ: ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମୋହୋଯ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହ
ଙି, ତୋଓୁ ଫୀଭୋ ଦିଅମିଫ ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓଉଁ
ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଉୄଯ, ଏହୋ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋ
ୄସବି ଯିସ୍ଙିତ ି ସଫୁ ୄଯ, ଫିବୋକ ଏଓ ୄଭଡିଓୋର ଏବିଅ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ୄଭୋଟ ଏଣ୍ଟ ସଂଔୟୋ
ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଫିୄର୍ର୍ ଭତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ, ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫ ୄମ ଏହୋଓୁ ୄଓୄତ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୃତୁୟହୋଯ
ମୋହୋଙ୍କୁ ଏଓ ୄଭଡିଓୋର ୄଯପଯୀ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀

ଭୂରୟୋଙ୍କନ ୂEMR ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଦିଅମୋଆଙି
 ׀EMR ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଚୀଫନ ୄସୄତ
ଉଭୋନଓ ୄହଫ  ׀ମଦି

EMR ତୟଧିଓ ହୁ ଏ,

ଫୀଭୋଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ୟ
ପ
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ଘିତ୍ର 4 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ପୟ

ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଉୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ମୋହୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ
ଚୀଫନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄନଆଥୋନ୍ତି
a) ସାଧାଯଣ ହାଯୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି (OR) ୄହଉଙି ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ନିର୍ଣ୍ପଣ  ׀ଏହି ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ସଙ୍କଟଓୁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ୄସହି ହୋଯୄଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଓିଭୋ ଭୋନଓ ଚୀଫନ ପ୍ରତି ରୋକୁ ୄହଫ ׀
b) ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି : ଏହୋ ୄହଉଙି ଉ- ଭୋନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଧିଓୋଂର୍ ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ
ସୋଧୋଯଣ ଦ୍ଧତି  ׀ଏହୋ ସୋଯଣୀବୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭ ହୋଯ ଉୄଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ରୋକୁ ଓଯିଫୋ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ׀
c) ପ୍ରତୟାବୂତ ଯାଶି ଉୄଯ ଏଓ ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ:ି ଏଓ ଗ୍ରହଣୋଧିଓୋଯ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଧୋଯଣ
ମୋହୋଓୁ ୄସହି ରୋବ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୂଅଂର୍ିଓ ଓିଭୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ରୋକୁ ଓଯିୋୄଯ, ମୋହୋଓୁ
ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହୋଓୁ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄଡ ׀
ଉଦାହଯଣ : ଏହୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନ ଟି ଫି ବି ୄଓୌଣସି ୄଯୋକୄଯ
ଅକ୍ରୋନ୍ତ  ତୋ‟ଠ୍ୋଯୁ ଅୄଯୋକୟ ୄହୋଆଙି  ׀ଗ୍ରହଣୋଧିଓୋଯ ଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ମଦି ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଏଓ ଦର୍ତ୍
ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓୋଯଣ ୂଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଟି ଫି ଯ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଭୃତୁୟ
ରୋବଯୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଯୋର୍ି ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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d) ଏଓ ପ୍ରତିଫନ୍ଧାତ୍ମଓ ଧାଯା ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ:ି ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରତିଫନ୍ଧୋମକ ଓଧୋଯୋ ରୋକୁ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ୄଓୄତଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଯିସ୍ଙିତ ି ନ୍ତକପତ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ ରୋବଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିଦଏ
ି ׀
ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙି ଏଓ କବପଧୋଯଣ ଧୋଯୋ ମୋହୋଓୁ କବପଫତୀ ଭହିୋଙ୍କ ଉୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ଧଯନ୍ତୁ
ପ୍ରସଫଯ ତିନଭ
ି ୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ କବପଧୋଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଫୀଭୋଓୁ ସୀଭିତ
ଓଯିଦଏ
ି ׀
e) ସ୍ୱୀଓାଯ ଓିଭାେ ଫିଭିେତ ଓଯିଫା: ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ
ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓିଭୋ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄନଆୋୄଯ ଏହୋ ୄହୋଆୋୄଯ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ
ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ/ନୟୋନୟ ରକ୍ଷଣ ଏୄତ ଫିଯୀତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ୄମ ୄସଭୋୄନ ସଙ୍କଟ ଖଟିଫୋଓୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ବ
ପ ୋୄଫ ଫୃ ଦ୍ଧି
ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି ׀
ଉଦାହଯଣ : ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଓୟୋନସଯୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙି ଏଫଂ ଅୄଯୋକୟ ୄହଫୋଯ ଫହୁ ତ ଓଭ ଫସଯ ଙି,
ସ୍ୱୀଓୋଯଯ ୋତ୍ର ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ୄସହିବି ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି ସଭଣ ମପୟନ୍ତ ଫିମ୍ବି ତ/ ସ୍ଙକିତ ଓଯିଫୋ ଫିୄଫଓର୍ୀ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄହଫ ୄମ
ମପୟନ୍ତ ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ଉନ୍ନତି ୄହୋଆନୋହିଁ ଏଫଂ ଏହୋ ଧିଓ ନୁ ଓୂ ୄହୋଆନୋହିଁ ׀

ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଭହିୋ, ମୋହୋଯ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ହିୄସଟୄଯୄଓଟୋଭି ୄଯର୍ନ ୄହୋଆଙି, ତୋଓୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି
ୄଯର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଚଟିତୋଓୁ ଘୋରିମିଫୋଓୁ ନୁ ଭତି ୄଦଫୋ ୋଆଁ, ତୋ‟ ଚୀଫନ ଉୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ
ୂଫଯ
ପ ୁ ଓିଙ ି ଭୋସ ୄକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓିଭୋ ଫିମ୍ବି ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହିଙ ି ?
I.

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ 18 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କ

II. ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଫୟକ୍ତି
III. ଏଡଷୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି
IV. ନିଚଯ ୄଓୌଣସି ଅଣ ନ ଥିଫୋ କୃହଣ
ି ୀ
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B. ଣ- ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
1. ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋ ଫିନୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଘଣନିତ ୄହୋଆମୋଆୋଯନ୍ତି  ׀ୄସବି ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ପ୍ରଓଯଣ ଏହି ନିଷ୍କର୍ପ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ୄମ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଓଫ ଓିଙ ି ନୁ ୋତଯ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣ ଦର୍ପୋଆ ଥୋଏ  ׀ଫର୍ିଷ୍ଟସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉର୍ତ୍ଯସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ଓିଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନଯ
ଙୁ ଟ ି ୄଯଓଡପ  ନୟୋନୟ ଦସ୍ଗୋଫିଚଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଏଓ ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅୄଣୋଚନ ୋଆଁ ୄମ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କୁ ର୍ୁଳ୍କ ୄଦଫୋୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄସବି ଯୀକ୍ଷଣ ନ ଓଯି ସଂଘିତ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଭୂରୟ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଓୁ
ଏଡୋଆଫୋଯ ପସ୍ୱଯୂ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଓୋଯଣଯୁ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ହୋନି ୄକ୍ଷୋ ତି ୄଫର୍ୀ ୄଫୋରି
ଚଣୋ ଡିଙ ି  ׀ୄତଣୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଉୄଯ ୄଚୋଯ ନ ୄଦଆ ଫୀଭୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ ପ୍ରଥୋଓୁ
ଗ୍ରହଣ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
2. ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସର୍ତ୍ପାଫୀ
ଫର୍ୟ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନୁ ୋନ ୋଆଁ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
i.

ପ୍ରଥଭତଃ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଫକପଯ ଭହିୋ, ୄମଭିତଓ
ି ି ଓୋମପୟଯତ ଭହିୋ, ୄମୋକୟ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି ׀

ii. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ଉଙ୍ଙତଯ ସୀଭୋ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୋଞ୍ଚ ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ପ୍ରଓଯଣ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଧୀନ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
iii. ପ୍ରୄଫର୍ ସୀଭୋୄଯ ଅଣୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ – ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 40 ଓିଭୋ 45 ଫର୍ପ ଠ୍ୋଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଫଣସଯ ୄଓୌଣସି
ଫି ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ନିଫୋମପୟ ଯୂୄ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
iv. ଫୀଭୋଯ ୄଓୄତଓ ୄମୋଚନୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରୋକୁ ହୁ ଏ – ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଫଧି ଫୀଭୋଓୁ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଣ ଫକପ ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଆ ନ ୋୄଯ ׀
v. ଫୀଭୋଯ ସଫପୋଧିଓ ଫଧି ୄଓୋଡିଏ ଫର୍ପ/60 ଫର୍ପ ଫଣସ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄହୋଆୋୄଯ
vi. ଚୀଫନସଫୁ ଯ ଫକପ: ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ଫୀଭୋ ୄଓୄତଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫକପଯ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆୋୄଯ,
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ତୋ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପଯ ୄସଫୋ ଥିଫୋ ଫିଔୟୋତ ପୋଭପକୁଡଓ
ି ଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଉମୁକ୍ତ ଙୁ ଟ ି ୄଯଓଡପ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏଭୋନଙ୍କ ସୋଭଣିଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ
ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ସହଚୄଯ ସତୟୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଭୂରୟ ନିଯୂଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ
ଭୂରୟ ନିଯୂଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓସଫୁ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ,ି ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ବୟୋସ, ଯିଫୋଯ ଆତିହୋସ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭିତଯ
ଚୀଫନଯ ଫୟକ୍ତିକତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଆତିହୋସ  ନୟୋନୟ ଫୟକ୍ତିକତ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିବିନ୍ନ ୋଶ୍ୱପଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋ ଏଓ
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ଅଦଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିୋଯନ୍ତି  ׀ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏହି ଅଦ  ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ପ୍ରବୋଫଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫୋ
ଏଫଂ ତଦନୁ ସୋୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ ସହିତ ଚଡିତ ׀
ଅସନ୍ତୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଓିଯି ଏଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଚୀଫନଯ ଫିୄର୍ର୍ତୋସଫୁ ଯ ପ୍ରବୋଫ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ଥୋଏ  ׀ୄଭୋଟୋୄଭୋଟିବୋୄଫ ଏକୁଡଓ
ି ୁ
ଦୁ ଆ ବୋକୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ – ୄସକୁଡଓ
ି ମୋହୋ ୄନୈତଓ
ି ଅଦୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଦିନ୍ତି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ମୋହୋ
ୄବୌତିଓ/ର୍ୋଯୀଯିଓ ୂସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଦୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଦିନ୍ତି  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ତଦନୁ ସୋୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଓୁ ଫିବିନ୍ନ ଫକପୄଯ ଫିବୋଚିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଅଣ, ଫୟଫସୋଣ, ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ ବି
ଓୋଯଓ, ମୋହୋ ୄନୈତଓ
ି ଅଦୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଦିନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଅଥିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଂର୍ ଯୂୄ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ,
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଦିକକୁଡଓ
ି ୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଂର୍ ଯୂୄ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ ׀
a) ଭହିା ଫୀଭା
ସୋଧୋଯଣତଃ ୁଯୁର୍ଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷୋ ନୋଯୀଭୋୄନ ଧିଓ ଦୀଖପୋଣୁ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ ୄସଭୋୄନ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ
ୄଓୄତଓ ସଭସୟୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି  ׀ଏହୋ ଏହି ଓୋଯଣଯୁ ହୁ ଏ ୄମ ବୋଯତୀଣ ସଭୋଚୄଯ ୄନଓ ନୋଯୀ ଏୄଫ
ଭଧ୍ୟ ୁଯୁର୍ ର୍ୋସନ  ସୋଭୋଚିଓ ୄର୍ୋର୍ଣଯ ର୍ୀଓୋଯ ଟନ୍ତି  ׀ଅଚି ଭଧ୍ୟ ୄମୌତୁ ଓ ଚନିତ ଭୃତୁୟ ବି ଓୁ ଯୀତିସଫୁ ପ୍ରଘିତ
ଙି  ׀ନୟ ଏଓ ଓୋଯଓ ମୋହୋ ନୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦୀଖପ ଚୀଫନଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିୋୄଯ, କବପଧୋଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟୋଠ୍ୋଯୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଭହିୋଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋ ଫୀଭୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ  ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ କ୍ଷଭତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ହୁ ଏ  ׀ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଓଫ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄନଆୋଯନ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ନିଚଯ
ଅଣ ଉୋଚପନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ନୟ ଫକପଯ ଭହିୋଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରୋକୁ ଓଯିୋଯନ୍ତି ୄସହିବି କବପଫତୀ
ଭହିୋଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
b) ଳ୍ପଫୟସ୍କ
ଳ୍ପଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ନିଚଯ ୄଓୌଣସି ନୁ ଫନ୍ଧୀଣ ଧିଓୋଯ ନୋହିଁ  ׀ୄତଣୁ ଏଓ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ଚୀଫନ ଉୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ, ନୟ
ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ିତୋ/ଭୋତୋ ଓିଭୋ ୄଫୈଧ ବିବୋଫଓ କ୍ଷଭତୋୄଯ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ, ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉସ୍ଙୋିତ
ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଚଯୁଯୀ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମୄହତୁ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଳ୍ପଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ନିଚଯ ୄଓୌଣସି ଉୋଚିତ ଅଣ ନ ଥୋଏ ׀
ଳ୍ପ ଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ତିୄନୋଟି ସର୍ତ୍ପ ଯଔୋମୋଆଥୋଏ ׀
i.

Whether they have a properly developed physique
ୄସଭୋନଙ୍କ ଉର୍ତ୍ଭଯୂୄ ଫିଓର୍ିତ ର୍ୋଯୀଯିଓ କଠ୍ନ ଙି ଓି ୄୌଷ୍ଟିଓତୋ ୂଓୁ ୄୋର୍ଣ ଓିଭୋ ନୟୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟକତ
ସଭସୟୋ ଓୋଯଣଯୁ ର୍ୋଯୀଯିଓ କଠ୍ନୄଯ ଓଭ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ କମ୍ଭୀଯ ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୋୄଯ ׀

ii. ଉମୁକ୍ତ ଯିଫାଯ ଆତିହାସ ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହାସ
ମଦି ଏଆଠ୍ି ଫିଯୀତ ସୂଘନୋସଫୁ ଥୋଅନ୍ତି, ଏହୋ ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୋୄଯ ׀
iii. ଯିଫାଯ ମୄଥଷ୍ଟ ବାୄଫ ଫୀଭିତ ୄଟ ଓି
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ଳ୍ପଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋଯ ସଂସ୍କୃତ ି ଥିଫୋ ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ିରୋଯ ଚୀଫନ, ୄମଉଁଠ୍ି ିତୋଭୋତୋ ଫୀଭିତ ୄହୋଆ ନ ଥିୄଫ, ତୋଉୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ
ସଭଣୄଯ ଚଣଓୁ ସୋଫଧୋନ ଫରଭନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ଓୋହିଁଓି ୄସବି ଫୀଭୋ ନିଅ ମୋଆ ନୋହିଁ  ׀ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଯୋର୍ି
ଯିଭୋଣ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀
c) ଧିଓ ଯିଭାଣଯ ଫୀଭା ଯାଶି
ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ସୋଫଧୋନ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଫୀଭିତଯ ଫୋର୍ିଓ ଅଣ ତୁ ନୋୄଯ ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ତୟଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ଚଣଓଯ ଫୋର୍ିଓ ଅଣଯ ପ୍ରୋଣ ଦର୍ ଠ୍ୁ ଫୋଯ କୁଣ ଥିଫ
ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ମଦି ନୁ ୋତ ଏହୋ ୄକ୍ଷୋ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ହୁ ଏ, ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଘଣନଯ
ସମ୍ଭୋଫୟତୋଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୄଯ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଫାଷିଓ ଅୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁ ଏ ଏଫଂ ୄସ ଟ 3 ୄଓାଟିଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିଏ, ଏହା
ଘିନ୍ତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ଘିନ୍ତୋ ୄସବି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହି ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓୋଯଣଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ଅମକ ହତୟୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋୄଯ ଓିଭୋ
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ତନଯ ଯିଭୋଣୄଯ ୄସବି ତୟଧିଓ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣଯ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିଅମୋଉଙି  ׀ୄସବି
ଧିଓ ଯୋର୍ିଯ ତୃ ତୀଣ ଓୋଯଣ ଫିୄକ୍ରତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୟଧିଓ ଓୁ -ଫିକ୍ରଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ନିହତ
ି ଅନୁ ୋତିଓଯୂୄ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଥପ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄସବି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ
ଘୋରୁ ଯହିଫ ଓି ନୋହିଁ, ଏହି ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ୋଆୋୄଯ  ׀ସୋଧୋଯଣବୋୄଫ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ସୀଭିତ ଯଖିଫୋ
ଫିୄଫଓର୍ୀ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ପୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରିଭିଣଭ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୋର୍ିଓ ଅଣଯ, ଧଯନ୍ତୁ, ସଫପୋଧିଓ ଏଓ
ତୃ ତୀଣୋଂର୍ ୄହଫ ׀
d) ଅୟୁ
ୄମଯିଓି ଅୄଭ ଏହି ୋଠ୍ୟକ୍ରଭଯ ନୟ ସ୍ଙୋନୄଯ ୄଦଖିଙୁ , ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ ଅଣୁ ସହିତ ନିଓଟତଭ ସଭନ୍ଧ ଯହିଙ ି  ׀ଉନ୍ନତ
ଫଣସଯ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ସୋଫଧୋନତୋ ଫରଭନ ଓଯିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ ׀

ଉଦାହଯଣ
ମଦି 50 ଫଷପ ଫୟସ ୄଯ ପ୍ରଥଭଥଯ ାଆଁ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିଅମାଉଙି, ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଫିଷୟୄଯ ସୄନ୍ଦହ ଓଯିଫାଯ
ଏଫଂ ୄସବି ଫୀଭା ୂଫଯ
ପ ୁ ଓାହିଁଓି ନିଅ ମାଆ ନ ଥିରା, ତା ଫିଷୟୄଯ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଯହିଙ ି ׀
ଅୄଭଭୋୄନ ଏହୋଯ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ହୃ ତିଣ୍ଡ  ମଓୃ ତ ଫିପତୋ ୄଯୋକ ବି କ୍ଷଣୀ ୄଯୋକସଫୁ
ଖଟିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଫଣସ ସହିତ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ଏଫଂ ଫୃ ଦ୍ଧ/
ି ଧିଓତଯ ଫଣସୄଯ ଧିଓ ହୁ ଏ ׀

269

ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓିଙ ି ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଭଧ୍ୟ ଭୋକିୋଯନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି/ଉନ୍ନତ ଫଣସ
ଓିଭୋ ଉବଣଯ ଭିତ
ି ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫସଫୁ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄସବି ପ୍ରତିୄଫଦନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି ECG; EEG; ଙୋତିଯ ଏସ, - ୄଯ ଏଫଂ ଯକ୍ତ ର୍ଓପଯୋ ଯୀକ୍ଷଣ  ׀ଏହି
ଯୀକ୍ଷୋସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉର୍ତ୍ଯ ଥଫୋ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଡୋକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଣଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ୄକ୍ଷୋ କବୀଯତଯ ନ୍ତଦପୃଷ୍ଟି ପ୍ରଓଟ ଓଯିୋୄଯ ׀
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄହଉଙି, ଅଣୁ ଯ ପ୍ରଭୋଣ ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋ ୄଯ, ଫଣସଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି  ׀ଦୁ ଆ
ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଥୋଏ
 ଭୋନଓ
 ଣ-ଭୋନଓ
ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣସଫୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ସଯଓୋଯୀ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଉଦୋହଯଣକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି
 ଚନମ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ମୋହୋଓୁ ଏଓ ନକଯୋିଓୋ ଓିଭୋ ନୟ ସଯଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ ׀
 ଫିଦୟୋଣ ତୟୋକଓଯିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
 ୋୄସ୍ପୋଟପ; ଏଫଂ
 ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
ୄମଉଁଠ୍ି ୄସବି ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଉରବ୍ଧ ନ ଥୋଏ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଏଓ ଣ–ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ଓୁ ହୋମୋଏ
 ׀ଯଫର୍ତ୍ପୀଯ ଉଦୋହଯଣକୁଡଓ
ି ୄହରୋ ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ; ଏଓ ଅମକ -ସ୍ୱୀଓୋୄଯୋକ୍ତି
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଉରବ୍ଧ ନ ଥିଫ, ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣଓୁ ସହଚୄଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ
ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ  ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୀଭୋଯ ୄମୋଚନୋ, ଫୀଭୋଯ ଫଧି; ସଫପୋଧିଓ ଯିକ୍ୱତୋ
ଫଣସ  ସଫପୋଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ୄଓୄତଓ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ରୋକୁ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
e) ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଫିଦୟଭୋନ ଙି ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତଯ
ି ୄଓୄତଓ ଯିସ୍ଙିତ ି
ଓିଭୋ ଫିୄର୍ର୍ତୋ, ଚୀଫନୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ, ଔୟୋତି  ଭୋନସିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄସ ଚୋଣିର୍ଣ
ୁ ି ୄସବି ଓୋମପୟୄଯ
ଫୟସ୍ଗ ଯୄହ ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଥୋଏ  ׀ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଓୋଯଓ ଥୋଆୋଯନ୍ତି ମୋହୋ ୄସବି ୄନୈତଓ
ି ଅଦଓୁ
ସୂଘୀତ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀

ଉଦାହଯଣ
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଫୀଭିତଯ ନିଫୋସ ସ୍ଙୋନଠ୍ୋଯୁ ୄନଓ ଦୂ ଯୄଯ ଫସ୍ଙୋିତ ଏଓ ର୍ୋଔୋୄଯ
ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
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ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ନୟ ୄଓୌଣସି ସ୍ଙୋନୄଯ ଫି ଓଯୋମୋଏ ମଦି ଚଣଓଯ ନିଫୋସ ସ୍ଙୋନ ୋଔୄଯ ଏଓ ୄମୋକୟ ଡୋକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଓ ଉରବ୍ଧ ଥୋଅନ୍ତି ׀

ତୃତୀୟ ପ୍ରଓଯଣ ୄହଉଙି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ େଷ୍ଟ ଫୀଭାୄମାକୟ ହିତ ନ ଥିଫା ନୟ ଚଣଓ ଚୀଫନ ଉୄଯ
ଓଯାମାଏ, ଓିଭାେ ୄମୄତୄଫୄ ନାଭୀତ ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଚୀଫନଯ ନିଓଟସ୍ଥ ଅେିତ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀
ୄସବିଅ ପ୍ରୄତୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଧୋଯଓ
ସଂଓପୀଣ ୄହୋଆଥୋଏ ବିଓର୍ତ୍ପଫୟ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ/ଫିଓୋର୍ ଧିଓୋଯୀ ବି ଏଓ ର୍ୋଔୋ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଭକୋମୋଆୋୄଯ ׀
f) ଫୟଫସାୟ
ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଦ ତିନ ି ଉତ୍ସ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ଠ୍ୋଯୁ ଫି ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ:
 ଦୁ ଖପଟଣୋ
 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଅଦ
 ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
ଘିତ୍ର 5 : ଫୟଫସାୟିଓ ଅଦକୁଡଓ
ି ଯ ଉତ୍ସ

i.

ଦୁ ଖପଟଣାଚନିତ ଅଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ଓୋଯଣ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଘୋଓିଯୀ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ଅଦଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ଓଯିୋଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଫକପୄଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଓୋମପୟ ଙି – ୄମଭିତଓ
ି ି ସଓପସ ଓୋଓୋଯ, ଭଞ୍ଚ ଫୋନ୍ଧିଫୋ
ଶ୍ରଭିଓ, ଫିଧ୍ୱଂସ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଏଫଂ ପି ରମ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଓୋଓୋଯ ׀

ii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଘୋଓିଯୀଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଭିତ ି ଥୋଏ ମୋହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ହୋନିଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ
ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୋୄଯ  ׀ୄନଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଦ ଙନ୍ତି ׀
 ୄଓୄତଓ ଓୋମପୟ ୄମଭିତଓ
ି ି ଯିସ, ୋ ଘୋଓଯ ଓୋମପୟୄଯ ତୟନ୍ତ ର୍ୋଯୀଯିଓ ଘୋ ଚଡିତ ଥୋଏ ମୋହୋ ଶ୍ୱୋସକ୍ରିଣୋ
ପ୍ରଣୋୀଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଥୋଏ ׀
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 ଦ୍ୱିତୀଣ ସ୍ଙିତ ି ୄହଉଙି ୄମଉଁଠ୍ି ଚୄଣ ଔଣିଯ ଧୂ ି ବି ଫିର୍ୋକ୍ତ ଦ୍ରଫୟ ଓିଭୋ ଯୋସୋଣନିଓ  ୋଯଭୋଣଫିଓ
ଫିଓଯ
ି ଣ ବି ଓଓପଟଚନଓ ଦ୍ରଫୟ ୂମୋହୋ ଓଓପଟୄଯୋକ ଚୋତ ଓୄଯ ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
 ତୃ ତୀଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ବୂଭିକତ ସୁଡଙ୍ଗ ଓିଭୋ କବୀଯ ସଭୁଦ୍ର ବି ଉଙ୍ଙ ଘୋ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଯିୄଫର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଚୋତ ୄହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋ ତୀବ୍ର ସଂୀଡନ ୂଡିଓୄବ୍ର୍ନ ସୁସ୍ଙତୋଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
 ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ୄଓୄତଓ ଓୋମପୟ ସ୍ଙିତ ି ସହିତ ତୟଧିଓ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋ ୂୄମଯିଓି ୄଭୋଡି ୄହୋଆ ଫସିଫୋ
ଏଫଂ KPO ୄଯ ଓବ୍ନୁୟଟଯ ସହିତ ରଟଓିଯହିଫୋ ଓିଭୋ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ଧ୍ୱନି ସବ୍ନନ୍ନ ଯିୄଫର୍ୄଯ ଓୋଭ ଓଯିଫୋ
ଦୀଖପଓୋ ୄଯ ୄଓୄତଓ ର୍ୋଯୀଯିଓ ଙ୍ଗଯ ଓୋମପୟଦକ୍ଷତୋଓୁ ଓଭ ଓଯିୋୄଯ ׀
iii. ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓୋମପୟ ଯୋଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଓିଭୋ ନିର୍ୋ  ଭଦୟଯ ନିଓଟସ୍ଙ
ହୁ ଏ ଓିଭୋ ଏଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ୂଫୋପ ନୁ ଓୂତୋଯ ଓୋଯଣ ହୁ ଏ  ׀ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି ଏଓ ଯୋତ୍ରିକ୍ଳଫଯ ନର୍ତ୍ପଓୀ ଓିଭୋ
ଏଓ ଭଦୟ ଫୋଯୄଯ ଥିଫୋ ଏୄନଫୋସପଯ ୂଫିଫର୍ଓୋଯୀ ଓିଭୋ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଯୋଧିଓ ସଂଓପ ଥିଫୋ ଫୟଫସୋଣୀଯ
„ର୍ଯୀଯଯକ୍ଷଓ‟  ׀ୁଣି ସୁଯଷ୍ଟୋଯ ଏଣ୍ଟଯୄଟନଯ ବି ୄଓୄତଓ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ଓୋମପୟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ୄସଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଘଣ୍ଡ
ନିର୍ୋମୁକ୍ତ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଅଡଓୁ କତି ଓଯୋଆୋୄଯ, ମୋହୋଯ ଯିଣୋଭ ୄଫୄ ୄଫୄ ଦୁ ଃଔଦ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ୄମଉଁଠ୍ି ଫୟଫସୋଣ ଅଦୂର୍ଣ୍ଯ
ପ ୂ ୄ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓୋମପୟକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଫକପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅୄସ, ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଥିଫୋ
ଅୄଫଦଓଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ପ୍ରର୍ନୋଫୀଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଓୋମପୟଯ
ଫିୄର୍ର୍ ଫିଫଯଣୀ, ସଂୃକ୍ତ ଓର୍ତ୍ପଫୟ  ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଘୋଯିଥୋଆୋୄଯ  ׀ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ଏଓ
ସଭତ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଏଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଫି ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୂଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଦୁ ଆ ଟଙ୍କୋ ପ୍ରତି ହଚୋୄଯ ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି  ׀ୄସହି ତିଯକ୍ତ
ି ଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ହଟୋଆ ଦିଅମୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ପନ ହୁ ଏ ׀
g) ଚୀଫନ ୄଶୈୀ ଏଫଂ ବୟାସ
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ ୄସହିସଫୁ ଦ ଟନ୍ତି  ׀ମୋହୋ ଏଓ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟକ୍ତିକତ କୁଣକୁଡଓ
ି ୁ ଅଫୃ ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୄକୋନୀଣ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ  ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ପ୍ରତିୄଫଦନୋକୁଡଓ
ି ଏହୋ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫୋ ଅର୍ୋ
ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏହି କୁଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫି ଫୟକ୍ତିଯ ଚୀଫନୄର୍ୈୀୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଙି ଓି, ମୋହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ତିୄନୋଟି ରକ୍ଷଣ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତି :
i.

ଧୂମ୍ରାନ ଏଫଂ ତଭାଔୁଯ ଉୄମାକ: ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଏହୋ ଠ୍ିକ୍ ବୋୄଫ ଚଣୋଡିଙ ି ୄମ ତଭୋଔୁଯ ଉୄମୋକ ସ୍ୱଣଂ ଏଓ
ସଙ୍କଟ ୄଟ ୄଓଫ ତୋହୋ ନୁ ୄହଁ, ିତୁ ନୟୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋୄଯ ୄମୋକଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଅଚିଓୋରି ଧୂମ୍ରୋନଓୋଯୀ  ଣ-ଧୂମ୍ରୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭୂରୟ ରୋକୁ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁ
ଥିୄଯ ଧୂମ୍ରୋନଓୋଯୀଙ୍କୁ ତୟଧିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ  ׀କୁଟୋକ  ୋନ ଭସରୋ ବି ନୟ ପ୍ରଓୋଯଯ
ତଭୋଔୁଯ ଉୄମୋକ ଫିଯୀତ ଭୃତୁୟ ହୋଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଥୋଏ ׀

ii. ଭଦୟ : ଳ୍ପ ଯିଭୋଣୄଯ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଭଦୟ ୋନ ଓଯିଫୋ ଏଓ ଅଦ ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହୋ ୄନଓ ୄଦର୍ୄଯ
ସୋଭୋଚିଓ ଚୀଫନଯ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଙ୍ଗ ଭଧ୍ୟ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ ମଦି ଏହୋଓୁ ନିଣଭିତ ବୋୄଫ ଧିଓ ଯିଭୋଣୄଯ
ଦୀଖପସଭଣ ଧଯି ୋନ ଓଯୋମୋଏ ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ଏହୋଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରବୋଫ ଡିୋୄଯ  ׀ଦୀଖପୋଫଧି ତୟଧିଓ
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ୋନ ଓରିଚୋଯ ଓୋମପୟୄଯ ଫୋଧୋ ୄଦଆୋୄଯ ଏଫଂ ୋଓ ପ୍ରଣୋୀଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଏହୋ ଭୋନସିଓ ସଭସୟୋ
ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ କତି ଓଯୋଆୋୄଯ ׀
ଭଦୟୋନଓୁ ଦୁ ଖପଟଣୋ, ହିଂସୋ  ଯିଫୋଯ ଓୁ ପ୍ରଥୋ, ଉଦୋସୀନତୋ/ଫସୋଦ ଏଫଂ ଅମକ ହତୟୋ ସହିତ ଭଧ୍ୟ ସଂୃକ୍ତ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଭଦୟଯ ଉୄମୋକଓ ସଂୄଓତ ଦିଏ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଧିଓ ଫିଫଯଣୀ ଭୋକିୋଯନ୍ତି
ଏଫଂ ଉୄମୋକଯ ଭୋତ୍ରୋ  ଯିଭୋଣୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଚଟିତୋଯ ସଂୄଓତ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଏହି
ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୄନଆ ୋଯନ୍ତି ׀
iii. ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄୟାକ : ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଡ୍ରକଷ, ଭୋଦଓ ୂନୋୄଓପୋଟିସ,  , ୀଡୋହଯଣଓୋଯୀ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସଦୃ ର୍ୟ
ଉେୀଓ ବି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୋଥପଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧ ଭଧ୍ୟ ଟନ୍ତି ଏଫଂ
ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମୋକ ଯୋଧିଓ ଭୄନୋଫୃ ର୍ତ୍ି  ୄନୈତଓ
ି ଅଦଯ ସଂୄଓତ ଦିଏ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକଯ
ସୄନ୍ଦହ ଓଯୋମିଫ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄନଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀

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

ଏଓ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଓୋଓୋଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ

II. ଏଓ ଫୟକ୍ତି ପ୍ରଘୁଯ ଯିଭୋଣୄଯ ଭଦ ୄସଫନ ଓଯିଫୋ ଓୋଯଣ ୄସ ବୟସ୍ଗ ୄହୋଆମୋଆଙି
III. ଫୀଭିତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଠ୍ିକ୍ ସଭଣୄଯ ନ ଓଯିଫୋ
IV. ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ଭିଥୟୋ ଓହିଫୋ

C. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
1. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଓ ଉୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଉୄଯ ପ୍ରବୋଫ
ଓୋଆୋଯନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏଭୋୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଭୋକିୋଯନ୍ତି  ׀ଅସନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଓୋଯଓ ଉୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓୋଆଫୋ ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ
׀
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ଘିତ୍ର 6 : ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଓାଯଓ ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ନିର୍ଣ୍ୟ
ପ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯନ୍ତି

a) ଯିଫାଯ ଆତିହାସ
ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ଯିଫୋଯ ଆତିହୋସଯ ପ୍ରବୋଫଓୁ ତିୄନୋଟି ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓୋଣଯୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
i.

ଫଂଶାନୁ କତ: ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ୄକୋଟିଏ ୀଢିଯୁ ନୟଓୁ , ଧଯନ୍ତୁ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ସଂଘୋଯିତ
ହୁ ଏ ׀

ii. ଯିଫାଯଯ ହାଯାହାଯି ଅୟୁ : ୄମୄତୄଫୄ ିତୋଭୋତୋ ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ସଭସୟୋ ଓିଭୋ ଓୟୋନସଯ ବି ୄଓୌଣସି ୄଯୋକ
ଓୋଯଣଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯିଥୋନ୍ତି, ଏହୋ ଏଓ ସୂଘଓ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ସନ୍ତୋନ/ ସନ୍ତତି ଭଧ୍ୟ ଦୀଖପଦନ
ି ଫଞ୍ଚି ନ ୋୄଯ ׀
iii. ଯିଫାଯ ଯିୄଫଶ: ତୃ ତୀଣତଃ, ଯିୄଫର୍ ୄମଉଁଥିୄଯ ଯିଫୋଯ ଫସଫୋସ ଓୄଯ, ସଂକ୍ରଭଣ  ନୟୋନୟ ସଙ୍କଟଯ
ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସତଓପ ଯହିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଫିଯୀତ ଯିଫୋଯ ଆତିହୋସ ଥିଫୋ
ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ୄନୄଫ  ׀ୄସଭୋୄନ ନୟୋନୟ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଭଧ୍ୟ ଭୋକି ୋଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄସ ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟୋଙ୍କନ ରୋକୁ ଓଯି ୋଯନ୍ତି ׀
b) ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହାସ
ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହୋସ ଭୋନଫ ର୍ଯୀଯଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଣୋୀୄଯ ତୀତୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନିଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭିତ
ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫ  ׀ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ସଭୂହ
ଥୋଏ ମୋହୋ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ଫି ୄଯୋକୋଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଧୀନ
ଥିରୋ ଓି ନୋହିଁ ׀
ୄସବି ସଭସୟୋକୁଡଓ
ି ଭକୋମୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଓିଭୋ ନୟ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂଘୀତ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଯୋକ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ପ୍ରୋଣନୋର୍ଓ ୄଯୋକ ଟନ୍ତି, ୄସଥିୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି
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i.

ଓୋଡିବୋସ୍କୁୟରୋଯ ୂହୃ ଦଣ  ଯକ୍ତନୋୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ ମୋହୋ ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ  ଯକ୍ତ ପ୍ରଣୋୀଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ –
ୄମଯିଓି ହୃ ଘୋତ, ୄଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏଫଂ ଯକ୍ତସ୍ରୋଫ

ii. ଶ୍ୱୋସ ପ୍ରଣୋୀଯ ୄଯୋକ ୄମଯିଓି ଟୁୟଫଯଓୁ ୟୄରୋସିସ୍ ୂମକ୍ଷ୍ମୋ
iii. ୄଓୋର୍କୁଡଓ
ି ଯ ତୟଧିଓ ଉତ୍ପୋଦନ  ପ୍ରଚନନ ମୋହୋ ଖୋତଓ ଟୁୟଭଯ ଅୄଡ କତି ଓୄଯ, ମୋହୋଓୁ ଓୟୋନସଯ ଭଧ୍ୟ
ଓୁ ହୋମୋଏ
iv. ୄଯନାର ସିଷ୍ଟଭ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାକ, ମୋହୋ ମଓୃ ତ୍  ନୟୋନୟ ଭୂତ୍ର ସଭନ୍ଧୀଣ ଙ୍ଗକୁଡଓ
ି ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ, ମୋହୋ ମଓୃ ତ୍
ଘତୋ ଏଫଂ ଭୃତୁୟ ଅୄଡ କତି ଓଯିୋୄଯ
v. ଏୄଣ୍ଡାକ୍ରାଆନ୍ ସିଷ୍ଟଭ (ନ୍ତଃସ୍ତ୍ରାଫୀ ପ୍ରଣାୀ) ୄଯ ସଭସୟା, ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଫପୋଧିଓ ଯିଘତ
ି ୄହଉଙି ଭଧୁୄଭହ ׀
ଏହୋ ଯକ୍ତ ୄସ୍ରୋତୄଯ ର୍ଓପଯୋ ୂଓିଭୋ ଗ୍ୁୄଓୋଚ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଆନଷରି
ୟ ନ ଚୋତ ଓଯିଫୋୄଯ
ର୍ଯୀଯଯ ସଭଥପତୋ ଠ୍ୋଯୁ ଉୁଚଥ
ି ୋଏ ׀
vi. ୋଘନ ପ୍ରଣୋୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ ୄମଯିଓି କୟୋସିଟ ରକ୍ ରଷଯ ଏଫଂ ଓରିଚୋଯ ସିୄଯୋସିସ
vii. ସ୍ନୋଣୁ ପ୍ରଣୋୀଯ ୄଯୋକ
c) ଫୟକ୍ତିକତ ଫିୄଶଷତା
ଏକୁଡଓ
ି ୄଯୋକ ପ୍ରତି ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ଯ
ି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘଓ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି ׀
i.

କଠ୍ନ

ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ କଠ୍ନୄଯ ତୋ‟ ଉଙ୍ଙତୋ, ଚନ, ଙୋତି  ଉଦଯଯ ଯିଧି ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ଏ  ׀ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫଣସ 
ଉଙ୍ଙତୋ ୋଆଁ; ଏଓ ଭୋନଓ ଚନ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ମଦି ଚନ ଏହି ଭୋନଓ ଚନ ନୁ ୋତୄଯ ତି ୄଫର୍ୀ
ଓିଭୋ ଓମ୍ ଥୋଏ, ଅୄଭ ଓହି ୋଯିଫୋ ୄମ ଫୟକ୍ତି ଚଣଓ ଧିଓ ଚନ ଓିଭୋ ଓମ୍ ଚନଯ ଙି ׀
ୄସହିଯି, ଏହୋ ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୟକ୍ତିଠ୍ୋୄଯ ଙୋତିଓୁ ତିଓମ୍ ୄଯ ଘୋଯି ୄସଣ୍ଟିଭିଟଯ ମପୟନ୍ତ
ପ୍ରସୋଯିତ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଉଦଯଯ ଯିଧି ତୋ‟ ପ୍ରସୋଯିତ ଙୋତିଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ii. ଯକ୍ତଘା
ନୟ ଏଓ ସୂଘଓ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଯକ୍ତଘୋ  ׀ଏହୋଯ ଦୁ ଆଟି ଭୋ ଙି
 ସିୄଷ୍ଟୋରିକ୍
 ଡୋଆୄଷ୍ଟୋରିକ୍
ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫଣସୄଯ ସୋଭୋନୟ ଯକ୍ତ ଘୋ ଯିଡଙ୍ଗ
ି ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଥଭ ଯୁର ୄହଉଙି
ସିୄଷ୍ଟାରି କ୍ ାଆଁ : ଏହୋ 115 + ଫଣସଯ 2/5 ୄଟ
ଡାଆୄଷ୍ଟାରି କ୍ ାଆଁ: ଏହୋ 75 + ଫଣସଯ 1/5 ୄଟ
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ମଦି ଫଣସ 40 ଫର୍ପ ହୁ ଏ, ସୋଭୋନୟ ଯକ୍ତଘୋ ସିୄଷ୍ଟୋରିଓ 131: ଏଫଂ ଡୋଆୄଷ୍ଟୋରିକ୍ 83 ୄହଫୋ ଉଘିତ ׀
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ୄମୄତୄଫୄ ଫୋସ୍ଗଫ ଯିଡଙ୍ଗ
ି କୁଡଓ
ି ଉୄଯୋକ୍ତ ଭୂରୟ ୄକ୍ଷୋ ଫହୁ ତ ଧିଓ ହୁ ନ୍ତି, ଅୄଭ ଓହଁୁ ୄମ ଫୟକ୍ତିଯ ଉଙ୍ଙ
ଯକ୍ତଘୋ ଓିଭୋ ହୋଆଯୄଟନର୍ନ ଙି  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ତି ଓଭ ହୁ ଏ, ଏହୋଓୁ ହୋଆୄୋୄଟନର୍ନ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ପ୍ରଥଭଟି ୂହୋଆଯୄଟନଵନ ଯ କମ୍ଭୀଯ ଯିଣୋଭ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଯକ୍ତପ୍ରଣୋୀୄଯ ପ୍ରଫୋହିତ ୄହଉଥିଫୋ ଯକ୍ତଯ ଘୋଓୁ ନୋଡି ସ୍ପନ୍ଦନଯ ହୋଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ନୋଡି ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଯ
ପ୍ରତି ଭିନଟ
ି ୄଯ 50 ଠ୍ୋଯୁ 90 ଫିଟଷ, ମପୟନ୍ତ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୄହୋଆୋୄଯ, ଥପୋତ୍ ହୋଯୋହୋଯି 72 ୄହୋଆୋୄଯ ׀
iii. ଭୂତ୍ର – ଅୄକ୍ଷିଓ ଖନତ୍ୱ (ୄେସିପିକ୍ ଗ୍ରାବିଟ)ି
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଚଣଓଯ ଭୂତ୍ରଯ ଅୄକ୍ଷିଓ ଖନତ୍ୱଯ ଯିଡଙ୍ଗ
ି ୍ ଭୂତ୍ରୀଣ ପ୍ରଣୋୀୄଯ ଫିବିନ୍ନ ରଫଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ସନ୍ତୁନଓୁ
ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ଯକ୍ତ ପ୍ରଣୋୀଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଔଯୋ ଓୋମପୟଓୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିୋୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନୄଯ ଫଂର୍କତତୋ ଆତିହୋସ ଓୋହିଁଓି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ?
I.

ଧନୀ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ ିରୋ ଥୋଅନ୍ତି

II. ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ସଂଘୋଯିତ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି
III. କଯିଫ ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଓୁ ୄୋର୍ିତ ିରୋ ଥୋଅନ୍ତି
IV. ଯିଫୋଯ ଯିୄଫର୍ ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ଓୋଯଓ ୄଟ


ମଥୋଥପତୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣୄଯ ଫୟସ୍ଗ ହୁ ଏ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସଭୋୄନ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ
ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଚୀଫନଭୋନଙ୍କୁ ଫିବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ଫକପୀଓୃ ତ  ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ
ଓଯୋମୋଏ ׀



ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓିଭୋ ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦୁ ଆଟି ସ୍ଗଯୄଯ ହୁ ଏ ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ :
 ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ/ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ଗଯୄଯ ଏଫଂ
 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିବୋକ ସ୍ଗଯୄଯ



ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଦ୍ଧତି ଓିଭୋ ସୋଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତିଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫସଫୁ ୋଆଁ ଫହୁ ଯୂୄ ଫୟଫହୋଯ
ଓଯୋମୋଏ ׀



ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଅମୋଉଥିଫୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄଯ ଭୋନଓ ହୋଯୄଯ ଭୋନଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭୋ ଉଭୋନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ତିଯକ୍ତ
ି ରୋକୁ ଓଯିଫୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଟନ୍ତି  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ଏଓ
ଗ୍ରହଣୋଧିଓୋଯ ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଏ ଓିଭୋ ସ୍ୱୀଓୋଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧୋମକ ଓ ଧୋଯୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ହୁ ଏ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ସଙ୍କଟଟି ଫଡ
ଥୋଏ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓିଭୋ ଫିମ୍ବି ତ ଓଯୋମୋଏ ׀



ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫକୁଡଓ
ି ଫୀଭୋଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯୀ
ଯୀକ୍ଷଣ ନ ଓଯି ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ ଘଣନିତ ୄହୋଆମୋଅନ୍ତି  ׀ୄସବି ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀



ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି
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 ଅଣୁ
 ତୟଧିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
 ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଆତୟୋଦି


ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଓୋଯଓୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି
 ଯିଫୋଯ ଆତିହୋସ
 ଫଂର୍କତତୋ ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହୋସ ଆତୟୋଦି

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
1. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ
2. ଭୋନଓ ଚୀଫନ
3. ଣ – ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ
4. ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓ
5. ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ
6. ଫିଯୀତ-ଘଣନ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଡଷୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଫୋଯ ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହିଙ ି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ପ୍ରଘୁଯ ଯିଭାଣଯ ଭଦୟ ାନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଭଦୟାନୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ବୟସ୍ତ ୄହାଆମାଆଙି  ׀ୄସ ୄହଉଙି ୄନୈତଓ
ି
ଅଦଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

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

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
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ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଯ ବୂଭିଓୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ?
I.

ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଓଯିଫୋ

II. ସଙ୍କଟସଫୁ ଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫୋ
III. ଉତ୍ପୋଦ ଯିଓଳ୍ପନୋ ର୍ିଳ୍ପୀ
IV. ଗ୍ରୋହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ପଣ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଭୋନଓ ଭୂରୟୄଯ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

II. ସଙ୍କଟଯ ଗ୍ରୋହୟତୋ
III. ସଙ୍କଟଯ ସ୍ଙକିତଓଯଣ/ଫିମ୍ବି ତଓଯଣ
IV. ଦୋଫୀ ଗ୍ରୋହୟତୋ
ପ୍ରଶନ 3
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ୋସୄୋଟପ

II. ଫିଦୟୋଣ ତୟୋକ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
III. ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ
IV. ଚନମ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
ପ୍ରଶନ 4
ନିଭନ ସ୍ଙିତ ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଓୁ ଫିଯୀତଯୂୄ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଫ ?
I.

ୄଦୈନଓ
ି ଚଗ୍

II. ନିର୍ଦ୍ଧ
ି ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ
III. ସୁଅ ପ୍ରଓୃ ତ ି
IV. ଦୀଖପସୂତ୍ରତୋ ୂଫିଭତୋ
ପ୍ରଶନ 5
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ୄଓଉଁ ଦ୍ଧତି ନ୍ତକପତ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଭସ୍ଗ ନଓୋଯୋମକ ଓ ଓିଭୋ ଫିଯୀତ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ମୁକ୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଙ୍କ
ୂୄଓୌଣସି ସଓୋଯୋମକ ଓ ଓିଭୋ ନୁ ଓୂ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ଫିମୁକ୍ତ ଙ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ?
I.

ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ

II. ଏଓକ୍ଷୀଣ
III. ସୋଂଖିୟଓୀ ଭୂରୟୋଙ୍କନ
IV. ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ଫସ୍ଙୋ
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ପ୍ରଶନ 6
ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ____________ ୄଯ ୄସହିଭୋୄନ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ,
ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦର୍ିତ ଭୋନଓ ଚୀଫନକୁଡଓ
ି ନୁ ଯୂ ଥୋଏ ׀
I.

ଭୋନଓ ଚୀଫନ

II. ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ
III. ଉ-ଭୋନଓ ଚୀଫନ
IV. ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଚୀଫନ
ପ୍ରଶନ 7
ଭୃତୋ କବପଫତୀ ଙି  ׀ୄସ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି  ׀ନିଭନ ଫିଓଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଭୃତୋଓୁ ଫୀଭୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଓୁ ଘଣନ ଓଯିଫୋଓୁ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଫ? ସଫୁ ଠ୍ୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଫିଓଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ସୋଧୋଯଣ ଭୂରୟୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି

II. ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
III. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ
IV. ଏଓ ପ୍ରତିଫନ୍ଧୋମକ ଓ ଧୋଯୋ ସହିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ପ୍ରଶନ 8
ନିଭନ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ନ୍ତକପତ ୄମୋକୟ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ନୋହିଁ ?
I.

26 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କ ସଫିତୋ, ମିଏ ଏଓ IT ଓବ୍ନୋନୀୄଯ ଏଓ ସପଟୄେଯ ଆଞ୍ଜି ନଣ
ି ଯ ଯୂୄ ଓୋଭ ଓୄଯ

II. 50 ଫର୍ପ ଫଣସ୍ଖ ଭୄହର୍, ମିଏ ଏଓ ୄଓୋଆରୋ ଔଣିୄଯ ଓୋଭ ଓୄଯ
III. 28 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କ ସତୀର୍, ମିଏ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କୄଯ ଓୋଭ ଓୄଯ ଏଫଂ ଟ. 1 ୄଓୋଟିଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି
IV. 30 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କ ପ୍ରଫୀଣ, ମିଏ ଏଓ ଡିୋଟପୄଭଣ୍ଟର ୄଷ୍ଟୋଯୄଯ ଓୋଭ ଓୄଯ ଏଫଂ 10 ଫର୍ପଯ ଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ
ୂଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି
ପ୍ରଶନ 9
ସିନୋ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙି  ׀ୄସ ଏଓ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି  ׀ଏହି ପ୍ରଓଯଣୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ _____________ ଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଫୋଯ ସଫପୋଧିଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହିଙ ି  ׀ସଫୁ ଠ୍ୁ ଉମୁକ୍ତ ଫିଓଳ୍ପଯ ଘଣନ
ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଦ୍ଧତି

II. ସୋଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତି
III. ଉୄଯୋକ୍ତ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସିଟ ି ଫି ୄମୄହତୁ ଭଧୁୄଭହ ବି ଏଓ ୄଯୋକ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଏଓ ଫଡ ବୂଭିଓୋ
ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ନୋହିଁ
IV. ଉୄଯୋକ୍ତ ଦ୍ଧତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସିଟ ି ଫି ନୁ ୄହଁ ୄମୄହତୁ ଭଧୁୄଭହ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ସିଧୋସରଔ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଏ
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ପ୍ରଶନ 10
ସୄନ୍ତୋର୍ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଙ ି  ׀ତୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ ଭୋନଓ ଚୀଫନଠ୍ୋଯୁ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଯ
ପ ୂ ୄ ଓମ୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଓଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ସୄନ୍ତୋର୍ଓୁ
____________ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମିଫ ׀
I.

ଭୋନଓ ଚୀଫନ

II. ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ
III. ଉଭୋନଓ ଚୀଫନ
IV. ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଚୀଫନ

ସ୍ୱ

- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ

ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟସଫୁ ଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଦୋଫୀ ଗ୍ରୋହୟତୋ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ ଏଓ ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ନିର୍ଦ୍ଧ
ି ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋଓୁ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ସୋଂଖିୟଓୀ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଭସ୍ଗ ନଓୋଯୋମକ ଓ ଓିଭୋ ଫିଯୀତ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ମୁକ୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଙ୍କ ୂୄଓୌଣସି
ସଓୋଯୋମକ ଓ ଓିଭୋ ନୁ ଓୂ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ଫିମୁକ୍ତ ଙ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
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ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ଭୋନଓ ଚୀଫନ ୄଯ ୄସହିଭୋୄନ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଭୃତୁୟହୋଯ,
ଭୃତୁୟହୋଯ ସୋଯଣୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦର୍ିତ ଭୋନଓ ଚୀଫନକୁଡଓ
ି ନୁ ଯୂ ଥୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଭୃତୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତୋ‟ କବପଧୋଯଣଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯି, ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଘଣନ ମୋହୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଘଣନ ଓଯିୋୄଯ, ୄହଉଙି ଏଓ
ପ୍ରତିଫନ୍ଧୋମକ ଓ ଧୋଯୋ ସହିତ ଭୃତୋଓୁ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ  ׀ଏହି ପ୍ରତିଫନ୍ଧୋମକ ଓ ଧୋଯୋ, ଧଯନ୍ତୁ ପ୍ରସଫଯ ତିନ ି ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄହୋଆଥିଫୋ କବପଧୋଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଭୄହର୍ଯ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନ୍ତକପତ ୄମୋକୟ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ନୋହିଁ ଓୋଯଣ ତୋ‟ ଫଣସ ଧିଓ ୂ50
ଫର୍ପ ୄଟ ଏଫଂ ତୋଯ ଓୋଭ ସପଟୄେଯ, ଫୟୋଙ୍କି ଂ ଉୄଦୟୋକ ଆତୟୋଦି ୄଯ ଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଓୋଭ ତୁ ନୋୄଯ ଧିଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ
ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ସିନୋ ମିଏ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙି, ତୋଯ ପ୍ରଓଯଣ ବି ଏଓ ଚଟି ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋ ୄଫୄ,
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଦ୍ଧତିଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ, ସୄନ୍ତୋର୍ଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମିଫ ׀

281

ଧ୍ୟାୟ 16
ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରି ସୀ ନ୍ତକପତ ୄଦୟ ଯାଶିପ୍ରଦାନ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଦୋଫୀଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ଦୋଫୀ କୁଡଓ
ି ୄଓଭିତ ି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫ  ׀ତୋ ୄଯ ଏହୋ
ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ପ୍ରଓୋଯଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଅଣ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଉସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପଭପକୁଡଓ
ି ଏଫଂ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ଗ୍ରୋହୟତୋଠ୍ୋଯୁ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଥିଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଫଘ ୂନିଫଫ
ି ୋଦତୋ ଧୋଯୋ
ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀ ହିତ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫିନଣ
ି ଭ ମଦି ଫୀଭିତଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ରୁ ଘୋମୋଆ ନ ଥିଫ, ଏ ସଫୁ
ଫିର୍ଣୄଯ ଚୋଣିୄଫ ׀

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ
A. ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ପ୍ରଓୋଯ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
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A. ଦାଫୀସଫୁ ଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା
1. ଦାଫୀଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଫୋସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷୋ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ରିସୀ ଏଓ ଦୋଫୀୄଯ ଯିଣତ ହୁ ଏ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଓୃ ତ ଭୂରୟଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୄସହି ଦ୍ଧତି ଚଯିଅୄଯ ହୁ ଏ ୄମଉଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ
ରୋବସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀

ଯିବାଷା
ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଘୁ କ୍ତି ୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିଶୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ ଖଟଣୋ ଖଟିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ଅଯମ୍ଭ
ହୁ ଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଦୋଫୀୄଯ, ଘୁକ୍ତି ଘୋରୁ ଯୄହ, ନୟକୁଡଓ
ି ୄଯ, ଘୁକ୍ତି ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ଘିତ୍ର 1 : ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ଏଫଂ ଦାଫୀ

ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି :
i.

ଚୀଫିତ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ହୁ ଏ ମଦି ଫୀଭୋଧୋଯଓ ଚୀଫିତ ଥୋଏ ଏଫଂ

ii. ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ
ଘିତ୍ର 2: ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓାଯ

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଭୃତୁୟୄଯ ୄଓଫ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ, ଚୀଫିତ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ ଖଟଣୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଉୁଚଥ
ି ୋନ୍ତି ׀
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ଉଦାହଯଣ
ଚୀଫିତ ଦୋଫୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଖଟଣୋକୁଡଓ
ି ଯ ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି :
i.

ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋ;

ii. ଏଓ ଭନି-ଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଚୀଫିତୋ ରୋବ ୄଦଣ ତୋଯିଔ ହଞ୍ଚିଫୋୄଯ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଏଓ ଓିସ୍ଗି ;
iii. ଏଓ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ୂଯୋଆଡଯ ରୋବ ଯୂୄ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହଉଥିଫୋ କମ୍ଭୀଯ/ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯୋକ
iv. ରିସୀଧୋଯୀ ଓିଭୋ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀଯ ସଭପଣ
2. ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣା ଖଟିଙ ି ୄଫାରି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫା
i.

ଏଓ ଚୀଫିତ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ
ନୁ ସୋୄଯ ଖଟଣୋଟି ଖଟିଙ ି ׀

ii. ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ଏଫଂ ଭନି-ଫୟୋକ୍ ଓିସ୍ଗି ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ସହଚୄଯ ସିଦ୍ଧି ଓଯୋମୋଏ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓ
ି ୄସହି
ତୋଯିଔସଫୁ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭୄଯ ହିଁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଉଦୋହଯଣସ୍ୱଯୂ, ଯିକ୍ୱତୋ ତୋଯିଔ ଏଫଂ ୄସହି ତୋଯିଔସଫୁ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭନି-ଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ
ଚୀଫିତ ରୋବଯ ଓିସ୍ଗିକୁଡଓ
ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ଘୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ
׀
iii. ସଭପଣ ଭୂରିୟ ପ୍ରଦୋନ ନୟୋନୟ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ  ׀ନୟୋନୟ ଦୋଫୀୄଯ ନ ଥିଫୋ ବି, ଏଆଠ୍ି ଘୁକ୍ତିଓୁ
ଯେ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ତୋଯ ପ୍ରୋୟ ଥିଫୋ ଯୋର୍ିଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀ ଓିଭୋ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଦ୍ୱୋଯୋ ଖଟଣୋଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ  ׀ସଭପଣ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଯିକ୍ୱତୋ ୂଫପ
ୄପଯସ୍ଗ ୋଆଁ ଏଓ ଦଣ୍ଡ ସଂୃକ୍ତ ଥୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ମଦି 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 ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଚଟିତୋ ୄସହି ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଉୁଚଥ
ି ୋଏ ମୋହୋଯ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ଦୋଫୀ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଥୋଏ ଏଫଂ ୄସବି
ରିସୀଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ରୋବଯ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ୄସବି ଏଓ ୄଯୋକ
ଖଟଣୋୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ତୋ‟ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଯିୄର୍ୋଧ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋ  ׀ମଦି ଏହି ରିସୀଓୁ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ସଭସ୍ଗ ରୋବ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ଏହୋ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଠ୍ିକ୍ ୄଟ, ଏହୋ
ଉେିଷ୍ଟ ଉୄେର୍ୟ ୂଯଣ ଓଯି ନ ୋୄଯ  ׀ୄସବି ଯିସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ; ଏଓ ପ୍ରତିଫନ୍ଧୀଣ
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଯୂୄ, ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ରୋବଯ ଯିଭୋଣ ସଭନ୍ଧୄଯ
ୄସଭୋନଙ୍କୁ ର୍ିକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀
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ଏଓ ଯିକ୍ୱତୋ ଓିଭୋ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଓିଭୋ ଏଓ ସଭପଣ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସଭୋପ୍ତି ଅଡଓୁ କତି ଓଯୋଏ ଏଫଂ ଅହୁ ଯି
ଧିଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ ନୋହିଁ  ׀ଏହୋ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଉ ଥଫୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥୋଉ, ଏହୋଯ
ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ଥୋଏ  ׀ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମିଫୋ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ଘୋରୁ ଯହିଫୋଯ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଦିଏ ନୋହିଁ ׀
3. ଦାଫୀସଫୁ ଯ ପ୍ରଓାଯ
ରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ନିଭନ ୄଦଣସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ:
a) ଚୀଫିତ ରାବ ପ୍ରଦାନ
ରିସୀଯ ଫଧି ସଭଣୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ତ୍ପଓ ୄଦଣ ସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫିତ ରୋବ ଓିସ୍ଗି ୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନଯ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ୄଯ ରିସୀ ଫଣ୍ଡଓୁ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ
ୄପଯୋଆ ଦିଅମୋଏ ׀
b) ରି ସୀଯ ସଭପଣ
ରିସୀଧୋଯୀ ତୋ‟ ରିସୀ ଯିକ୍ୱତୋ ୂଫପ ସଭୋପ୍ତି ୋଆଁ ଫିଓଳ୍ପଯ ଘଣନ ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ରିସୀ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃ ତ
ସଭୋପ୍ତି  ׀ଏଓ ରିସୀଯ ସଭପଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄଓଫ ମଦି ଏହୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଥୋଏ ׀
ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଯୋର୍ି ୄହଉଙି ସଭପଣ ଭୂରୟ ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ ଓିଙ ି
ପ୍ରତିର୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏଓ ସଫପନଭ
ି ନ କୟୋୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ସଭପଣ ଭୂରୟ ୂGSV) ଭଧ୍ୟ ଥୋଏ, ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରଓୃ ତ ସଭପଣ ଭୂରୟ GSV ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
c) ନୁ ଫୃଦ୍ଧି (ଯାଆଡଯ) ରାବ
ସର୍ତ୍ପ  ଘୁକ୍ତି ନୁ ସୋୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଖଟଣୋ ଖଟିଫୋୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ୂଯୋଆଡଯ ନ୍ତକପତ ଏଓ
ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ନ୍ତକପତ, ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯୋକଯ ନିଦୋନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫସଯୄଯ, ସର୍ତ୍ପ ନୁ ସୋୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି
ଯିଭୋଣଯ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄଯୋକଟି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଯ
ସୂଘୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄସଫୋ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ନ୍ତକପତ, ସର୍ତ୍ପ  ଘୁକ୍ତି ଧୀନୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭିତଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଫସଯୄଯ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ଓରୋ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଘୋରୁ ଯୄହ ׀
ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭୋପ୍ତିୄଯ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଦୋଫୀ ୄଦଣସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
d) ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ
ଏ ବିଅ ଦାଫୀ ସଫୁ ୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଫୀଭିତଓୁ ଫଧିଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଯାଶି ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରତିଶୁତ ି ଦିଏ, ମଦି
ଫୀଭିତ ୄମାଚନାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଧିୄଯ ଚୀଫିତ ଯୄହ  ׀ଏହୋଓୁ ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
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i.

ସହୄମାକୀ ୄମାଚନା: ଏଓ ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ନ୍ତକପତ ୄଦଣୄମୋକୟ ଯୋର୍ି, ମଦି ସହୄମୋକୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄହଉଙି
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ମୁକ୍ତ ସଂଘିତ ୄଫୋନସ ଫିମୁକ୍ତ ୄଦଣ ମଥୋ ଫୋଓିଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ  ରିସୀ ଋଣ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଉୄଯ
ସୁଧ ׀

ii. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ୄପଯସ୍ତ (ROP) ୄମାଚନା: ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫଧି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ
ୄପଯସ୍ଗ ଦିଅମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଯିକ୍ୱତୋ ରୋବ ଓୄଯ ׀
iii. ୟୁ ନଟ
ି ରିଙ୍କଡ ଫୀଭା ୄମାଚନା (ULIP) : ଣୁ ରିକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ ଯୂୄ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟଓୁ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
iv. ଭନି-ଫୟାଓ ୄମାଚନା : ଭନି- ଫୟୋଓ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଚୀଫିତ
ରୋବଓୁ ଓୋଟି ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୄଯ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀
e) ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ
ମଦି ଫୀଭିତ ତୋ‟ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଓିଭୋ ନୟ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥୋଉ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୋଓି
ଥିଫୋ ରିସୀ ଋଣ  ପ୍ରିଭିଣଭ ଏଫଂ ମୁକ୍ତ ୄସକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ସୁଧଓୁ ଓୋଟି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ମୁକ୍ତ ସଂଘିତ ୄଫୋନସ, ମଦି
ସହୄମୋକୀ ୄହୋଆଥୋଏ, ତୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ୄହଉଙି ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ, ମୋହୋଓୁ ନୋଭୀତ ଓିଭୋ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଥଫୋ
ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ, ମୋହୋ ଫି ସ୍ଙିତ ି ୄହୋଆଥୋଉ, ତୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଭୃତୁୟ ପୄଯ ଘୁକ୍ତିଯ
ସଭୋପ୍ତିଯ ସୄଙ୍କତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୄହୋଆୋୄଯ:
 ର୍ୀଘ୍ର ୂତିନ ି ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ରିସୀ ଫଧି ଓିଭୋ
 ଣ – ର୍ୀଘ୍ର ୂତିନ ି ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ
ନୋଭୀତ ଥଫୋ ସଭନୁ ୄଦର୍ିନୀ ଥଫୋ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ ଭୃତୁୟଯ ଓୋଯଣ, ତୋଯିଔ ଏଫଂ ସ୍ଙୋନ
ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
i.

ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସ୍ଥିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭପ
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ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଯ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିଓଟୄଯ ନିଭନରିଖିତ ପଭପକଡ
ି ୁ ଉସ୍ଙୋିତ
ୁ ଓ
ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
 ନୋଭୀତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ପଭପ
 ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
 ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
 ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
 ୄୋରିସ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ୄମଯିଓି ପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ (FIR), ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ, ୄୋଷ୍ଟଭଟଭ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ, ନ୍ତିଭ ପ୍ରତିୄଫଦନୋଯ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄଓୋଟପ ପ୍ରତିରିି ମୋହୋସଫୁ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଚନିତ ଭୃତୁୟ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ
 ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ନକଯୋିଓୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଆତୟୋଦି
ଘିତ୍ର 3 : ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭପ

ii. ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀଯ ପ୍ରତୟାଔୟାନ/ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଦୋଫୀଓୁ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଯଔୋମିଫୋ ସଭଣୄଯ,
ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଣୋୄଡ ୄମ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ୄଓୌଣସି ବୂର ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଙ ି ଓିଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ତଥୟ ସୂଘନୋଓୁ ରୁ ଘୋଆଙି, ଘୁକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରଣ
ି ୄହୋଆମୋଏ  ׀ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଭସ୍ଗ ରୋବ ହୃ ତ ୄହଫ ׀
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iii. ନୁ ବାକ 45: ନିଫଫ
ି ାଦତା ଧାଯା
ଫର୍ୟ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ନୁ ବୋକ 45 ନ୍ତକପତ ଙି ׀

ଭହତ୍ତ୍ୱର୍ଣ୍
ୂ ପ
ନୁ ବାକ 45 ଉୄରଳଔ ଓୄଯ:
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଯ ୄଓୌଣସି ରିସୀ ଉୄଯ ଏହୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଦୁ ଆ ଫର୍ପ ଫିତମ
ି ିଫୋ ୄଯ ଏଓ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହି ଓୋଯଣଯୁ ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ଓିଭୋ ଏଓ ୄଭଡିଓୋର ପି ସଯ, ଓିଭୋ
ୄଯପଯି, ଓିଭୋ ଫୀଭିତଯ ଫନ୍ଧୁ ଯ ୄଓୌଣସି ପ୍ରତିୄଫଦନୋୄଯ ଓିଭୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉକ୍ତି ୂତଥୟ
ମୋହୋପୄଯ ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫ, ବୂର ଓିଭୋ ଭିଥୟୋ ଥିରୋ, ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଦର୍ିତ ନ ଓୄଯ ୄମ ୄସବି ଉକ୍ତି
ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ଫିର୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଥିରୋ ଓିଭୋ ୄସହି ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ରୁ ଘୋଆଥିରୋ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଥିରୋ 
ଏହୋଓୁ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଟୂର୍ଣ୍ବ
ପ ୋୄଫ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ
ଚୋଣିଥିରୋ ୄମ ଉକ୍ତିଟ ି ଭିଥୟୋ ୄଟ ଓିଭୋ ୄମ ଏହୋ ୄସହି ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ରୁ ଘୋଆଥିରୋ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଥିରୋ
׀
ଫୟାଔୟା:
ମଦି ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀ, ରିସୀ ଚୋଯୀଠ୍ୋଯୁ 2 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ, ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟସୂଘନୋ ରୁ ଘୋଆଥିଫ,
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ସୂଘନୋ ଭିଥୟୋ ୄହୋଆଥିଫ ׀
2-ଫର୍ପ ଫଧି ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଓଯ ଏଫଂ ନଚଯ ଯଔ ଫଧି ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହି ସଭଣୋଫଧି ୄଯ, ଏଓ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଭୋଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଉକ୍ତି ୄଦଆଥିରୋ  ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ରୁ ଘୋଆଥିରୋ ଏଫଂ
ଚୋଣିଥିରୋ ୄମ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉକ୍ତିସଫୁ ଭିଥୟୋ ଥିରୋ  ׀ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ହିଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ 2-ଫର୍ପ ଫଧି ୄଯ ଏଓ
ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀
iv. ଭୃ ତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନା
ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ୄଓଉଁଠ୍ି ଙି, ତୋ‟ ଫିର୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସି ସୂଘନୋ ନ ଥିଫୋଯୁ ୄସ ନିୄଔୋଚ ୄହୋଆମୋଆଙି
ୄଫୋରି ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଦିଅମୋଏ  ׀ବୋଯତୀଣ ସୋକ୍ଷୟ ଧିନିଣଭ ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ,
ମଦି ତୋ‟ ଫିର୍ଣୄଯ ସୋତ ଫର୍ପ ଧଯି ର୍ୁଣୋମୋଆନୋହିଁ  ׀ମଦି ନୋଭୀତ ଓିଭୋ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ଦୋଫୀ ଓୄଯ ୄମ ଚୀଫନ
ଫୀଭିତ ନିୄଔୋଚ ୄହୋଆଙି ଏଫଂ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଭୃତ ୄଫୋରି ପ୍ରଓଳ୍ପନୋ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସୁୄମୋକୟ
ନୟୋଣୋଣଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ନୟୋଣିଓ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଅଣିଫୋ ଉୄଯ ୄଚୋଯ ଦିନ୍ତି  ׀ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ନୟୋଣୋଣ
ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନୋ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୄଦଫୋ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ, ଏଓ ଯିହୋତି
ଯୂୄ, ସୋତ ଫର୍ପ ସଭଣୋଫଧିଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଙୋଡିୄଦଆୋଯନ୍ତି ׀
4. ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅଆ ଅଯ ଡି ଏ ୂରିସୀଧୋଯୀ ହିତଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫିନଣ
ି ଭ, 2002 ନିଭନ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙନ୍ତି :
ଫିନୟ
ି ଭ 8: ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରି ସୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା
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i.

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଭୂଔୟ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫ ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଦୋଫୀଯ
ସହୋଣଓ ଯୂୄ ଏଓ ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀

ii. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ, ଫିନୋ ଫିଭୄଯ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄଦଫ ׀
ତିଯକ୍ତ
ି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଫିର୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସି ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓିଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ , ୄମୄତଦୂ ଯ ସମ୍ଭଫ ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 15 ଦିନଯ
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ତୁ ଯନ୍ତ ଉସ୍ଙିତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଅଂର୍ିଓ ଯୂୄ ନୁ ୄହଁ ׀
iii. ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ , ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ଓୋକଚତ୍ରଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ,
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଓିଭୋ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓୋଯଣ ଦର୍ପୋଆ ଔଣ୍ଡନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସ୍ପଷ୍ଟିଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ׀
ଫର୍ୟ, ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଦୋଫୀଯ ଯିସ୍ଙିତ ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଭତୄଯ ଏଓ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ, ଏହୋ ୄସବି
ନୁ ସନ୍ଧୋନଓୁ ତିକ୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ  ୂଯୋ ଓଯିଫ, ୄଓୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫି ଦୋଫୀ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଥିଫୋ ସଭଣଠ୍ୋଯୁ 6
ଭୋସଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଫିଭ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
iv. ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବୋକ 47 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ନ୍ତକପତ, ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଙି ଓିନ୍ତୁ
ପ୍ରୋପ୍ତଓୋଯୀଯ ମଥୋଥପ ଘିହ୍ନଟଓଯଣ ୂଯିଘଣ ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିରୋ ନୋହିଁ,
ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋପ୍ତଓୋଯୀଯ ରୋବ ସଓୋୄର୍ ଯୋର୍ିଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯି ଯଖିଫ ଏଫଂ ୄସହି ଯୋର୍ି ଏଓ ନୁ ସଘ
ୂ ୀତ ଫୟୋଙ୍କ
ସହିତ ଥିଫୋ ଏଓ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ପ୍ରତି ପ୍ରମୁଚୟ ହୋଯ ହିସୋଫୄଯ ସୁଧ ଚିତ ଓଯିଫ ୂସଭସ୍ଗ ଓୋକଚତ୍ର 
ତଥୟ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ୄଯ 30 ଦିନଠ୍ୋଯୁ ରୋକୁ ୄହଫ ׀
v. ୄମଉଁଠ୍ି ଉ–ଫିନଣ
ି ଭ ୂ iv) ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓୋଯଣଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ଏଓ ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
ୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ କ୍ଷଯୁ ଫିଭ ହୁ ଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦୋଫୀ ଉୄଯ ୄସହି ହୋଯୄଯ ସୁଧ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ମୋହୋ
ୄସହି ଅଥିଓ ଫର୍ପଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ପ୍ରଘିତ ଥିଫୋ ଫୟୋଙ୍କ ହୋଯଠ୍ୋଯୁ 2% ଧିଓ ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ଏହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀଯ
ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀
5. ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପାଯ ବୂଭିଓା
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଫୀ ପଭପକୁଡଓ
ି ୁ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଓୋମପୟୋଣୄଯ ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଉସ୍ଙୋନୄଯ
ସହୋଣତୋ ଓଯିଫୋୄଯ ନୋଭୀତ/ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ଓିଭୋ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ସଭସ୍ଗ ସମ୍ଭଫ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ׀
ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନିବୋଆଫୋ ଫୟତୀତ, ୄସବି ଏଓ ଯିସ୍ଙିତଯ
ି ୁ ସଦ୍ଭୋଫ ଚୋତ ହୁ ଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଭୃତଫୟକ୍ତିଯ ଯିଫୋଯଠ୍ୋଯୁ ବଫିର୍ୟତୄଯ
ଫୟଫସୋଣ ଓିଭୋ ୄଯପଯୋର ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ୄନଓ ଫସଯ ଯୄହ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 7
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଠ୍ି ତୁ ୟର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଦୋଫୀଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓୄଯ ?
I.

ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଉଙି ଏଓ ନୁ ୄଯୋଧ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତିର୍ୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍

II. ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦୋଫୀ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତିର୍ୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍
III. ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦୋଫୀ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଘୁକ୍ତିନୋଭୋୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫଘନଫଦ୍ଧତୋଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ
ଉଘିତ୍
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IV. ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଉଙି ଏଓ ନୁ ୄଯୋଧ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଘୁକ୍ତିନୋଭୋୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତିର୍ୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ
ଉଘିତ

ସାଯାଂଶ


ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦୋଫୀ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତିର୍ୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀



ଏଓ ଦୋଫୀ ଚୀଫିତ ଦୋଫୀ ଓିଭୋ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀.ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୄଓଫ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ
ଭୃତୁୟୄଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ, ଚୀଫିତ ଦୋଫୀ ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ ଓୋଯଣଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀



ଏଓ ଚୀଫିତ ଦୋଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ଖଟଣୋଟି ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ
ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନୁ ସୋୄଯ ଖଟିଙ ି ׀



ରିସୀ ଫଧିୄଯ ନିଭନ ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନସଫୁ ୄହୋଆୋୄଯ:
 ଚୀଫିତ ରାବ ପ୍ରଦାନ
 ରି ସୀଯ ସଭପଣ
 ନୁ ଫୃଦ୍ଧି (ଯାଆଡଯ) ରାବ
 ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ
 ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ



ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭଯ ନୁ ବୋକ 45 ୂନିଫଫ
ି ୋଦତୋ ଧୋଯୋ ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀଯ ଗ୍ରୋହୟତୋଠ୍ୋଯୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଏ,
ମଦି ରିସୀ ଦୁ ଆ ଫର୍ପ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ରୁ ଘୋଆ ନ ଥିଫ ׀



ଅଆଅଯଡିଏ ୂରିସୀଧୋଯୀ ହିତଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫିନଣ
ି ଭ, 2002 ନ୍ତକପତ, ଅଆଅଯଡିଏ ଦୋଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ
ଓିଭୋ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋଓଫଘ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଣଭୋଫୀଯ ଉୄରଳଔ ଓଯିଙନ୍ତି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀

ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଘୁ କ୍ତି ୄଯ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିଶୁତଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭୄନ ଯ ରିସୀସଫୁ ଯ ଏଓ ସୂଘୀ ଦିଅମୋଆଙି  ׀ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ୄମ ୄଓଉଁ ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଦୋଫୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ
ଅଫର୍ତ୍ିଓ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଏ ?
I.

ଭନି-ଫୟୋଓ ରିସୀ

II. ଣୁ ନଟ୍
ି ରିଙ୍କଡ ଫୀଭୋ ରିସୀ
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III. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄପଯସ୍ଗ ରିସୀ
IV. ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ
ପ୍ରଶନ 2
ଭୄହର୍ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ଥିଫୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି  ׀ୄସ ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଯ ନିଯଙ୍କୁ ର୍
ହସ୍ଗୋନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭପଣ ଓଯିଙ ି  ׀ଭୄହର୍ ଏଓ ହୃ ଘୋତୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁ ଏ ଏଫଂ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ନ୍ତକପତ ଟ. 50,000
ଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓୋହୋଓୁ ୄଦଣ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ?
I.

ଭୄହର୍

II. ଓଯଣ
III. ୄଦଣ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଭୄହର୍  ଓଯଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୋନ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯୋମିଫ
IV. ଉବଣଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଓୁ ଫି ନୁ ୄହଁ ଓୋଯଣ ଭୄହର୍ ହୃ ଘୋତୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙି ଓିନ୍ତୁ ରିସୀଟି ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ୄହୋଆଙି ׀
ପ୍ରଶନ 3
ଏଓ ଓୋଯ ଦୁ ଖପଟଣୋୄଯ ପ୍ରଫୀଣଯ ଭୃତୁୟ ହୁ ଏ  ׀ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଦୋଔର ଓୄଯ  ׀ନିଭନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ଭୃତୁୟ ତୁ ନୋୄଯ ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷୄତ୍ରୄଯ ଦୋଔର
ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ହୁ ଏ ?
I.

ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର

II. ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
III. ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
IV. ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ
ପ୍ରଶନ 4
ନିଭନ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ଏଓ ର୍ୀଘ୍ର ଭୃତୁୟଦୋଫୀ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ ?
I.

ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ତିନ ି ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ

II. ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ
III. ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ସୋତ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ
IV. ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ଦର୍ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭୄନ ଯ ୄଓୄତଓ ଖଟଣୋ ଦିଅମୋଆଙି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଚୀଫିତ ଦୋଫୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ୄମ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି
ବୂର ୄଟ ?
I.

ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ

II. ଏଓ ଭନି –ଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଚୀଫିତୋରୋବ ୄଦଣ ତୋଯିଔ ହଞ୍ଚିଫୋ ୄଯ ୄଦଣଥିଫୋ ଏଓ ଓିସ୍ଗି
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III. ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ୂଯୋଆଡଯ ରୋବ ଯୂୄ ସୁଯକ୍ଷିତ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ
IV. ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫୃ ର୍ତ୍ଦ
ି ୋନ ୂଫୄନ୍ଦୋଫସ୍ଗୀ ରିସୀଯ ସଭପଣୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭପଣ ଭୂରୟ
ପ୍ରଶନ 6
ଏଓ ଭନି-ଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଚୀଫିତୋରୋବ ୄଦଣ ତୋଯିଔ ହଞ୍ଚିଫୋ ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄଦଣଯୋର୍ିଓୁ ୄଓଉଁ
ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମିଫ ?
I.

ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ

II. ଯିକ୍ୱତୋ ଦୋଫୀ
III. ଅଫର୍ତ୍ିଓ ଚୀଫିତ ଦୋଫୀ
IV. ସଭପଣ ଦୋଫୀ
ପ୍ରଶନ 7
ର୍ଙ୍କଯ ଏଓ 10 ଫର୍ପୀଣ ଣୁ ନଟ୍
ି ରିଙ୍କଡ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ କ୍ରଣ ଓରୋ  ׀ମଦି ୄସ ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓ
ି ୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ?
I.

ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓମ୍ ଓୁ

II. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଧିଓଓୁ
III. ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ଓୁ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କଯ ସଂଘଣ ଚଭୋ ତୁ ନୋୄଯ 2% ଧିଓ ସୁଧ ହୋଯ ସହିତ ୄପଯୋଆ
ଦିଅମିଫ
IV. ସଭପଣ ଭୂରୟଓୁ
ପ୍ରଶନ 8
ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫକପୀଓଯଣ ୂର୍ୀଘ୍ର ଓିଭୋ ଣ-ର୍ୀଘ୍ର ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ଫିର୍ଭ ୄକୋଟିଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ?
I.

ଯଭୟୋ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଯ 6 ଭୋସ ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ

II. ଭୄନୋଚ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଯ ୄଦଢ ଫର୍ପ ୄଯ ଭତ
ୃ ୁ ୟ ଫଯଣ ଓୄଯ
III. ୄଡବିଡ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଯ ୄଢଆ ଫର୍ପ ୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ
IV. ପ୍ରଫୀଣ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋଯ ସୋୄଢ ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ
ପ୍ରଶନ 9
ନିଭୄନ ଯ ଫୀଭୋଧୋଯଓଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ସଭସ୍ଗ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ୂସୋଭୋନୟ ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ୋଆଁ
ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସୂଘୀ ଦିଅମୋଆଙି  ׀ଫିର୍ଭ ୄକୋଟିଓୁ ଘଣନ ଓଯନ୍ତୁ ମୋହୋଓୁ ୄଓଫ
ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
I.

ଭୃତୁୟ–ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ

II. ଦୋଫୀ ପଭପ
III. ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
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IV. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
ପ୍ରଶନ 10
ଅଆଅଯଡିଏ ୂରିସୀଧୋଯୀ ହିତଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫିନଣ
ି ଭ, 2002 ନୁ ସୋୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ , ସଭସ୍ଗ
ଅଫର୍ୟଓ ଓୋକଚତ୍ରଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ୄଓୄତ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଓିଭୋ ଔଣ୍ଡନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ
ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ?
I.

7 ଦିନ

II. 15 ଦିନ
III. 30 ଦିନ
IV. 45 ଦିନ

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଏଓ ଭନି-ଫୟୋକ୍ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଅଫର୍ତ୍ିଓ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଟ. 50,000 ଯ ସଭଗ୍ର ୄଦଣ ଓଯଣଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ୄମୄହତୁ ରିସୀଟି ନିଯଙ୍କୁ ର୍ ଯୂୄ ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ
ସଭନୁ ୄଦର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ନୋଭୀତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀ ପଭପ, ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର,
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ନିମକ୍ତ
ି ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ଭୃତୁୟ ତଥୋ ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ
ୁ ିଦୋତୋଙ୍କ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ବି ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
ପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ୂFIR), ଭୃତୟ-ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ, ୄୋଷ୍ଟ-ଭଟଭ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ, ନ୍ତିଭ ପ୍ରତିୄଫଦନୋ ଆତୟୋଦି ୄହଉଙନ୍ତି
ତିଯକ୍ତ
ି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ଭୃତୁୟ ତୁ ନୋୄଯ ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ମଦି ଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ତିନ ି ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀଓୁ ର୍ୀଘ୍ର ଭୃତୁୟ ଦୋଫୀ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫିଓଳ୍ପ I ବୂର ୄଟ  ׀ଏଓ ଫଧି ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋୄଯ ୄଓୌଣସି ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 6
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଏଓ ଭନି-ଫୟୋକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଚୀଫିତୋରୋବ ୄଦଣ ତୋଯିଔ ହଞ୍ଚିଫୋ ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄଦଣ ଯୋର୍ିଓୁ ଅଫର୍ତ୍ିଓ
ଚୀଫିତ ଦୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 7
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II
ମଦି ର୍ଙ୍କଯ ULIP ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଧିଓ
ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 8
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV
ଫିଓଳ୍ପ IV ଫିର୍ଭ ୄଟ ଓୋଯଣ ଏହୋଓୁ ଏଓ ଣ-ର୍ୀଘ୍ର ଦୋଫୀ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ  ׀ଫିଓଳ୍ପ I, II,  III ଓୁ ର୍ୀଘ୍ର ଦୋଫୀ
ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 9
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I
ଦୁ ଖପଟଣୋ ଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷୋ ପ୍ରତିୄଫଦନୋଓୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ନୟୋନୟ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄମଯିଓି ଦୋଫୀ ପଭପ, ୄୋତୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ୄୋଡୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଓୁ
ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ସଭସ୍ଗ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 10
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III

ଅଆଅଯଡିଏ (ରି ସୀଧାଯୀ ହିତଯ ସୁଯକ୍ଷା) ଫିନୟ
ି ଭ, 2002 ନୁ ସାୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ରି ସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ , ସଭସ୍ତ
ଅଫଶୟଓ ଓାକଚତ୍ରଯ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓିଭାେ ଔଣ୍ଡନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ େଷ୍ଟୀଓଯଣ
ଅଫଶୟଓ ୄହଫ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 17
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯ ଯିଘଣ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଫୀଭୋ ସଭଣ ନୁ କ୍ରୄଭ ୄଓଭିତ ି ଫିଓର୍ିତ ୄହରୋ, ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ତୋ’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଣଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫ  ׀ଫୀଭୋ ଓ’ଣ ୄଟ,
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋଯ ସ୍ଗଯ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ସଫୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫ  ׀ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ
ପ୍ରଣୋୀ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଣ ଫକତ ୄହୄଫ  ׀ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଫଚୋଯୄଯ ଫିବିନ୍ନ ୄଔୋୀ ଭୋନଙ୍କ ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଓ’ଣ ୄଟ
B.
C.
D.
E.
F.

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଯ ସ୍ଗଯ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଯ ପ୍ରଓୋଯ
ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଣୋୀ ଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ – ସ୍ୱୋଧିନତୋ ସଭଣଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରକତି
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ

ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ୄଯ, ଅଣ ନିଭନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ :
1. ଫୀଭୋଯ ଫିଓୋର୍ ୄଓଭିତ ି ୄହରୋ, ଏହୋ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ ׀
2. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ପ୍ରଓୋଯ  ସ୍ଗଯକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ ׀
3. ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯୁଥିଫୋ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଯ ଏଫଂ ସ୍ୱୋଧିନତୋ ସଭଣଠ୍ୋଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକତି ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ
ଓଯିଫୋୄଯ ׀
4. ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ ଓୁ ଚୋଣିଫୋୄଯ ׀
5. ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ ଓୁ ଚୋଣିଫୋୄଯ ׀
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଓ’ଣ ୄଟ ?
ଅଣ ‚ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ହିଁ ସବ୍ନଦ‛ ଓଥନ ଟି ର୍ୁଣିଥିୄଫ  ׀ଅଣ ୄଓୄଫ ଫି ଏହୋ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିଙନ୍ତି ଓି ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ
ଥପ ଓ’ଣ ୄଟ ? ‘Health’ ର୍ବ୍ଦ ‘hoelth’ ର୍ବ୍ଦଠ୍ୋଯୁ ଉଦ୍ଧୃ ତ ୄହୋଆଥିରୋ, ମୋହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ‘ର୍ଯୀଯଯ ଦୃ ଢତୋ’ ׀
ୁଯୋତନ ଓୋୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଓୁ ଏଓ ‘ସ୍ୱକପୀଣ ଦୋନ’ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ ଏଫଂ

ୄଯୋକଓୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ

ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ଫିଶ୍ୱୋସ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ  ׀ଏହୋ ହିୄୋୄକ୍ରଟସ ୂଖ୍ରୀ.ୂ. 460 ଠ୍ୋଯୁ 370 ମପୟନ୍ତ
ଥିୄର ମିଏ ୄଯୋକ ଙୄଯ ଥିଫୋ ଓୋଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ଦର୍ପୋଆଥିୄର  ׀ତୋଙ୍କ ନୁ ସୋୄଯ, ଯିୄଫର୍, ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ, ଫୟକ୍ତିକତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ-ଫିଜ୍ଞୋନ
ଏଫଂ ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିବିନ୍ନ ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ୄଯୋକ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ବୋଯତୀଣ ପ୍ରଣୋୀ ଯ ଅଣୁ ୄଫପଦ ମୋହୋ ହିୄୋୄକ୍ରଟସ ଙ୍କ ୄନଓ ର୍ତୋେୀ ୂଫଯ
ପ ୁ ଫିଦୟଭୋନ ଥିରୋ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୁ ଘୋୄଯୋଟି ତଯ
ଦୋଥପ ୂଯକ୍ତ, ହଦିଅ ିର୍ତ୍, ଓୋ ିର୍ତ୍ ଏଫଂ ଓପ ଯ ଏଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁନ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହି ତଯ ଦୋଥପ
କୁଡଓ
ି ଯ ସନ୍ତୁନ ସ୍ୱସ୍ଙତୋ ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ସୁର୍ୁତ, ବୋଯତୀଣ ୄଫୈଦୟ ର୍ୋସ୍ଘ ଯ ଚନଓ ଙ୍କୁ ଏଯିଓି ଚଟି ର୍ରୟ
ଫିଜ୍ଞୋନଯ ୄଶ୍ରଣ ଦିଅମୋଏ ମୋହୋ ଫିର୍ଣୄଯ ୄସ ସଭଣୄଯ ୋଶ୍ଚୋତୟ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞ ଥିରୋ ׀
ସଭଣୋଫଧି କ୍ରୄଭ, ଅଧୁନଓ
ି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋର୍ୋସ୍ଘ ଏଓ ଚଟି ଫିଜ୍ଞୋନ ଯୂୄ ଫିଓର୍ିତ ୄହୋଆଙି ଏଫଂ ଅଧୁନଓ
ି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋର୍ୋସ୍ଘଯ ରକ୍ଷୟ
ୄଓଫ ୄଯୋକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୄହୋଆ ଯହି ନୋହିଁ ିତୁ ୄଯୋକଯ ନିଫୋଯଣ ଏଫଂ ଚୀଫନଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ
 ׀ଏଓ ଫୟୋଓ ଯୂୄ ସ୍ୱଓୃ ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଯିବୋର୍ୋ ୄହଉଙି ତୋହୋ ମୋହୋଓୁ 1948 ୄଯ ଫିଶ୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଙି;
ଏହୋ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄହଉଙି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ର୍ୋଯୀଯିଓ, ଭୋନସିଓ  ସୋଭୋଚିଓ ଓୁ ର୍ତୋ ଯ ଏଓ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ୄଓଫ
ୄଯୋକଯ ନୁ ସ୍ଙିତ ି ନୁ ୄହଁ ‛׀ଏହୋଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଔୋମୋଆୋୄଯ ୄମ ଅଣୁ ୄଫପଦ ବି ବୋଯତୀଣ ପ୍ରଣୋୀ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫିଜ୍ଞୋନ
ତିପ୍ରୋଘୀନ ଓୋଯୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସ ବି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓୋଣଯୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଥିରୋ ׀
ଯିବାଷା
ଫିଶ୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ୂWHO): ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄହଉଙି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ର୍ୋଯୀଯିଓ, ଭୋନସିଓ  ସୋଭୋଚିଓ ଓୁ ର୍ତୋ ଯ ଏଓ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ୄଓଫ
ୄଯୋକଯ ନୁ ସ୍ଙିତ ି ନୁ ୄହଁ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯ ନିଦ୍ଧପାଯଓ
ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହୋ ଫିଶ୍ୱୋସ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ନିଭନ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଥୋନ୍ତି :
a) ଚୀଫନୄଶୈୀ ଓାଯଓ
ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଓୋଯଓ କୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି ୄସକୁଡଓ
ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଧିଓୋଂର୍ତଃ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକ୍ତିଯ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଥୋଅନ୍ତି ׀
ଉ.ସ୍ୱ. ଫୟୋଣୋଭ ଓଯିଫୋ  ସୀଭୋ ବିତୄଯ ଔୋଆଫୋ, ଫୟସ୍ଗତୋ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ଏଫଂ ୄସବିଅ ଓୋମପୟ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଅୄଡ କତି
ଓଯୋନ୍ତି; ଏଫଂ ଔଯୋ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ବୟୋସ ମଥୋ: ଧୂମ୍ରୋନ, ଡ୍ରଗ୍ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ, ସୁଯକ୍ଷିତ ୄମୌନ-ସଭନ୍ଧ 
କତିଯହିତ ୂଭନ୍ଦ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ୂଫୟୋଣୋଭ ଯହିତ ଆତୟୋଦି ଓୟୋନସଯ, ଏଡଷ, ଉଙ୍ଙଯକ୍ତଘୋ ଏଫଂ ଭଧୁୄଭହ, ଭୋତ୍ର
ୄଓୄତଓ ଯ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯୋମୋଆଙି, ବି ୄଯୋକ ଅୄଡ କତି ଓଯୋନ୍ତି ׀
ମଦି ୄସବି ଅଘଯଣ ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ/ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଫୋୄଯ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଏଓ ସଂଓଟଓୋୀନ ବୂଭିଓୋ ଯହିଙ ି ୂଉ.ସ୍ୱ.
ୄମଉଁଭୋୄନ ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯନ୍ତି, ୄସହି ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ଚଭୋନତୀଣ ଓୋଯୋଫୋସୄଯ ଦଣ୍ଡିତ ଓଯିଫୋ, ତଭୋଔୁ
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ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଉଙ୍ଙ ଓଯି ରୋକୁଓଯିଫୋ ଆତୟୋଦି , ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୋଣିତ୍ୱ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି
ୄମୋକଁୁ ୄହଉଥିଫୋ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ନିର୍ଣ୍ପଣୋମକ ଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀
b) ଯିୄଫଶ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଓାଯଓ
ନିଯୋଦ ୋନୀଣ ଚ, ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ଏଫଂ ୄୌଷ୍ଟିଓ ଅହୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୋଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତି, ମୋହୋଯ ବୋଫ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ସଭସୟୋକୁଡଓ
ି ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱୄଯ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫିଓୋର୍ର୍ୀ ୄଦର୍କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଦଔୋମୋଏ ׀
ଆନପଳଏଞ୍ଜୋ
 ଘିୄଓନପସ,  ୂୄଙୋଟ ଭୋତୋ ଆତୟୋଦି ବି ସଂକ୍ରୋଭଓ ୄଯୋକସଫୁ ଔଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ-ଫିଜ୍ଞୋନ ୄମୋକଁୁ ପ୍ରସୋଯ ରୋବ
ୟ
ଓଯନ୍ତି, ଭୟୋୄରଯିଅ  ୄଡଙ୍ଗୁ ବି ୄଯୋକସଫୁ ଔଯୋ ଯିୄଫର୍ୀଣ ସ୍ୱଙ୍ଚତୋ ୄମୋକଁୁ ପ୍ରସୋଯ ରୋବ ଓଯନ୍ତି, ୄମୄତୄଫୄ

ଓି ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ଯିୄଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ୄମୋକଁୁ ଭଧ୍ୟ ଚୋତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି, ଉ.ସ୍ୱ. ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦନର୍ୀ
ଉୄଦୟୋକୄଯ ଓୋମପୟଯତ ୄରୋୄଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ମଥୋ: ଅଚୄଫସଟସ୍
ନିଭୋପ ଣ ଯ ଶ୍ରଭିଓ ଭୋୄନ ଅଚୄଫସଟସ୍ ଏଫଂ ୄଓୋଆରୋ ଔଣି ଶ୍ରଭିଓଭୋୄନ ପୁ ସପୁ ସ୍ ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ׀
c) ଅନୁ ଫଂଶିଓ ଓାଯଓ
ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ିତୋଭୋତୋଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଙୁ ଅଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ଚିନ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘୋଯିତ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄସବି ଅନୁ ଫଂର୍ିଓ
ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଣୋଭୄଯ ଚୋତି/ଓୁ , ୄବୌକିଓ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ଏଯିଓି ସଂପ୍ରଦୋଣକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଫିଶ୍ୱ ସୋଯୋ
ପ୍ରସୋଯିତ ଚନ ସଭୁଦୋଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଫୃ ତ ି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଏହୋ ତୟନ୍ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ୄଟ ୄମ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ସୋଭୋଚିଓ ତଥୋ ଅଥିଓ ପ୍ରକତି ଏହୋଯ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ׀
ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଙ ଚନ ସଭୁଦୋଣ ନୋ ୄଓଫ ଅଥିଓ କତିଫଧି
ି ୋଆଁ ପପ୍ରଦ/ ଉତ୍ପୋଦନକ୍ଷଭ ଓଭପଘୋଯୀ ୄମୋକୋଆଥୋଏ, ିତୁ ଭୂରୟଫୋନ୍
ସଂସୋଧନସଫୁ ଓୁ ଭୁକ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓଯିଥୋଏ ମୋହୋ ବୋଯତ ବି ଏଓ ଫିଓୋର୍ର୍ୀ ୄଦର୍ ୋଆଁ ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ଏଓ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ଗଯୄଯ, ସ୍ୱସ୍ଙତୋ/ଔଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଚୀଫିଓୋ ନିଫୋପ ହୄଯ ହୋନି, ୄଦୈନଓ
ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓୋମପୟଓୋ ସଂୋଦନ ଓଯିଫୋୄଯ
କ୍ଷଭତୋଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄରୋଓଙ୍କୁ ଦୋଯିଦ୍ରୟ ଅଡଓୁ ୄଠ୍ରି ୄଦଆୋୄଯ  ଏଯିଓି ଅମକ ହତୟୋଯ ଭଧ୍ୟ ଓୋଯଣ
ୄହୋଆୋୄଯ
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସୋଯୋ ଫିଶ୍ୱୄଯ, ସଯଓୋଯଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଚନସଭୁଦୋଣଓୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଓୁ ର୍ତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ
ପ୍ରଚୋଭୋନଙ୍କ ସଓୋୄର୍ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋୄଯ ବିକଭନ  ସୋଭଥପୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ୄନଆଥୋନ୍ତି  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋୄଯ ‘ଔଙ୍ଙପ’ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଦର୍ଯ GDP ଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଏହୋ ଏଓ ପ୍ରର୍ନ ଅୄଣ ୄମ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯିସ୍ଙିତ ି ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି ଓି ׀
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ସ୍ତଯ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଯ ଉନ୍ନତି ଓଯିଫୋ, ସୁଯକ୍ଷିତ ଯଖିଫୋ, ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ସୁଧୋଯିଫୋ ୋଆଁ ସଯଓୋଯଙ୍କୁ
ସମ୍ମିତ
ି ଓଯି ଫିବିନ୍ନ ଏୄଚନିଷ  ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ୄସଫୋ ସଭୂହ ଫୟତୀତ ନୟ ଓିଙ ି ନୁ ୄହଁ ׀
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ୄହଫୋୋଆଁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନିଭସ
ନ ଫୁ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ :


ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁ ସୋୄଯ ଉମୁକ୍ତ



ଫୟୋଓ



ମପୟୋପ୍ତ/ସଭୁଘତ
ି



ସହଚ ୄଯ ଉରବ୍ଧ



ସଭଥପ

ଫୟକ୍ତି ଫୟକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ ୋଆଁ ସଭୋନ ସ୍ଗଯଯ ୂଫୋପ ଫର୍ୟଓତୋ
ୂଆନଫ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରଓଚଯ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋଆଫୋ ନୋ ସଂବଫ ୄଟ ନୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସୁଫଧ
ି ୋସଫୁ ଚନସଭୁଦୋଣ ୋଆଁ
ୄଯୋକ ଯ ଫୟୋଓତୋ ଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଉୄଯ ମପୟୄଫର୍ିତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପ
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଜ୍ୱଯ, ଥଣ୍ଡୋ, ଓପ, ଘଭପ ଏରଚି ୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡୋ  ଓପ ତୁ ନୋୄଯ ୄହୋଟୋଆଟିସ୍ B
ୄଯ ତୋହୋଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓମ୍ ୄଟ ׀
ୄସହିବି, ୄସହି ଏଓୋ ଫୟକ୍ତିଯ ୄହୋଟୋଆଟିସ B ତୁ ନୋୄଯ ହୃ ଦ୍ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ଓୟୋନସଯ ବି ସଂଓଟଭଣ ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ
ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟତୋ ଓମ୍ ୄଟ  ׀ୄତଣୁ, ୄଓୌଣସି ଫି ୄକ୍ଷତ୍ର ଏଓ ଗ୍ରୋଭ ଓିଭୋ ସହଯ ଓିଭୋ ଯୋଚୟ ୄହଉ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସୁଫଧ
ି ୋ
କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ର ଯ ସୂଘଓ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଓୋଯଓ ଉୄଯ
ମପୟୄଫର୍ିତ ୄହଫ, ୄମଯି ଓି :
 ଚନସଂଔୟୋ ଯ ଅଓୋଯ
 ଭୃତୁୟ ହୋଯ
 ଋକଣତୋ ହୋଯ
 ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ହୋଯ
 ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସୋଭୋଚିଓ ତଥୋ ଭୋନସିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
 ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସୋଧୋଯଣ ୄୌଷ୍ଟିଓତୋ ସ୍ଙିତ ି
 ଯିୄଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଓ ୄମଯି ଓି ଏହୋ ଏଓ ଔଣି ୄକ୍ଷତ୍ର ଥଫୋ ଏଓ ୄଦୟୋକିଓୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଟ
 ସମ୍ଭୋଫୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଣୋୀ, ଉ.ସ୍ୱ. ହୃ ଦଣୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡୋକ୍ତଯଭୋୄନ ଏଓ ଗ୍ରୋଭ ୄଯ ହଠ୍ୋତ୍
ଉରବ୍ଧ ୄହୋଆ ନ ୋଯନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ଚିଲ୍ଲୋ ସହଯ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହୋଆ ୋଯିୄଫ ׀
 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଣୋୀଯ ୄଓୄତ ଭୋତ୍ରୋ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଙି
 ସୋଭୋଚିଓ-ଅଥିଓ ଓୋଯଓ ମଥୋ: ସୋଭଥପୟ
ଉୄଯୋକ୍ତ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ସଯଓୋଯ ପ୍ରୋଥଭିଓ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃ ତୀଣଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ୋଆଁ ୄଓନ୍ଦ୍ରସଫୁ
ସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଆଥୋନ୍ତି ଏଫଂ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସୋଭଥପୟ  ବିକଭୟତୋ ନୁ ସୋୄଯ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ
ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ ନୟୋନୟ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଥୋନ୍ତି ׀
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଯ ପ୍ରଓାଯ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଓୁ ଭୂଔୟତଃ ନିଭନ ନୁ ସୋୄଯ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଏ:
1. ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା
ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଡୋକ୍ତଯ, ନସପ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄଙୋଟ ୄଙୋଟ କ୍ଳିନକ୍
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ, ମୋହୋ ସହିତ ୄଓୌଣସି ୄଯୋକ ୋଆଁ ୄଯୋକୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଥୄଭ ସଂଓପ ଓଯୋମୋଏ, ଥପୋତ୍ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ
ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଣୋୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭସ୍ଗ ୄଯୋକୀ ୋଆଁ ସଂଓପଯ ପ୍ରଥଭ ଫିନ୍ଦୁ ׀
ଫିଓର୍ିତ ୄଦର୍ କୁଡଓ
ି ୄଯ, ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଉୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟୋନ ଦିଅମୋଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋକୁଡଓ
ି ଫୟୋଓ,
ଚଟି ଏଫଂ ଘିଯଓୋୀନ ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସଂସ୍ଙୋନକୁଡଓ
ି ନିଫୋଯଣୋମକ ଓ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ, ଟୀଓୋ, ଚୋକୃତତୋ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଭର୍ପ ଆତୟୋଦି ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅୄରୋଓ ୋତ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୄର ୄଯୋକୀଓୁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସ୍ଗଯଯ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ୋଔଓୁ ଠ୍ୋନ୍ତି ׀
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ଜ୍ୱଯ ୋଆଁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯ ଙ୍କ ୋଔଓୁ ମୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରଥଭ ନିଦୋନ ୄଡଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱଯ ଯ ସୂଘଓ
ୄହୋଆଥୋଏ, ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଓିଙ ି ର୍ଧ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫ ଓିନ୍ତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ଫିୄର୍ର୍ୀଓୃ ତ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄେପର୍ ୄଦଫ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରୋଥଭିଓ ୄସଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଡୋକ୍ତଯ ଏଓ ‘ଯିଫୋଯ
ଡୋକ୍ତଯ’ ବି ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ଯିଫୋଯଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟ ୄଓୌଣସି ୄଙୋଟ ୄଯୋକ/ସୁସ୍ଙତୋ ୋଆଁ ଫି ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ୋଔଓୁ
ମୋଅନ୍ତି ׀
ଏହି ଦ୍ଧତି ନୁ ଫଂର୍ିଓ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ମପୟୄଫର୍ିତ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋୄଯ ଏଫଂ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄଭଡିଓୋର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନର୍ ଓୁ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡୋକ୍ତଯ ିତୋ/ଭୋତୋ ଙ୍କ
ଭଧୁୄଭହ ସଭନ୍ଧୀଣ ଆତିହୋସ ଥିଫୋ ଏଓ ୄଯୋକୀଓୁ ୄମୄତଦୂ ଯ

ସମ୍ଭଫ ଭଧୁୄଭହ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ ମୁଫୋ ଫଣସଯୁ

ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ପ୍ରତି ସତଓପତୋ ଫରଭନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ଦିନ୍ତୁ ׀
ଏଓ ୄଦର୍ ସ୍ଗଯୄଯ, ପ୍ରୋଥଭିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓ
ି ଉବଣ ସଯଓୋଯୀ ଏଫଂ ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄଔୋୀ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ଙୋିତ
ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ସଯଓୋଯୀ ପ୍ରୋଥଭିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓ
ି ୁ ଚନସଂଔୟୋ ଅଓୋଯ ଅଧୋଯୄଯ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନୋ
ୄଓୌଣସି ଯୂୄ ଗ୍ରୋଭୟ ସ୍ଗଯ ମପୟନ୍ତ ଫିଦୟଭୋନ ଥୋଅନ୍ତି ׀
2. ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା
ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ୄସହି

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ୄଭଡିଓୋର ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ  ନୟୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ

ଫୟଫସୋଣିଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଥଭ ସଂଓପ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କ ସହିତ ନ ଥୋଏ ׀
ଏହୋ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯୋକ ୋଆଁ ଳ୍ପୋଫଧି ସଓୋୄର୍ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ୂଓିନ୍ତୁ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ୄହଁ ଏଓ ନ୍ତଃୄଯୋକୀ ଯୂୄ, ୄମଉଁଥିୄଯ ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ୄସଫୋ ୂଆୄଣ୍ଟନିବ
ଷ ୄଓଣୋଯ ସବିସ , ଅଭୟରୋନଷ
ସୁଫଧ
ି ୋ, ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷୋ, ନିଦୋନମକ ଓ ୂଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ׀

ଧିଓୋଂର୍ ସଭଣୄଯ, ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ  ׀ପ୍ରୋଥଭିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ଓ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫୋ
ୄଓନ୍ଦ୍ରଓୁ ଠ୍ୋଆଦିଅମୋଏ  ׀ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓ
ି ସଂମୁକ୍ତ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଏଓ
‘ଆନ୍-ହୋଉସ’ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ସୁଫଧ
ି ୋ ଭଧ୍ୟ ଘୋଆଥୋନ୍ତି ׀
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ଧିଓୋଂର୍ ଯୂୄ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓ
ି ଚନସଂଔୟୋ ଅଧୋଯୄଯ ତୋରୁ ଓୋ ଫଳକ୍ ସ୍ଗଯୄଯ ଫିଦୟଭୋନ ଥୋଅନ୍ତି ׀
3. ତୃତୀୟଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା
ତୃ ତୀଣଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଫଂ ପ୍ରୋଥଭିଓ/ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ
ଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞୋପ୍ରୋପ୍ତ ଯୋଭର୍ପୋମକ ଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ୄଟ  ׀ତୃ ତୀଣଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓ
ି
ଧିଓୋଂର୍ ଯୂୄ ଯୋଚୟ ଯୋଚଧୋନୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ଚିଲ୍ଲୋ ଭୂଔୟୋଣୄଯ ଫିଦୟଭୋନ ଥୋଅନ୍ତି ׀
ତୃ ତୀଣଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓ
ି ଯ ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି ୄସକୁଡଓ
ି ମୋହୋ ୋଔୄଯ ଉନ୍ନତ ୄଭଡିଓୋର ସୁଫଧ
ି ୋସଫୁ ଏଫଂ
ୄଭଡିଓୋର ପ୍ରୄପସନରଭୋୄନ ଥୋଅନ୍ତି  ׀ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀକୁଡଓ
ି ଯ ଯିସଯ ଯ ଫୋହୋୄଯ ୄଟ ׀
ଉ.ସ୍ୱ. ୄନକୋୄରୋଚି ୂଓୟୋନସଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ , ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ସୁଫଧ
ି ୋ, ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି କବପୋଧୋନ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଆତୟୋଦି ׀
ଏହୋଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ୄସଫୋଯ ସ୍ଗଯ ଫିିଫୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ୄସଫୋ ସହିତ ଚଡିତ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଥଭିଓ ୄସଫୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ସଯ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄସଭୋନଙ୍କ
ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ ଓଯିଫୋଓୁ ଓଷ୍ଟ ୄହୋଆମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫୋ ମପୟନ୍ତ ଅୄସ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଦୋଣଓ ୄହୋଆଥୋଏ
ୄମୄତୄଫୄ ତୃ ତୀଣଓ ୄସଫୋ ମପୟନ୍ତ ହୄଞ୍ଚ  ׀ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫୋ ୋଆଁ ୂଫପୋଫର୍ୟଓତୋ ୂଅଧୋଯିଓ ସଂଯଘନୋ ଭଧ୍ୟ
ୄଦର୍ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଗ୍ରୋଭୟ- ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସୋଭୋଚିଓ-ଅଥିଓ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ
ଏହୋଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
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D. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ
ବୋଯତୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଣୋୀ ୄନଓ ସଭସୟୋ ତଥୋ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିରୋ ଏଫଂ ୄହୋଆ ଅସୁଙ ି  ׀ଏକୁଡଓ
ି , ୄକୋଟିଏ
ୄଯ ୄକୋଟିଏ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ପ୍ରଣୋୀଯ ଏଫଂ ସଂଯଘନୋମକ ଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ସଂକଠ୍ନ ଯ ସ୍ୱଯୂ 
ଫିସ୍ଗୋଯ ଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ନିଭୄନ ଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି :
1. ୄଡୄଭାଗ୍ରାପି କ୍ ଓିଭାେ ଚନସଂଔୟା ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି
a)

ବୋଯତ ୄହଉଙି ଫିଶ୍ୱଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ଫୃ ହର୍ତ୍ଭ ଚନିସଂଔୟୋ ଫହୁ  ୄଦର୍ ׀

b)

ଏହୋ ଅଭଓୁ ଚନସଂଔୟୋ ଫୃ ଦ୍ଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟୋକୁଡଓ
ି ସହିତ ସମ୍ମୁଔୀନ ଓଯୋଏ ׀

c)

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ୋଆଁ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସକ୍ଷଭତୋ ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଦୋଯିଦ୍ରୟ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରବୋଫ ଯହିଙ ି ׀

2. ସାଭାଚିଓ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି
a)

ସହଯୀଓଯଣ ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓିଭୋ ଗ୍ରୋଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନୄଯ
ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଠ୍ିଅ ଓଯିଙ ି ׀

b)

ଗ୍ରୋଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୂଔୟତଃ ୄଭଡିଓୋର ସୁଫଧ
ି ୋ ସଫୁ ଯ ଉରବ୍ଧତୋ ଏଫଂ ବିକଭୟତୋ ତଥୋ ସୋଭଥପୟ ଯ ବୋଫ
ଓୋଯଣଯୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋସଫୁ ଯହିଥୋଏ ׀

c)

ନିୄଚ ଫୟୋଣୋଭ ଓଯିଫୋଯ ଓଭ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସହିତ ଧିଓ କତିହୀନ ୂଭନ୍ଦ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଅଡଓୁ କତି ନୂ ତନ
ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଯୋକ ୄମଯିଓି ଭଧୁୄଭହ  ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘୋ ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଙି ׀

3. ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାଶା
a)

ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ୄସହି ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଫର୍ପ ସଂଔୟୋ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋ ଅଚି ଚନମ ୄହୋଆଥିଫୋ ର୍ିର୍ୁ ଫଞ୍ଚି ଯହିଫ ׀

b)

ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ସ୍ୱୋଧିନତୋ ସଭଣଯ 30 ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଅଚି 60 ଫର୍ପଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଆଙି ଓିନ୍ତୁ ୄସହି ଦୀଖପତଯ
ସଭଣୋଫଧି ଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟୋକୁଡଓ
ି ୁ ଧ୍ୟୋନ ଦିଏ ନୋହିଁ ׀

c)

ଏହୋଯ ପସ୍ୱଯୂ ‘ନୀୄଯୋକ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ’ ଯ ଏଓ ନୂ ତନ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଅସିଙ ି ׀

d)

ଏହୋ ‘ୄକଯିଅେିକ୍’ ୂଫୃ ଦ୍ଧ ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ୂଫପୋଫର୍ୟଓତୋ ଯ ସୃଷ୍ଟି ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
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E. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫିଓାଶ
ୄମୄତୄଫୄ ସଯଓୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଉୄଯ ତୋଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିସଫୁ ସହିତ ଫୟସ୍ଗ ଥିୄର, ଏହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ
ଭଧ୍ୟ ସୂଘୀତ ଓୄର  ׀ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଫ ୄଯ ୄଯ ଅଣିୄର  ׀ବୋଯତୄଯ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓିଯି ଫିଓର୍ିତ ୄହରୋ, ତୋଯ ଫିଫଯଣ ଏଠ୍ି ଦିଅମୋଆଙି:
a) ଓଭପଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ୄମାଚନା
ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଘୋଯିଓ ଯୂୄ ଓଭପଘୋଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ସହିତ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥିରୋ,
ମୋହୋଓୁ 1947 ୄଯ ୄଦର୍ଯ ସ୍ୱୋଧୀନତୋଯ ଓିଙ ି ସଭଣ ୄଯ, ଆ.ଏସ୍. ଅଆ. ଧିନିଣଭ, 1948 ନୁ ମୋଣୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ
ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ׀ଏହି ୄମୋଚନୋ ଘୋଯିଓ ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଫଳ-ଓରୋଯ
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ରୋକୁ
ୟ
ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଏହୋଯ ନିଚସ୍ୱ ଡିୄସ୍ପନଷୋଯୀ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଯ ୄନଟେଓପ ଚଯିଅୄଯ ଫୟୋଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓୄଯ ׀
ESIC ୂଓଭପଘୋଯୀ ଯୋଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭୋ ନିକଭ ୄହଉଙି ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯିଫୋ ଏୄଚନିଷ ମିଏ ଏହୋଯ ନିଚ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ 
ଡିୄସ୍ପନଷୋଯୀକୁଡଓ
ି ଘୋଏ ଏଫଂ ସଯଓୋଯୀ/ୄଫସଯଓୋଯୀ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଭଧ୍ୟ

ଘୁକ୍ତି ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହୋଯ

ନିଚ ସୁଫଧ
ି ୋକୁଡଓ
ି ମୄଥଷ୍ଟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଟ. 15,000 ମପୟନ୍ତ ଭଚୁ ଯୀ ଚପନ ଓଯୁଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଓଭପଘୋଯୀଙ୍କୁ ଂର୍ଦୋଣୀ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଓଭପଘୋଯୀ  ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ମଥୋକ୍ରୄଭ ୄଦଣ ୄଯୋର ଯ 1.75%  4.75% ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତି; ଯୋଚୟ
ସଯଓୋଯଭୋୄନ ୄଭଡିଓୋର ଔଙ୍ଙପ ଯ 12.5% ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସୁଫଧ
ି ୋସଫୁ ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
a) ESIS ସୁଫଧ
ି ୋୄଯ ଭୁକ୍ତି ଫୟୋଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ
b) କବପୋଫସ୍ଙୋ ରୋବ
c) ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ
d) ୄଯୋକ  ଉର୍ତ୍ଯଚୀଫିତୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭଚୁ ଯୀ ୄଯ ହୋନି ୋଆଁ ନକଦ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଏଫଂ
e) ଓଭପଘୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନ୍ତିଭ ସଂସ୍କୋଯ/ୄନ୍ତୟଷ୍ଟି କ୍ରିଣୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙପ
ଏହୋ ଫୟତୀତ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ୄଭଡିଓୋର ଏୄଟଣ୍ଡୋଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫସଯଓୋଯୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଭୋଙ୍ଙପ 2012 ମପୟନ୍ତ ESIS 65.5 ନିଣୁତ ରୋବଗ୍ରୋହୀଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଙ ି ׀
b) ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଚନା
ESIS ଯ ଠ୍ିକ୍ ୄଯ ୄଯ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄମୋଚନୋ ୂCGHS) ଅସିରୋ, ମୋହୋଓୁ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓୋଯ
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ 1954 ୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋକରୋ  ׀ମୋହୋ ୄନର୍ନ ପ୍ରୋପ୍ତଓୋଯୀ ତଥୋ ସିବିରିଏନ୍ ଓୋମପୟୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଥିଫୋ
ୄସଭୋନଙ୍କ ଯିଫୋଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ  ׀ଏହୋଯ ରକ୍ଷୟ ଓଭପଘୋଯୀ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଯିଫୋଯଙ୍କୁ ଫୟୋଓ
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ୄଭଡିଓର ୄସଫୋ ୄମୋକୋଆୄଦଫୋ ଏଫଂ ଅଂର୍ିଓଯୂୄ ଏହୋଯ ନିଧି ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଂର୍ିଓ ଯୂୄ  ଧିଓୋଂର୍
ଯୂୄ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ୂୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓୋଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଏ ׀
CGHS ଯ ନିଚସ୍ୱ ଡିୄସ୍ପନଷୋଯୀ, ୄୋରିକ୍ଳିନକ୍
ି  ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄଫସଯଓୋଯୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଏ ׀
ଏହୋ ସଫୁ ପ୍ରଣୋୀଯ ର୍ଧ, ଏୄରୋୟୋଥିଓ ସିଷ୍ଟଭ ୄଯ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ୄସଫୋ, ଭୁକ୍ତ ଡ୍ରକଷ, ୟୋୄଥୋୄରୋଚି 
ୄଯଡିୄରୋଚି, କମ୍ଭୀଯଯୂୄ ସୁସ୍ଙ ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନିଫୋସ ସ୍ଙୋନୀଣ ଦର୍ପନ, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଯୋଭର୍ପ ଆତୟୋଦି ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଂର୍ଦୋନ ତି ନୋଭଭୋତ୍ର ୄଟ ମଦି ଉର୍ତ୍ୄଯୋର୍ତ୍ଯ ଏହୋଓୁ ୄଫତନ ଭୋନ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ
ଓଯୋମୋଏ – ଟ. 15 ପ୍ରତିଭୋସ ଠ୍ୋଯୁ ଟ. 150 ପ୍ରତିଭୋସ ମପୟନ୍ତ ׀
2010 ୄଯ, CGHS ୄଯ 3 ନଣୁ ତ ରୋବଗ୍ରୋହୀ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଓୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫୋ 8 00,000 ଯିଫୋଯ ଠ୍ୋଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପଯ
ଏଓ ସଦସୟତୋ ଅଧୋଯ ଯହିଥିରୋ ׀
c) ଫାଣିଚୟି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା
ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକ ଯ ଚୋତୀଣ ଓଯଣ ୂଫପଯୁ ତଥୋ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫୋଣିଚୟି ଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓୁ ୄଓୄତଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ׀ଓିନ୍ତୁ, ୄମୄହତୁ ଏହୋ ଧିଓୋଂର୍ ବୋୄଫ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ହୋନି ଓୋଯଓ ଥିରୋ, ଅଯମ୍ଭ
ୄଯ, ଏହୋ ଫୟୋଓ ଯୂୄ ୄଓଫ ଓୄପୋୄଯଟ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଫଂ ତୋହୋ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୀଭିତ ଭୋତ୍ରୋୄଯ ଉରବ୍ଧ
ଥିରୋ ׀
1986 ୄଯ, ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଭୋନଓୀଓୃ ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଓୁ ସଭସ୍ଗ ଘୋଯି
ଚୋତୀଣଓୃ ତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଓଯୋକରୋ ୂ ׀ଏଭୋୄନ ୄସୄତୄଫୄ
ବୋଯତୀଣ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ନିକଭଯ ସହୋଣଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଥିୄର  ׀ଏହି ଉତ୍ପୋଦ, ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି
ଫୋର୍ିଓ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ିଓଯଣ ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋକରୋ, ୄମଉଁଥିୄଯ
କବପୋଧୋନ, ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ଆତୟୋଦି ବି ୄଓୄତଓ ଫଚପନ ନ୍ତବପୁକ୍ତ  ׀ଫଚୋଯ ଫିଓର୍ିତ ୄହଫୋ ସହିତ ଏହୋ
ସଂୄର୍ୋଧନଯ ୄନଓ ଘକ୍ର ୄଦଆ କତି ଓଯିଙ,ି ନ୍ତିଭ ୄକୋଟିଓ 2012 ୄଯ ୄହୋଆଥିରୋ ׀
ଫର୍ୟ, ୄନଓ ସଂୄର୍ୋଧନ ୄଦଆ କତି ଓରୋୄଯ ଭଧ୍ୟ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ିଓଯଣ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ -ି ଅଧୋଯିତ ଫୋର୍ିଓ ଘୁକ୍ତି
ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଯ ଘିତ ସଂସ୍କଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ୄହୋଆ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ବୋଯତୄଯ ସଫପୋଧିଓ ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ପ୍ରଓୋଯଯ
ୄଫସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୂୄ ଯହି ଅସିଙ ି  ׀ଏହି ଉତ୍ପୋଦ ଏୄତ ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ୄହୋଆଙି ୄମ ୄଫସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ିତ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଉତ୍ପୋଦ ୄକ୍ଷୋ ଏଓ ଉତ୍ପୋଦ ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯି,
ଫୋଯଭୋଯ ୄନଓ ୄରୋଓଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ‘ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଓବଯ’ ଯୂୄ ନୋଭିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
2001 ୄଯ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ୄଫସଓୋଯୀ ଫୟଫସୋଣୀଭୋୄନ ଅସିଫୋ ୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫହୁ ଭୋତ୍ରୋୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଆଙି ଓିନ୍ତୁ
ଅଚି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫୃ ହତ୍ ଙୁ ଅଁ ଫଚୋଯ ଯହିମୋଆଙି  ׀ଓବଯ, ଫଚପନ ଏଫଂ ନୂ ତନତଯ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ କୁଡଓ
ି ୄଯ
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବିନ୍ନତୋସଫୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଙି ମୋହୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଧ୍ୟୋଣ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମିଫ ׀
ଅଚି, ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ 300 ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଉରବ୍ଧ ଙି ׀
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F. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ
ଅଚିଓୋରି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯୄଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄଔୋୀ ସମ୍ମିତ
ି ଙନ୍ତି, ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ସୁଫଧ
ି ୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି
ମୋହୋଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ହୋମୋଏ, ନୟଭୋୄନ ଫୀଭୋ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଭଧ୍ୟ ଙନ୍ତି  ׀ୄଓୄତଓ
ଭୂବୂତ ଅଧୋଯି ସଂଯଘନୋ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ନୟଭୋୄନ ସହୋଣତୋ ସୁଫଧ
ି ୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄଓୄତଓ ସଯଓୋଯୀ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଙନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ନୟଭୋୄନ ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଙନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ନିଭନୄଯ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯୂୄ
ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆଙି :
A. ଅଧାଯିଓ ସଂଯଘନା :

1. ସାଫପଚନିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ର
ସୋଫପଚନିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରଣୋୀ ଚୋତୀଣ ସ୍ଗଯ, ଯୋଚୟ ସ୍ଗଯ, ଚିରଳୋ ସ୍ଗଯ ଏଫଂ ଏଓ ସୀଭିତ ଭୋତ୍ରୋୄଯ ଗ୍ରୋଭୟ ସ୍ଗଯୄଯ ଓୋମପୟ ଓୄଯ
ୄମଉଁଠ୍,ି ଚୋତୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ଗ୍ରୋଭ କୁଡଓ
ି ୄଯ ରୋକୁ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଗ୍ରୋଭୟ ସଭୁଦୋଣ  ସଯଓୋଯୀ ଆନଫ ରୋଷ୍ଟ୍ରଓଚଯ
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓପ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋଓୁ ସୋଭୁଦୋଣିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ ଭୋନଙ୍କୁ ସଂୃକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏସଫୁ ୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି :
a) ଅଙ୍ଗନଫୋଡି ଓଭପଘୋଯୀ ୂପ୍ରତି 1000 ୄରୋଓସଂଔୟୋ ୋଆଁ 1 ୄମଉଁଭୋନଙ୍କୁ ଭୋନଫ ସଂସୋଧନ ଫିଓୋର୍ ଭନ୍ତ୍ରୋଣ ଯ
ୄୋର୍ଣ ଯିଯ
ୂ ଓତୋ ଓୋମପୟକ୍ରଭ ଏଫଂ ସଭନିତ ର୍ିର୍ୁ ଫିଓୋର୍ ୄସଫୋ ୄମୋଚନୋ ୂICDS) ନ୍ତକପତ ନୋଭୋଙ୍କି ତ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
b) ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ଚନମ ଯିଘୋଯଓ ୂTBA) ଏଫଂ ଗ୍ରୋଭୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ କୋଆଡ ୂଯୋଚୟ କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫିବୋକକୁଡଓ
ି ଯ ୂଫପଯ ଏଓ
ୄମୋଚନୋ ׀
c) ଅର୍ୋ (ASHA) (ଧିଓୃ ତ ସୋଭୋଚିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୋମପୟଓର୍ତ୍ପୋ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀଭୋୄନ, ୄମଉଁଭୋୄନ NRHM (ଚୋତୀଣ
ଗ୍ରୋଭୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଭିର୍ନ ଓୋମପୟକ୍ରଭ ନ୍ତକପତ ସଭୁଦୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନିତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ଏଫଂ ଗ୍ରୋଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫିବୋକଯ ସଂଓପ ଯୂୄ ୄସଫୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ନୂ ତନ, ଗ୍ରୋଭୟ-ସ୍ଗଯଯ, ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ
ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
ଉ-ୄଓନ୍ଦ୍ର କୁଡଓ
ି ପ୍ରତି 5000 ଚନସଂଔୟୋ ୂୋହୋଡି, ଅଦିଫୋସୀ  ଙୁ ଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ 3000 ୋଆଁ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ
ଏଫଂ ଏଓ ଭହିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ, ମୋହୋଓୁ ଓିିରିଅଯୀ ନସପ ଭିଡ୍-େୋଆଫ୍ (ANM) ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ୁଯୁର୍ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
ପ୍ରୋଥଭିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄଓନ୍ଦ୍ର ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ପ୍ରୋଣ ଙ ଉ-ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓ
ି ଯ ୄଯପଯୋର ଣୁ ନଟ
ି ୄହୋଆଥୋନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି 30,000
ଚନସଂଔୟୋ ୂୋହୋଡି, ଅଦିଫୋସୀ  ଙୁ ଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ 20,000 ୋଆଁ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ସଭସ୍ଗ PHC ଫୋହୟୄଯୋକୀ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି, ଏଫଂ ଧିଓୋଂର୍ ସ୍ଙୋନୄଯ ଘୋଯି ଠ୍ୋଯୁ ଙ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ର୍ମୟୋ ଭଧ୍ୟ ଥୋଏ  ׀ୄସଭୋନଙ୍କ ଷ୍ଟୋଫ୍ ଚୄଣ
ୄଭଡିଓର ପି ସଯ  14 ୋଯୋ-ୄଭଡିଓର ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୂୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ୁଯୁର୍  ଏଓ ଭହିୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସହୋଣଓ, ଏଓ ନସପ
ଭିଡ-େୋଆଫ୍, ଏଓ ରୋୄଫୋୄଯଟଯୀ ୄଟଓନିସଅ
ି ନ୍, ଏଓ ପୋଭପୋସିଷ୍ଟ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସହୋଣଓ ଷ୍ଟୋଫ୍ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଥୋଅନ୍ତି , ଏଭୋନଙ୍କୁ
ୄନଆ କଠ୍ିତ ׀
ଓଭୁୟନିଟ୍ ୄହରଥ ୄସଣ୍ଟଯ କୁଡଓ
ି ଘୋଯି PHC ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ୄଯପଯୋର ଣୁ ନଟ୍
ି ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ନିଣଭ ନୁ ସୋୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ CHC ୂପ୍ରତି 1 ରକ୍ଷ ଚନସଂଔୟୋ ୋଆଁ
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ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ, ଏସ, -ୄଯ ୄଭସିନ, ପ୍ରସୂତ ି ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ଏଫଂ ୄରୄଫୋୄଯଟଯୀ ସୁଫଧ
ି ୋ ଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ନୂ ୟନ ଘୋଯି
ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଥପୋତ୍ ଏଓ ସଚପନ, ଏଓ ପି ଚସ
ି ଅ
ି ନ୍, ଏଓ କୋଆୄନୄଓୋୄରୋଚିଷ୍ଟ ୂପ୍ରସୂତର୍
ି ୋସ୍ଘୀ ଏଫଂ ଏଓ ର୍ିର୍ୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ଓ ଥିଫୋ ଉଘିତ୍
ୄମଉଁଭୋୄନ 21 ୋଯୋ-ୄଭଡିଓର  ନୟୋନୟ ଷ୍ଟୋଫ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ସହୋଣତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
ଗ୍ରୋଭୟ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ଏକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ଉ-ଭଣ୍ଡୀଣ/ତୋରୁ ଓ ୂତହସିର
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ ଫିୄର୍ର୍ତୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂୄଦର୍ଯ ପ୍ରୋଣ 2000 ଥିଫୋ ଅଓିତ

ଯୂୄ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଉ-ଚିରଳୋ

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ;
ଫିୄର୍ର୍ତୋ ଏଫଂ ର୍ିକ୍ଷଣ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓମ୍ ଥୋଅନ୍ତି ଏଫଂ ଏସଫୁ ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ୄଭଡିଓର ଓୄରଚ
ୂଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଂଔୟୋ ପ୍ରୋଣ 300 ଏଫଂ ନୟୋନୟ ତୃ ତୀଣଓ ୄଯପଯର ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓ
ି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ଚିରଳୋ ସହଯ  ସହଯୀ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯହିଥୋନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ତି ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତୋପ୍ରୋପ୍ତ  ଉନ୍ନତ ୄଭଡିଓର ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ସଯଓୋଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଏୄଚନିଷ, ମଥୋ: ୄଯରୄେ ସୁଯକ୍ଷୋ  ୄସବି ଫଡ ଫଡ ଫିବୋକୂଫନ୍ଦଯ/ଔଣି ଆତୟୋଦି 
ଡିୄସ୍ପନଷଯୀକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ, ୄସଭୋନଙ୍କ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ୄନଓ
ସଭଣୄଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂକଠ୍ନ ଯ ଓଭପଘୋଯୀ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଶ୍ରିତଭୋନଙ୍କ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥୋଏ ׀
2. ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଫଧାନ ଓର୍ତ୍ପା
ବୋଯତୄଯ ଏଓ ଫହୁ ତ ଫଡ ପ୍ରୋଆୄବଟ/ୄଫସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄକ୍ଷତ୍ର ଙି ମୋହୋ ସଭସ୍ଗ ତିନ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ-ପ୍ରୋଥଭିଓ,
ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃ ତୀଣଓ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଯ ୄଶ୍ରଣୀ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ, ଣ-ରୋବ ସଂକଠ୍ନ  ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ରୋବଥିଫୋ
ଓୄପୋୄଯଟ, େଷ୍ଟ, ୄସୋୄରୋ ପ୍ରୋଓିଟର୍ନ୍ ଯ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫୋ, ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ରୋୄଫୋୄଯୄଟୋଯୀ, ପଭପୋସୀ ୄଦୋଓୋନ, ଏଫଂ
ଣୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୂଠ୍ଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ଓ ମପୟନ୍ତ ଫିସ୍ଗୋଯିତ  ׀ବୋଯତୄଯ ଏୄରୋୟୋଥିଓ ୂଏମ୍.ଫି.ଫି.ଏସ୍ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ
ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରୋଣ 77% ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଙନ୍ତି  ׀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 ବର୍ତ୍ିଓଯଣଯ 52% ୄଟ ׀
2

ବୋଯତୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଫିଦୟୋଯ ନୟୋନୟ ପ୍ରଣୋୀ ୂଅଣୁ ୄଫପଦ/ସିଦ୍ଧ/ଣୁ ନୋନୀ/ୄହୋଭିୋଥି ୄଯ ଫହୁ ତ ଧିଓ ସଂଔୟୋୄଯ
ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ଙନ୍ତି ମୋହୋଯ ସଂଔୟୋ 7 ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄଟ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ସୋଫପଚନିଓ ତଥୋ ୄଫସଯଓୋଯୀ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସ୍ଙିତ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋଯ ରୋବ-ସଓୋୄର୍ ପ୍ରୋଆୄବଟ୍ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଫୟତୀତ, NGO ଏଫଂ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ଫି ଚନସଭୁଦୋଣ ଓୁ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ୄମୋକୋଆଫୋୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଏହୋ ଅଓନ ଓଯୋମୋଆଙି ୄମ 7,000 ଯୁ ଧିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋୄସଫୀ ଏୄଚନିଭ
ଷ ୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ-ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ସଂୃକ୍ତ
ଙନ୍ତି  ׀ଫହୁ ତ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଭୋଧ୍ୟଭିଓ  ତୃ ତୀଣଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ଣ-ରୋବ ସଂସ୍ଙୋ ଓିଭୋ େଷ୍ଟ ଯୂୄ ଞ୍ଜି ଓୃତ
ଓଯୋମୋଆଙି, ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀ ୄସଫୋସଫୁ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄମୋକଦୋନ ଦିନ୍ତି ׀
3. ପାଭପାସୁୟଟିଓର ଉୄଦୟାକ
ର୍ଧ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପୋଦଯ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓହିଫୋଓୁ କୄର, ବୋଯତୄଯ ଏଓ ଫୃ ହତ୍ ପୋଭପୋସୁୟଟିଓର
ଉୄଦୟୋକ ଯହିଙ,ି ମୋହୋ 1950 ୄଯ ଟ. 10 ୄଓୋଟି ଯ ଉୄଦୟୋକ ଠ୍ୋଯୁ ଅଚି ଟ.55,000 ୄଓୋଟି ଯ ଫୟଫସୋଣ ୂଯତ୍ପୋନୀ ଓୁ
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ସମ୍ମିତ
ି ଓଯି ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଆଙି  ׀ଏହୋ ପ୍ରୋଣ 5 ନିଣୁତ ୄରୋଓଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଆଙି, ଏଫଂ ଉତ୍ପୋଦନ 6000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଣୁ ନଟ୍
ି ୄଯ ଘୋରୁ
ଯହିଙ ି ׀
ଉୄଦୟୋକ ୋଆଁ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ସ୍ଗଯଯ ଭୂରୟ ନିଣନ୍ତ୍ରଓ ୄହଉଙି ନୟୋର୍ନର ପଭପୋସୁୟଟିଓରଷ ପ୍ରୋଆସିଙ୍ଗ୍ ଥଯିଟୀ ୂNPPA),
ୄମୄତୄଫୄ ଓି ପୋଭପୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ଯସୋଣନ ଭନ୍ତ୍ରୋଣ ଧୀନୄଯ ଙି  ׀ୄଓଫ ଏଓ ଳ୍ପ ସଂଔୟଓ ଡ୍ରକଷ/ର୍ଧ ୂ500 ଓିଭୋ
ୄସବି ଫଲ୍କ ଡ୍ରକଷ ଭଧ୍ୟଯୁ 76

ଭୂରୟ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତି, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଫର୍ିଷ୍ଟ ଡ୍ରକଷ  ଉତ୍ପୋଦନ ଭୁକ୍ତ-ଭୂରୟ

ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ପ୍ରର୍ୋସନ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତି  ׀ମୋହୋ ଉୄଯ ଭୂରୟ ନିଣନ୍ତ୍ରଓ ଙ୍କ ସତଓପ ଦୃ ଷ୍ଟି ଥୋଏ  ׀ଯୋଚୟଭୋନଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ ନିଣନ୍ତ୍ରଓଭୋୄନ
ୄକ୍ଷତ୍ର ଫ ଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯନ୍ତି ମିଏ ଡ୍ରଗ୍ କୁଡଓ
ି ଯ କୁଣ  ଭୂରୟନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓ
ି ୄଯ
ନିଣଭ/ସୂତ୍ରୀଓଯଣ ଯ ୄଦଔୋୄଯଔୋ ଓଯନ୍ତି ׀
B. ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ :
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄସଫୋଯ ସଭୂହ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ୂଫଯ
ପୁ
ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ମୋହୋ ସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ଉତ୍ସୋହଚନଓ ୄଟ, ତୋହୋ ୄହଉଙି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନୋଶ୍ରିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ
ଉସ୍ଙିତ ି – ଅଦି ତୋଯିଔ ମପୟନ୍ତ ୋୄଞ୍ଚୋଟି – ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ୄନଟେଓପ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଫୋଓୁ ଓିଙ ି ଧିଓ ଅସିଫୋଯ
ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଆ ׀
C. ଭଧ୍ୟସ୍ଥ :
ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକଯ ଂର୍ ଯୂୄ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄରୋଓ ଏଫଂ ସଂକଠ୍ନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯଯ
ଂର୍ ଟନ୍ତି  ׀ୄସବି ସଭସ୍ଗ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋୄନ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଏଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି :
1. ଫୀଭା ୄବ୍ରାଓଯ (ଦରାର) ୄମଉଁଭାୄନ ଫୟକ୍ତି ଓିଭାେ ଓୄପାୄଯଟ ୄହାଆାଯନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଯୂୄ ଓାମପୟ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ୄସହି ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଘୋହଁୋନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କୁ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ତଥୋ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହୋଯୄଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ହୋନିଯ ସଭଣୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଓଯିଫୋୄଯ ଫି ସହୋଣତୋ
ଦିନ୍ତି  ׀ୄବ୍ରୋଓଯଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ସମ୍ଭୋୁ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସହିତ ୄସହି ଫୟଫସୋଣ ଯଖିୋଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋ ଓଭିର୍ନ ହିସୋଫୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ୋଯିଶ୍ରଭିଓ ଦିଅମୋଏ ׀
2. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ପାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଫୟକ୍ତି ୄହାଆଥାଅନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଓୄପାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତି ׀
ୄବ୍ରୋଓଯଭୋନଙ୍କ ଫିଯୀତ, ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓୌଣସି ଫି ଓବ୍ନୋନୀ ସହିତ ଫୀଭୋ ଯଖିୋଯିୄଫ ନୋହିଁ ଓିନ୍ତୁ ୄଓଫ ୄସହି
ଓବ୍ନୋନୀ ସହିତ ଯଖିୋଯିୄଫ ମୋହୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ବିଓର୍ତ୍ପଫୟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଙି  ׀ଘିତ ଫିନଣ
ି ଭନ ନୁ ସୋୄଯ,
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ସଫପୋଧିଓ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ୄକୋଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ୄକୋଟିଏ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଭୋୄନୋ ରୋଆନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ୄରଔୋଏଁ କ୍ଷଯୁ ଓୋମପୟ ଓଯିୋୄଯ  ׀ୄସଭୋନଙ୍କୁ
ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ଓଭିର୍ନ ହିସୋଫୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୋଯିଶ୍ରଭିଓ ଦିଅମୋଏ ׀
3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତି ଏଓ ନୂ ତନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄମଉଁଭାୄନ ଫୟଫସାୟୄଯ 2001
ଠ୍ାଯୁ ଅସିଙନ୍ତି  ׀ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଫୀଭୋ ଫିକ୍ରି ଓଯିଫୋୋଆଁ ଧିଓୋଯ ଦିଅମୋଆନୋହିଁ ଓିନ୍ତୁ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କୁ
ପ୍ରର୍ୋସନିଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି  ׀ଥୄଯ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଫିକ୍ରି ୄହୋଆକୄର, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ
ଏଓ ନିମୁକ୍ତ ଟି.ି.ଏ. ସହିତ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯୋମୋଏ ମିଏ ତୋୄଯ ଡୋଟୋ ୄଫସ୍ ୂତଥୟ ଅଧୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତ
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ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ୄହରଥ୍ ଓୋଡପ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ୄସବିଅ ୄହରଥ ଓୋଡପ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ  କ୍ଳିନଓ
ି କୁଡଓ
ି ୄଯ
ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ସୁଫଧ
ି ୋ ୂତୁ ଯନ୍ତ ନକଦ ପ୍ରଦୋନ ନ ଓଯି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ  ׀ମଦି ଫୀଭିତ
ଫୟକ୍ତି ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଯ ଉୄମୋକ ନ ଓୄଯ, ୄସ ଫିରକୁଡଓ
ି ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ନିମକ୍ତ
ୁ ଟି.ି.ଏ. ଠ୍ୋଯୁ
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ୋଆୋୄଯ  ׀ଟି.ି.ଏ. ଭୋନଙ୍କୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତ
ି ଦୋଫୀସଫୁ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପଣ୍ଡ ଦିଅମୋଏ
ଏଫଂ ର୍ୁଳ୍କ ହିସୋଫୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ୋଯିଶ୍ରଭିଓ ଦିଅମୋଏ ମୋହୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
4. ଫୀଭୋ ୄେଫ ଏଗ୍ରିୄକଟଯକୁଡଓ
ି IRDAI ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ୄହଉଥିଫୋ ସଫପୁଯୋତନ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄସଫୋ
ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟିଏ ୄଟ

 ׀ୄସଭୋନଙ୍କ ୄେଫ ସୋଆଟ୍ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଙ୍ଗ
ି ୍ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ,

ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ସମ୍ମୁଔଓୁ ନ ଅସି ଦୂ ଯ ଫିଣନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ିତ ଓଯିଥୋନ୍ତି ଏଫଂ ଅଗ୍ରହୀ
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଗ୍ରଣୀଭୋନଙ୍କୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଚୋତ ଓଯିଥୋନ୍ତି ମୋହୋ ସହିତ ୄସଭୋନଙ୍କ ଘୁକ୍ତିନୋଭୋ ହୁ ଏ ׀
ୄସଭୋୄନ ତୁ ନୋ ୋଆଁ ୄସବି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋନଙ୍କ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଭଧ୍ୟ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ
ୋଆଁ ୄଟରିଭୋୄଓପଟଙ୍ଗ
ି ୍ ଏଫଂ ନରୋଆନ ୄୋଟପର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନୁ ସ୍ମୋଯଓ ୄପ୍ରଯଣ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ
ପ୍ରଓୋଯଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ବି ଅଉଟୄସୋସିଙ୍ଗ୍ ଓୋମପୟ ସଭୋଦିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ IRDAI ଙ୍କ ନୁ ଜ୍ଞୋ ଭଧ୍ୟ
ଘୋହିଁଥୋନ୍ତି  ׀ଗ୍ରଣୀଭୋୄନ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହଫୋ, ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ଯ ପ୍ରଦର୍ପନ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସବ୍ନୋଦିତ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଅଉଟୄସୋସିଙ୍ଗ୍ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଯ ଅଧୋଯୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୋଯଶ୍ରଭିଓ
ଦିଅମୋଆଥୋଏ ׀
5. ଫୀଭୋ ଫିଣନ ପୋଭପକୁଡଓ
ି IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ୄହଉଥିଫୋ ସଫପୋଧୁନଓ
ି ପ୍ରଓୋଯଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଟନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ୄସହି
ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ନିମକ୍ତ
ି ୁ ସବ୍ନୋଦିତ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କୁ ୄସବି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଣନ,
ୁ ି ୄଦଆ ନିଭନ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓ
ଫିତଯଣ ଏଫଂ ୄସଫୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋ ଫିକ୍ରଣ ଓୋମପୟଓୋ: ଫୀଭୋ ୄସରଷ ଫୟକ୍ତି ୂISP) ନିମୁକ୍ତ ଓଯି, ଧିଓୋଯୀଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯି, ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ
ଦୁ ଆଟି ଫୀଭୋ, ଦୁ ଆଟି ସୋଧୋଯଣ ଏଫଂ ଦୁ ଆଟି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ଫିକ୍ରି ଓଯିଫୋ  ׀ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ
ସଭନ୍ଧୄଯ, IMF ଓୁ ୄଭୋଟଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ, କୃହଭୋରିଓ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄସବି ନୟୋନୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ବି ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ିଓୋୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ ୄଓଫ
ଔୁଘୁଯୋ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ପଣ ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସହିତ
ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ଫଘନଫଦ୍ଧତୋ ଓୁ ୄଓଫ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୂଫପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏଫଂ ୄସଫୋ ୄଦଉଥିଫୋ ଫିଦୟଭୋନ
ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଉମୁକ୍ତ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଫୀଭୋ ୄସଫୋ ଓୋମପୟଓୋ: ଏହି ୄସଫୋ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓ
ି ୄଓଫ ୄସହି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄହଫ ମୋହୋ ସହିତ
ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ପଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓିଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ଘୁକ୍ତିନୋଭୋ ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋ
ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମୋଆଙି :
a. ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଉଟୄସୋସିଙ୍ଗ୍ ଓୋମପୟଓୋ ଉୄଯ

ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ନୁ ମୋଣୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଯ ଫୟୋକ୍ ପି ସ୍ ଓୋମପୟଓୋକୁଡଓ
ି ୁ
ହୋତଓୁ ୄନଫୋ;
b. ଫୀଭୋ ବଣ୍ଡୋଯ କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଫୟକ୍ତ ୄହଫୋ;
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c. ୄସଭୋନଙ୍କ ନୋଭୋଙ୍କନ ୄଯ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ସୄଫପକ୍ଷଓ  ହୋନି ଭୂରୟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଆ ସୄଫପକ୍ଷଣ 

ହୋନି ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓୋମପୟଓୁ ହୋତଓୁ ୄନଫୋ;
d. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ଭତିପ୍ରୋପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋମପୟଓୋ ׀

ଅଥିଓ ଉତ୍ପାଦ ଫିତଯଣ : ଅଥିଓ ୄସଫୋ ଏଓଚିଓୁୟଟିବ (FSE) ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯି ଫିତଯଣ ଓଯିଫୋ ୄମଉଁଭୋୄନ ନିଭନ ଅଥିଓ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଣନ, ଫିତଯଣ ଏଫଂ ୄସଫୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟକ୍ତି ୄହୋଆଥୋନ୍ତି :
a. SEBI ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ;
b. PFRDA ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ୄନର୍ନ ଉତ୍ପୋଦ;
c. SEBI ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ଯୋଭର୍ପଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିତଯଣ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ନୟୋନୟ ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦ;
d. RBI ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଫୟୋଙ୍କ/NBFC ଯ ଫୟୋଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ /ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦ;
e. ବୋଯତ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଡୋଓ ଫିବୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଣ-ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ;
f.

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ଭତିପ୍ରୋପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସି ଅଥିଓ ଉତ୍ପୋଦ ଓିଭୋ ଓୋମପୟଓୋ ׀

D. ନୟାନୟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଂକଠ୍ନ
ଓିଙ ି ଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଙନ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
1. ବାଯତୀୟ ଫୀଭା ଫିନୟ
ି ାଭଓ  ଫିଓାଶ ପ୍ରାଧିଓଯଣ (ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ.ଅଆ.) ମାହା ୄହଉଙି ାରି ଅୄଭଣ୍ଟଯ ଏଓ ଅଆନ
ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ିତ ଫୀଭା ଫିନୟ
ି ାଭଓ ମାହା ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ ସଭସ୍ତ ଫୟଫସାୟ  ଫୟଫସାୟୀଭାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓୄଯ  ׀ଏହୋ
2000 ୄଯ ସ୍ଙୋିତ ୄହରୋ ଏଫଂ ନୋ ୄଓଫ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ିତୁ ଏହୋଓୁ ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ଉୄଯ ଓୋମପୟ ବୋଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
2. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଯିଷଦ  ׀ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତ
ି ଚୀଫନ ଓିଭୋ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ
ଫୟଫସୋଣଓୁ ଯିଘୋିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଅଆ. ଓୁ ସୁୋଯିର୍ ଭଧ୍ୟ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
3. ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସୂଘନୋ ଫୁ ୟୄଯୋଓୁ ଅଆଅଯଡିଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫର୍ପ 2009 ୄଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ଏଫଂ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭୋ
ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଅସିଥିଫୋ 20 ସଦସୟ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଏଓ ଯିଘୋନୋ ଯିର୍ଦ ଥିଫୋ ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୃତ ସଂସ୍ଙୋ ୄଟ  ׀ଏହୋ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ
 ଫୟଫସୋଣ ଯଣନୀତି କଠ୍ନ ସୄଭତ ତଥୟ – ଅଧୋଯିତ  ୄଫୈଜ୍ଞୋନିଓ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଗ୍ରହଣଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋଓୁ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର
ୋଆଁ ଫିବିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ର – ସ୍ଗଯୀଣ ଯିୄୋଟପକୁଡଓ
ି ୁ ସଂଗ୍ରହ, ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ଏଫଂ ସଯଓୋଯଙ୍କୁ ,
ୄସଭୋନଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତଓ
ି ଯଣ ୄଯ ସହୋଣତୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ, ଭୂଔୟ ଆନୁଟସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଉୄଦୟୋକଯ ରୋବ
ୋଆଁ, ଫୁ ୟୄଯୋ ୄନଓ ଯିୄୋଟପ, ଉବଣ ଅଫର୍ତ୍ପଓ ଏଫଂ ଥଯଓ ୋଆଁ, ଚୋତ ଓଯିଙ ି ׀
IIB ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ଆୄଣ୍ଡସ,  ସବପଯ ଓୁ ସଂଘୋିତ ଓୄଯ ମୋହୋ ଫିବିନ୍ନ ଫୀଭୋ ବଣ୍ଡୋଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ପ୍ରଧୋନ ଫିନ୍ଦୁ ଯୂୄ ଓୋମପୟ
ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ନୂ ତନ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଡିଭୋଟ୍ ଅଓୋଉଣ୍ଟକୁଡଓ
ି ଯ ଣ-ପ୍ରତିଯୂ ଓଯଣୄଯ ସୋହୋମୟ
ଓୄଯ  ׀ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ଆୄଣ୍ଡସ,  ସବପଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋ ବଣ୍ଡୋଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଓୋଯଫୋଯ
ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନୋଯ ପ୍ରସୋଯଣ/ଯୋଉଟିଙ୍ଗ୍ ୋଆଁ ଏଓ ଫିନଭ
ି ଣ ୄଓନ୍ଦ୍ର ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀
IIB ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଘଣନିତ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ’ ୄଯ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ
ଓଯି, ଏହୋଯ ହସ୍ପିଟର ଣୁ ନକ୍
ି ଅଆଡି. ଭୋଷ୍ଟଯ ଓୋମପୟକ୍ରଭ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଓଯି ସୋଯିଙ ି ׀
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IIB ଯ ସଫପୋଧୁନଓ
ି ସୂତ୍ରୋତ ୄହୋଆୋୄଯ TPA, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଭୋନଙ୍କୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଗ୍ରୀଡ୍ ଯ ୄଦଔୋୄଯଔୋ ଓଯିଫୋ  ׀ସୂତ୍ରୋତଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଙି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଭୂରୟୄଯ ୋଯଦର୍ିତୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଦକ୍ଷ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ସହିତ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଯିଘୋନଯ ଏଓ ପ୍ରଣୋୀ ଅଣିଫୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ
ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ׀
4. ର୍ିକ୍ଷୋ ସଂସ୍ଙୋନ ୄମଯିଓି ବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ସଂସ୍ଙୋନ ଏଫଂ ଚୋତୀଣ ଫୀଭୋ ଏଓୋୄଡଭୀ ମିଏ ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ 
ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄଫସଯଓୋଯୀ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଙୋନକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ ମିଏ ସମ୍ଭୋଫୟ
ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
5. ୄଭଡିଓର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ସଂଓଟକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଂଓଟସଫୁ ଯ
ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ଟି.ି.ଏ. ଭୋନଙ୍କୁ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି
ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କୁ ଯୋଭର୍ପ ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତି ׀
6. ୄଫୈଧୋନିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ୄମଯିଓି ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ, ଉୄବୋକ୍ତୋ ନୟୋଣୋଣ ଏଫଂ ସିବିର ୄଓୋଟପଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଫଚୋଯୄଯ ଏଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଉୄବୋକ୍ତୋ ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ଯ ସଭସୟୋ ଅସିଥୋଏ ׀
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ସାଯାଂଶ
a) ଫୀଭୋ ୄଓୌଣସି ନୋ ୄଓୌଣସି ଯୂୄ ୄନଓ ର୍ତୋେୀ ୂଫପଯୁ ଫିଦୟଭୋନ ଥିରୋ ଓିନ୍ତୁ ଏହୋଯ ଅଧୁନଓ
ି ସ୍ୱଯୂ ୄଓଫ ଓିଙ ି
ର୍ତୋେୀ ୁଯୋତନ  ׀ବୋଯତୄଯ ଫୀଭୋ ସଯଓୋଯୀ ନିଣଭନ ସହିତ ୄନଓ ଫସ୍ଙୋ ୄଦଆ କତି ଓଯିଙ ି ׀
b) ଏହୋଯ ନୋକଯିଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ତି ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଣୋୀ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋୄଯ
ସଯଓୋଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
c) ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ସ୍ଗଯ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ୄରୋଓସଂଔୟୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ଓୋଯଓ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ׀
d) ତିନ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ୄହଉଙନ୍ତି ପ୍ରୋଥଭିଓ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃ ତୀଣଓ, ମୋହୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡିଓୋର ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ
ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ଔଙ୍ଙପ ଫଢି ଥୋଏ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୃ ତୀଣଓ ୄସଫୋ ସଫପୋଧିଓ ଭହଙ୍ଗୋ
ୄହୋଆଥୋଏ ׀
e) ବୋଯତଯ ନିଚଯ ଫିୄର୍ର୍ ଘୟୋୄରଙ୍ଗସଫୁ ଯହିଙ ି ୄମଯିଓି ଚନସଂଔୟୋ ଫୃ ଦ୍ଧି ଏଫଂ ସହଯୀଓଯଣ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଉମୁକ୍ତ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି ׀
f) ସଯଓୋଯ ଫି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଅଣିଫୋୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥିୄର ମୋହୋଙ୍କୁ ୄଯ ୄଯ ୄଫସଯଓୋଯୀ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୋଣିଚୟି ଓ ଫୀଭୋ ନୁ ସଯଣ ଓରୋ ׀
g) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯ ୄନଓ ୄଔୋୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ କଠ୍ିତ, ୄଓୄତଓ ୂଫୋପ ଫର୍ୟଓ/ଅଧୋଯିଓ ସଂଯଘନୋ ୂଆନଫ ରୋଷ୍ଟ୍ରଓଘଯ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି, ନୟଭୋୄନ ଫୀଭୋ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି, ୄବ୍ରୋଓଯ, ବିଓର୍ତ୍ପୋ  ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ବି ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋୄନ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ନୟ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ, ର୍ିକ୍ଷଣ ତଥୋ ୄଫୈଧୋନିଓ ତତ୍ତ୍ୱଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ନିଚ ନିଚ
ବୂଭିଓୋ ସଂୋଦିତ ଓଯନ୍ତି ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
a) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ
b) ଫୋଣିଚୟି ଓ ଫୀଭୋ
c) ଚୋତୀଣଓଯଣ
d) ପ୍ରୋଥଭିଓ, ଭୋଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃ ତୀଣଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ
e) ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍
f) ୄବ୍ରୋଓଯ ୂଦରୋର
g) ବିଓର୍ତ୍ପୋ
h) ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ
i)

ଅଆ. ଅଯ. ଡି.ଏ.

j)

ୄରୋଓୋ
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ଧ୍ୟାୟ 18
ଫୀଭୋ ଦରି ରୀଓଯଣ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକୄଯ, ଅୄଭଭୋୄନ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭପ, ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଆତୟୋଦି ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯୁ  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଫିବିନ୍ନ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ /ଓୋକଚତ୍ର ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ୄସସଫୁ ଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ୄଦଆ ଅଭଓୁ ୄନଆମୋଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ପଭପଯ ସଠ୍ିକ୍
ସ୍ୱଯୂ, ଏହୋଓୁ ଓିଯି ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ ତଥୟ /ସୂଘନୋ ଭୋକିଫୋଯ ଓୋଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହୋ ନ୍ତଜ୍ଞପୋନ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ
B. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୂସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
C. ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ
D. ପ୍ରି ଭଣଭ ଯସିଦ
E. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ
F. ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟି
G. ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ
H. ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫୟୋଔୟୋ
I.

ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ

J. ଅଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ ଏଫଂ ‘ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଙ୍କୁ ଚୋଣନ୍ତୁ’ଭୋକପଦର୍ିଓୋ
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ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ୄଯ, ଅଣ ନିଭନ ଭୄତ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ :
a) ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ ׀
b) ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋଯ ଭହତ୍ୱ ଉୄଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
c) ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯସିଦ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ଯ ନୁ ବୋକ 64VB ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ ׀
d) ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଯ ଥିଫୋ ଦୋଫୀ  ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ ׀
e) ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ, େୋୄଯଣ୍ଟି ଏଫଂ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋୄଯ ׀
f) ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନକୁଡଓ
ି ଓୋହିଁଓି ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋୄଯ ׀
g) ରିସୀ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ଅଆନ ନୟୋଣୋଣୄଯ ୄଓଉଁ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ୄଦଔୋମୋଏ, ଏହୋଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ ׀
h) ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ଓୋହିଁଓି ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋୄଯ ׀
i)

ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ ଓ’ଣ ୄଟ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଙ୍କୁ ଚୋଣନ୍ତୁ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓ’ଣ ଓଯିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ, ଏହୋଓୁ ଚୋଣିଫୋୄଯ ׀
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A. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ
ୄମଯିଓି ୂୄଫପ ଓୁ ହୋମୋଆଙି, ଫୀଭୋ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୄଟ ମୋହୋଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଏଓ ରିସୀୄଯ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋ
ଦରିରୀଓଯଣ ରିସୀଯ ନିକପଭ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ନୁ ୄହଁ  ׀ୄମୄହତୁ ୄବ୍ରୋଓଯ  ବିଓର୍ତ୍ପୋ ବି ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଥୋଅନ୍ତି
ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଛିୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯନ୍ତି, ଏହୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୄଫ ଫି ସୋକ୍ଷୋତ ଓଯି ନ
ୋଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଗ୍ରୋହଓ  ତୋଯ ଫୀଭୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓଫ ୄସହି ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ଚୋଣିଫୋଓୁ ୋଏ ମୋହୋଓୁ
ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ୄସବି ଦସ୍ଗୋଫିଚସଫୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ ବ ବୋୄଫ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କୁ
ସୋହୋମୟ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ଏପ୍ରଓୋୄଯ, ଦରିରୀଓଯଣ ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁ ଛୋଭଣୋ  ସ୍ପଷ୍ଟତୋ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଙି ମୋହୋ ପ୍ରଥୋକତ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ , ଗ୍ରୋହଓଯ ନିଓଟତଭ ଫୟକ୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ଗ୍ରୋହଓଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋଓୁ ଏଫଂ ସଂୃକ୍ତ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି
ଫିର୍ଣୄଯ ସଭସ୍ଗ ସୄନ୍ଦହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯିଫୋଓୁ  ୄସକୁଡଓ
ି ୂଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ  ׀ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ
ସଭନ୍ଧତ
ି ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ଉୄେର୍ୟ ଏଫଂ ଫୀଭୋୄଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ଥିଫୋ ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ
ଭହତ୍ୱ  ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଉଘିତ୍ ׀
1. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ
ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙୋ ଭୂତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ୄଟ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ସୂଘୀତ ଓୄଯ :
 ୄସ ଓିଏ ୄଟ
 ୄଓଉଁ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ୄସ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ
 ୄସ ଓ’ଣ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋୄହଁ, ତୋହୋଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ
 ୄଓୄତ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଫଯଣୀଯ ଥପ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁଯ ୄଭୌଦ୍ରିଓ ଭୂରୟ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ
ତଥୟ/ସୂଘନୋ ׀
a) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ
i. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ
ପଭପଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନିଭନ ଫିର୍ଣୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ :
 ଫୀଭୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ ଓିଭୋ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ
 ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଦିଅମିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ହୋଯ, ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ୄସହି ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଉୄମୋକ ୄହୋଆଥୋଅନ୍ତି  ׀ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ /ସୂଘନୋଯ
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ନ୍ତି ׀
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ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ରିସୀଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଯ ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରଓଟ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଯ ଫଧି ସୋଯୋ 
ଏଯିଓି ଘୁକ୍ତିଯ ସଭୋପ୍ତି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘୋରୁ ଯହିଥୋଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରିସୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ମଦି ଫୀଭିତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯିଙ ି ୄମ ୄସ ୄଭୋଟଯ ୄସ୍ପୋଟପସ ଓିଭୋ
ଶ୍ୱୋୄଯୋହଣ ୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଯୄହ ନୋହିଁ , ତୋଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ରିସୀ ଫଧି ସୋଯୋ ୄସ ୄସବି ଧନ୍ଦୋୄଯ ସଂରଗ୍ନ
ଯହିଫ ନୋହିଁ  ׀ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ୄଟ ମିଏ ଏହି ସଫୁ ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ
ଓଯିଫ ଏଫଂ ତଦନୁ ସୋୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଫ ׀
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ନୋଭ, ୄରୋୄକୋ, ଠ୍ିଓଣୋ ଏଫଂ ଏହୋଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ
ଫୀଭୋ/ଉତ୍ପୋଦଯ ଫକପ/ପ୍ରଓୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ପ୍ରିଣ୍ଟଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଟିପ୍ପଣୀ
ୄମୋଡିଫୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଥୋକତ ୄଟ, ମଦି ଏହି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ଅଦର୍ପ ପଭପୋଟ୍ ଓିଭୋ ପ୍ରଥୋ ନୋହିଁ ׀
ଉଦାହଯଣ
ୄସବି ଟିପ୍ପଣୀ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି:
‘ସଙ୍କଟ ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟସଫୁ ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ, ଫିଥକୋଭୀ ଓଯୁଥିଫୋ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ, ଫୀଭିତ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଟ ଓିଭୋ ସହୄମୋକ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ଭୋନୟ ଓଯିୄଦଫ’,
‘ଓବ୍ନୋନୀ ସଙ୍କଟୄଯ ଯହିଫ ନୋହିଁ ୄମ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ’׀
ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄଯ ୄଖାଷଣାତ୍ର : ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄମୋଡିଥୋନ୍ତି
ମୋହୋ ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ ଓଯିଥୋଏ  ׀ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ପଭପଓୁ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଯ ଓଷ୍ଟ
ଉଠ୍ୋଆଙି ଏଫଂ ୄସଥିୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ ସଫୁ ଓୁ ଫୁ ଛଙ
ି ,ି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ ତଥୟଯ ବୂର ଘିତ୍ରଣ ଓୋଯଣଯୁ
ସମ୍ମତି ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ଫସଯ ଯହିଫ ନୋହିଁ ׀
ଏହୋ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ଭୂଔୟ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ଫୀଭିତ କ୍ଷୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଫୋଯ
ଉୄେର୍ୟ ସୋଧିତ ଓୄଯ ׀
ଏହି ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ସୋଧୋଯଣ ନିଣଭ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫଯ ଘୁକ୍ତିଣ ଓର୍ତ୍ପଫୟୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓୄଯ ׀
ୄଖାଷଣାତ୍ରଯ ଅଦଶପ ପଭପ
IRDAI ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସ୍ଙିତ ଅଦର୍ପ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ରଯ ପଭପୋଟ ନିଭନ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଙନ୍ତି :
1. ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ଏତେୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙି/ଓଯୁଙୁ , ୄଭୋ ତଯପଯୁ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ସଭସ୍ଗ ଫୟକ୍ତି ତଯପଯୁ,
ୄମ ୄଭୋ/ଅଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉୄଯୋକ୍ତ ଫକ୍ତଫୟ, ଉର୍ତ୍ଯ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଫିଫଯଣୀ, ୄଭୋଯ ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଜ୍ଞୋନ
ହିସୋଫୄଯ ସତୟ ଏଫଂ ସଫୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄମ ଏହି ନୟ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ତଯପଯୁ ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ
ୄଦଫୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ୄଟ /ଟୁ ׀
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2. ଭଁୁ ଫୁ ଛୁଙି ୄମ ୄଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ଅଧୋଯ ୄହଫ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ
ୄଫୋଡପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଙ୍କଟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥୋଏ ଏଫଂ ରିସୀ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ
ୄଓଫ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫ ׀
3. ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ଅହୁ ଯି ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙି/ଓଯୁଙୁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟି ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯି ସୋଯିରୋ ୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଙ୍କଟ
ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ସୂଘନୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ଫୟଫସୋଣ ଓିଭୋ ସୋଭୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄଯ ୄହଉଥିଫୋ
ୄଓୌଣସି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଫିର୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫ ି /ଓଯିଫୁ ׀
4. ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୁଙି/ଓଯୁଙୁ ଏଫଂ ୄସହି ଓବ୍ନୋନୀ ସହିତ ସମ୍ମତ ୄହଉଙି/ୄହଉଙୁ ମିଏ ୄଓୌଣସି ଡୋକ୍ତଯ ଓିଭୋ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଠ୍ୋଯୁ ୄଭଡିଓର ତଥୟ ଘୋୄହଁ ମିଏ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ
ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥିଫ ଥଫୋ ୄଓୌଣସି ତୀତ ଓିଭୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋଠ୍ୋଯୁ ୄଓୌଣସି ଫିର୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟ
ଘୋୄହଁ ମୋହୋ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ର୍ୋଯୀଯିଓ ଓିଭୋ ଭୋନସିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ ଏଫଂ
ମିଏ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ସୂଘନୋ ଘୋୄହଁ ମୋହୋ ୋଔୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ
ଉୄେର୍ୟୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଉୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀
5. ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ୄଓୌଣସି ସଯଓୋଯୀ ଏଫଂ /ଓିଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓିଭୋ
ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ୄଭଡିଓର ୄଯଓଡପ ସହିତ ୄଭୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ
ଓଯୁଙି/ଓଯୁଙୁ ׀
b) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄଯ ପ୍ରଶନକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱଯୂ
ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟୋ  ସ୍ୱଯୂ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋଯ ଫକପ ନୁ ସୋୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଫୟକ୍ତିକତ ପ୍ରଓୋଯ ୄମଯିଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଏଫଂ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋୄଯ,. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପକଡ
ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ,
ୁ ଓ
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟୋସ, ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ୄଭଡିଓର ଆତିହୋସ, ଅନୁ ଫଂର୍ିଓ କୁଣ, ତୀତ ଫୀଭୋ ନୁ ବୂତି
ଆତୟୋଦି ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଡିଚୋଆନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ତତ୍ତ୍ୱ
i.

ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ନାଭ

ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ନିଚଯ ଯିଘଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ୄଦଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଚୋଣିଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ
ୄମ ଓୋହୋ ସହିତ ଘୁକ୍ତିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯୋମୋଆଙି, ମୋହୋ ଦ୍ୱଯୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥିଫୋ ରୋବସଫୁ ୄଓଫ ଫୀଭିତ ପ୍ରୋପ୍ତ
ଓଯିୋଯିଫ  ׀ଯିଘଣ ସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ୄସହିସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓହି ନୟ ଚୄଣ ୂଭୃତୁୟ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ବି ସଙ୍କଟ ଫୀଭିତୄଯ ଏଓ ହିତ ହୋସର ଓଯିଥୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯି
ଥୋଆ ୋୄଯ ׀
ii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଠ୍ିଓଣା ଏଫଂ ସଂଓପ ଫିଫଯଣୀ
ଉୄଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ଓୋଯଣସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଠ୍ିଓଣୋ ଏଫଂ ସଂଓପ ଫିଫଯଣୀ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ׀
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iii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ୄଶା, ଚୀଫିଓା ଓିଭାେ ଫୟଫସାୟ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ବି ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ୄର୍ୋ/ଫୃ ର୍ତ୍,ି ଚୀଫିଓୋ ଓିଭୋ ଫୟଫସୋଣ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ୄଟ ୄମୄହତୁ ସଙ୍କଟ ସହିତ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫର୍ୟଓ ସଭନ୍ଧ ଥୋଆୋୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ
ପୋଷ୍ଟ ପୁ ଡ୍ ୄଯଷ୍ଟୁ ଯୋଣ୍ଟଯ ଏଓ ୄଡରିବଯୀ ଭୟୋନ୍, ମୋହୋଓୁ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ଔୋଦୟ ଫିତଯଣ ୋଆଁ ଉଙ୍ଙ ୄଫକୄଯ ୄଭୋଟଯ
ଫୋଆକ୍ ୄଯ ଫୋଯଭୋଯ ମୋତ୍ରୋ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ, ତୋହୋ ୋଆଁ ୄସହି ୄଯଷ୍ଟୁ ଯୋଣ୍ଟଯ ଅଓୋଉୄଣ୍ଟଣ୍ଟ ୄକ୍ଷୋ ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ସମ୍ମୁଔୀନ
ୄହଫୋଯ ଅର୍ଙ୍କୋ ଧିଓ ଯୄହ ׀
iv. ଫୀଭାଯ ଫିଷୟଫସ୍ତୁ ଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ଯିଘୟ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ୄସହି ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିଅମୋଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ଏହୋ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଏହୋ :
i.

ଏଓ ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ/ଫିୄଦର୍ମୋତ୍ରୋ ୂଓୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ, ୄଓୄତୄଫୄ, ୄଓଉଁ ୄଦର୍ଓୁ , ୄଓଉଁ ଉୄେର୍ୟ ୄଯ ୄଟ ଥଫୋ

ii. ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୂଫୟକ୍ତିଯ ନୋଭ, ଠ୍ିଓଣୋ ଏଫଂ ଯିଘଣ/ଘିହ୍ନଟ ସହିତ ) ଆତୟୋଦି ୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ଅଧୋଯ
ଓଯି
v. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯ ସୀଭୋ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ
ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
ଉଦାହଯଣ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଏହୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ଭୂରୟ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ
ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଚୀଫନ ହୋନି, ଏଓ ଙ୍ଗ ହୋନି, ଓିଭୋ ଦୃ ଷ୍ଟି ହୋନି ୋଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
vi. ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭାନ ଯ ଫୀଭା
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ତୋଯ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଫଯଣୀଯ ସୂଘନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି  ׀ଏହୋ
ତୋଯ ଫୀଭୋ ଆତିହୋସଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ ୄଟ  ׀ୄଓୄତଓ ଫଚୋଯୄଯ ସିଷ୍ଟଭସଫୁ ଯହିଙ ି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫୀଭିତ
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ୄକୋନୀଣ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯନ୍ତି ׀
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି ୄମ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ତୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଙ,ି
ଫିୄର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ ରୋକୁ ଓଯିଙ,ି ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫଦ୍ଧିତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଙ ି ଓିଭୋ ରିସୀଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ଓଯିଫୋୄଯ ଭନୋ ଓଯିଙ ି ଓିଭୋ ତୋଓୁ ଯେ ଓଯିଙ ି ଓି ׀
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ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଘିତ ଫୀଭୋଯ ଫିଫଯଣୀ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ନୋଭ ସମ୍ମିତ
ି ଥିଫ, ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ
ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଫୀଭୋୄଯ ଏଓ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯୄହ ୄମ ଫୀଭିତ ଫିବିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ
ରିସୀ ୄନଆ ଥୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ହୋନି ଖୄଟ, ଏଓୋଧିଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଠ୍ୋଯୁ ଦୋଫୀ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ସୂଘନୋ
ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଂର୍ଦୋନଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଉଙି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି
ଓଯୋମୋଉଙି ଏଫଂ ୄସହି ୄକୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଫହୁ ଫଧ
ି ରିସୀ ଓୋଯଣଯୁ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉ ନୋହିଁ ׀
ୁନଶ୍ଚ, ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋୄଯ ୄସହି ଚୄଣ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ନୟୋନୟ PA ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ଅଧୋଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଯୋର୍ି ୂଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁଫ ׀
vii. ହାନି ନୁ ବୂତି
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ ୄସ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ହୋନିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଫଯଣୀ ୄଖୋର୍ିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓୁ ହୋମୋଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ଫୀଭିତ
ୄହୋଆଥୋଅନ୍ତୁ ଥଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋନ୍ତୁ, ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ତୀତୄଯ ଓିଯି
ସଙ୍କଟଓୁ ସଞ୍ଚୋିତ ଓଯିଥିରୋ, ଏହୋଯ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ  ׀ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ୄସସଫୁ ଉର୍ତ୍ଯଠ୍ୋଯୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ
ବରବୋୄଫ ଫୁ ଛି ୋଯିୄଫ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଅୄଣୋଚିତ ଓଯିଫୋ ଓିଭୋ ଅହୁ ଯି ଧିଓ ଫିଫଯଣୀ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ
ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିନ୍ତି ׀
viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାଷଣାତ୍ର
ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଉୄେର୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୄଟ, ପଭପୄଯ
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ସମ୍ମିତ
ି ଓଯୋମୋଏ ୄମ ଉର୍ତ୍ଯକୁଡଓ
ି ସତୟ  ସଠ୍ିକ୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄସ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୁଙି ୄମ ଏହି ପଭପ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଅଧୋଯ ୄହଫ  ׀ୄଓୌଣସି ଫି ବୂର ଉର୍ତ୍ଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ଘୁକ୍ତିଓୁ ଫଜ୍ଞୋ ଓଯିଫୋଯ
ଧିଓୋଯ ୄଦଫ  ׀ନୟୋନୟ ନୁ ବୋକ ମୋହୋ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ସୋଧୋଯଣ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସସଫୁ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ, ତୋଯିଔ ଏଫଂ
ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ସୁୋଯିର୍ ୄଟ ׀
ix. ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଥଫୋ ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ସୂଘନୋଓୁ
ୄଯଓଡପ ଓଯିଫ, ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୋଔଯୁ 15 ଦିନଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁଷ୍ଟି ଓଯିଫ ଏଫଂ ସୂଘନୋ/ତଥୟଓୁ ଏହୋଯ
ରିସୀୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଯ ଦୋଫୀ ଓୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ
ତଥୟ/ସୂଘନୋଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯି ନୋହିଁ ଥଫୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫିର୍ଣ
ସଭନ୍ଧୄଯ ଭ୍ରଭୋମକ ଓ ଓିଭୋ ଭିଥୟୋ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଙ,ି ଏହୋଓୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯିଫୋଯ ବୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଉୄଯ ୄଡ ׀
ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଏଯିଓି ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଓୁ ୄଯଓଡପ ଓଯିଫୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ
ଯହିଙ ି  ׀ମୋହୋଓୁ ପୄରୋ-ପ୍ ଚଯିଅୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ୄଓୄତଓ ଫିଫଯଣୀ ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମୋଆଙି :
1. ପ୍ରସ୍ଗୋଫପଭପ ଏଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ, ୄମଯି ଓି ସୁଯକ୍ଷୋ,
ଫଚପନ, ପ୍ରୋଫଧୋନ ଆତୟୋଦି  ׀ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ଏହୋଯ
ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଚୋଣିଙ ି ୄଫୋରି ଏହୋ ଉୄଯ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
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2. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ନୋଭ, ଠ୍ିଓଣୋ, ଫୟଫସୋଣ, ଚନମ ତୋଯିଔ, ରିଙ୍ଗ, ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସହିତ ସଭନ୍ଧ,
ହୋଯୋହୋଯି ଭୋସିଓ ଅଣ ଏଫଂ ଅଣ ଓଯ ୟୋନ୍ ନଂ, ୄଭଡିଓର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ଙ୍କ ନୋଭ  ଠ୍ିଓଣୋ, ତୋଙ୍କ ୄମୋକୟତୋ 
ଞ୍ଜି ଓଯଣ ନଭଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଏଓତ୍ରିତ ଓୄଯ  ׀ଦୋଫୀ ଟଙ୍କୋଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋୄଫ ଫୟୋଙ୍କ
େୋନଷପଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଚିଓୋରି ଫୀଭିତଯ ଫୟୋଙ୍କ ଫିଫଯଣୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
3. ଏହୋ ତିଯକ୍ତ
ି , ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ୄଭଡିଓର ସ୍ଙିତ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଥୋଏ  ׀ପଭପୄଯ ଥିଫୋ ଏହି ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ତୀତ
ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ସଙ୍କଟଯ ମଥୋଥପ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଥୋଏ ׀
4. ୄସ ପଭପୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄଓୌଣସି ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥିରୋ ଓି ନୋହିଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏହୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଫଯଣୀ
ଉୄରଳଔ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
5. ୁନଶ୍ଚ, ୀଡିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ନୟ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ଫୟୋଧି ଥଫୋ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ
ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଭକୋମୋଆଥୋଏ :
a. ୄଯୋକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
b. ପ୍ରଥଭ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଯ ତୋଯିଔ
c. ମତ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ନୋଭ ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣୋ
d. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଅୄଯୋକୟ ରୋବ ଓଯିଙ ି ଓି
6. ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟଓୁ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍
ଏଫଂ ତୋଯ ଜ୍ଞୋତସୋଯୄଯ ୄଓୌଣସି ୄଯୋକ ଓିଭୋ କ୍ଷତ ଯ ୄଓୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଫିଦୟଭୋନତୋ ଓିଭୋ ଉସ୍ଙିତ ି ଙି ଓି ମୋହୋ ୋଆଁ
ଡୋକ୍ତଯୀ ଧ୍ୟୋନ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
7. ପଭପ ତୀତ ଫୀଭୋ  ଦୋଫୀ ଆତିହୋସ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ତିଯକ୍ତ
ି ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ
ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
8. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଯ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓ
ି ୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋୄଫ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
9. ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄସହି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ୄଭଡିଓର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯଠ୍ୋଯୁ ୄଭଡିଓର
ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଭୋକିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ ୄଦଆଥୋଏ ମିଏ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ ୄସହି ୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଙନ୍ତି ଓିଭୋ ଓଯିୋଯନ୍ତି ମୋହୋ ତୋଯ ର୍ୋଯୀଯିଓ ଓିଭୋ ଭୋନସିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଥୋଏ ׀
10. ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ୁଷ୍ଟି ଓୄଯ ୄମ ୄସ ପଭପଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଯହିଥିଫୋ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋଓୁ ୋଠ୍ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ସର୍ତ୍ପ 
ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଆଙ୍ଚୁଓ ୄଟ ׀
11. ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଘୁକ୍ତିଯ ଅଧୋଯ ସ୍ୱଯୂ ଫକ୍ତଫୟ କୁଡଓ
ି ଯ  ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ସତୟତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ସୋଧୋଯଣ େୋୄଯଣ୍ଟି ଓୁ
ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
ୄଭଡିଓର ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ୄଭଡିଓର ଆତିହୋସ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଭଧୁୄଭହ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋ, ଙୋତି ଦଯଚ ଓିଭୋ
ଓୄଯୋନଯୀ ମୄଥଷ୍ଟତୋ ଓିଭୋ ଭୋୄଣୋଓୋଡିନର ଆନଫୋଓପର୍ନ ବି ୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଫିସ୍ଗୃତ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ
׀
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ଏକୁଡଓ
ି ଏଓ ପଭପ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଥିତ ୄହଫୋଓୁ ୄଡ ମୋହୋଓୁ ଓନସରିଟଙ୍ଗ୍ ପି ଚସ
ି ଅ
ି ନ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏହି ପଭପଓୁ
ଓବ୍ନୋନୀଯ ୟୋୄନର ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ମୋହୋଯ ଭତ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ସ୍ୱୀଓୃ ତ,ି ଫଚପନ, ଆତୟୋଦି ଯ
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅମୋଆଥୋଏ ׀
IRDAI ନୁ ଫନ୍ଧ ରକୋଆଙନ୍ତି ୄମ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ଏଓ ପ୍ରତିରିି  ତୋଯ ଯିର୍ଷ୍ଟ
ି କୁଡଓ
ି ୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିଫୋଓୁ
ଡିଫ ଏଫଂ ତୋହୋଓୁ ଫୀଭିତ ୋଔଓୁ ତୋଯ ୄଯଓଡପ ୋଆଁ ଠ୍ୋଆ ଦିଅମିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
2. ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ବୂଭିଓା
ଉବଣ କ୍ଷ ଥପୋତ୍ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରତି ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯହିଥୋଏ ׀
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ ଏଓ ୄବ୍ରୋଓଯ, ମିଏ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ତୋଯ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯିଫୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯହିଙ ି ୄମ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆଙି ׀
IRDAI ଫିନଣ
ି ଭନ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ୄମ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଦୋଣିତ୍ୱ ଯହିଙ ି ׀
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ (ଳାଏଣ୍ଟ) ପ୍ରତି ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ
IRDAI ଫିନଣ
ି ଭନ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ଏହୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ନୟ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସୁଯକ୍ଷୋ ମୋହୋ
ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଯ ହିତୄଯ ୄହଫ, ତୋହୋ ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋୄଯ ତୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ସଓୋୄର୍ ଏଓ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ସୁଯକ୍ଷୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ /ସୂଘନୋ ପ୍ର ׀ଦୋନ ଓଯିଫ‛׀
ୄମଉଁଠ୍ି ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ତୋଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଯୋଭର୍ପ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ,
ୄସବି ଫୟକ୍ତି ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓୋୄଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ୄମଉଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସି ଫି ଓୋଯଣଯୁ ୄହଉ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫ  ନୟୋନୟ ସଭନ୍ଧତ
ି ଓୋକଚତ୍ରକୁଡଓ
ି ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ,
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଗ୍ରୋହଓଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣତ୍ରଓୁ ସଭୋଫିଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମ ପଭପ  ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ
ସଭନ୍ଧୄଯ ତୋହୋଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ୄମ ୄସ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଘୁକ୍ତିଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଫୁ ଛଙ
ି ି׀
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B. ପ୍ରସ୍ତାଫ (ସଙ୍କଟାଙ୍କନ) ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ୄଭୋଟୋୄଭୋଟି ଯୂୄ ନିଭନ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ :
 ଫୀଭିତଯ ଫିଫଯଣୀ
 ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ଯ ଫିଫଯଣୀ
 ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ପ୍ରଓୋଯ
 ୄବୌତିଓ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ଯ ରକ୍ଷଣ ଉବଣ ସଓୋଯୋମକ ଓ ଏଫଂ ନଓୋଯୋମକ ଓ
 ଫୀଭୋ ଏଫଂ ହୋନିଯ ୂଫପ ଆତିହୋସ
ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ ଉ.ସ୍ୱ. 45 ଫର୍ପଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଫଣସ୍କଓୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ଏଓ
ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ୋଔଓୁ ଭଧ୍ୟ ଠ୍ୋଆୋୄଯ  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ଉରବ୍ଧ ତଥୟ ଅଧୋଯୄଯ ଏଫଂ, ୄମଉଁଠ୍ି ଡୋକ୍ତଯୀ ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ
ଦିଅମୋଆଙି, ୄଭଡିଓର ଯିୄୋଟପ  ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ସୁୋଯିର୍ ଅଧୋଯୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ, ୄମଉଁଠ୍ି
ୄଭଡିଓର ଆତିହୋସ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ନୄହଁ, ସମ୍ଭୋଫୟ ଓଲୋଏଣ୍ଟ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ସୂଘନୋ ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ଭଧ୍ୟ
ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ତୋୄଯ ସଙ୍କଟ ଓୋଯଓ ୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଭୂରୟ / ହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ ଏଫଂ
ଫିବିନ୍ନ ଓୋଯଓ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓୄଯ, ମୋହୋଓୁ ତୋୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଦୂ ତ ୄଫକ  ଦକ୍ଷତୋ ସହିତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫକୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଥୋଏ ଏଫଂ ତୋ’ ଯିଣୋଭ ସ୍ୱଯୂ ସଭସ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓୁ ଏଓ ମଥୋଥପ
ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଥୋଏ ׀
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫକୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ଉୄଯ ଟିପ୍ପଣୀ
IRDAI ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ 15 ଦିନ ଯ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ବିଓର୍ତ୍ପୋ
ଏହି ସଫୁ ସଭଣୄଯଔୋଯ େୋକ୍ ଓଯିଫୋ, ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ଯୂୄ ପୄରୋ-ପ୍ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫି ଅଫର୍ୟଓ ଗ୍ରୋହଓ
ୄସଫୋ ଯୂୄ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓ / ଫୀଭିତ ସହିତ ସଂଓପ ଯଖିଫୋଯ ଅର୍ୋ ଯଔୋମୋଏ  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଫିର୍ଣୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋଯ ଏହି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
I.

7 ଦିନ

II. 15 ଦିନ
III. 30 ଦିନ
IV. 45 ଦିନ
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C. ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ତିଓା
ଏଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଯ ସମ୍ଭୋଫୟ ୄକ୍ରତୋଭୋନଙ୍କୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ଏହୋ ତଯପଯୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ  ׀ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ୄବ୍ରୋଘଯ ଓିଭୋ ରିପୄରଟ୍ ଅଓୋଯୄଯ ଥୋଏ ଏଫଂ ୄସବି ସମ୍ଭୋଫୟ ୄକ୍ରତୋଭୋନଙ୍କୁ ଏଓ
ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଯିଘଣ ଓଯିଫୋଯ ଉୄେର୍ୟ ସୋଧିତ ଓୄଯ  ׀ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋଯ ନିକଭ
ପ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ତଥୋ
IRDAI ଙ୍କ ରିସୀଧୋଯୀଯ ସ୍ୱୋଥପ ସୁଯକ୍ଷୋ ଧିନିଣଭ 2002 ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ 2013 ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ହୁ ଏ ׀
ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ ରୋବଯ ଯିସଯ, ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫିସ୍ଗୋଯଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍
ଏଫଂ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ େୋୄଯଣ୍ଟି, ଫଚପନ ଏଫଂ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଫିର୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋୄଫ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଉତ୍ପୋଦ ଉୄଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଯୋଆଡଯ ୂଅଡ-ନ ଓବଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ କୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ରୋବଯ ଯିସଯ
ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଅହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ, ସଫୁ ଯୋଆଡଯ ଓୁ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯି ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ପ୍ରିଭିଣଭ ଭୂଔୟ
ଉତ୍ପୋଦଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯ 30% ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ନୟୋନୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ୄମଉଁସଫୁ ଓୁ ଏଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ ପ୍ରଓଟନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍, ୄସକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
1. ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଣୁ ଫକପ ୋଆଁ ଓିଭୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ୋଆଁ ଓବଯ ଏଫଂ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ୋଥପଓୟ
2. ରିସୀଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଫଧି/ସର୍ତ୍ପୋଫୀ
3. ୄଓୄତଓ ଯିସ୍ଙିତ ି ନ୍ତକପତ ରିସୀଯ ଯେଓଯଣ ଯ ଫଧି/ସର୍ତ୍ପୋଫୀ
4. ଫିବିନ୍ନ ଯିସ୍ଙିତ ି ନ୍ତକପତ ରୋକୁ ୄହଉଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଓିଭୋ ୄରୋଡିଙ୍ଗ୍ ଯ ଫିଫଯଣୀ
5. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଯ ୄଓୌଣସି ସଂୄର୍ୋଧନ ଓିଭୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ
6. ୄସହି ୄକୋଟିଏ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ର୍ୀଘ୍ର ପ୍ରୄଫର୍, ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ନୂ ତନୀଓଯଣ, ନୁ ଓୂ ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି ଆତୟୋଦି ୋଆଁ
ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ୁଯସ୍କୃତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ
7. ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର ୄମ ଏହୋଯ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ସୁଫୋହୟ ଟନ୍ତି ମୋହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି
ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମିଏ ୄସହି ଏଓୋ ରୋବ ଥିଫୋ ୄସବିଅ ଫୀଭୋ
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ୄସ ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଫୀଭୋ ଘୋରୁ ଯଖିଥିୄର ଉୄବୋକ ଓଯିଥୋନ୍ତୋ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ତିଓା
ପ୍ରଓାଶିତ ଓଯିଥାନ୍ତି  ׀ୄସ ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପୄଯ ଏଓ ୄଖାଷଣାତ୍ର ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ଏ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ତିଓାଓୁ
ାଠ୍ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏହା ସହିତ ସମ୍ମତ ୄଟ ׀
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D. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ଯସିଦ
ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄେର୍ୟୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଯସିଦ ୄଦଫୋ
ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ ୄଟ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସି ଫି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ୄସୄତୄଫୄ ଫି ଏଓ ଯସିଦ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଏ ׀
ଯିବାଷା
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଯ ଏଓ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରତିପ ଓିଭୋ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ׀
1. ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ପ୍ରିଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ (ଫୀଭା ଧିନିୟଭ, 1938 ଯ ନୁ ବାକ 64 VB)
ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ ନୁ ସୋୄଯ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫଯ
ପ ୁ , ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପ୍ରିଭିୟଭଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀ଏହୋ ଏଓ
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରୋଫଧୋନ ୄଟ, ମୋହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଓ ୄଫୈଧ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଧୋଯଣ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଏହି
ନୁ ବୋକ ବୋଯତଯ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକଯ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଟ ׀
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
a) ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ-1938 ଯ ନୁ ବୋକ 64 VB ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୌଣସି ସଙ୍କଟ ଧୋଯଣ
ଓଯିଫ ନୋହିଁ ୄମ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ୄଫୋରି କୟୋୄଯଣ୍ଟି ଦିଅମୋଆ
ନୋହିଁ ଓିଭୋ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ପ୍ରଓୋୄଯ ଗ୍ରୀଭୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ׀
b) ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ତଯପଯୁ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଉୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଚଭୋ ଓୄଯ, ୄସ ଫୟୋଙ୍କ
ଓିଭୋ ୄୋଷ୍ଟର ଙୁ ଟ ି ଦିନ ଫୟତୀତ ନୟ ଦିନକୁଡଓ
ି ୄଯ ଚଭୋ ଓଯିଫୋଯ ଘଫିର୍ ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଯ ଓଭିର୍ନ ଓୁ ଫିନୋ ଓୋଟି
ଏଓତ୍ର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଚଭୋ ଓଯିଫ ଓିଭୋ ତୋ ୋଔଓୁ ଡୋଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଠ୍ୋଆଫ ׀
c) ଏହୋଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଔୋମୋଆଙି ୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓଫ ୄସହି ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁ ତୋଯିଔୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ନକଦ ଯୂୄ ଓିଭୋ ୄଘୋକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀
d) ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓୁ ଡୋଓ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄୋଷ୍ଟୋର ଓିଭୋ ଭନି ଡପଯ ଓିଭୋ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି
ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ୄମଉଁ ତୋଯିଔୄଯ ଭନି ଡପଯଓୁ ଫୁ କ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ଓିଭୋ ୄଘକ୍ ଓୁ ୄୋଷ୍ଟ
ଓଯୋମୋଆଥିଫ, ୄମଭିତ ି ଫି ପ୍ରଓଯଣ ୄହୋଆଥୋଉ ׀
e) ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ୄଓୌଣସି ଯିପଣ୍ଡ ୂୄପଯସ୍ଗ ମୋହୋ ରିସୀଯ ଯେଓଯଣ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓିଭୋ
ନୟ ୄମ ୄଓୌଣସି ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ଫୀଭିତ ୋଆଁ ୄଦଣ ୄହୋଆ ୋୄଯ, ଏହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ କ୍ରସଡ ଓିଭୋ ଡପଯ
ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ୄୋଷ୍ଟୋର/ଭନି ଡପଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭିତ ଠ୍ୋଯୁ
ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ଯସିଦ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫ  ׀ଅଚିଓୋରି ଫୀଭିତଯ ଫୟୋଙ୍କ ଅଓୋଉଣ୍ଟୄଯ ଯୋର୍ିଓୁ ସିଧୋ ବୋୄଫ ଚଭୋ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରଥୋ
ଙି  ׀ୄସବି ଯିପଣ୍ଡ ଓୁ ୄଓୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫି ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ୄଯ ଚଭୋ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ׀
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ଉୄଯୋକ୍ତ ୂଫ-ପ ସର୍ତ୍ପ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ୄଯ ଫଚପନ କୁଡଓ
ି ଯହିଙ,ି ମୋହୋ ଫୀଭୋ ନିଣଭୋଫୀ 58 ଏଫଂ 59 ୄଯ ଦିଅମୋଆଙି ׀
ୄକୋଟିଏ ୄହଉଙି ୄସସଫୁ ରିସୀ ମୋହୋ 12 ଭୋସଯୁ ଧିଓ ସଭଣ ୋଆଁ ଘୋରୁ ଯୄହ ୄମଯିଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ,
ୄସକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓିସ୍ଗିୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ  ׀ନୟସଫୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ୄଓୄତଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ କୟୋୄଯଣ୍ଟି
ଚଯିଅୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄମଉଁଠ୍ି ସଠ୍ିକ୍ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ନୋହିଁ ଥଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ
କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ନକଦ ଚଭୋ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ୄଯ ୄଡଫିଟ୍ ଚଯିଅୄଯ ׀
2. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତି
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଉଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନିଭନ
ଦ୍ଧତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ଓିଭୋ ଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଦିଅମୋଆୋୄଯ :
a) ନକଦ;
b) ୄଓୌଣସି ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟୋଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ୄନୄକୋର୍ିଏଫଲ୍ ସୋଧନ ୄମଯି ଓି ବୋଯତଯ ୄଓୌଣସି ଫି ନୁ ସଘ
ୂ ୀତ ଫୟୋଙ୍କ ୄଯ
ଡ୍ର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଘକ୍., ଡିଭୋଣ୍ଡ ଡ୍ରୋପଟ, ୄ ଡପଯ, ଫୟୋଙ୍କସପ ୄଘକ୍ ;
c) ୄୋଷ୍ଟୋର ଭନି ଡପଯ;
d) ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଓିଭୋ ୄଡଫିଟ ଓୋଡପ;
e) ଫୟୋଙ୍କ କୟୋୄଯଣ୍ଟି ଓିଭୋ ନକଦ ଚଭୋ;
f)

ଆଣ୍ଟଯୄନଟ;

g) ଆ-େୋନଷପଯ;
h) ଫୟୋଙ୍କ େୋନଷପଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓିଭୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଓିଭୋ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ସ୍ଙୋଣୀ ନିୄେପର୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ
ୄକ୍ରଡିଟ;
i)

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ଦ୍ଧତି ଓିଭୋ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ׀

IRDAI ଫିନୟ
ି ଭନ ନୁ ସାୄଯ, ମଦି ପ୍ରସ୍ତାଫଓ/ରିସୀଧାଯୀ ୄନଟ୍ ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଓିଭୋ ୄକ୍ରଡିଟ୍/ୄଡଫିଟ୍ ଓାଡପ ଚଯିଅୄଯ
ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନଯ ଘୟନ ଓୄଯ  ׀ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄଓଫ ୄନଟ୍ ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଓିଭାେ ୄସହି ପ୍ରସ୍ତାଫିଓ/ ରି ସୀଧାଯୀଯ
ନାଭୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ରଡିଟ୍/ୄଡଫିଟ୍ ଓାଡପ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଓଯାମିଫା ଉଘିତ୍ ׀
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ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ମଦି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ, ୄତୄଫ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସତୟ ୄହଫ ?
I.

ସଂଓଟଓୁ ୄସହି ତୋଯିଔୄଯ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁ ଦିନ ୄଘକ୍ ଓୁ ୄୋଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଏ

II. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି ତୋଯିଔୄଯ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁ ଦିନ ୄଘକ୍ ଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଏ
III. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି ତୋଯିଔୄଯ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁ ଦିନ ୄଘକ୍ ଟି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ
IV. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହି ତୋଯିଔୄଯ ଧୋଯଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁ ଦିନ ୄଘକ୍ ଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ
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E. ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚ
ରି ସୀ ଦସ୍ତାଫିଚ
ରିସୀ ୄହଉଙି ଏଓ ଘୋଯିଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଏହି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଯ ବୋଯତୀଣ ଷ୍ଟୋବ୍ନ
ଅଆନ, 1899 ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ନୁ ସୋୄଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ରକୋଆଫୋଓୁ ୄଡ ׀
ରିସୀଧୋଯୀ ଯ ହିତ ଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ IRDAI ଫିନଣ
ି ଭନ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯିଙ ି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଓ’ଣ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ :
a) ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୟକ୍ତିଯ ନୋଭ ୂକୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣୋ ୂକୁଡଓ
ି
b) ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଓିଭୋ ହିତ ଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଫଯଣୀ
c) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଫିର୍ତ୍ି ନୁ ସୋୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
d) ଫୀଭୋ ଫଧି
e) ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫିର୍ତ୍ି ଏଫଂ ଫଚପନ
f) ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି / ଓୋଟୄମୋକୟ
g) ୄଦଣ ୄମୋକୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଏଫଂ ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଧୀନୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରି ଭିଣଭ ସୋଭଣିଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ପ୍ରି ଭିଣଭ
ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟଯ ଅଧୋଯ
h) ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟି
i)

ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ଉୁଚଫ
ି ୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥିଫୋ ଏଓ ଅଓସ୍ମିଓତୋଯ ଖଟଣୋୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄନଫୋଓୁ ଥିଫୋ
ଦୄକ୍ଷ

j)

ଦୋଫୀ ଉୁଚୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଖଟଣୋ ଖଟିଫୋୄଯ ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣ ଫସ୍ଗୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଏଫଂ ୄସହି
ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯ ଧିଓୋଯ

k) ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପ
l)

ବୂର ଘିତ୍ରଣ, ଓଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭୋ ଫୀଭିତଯ ସହୄମୋକ ୄମୋକଁୁ ରିସୀଯ
ଯେଓଯଣ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ

m) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯ ଠ୍ିଓଣୋ ୄମଉଁଥିୄଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋମୋଆୋୄଯ
n) ଯପୋଆଡଯକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ, ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ
o) ବିୄମୋକ ନିଫୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ୄରୋଓୋଯ ଠ୍ିଓଣୋ
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଉୁଚୁଥିଫୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ
ଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ର୍ୀଘ୍ର ଓଯିଫୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ୋନ
ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘନୋ ୄଦଫୋଓୁ ଏଫଂ ୂଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ତ୍ପଓ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
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F. ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ ୱାୄଯଣ୍ଟି
ଏଆଠ୍ି, ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମୋଚନୋ ୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଦୁ ଆଟି ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦ ଫିର୍ଣୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ୄଟ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ସର୍ତ୍ପ ଏଫଂ େୋୄଯଣ୍ଟି ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
1. ସର୍ତ୍ପ
ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ୄହଉଙି ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ମୋହୋ ଯୋଚିନୋଭୋଯ ଅଧୋଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଉଦାହଯଣ :
a. ଧିଓୋଂର୍ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଅଦର୍ପ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ:
ମଦି ଦୋଫୀଟି ୄଓୌଣସି ଫି ଦିକଯୁ ଓଟୂର୍ଣ୍/ପ ଚୋରିଅତି ହୁ ଏ, ଓିଭୋ ମଦି ତୋଯ ସଭଥପନ ୄଯ ୄଓୌଣସି ଭିଥୟୋ
ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଦିଅମୋଏ ଓିଭୋ ଫୟଫହୃ ତ ହୁ ଏ ଓିଭୋ ମଦି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓିଙ ି ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଥଫୋ ତୋ ତଯପଯୁ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସି ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ସୋଧନ ଓିଭୋ ଉଓଯଣଯ ଫୟଫହୋଯ
ଓଯୋମୋଏ ଓିଭୋ ଫୀଭିତ ଉୄେର୍ୟଭୂଓ ଓୋମପୟ ଥଫୋ ୄଭୌନ ସମ୍ମତି ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସି ହୋନି ଓିଭୋ ନଷ୍ଟ ୄହୋଆଥୋଏ,
ଏହି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସଭସ୍ଗ ରୋବଯୁ ଫଞ୍ଚିତ ଓଯୋମିଫ ׀
b. ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ଦୋଫୀ ସୂଘନୋ ସର୍ତ୍ପ ଉୄରଳଔ ଓଯିୋୄଯ :
ଦୋଫୀଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଡିସୋଚ ଚପ ତୋଯିଔ ଠ୍ୋଯୁ ଓିଙ ି ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପୋଆର ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଫର୍ୟ, ଏହି ସର୍ତ୍ପଯ ୄେବଯ ଓୁ ଫିର୍ତ୍ି / ଓଷ୍ଟଯ ଘଯଭ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହୋ
ଓବ୍ନୋନୀଯ ସୄନ୍ତୋର୍ ୋଆଁ ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୋମୋଏ ୄମ ୄମଉଁ ଯିସ୍ଙତ
ି ୄି ଯ ଫୀଭିତଓୁ ଯହିଥିରୋ, ୄସଥିୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ
ସଭଣ – ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋ’ ୋଆଁ ଓିଭୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ୄସବି ସୂଘନୋ ୄଦଫୋ ଓିଭୋ ଦୋଫୀ ପୋଆର
ଓଯିଫୋ ସମ୍ଭଫ ନ ଥିରୋ ׀
ସର୍ତ୍ପଯ ଉରଖଂନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଆଙ୍ଚୋୄଯ ରିସୀଓୁ ନିଷ୍କ୍ରଣ
ି ଓଯି ଦିଏ ׀
2. ୱାୄଯଣ୍ଟି
ୄଓୄତଓ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣି ତ୍ୱ ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିୄଯ େୋୄଯଣ୍ଟିଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ
 ׀ଅଦଓୁ ଓମ୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ େୋୄଯଣ୍ଟିଓୁ ଏଓ ରିସୀୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟି ସହିତ, ଫୀଭିତ
ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ସଂୋଦନ ଓଯିଫୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ନିଏ ମୋହୋଯ ନୁ ୋନ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ରିସୀ
ଫଧିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଏହି ଓର୍ତ୍ପଫୟ କୁଡଓ
ି ୁ ଫୀଭିତଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ׀
େୋୄଯଣ୍ଟିକୁଡଓ
ି ସଙ୍କଟଓୁ ଯିଘୋିତ ଏଫଂ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତି ׀
ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ମୋହୋଯ ନୁ ୋନ ଘୁକ୍ତିଯ ୄଫୈଧତୋ
ୋଆଁ ଫସ୍ଗୁ ତଃ ଓଯୋମୋଏ  ׀େୋୄଯଣ୍ଟି ଏଓ ରକୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ  ׀ଏହୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ଂର୍ ୄଟ  ׀ଏହୋ ଘୁକ୍ତିଯ
ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ସର୍ତ୍ପ ୄଟ ୂମୋହୋ ଘୁକ୍ତିଯ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପଯ ୂଫଯ
ପ ୁ ଓୋମପୟ ଓୄଯ

 ׀ଏହୋଓୁ ଓୄଠ୍ୋଯ ବୋୄଫ  ଫସ୍ଗୁ ତଃ ନିଯୀକ୍ଷଣ 

ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଏହୋ ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଉ ଥଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଉ ׀
327

ମଦି ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟିଓୁ ୂଯଣ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଆଙ୍ଚୋୄଯ ରିସୀ ନିଷ୍କ୍ରିଣ ୄହୋଆମୋଏ ମଦି ଏହୋଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ
ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୋମୋଆଙି ୄମ ଉରଖଂନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ହୋନି ୄହୋଆନୋହିଁ ଓିଭୋ ଏଥିୄଯ ତୋହୋଯ ଫଦୋନ ନୋହିଁ  ׀ଫର୍ୟ,
ଫୟଫହୋଯିଓ ଯୂୄ, ମଦି େୋୄଯଣ୍ଟିଯ ଉରଖଂନ ସଂୂର୍ଣ୍ପଯୂୄ ୄଫୈର୍ଣିଓ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଯୂୄ ଫି, ହୋନିୄଯ
ଏହୋଯ ଫଦୋନ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ହୋନି ଯ କମ୍ଭୀଯତୋଓୁ ଫଢୋଆ ନୋହିଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ନିଚଯ ଫିୄଫଓ ନୁ ସୋୄଯ ଓବ୍ନୋନୀ ରିସୀଯ
ଭୋନଦଣ୍ଡ  ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ମୋଣୀ ଦୋଫୀଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିୋଯନ୍ତି  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ହୋନିକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟଭୋକପ ଦୋଫୀ ଯୂୄ
ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୋଫୀଯ ଧିଓ ପ୍ରତିର୍ତ ୄଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମୋଏ, 100 ପ୍ରତିର୍ତୄଯ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣା ରି ସୀୄଯ ନିଭନ ୱାୄଯଣ୍ଟି ଥାଆ ାୄଯ :
ଏହୋଯ ଧିତ୍ର ଦିଅମୋଉଙି ୄମ ୋଞ୍ଚଚଣ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଏଓୋଠ୍ି ୄସହି ଏଓୋ ସଭଣୄଯ ୄସହି ସଭୋନ
ଫୋଣୁ ମୋନୄଯ ମୋତ୍ରୋ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ  ׀େୋୄଯଣ୍ଟି ଏହୋ ଓହି ୋୄଯ ୄମ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଭିତ ି ସଭୋଧୋନ ଓଯୋମିଫ ମଦି
ଏହି େୋୄଯଣ୍ଟିଯ ଉରଖଂନ ହୁ ଏ ׀

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟି ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକଡ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ସଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
ୁ ଓ
I.

ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଯ ନିହତ
ି ୋଥପ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯିଫୋ ଫିନୋ ଚଣୋ ଡିଥୋଏ

II. ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ
III. ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯୋ ମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ରକୋ ଯୂୄ
ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁ ୄହଁ
IV. ମଦି ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟିଯ ଉରଖଂନ ଓଯୋମୋଏ, ଦୋଫୀଓୁ ତଥୋି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦି ଏହୋ ସଙ୍କଟ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ
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G. ୃ ଷ୍ଠାଙ୍କନ
ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ଅଦର୍ପ ପଭପୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯିଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଥୋ ୄଟ ; ୄମଉଁଥିୄଯ ଓିଙ ି ଫିର୍ତ୍ିଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୄତଓଓୁ ଫଚିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଯିବାଷା

ମଦି ଚାଯୀ ସଭୟୄଯ ରି ସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଥାଏ, ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା
ଏଓ ଦସ୍ତାଫିଚ ଚଯିଅୄଯ ସଂୄଶାଧନ/ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓ
ି ୁ ନିଦ୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ଓଯି ଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀
ଏହୋଓୁ ରିସୀ ସହିତ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଏହୋଯ ଂର୍ ହୁ ଏ  ׀ରିସୀ ଏଫଂ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ଏଓତ୍ର ଘୁକ୍ତି କଠ୍ିତ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ଯିଫର୍ତ୍ପନ /ସଂୄର୍ୋଧନକୁଡଓ
ି ୁ ୄଯଓଡପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ରିସୀ ଘୋରୁ ଯହିଥିଫୋ ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ କୁଡଓ
ି ୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆ
ୋୄଯ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଫି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ହୁ ଏ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ମିଏ ଏହୋଓୁ
ଧ୍ୟୋନୄଯ ୄନଆଥୋଏ ଏଫଂ ତୋହୋଓୁ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଥୋଏ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ କୁଡଓ
ି ନିଭନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି :
a) ଫୀଭୋଯୋର୍ିୄଯ ବିନ୍ନତୋ/ଯିଫର୍ତ୍ପନ
b) ଏଓ ଋଣ ୄନଫୋ ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ଫୟୋଙ୍କୄଯ ଫନ୍ଧଓ ଯଖିଫୋ ଅଓୋଯୄଯ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
c) ତିଯକ୍ତ
ି ଫିଦ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଯ ଫୃ ଦ୍ଧ/ି ରିସୀ ଫଧିଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
d) ସଙ୍କଟ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ, ଉ.ସ୍ୱ. ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ /ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ରିସୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙ ଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
e) ନୟ ଏଓ ସ୍ଙୋନଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଯ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ
f)

ଫୀଭୋ ଯ ଯେଓଯଣ

g) ନୋଭ ଓିଭୋ ଠ୍ିଓଣୋ ଆତୟୋଦି ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ
ନଭୂନା ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ
ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଉୄେର୍ୟୄଯ, ୄଓୄତଓ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ଯ ନଭୂନୋ ର୍ବ୍ଦ-ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ନିଭନୄଯ ୁନଃପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋକରୋ :
ରି ସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଣ
ଫୀଭିତଯ ନୁ ୄଯୋଧୄଯ ଏହି ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋଓୁ ଏତେୋଯୋ < ତୋଯିଔ > ଠ୍ୋଯୁ ଓଯୋକରୋ ୄଫୋରି ୄଖୋର୍ଣୋ
ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଫୀଭୋ ନ ଭୋସଯୁ ଧିଓ ଫଧି ୋଆଁ ପ୍ରବୋଫୀ ଯହିଥିଫୋଯୁ, ଫୀଭିତ ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ଯିପଣ୍ଡ ୂୄପଯସ୍ଗ ୄଦଣ ନୋହିଁ
׀
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ରି ସୀୄଯ ତିଯିକ୍ତ ସଦସୟ ମପୟନ୍ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫିସ୍ତାଯ
ଫୀଭିତଯ ନୁ ୄଯୋଧୄଯ, ଏତେୋଯୋ ସୁଶ୍ରୀ ଯତ୍ନୋ ଭିସ୍ଘୀ, 5 ଫର୍ପ ଫଣସ୍କୋ ଫୀଭିତ ଯ ୁତ୍ରୀ ଓୁ <ତୋଯିଔ > ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରବୋଫ ସହିତ ଟ 3.
ରକ୍ଷଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ସହିତ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଙି ׀
ପ୍ରତିପ ସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭିତ ଉୄଯ ଏତେୋଯୋ ଟ. ................................... ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଉଙି ׀

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ମଦି ଚୋଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୄହ, ____________
ଚଯିଅୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନକୁଡଓ
ି ୁ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯି ଏହୋ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
I.

େୋୄଯଣ୍ଟି

II. ଯିଫର୍ତ୍ପନ
III. ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ
IV. ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓ
ି ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ
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H. ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫୟାଔୟା
ଫୀଭୋଯ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମୋଚନୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡ୍ରୋପଟ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ କଠ୍ନ ଓିଭୋ ଫୟୋଔୟୋଯ ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ନିଣଭୋଫୀ ନୁ ସୋୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋଓୁ
ଡିଫ ମୋହୋଓୁ ଫିବିନ୍ନ ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀କଠ୍ନ ଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ନିଣଭ ୄହଉଙି କ୍ଷଭୋନଙ୍କ
ଉୄେର୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଏହି ଉୄେର୍ୟଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔୋଚିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ମଦି ରିସୀଟି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଓୁ ନୟୋଣୋଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ଯ କ୍ଷୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମିଫ
ଏହି ସୋଧୋଯଣ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଉୄଯ ୄମ ରିସୀଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡ୍ରୋପଟ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀
ରିସୀ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ନିଭନ ନିଣଭୋଫୀ ନୁ ମୋଣୀ ଫୁ ଛୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଏ :
a) ପ୍ରଓଟିତ ଓିଭୋ ରିଖିତ ସର୍ତ୍ପ ନିହତ
ି ସର୍ତ୍ପଯୁ ବଯଯୋଆଡ୍ ଓଯିଥୋଏ ୄଓଫ ୄସହି ସ୍ଙୋନ ଫୟତୀତ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସ ବି
ଓଯିଫୋୄଯ ସଙ୍ଗତି ଯହିଥୋଏ ׀
b) ଅଦର୍ପ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ପଭପ ଏଫଂ ଟୋଆପ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ହସ୍ଗରିଖିତ ଂର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ କୁଡଓ
ି ୄଯ
ନ୍ତଫିୄଯୋଧ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଟୋଆପ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ହସ୍ଗରିଖିତ ଂର୍ ୄସହି ଫିୄର୍ର୍ ଘୁକ୍ତିୄଯ କ୍ଷକୁଡଓ
ି ଯ
ବିପ୍ରୋଣଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ୄଫୋରି ଧଯୋମୋଏ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଥପ ଭୂ ଯୂୄ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ଯ
ଥପଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫ ׀
c) ମଦି ଏଓ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ଘୁକ୍ତିଯ ନୟୋନୟ ଂର୍ଯ ଫିୄଯୋଧ ଓୄଯ, ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନଯ ଥପ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫ ୄମୄହତୁ ଏହୋ
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଟ ׀
d) ଆଟୋରିସ, ୄଯ ଥିଫୋ ଧୋଯୋ ୂକ୍ଳଜ୍ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ଙୋମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀଓୁ ବଯଯୋଆଡ୍ ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ୄସକୁଡଓ
ି
ସଙ୍ଗତ ଥୋଅନ୍ତି ׀
e) ରିସୀଯ ଭୋଚିନ ୄଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଓିଭୋ ଟୋଆପ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଧୋଯୋକୁଡଓ
ି ୁ ରିସୀଯ ଓୋଣୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ
ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ୄଦଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
f) ରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ରଟଓୋମୋଆଥିଫୋ ଧୋଯୋକୁଡଓ
ି ଉବଣ ଭୋଚିନୄଯ ଥିଫୋ ଧୋଯୋ ଏଫଂ ରିସୀଯ
ଓୋଣୋ ୄଯ ଥିଫୋ ଧୋଯୋକୁଡଓ
ି ୁ ବଯଯୋଆଡ୍ ଓୄଯ ׀
g) ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସବ୍ଦୋଫୀଓୁ ଟୋଆପ୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ଓିଭୋ ଏଓ ସୟୋହିମକ୍ତ
ି
ୁ ଯଫଯ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘିହ୍ନତ
ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ବଯ ଯୋଆଡ୍ ଓଯନ୍ତି ׀
h) ଟୋଆପ୍ ଓିଭୋ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ର୍ବ୍ଦୋଫୀ ଉୄଯ ହସ୍ଗୄରଔୋଯ ପ୍ରୋଧୋନୟ ଯୄହ ׀
i)

ଯିୄର୍ର୍ୄଯ, ଫୟୋଓଯଣ ଏଫଂ ଫିଯୋଭ ଘିହ୍ନଯ ସୋଧୋଯଣ ନିଣଭକୁଡଓ
ି ୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ମଦି ୄଓୌଣସି ୄନଓୋଥପତୋ
ଓିଭୋ ସ୍ପଷ୍ଟତୋଯ ବୋଫ ଥୋଏ ׀
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ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
1. ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନ

ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଓ ଫୋଣିଚୟି ଓ ଘୁକ୍ତିଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଟ ଏଫଂ ନୟୋଣୋଣଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ କଠ୍ନ ଏଫଂ
ଫୟୋଔୟୋଯ ସୋଧୋଯଣ ନିଣଭସଫୁ ଓୁ ନୟୋନୟ ଘୁକ୍ତି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଥିଫୋ ବି ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିକୁଡଓ
ି ୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀
କଠ୍ନଯ ଭୂଔୟ ନିଣଭ ୄହଉଙି ୄମ ଘୁକ୍ତିଯ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ବିପ୍ରୋଣ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ୄସହି ବିପ୍ରୋଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଏଫଂ ଏହୋ ସହିତ ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ  ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହଉଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ, ଧୋଯୋ, ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ, େୋୄଯଣ୍ଟି
ଆତୟୋଦି ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ׀
2. ଶବ୍ଦ – ୄମାଚନା / ଶବ୍ଦାଫୀ ଯ ଥପ

ଫୟଫହୃ ତ ଶବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ୄରାଓପ୍ରି ୟ ଥପୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଓୁ ଼େିଥାଏ  ׀ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ
ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଥପ ୄସହି ଥପ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ଯୋସ୍ଗୋଯ ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଓ ଥପ ଓଯି ୋଯିଫ ׀
ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହି ଶବ୍ଦ ୄମଉଁକଡ
ି ଯ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟଫସାୟିଓ ଓିଭାେ ଫୟାାଯିଓ ଥପ ଥାଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫୟାଔୟା ୄସହି
ୁ ଓ
ଥପୄଯ ଓଯାମିଫ ମଦି ଫାଓୟଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୟଥା ସୄଙ୍କତ ନ ଓୄଯ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ର୍ବ୍ଦକୁଡଓ
ି ୁ ଅଆନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିବୋର୍ିତ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ଅଆନ ହିସୋଫୄଯ ୄସହି ଯିବୋର୍ୋଯ ଥପଓୁ ଉୄମୋକ ଓଯୋମିଫ ׀

ଫୀଭା ରି ସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଉୄମାକ ଓଯା ମାଉଥିଫା ୄନଓ ଶବ୍ଦ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ୄଫୈଧାନିଓ ନିର୍ଣ୍ପୟ ଯ ଫିଷୟ ୄହାଆଙନ୍ତି ମାହାଓୁ
ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ରାକୁ ଓଯାମିଫ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ନୟାୟାୟଯ ନିର୍ଣ୍ୟ
ପ /ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଏଓ ନିଭନତଯ ନୟାୟାୟଯ ନିର୍ଣ୍ୟ
ପ
ଉୄଯ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ  ׀ୄଫୈଷୟିଓ ଦାଫୀଓୁ ସଫପଦା ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ୄଫୈଷୟିଓ ଥପ ୄଦଫା ଉଘିତ୍, ମଦି ୄଓୌଣସି
ଫିୄଯାଧାଫାସଯ ସୄଙ୍କତ ଭିୄ ׀
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I.

ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନା (ୄନାଟିସ)

ଧିଓାଂଶ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫାଷିଓ ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄକ୍ଷ ଏହୋ ଫୀଭିତଓୁ ଯୋଭର୍ପ ୄଦଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ନ ଥୋଏ ୄମ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ତୋଯିଔୄଯ ତୋଯ ରିସୀ ସଭୋପ୍ତ
ୄହଫୋଯ ୄମୋକୟ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ର୍ିଷ୍ଟୋଘୋଯ ଏଫଂ ସୁସ୍ଙ ଫୟଫସୋଣ ପ୍ରଥୋଯ ଫିର୍ଣ ଯୂୄ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଭୋପ୍ତିଯ ତୋଯିଔ
ୂଫଯ
ପ ୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄନୋଟିସ ୂସୂଘନୋ ଚୋଯୀ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁଭୋୄନ ରିସୀଯ ନୂ ତନୀଓଯଣଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄନୋଟିସ
ରିସୀଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିଫଯଣୀ ମଥୋ: ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି, ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ଆତୟୋଦି ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ  ׀ଫୀଭିତଓୁ ଯୋଭର୍ପ
ୄଦଆ ଏଓ ଟିପ୍ପଣୀ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରଥୋ ଯହିଙ ି ୄମ ୄସ ସଙ୍କଟୄଯ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଫିର୍ଣୄଯ
ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ୄସହି ୄଫୈଧୋନିଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟୋନ ଅଓୃ ଷ୍ଟ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ୄଓୌଣସି ସଙ୍କଟଓୁ ଧୋଯଣ ଓଯୋ ମୋଆ ନ
ୋୄଯ ମଦି ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ନ ମୋଏ ׀

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଠ୍ି ସଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
I.

ଧିନିଣଭ ନୁ ସୋୄଯ ରିସୀ ସଭୋପ୍ତି ଯ 30 ଦିନ ୂଫଯ
ପ ୁ , ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ
ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଥୋଏ

II. ଧିନିଣଭ ନୁ ସୋୄଯ ରିସୀ ସଭୋପ୍ତି ଯ 15 ଦିନ ୂଫଯ
ପ ୁ , ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ
ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଥୋଏ
III. ଧିନିଣଭ ନୁ ସୋୄଯ ରିସୀ ସଭୋପ୍ତି ଯ 7 ଦିନ ୂଫଯ
ପ ୁ , ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଥୋଏ
IV. ଧିନିଣଭ ନୁ ସୋୄଯ ରିସୀ ସଭୋପ୍ତି ୂଫଯ
ପ ୁ , ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆଫୋଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଥୋଏ
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J.

ଅଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଚାଣନ୍ତୁ ଭାକପଦଶିଓା

ଯୋଧୀଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ୄଫୈଧ ଓୋମପୟଓୋ ଚଯିଅୄଯ ନିଧିପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ୄଫୈଧ ଥପ
ଯୂୄ ୄଦଆଥୋନ୍ତି ମୋହୋଓୁ ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଯୋଧିଭୋୄନ ଯୋଧିଓ ଓୋମପୟଓୋଯ ସର ଉତ୍ପର୍ତ୍ି  ରୋବସଫୁ ଯ
ଭୋରିଓତ୍ୱ ଓୁ ରୁ ଘୋଆ ନିଧିସଫୁ ଓୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସୋହୋମୟୄଯ, ଥପ ଏହୋଯ ଯୋଧିଓ ଯିଘଣ ହଯୋଆଥୋଏ
ଏଫଂ ୄଫୈଧ ପ୍ରତୀତ ହୁ ଏ ׀
ଯୋଧୀଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ଟଙ୍କୋଓୁ ୄଫୈଧ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଫୟୋଙ୍କ  ଫୀଭୋ ସୄଭତ ଅଥିଓ ୄସଫୋ କୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ଭିଥୟୋ ଯିଘଣ ଯ ଉୄମୋକ ଓଯି ଓୋଯଫୋଯ ଓଯନ୍ତି, ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ
ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ  ତୋୄଯ ୄସହି ଟଙ୍କୋଓୁ ଫୋହୋଯ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ତୋ ୄଯ ଥୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଉୄେର୍ୟ
ସୋଧିତ ୄହୋଆକୄର ଦୃ ର୍ୟ ୄହୋଆମିଫୋ ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଯୁ ୄସବି ପ୍ରୄଘଷ୍ଟୋ ଓୁ ୄଯୋଓିଫୋ ୋଆଁ ବୋଯତ ସହିତ ଫିଶ୍ୱଫୟୋଓ ଯୂୄ ସଯଓୋଯଙ୍କ ସ୍ଗଯୄଯ ଦୄକ୍ଷସଫୁ
ନିଅମୋଉଙି ׀
ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ନିଫୋଯଣ ଅଆନ ଯ ଫିଧୋନ ଓୁ 2002 ୄଯ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ׀ତୋ ୄଯ ତୁ ଯନ୍ତ
IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଅଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ, ଫୀଭୋ ୄସଫୋ ୋଆଁ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯୁଥିଫୋ ଗ୍ରୋହଓ ଭୋନଙ୍କ
ସରି ଯିଘଣ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓୋଯଫୋଯ ଯିୄୋଟପ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗୄଯ ଚଡିତ ଥିଫୋ ଓିଭୋ ଚଡିତ
ଙନ୍ତି ୄଫୋରି ସୄନ୍ଦହ ଥିଫୋ, ଏସଫୁ ଯ ଉମୁକ୍ତ ୄଯଓଡପ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଉଘିତ୍ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଙ ି ׀
ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନ୍ତୁ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ମୋଣୀ, ନିଭନ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯି ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଉମୁକ୍ତ ବୋୄଫ
ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ :
1. ଠ୍ିଓଣୋ ସତୟୋନ
2. ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ପୄଟୋଗ୍ରୋଫ୍
3. ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି
4. ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ଯ ବିପ୍ରୋଣ
ୄତଣୁ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଯିଘଣଓୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ତୋଓୁ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଅଣିଫୋ ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ
ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି :
1. ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଫୀଭିତ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ନୋଭ, ଠ୍ିଓଣୋ, ସଂଓପ ନଭଯ ID ଏଫଂ ଠ୍ିଓଣୋ ପ୍ରଭୋଣ ସହିତ, ୟୋନ୍ ନଭଯ
ଏଫଂ NEFT ଉୄେର୍ୟୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୟୋଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ
2. ଓୄପୋୄଯଟଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସଂସ୍ଙୋନ ଯ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ଜ୍ଞୋନ  ସଂଖଯ ଧୋଯୋ ୂନୁ ୄଙ୍ଚଦ , ଫୟଫସୋଣୄଯ
ଓୋଯଫୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୋେୋଯ ଫ୍ ଅୄଟୋନି, ୟୋନ୍ ଓୋଡପଯ ପ୍ରତିରିି ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ
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3. ଂର୍ୀଦୋଯୀ/ସହବୋକୀ ପୋଭପକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ୂମଦି ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହୋଆଥୋଏ , ସହବୋକିତୋ
ଘୁକ୍ତି, ଏହୋ ତଯପଯୁ ଫୟଫସୋଣଯ ଓୋଯଫୋଯ ଘୋଆଫୋ ୋଆଁ ଂର୍ୀଦୋଯ ଓିଭୋ ପୋଭପଯ ଏଓ ଓଭପଘୋଯୀଓୁ ଭଞ୍ଜୁଯ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୋେୋଯ ଫ୍ ଅୄଟପୋନି, ୄସହି ଫୟକ୍ତିଯ ଯିଘଣ ପ୍ରଭୋଣ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ
4. େଷ୍ଟ ଏଫଂ ପୋଉୄଣ୍ଡର୍ନ୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସହବୋକୀତୋ ଯ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ସଦୃ ର୍
ଏଠ୍ି ଏହୋ ଉୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ୄସବି ତଥୟ/ସୂଘନୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ କ୍ରସ-ୄସରିଙ୍ଗ୍ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ସହୋଣତୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ସହୋଣଓ ଫିଣନ ଉଓଯଣ ୄଟ ׀
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ସାଯାଂଶ
a) ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ୄସୋୋନ ୄହଉଙି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ମୋହୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ନିଚ ସଂଓପୄଯ ଏଫଂ ୄସ ୄଓଉଁ ଫୀଭୋ
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ତୋ ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିଥୋଏ ׀
b) ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ହିଁ ଉୁଚଥ
ି ୋଏ, ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି
ସୋଯୋ ଘୋରୁ ଯୄହ ׀
c) ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄମୋଡି ଥୋଅନ୍ତି ମୋହୋ ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ
ସ୍ୱୋକ୍ଷଯ ଓଯିଫୋଓୁ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
d) ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି :
i.

ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ନୋଭ

ii. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ଠ୍ିଓଣୋ ଏଫଂ ସଂଓପ ଫିଫଯଣୀ
iii. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟୋଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ
iv. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଫୃ ର୍ତ୍/ି ୄର୍ୋ, ଧନ୍ଦୋ ଓିଭୋ ଫୟଫସୋଣ
v. ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଯ ଫିଫଯଣୀ  ଯିଘଣ
vi. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
vii. ୂଫଯ
ପ  ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ଫୀଭୋ
viii. ହୋନି ନୁ ବୂତି
ix. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର
e) ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ, ମିଏ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ତୋହୋଯ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ଥୋଏ ୄମ ଫୀଭିତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ
ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଙ ି ׀
f) ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
g) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ତୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ୄଖୋର୍ଣୋ
ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ୄସ ଏହୋଓୁ ୋଠ୍ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଫୁ ଛଙ
ି ି׀
h) ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄହଉଙି, ଏଓ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଯ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରତିପ ଓିଭୋ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ ׀
i)

ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ନକଦ ଯୂୄ, ୄଓୌଣସି ଭୋନୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଫୟୋଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ୄନୄକୋର୍ିଏଫଲ୍ ସୋଧନ, ୄୋଷ୍ଟୋର ଭନି ଡପଯ, ୄକ୍ରଡିଟ୍
ଓିଭୋ ୄଡଫିଟ୍ ଓୋଡପ, ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍, ଆ-େୋନଷପଯ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ୂଚଭୋ ଓିଭୋ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଦିଅମୋଉଥିଫୋ ନୟ ୄଓୌଣସି ଦ୍ଧତି ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

j)

ଏଓ ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଭତ୍ର ୄସହି ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄଦଆଥୋଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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k) ରିସୀ ୄହଉଙି ଏଓ ଘୋଯିଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ପ୍ରଭୋଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
l)

ଏଓ େୋୄଯଣ୍ଟି ୄହଉଙି ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ସର୍ତ୍ପ ମୋହୋଯ ନୁ ୋନ ଫସ୍ଗୁ ତଃ ଘୁକ୍ତିଯ
ୄଫୈଧତୋ ୋଆଁ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ׀

m) ମଦି ଚୋଯୀ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ, ଏହୋଓୁ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ
ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନ/ଯିଫର୍ତ୍ପନକୁଡଓ
ି ୁ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓଯି ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
n) କଠ୍ନଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ନିଣଭ ୄହଉଙି ୄମ କ୍ଷଭୋନଙ୍କ ବିପ୍ରୋଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଏହି
ବିପ୍ରୋଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔୋଚିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ׀
o) ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗଯ ଥପ ୄହଉଙି ଯୋଧିଓ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଥପଓୁ ୄଫୈଧ ଥପୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ
ଏହୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ରଢିଫୋ ୋଆଁ ଅଆନକୁଡଓ
ି ସୋଯୋ ଫିଶ୍ୱୄଯ ତଥୋ ବୋଯତୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
p) ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନ୍ତୁ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ଏହି ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ
ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ ଦୋଣିତ୍ୱ ୄଟ ׀

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ
a) ରିସୀ ପଭପ
b) ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରଦୋନ
c) ଫୀଭୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
d) ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄନୋଟିସ/ସୂଘନୋ
e) େୋୄଯଣ୍ଟି
f) ସର୍ତ୍ପ
g) ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ
h) ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍
i)

ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଚୋଣନ୍ତୁ
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ଧ୍ୟାୟ 19
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଅଣଙ୍କୁ ବୋଯତୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ
ଏଓ ଫୟୋଓ ନ୍ତଦପୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ  ׀ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ଉତ୍ପୋଦ- ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ଠ୍ୋଯୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ର୍ହ ର୍ହ ଉତ୍ପୋଦ ମପୟନ୍ତ,
ଉମୁକ୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋ ଘଣନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହଓ ୋଔୄଯ ଏଓ ଫୟୋଓ ୄଶ୍ରଣୀ ଯହିଙ ି  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉତ୍ପୋଦଯ
ଫିୄର୍ର୍ତୋକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓୄଯ ମୋହୋ ଫୟକ୍ତି, ଯିଫୋଯ ଏଫଂ ସଭୂହଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫକପୀଓଯଣ
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ିଓଯଣୂହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପୋଦ
ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓିଭୋ ଉଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
ଫଯିଷ୍ଠ ନୋକଯିଓ ରିସୀ
ନିଶ୍ଚିତ ରୋବ ଓବଯ –ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ସୁସ୍ଙତୋ
ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ଉତ୍ପୋଦ
ୄଓୋଭି -ଉତ୍ପୋଦ
ୟୋୄଓଚ ରିସୀ
ଦଯିଦ୍ର ଫକପଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଭୋଆୄକ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ

L. ପ୍ରଧୋନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ

M. ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମୋଚନୋ
N.
O.
P.
Q.
R.

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଏଫଂ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ
ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂଘଣ ଔୋତୋ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭୂଔୟ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ
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ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ୄଯ, ଅଣ ନିଭନ ହିସୋଫୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍:
a) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯ ଫିବିନ୍ନ ଫକପ ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ
b) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ. ଅଆ. ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଓୁ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
c) ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
d) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ
e) ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ୂଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଉୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
f) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଥିଫୋ ଭୂଔୟ ଦ ଏଫଂ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫକପୀଓଯଣ
1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓ
ି ଯ ଯିଘୟ
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ନିଭନ ଭୄତ ଯିବୋର୍ିତ ଓୄଯ
ଯିବାଷା
‚ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ‛ ଥଫୋ ‚ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ‛ ଯ ଥପ ଫୀଭୋ ଘୁକ୍ତି ଓୁ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ୄଯୋକ ରୋବ ଓିଭୋ
ୄଭଡିଓର, ସଚିଓର ଓିଭୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଔଙ୍ଙପ ରୋବସଫୁ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ମୋହୋ ଫୀଭିତ ରୋବ  ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ, ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ
ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ୂଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଉତ୍ପୋଦଯ
ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ୄହୋଆଥୋନ୍ତି  ׀ଏହି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ଫିୁ ଥିଫୋ ଭୂରୟ, ସଚିଓର ୂର୍ରୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ଫଚୋଯଓୁ ଅସୁଥିଫୋ ନୂ ତନ
 ଧିଓ ଭହଙ୍ଗୋ ୄଟୄଓନୋୄରୋଚି ଏଫଂ ନୂ ତନ ଉତ୍ପୋଦନଯ ର୍ଧସଫୁ ଯ ଭୂରୟ ଓୋଯଣଯୁ ଏ ପ୍ରଓୋଯ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ତୟଧିଓ ଏଫଂ
ସୋଧୋଯଣତଃ ସୋଧୋଯଣ ୄରୋଓଯ ହୁ ଞ୍ଚ ଯ ଫୋହୋୄଯ ୄଟ  ׀ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, ଏହୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହଉଙି
ମଦି ୄସ ୄଓୌଣସି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫିନୋ ଭଧ୍ୟ ୄସ ବି ଉଙ୍ଙ ଔଙ୍ଙପ ଓୁ ଫହନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଥିଓ ଯୂୄ ସ୍ୱଙ୍ଚ ୄଟ ׀
ୄତଣୁ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୂଔୟତଃ ଦୁ ଆଟି ଓୋଯଣ ୋଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ:
 ୄଓୌଣସି ସୁସ୍ଙତୋ/ୄଯୋକ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଭଡିଓର ସୁଫଧ
ି ୋ ୋଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଅଥିଓ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋ ׀
 ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସଂଘଣ ଓୁ ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯି ଯଖିଫୋ ମୋହୋ ନୟଥୋ ୄଯୋକ ଓୋଯଣଯୁ ଭୂୄୋଙ ୄହୋଆମୋଆଥୋନ୍ତୋ ׀
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙପ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ଔୁଘୁଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ – ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଓୁ 1986 ୄଯ 4
ସୋଫପଚନିଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଘିତ ଓଯୋକରୋ  ׀ଏହି ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ନୟ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଘିତ ଓୄର
ୄମଯିଓି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଭୋନଙ୍କ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ୄସଭୋନଙ୍କ ମୁଫୋ ଫଣସଯୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ
ବଫିର୍ୟ ଅୄଯୋକୟ ରିସୀ, ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ୂଫିୄଦର୍ ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ରିସୀ ଏଫଂ କଯିଫ
ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଚନ ଅୄଯୋକୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ׀
ୄଯ ୄଯ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରୋଆୄବଟ୍ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔୋୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉନମକ୍ତ
ୟ ଯହିରୋ, ମୋହୋ ପୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯୄଯ
ଫହୁ ତ ଧିଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄର  ׀ତୋହୋ ସହିତ ଏହି ଫୟଫସୋଣଯ ଅହୁ ଯି ଧିଓ ପ୍ରସୋଯ ୄହରୋ, ଏହି ଫୀଭୋ
କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ଫିବିନ୍ନତୋ ଏଫଂ ଓିଙ ି ନୂ ତନ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ଅସିରୋ ׀
ଅଚି, ପ୍ରୋଣ ସଭସ୍ଗ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ିତ ର୍ହ ର୍ହ
ଉତ୍ପୋଦ ସହିତ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫିବୋକ ଧିଓ ଫସ୍ଗୃତ ଯୂୄ ଫିଓର୍ିତ ୄହୋଆଙି  ׀ଫର୍ୟ, ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ରିସୀ ଯ ଭୂବୂତ ରୋବ
ସଂଯଘନୋ, ଥପୋତ୍ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙପ ଫିକ୍ଷୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଏମପୟନ୍ତ ସଫୁ ଠ୍ୁ ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋ ୄହୋଆ ଯହିଙ ି ׀
ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
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1. ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଦୀଖପୋଫଧି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯି ୋଯନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ୄସବି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୋଆଁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନୂ ୟନ ତିନ ି ଫର୍ପଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳକ୍ ଫଧି ୋଆଁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଯହିଫ, ତୋ ୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ସୋୄଯ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ସଭୀକ୍ଷୋ  ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀
2. ଣ-ଫୀଭୋ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପଯ ସଫପନଭ
ି ନ ଫଧି ଏଫଂ ତିନ ି ଫର୍ପଯ ସଫପୋଧିଓ
ଫଧି ଥିଫୋ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତି, ମଦି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫଧି ୋଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯିଫର୍ତ୍ିତ
ଯହିଫ ׀
2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄଶଷତା
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ୄଯୋକ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯି ୄଯୋକ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ସହିତ ଓୋଯଫୋଯ ଓୄଯ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ,
ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକ, ପ୍ରତିଦନ
ି ଯ ଚୀଫିତ/ସକ୍ରିଣ ଓୋମପୟଓୋ ଉୄଯ ପ୍ରବୋଫ ନୁ ସୋୄଯ ଘିଯସ୍ଙୋଣୀ
ଓିଭୋ ଦୀଖପ ସ୍ଙୋଣୀ, ଅଚୀଫନ ଓିଭୋ ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ କ୍ଷତ ଓିଭୋ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ କ୍ଷଭତୋ
ଓୋଯଣଯୁ ଔଙ୍ଙପ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ କ୍ଷଭତୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଥିଫୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତୋ
ଥୋଆୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରୋହଓ ନୁ ବୋକ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ
ଉମୁକ୍ତ ଉତ୍ପୋଦଯ ଯିଓଳ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଭଧ୍ୟ ଫୟୋଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଆଙ୍ଚୋ
ଓଯନ୍ତି ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫ  ׀ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ଧିଓ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ  ଧିଓ ଯିଭୋଣ
ହୋସର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ର୍ସ୍ଗୋ ଯଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି, ୄସକୁଡଓ
ି ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଏଫଂ ଫିଣନ
ଓଯିଫୋଓୁ ଫିୄକ୍ରତୋ ସଭୂହ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ ସହଚ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଏସଫୁ ୄହଉଙି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ୄଓୄତଓ ଫୋଞ୍ଛିତ ଫିୄର୍ର୍ତୋ ମୋହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଫିବିନ୍ନ
ଯୂୄଯ ହୋସର ଓଯିଫୋଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
3. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିସ୍ତୃତ ଫକପୀଓଯଣ
ଉତ୍ପୋଦ ଡିଚୋଆନ ମୋହୋ ଫି ୄହୋଆଥୋଉ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ 3 ଫକପୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
a) କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓବଯ
ଏହି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯଯ ସଭୂହ ଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୋସ୍ଗଫ
ୄଭଡିଓୋର ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
b) ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧପାଯିତ ରାବ ଓବଯ
‘ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ’ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ, ଏହି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଫଧି ୋଆଁ ପ୍ରତିଦନ
ି ଏଓ
ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦ ୄଯ ଏଓ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ୄଗ୍ରୄଡଡ ସଚପଯୀ ରୋବ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ମିତ
ି ଥୋଏ ׀
c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯାକ ଓବଯ
ହୃ ଦ୍ ଖୋତ, ୄଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଓୟୋନସଯ ଅଦି ବି ୂଫ-ପ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ସଙ୍କଟ ୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ଖଟିୄର ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ଏହୋ ଏଓ
ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ରୋବ ୄମୋଚନୋ ୄଟ ׀
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ସୋଯୋ ଫିଶ୍ୱୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଫୀଭୋ ଏଓୋସୋଙ୍ଗୄଯ ମୋଅନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ବୋଯତୄଯ, ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓବଯ ଓୁ ୋଯବ୍ନଯିଓ
ବୋୄଫ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ବୋଯତ ଫୋହୋୄଯ ଥିଫୋ ୄଫୄ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପଓୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ  ׀ଏହି ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ, ନୟ ଏଓ ଉତ୍ପୋଦସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓିଭୋ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ-କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ୄଓଫ ଅଧୁନଓ
ି ସଭଣୄଯ, ୄଫସଯଓୋଯୀ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଓିଙ ି ଉଙ୍ଙ ଯିଣୋଭ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ, ୄଓୄତଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ, ନିଣଭିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀
4. ଗ୍ରାହଓ ନୁ ବାକ ଅଧାଯୄଯ ଫକପୀଓଯଣ
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ରକ୍ଷୟଗ୍ରୋହଓ ନୁ ବୋକ ଓୁ ଧ୍ୟୋନ ଯଖି ଭଧ୍ୟ ଡିଚୋଆନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ନୁ ବୋକ ୋଆଁ ରୋବ ସଂଯଘନୋ, ଭୂରୟ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ  ଫିଣନ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରକୋ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଗ୍ରୋହଓ ନୁ ବୋକ ଅଧୋଯୄଯ ଫକପୀଓୃ ତ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙନ୍ତି:
a) ୄଫୈୟକ୍ତିଓ ଓବଯ ମୋହୋଓୁ ଔୁଘୁଯୋ ଗ୍ରୋହଓ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଯିଫୋଯଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ
b) ସଭୂହ ଓବଯ ମୋହୋଓୁ ଓୄପୋୄଯଟ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ଓଭପଘୋଯୀଫୃ ନ୍ଦ  ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୁ , ୄସଭୋନଙ୍କ
ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ
c) RSBY ବି ସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଫୟୋଓ ରିସୀସଫୁ ମୋହୋ ଚନସଭୁଦୋଣ ଯ ତୟନ୍ତ କଯିଫ ଫକପଭୋନଙ୍କୁ
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ. ଭାକପଦଶିଓା
ଫହୁ ସଂଔୟଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଉତ୍ପୋଦ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ୄନଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଥିଫୋୄମୋକଁୁ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ  ଫଚପନଯ ବିନ୍ନ
ବିନ୍ନ ଯିବୋର୍ୋ ଥିଫୋ ୄମୋକଁ,ୁ ଫଚୋଯୄଯ ସ୍ଗଫୟସ୍ଗତୋ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହରୋ  ׀ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ତୁ ନୋ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଉତ୍ପୋଦ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହୋଆକରୋ ׀
ଏହୋ ଫୟତୀତ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ୄଓୌଣସି ସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୁ ଛୋଭଣୋ ନ ଥିରୋ ୄମ ୄଓଉଁଟୋ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ୄଟ
ଏଫଂ ୄଓଉଁଟୋ ନୁ ୄହଁ  ׀ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକ ୋଆଁ ଆୄରୄଓଟ ରୋନିକ୍ ତଥୟ ଯଖିଫୋ ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ୄହଉଥିରୋ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ, ଟି.ି.ଏ. ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଫିଭ୍ରୋନ୍ତିଓୁ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୄନଉଥିଫୋ ଚନତୋଙ୍କ
ବିୄମୋକଓୁ ଦୂ ଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ., ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ, ୄପୄଡୄଯର୍ନ ଫ୍ ଘୟୋଭସପ ଫ୍ ଓଭସପ
ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉୄଦଷ୍ଟୋ ସଭିତ ି ବି ଫିବିନ୍ନ ସଂକଠ୍ନ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଓିଙ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ, ଏଓତ୍ର ୄହୄର  ׀ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଫୁ ଛୋଭଣୋ ଅଧୋଯୄଯ, ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ. 2013 ୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ
ଉୄଯ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଚୋଯୀ ଓୄର ׀
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ନିଭସ
ନ ଫୁ ଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ :
1. ସୋଧୋଯଣଯୂୄ ଫୟଫହୃ ତ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦକୁଡଓ
ି ଯ ଯିବୋର୍ୋ
2. ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ଯିବୋର୍ୋ
3. ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫଚିତ ଔଙ୍ଙପଯ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋ
4. ଦୋଫୀ ପଭପ ଏଫଂ ପ୍ରୋକ୍-ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ି ପଭପ
5. ଫିର ଓଯିଫୋ ପଭପୋଟକୁଡଓ
ି
6. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଡିସୋଚ ଚପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫିଫଯଣ
7. ଟି.ି.ଏ., ଫିଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୋନଓ ଘୁକ୍ତି
8. ନୂ ତନ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ IRDAI ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଭୋନଓ ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ପଭପୋଟ୍
ଏହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭୋ ଉୄଦୟୋକଯ ୄସଫୋଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଫଡ ଦୄକ୍ଷ ୄଟ ଏଫଂ
ସୋଥପଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫ ׀
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C. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ିଓଯଣ (ହେିଟାରାଆୄଚଶନ୍) କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପାଦ
ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଅଧୋଯିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄହଉଙି ବୋଯତୄଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ଏଫଂ ସଫପୋଧିଓ ଫିକ୍ରି ୄହଉଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଉତ୍ପୋଦ  ׀ଷ୍ଟୋଦର୍ ଅୄଡ PSU ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ରିସୀ ସଫପଯ
ୁ ୋତନ ଭୋନଓ
ୂଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉତ୍ପୋଦ ଥିରୋ ଏଫଂ ଦୀଖପ ସଭଣ ଧଯି ଫଚୋଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଏଓଭୋତ୍ର ଉତ୍ପୋଦ ଥିରୋ  ׀ମଦି ଏହି ଉତ୍ପୋଦଓୁ
ୄଓୄତଓ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ସହିତ, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରୋଣ୍ଡ ନୋଭ ନ୍ତକପତ ଫିଣନ ଓଯୋମୋଏ, ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍
ୄଦର୍ୄଯ ସଫପୋଧିଓ ଫିକ୍ରିୄହଉଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୂୄ ଘୋରୁ ଯହିଙ ି ׀
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ୄସହି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଠ୍ୋଯୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ
ବର୍ତ୍ି ୄହଫୋ ଖଟଣୋୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଫୟଣ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭୋୄନ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ୂୄଫପ  ୄଯ ଓିଙ ି ନିେଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟଓ ଦିନ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି, ଓିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ
ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ନ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ଔଙ୍ଙପଓୁ ଫଚିତ ଓଯନ୍ତି ׀
ୄସବି ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଓ ‘କ୍ଷିତ
ି ୂର୍ତ୍’ି ଅଧୋଯୄଯ ଥପୋତ୍, ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଓିଭୋ ଫୟଣ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ିଯ ଓିଙ ି ଂର୍ ଓିଭୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୋର୍ିଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଓଯି, ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହୋଯ ଫିର୍ଭତୋ ‘ରୋବ’ ଅଧୋଯୄଯ
ଦିଅମୋଉଥିଫୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସହିତ ଦର୍ପୋମୋଆୋୄଯ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଖଟଣୋ ଖଟିଫୋ ଉୄଯ ୂୄମଯିଓି
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ନିଦୋନ ଓିଭୋ ବର୍ତ୍ିଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ି ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ
ଉଲ୍ଲିଖିତବି ହୁ ଏ ଏଫଂ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଓୃ ତ ଔଙ୍ଙପ ସହିତ ଏହୋଯ ସଭନ୍ଧ ନ ଥୋଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଯଖୁଯ ଏଓ ୄଙୋଟ ଯିଫୋଯ ଙି ୄମଉଁଥିୄଯ ତୋ’ ତ୍ନୀ ଏଫଂ ଏଓ 14 ଫର୍ପଯ ୁ ସମ୍ମିତ
ି  ׀ୄସ ଟ.1 ରକ୍ଷ ୄରଔୋଏଁ ଯ ଏଓ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ, ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଠ୍ୋଯୁ, ତୋ’ ଯିଫୋଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ, ଏଓ
ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ରିସୀ ୄନଆଙି  ׀ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଟ.1 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ୄଭଡିଓର
ଔଙ୍ଙପଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ୋଆଥୋୄନ୍ତ ׀
ହୃ ଦ୍ ଖୋତ ଓୋଯଣ ଯଖୁଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯୋକରୋ ଏଫଂ ସଚପଯୀଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହରୋ  ׀ୄଭଡିଓର ଫିର ଟ.1.25 ରକ୍ଷ
ମପୟନ୍ତ ଉଠ୍ିରୋ  ׀ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମୋଚନୋ ନୁ ସୋୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଟ.1.ରକ୍ଷ ପ୍ରଦୋନ ଓରୋ ଏଫଂ ଟ 25,000 ଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ
ଯୋର୍ିଓୁ ଯଖୁ ଓୁ ତୋ' ନିଚ ୄଓଟଯୁ ୄଦଫୋଓୁ ଡିରୋ ׀
କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଅଧାଯିତ ୄଭଡିୄଳମ୍ ରି ସୀଯ ଭୂଔୟ ଫିୄଶଷତାକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମାଆଙି, ମଦି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ
ସୀଭା, ତିଯକ୍ତ
ି ଫଚପନ ଓିଭାେ ରାବ ଓିଭୋ ଓିଙ ି ଅଡ-ନ୍ ୄଯ ବିନ୍ନତାଓୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ ଓଯାମାଉଥିଫା
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ  ׀ଙୋତ୍ରଓୁ ଏହି ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଉଙି ୄମ ନିଭନରିଖିତ ୄହଉଙି ଉତ୍ପୋଦ ସଭନ୍ଧୄଯ
ୄଓଫ ଏଓ ସୋଭୋନୟ ଧୋଯଣୋ ଏଫଂ ୄସ ନିୄଚ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄସହି ଉତ୍ପୋଦ ସହିତ ନିଚଓୁ ଯିଘତ
ି ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍
ମୋହୋ ଫିର୍ଣୄଯ ୄସ ଧିଓ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ  ׀ୄସ ୄଓୄତଓ ୄଭଡିଓର ଦ/ଶବ୍ଦ ଫିଷୟୄଯ ଭଧ୍ୟ ନିଚଓୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓଯିଫାଯ
ଅଫଶୟଓତା ଯହିଙ ି ମାହାଯ ଉୄମାକ ୄସ ଓଯିାୄଯ ׀
1. ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ହେିଟାରାଆୄଚଶନ୍ ଔଙ୍ଙପ
ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ ୄଯୋକ/ଦୁ ଖଟ
ପ ଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙପଯ ଭୂରୟଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
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ସଭସ୍ଗ ଔଙ୍ଙପ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ଏଫଂ ଧିଓୋଂର୍ ଉତ୍ପୋଦ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯନ୍ତି
ୄମଉଁଥିୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି:
i.

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସିଂୄହୋମ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଉଥିଫୋ ବି ୄଓୋଠ୍ଯୀ, ୄଫୋଡିଙ୍ଗ୍ ଏଫଂ ନସିଂ ଔଙ୍ଙପ  ׀ଏଥିୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ଏ
ନସିଂ ୄସଫୋ, RMO ଘୋଚପ, IV ତଯ ଦୋଥପ/ଯକ୍ତ ସଂଘୋଯଣ/ଆୄଞ୍ଜଓଵନ ୄଦଫୋ ଘୋଚପ ଏଫଂ ୄସବି ଔଙ୍ଙପ

ii. ଆୄଣ୍ଟନିବ
ଷ ୄଓଣୋଯ ଣୁ ନଟ
ି ୂICU) ଔଙ୍ଙପ
iii. ସଚପନ, ଏୄନୄସ୍ଙଟିଷ୍ଟ, ୄଭଡିଓର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ, ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ର୍ୁଳ୍କ
iv. ଏୄନୄସ୍ଙଟିକ୍, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄଚନ, ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘୋଚପ, ସଚିଓର ଉଓଯଣ
v. ର୍ଧ ଏଫଂ ଡ୍ରକଷ
vi. ଡୋଏରିସସ୍
ି , ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, ୄଯଡିୄଥଯୋି
vii. ୄୄସ୍ମଓର୍, ୄଥପୋୄଡିକ୍ ଆଭପ୍ଳୋଣ୍ଟ, ଆନଫ୍ରୋ ଓୋଡିଅକ୍ ବୋରଭ ପ୍ରତିସ୍ଙୋନ, ବୋସ୍କୁୟରୋର୍ ୄସଟଣ୍ଟ
viii. ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ରୋୄଫୋୄଯୄଟଯୀ/ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଯୀକ୍ଷୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄଭଡିଓୋର ଔଙ୍ଙପ
ix. ଫୀଭିତ ଓୁ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୂୄଡୋନର୍ ଉୄଯ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ
ବର୍ତ୍ି ଔଙ୍ଙପ ୂଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଫହିବୂ ତ
ପ ଓଯି
ଏଓ ନିଣଭିତ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଏ ୄଓଫ ମଦି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଯହିଫୋ ଫଧି 24
ୂ ି ରିସୀ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓ
ଖଣ୍ଟୋ ଓିଭୋ ଧିଓ ହୁ ଏ  ׀ଫର୍ୟ ୄଭଡିଓର ୄଟୄଓନୋୄରୋଚି ଯ ଉନ୍ନତଓଯଣ ସହିତ, ୄନଓ ସଚପଯୀ ୋଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ନୋହିଁ  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଦିଫସୄସଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଯୂୄ, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଘୋନ ଫିୄର୍ର୍ତୋପ୍ରୋପ୍ତ
ଦିଫସ ୄସଫୋୄଓନ୍ଦ୍ର ଓିଭୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁ ସୋୄଯ  ׀ଘକ୍ଷୁ ସଚପଯୀ, ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, ଡୋଏରିସସ୍
ି
ବି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଫୁ ଓୁ ଦିଫସୄସଫୋ ସଚପଯୀ ନ୍ତକପତ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ତୋରିଓୋ ସଫପଦୋ ଫିୁ ଥୋଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଔଙ୍ଙପଯ ଫୀଭୋ ଏମପୟନ୍ତ ବୋଯତୄଯ ତି ସୀଭିତ ଙି, ୄସବି ତି ଳ୍ପ ଉତ୍ପୋଦ .ି.ଡି. ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ
ୄଓୄତଓ ୄମୋଚନୋ ଯହିଙ ି ମୋହୋ ଫୋହୟୄଯୋକୀ ହିସୋଫୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଏଫଂ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡୋକ୍ତଯ ଅକଭନ, ନିଣଭିତ ୄଭଡିଓର
ଯୀକ୍ଷଣ, ୄଡଣ୍ଟର  ପୋଭପୋସୀ ଭୂରୟ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
2. ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ
i.

ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ

ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ହୁ ଏତ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଓିଭୋ ୄମୋଚନୋଫଦ୍ଧ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ମଦି ଏଓ ୄଯୋକୀ ଏଓ
ୄମୋଚନୋଫଦ୍ଧ ସଚପଯୀ ୋଆଁ ମୋଏ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଔଙ୍ଙପ ୄହୋଆଥୋଆୋୄଯ ׀
ଯିବାଷା
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ହସ୍ପିଟୋର ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ନିଭନଭୄତ ଯିବୋର୍ିତ ଓୄଯ :
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ତୁ ଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପସଫୁ , ଏହି ସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ:
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a) ୄସବି ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄସହି ସଭୋନ ସ୍ଙିତ ି ୋଆଁ ଓଯୋକରୋ ମୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହରୋ,ଏଫଂ
b) ୄସବିଅ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୋଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଦୋଫୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ହୁ ଏ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯୀକ୍ଷଣ, ର୍ଧ, ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ର୍ୁଳ୍କ ଅଦି ଯୂୄ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄସବି ଔଙ୍ଙପ, ମୋହୋ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ  ୄସହି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଏ ׀
ii. ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ, ଯହିଫୋ ୄଯ, ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରୋବ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଦୄକ୍ଷ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଯିବୋର୍ୋ
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯୁ ଭୁକ୍ତି ୋଆଫୋ ୂଡିସଚୋଚପ ୄହଫୋ ୄଯ ତୁ ଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପସଫୁ ,ଏହି ସର୍ତ୍ପୄଯ
ୄମ:
a) ୄସବି ୄଭଡିଓୋର ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄସହି ସଭୋନ ସ୍ଙିତ ି ୋଆଁ ଓଯୋକରୋ ମୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ
ଅଫର୍ୟଓ ୄହରୋ, ଏଫଂ
b) ୄସବିଅ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୋଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଦୋଫୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ହୁ ଏ

ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫା ୄଯ ନିଦ୍ଧାପ ଯିତ ସଂଔୟଓ ଦିନ ମପୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟୟ
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫଶୟଓୀୟ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସସଫୁ ଓୁ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂଶ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ଓଯାମିଫ ׀
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯୁ ଡିସଚୋଚପ ୄହରୋ ୄଯ ର୍ଧ, ଡ୍ରକଷ, ଡୋକ୍ତଯଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୀକ୍ଷୋ ଅଦି
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄସବି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ
ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ମଦି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ସଭଣୋଫଧି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ
ଏଫଂ ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ୄହୋଆଥୋଏ, ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄହଉଙି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ତିଯର୍
ି ଦିନ
ୋଆଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ର୍ୋଠ୍ିଏ ଦିନ ୋଆଁ ׀
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ସଭଗ୍ର ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଂର୍ ହୁ ନ୍ତି ମୋହୋ ୋଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ
ସୁଯକ୍ଷୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
a) ଅଫାସିଓ ହେିଟାରାଆୄଚଶନ୍
ମଦି ଏହି ରୋବ ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫହୃ ତ ହୁ ଏ ନୋହିଁ, ଏଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄଯ
ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ନ ୄହୋଆ ଖୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଧ୍ୟୋନ
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ଯଖିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଙି  ׀ଫର୍ୟ, ସର୍ତ୍ପ ୄହଉଙି ୄମ ମଦି ୄଯୋକ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଯ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ୄଯୋକୀଯ
ସ୍ଙିତ ି ଏବି ୄଟ ୄମ ତୋଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ନିଅମୋଆ ନ ୋୄଯ ଓିଭୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ନିଫୋସ ଯ ବୋଫ ଙି ׀
ଏହି ଫୀଭୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ତିନଠ୍
ି ୋଯୁ ୋଞ୍ଚ ଦିନ ଯ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ନିଏ ମୋହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ପ୍ରଥଭ ତିନଠ୍
ି ୋଯୁ
ୋଞ୍ଚ ଦିନ ୋଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ  ׀ଏହି ଫୀଭୋ ୄଓୄତଓ ଘିଯସ୍ଙୋଣୀ ଓିଭୋ ସୋଧୋଯଣ
ୄଯୋକ ୄମଯିଓି ଅଚମୋ, ୄବ୍ରୋଙ୍କୋଆଟିସ୍, ୄକ୍ରୋନିକ୍ ୄନଫ୍ରି ଟିସ ଏଫଂ ୄନଫ୍ରି ଟିକ୍ ସିୄନଡ ରୋମ୍, ଡୋଏଯିଅ ଏଫଂ
କୟୋୄସଟ ରୋଏୄଣ୍ଟଯିଟସ୍
ି , ଡୋଏୄଫଟିସ୍ ୄଭରିଟସ୍, ସ୍ମୋଯ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋ, ଆନପଳଏଞ୍ଜୋ,
ଓପ  ଥଣ୍ଡୋ, ଜ୍ୱଯ ସହିତ ସଫୁ
ୟ
ପ୍ରଓୋଯଯ ତଯ ଛୋଡୋ ୋଆଁ ଅଫୋସିଓ ଘଓିତ୍ସୋ କୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ଫଚିତ ଓୄଯ ׀
b) ସାଧାଯଣ ଫଚପନ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ନ୍ତକପତ ୄଓୄତଓ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନକୁଡଓ
ି ନିଭନୄଯ ଦିଅମୋଆଙି. IRDAI
ୂ ି ରିସୀକୁଡଓ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ IV ୄଯ ଫିସ୍ଗୃତ
ଯୂୄ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଫଚପନ ଉୄଯ ଏକୁଡଓ
ି ଅଧୋଯିତ ୄଟ  ׀IRDAI ୄେଫସୋଆଟ ୄଯ ଉରବ୍ଧ
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ସହିତ ନିଚଓୁ ଯିଘତ
ି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଙୋତ୍ର/ଙୋତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଉଙି ׀
ଏହୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖିଫୋ ଉଘିତ୍ ୄମ ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକିତୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନୁ ମୋଣୀ ମଦି ୄଓୌଣସି
ଫଚପନଓୁ ହଟୋଆ ଦିଅମୋଏ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ଫଚପନଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ, ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରୋହଓ ସୂଘନୋ ର୍ୀଟ ଏଫଂ
ରିସୀୄଯ ରକୋ ଯୂୄ ନିଶ୍ଚିତ ବୋୄଫ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
1. ୂଫଯ
ପ ୁ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ଏହୋଓୁ ପ୍ରୋଣତଃ ସଫପଦୋ ଫଚପନ ଓଯୋମୋଏ .ୄମୄହତୁ ନୟଥୋ ଏହୋଯ ଥପ ଏଓ
ନିଶ୍ଚିତତୋ ଓୁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ୄହଉଙି ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ୄଯୋକ/କ୍ଷତକୁଡଓ
ି ୂଫଯ
ପ ଆତିହୋସ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ  ׀ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ
ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଉୄଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନଫୋୋଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
ଯିବାଷା
ଭୋନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ ଅଯ ଡିଏ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓୄଯ:
‚ୄଓୌଣସି ଫସ୍ଙୋ ୂସ୍ଙିତ ି , ୄଯୋକ ଓିଭୋ କ୍ଷତ ଓିଭୋ ୄସ ସଭନ୍ଧତ
ି ସ୍ଙିତ ି ୂକୁଡଓ
ି ୄମଉଁଥି ୋଆଁ ଅଣଙ୍କ ୋଔୄଯ ଘିହ୍ନ ଓିଭୋ
ରକ୍ଷଣ ଥିରୋ, ଏଫଂ/ଓିଭୋ ୄସକୁଡଓ
ି ଘିହ୍ନଟ ୄହୋଆଥିରୋ, ଏଫଂ/ ଓିଭୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ
ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ 48 ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୋଭର୍ପ/ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିୄର‛ ׀ ׀

ଫଚପନ ୄହଉଙି : ଓବ୍ନାନୀ ସହିତ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଯ ପ୍ରଥଭ ରି ସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଠ୍ାଯୁ, ୄମ ମପୟନ୍ତ ତାଯ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ
48 ଭାସ ଫିତ ି ନାହିଁ, ରିସୀ ୄଯ ନିଦ୍ଧପାଯିତ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭାନ ସ୍ଥିତ ି (କୁଡଓ
ି )׀
1. ଚନ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄପ୍ରୋଗ୍ରୋଭ/ଫିତଯଣ/ୄସଫୋ
2. ଘର୍ଭୋ/ ଓଣ୍ଟୋଓଟ ୄରନଷ/ଶ୍ରଫଣ ସହୋଣଓ ଆତୟୋଦିଯ ଭୂରୟ
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3. ଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଔଙ୍ଙପ ୄମଉଁଥିୄଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ନୋହିଁ
4. ହୄଭପୋନ ପ୍ରତିସ୍ଙୋନ
5. ୄହୋମ୍ ବିଚଟ୍
ି ଘୋଚପ
6. ଫନ୍ଧୟତୋ/ଉଫନ୍ଧୟତୋ/ସହୋଣତୋ ପ୍ରୋପ୍ତକବପଧୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
7. ୄଭୋଟୋଣିଅ/ୄଫସିଟ ି ୂଯୁକଣ  ୄଫସିଟ ି ସହିତ ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
8. ଭୋନସିଓ ୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ  ଭୄନୋୄଦୈହଓ
ି ସଭସୟୋ
9. ଯିଫ୍ରୋଓିବ
ଟ ତୂଟ ି ୋଆଁ ସଂୄର୍ୋଧନୋମକ ଓ ସଚପଯୀ
10. ୄମୌନ କ୍ରିଣୋ ସଂଘଯିତ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
11. ୄଡୋନର୍ ସ୍କି ନ
ି ୍ ଘୋଚପ
ି ଙ୍ଗ
12. ବର୍ତ୍ି/ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଘୋଚପ
13. ଭୂରୟୋଙ୍କନ/ ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିଓ ଉୄେର୍ୟୄଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ
14. ୄସହି ୄଯୋକ ୄମଉଁଥି ୋଆଁ ବର୍ତ୍ି ଓିଭୋ ଡୋଏୄଗ୍ନୋଜ୍ ଓଯୋକରୋ, ତୋହୋ ୋଆଁ ନୋଫର୍ୟଓ ମୋଞ୍ଚ/ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙପ
15. ୄଓୌଣସି ଫି ଔଙ୍ଙପ ୄମୄତୄଫୄ ୄଯୋକୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯୄେୋ ବୋଆଯସ ଙି ୄଫୋରି ଡୋଏୄଗ୍ନୋଜ୍ ହୁ ଏ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ୄସ
HIV/ଏଡଷ ଆତୟୋଦିୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭୋ ୄଯୋକ୍ଷଯୂୄ ଘିହ୍ନଟ ହୁ ଏ
16. ୄଷ୍ଟମ୍ ୄସଲ୍ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ/ସଚପଯୀ ଏଫଂ ସଂଯକ୍ଷଣ
17. ମୁଦ୍ଧ  ଅଣଫିଓ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଣ
18. ସଭସ୍ଗ ଣ-ଡୋକ୍ତଯୀ ଅଆଟମ୍ ମଥୋ: ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଘୋଚପ, ବର୍ତ୍ି ର୍ୁଳ୍କ, ୄଟରିୄପୋନ, ୄଟରିବିଚନ ଘୋଚପ, ଟୋଣୄରେିଜ୍,
ଆତୟୋଦି
19. ୄଓୌଣସି ଫି ଦୋଫୀ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଂର୍ ରସୀ ୄଯ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫୋ ତୋଯିଔ ଠ୍ୋଯୁ 30 ଦିନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ
ଫଧି ସୋଧୋଯଣତଃ ରୋକୁ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋ ଫର୍ୟ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୋଆଁ
ରୋକୁ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ିଓଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଭୀଯୋ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଆଥିରୋ  ׀ରିସୀୄଯ
30 ଦିନଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଥିରୋ ׀
ଦୁ ବପୋକୟଫର୍ତଃ,

ୄସ ରିସୀ ୄନଫୋଯ 20 ଦିନ ୄଯ, ଭୀଯୋ ଭୟୋୄରଯିଅ ୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହରୋ ଏଫଂ 5 ଦିନୄଯ

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହରୋ  ׀ତୋଓୁ ବୋଯୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଫିର ୄଦଫୋଓୁ ଡିରୋ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ୋଆଁ ଦୋଫୀ ଓରୋ, ୄସଭୋୄନ ଦୋଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଗ୍ରୋହୟ ଓୄର ଓୋଯଣ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଖଟଣୋ ରିସୀ ୄନଫୋଠ୍ୋଯୁ 30 ଦିନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିରୋ ׀
i.

ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି : ଏହୋ ୄସହି ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ପ୍ରମୁମୟ ହୁ ଏ ମୋହୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓୁ ଫିମ୍ବିତ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ତୋ’ ୋଆଁ ୄମୋଚନୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଉତ୍ପୋଦ ଅଧୋଯୄଯ, ୄକୋଟିଏ/ ଦୁ ଆ/ଘୋଯି ଫର୍ପଯ
ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ୄଭୋତିଅ ଫିନ୍ଦୁ, ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରୋଷ୍ଟୋଟିକ୍ ହୋଆଯେପି , ୄଭୄନୋଯପୋକିଅ ଓିଭୋ ପୋଆୄବ୍ରୋଭିଭୋ ୋଆଁ
ହିସୄଟ ଯୄଓଟୋଭି, ହୋଚିଅ, ହୋଆୄଡ୍ରୋସିର, ଚନମଚୋତ ଅନ୍ତଯିଓ ୄଯୋକ, ଭଦ୍ୱୋଯୄଯ ନୋଡୀବ୍ରଣ, ଭଓଣ୍ଠ,କବପଦୋହ ଏଫଂ
348

ତତ୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟୋ, କର ଫଳୋଡଯ ଥଯୀ ନିଷ୍କୋସନ, ସନ୍ଧିଫୋତ  କଣ୍ଠିଫୋତ, ଥଯୀ ୄଯୋକ, ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣ
ସ୍ଙିସନ୍ଧିଫୋତ, ଅସି
ଟ ୄୋୄଯୋସିସ୍ ବି ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ׀
c) ଉରବ୍ଧ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଫିଓଳ୍ପ
i.

ୄଫୈୟକ୍ତିଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା

ଏଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭିତ ଯିଫୋଯ ସଦସୟ ୄମଯିଓି ତି/ତ୍ନୀ, ଅଶ୍ରିଓ ସନ୍ତୋନ/ସନ୍ତତି, ଅଶ୍ରିତ ିତୋଭୋତୋ, ଅଶ୍ରିତ
ର୍ୋର୍ୁର୍ର୍ୁଯ, ଅଶ୍ରିତ ବୋଆବଉଣୀ ଆତୟୋଦି ସହିତ ନିଚ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄନଆୋୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ
ଅଶ୍ରିତଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥୋଏ ୄମଉଁଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମଅଆୋୄଯ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ଘଣନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭୋଯୋର୍ି ଥିଫୋ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄସବି ଅଶ୍ରିତ ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ
ପ୍ରୄତୟଓ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ  ׀ୄସବିଅ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁ ୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକ୍ତି ରିସୀ
ଘୋରୁ ଥିଫୋ ଫଧିୄଯ ତୋ’ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ସଫପୋଧିଓ ଭୋତ୍ରୋ ମପୟନ୍ତ ଦୋଫୀ ଓଯିୋୄଯ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭିତ ୋଆଁ
ତୋ’ଫଣସ  ଘଣନିତ ଫୀଭୋଯୋର୍ି ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସି ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓୋଯଓ ନୁ ସୋୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯୋମିଫ ׀
ii. ଯିଫାଯ ୄପଳାଟଯ
ଏଓ ଯିଫୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଏଓ ପ୍ରଓୋଯ ଫୀଭୋୄଯ, ତି/ତ୍ନୀ, ଅଶ୍ରିତ ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତି ଏଫଂ ଅଶ୍ରିତ
ିତୋଭୋତୋ ଥିଫୋ ଯିଫୋଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ସଭଗ୍ର ଯିଫୋଯ ୄଯ ପ୍ରଫୋହିତ ହୁ ଏ ׀
ଉଦାହଯଣ

ମଦି ଘାଯି ଫୟକ୍ତି ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଏଓ ଯିଫାଯ ାଆଁ ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ନିଅମାଏ, ଏହାଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ରିସୀ
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହା ଏଓାଧିଓ ଯିଫାଯ ସଦସୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଓିଭାେ ଯିଫାଯଯ ୄଓଫ ଚୄଣ ସଦସୟଯ
ଫହୁ ଫଧ
ି ଦାଫୀ ାଆଁ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫ  ׀ଏସଫୁ ଏଓତ୍ର ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ୄଭାଟ ସୁଯକ୍ଷା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ  ׀ଫୀଭା
ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଯିଫାଯଯ ଫୄୟାୄଚୟଷ୍ଠ ସଦସୟଯ ଫୟସ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ଓୁ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀
ଏହି ଉବଣ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ  ଫଚପନକୁଡଓ
ି ସଭୋନ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଯିଫୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀସଫୁ
ଫଚୋଯୄଯ ୄରୋଓପ୍ରିଣ ୄହଉଙି ୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯିଫୋଯ ଏଓ ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ
ଏଓ ଉଘିତ୍ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସ୍ଗଯୄଯ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
d) ଫିଶଷ୍ଟ
ି ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି
ୂଫଯ
ପ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ଉତ୍ପୋଦ ନ୍ତକପତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଭୂବୂତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ସୁଯକ୍ଷୋ ସହିତ ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋୄଯ ୄନଓ
କୁଡଏ
ି ଯିଫର୍ତ୍ପନ  ନୂ ତନ ଭୂରୟ ୄମୋଡୋ ମୋଆଥିଫୋ ରକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ୄମୋକ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଅୄଭ ଏହି ଯିଫର୍ତ୍ପନକଡିଓ
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ  ׀ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଓୁ ଡିଫ ୄମ ସଫୁ ଉତ୍ପୋଦୄଯ ନିଭର
ନ ିଖିତ ସଫୁ ରକ୍ଷଣ ଥୋଏ
ନୋହିଁ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଉତ୍ପୋଦ ଉତ୍ପୋଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
i.

ଉସୀଭା ଏଫଂ ୄଯାକ ଫିନଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓୟାିଙ୍ଗ୍

ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦୄଯ ୄଯୋକ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓୟୋିଙ୍ଗ ଙି, ଉ.ସ୍ୱ. ୄଭୋତିଅ ଫିନ୍ଦୁ  ׀ୄଓୄତଓ ୋଔୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ
ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ ଉୄଯ ଉ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ଙି; ଉ.ସ୍ୱ. ପ୍ରତିଦନ
ି ଯ ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ 1% ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଏଫଂ
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ଅଆ.ସି.ଣୁ . ଘୋଚପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ 2% ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ  ׀ୄମୄହତୁ ICU ଘୋଚପ, OT ଘୋଚପ ଏଫଂ ଏଯିଓି ସଚପନଯ
ପି ଜ୍ ବି ନୟୋନୟ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠଯ ପ୍ରଓୋଯ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ,
ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ ଓୟୋିଙ୍ଗ୍ ନୟୋନୟ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ
ସୀଭିତ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀
ii. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ (ସାଫପଚନିଓ ଯୂୄ ୄଓା-ୄ ଓୁ ହାମାଉଥିଫା)
ଏଓ ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଭୂରୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ମୋହୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ
ୄମ ରିସୀଧୋଯୀ/ଫୀଭିତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ିଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରତିର୍ତ ଫହନ ଓଯିଫ  ׀ଏଓ ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ
ଓମ୍ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ତୋ’ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ସତଓପତୋ ଫରଭନ ଓଯୁଙି ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ
ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃ ତ ବୋୄଫ ତୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପଓୁ ଓମ୍ ଓଯୁଙି ׀
iii. ଓାଟୄମାକୟ
ଓୋଟୄମୋକୟ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଭୂରୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ମୋହୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ୄମ
କ୍ଷିତ
ି ର୍ତ୍
ି ଟଙ୍କୋ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟଓ
ୂ ି ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ଦିନ/ଖଣ୍ଟୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଣୀ ଯହିଫ ନୋହିଁ ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସି ରୋବ ୄଦଣ ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ରୋକୁ ୄହଫ ׀
ଏଓ ଓୋଟୄମୋକୟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ଓମ୍ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
ପ୍ରତି ଫର୍ପ, ପ୍ରତି ଚୀଫନ, ପ୍ରତି ଖଟଣୋ ୋଆଁ ଓୋଟୄମୋକୟ ରୋକୁ ଓଯୋମିଫ ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ନିେଷ୍ଟ
ି
ଓୋଟୄମୋକୟଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋଓୁ ହୁ ଏ ׀
iv. ନୂ ତନ ଫଚପନକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ଓଯାମାଆଙି ଏଫଂ ୄଯ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓୃ ତ ଓଯାମାଆଙି :
 ଅନୁ ଫଂର୍ିଓ ସଭସୟୋ ଏଫଂ ୄଷ୍ଟମ୍ ୄଓୋର୍ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ/ସଚପଯୀ
 ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୋହୟ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ସ୍ଙୋଣୀ
ୄଭଡିଓର/ ଣ-ୄଭଡିଓର ଉଓଯଣ ମୋହୋ CPAP, CAPD ଆନଫୟଚନ୍
ବ୍ନ ଅଦି, ଅଭରୋନଷ
ସଭନ୍ଧୀଣ
ୟ
ୟ
ଉଓଯଣ ଥପୋତ୍ େୋଓର୍, ଓୁ ୄଘସ୍, ୄଫରଟ, ଓରୋଯ, ଓୟୋପ୍, ସ୍ପିଣ୍ଟ, ସିଙ୍ଗ
ଳ ୍ ୄବ୍ରସ୍, ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ଫି ଷ୍ଟଓିଙ୍ଗଷ,
ଡୋଆୄଫଟିଓ ପୁ ଟ ୄେର୍, ଗ୍ୁୄଓୋଭିଟଯ/ଥୄଭପୋଭିଟଯ  ୄସବି ସଭନ୍ଧୀଣ ସୋଭଗ୍ରୀକୁଡଓ
ି ଆତୟୋଦି ଏଫଂ
ୄଓୌଣସି ଫି ୄଭଡିଓର ଉଓଯଣ ମୋହୋଓୁ ତତ୍ପଶ୍ଚୋତ୍ ଖୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଆତୟୋଦି ଏସଫୁ ଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ
ଓୄଯ ׀
 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ପ୍ରଓୋଯଯ ସବିସ ଘୋଚପ, ସଘପୋଚପ, ବର୍ତ୍ି ର୍ୁଳ୍କ/ ଞ୍ଜି ଓଯଣ
ଘୋଚପ ଆତୟୋଦି
 ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଖଯ ଅକଭନ ଘୋଚପ, ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫଧିୄଯ ଯିଘୋଯଓ/ନସି ଘୋଚପ
v. ୄଚାନ୍ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରିଭିୟଭ
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ସୋଧୋଯଣତଃ, ପ୍ରିଭିଣଭ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫଣସ ଏଫଂ ଘଣନିତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓଯିଥୋଏ  ׀ୄଓୄତଓ ୄଚୋନ୍ ୄଯ
ଧିଓ ଦୋଫୀ ଭୂରୟ ସହିତ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ନ୍ତଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଙି, ଉ.ସ୍ୱ. ଚିରୋଳ  ଭୁଭୋଆ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ
ୄଓୄତଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଉତ୍ପୋଦ ୋଆଁ ଉଙ୍ଙତଭ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଚୋନ୍ ଯ ଂର୍ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
vi. ୂଫପ – ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଦୃ ଷ୍ଟୄି ଓୋଣଯୁ, ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୂୄଫପ ଫହିବୁ ତ
ପ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ
ଘୋଯି ଫର୍ପଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ସହିତ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଓିଙ ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଙ ି ହୋଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ
ଏହି ଫଧିଓୁ 2 ଏଫଂ 3 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ହ୍ରୋସ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
vii. ନୂ ତନୀଓଯଣନୀୟତା
ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଚୀଫନ ନୂ ତନୀଓଯଣନୀଣତୋଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋକରୋ  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ, ସଫୁ ରିସୀ ୋଆଁ IRDAI
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ନିଫୋମପୟ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
viii. ଦିଫସ ୄସଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଫିଜ୍ଞୋନ ଯ ଉତ୍କର୍ପ ସହିତ ଦିଫସ ୄସଫୋ ଫକପୄଯ ୄନଓ କୁଡଏ
ି ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ସଭୋୄଫର୍ ୄଦଔୋମୋଆଙି  ׀ୂୄଫପ ଦିଫସ
ୄସଫୋ ନ୍ତକପତ ୄଓଫ ସୋୄତୋଟି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଓୁ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ – ୄଭୋତିଅଫିନ୍ଦୁ, D ଏଫଂ C,
ଡୋଏରିସସ୍
ି , ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, ୄଯଡିୄଥଯୋି, ରିୄଥୋେିପ୍ସ ି ଏଫଂ ଟନିୄଷ ରୄଓଟୋଭି  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ, 150 ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଓୁ
ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମୋକୋଆ ଦିଅମୋଆଙି ଏଫଂ ତୋରିଓୋ ଧିଓ ଯୁ ଧିଓ ଫଢି ଘୋରିଙ ି ׀
ix. ରି ସୀ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ମାଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ
ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଭୂରୟଓୁ ୂୄଫପ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଓଲୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭୂରୟ ଯ
ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ି ଓୄଯ, ମଦି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଟି ସଙ୍କଟୋଙ୍କ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ହୁ ଏ  ׀ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ି 50% ଠ୍ୋଯୁ 100% ମପୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ଅୄଦର୍ନୋଭୋ ଦିଅମୋଆଙି ୄମ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ ଔଙ୍ଙପଯ ନୂ ୟନ
50% ଫହନ ଓଯିଫ ׀
x. ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂଫ-ପ ଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି
ଧିଓୋଂର୍ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଭୋନଙ୍କ ହୋଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ ୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସୁଯକ୍ଷୋଯ
ଫଧିଓୁ 60 ଦିନ  90 ଦିନ ମପୟନ୍ତ ଫଢୋଆ ଦିଅମୋଏ  ׀ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସଫପୋଧିଓ ସୀଭୋ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ିଯ ନିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରତିର୍ତ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏହି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୀଭିତ ୂଓୟୋପ୍ ଭଧ୍ୟ ଓଯି ୄଦଆଙନ୍ତି ׀
xi. ଅଡ ନ୍ ସୁଯକ୍ଷା
ଅଡ-ନ୍ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଫିବିନ୍ନ ନୂ ତନ ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁ ଓୁ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙନ୍ତି:
 ପ୍ରସୂତ ି /କବପୋଫସ୍ଙୋ ସୁଯକ୍ଷୋ : ୂୄଫପ ଔୁଘୁଯୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରସୂତ ି ଓୁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଓଯୋମୋଉ ନ ଥିରୋ ଓିନ୍ତୁ
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ସହିତ, ଧିଓୋଂର୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଓଯୋମୋଉଙି ׀
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 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ସୁଯକ୍ଷୋ : ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଚୀଫନ ୋଆଁ ବଣଙ୍କଯ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ଏଫଂ ଧିଓ ଭୂରୟଯ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ହୋଆ ଏଣ୍ଡ ବସପନ ପ୍ରଡଓଟ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଫିଓଳ୍ପ ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ׀
 ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ୁନଃ ସ୍ଙୋନ : ଦୋଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଯ, ଧିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ୄଦଆ, ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୂଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ
ୄଯ ମୋହୋ ଓମ୍ ୄହୋଆମୋଆଥୋଏ ଓୁ ଭୂ ସୀଭୋ ୄଯ ୁନଃସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
 ଅଣୁ ର୍ ୂAYUSH)- ଅଣୁ ୄଫପଦଓ
ି -ୄମୋକ –ଣୁ ନୋନୀ –ସିଦ୍ଧ – ୄହୋଭିୋଥ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ : ୄଓୄତଓ
ରିସୀ AYUSH ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ମପୟନ୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
xii. ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ୄଓୄତଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପୋଦ ନିଭୄନ ଯ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ନ୍ତଯବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି  ׀ରୋବକୁଡଓ
ି
ରିସୀଯ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ୄଦଣ ୄହୋଆଥୋଏ,ମୋହୋ
ୂ ୀଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫିନେ
ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ ׀
 ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଫୀଭୋସୁଯକ୍ଷୋ: ୄମଭିତଓ
ି ି ଅୄଭ ଚୋଣଁୁ ବୋଯତୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୄଓଫ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଓିଙ ି ଓବ୍ନୋନୀ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄଓୄତଓ ହୋଆ-ଏଣ୍ଡ ପ୍ଳୋନ ନ୍ତକପତ ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୋଆଁ ସୀଭିତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ: ଏହୋ ଏଓ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଫଧି ୋଆଁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ୋଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଓ ୄଭୋଟୋ
ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀2/3 ଦିନଯ ଓୋଟୄମୋକୟ ରିସୀ ଓୁ ଙୋଡି ସୋଧୋଯଣତଃ 7 ଦିନ ୋଆଁ ଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ଦିଅମୋଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ରୋବ ପ୍ରବୋଫ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଓୋଟୄମୋକୟ ଫଧି ଯ
ଫୋହୋୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଦୋଫୀଯ ତିଯକ୍ତ
ି ୄଟ ଓିନ୍ତୁ ରିସୀଯ ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଭଧ୍ୟୄଯ
ଓିଭୋ ଏଓ ରକୋ ଉ-ସୀଭୋ ସହିତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
 ଅୄଯୋକୟପ୍ରୋପ୍ତି ରୋବ: ଏଓ ୄଭୋଟୋ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମଦି ୄଯୋକ ୂସୁସ୍ଙତୋ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଦୁ ଖଟ
ପ ଣୋ ୄମୋକଁୁ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଯ ୄଭୋଟ ଫଧି 10 ଦିନଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ୄହୋଆ ନ ଥିଫ ׀
 ଦୋତୋ ୂୄଡୋନଯ ଯ ଔଙ୍ଙପ: ରିସୀ ୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନୁ ସୋୄଯ ଫଡ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ୄଡୋନଯ ଯ ଔଙ୍ଙପ ଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ୋଆଁ ରିସୀ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ׀
 ଅଭୟରୋନଷଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍:ି ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଭୟରୋନଷ ୋଆଁ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି
ରିସୀଯ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ୂ ୀୄଯ ଫିନେ

 ସୋଙ୍ଗୄଯ ଅସିଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ : ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯୋକୀଯ ୄସଫୋ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ
ଔୋଦୟ, ଯିଫହନ ଫୋଫଦୄଯ ସୋଥୀ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଉେିଷ୍ଟ ׀
ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନୁ ସୋୄଯ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ୄଦଣ, ରିସୀଯ ନୁ ସୂଘୀୄଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ,
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
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 ଯିଫୋଯ ଯିବୋର୍ୋ : ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଉତ୍ପୋଦୄଯ ଯିଫୋଯଯ ଯିବୋର୍ୋ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହୋଆମୋଆଙି  ׀ୂୄଫପ, ଭୂଔୟ
ଫୀଭିତ, ତି/ତ୍ନୀ, ଅଶ୍ରିତ ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତି ଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄନଓ ରିସୀ ଙି
ୄମଉଁଠ୍ି ିତୋଭୋତୋ ଏଫଂ ର୍ୋର୍ୁଶ୍ୱର୍ୁଯ ଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ୄସହି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆୋୄଯ ׀
D. ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓିଭାେ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା
ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ରିସୀ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯିଘତ
ି  ׀ଅନ୍ତଚପୋତିଓ ଫଚୋଯୄଯ ଧିଓୋଂର୍ ୄରୋୄଓ ଉଙ୍ଙ
ୄଓୋ – ୄ ରିସୀ ଓିଭୋ ଣ ସୁଯକ୍ଷୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ତିଯକ୍ତ
ି ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ କ୍ରଣ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ ବୋଯତୄଯ,
ଟପ୍ –ପ୍ ସୁଯକ୍ଷୋ ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଯ ଭୂଔୟ ଓୋଯଣ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଉଙ୍ଙ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ବୋଫ ୄଫୋରି ଚଣୋ ଡୁ ଥିରୋ,
ମଦି ସ୍ଙିତ ି ଅଉ ଧିଓ ୄସବି ନୋହିଁ  ׀ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ି ଫହୁ ତ ସଭଣ ଧଯି ଟ5,
00,000 ଯହିଥିରୋ  ׀ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସୁଯକ୍ଷୋ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଦୁ ଆକୁଣ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଦଆ ଦୁ ଆଟି ରିସୀ ଓିଣିଫୋ ୋଆଁ ଫୋଧ୍ୟ
ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ׀ଏହୋଯ ଯିଣୋଭ ୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଓୋର୍ ୄହରୋ, ମୋହୋ ପ୍ରୄଫର୍ଦ୍ୱୋଯ /
ୄେର୍ୄହୋରଡ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଯୋର୍ି ଯ ଉୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଯ ଉଙ୍ଙ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଏହି ରିସୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଥିଫୋ ଏଓ ଭୂବୂତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ସହିତ ଓୋମପୟ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଉଘିତ୍
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ଅୄସ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସଭୋନଙ୍କ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ
ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭୋ ଯ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯିୋଯନ୍ତି ୂପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ୄେର୍ୄହୋରଡ ହିସୋଫୄଯ
ଯଖି  ׀ଏହି ନିଚ ତଥୋ ଯିଫୋଯ ୋଆଁ ୄହୋଆୋୄଯ, ମୋହୋ ଉଙ୍ଙ ଭୂରୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ଦୁ ବପୋକୟୂର୍ଣ୍ପ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ସୁଫଧ
ି ୋୄଯ ଅସିଥୋଏ
׀
ଟପ୍ – ପ୍ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ ୄମୋକୟ ୄହଫୋ ୋଆଁ , ୄଭଡିଓର ଭୂରୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ଳୋନ୍ ନ୍ତକପତ ଘଣନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଟୄମୋକୟ ୂଓିଭୋ ୄେର୍ୄହୋରଡ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଉଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ପ୍ଳୋନ୍ ନ୍ତକପତ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି
ଫୟଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଯୋର୍ି, ଥପୋତ୍ ଓୋଟୄମୋକୟ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଓୁ ତା’ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ଦାତା ଦ୍ୱାଯା ଟ.3.ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାଶି ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  ׀ୄସ ଟ. ତିନ ି ରକ୍ଷ
ତିଯିକ୍ତ ଟ. 10 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ରି ସୀ ଯ ଘୟନ ଓଯିାୄଯ ׀
ମଦି ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନଯ ଭୂରୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁ ଏ, ଭୂବୂତ ରିସୀ ୄଓଫ ଟ. ତିନ ି ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋ
ୄଦଆୋୄଯ  ׀ଟପ୍ –ପ୍ ଓବଯ ସହିତ, ଟ. ଦୁ ଆ ରକ୍ଷଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଯୋର୍ିଓୁ ଟପ୍- ପ୍ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ଟପ୍-ପ୍ ରି ସୀସଫୁ ଶସ୍ତାୄଯ ଅୄସ ଏଫଂ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଟ. 10 ରକ୍ଷ ରିସୀଯ ଭୂରୟ ଟ. ତିନ ି ରକ୍ଷ ତିଯିକ୍ତ ଟ. 10
ରକ୍ଷଯ ଟପ୍-ପ୍ ରି ସୀଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀
ଏହି ଓବଯକୁଡଓ
ି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଅଧୋଯୄଯ ଏଫଂ ଯିଫୋଯ ଅଧୋଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄଟ  ׀ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫୋଯ ସଦସୟ
ୋଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ଯିଫୋଯୄଯ ପ୍ରସୋଯିତ ୄହଉଥିଫୋ ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓୁ ଅଚିଓୋରି ଫଚୋଯୄଯ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
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ମଦି ଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳୋନ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄକୋଟିଏ ୄକୋଟିଏ ଖଟଣୋୄଯ ଓୋଟୄମୋକୟ ଯୋର୍ିଓୁ ଟି ମିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
ଓୄଯ, ପ୍ଳୋନ ଓୁ ଫିବୀର୍ିଓୋ ଅଧୋଯିତ ଉଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ପ୍ଳୋନ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ୄଦଣ ୄମୋକୟ ୄହଫୋ ୋଆଁ,
ଉୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉଦୋହଯଣ ୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ୄକୋଟିଏ ୄକୋଟିଏ ଦୋଫୀ ନିଶ୍ଚିତ ବୋୄଫ ଟ.3 ରକ୍ଷ ଓୁ ଟିମିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଫର୍ୟ ଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳୋନ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଓୋଟୄମୋକୟଓୁ ଟିମିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିନ୍ତି ରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଯ
ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖୋ ଅଣନ୍ତି ମୋହୋଓୁ ହୋଯୋହୋଯି ୄଭୋଟ ଯୋର୍ି ଅଧୋଯିତ ଉଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ପ୍ଳୋନ୍ ୄମଭିତ ି ଓି ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ
ଯିଘତ
ି ସୁଯ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ, ଉୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଉଦୋହଯଣ ୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ
ୄକୋଟିଏ ୄକୋଟିଏ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ଟିମୋଏ, ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଦଏ ׀
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଉୄଯ ରୋକୁ ହୁ ଏ ׀
ୂ ି ରିସୀଯ ଧିଓୋଂର୍ ଭୋନଓ ସର୍ତ୍ପ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଏଫଂ ଫଚପନ ଏହି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ୄଓୄତଓ ଫଚୋଯୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ଭୂବୂତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ , ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଧିଓୋଂର୍ ଯୂୄ
ୄଓଫ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ ଓୋଯଫୋଯ ଓଯନ୍ତି ׀
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E. ଫଯିଷ୍ଠ ନାକଯିଓ ରି ସୀ
ଏହି ପ୍ଳୋନକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଓଳ୍ପନୋ ଫୄଣୋୄଚୟଷ୍ଠ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଓଯୋମୋଆଙି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କୁ ୄନଓ
ସଭଣୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫଣସ ୄଯ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଏ ୂଥପୋତ୍ 60 ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଅଣୁ ଯ ଫୟକ୍ତି  ׀ଫୀଭୋ
ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ଫଚପନ କୁଡଓ
ି ଯ ସଂଯଘନୋ ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ରିସୀ ବି ׀
ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ  ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ସଭଣ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋ ୄଫୄ ଫୄଣୋୄଚୟଷ୍ଠଭୋନଙ୍କ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଫିୄର୍ର୍ ଧ୍ୟୋନ ଦିଅମୋଏ
 ׀ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ଭୂଔୟତଃ 60 ଫର୍ପ ୄଯ ଏଫଂ ଅଚୀଫନ ନୂ ତନୀଓଯଣୀଣ  ׀ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଟ.50, 000 ଠ୍ୋଯୁ ଟ 5.00,00 ଯ
ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଯୄହ  ׀ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ଉୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଉଦୋହଯଣ : ୄକୋଟିଏ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ୋଆଁ ୄଭୋତିଅଫିନ୍ଦୁଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି 1 ଫର୍ପ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି 2 ଫର୍ପଯ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଅହୁ ଯ,ି ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ନ ଥୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ନୟ ଏଓ ଯ
ଥୋଆୋୄଯ  ׀ଉଦୋହଯଣ : ସୋଆନୁ ସୋଆଟିସ୍ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ୄଯ ଅୄସ ନୋହିଁ ଓିନ୍ତୁ ନୟ
ୄଓୄତଓ ଏହୋଓୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ନୁ ୄଙ୍ଚଦୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକଯ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଥଫୋ ଓୟୋିଙ୍ଗ୍ ଥୋଆୋୄଯ  ׀ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ –
ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦୋଫୀ ଯ ଏଓ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ଓିଭୋ ଏଓ ଉ ସୀଭୋ ଯୂୄ ୄମଉଁଟୋ ଫି ଧିଓ, ୄସହି
ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ୄସଭୋୄନ ୋଯବ୍ନଯିଓ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ପ୍ଳୋନ ସଫୁ ଓୁ ନୁ ସଯଣ ଓଯନ୍ତି
ୄମଯିଓି 30/60 ଦିନ ଓିଭୋ 60/90 ଦିନ ଯ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ׀
IRDAI ୄସହି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ୁ ରୋକୁ ଓଯିଙନ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ଫଯିଷ୍ଠ ନୋକଯିଓ ଟନ୍ତି :
1. ଫଯିଷ୍ଠ ନୋକଯିଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ନିଯୄକ୍ଷ, ନୟୄଣୋଘିତ, ୋଯଦର୍ପୀ ଏଫଂ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓୃ ତ ୄହଫ ׀
2. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄରୋଡିଙ୍ଗ୍ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ରିଖିତ
ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ଚୋଯୀ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄସସଫୁ ୄରୋଡିଙ୍ଗ୍ ୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଫିୄର୍ର୍ ସମ୍ମତି
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫ ׀
3. ଫଯିଷ୍ଠ ନୋକଯିଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୋଫୀ  ବିୄମୋକକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ TPA ଏଓ ରକୋ ଘୟୋୄନର ସ୍ଙୋିତ ଓଯିୄଫ ׀
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F. ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ସଂଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯାକ
ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଫଡ ସଙ୍କଟ ୄହଉଙି ରିସୀ ରୋବସଫୁ ଯ ନୋଫର୍ୟଓ  ନୁ ଘତ
ି
ଉୄମୋକ  ׀ୄଯୋକଟି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଫୋରି ଚୋଣି, ଡୋକ୍ତଯ, ସଚପନ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଭୋୄନ ତୋଓୁ
ଅଫର୍ୟଓତୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ୄଦଔୋନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଯହିଫୋଯ ଦୀଖପତୋ ଓୁ ଫଢୋଆଦିନ୍ତି,
ନୋଫର୍ୟଓ ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିଓ  ରୋୄଫୋୄଯୄଟୋଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ସଫୁ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ଭୂରୟଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ
ଧିଓ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯି ଦିନ୍ତି  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଭୂରୟ ଉୄଯ ନୟ ଏଓ ଫଡ ପ୍ରବୋଫ ୄହଉଙି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୂରୟୄଯ ରକୋତଯ
ଫୃ ଦ୍ଧ,ି ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରିଭିଣଭ ହୋଯୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ׀
ଏହୋଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ରୋବ ଓବଯ  ׀ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ,
ନିଶ୍ଚିତ ରୋବ ଓବଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏଓ ମଥୋଥପ ଫଧି ୋଆଁ ତୋଯ ରିସୀଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯୂୄ ଓଯିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ
ସହୋଣଓ ହୁ ଏ  ׀ଏହି ଉତ୍ପୋଦୄଯ, ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ୄହଉଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସିଷ୍ଟଭ ନ୍ତକପତ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙି ,
ୄମଯି ଓି ENT, ଥୋରୄଭୋୄରୋଚି ୂଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ , ଫଷୄଟେିସ,  ୂପ୍ରସୂତ ି , କୋଆୄନୄଓୋୄରୋଚି ୂପ୍ରସୂତ ି ର୍ୋସ୍ଘ ,
ଆତୟୋଦି ଏଫଂ ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ି ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ/ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଯୋର୍ି ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ׀
ଏହି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ୄଦଣ ୟୋୄଓଜ୍ ଘୋଚପ ସୋଧୋଯଣତଃ ଉମୁକ୍ତ ଭୂରୟଯ ଧ୍ୟଣନ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ
ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ୄସହି ଫସ୍ଙୋଓୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ୟୋୄଓଜ୍ ଘୋଚପ ଭୂରୟଯ ସଫୁ ଖଟଓଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିଫ ୄମଯି ଓି :
a) ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ
b) ପ୍ରୄପସନର ର୍ୁଳ୍କ
c) ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିସ, 
d) ର୍ଧ
e) ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଆତୟୋଦି
ୟୋୄଓଜ୍ ଘୋଚପ ଉତ୍ପୋଦ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଥୟ, ଯିଫହନ, ଅଭୟରୋନଷ ଘୋଚପ, ଅଦି ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଏହି ରିସୀସଫୁ ଓୁ ଯିଘୋିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଯ ୄଟ ୄମୄହତୁ ୄଓଫ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରଭୋଣ ଏଫଂ ରିସୀ
ନ୍ତକପତ ୄଯୋକଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୋଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ׀
ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୋବ ସୁଯକ୍ଷୋ ସହିତ ଏଓ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ରୋବଯ ୟୋୄଓଜ୍ ଦିନ୍ତି  ׀ଉତ୍ପୋଦୄଯ ଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋକୁଡଓ
ି ଯ
ଯିବୋର୍ୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋକୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋ ପ୍ରୋଣ 75 ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋଣ 200 ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ୄସହି ସଚପଯୀ/ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ରିସୀୄଯ ଉରିଳଖିତ ସୂଘୀୄଯ ସ୍ଙୋନ ୋଆ ନୋହୋନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଏଓୋଧିଓ ଦୋଫୀ ସମ୍ଭଫ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି
ଯିୄର୍ର୍ୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଘଣନିତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଦ୍ୱୋଯୋ ସୀଭିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ନିଶ୍ଚିତ ରୋବ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙନ୍ତି:
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 ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ନକଦ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ
1. ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ରି ସୀ
a) ପ୍ରତି ଦିନ ଯ ଯାଶି ସୀଭା
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ସୁଯକ୍ଷୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରତି ଦିନ ନକଦ ସୁଯକ୍ଷୋ ୂଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଟ. 1500 ପ୍ରତି ଦିନ ଠ୍ୋଯୁ ଟ.5, 000 ଓିଭୋ ଧିଓ ପ୍ରତି ଦିନ ୄହୋଆୋୄଯ
 ׀ପ୍ରୄତୟଓ ୄଯୋକ ୋଆଁ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ପ୍ରଦୋନ ଉୄଯ ଏଫଂ ରି ସୀଯ ଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ,
ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଫୋର୍ିଓ ରିସୀ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
b) ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଫସ ସଂଔୟା
ଏହି ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ଯ ଦିଫସ ସଂଔୟୋ ଓୁ ୄସହି ୄଯୋକ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ
ମୋହୋ ୋଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ନିଅ ମୋଉଥୋଏ  ׀ଘିଓତ୍ସ
ି ୋକୁଡଓ
ି ଯ ଫିସ୍ଗୃତ ତୋରିଓୋ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ନିଫୋସ ଫଧି ଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ
ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ/ୄଯୋକ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ନକଦ ରୋବ ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିଥୋଏ ׀
c) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓବଯ ଓିଭୋ ଅଡ୍-ନ୍ ଓବଯ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ରିସୀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହିସୋଫୄଯ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ
ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓି, ନୟ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହୋ ଏଓ ନିଣଭିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ ସହିତ ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍
ଓବଯ ହୁ ଏ  ׀ଏହି ରିସୀସଫୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ଅଓସ୍ମିଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋଣଓ ହୁ ନ୍ତି ୄମୄହତୁ
ୄଦଣ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ୄଟ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ଫୋସ୍ଗଫ ଭୂରୟ ସହିତ ସଭନ୍ଧତ
ି ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହୋ ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଅଧୋଯିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଓୌଣସି ସୁଯକ୍ଷୋ ତିଯକ୍ତ
ି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଏ ׀
d) ଯିଯ
ୂ ଓ ସୁଯକ୍ଷା
ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଏଓ ନିଣଭିତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଔଙ୍ଙପ ରିସୀ ଓୁ ଯିୂଯଣ ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ର୍ସ୍ଗୋ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ
ଅଓସ୍ମିଓ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୋଆଁ  ଫଚପନ, ୄଓୋ-ୄ ଆତୟୋଦି ବି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ନ ଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ
ସଫୁ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
e) ସୁଯକ୍ଷା ଯ ନୟାନୟ ରାବ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଓୋଣଯୁ, ଏହି ପ୍ଳୋନଯ ୄନଓ ରୋବ ଯହିଙ ି ୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଏହୋ ଫୁ ଛୋଆଫୋ ସହଚ ୄଟ
ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ସହଚୄଯ ଫିକ୍ରି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓୁ ହଯୋଏ ୄମୄହତୁ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନଯ ଫଧି ୋଆଁ ପ୍ରତିଦନ
ି ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ପ୍ରଓୃ ତ ଔଙ୍ଙପ ମୋହୋ ଫି ୄହୋଆ ଥୋଉ ନୋ
ଓୋହିଁଓି  ׀ଅହୁ ଯ,ି ୄସବି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏଫଂ ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ କୁଡଓ
ି ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ସଯୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
2. ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯାକ ରି ସୀ
ଏହି ଉତ୍ପାଦଓୁ ବୟାନଓ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା ଓିଭାେ ବିଖାତ (ୄଟ୍ରୌଭା) ୄସଫା ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହାମାଏ ׀
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ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଫିଜ୍ଞୋନ ଯ ଉତ୍କର୍ପ ସହିତ, ୄରୋଓଭୋୄନ ଓୟୋନସଯ, ୄଷ୍ଟ୍ରୋକ୍  ହୃ ଦ୍ ଖୋତ ଆତୟୋଦି ବି ଫଡ ଫଡ ୄଯୋକ ଯୁ ଫଞ୍ଚି
ମୋଉଙନ୍ତି , ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଣୋଭ ଅକ ଓୋୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହୋଆଥୋନ୍ତୋ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ୄସବି ଫଡ ଫଡ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ
ଫଞ୍ଚିମିଫୋ ୄଯ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ମୄଥଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଆଙି  ׀ଫର୍ୟ ଏଓ ଫଡ ୄଯୋକଯୁ ଫଞ୍ଚିମିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ
ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙପ ତଥୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଚୀଫନ ଧୋଯଣ ଔଙ୍ଙପ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  ׀ଏପ୍ରଓୋୄଯ ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ଅକଭନ
ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ବଣବୀତ ଓଯି ଦିଏ ׀
a) ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄଓୌଣସି ଉରିଳଖିତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଥିଫୋ ଏଓ ରୋବ ରିସୀ ୄଟ ׀
b) ଏହୋଓୁ ଫିକ୍ରୀ ଓଯୋମୋଏ :
 ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୂନୋଶ୍ରିତ ରିସୀ ଯୂୄ ଓିଭୋ
 ୄଓୄତଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ସହିତ ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓିଭୋ
 ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓିଭୋ
ବୋଯତୄଯ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରୋବସଫୁ ଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୟନ୍ତ ସୋଧୋଯଣ ବୋୄଫ ଚୀଫନ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ
ନୁ ଫୃଦ୍ଧି ୂଯୋଆଡଯ ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଦୁ ଆଟି ପଭପ ଦିଅମୋଏ – ତ୍ୱଯୋନିତ CI ରୋବ
ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CI ରୋବ ୄମୋଚନୋ  ׀ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ୄଯୋକ କୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯିବୋର୍ୋ ଏଫଂ ଉର୍ତ୍ଭ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ
ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆଥୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହି ରୋବଟି ଫିକ୍ରି ଓଯୋମୋଏ  ׀ଭ୍ରୋନ୍ତି ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ , ଅଆଅଯଡିଏ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନ୍ତକପତ 20 ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ଯ ଯିବୋର୍ୋଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙି
ୂ ׀ଦଣୋଓଯି ୄର୍ର୍ୄଯ ଥିଫୋ ସଂରଗ୍ନ ୄଯ ରକ୍ଷୟ ଦିନ୍ତୁ ׀
ଫର୍ୟ, ଚୋଯୀ ଘଯଣ ୄଯ ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ୂୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରବୋଫିତ ୄହଫୋଯ ଫହୁ ତ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥିଫୋ ୄରୋୄଓ ଭୂଔୟତଃ
ଏହି ଫୀଭୋ ୄନଆଥୋନ୍ତି ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥୋଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ମୄଥଷ୍ଟ
ତଥୟଯ ବୋଫ ୄମୋକଁୁ, ଘିତ ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ୁନଃଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ତଥୟ
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସହୋଣତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଙି ׀
c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଫଡ ଫଡ ୄଯୋକ ଟନ୍ତି ମୋହୋ ନୋ ୄଓଫ ବୋଯୀ ଧିଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଭୂରୟ ଅୄଡ
କତି ଓଯୋନ୍ତି, ିତୁ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ, ଙ୍ଗ ହୋନି, ଉୋଚପନ ହୋନି ଆତୟୋଦିଯ ଓୋଯଣ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋଯନ୍ତି ଏଫଂ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ଦୀଖପ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯି ୋଯନ୍ତି ׀
d) ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ଓୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ୄନଫୋୋଆଁ
ୂ ି ରିସୀ ତିଯକ୍ତ
ସୁୋଯିର୍ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ଏଓ ଯିଫୋଯଯ ଅଥିଓ ୄଫୋଛ ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋୄଯ
ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ମୋହୋଯ ସଦସୟ ୄସବି ୄଯୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
e) ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଉତ୍ପୋଦ ଉତ୍ପୋଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି,
ଓିନ୍ତୁ ସୋଧୋଯଣ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି:
 ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓୄଠ୍ୋଯତୋ ଥିଫୋ ଓୟୋନସଯସଫୁ
 ତୀବ୍ର ଭୋୄଣୋଓୋଡିନର ଆନଫୋଓପର୍ନ
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 ୄଓୋୄଯୋନୋଯୀ ଅୄଟପଯୀ ସଚପଯୀ
 ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ବୋରଭ ପ୍ରତିସ୍ଙୋନ
 ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି କମ୍ଭୀଯତୋ ଯ ୄଓୋଭୋ
 ୄଯନୋର ଘତୋ
 ୄଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମୋହୋଯ ଯିଣୋଭ ସ୍ଙୋଣୀ ରକ୍ଷଣ ୄହୋଆଥୋଏ
 ଭୂଔୟ ଙ୍ଗ /ୄଫୋନ୍ ଭୟୋୄଯୋ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ
 ଫହୁ ଫଧ
ି ଓୋଠ୍ିନୟ
 ୄଭୋଟଯ ନୁ ୟଯନ୍ ୄଯୋକ
 ଙ୍ଗକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙୋଣୀ ୋଯୋରିସସ୍
ି
 ଫଡ ଫଡ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ସ୍ଙୋଣୀ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ
ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋ ସ୍ଙିଯ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ଫଢି ଫଢି ମୋଉଥୋଏ  ׀ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଚପୋତିଓ ଫଚୋଯୄଯ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୁ ‘ଭୂ ୂୄଓୋର୍ ’ ଏଫଂ ‘ତିଯକ୍ତ
ି ’ ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି,ଏଯିଓି ଅରୄଚୈଭର୍ ସ ୄଯୋକ
ବି ସ୍ଙିତ ି ଓୁ ଫି ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିନ୍ତି  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ‘ଘଯଭ ୄଯୋକ’ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ମଦି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
f)

ୄମୄତୄଫୄ ଧିଓୋଂର୍ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄଯୋକଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭଟୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି,
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଙି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଅଓୋଯୄଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯନ୍ତି  ׀ଳ୍ପ କୁଡଏ
ି ଉତ୍ପୋଦ ଉବଣ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସଂୄମୋକ, ଥପୋତ୍ ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ, ଯ
ୂ ି ଏଫଂ ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଥିଫୋ ଫଡ ଫଡ ୄଯୋକ କୁଡଓ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଦିନ୍ତି ׀

g) ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯୋକ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଣୁ ଫକପ 21 ଫର୍ପ ଠ୍ୋଯୁ 65 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଯ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ
ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀
h) ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥୋଏ ୄମୄହତୁ ୄସବି ଏଓ ରିସୀଯ ଭୂଔୟ ଓୋଯଣ
ୄହୋଆୋୄଯ ୄସବି ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ସହିତ ଚଡିତ ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋଯ ଅଥିଓ ୄଫୋଛ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଫୋ ׀
i)

ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକପତ ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ନିଦୋନ ଘିହ୍ନଟ ୄହଫୋୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ 100%
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଏଫଂ ୄଯୋକଯ କମ୍ଭୀଯତୋ ଅଧୋଯୄଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ
25% ଠ୍ୋଯୁ 100% ମପୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀

j)

ଞ୍ଜ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄଯ ୄଦଔୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ଭୋନଓ ସର୍ତ୍ପ ୄହଉଙି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସି
ରୋବ ୄଦଣୄମୋକୟ ୄହଫୋ ୋଆଁ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ଠ୍ୋଯୁ 90 ଦିନ ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଏଫଂ ୄଯୋକଯ ନିଦୋନ ୄଯ 30
ଦିନଯ ଚୀଫିତ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ  ׀ଏହି ରୋବ ଯୂୄ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଚୀଫିତ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ‚ଭୃତୁୟ
ରୋବ‛ସହିତ ଭ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ‚ଚୀଫିତ ୂଫଞ୍ଚିଥିଫୋ ରୋବ‛ ଥପୋତ୍ ୄସହି ଓଷ୍ଟଦୋଣଓ
ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ରୋବ ମୋହୋ ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯୋକ ୄଯ ଅସିଥୋଏ,
ଏହି ଥପୄଯ ଧିଓ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
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k) ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ 45 ଫର୍ପଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଫଣସଯ ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ସଙ୍କଟ ୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄନଫୋୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି,
ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଓୄଠ୍ୋଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ଭୋନଓ ଫଚପନ କୁଡଓ
ି ଠ୍ିକ୍ ୄସ ବିଅ ମୋହୋ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୄଯ ଥୋଏ, ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯୋଭର୍ପ ୋଆଫୋୄଯ ଓିଭୋ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଫିପତୋ,
ଓିଭୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧିଓୁ ଟୋିଫୋ ୋଆଁ ୄଭଡିଓର ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୄଯ ଫିଭ ଓଯିଫୋ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଚିତ
ଓଯୋମୋଆଙି ׀
l)

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭିତଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଓିଭୋ ଧିଓ ୋଆଁ ୄଓଫ ଥୄଯ
କ୍ଷତିଯ
ଟ ର ୄଅଉଟ୍ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟୋ ମପୟନ୍ତ  ׀ୄଓୌଣସି
ୂ ଣ ୄଦଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଭରି
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥୄଯ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ପ୍ରଦୋନ ଓରୋ ୄଯ, ରିସୀ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀

m) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀଓୁ ସଭୂହଭୋନଙ୍କୁ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଓୄପୋୄଯଟ ଭୋନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ୄମଉଁଭୋୄନ
ୄସଭୋନଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ରିସୀସଫୁ ନିନ୍ତି ׀

360

G. ଦୀଖପାଫଧି ୄସଫା ଫୀଭା
ଅଚିଓୋରି, ଚୀଫନ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଫଢିଫୋ ସହିତ, ଫିଶ୍ୱୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସଂଔୟୋ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଉଙି  ׀ଫଦ୍ଧିତ ଅଣୁ ଯ ୄରୋଓସଂଔୟୋ
ସହିତ, ସୋଯୋ ୃଥିଫୀୄଯ, ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ଫୀଭୋ ଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ଫିୁ ଙି  ׀ଫୄଣୋୄଚୟଷ୍ଠ ୄରୋଓଭୋୄନ ଏଫଂ ୄସହି ୄରୋୄଓ ଭଧ୍ୟ
ୄମଉଁଭୋୄନ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ଙ୍ଗତୋୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଟନ୍ତି, ଦୀଖପୋଫଧି ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି  ׀ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ/ମତ୍ନ ଥପ
ୄହଉଙି ୄସହି ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୟକ୍ତିକତ ଓିଭୋ ନସିଂ ୄସଫୋ ୄମଉଁଭୋୄନ ସହୋଣତୋ ଯ ଭୋତ୍ରୋ ଫିନୋ ନିୄଚ ନିଚଯ
ମତ୍ନ ୄନଫୋୋଆଁ ସଭଥପ ଓିଭୋ ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଅହୁ ଯି ବର ୄହଫୋ ୋଆଁ ମୋଉନୋହିଁ ׀
ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ୋଆଁ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄମୋଚନୋ ଙି:
a) ୂଫଯ
ପ ୁ ନିଧି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄମୋଚନୋ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ, ୄସଭୋନଙ୍କ ବଫିର୍ୟତ ଯ ୄଭଡିଓୋର ଔଙ୍ଙପ
ଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ, କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ଏଫଂ
b) ଅସନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄମୋଚନୋ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ
ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
ଙ୍ଗତୋଯ ଓୄଠ୍ୋଯତୋ ୂଏଫଂ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଫଞ୍ଚିଫୋ ଫଧି ରୋବଯ ଯିଭୋଣ ଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ନିଏ  ׀ଦୀଖପୋଫଧି ୄସଫୋ ଉତ୍ପୋଦ କୁଡଓ
ି
ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ଫିଓର୍ିତ ୄହଫୋଓୁ ଙି ׀
ବଫିଷୟତ ଅୄଯାକୟ ରି ସୀ
ପ୍ରଥଭ ୂଫ–ପ ନିଧି ପ୍ରୋପ୍ତ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଥିରୋ ଘୋୄଯୋଟି ସୋଫପଚନିଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଣନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବଫର୍ୟତଅୄଯୋକୟ ରିସୀ  ׀1990 ୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ, ଏହି ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ
ଫସଯପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ, ତୋ’ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋୋଆଁ ଉେିଷ୍ଟ, ୄମୄତୄଫୄ ଓି ୄସ ତୋ’ ଉୋଚପନକ୍ଷଭ
ଚୀଫନ ୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ  ׀ଏହୋ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ ସଦୃ ର୍ ୄଟ ୄଓଫ ଏହୋ ଫୟତୀତ ୄମ ଏହୋ
ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷୋ ବଫିର୍ୟତଯ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
a) ଫିମ୍ବି ତ ୄଭଡିୄଳଭ
ରିସୀ ଟି ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫିମ୍ବି ତ ଓିଭୋ ବଫିର୍ୟତ ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ୄଟ ଏଫଂ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ବିଅ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ 25 ଏଫଂ 55 ଫର୍ପ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଏହି ୄମୋଚନୋୄଯ ୄମୋକ ୄଦଆ ୋୄଯ ׀
b) ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅୟୁ
ୄସ 55 ଏଫଂ 60 ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଘଣନ ଓଯିୋୄଯ ଏହି ସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ ୄମୋକ ୄଦଆଥିଫୋ ତୋଯିଔ
ଏଫଂ ଘଣନିତ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ 4 ଫର୍ପଯ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୟଫଧୋନ ଥିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ରିସୀ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଯ ଥପ
ୄହଉଙି ପ୍ରସ୍ଗୋଫୄଯ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ରୋବ ଅଯମ୍ଭ
ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଣୁ  ׀ଏହି ଅଣୁ ଓୁ ଅକଓୁ ଫଢୋ ମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
ୂ ୀୄଯ ଫିନେ
c) ଫସଯଗ୍ରହଣ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ସଭୟାଫଧି
ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୋଫଧି ଯ ଥପ ୄହଉଙି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତୋଯିଔ ଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆ ନୁ ସଘ
ି ଷ୍ଟ
ି
ୂ ୀୄଯ ଫିନେ
ରିସୀ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ସହିତ ସଭୋପ୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣୋଫଧି  ׀ଏହି ସଭଣୋଫଧି ୄଯ ଫୀଭିତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଉଥିଫୋ
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ନୁ ସୋୄଯ ଓିସ୍ଗି/ ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯୋର୍ିଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫ  ׀ଫୀଭିତ ୋଔୄଯ ୄକୋଟିଏ ଏଓ ଭୁସ୍ଗ ପ୍ରିଭିଣଭ
ଓିଭୋ ଓିସ୍ଗି ହିସୋଫୄଯ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନଯ ଫିଓଳ୍ପ ଥୋଏ ׀
d) ସାଯଣ/ପ୍ରତୟାହଯଣ
ମଦି ଫୀଭିତ ଯ ଭୃତୁୟ ୄହୋଆମୋଏ ଓିଭୋ ୄସ ଘଣନିତ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫଣସ ଯ ୂଫଯ
ପ ୁ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ୄଯ ୄମୋଚନୋ ଠ୍ୋଯୁ
ସୋଯିତ/ ପ୍ରତୟୋହୃ ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଘୋୄହଁ, ୄତୄଫ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସି ଦୋଫୀ ୄହୋଆ ନ ଥିଫୋ ଓୋଯଣଯୁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ଯ ଉମୁକ୍ତ ୄପଯସ୍ଗ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହଫ  ׀ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄଯ ଫିଭ ୋଆଁ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ଓୋଯଣ ଫସଯୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ
ୋଆଁ 7 ଦିନ ଯ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧିଯ ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହିଙ ି ׀
e) ସଭନୁ ୄଦଶନ
ୄମୋଚନୋୄଯ ସଭନୁ ୄଦର୍ନ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯହିଙ ି ׀
f) ଫଚପନ
ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ୄଯ ଥିଫୋ ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ, 30 ଦିନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଏଫଂ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପ
ଫଚପନ ବି ଏହି ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସି ଫଚପନ ନୋହିଁ  ׀ୄମୄହତୁ ଏହୋ ବଫିର୍ୟତ ୄଭଡିୄକ୍ଳଭ ରିସୀ, ଏହୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ
ତଓପ ସଙ୍ଗତ ୄଟ ׀
g) ସଭୂହ ଫୀଭା ପ୍ରଓାଯ
ରିସୀ ଓୁ ସଭୂହ ଅଧୋଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମଉଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭୂହ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟଯ ସୁଫଧ
ି ୋ ଉରବ୍ଧ ଙି ׀
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H. ୄଓାଭି-େ ଉତ୍ପାଦ
ୄଫୄ ୄଫୄ, ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଂୄମୋଚିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଦୁ ଆ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓତ୍ର ୄହୋଆ  ଏଓ ଫୁ ଛୋଭଣୋୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ୟୋୄଓଚଡ ଉୋଣୄଯ ଧିଓ ଉତ୍ପୋଦଓୁ
ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯିଫୋଯ ଏହୋ ୄହଉଙି ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତି ׀
ୄହରଥ ପ୍ଳସ୍ ସ ରାଆଫ୍ ୄଓାଭିେ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄସହି ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଏଓ
ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଏଫଂ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୂନୋଶ୍ରିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ସଂୄମୋଚନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଦୁ ଆୄକୋଟି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଡିଚୋଆନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଉବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ଫିତଯଣ ଘୟୋୄନର
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଫିଣନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ, ଏହୋଯ ଯିଣୋଭ ଦୁ ଆ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫନ୍ଧନ ୄହଫ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ପଭୋନଯ
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ମୋଣୀ, ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ୄକୋଟିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଏଫଂ ୄକୋଟିଏ ଣ-ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଫ
ୄସବି ଫନ୍ଧନ ଯ ନୁ ଭତି ଦିଅମୋଆଥୋଏ  ׀ଫିଣନ, ରିସୀ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ  ସୋଧୋଯଣ ଔଙ୍ଙପକଡ
ି ଯ ଫଣ୍ଟନ ୄଓଉଁ
ୁ ଓ
ଉୋଣୄଯ ଓଯୋମିଫ ଏଥିୋଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଭୋଦଣ୍ଡ  ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ସଂଘୋଯଣ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ୄସବି
ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁ ଛୋଭଣୋଯ ଏଓ ଜ୍ଞୋନ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଥିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ୄକୋଟିଏ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ ଫନ୍ଧନ ୋଆଁ IRDAI ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଘୁକ୍ତିନୋଭୋ ଏଓ ଦୀଖପୋଫଧି ସ୍ୱଯୂଯ ୄହଫୋ
ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣ ଯିସ୍ଙିତ ି  IRDAI ଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଫୟତୀତ ୄଓୌଣସି ଫି ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ ଫନ୍ଧନଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରତୟୋହୋଯଯ ନୁ ଭତି
ଦିଅମିଫ ନୋହିଁ ׀
ୄଓୋମ୍ବି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିବିନ୍ନ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଂଓପ ଫିନ୍ଦୁ ଯୂୄ ରିସୀ ୄସଫୋଓୁ ସୁକଭ
ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଏଓ ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟିଏ ଓୁ ୋଯସ୍ପଯିଓ ଯୂୄ ସମ୍ମତି ଦିଅମୋଆୋୄଯ  ׀ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ  ରିସୀ ୄସଫୋଓୁ ସୁକଭ
ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ରିସୀଯ ୄଓଉଁ ଫିବୋକ ପ୍ରବୋଫିତ ୄହୋଆଙି, ଏହୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯ
ଓଯି, ଦୋଫୀ  ଓଭିର୍ନ ୄଦଣପ୍ରଦୋନକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘୋିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
‘ୄଓୋମ୍ବି ଉତ୍ପୋଦ’ ପୋଆରିଙ୍ଗ୍ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକିତୋ ଭୋକପଦର୍ିଓୋଯ ନୁ ୋନ ଓଯିଫ
ଏଫଂ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଯୂୄ ହଟୋମିଫ  ׀ଉବଣ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଖଟଓକୁଡଓ
ି ୁ ରକୋ ରକୋ ବୋୄଫ ଘିହ୍ନଟୄମୋକୟ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ
ଏଫଂ ଉବଣ ଫିକ୍ରଣ-ୂଫପ ଫସ୍ଙୋ  ଫିକ୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋୄଯ  ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ, ଫିକ୍ରଣ ସୋହିତୟ ଆତୟୋଦି ବି ସଭସ୍ଗ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
ଉତ୍ପୋଦଓୁ ଉବଣ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯୂୄ  ସଭୂହ ଫୀଭୋ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଫର୍ୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ୄପଳୋଟଯ ରିସୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ର୍ୁଦ୍ଧ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯିଫୋଯଯ ଉୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଉୄଯ ଦିଅମୋଏ ମିଏ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଏଫଂ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ନୟୋନୟ ପ୍ରମୁଚୟ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ
ଭୋନଦଣ୍ଡ ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଭୁକ୍ତ ଫୄରୋଓନ ଫିଓଳ୍ପ ଫୀଭିତ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ‘ୄଓୋଭି ଉତ୍ପୋଦ’ ଉୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଫର୍ୟ, ‘ୄଓୋମ୍ବି ଉତ୍ପୋଦ’ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫିଓଳ୍ପଯ ନୂ ତନୀଓଯଣୀଣତୋ ଯ ୋତ୍ରତୋ ସଭନ୍ଧତ
ି ଣ-ଫୀଭୋ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ
ଠ୍ୋଯୁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଫିଓଳ୍ପୄଯ ଥିଫ ׀
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ୄଓୋମ୍ବି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଣନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଫିଣନ ଘୟୋୄନର, ୄବ୍ରୋଓଯ ଏଫଂ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ  ଓୄପୋୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ପୋ,
ୄମଉଁଭୋୄନ ଉବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ସୋଧୋଯଣ ଟନ୍ତି, ୄସଭୋନଙ୍କ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଫୟୋଙ୍କ ୄଯପଯୋର ଫୟଫସ୍ଙୋ
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ନୁ ୄହଁ  ׀ଫର୍ୟ, ୄସଭୋୄନ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୄହୋଆୋଯିୄଫ ନୋହିଁ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଉତ୍ପୋଦଯ
ଫିଣନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓୃ ତ ନୁ ହନ୍ତ
ଁ ି׀
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଏଫଂ ଫିକ୍ରଣ ସୋହିତୟୄଯ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହିସଫୁ ଫିୄର୍ର୍ତୋ ଫିର୍ଣୄଯ
ୄମଯିଓି ଦୁ ଆଟି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଚଡିତ ଙନ୍ତି, ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ନୟଠ୍ୋଯୁ ରକୋ ୄଟ, ଓିଏ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୋଧୋନ ଓଯିଫ,
ଫୀଭିତଯ ଫିଓଳ୍ପ ୄଯ ଉବଣ ଓିଭୋ ୄକୋଟିଏ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିର୍ଣ, ୄସଫୋ ସୁଫଧ
ି ୋ ଆତୟୋଦି ׀
ଏହି ଫୟଫସୋଣୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ IT ସିଷ୍ଟଭ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଦୃ ଢ ଏଫଂ ଫୋଧ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ୄମୄହତୁ ଏହୋଯ ଥପ
ଅଫର୍ୟଓ ନୁ ସୋୄଯ ଦୁ ଆଟି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟଯ ସଭନଣ ଏଫଂ IRDAI ୋଆଁ ତଥୟ ଚୋତ ୄଟ ׀
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I. ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ
ୟୋୄଓଜ୍ ଓିଭୋ ଙତ୍ର ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି , ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ଦସ୍ଗୋଫିଚ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ କୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଂୄମୋଚନ, ପ୍ରଦୋନ
ଓଯନ୍ତି ׀
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ନୟୋନୟ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ, କୃହସ୍ଙ ରିସୀ, ୄଦଓୋନୀ ରିସୀ, ପି ସ୍ ୟୋୄଓଜ୍ ରିସୀ ଆତୟୋଦି
ବି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁ ଯହିଙ ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି , ୄକୋଟିଏ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, କୃହ, ଫସ୍ଗୁ ଅଦି ସହିତ ଫିବିନ୍ନ ୄବୌତିଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଓୁ
ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି  ׀ୄସହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଓିଙ ି ଫୟକ୍ତିକତ ଙ୍କ୍ତି ଓିଭୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଥିଫୋ ୟୋୄଓଜ୍ ରିସୀ ଯ ଉଦୋହଯଣକୁଡଓ
ି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ସୁଯକ୍ଷୋ ରୋବକୁଡଓ
ି ୁ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି
ୂ ି ରିସୀକୁଡଓ
ସହିତ ଏଫଂ ଏଯିଓି ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ରୋବକୁଡଓ
ି ୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସହିତ
ସଂୄମୋଚିତ ଓଯି ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ୟୋୄଓଜ୍ ରିସୀ ୄଟ ମୋହୋ ନୋ ୄଓଫ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ, ିତୁ ଦୁ ଖପଟଣୋ
ଚନିତ ଭୃତୁୟ/ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ କୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ସହିତ ୄଯୋକ/ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ, ମୋଞ୍ଚ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋୄକଜ୍ ଯ ହୋନି ଓିଭୋ ହଞ୍ଚିଫୋୄଯ ଫିଭ, ୋୄସ୍ପୋଟପ  ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ହୋନି, ସବ୍ନର୍ତ୍ି/ଫୟକ୍ତିକତ କ୍ଷତି ୋଆଁ
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ , ମୋତ୍ରୋଯ ଯେଓଯଣ ଏଫଂ ଏଯିଓି ହଯଣ ସୁଯକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ׀
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J. ଦଯିଦ୍ର ଫକପଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା
ଭୋଆୄକ୍ରୋ-ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଓଳ୍ପନୋ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଗ୍ରୋଭୀଣ  ୄନୌଘୋଯିଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ନିଭନ ଅଣ ଫକପ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ
ସୁଯକ୍ଷୋ ଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖି ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ନିଭନ ଅଣଫକପଯ ୄରୋୄଓ ଅଭ ଚନସଂଔୟୋଯ ଏଓ ଫଡ ଅଓୋଯ କଠ୍ନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ
ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓୌଣସି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓବଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ନ ଥୋଏ  ׀ୄତଣୁ , ଏହି ନିଭନ ଭୂରୟଯ ଉତ୍ପୋଦ ଓୁ ଏଓ ର୍ସ୍ଗୋ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରୋବ ୟୋୄଓଚ ସହିତ, ଏହି ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ସୋଧୋଯଣ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଏକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ
ଫଞ୍ଚିଫୋ ୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଭୋଆୄକ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଅଆ.ଅଯ. ଡି.ଏ. ଭୋଆୄକ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ,
2005 ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ହୁ ଏ ׀
ଏହି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଏଓ ଳ୍ପ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ଅସନ୍ତି ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣତଃ, ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ଭୋଆୄକ୍ରୋ-ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ, 2005
ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁ ମୋଣୀ ଫୀଭୋଯୋର୍ି ଟ.30,000 ଯୁ ନିଭୄନ ଯ ଥୋଏ  ׀ୄସବି ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି ୁ ଭୂଔୟତଃ ଫିବିନ୍ନ ସବ୍ଦୋଣ
ସଂକଠ୍ନ ଓିଭୋ ଣ-ସଯଓୋଯୀ ସଂକଠ୍ନ ୂNGO) ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ଅଧୋଯୄଯ ନିଅମୋଏ ׀
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ ଯ ଗ୍ରୋଭୀଣ  ସୋଭୋଚିଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓର୍ତ୍ପଫୟ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭୋଯ ଫୟୋଓ ହୁ ଞ୍ଚ ଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ନୁ ୋତ ଓୁ ଭୋଆୄକ୍ରୋ-ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଯୂୄ ଫିକ୍ରି ଓଯିଫୋ
ଉଘିତ୍ ׀
ସଭୋଚଯ ଦଯିଦ୍ର ଫକପ ଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ PSU ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ସୃଷ୍ଟି ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୁ ଆଟି
ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭୄନ ଯ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆଙି:
1. ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରି ସୀ
ନିଭନ କୁଡଓ
ି ଚନ ଅୄଯୋକୟ ଫୀଭୋ ରସୀଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତି :
a. ସଭୋଚଯ କଯିଫ ଫକପଯ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ର୍ସ୍ଗୋ ୄଭଡିଓର ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଏହି ରିସୀଯ ଯିଓଳ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
b. ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ରିସୀଯ ପ୍ରଓୋଯକୁଡଓ
ି ବି ୄଟ  ׀ସଂଘିତ ୄଫୋନସ ଏଫଂ ୄଭଡିଓର ମୋଞ୍ଚ ରୋବସଫୁ

ନ୍ତବପୁକ୍ତ ନୁ ହନ୍ତି ׀
c.

ରିସୀ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ତଥୋ ଯିଫୋଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀

d. ଅଣୁ ସୀଭୋ ୋଞ୍ଚ ଠ୍ୋଯୁ 70 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ୄଟ ׀
e.

ତିନ ି ଭୋସ  ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ଯ ଫଣସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସନ୍ତୋନସନ୍ତତି ଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଆ ୋୄଯ ଏହି ସର୍ତ୍ପୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଓିଭୋ ଉବଣ
ିତୋଭୋତୋଙ୍କୁ ତୋଙ୍କ ସହିତ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମିଫ ׀

f.

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଟ. 5,000 ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ଏଫଂ ପ୍ରିଭିଣଭ ନିଭନ ୄଟଫୁ ର ନୁ ମୋଣୀ
ୄଦଣ ହୁ ଏ ׀

ୄଟଫୁ ର 2.1
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫଣସ

46 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ

46-55

56-65

66-70

ଯିଫୋଯ ଯ ଭୂଔୟ

70

100

120

140

ତି/ତ୍ନୀ

70

100

120

140
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25 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଅଶ୍ରିତ ସନ୍ତୋନ/ସନ୍ତତି

50

50

50

50

2+1 ଅଶ୍ରିତ ିରୋ ଯ ଯିଫୋଯ ୋଆଁ

190

250

290

330

2+2 ଅଶ୍ରିତ ିରୋ ଯ ଯିଫୋଯ ୋଆଁ

240

300

340

380



ଅଣଓଯ ଧିନିଣଭ ଯ ନୁ ବୋକ 80 D ନ୍ତକପତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଓଯ ରୋବ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ହୁ ଏ ׀



ରିସୀ ୋଆଁ ୄସଫୋ ଓଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁ ଏ ନୋହିଁ ׀

2. ସାଫପୄବୌଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ୄମାଚନା (UHIS)
ଏହି ରିସୀ 100 ଓିଭୋ ଧିଓ ଯିଫାଯଯ ସଭୂହ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଭଣୄଯ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ UHIS
ରିସୀକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଚନତୋ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ରାବ
ନିଭକ
ନ ୁଡଓ
ି ସୋଫପୄବୌଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ରୋବ ଟନ୍ତି :
 ୄଭଡିଓର କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି
ରିସୀ ନିଭନ ଉ ସୀଭୋକୁଡଓ
ି ନ୍ତକପତ ଫୟକ୍ତି/ଯିଫୋଯ ୋଆଁ ଟ. 30, 000 ମପୟନ୍ତ ଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପଯ
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ୄଟଫୁ ର 2.2
ଫିଫଯଣୀ

ସୀଭା

ୄଓୋଠ୍ଯୀ, ୄଫୋଡିଙ୍ଗ ଔଙ୍ଙପ

ଟ 150 ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଦିନ

ମଦି ICU ୄଯ ବର୍ତ୍ି ହୁ ଏ

ଟ. 300 ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଦିନ

ସଚପନ, ଏୄନୄସ୍ଙଟିଷ୍ଟ. ଓନଷରଟୋଣ୍ଟ, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ର୍ୁଳ୍କ, ନସିଂ ଔଙ୍ଙପ

4,500 ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତି ୄଯୋକ/କ୍ଷତ

ଏୄନୄସ୍ଙସିଅ, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄଚନ୍, OT ଘୋଚପ, ର୍ଧ, ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟ. 4,500 ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତି ୄଯୋକ/କ୍ଷତ
ସୋଭଗ୍ରୀ  ଏସ, -ୄଯ, ଡୋଏରିସସ୍
ି , ୄଯଡିୄଥଯୋି, ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି,
ୄୄସ୍ମଓଯ, ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ, ଆତୟୋଦି
ୄଓୌଣସି ୄକୋଟିଏ ୄଯୋକ ୋଆଁ ଫୟଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଭୋଟ ଔଙ୍ଙପ

ଟ. 15, 000 ମପୟନ୍ତ

 ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ଯିଫୋଯଯ ଭୂଔୟ ଉୋଚପନଓୋଯୀଯ ଭୃତୁୟ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୂନୁ ସଘ
ୂ ୀ ୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନୁ ଯୂ :ଟ 25, 000/ ଙ୍ଗତା/ଫିଓାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା
ମଦି ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ/ୄଯୋକ ୄମୋକଁୁ ଯିଫୋଯଯ ଭୂଔୟ ଉୋଚପନ ଓୋଯୀ ଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯୋମୋଏ,
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ୋଆଁ, ତିନ ି ଦିନଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ୄଯ ସଫପୋଧିଓ 15 ଦିନ ମପୟନ୍ତ କ୍ଷତିୂଯଣ ଯୂୄ
ଟ.50/-ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀
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 ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ
ୄଟଫୁ ର 2.3
ତତ୍ତ୍ୱ

ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ

ଟ.365/- ପ୍ରତି ଫର୍ପ

ୋଞ୍ଚ ଚଣ ମପୟନ୍ତ ଏଓ ଯିଫୋଯ ୋଆଁ ୂପ୍ରଥଭ ତିନ ି ିରୋଙ୍କୁ

ଟ.548/- ପ୍ରତି ଫର୍ପ

ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯି
ସୋତ ଚଣ ମପୟନ୍ତ ଏଓ ଯିଫୋଯ ୋଆଁ ୂପ୍ରଥଭ ତିନ ି ିରୋ  ଟ.730/- ପ୍ରତି ଫର୍ପ
ଅଶ୍ରିତ ିତୋଭୋତୋଙ୍କୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯି
BPL ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସଫିଷଡି

ଦଯିଦ୍ର ସୀଭୋ ୄଯଔୋ ତୄ ଥିଫୋ ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ
ସଯଓୋଯ ଏଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଫିଷଡି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄଫ ׀
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K. ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା
ସଯଓୋଯ ଭଧ୍ୟ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄମୋଚନୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଯୋଚୟକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରମୁମୟ ୄହଫ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରୋବଯ ଫିସ୍ଗୋଯ ଓୁ ଚନ ସଭୁଦୋଣ ମପୟନ୍ତ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ସଯଓୋଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସହୄମୋକୄଯ ଯୋଷ୍ଟ୍ରିଣ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ରୋକୁ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ଦଯିଦ୍ର ସୀଭୋ ୄଯଔୋ ତ (BPL) ଯ ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋଓୁ , ଶ୍ରଭ  ନିମୁକ୍ତି ଭନ୍ତ୍ରୋଣ, ବୋଯତ ସଯଓୋଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ RSBY ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ନିଭକ
ନ ୁଡଓ
ି ଯୋଷ୍ଟ୍ରିଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତି :
a. ଏଓ ଯିଫୋଯ ୄପଳୋଟଯ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ BPL ଯିଫୋଯ ୋଆଁ ଟ. 30, 000 ଯ ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ׀
b. ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀
c. ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଯ ଏଫଂ ସଚିଓର ୂର୍ରୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ୄସଫୋ ଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
ମୋହୋଓୁ ଦିଫସ-ୄସଫୋ ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
d. ସଭସ୍ଗ ୄମୋକୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଯ ନକଦହୀନ ସୁଯକ୍ଷୋ ׀
e. ସ୍ମୋଟପ ଓୋଡପ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ׀
f.

ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ׀

g. ପ୍ରୄତୟଓ ବିଚଟ୍
ି ୋଆଁ ଟ. 100/- ଯ ଯିଫହନ ବର୍ତ୍ୋ
h. ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
i.

ପ୍ରତିୄମୋକିତୋଭୂଓ ଫିଡଙ୍ଗ
ି ୍ ଅଧୋଯୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନିତ ହୁ ନ୍ତି ׀

j.

ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ୋଆଁ ସୋଫପଚନିଓ  ୄଫସଯଓୋଯୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘଣନ

k. ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯୋଚୟସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ 3:1 ନୁ ୋତୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଓୁ ଫହନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫୋଯ
ୋଆଁ ଟ. 565/-ଯ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ି ଂର୍ଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
l.

ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଂର୍ଦୋନ: ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଯ 25 ପ୍ରତିର୍ତ ଏଫଂ ଟ.750 ୄଯ ଓିଙ ି ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ׀

m. ଞ୍ଜି ଓଯଣ ର୍ୁଳ୍କ/ନୂ ତନୀଓଯଣ ର୍ୁଳ୍କ ଯୂୄ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଓୁ ଫୋର୍ିଓ ଟ.30/- ୄଦଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
n. ପ୍ରର୍ୋସନିଓ ଭୂରୟଓୁ ଯୋଚୟ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
o. ଏହି ଉୄେର୍ୟୄଯ ସ୍ମୋଟପ ଓୋଡପ ଯ ଭୂରୟ ଟ. 60/- ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୋର୍ି ପ୍ରତି ରୋବଗ୍ରହୀତୋ ଉରବ୍ଧ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
p. ୄମୋଚନୋଟି ସ୍ମୋଟପ ଓୋଡପ ଚୋଯୀ ତୋଯିଔ ଠ୍ୋଯୁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଭୋସ ୄଯ ଭୋସଯ ପ୍ରଥଭ ଦିନଯୁ ଓୋମପୟ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫ  ׀ଏ
ପ୍ରଓୋୄଯ, ମଦି ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଚିରୋଳ ୄଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ସ୍ମୋଟପ ଓୋଡପ କୁଡଓ
ି ୄପଫୃ ଣୋଯୀ ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ ଚୋଯୀ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ୄମୋଚନୋଟି ଏପ୍ରିରଯ ହିରୋ ଠ୍ୋଯୁ ରୋକୁ ୄହଫ ׀
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q. ୄମୋଚନୋଟି ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପ ୋଆଁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପଯ 31 ଭୋଙ୍ଙପ ମପୟନ୍ତ ରୋକୁ ଯହିଫ  ׀ଏହୋ ୄସହି ନିେଷ୍ଟ
ି ଚିଲ୍ଲୋୄଯ
ୄମୋଚନୋଯ ନ୍ତିଭ ତୋଯିଔ ୄହଫ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓୋଡପ କୁଡଓ
ି ଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତିଭ
ତୋଯିଔ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପଯ 31 ଭୋଙ୍ଙପ ୄହଫ ׀
ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ନୁ ସଘ
ଳ ତ TPA ଭୋନଙ୍କ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓିଭୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଫ  ׀ୄମୄତ ଦୂ ଯ ସମ୍ଭଫ
ୂ ୀୄଯ ଉରିଖି
ସଭୋଧୋନ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ନକଦହୀନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
ୄଓୌଣସି ଫି ୄକୋଟିଏ ୄଯୋକ ଯ ଥପ ୄଯୋକଯ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫଧି ୄଫୋରି ଧଯୋମିଫ ଏଫଂ ଏହୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହିତ ୄର୍ର୍
ଯୋଭର୍ପ ତୋଯିଔ ଠ୍ୋଯୁ 60 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀
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L. ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଭୃତୁୟ  ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭୋଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଉଥିଫୋ ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ PMSBY
ତୟଧିଓ ଯୁଘି ଅଓୃ ଷ୍ଟ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ୄମୋଚନୋ ଫିଫଯଣୀ ନିଭନ ବି ଟନ୍ତି :
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯିସଯ : ସହୄମୋକୀ ଫୟୋଙ୍କ କୁଡଓ
ି ଯ 18 ଠ୍ୋଯୁ 70 ଫର୍ପ ଫଣସୄଯ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ଧୋଯଓଭୋୄନ
ୄମୋକ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ଟନ୍ତି  ׀ସହୄମୋକୀ ଫୟୋଙ୍କ କୁଡଓ
ି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସି ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଫନ୍ଧନ
ଯଖିଫୋ ଉଘିତ୍ ମିଏ ୄସବି ଫୟୋଙ୍କ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଷ୍ଟଯ ରିସୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ  ׀ୄଓୌଣସି ଫି ଫୟକ୍ତି ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ
ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ଚଯିଅୄଯ ୄମୋଚନୋୄଯ ୄମୋକ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ମଦି ୄସ ଏଓୋଧିଓ ଫୟୋଙ୍କୄଯ
ନୋଭୋଙ୍କି ତ ଓୄଯ, ୄସ ତିଯକ୍ତ
ି ରୋବ ୋଆଫ ନୋହିଁ ଏଫଂ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ଧିଓୋଯଯୁ ଫଞ୍ଚିତ ୄହଫ ׀
ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ୋଆଁ ଅଧୋଯ ଭୂଔୟ KYC ୄହଫ ׀
ନାଭାଙ୍କନ ପ୍ରଓାଯ/ଫଧି : ସୁଯକ୍ଷୋ 1 ଚୁ ନ ଠ୍ୋଯୁ 31 ଭଆ ମପୟନ୍ତ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପଯ ଫଧି ୋଆଁ ୄହଫ ମୋହୋ ୋଆଁ ୄମୋକ
ୄଦଫୋ/ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ପଭପୄଯ ନୋଭୋଙ୍କି ତ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋଠ୍ୋଯୁ ୄଟୋ-ୄଡଫିଟ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଫିଓଳ୍ପ ପ୍ରୄତୟଓ
ଫର୍ପ 31 ଭଆ ସୁଦ୍ଧୋ ୄଦଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄହଫ, ମୋହୋ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫର୍ପୄଯ 31 କଷ୍ଟ 2015 ମପୟନ୍ତ ଫଢୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଅଯମ୍ଭୄଯ ଉଘୋଟନ ସଭଣୄଯ, ୄମୋକୄଦଫୋ ସଭଣଓୁ ବୋଯତ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅହୁ ଯି ତିନ ି ଭୋସ ମପୟନ୍ତ, ଥପୋତ୍ 30
ଡିୄସଭଯ, 2015 ମପୟନ୍ତ ଫଢୋଆ ଦିଅମୋଆୋୄଯ ׀
ୄଯ ୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ସହିତ ୄମୋକ ୄଦଫୋ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନୁ ସୋୄଯ ସମ୍ଭଫ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଅୄଫଦଓଭୋୄନ ନୋଭୋଙ୍କନ/ ୄଟୋ-ୄଡଫିଟ୍ ୋଆଁ ଏଓ ନିଦଷ୍ଟ
ି /ଦୀଖପସଭଣଯ ଫିଓଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯି ୋଯନ୍ତି, ମୋହୋ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ
ସହିତ ୄମୋଚନୋ ଘୋରୁ ଯହିଫୋ ଧୀନୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ମୋହୋଓୁ ତୀତ ନୁ ବୂତି ଅଧୋଯୄଯ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ
 ׀ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ୄମୋଚନୋଓୁ ଙୋଡି ୄଦଆଥିୄଫ, ୄସଭୋୄନ ଉୄଯୋକ୍ତ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଫିନ୍ଦୁୄଯ ବଫିର୍ୟତ
ସଭଣୄଯ ୄମୋଚନୋୄଯ ୁନଃ ୄମୋକ ୄଦଆ ୋଯନ୍ତି  ׀ଫର୍ପଓୁ ଫର୍ପ ୄମୋକୟ ଫକପୄଯ ନୂ ତନ ପ୍ରୄଫର୍ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓିଭୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ
ସଭଣଯ ୄମୋକୟ ଫୟକ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ୄମୋକ ୄଦଆ ନ ଥିୄର, ୄସଭୋୄନ ବଫିର୍ୟତ ସଭଣୄଯ ୄମୋକ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସଭଥପ
ୄହୄଫ ୄମୄତୄଫୄ ୄମୋଚନୋଟି ଘୋରୁ ଯହିଥିଫ ׀
ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ରୋବସଫୁ ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ :
ରାବକୁଡଓ
ି ଯ ସାଯଣୀ

ଫୀଭା ଯାଶି

ଭୃତୁୟ

ଟ. 2 ରକ୍ଷ

ଉବଣ ଅଖିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ  ପ୍ରତିରବୟ ହୋନି ଓିଭୋ ଉବଣ ହୋତ ଟ. 2 ରକ୍ଷ
ଓି ୋଦଯ ଉୄମୋକଯ ହୋନି ଓିଭୋ ୄକୋଟିଏ ଅଖିଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ହୋନି
ଏଫଂ ହୋତ ଓି ୋଦଯ ଉୄମୋକଯ ହୋନି
ୄକୋଟିଏ ଅଖିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ  ପ୍ରତିରବୟ ହୋନି ଓିଭୋ ୄକୋଟିଏ ଟ. 1 ରକ୍ଷ
ହୋତ ଓିଭୋ ୋଦଯ ଉୄମୋକଯ ହୋନି
ୄମୋକ ୄଦଫୋ ଏଫଂ ନୋଭୀତିଓଯଣ ସୁଫଧ
ି ୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍, ଆୄଭର ଓିଭୋ ଫୟକ୍ତିକତ ସୋକ୍ଷୋତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀
ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ : ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ୋଆଁ ଟ. 12/- ପ୍ରତି ଫର୍ପ, ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୋର୍ିଓ ଫୀଭୋ ଫଧିଯ 1 ଚୁ ନ ଦିନ ଓିଭୋ ତୋ’ ୂଫପଯୁ
ୄକୋଟିଏ ଓିସ୍ଗିୄଯ ‘ୄଟୋ ୄଡଫିଟ୍’ ସୁଫଧ
ି ୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଧୋଯଓଯ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟି ଦିଅ ମିଫ  ׀ଫର୍ୟ,
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ୄସହି ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଟୋ ୄଡଫିଟ୍ 1 ଚୁ ନ୍ ୄଯ ହୁ ଏ, ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଟୋ ୄଡଫିଟ୍ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଭୋସଯ ପ୍ରଥଭ ଦିନ
ଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ  ׀ସହୄମୋକୀ ଫୟୋଙ୍କ କୁଡଓ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯୋର୍ିଓୁ ୄସହି ଭୋସଠ୍ୋଯୁ ଓୋଟିୄଫ ମୋହୋ ୋଆଁ ୄଟୋ ୄଡଫିଟ୍ ଫିଓଳ୍ପ
ଦିଅମୋଆଥିଫ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ପଯ ଭଆ ୄଯ, ଏଫଂ ୄସହି ଭୋସୄଯ ହିଁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ୄଦଣ ଯୋର୍ିଓୁ ଠ୍ୋଆୄଫ ׀
ଫୋର୍ିଓ ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି ଅଧୋଯୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ
ୄମ ପ୍ରଥଭ ତିନ ି ଫର୍ପୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପକୋଭୀ ସଂୄର୍ୋଧନ ୄହୋଆନୋହିଁ ׀
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଭାପ୍ତି : ସଦସୟ ୋଆଁ ଦୁ ଖପଟଣୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସଭୋପ୍ତ ୄହଫ :
1. ସଦସୟ 70 ଫର୍ପଯ ଅଣୁ ୂଚନମ ଦିନ ନିଓଟତଭ ଫଣସ ୄଯ ହଞ୍ଚିକୄର ଓିଭୋ
2. ଫୟୋଙ୍କୄଯ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଫନ୍ଦ ଓିଭୋ ଫୀଭୋଓୁ ପ୍ରବୋଫୀ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଫୋରୋନଷ ୂୄଦଣ ଯୋର୍ି ଯ ମୄଥଷ୍ଟତୋ ଓିଭୋ
3. ମଦି ଚୄଣ ସଦସୟ ଏଓୋଧିଓ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଟ, ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ୄଯ ସୀଭିତ ଯହିଫ
ଏଫଂ ନୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ସଦସୟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଓୁ ହଯୋଆଫ ׀
ମଦି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଓୌଣସି ୄଫୈର୍ଣିଓ ଓୋଯଣ ୄମଯିଓି ୄଦଣ ତୋଯିଔୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ପ୍ରର୍ୋସନିଓ ସଭସୟୋ
ୄମୋକଁୁ ଫନ୍ଦ ୄହୋଆମୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଧୀନୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୋର୍ିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ
ୁନଃସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହି ସଭଣୋଫଧି ୄଯ, ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ନିରଭିତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ୁନଃସ୍ଙୋନ
ୄଓଫ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସ୍ୱନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଉୄଯ ହିଁ ଯହିଫ ׀

372

M. ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମାଚନା
ଏଓ ର୍ସ୍ଗୋ ଉୋଣୄଯ ଫୟୋଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ସଂଘଣ ଏଫଂ ଚଭୋ ଅଓୋଉଣ୍ଟ, ୄପ୍ରର୍ଣ, ୄକ୍ରଡିଟ୍, ଫୀଭୋ ଏଫଂ ୄନର୍ନ ୄଯ ଥିଫୋ ବୋଯତୀଣ
ନୋକଯିଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏହି ଅଥିଓ ସଭୋୄଫର୍ ବିମୋନ ଓୁ 15 କଷ୍ଟ 2014 ୄଯ ତୋଙ୍କଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ୱୋଧିନତୋ ଦିଫସ ବୋର୍ଣୄଯ
ୄଖୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ହିସୋଫୄଯ 28 କଷ୍ଟ 2014 ଦିନ ବୋଯତଯ ପ୍ରଧୋନଭନ୍ତ୍ରୀ, ନୄଯନ୍ଦ୍ର ୄଭୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୄହୋଆଥିରୋ
 ׀ଏହି ୄମୋଚନୋ ୄଓୌଣସି ୄକୋଟିଏ ସପ୍ତୋହ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ୄଔୋରିଫୋୄଯ ଏଓ ଫିଶ୍ୱ ୄଯଓଡପ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଥିରୋ ׀
ଫୟୋଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଭୂଔୟୄସ୍ରୋତୄଯ ଧିଓୋଂର୍ ସଂଔୟଓ ୄରୋଓଙ୍କୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯିଫୋଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖିଙି
ୄଓୌଣସି ଫି ଫୟୋଙ୍କ ର୍ୋଔୋ ଓିଭୋ ଫୟଫସୋଣ ସଂଓପୀଣ ୂଫୟୋଙ୍କ ଭିତ୍ର ଅଉଟୄରଟ୍ ୄଯ ଏଓ ଔୋତୋ ୄଔୋରୋମୋଆୋୄଯ ׀
PMJDY ଅଓୋଉଣ୍ଟସଫୁ ଚିୄଯୋ ଫୋରୋନଷ ୂର୍ୂନୟ ଯୋର୍ି ୄଯ ୄଔୋରୋ ମୋଉଙି  ׀ଫର୍ୟ, ମଦି ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଧୋଯଓ ୄଘକ୍ ଫୁ କ୍
ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ତୋଓୁ ସଫପନଭ
ି ନ ଫୋରୋନଷ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ୄହଫ ׀
PMJDY ୄମାଚନା ନ୍ତକପତ ଫିୄଶଷ ରାବ
1. ଚଭୋ ଉୄଯ ସୁଧ
2. ଟ. 1. 00 ରକ୍ଷଯ ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
3. ୄଓୌଣସି ସଫପନଭ
ି ନ ଫୋରୋନଷଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ
4. ଟ. 30,000/- ଯ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
5. ସୋଯୋ ବୋଯତୄଯ ଟଙ୍କୋଯ ସହଚ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ
6. ସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଯ ରୋବଗ୍ରହୀତୋଭୋୄନ ଏହି ଅଓୋଉଣ୍ଟକୁଡଓ
ି ୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରୋବ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯଣ ୋଆୄଫ
7. 6 ଭୋସ ୋଆଁ ଅଓୋଉଣ୍ଟଯ ସୄନ୍ତୋର୍ଚନଓ ସଂଘୋନ ୄଯ, ଏଓ ବଯଡ୍ରୋପଟ ସୁଫଧ
ି ୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ
8. ୄନର୍ନ, ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୄଯ ବିକଭନ
9. ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
10. ଯୁୄ ୂRu Pay) ୄଡଫିଟ ଓୋଡପ ମୋହୋଓୁ 45 ଦିନ ୄଯ ତି ଓମ୍ ୄଯ ଥୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୟଫହୋଯ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
11. ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫୋଯ ୋଆଁ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଯିଫୋଯ ଯ ଭହିୋ ଯ ଅଓୋଉଣ୍ଟୄଯ ଟ. 5000/ମପୟନ୍ତ ବଯଡ୍ରୋପଟ ସୁଫଧ
ି ୋ ଉରବ୍ଧ ଙି ׀
13 ଭଆ 2015 ସୁଦ୍ଧୋ, 15.59 ୄଓୋଟି ଅଓୋଉଣ୍ଟ ୄଔୋରୋମୋଆଥିଫୋଯ ଏଓ ୄଯଓଡପ ୄହୋଆଙି ମୋହୋଯ ଅଓୋଉଣ୍ଟ ଫୋରୋନଷ ଟ.
16,918.91 ୄଓୋଟି ୄଟ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ, 8.50 ୄଓୋଟି ଅଓୋଉଣ୍ଟଓୁ ଚିୄଯୋ ଫୋରୋନଷ ସହିତ ୄଔୋରୋମୋଆଙି ׀
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N. ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣା ଏଫଂ ଫିଓାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା
ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଖଟିଫୋ ୄମୋକଁୁ ଭୃତୁୟ  ଙ୍ଗତୋ ୋଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ
 ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏସଫୁ ରିସୀ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରୋବ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଭଡିଓର ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
ଏଓ PA ରିସୀୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଭୃତୁୟ ରୋବ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ 100% ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄହୋଆଥୋଏ, ଙ୍ଗତୋ/ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଯ
ଫସଯୄଯ, କ୍ଷତିଯ
ି ପ୍ରତିର୍ତ ଠ୍ୋଯୁ ସ୍ଙୋଣୀ ଙ୍ଗତୋ ୋଆଁ
ୂ ଣ ସ୍ଙୋଣୀ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ସୋପ୍ତୋହିଓ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ମପୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ସୋପ୍ତୋହିଓ କ୍ଷତିୂଯଣ ଥପ ଙ୍ଗତୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସପ୍ତୋହୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି /ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ମୋହୋ ସପ୍ତୋହ ସଂଔୟୋ, ୄମଉଁଥି
ୋଆଁ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୄଦଣ ୄହଫ, ତୋ’ ହିସୋଫୄଯ ଏଓ ସଫପୋଧିଓ ସୀଭୋ ନ୍ତକପତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
1. ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫିଓାଙ୍ଗତା ଯ ପ୍ରଓାଯ
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ମୋହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓୋଯ ୄହଉଙନ୍ତି :
i.

ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଓାଙ୍ଗତା (PTD) : ଥପ ୄହଉଙି ଅଚୀଫନ ୋଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଓୋଙ୍ଗ ୄହୋଆମିଫୋ, ଉଦୋହଯଣ
ସ୍ୱଯୂ, ସଭସ୍ଗ ଘୋୄଯୋଟି ଙ୍ଗଯ ୋଯୋରିସସ୍
ି , ୄଓୋଭୋୄଟୋଜ୍ ଫସ୍ଙୋ, ଉବଣ ଅଖି/ଉବଣ ହୋତ/ଉବଣ ଙ୍ଗ ଯ ହୋନି
ଓିଭୋ ୄକୋଟିଏ ହୋତ  ୄକୋଟିଏ ଅଖି ଓିଭୋ ୄକୋଟିଏ ଅଖି  ୄକୋଟିଏ ୄକୋଡ ଓିଭୋ ୄକୋଟିଏ ହୋତ  ୄକୋଟିଏ ୄକୋଡ
ଯ ହୋନି ׀

ii. ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶିଓ ଫିଓାଙ୍ଗତା ୂPPD) : ଥପ ୄହଉଙି ଅଚୀଫନ ୋଆଁ ଅଂର୍ିଓ ଯୂୄ ଫିଓୋଙ୍ଗ ୄହୋଆମିଫୋ,
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଙ୍ଗୁ ,ି ୋଦଯ ଅଙ୍ଗୁ ,ି ପୋରୋଙ୍ଗ୍ କୁଡଓ
ି ଆତୟୋଦି ଯ ହୋନି
iii. ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଓାଙ୍ଗତା (TTD) : ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ଙୋଣୀ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଫିଓୋଙ୍ଗ
ୄହୋଆମିଫୋ  ׀ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏହି ନୁ ବୋକ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଫଧିୄଯ ଅଣ ଯ ହୋନି ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଉେିଷ୍ଟ ׀
କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ୋଔୄଯ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଥଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ସହିତ ଭୃତୁୟ ଥଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ସହିତ
ଭୃତୁୟ ଥଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯିଫୋଯ ଫିଓଳ୍ପ ଥୋଏ ׀
2. ଫୀଭା ଯାଶି
PA ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୀଭୋଯୋର୍ିସଫୁ ଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଭୋଟ ଭୋସିଓ ଅଣ ଅଧୋଯୄଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯୋମୋଏ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ, ଏହୋ
ୄଭୋଟ ଭୋସିଓ ଅଣଯ 60 କୁଣ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଫର୍ୟ, ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଅଣ ସ୍ଗଯ ଓୁ ଫିଘୋଯ ଓୁ ନ ୄନଆ ନିଶ୍ଚିତ ୄମୋଚନୋ
ଅଧୋଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ୄସବି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ନୁ ବୋକ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଘଣନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄମୋଚନୋ ନୁ ସୋୄଯ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
3. ରାବ ୄମାଚନା
ଏଓ ରୋବ ୄମୋଚନୋ ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, PA ରିସୀକୁଡଓ
ି ଂର୍ଦୋନ ଯ ୄମୋଚନୋ ଯଔନ୍ତି ନୋହିଁ  ׀ଏ ବିଅ, ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି
ୋଔୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଏଓୋଧିଓ ରିସୀ ଥୋଏ, ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, PTD ଓିଭୋ PPD ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି
ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ׀
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4. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯିସଯ
ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄନଓ ଥଯ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ, ୄମଉଁ କୁଡଓ
ି ଦୁ ଖପଟଣୋ
ୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ଅଚିଓୋରି ଅଭ ୋଔୄଯ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଙି, ୄମଉଁକଡ
ି ୁ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ ପରୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଭଡିଓର/ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ
ୁ ଓ
ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄସବି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯୋକ  ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ ଏଫଂ
ତୋ’ ଯିଫୄର୍ତ୍ପ ୄଓଫ ଦୁ ଖପଟଣୋ ସଭନ୍ଧତ
ି ୄଭଡିଓର ଭୂରୟସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
5. ଭୂରୟ ସଂଓିତ ରାବ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ସହିତ, ୄନଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭୂରୟ ସଂଓିତ ରୋବସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ୄମଯି ଓି ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ
ୄହୋଆଥିଫୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୋଯଣଯୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ, ଭୃତଓ ଯ ଫୄର୍ର୍ ସଫୁ ଯ ଯିଫହନ ଔଙ୍ଙପ, ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ଯ
ର୍ିକ୍ଷୋ ରୋବ, ଫୋସ୍ଗଫ ଔଙ୍ଙପ ଥଫୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ସୀଭୋ, ୄମଉଁଟ ି ଓମ୍ ତୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ଅଭରୋନଷ
ଘୋଚପ ׀
ୟ
6. ଫଚପନ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି :
i.

ରିସୀ ଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ୂଫଯ
ପ ୁ ଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫିଦୟଭୋନ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ

ii. ଭୋନସିଓ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ୄଯୋକ ଓୋଯଣଯୁ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ
iii. ୄଭୈଥୁନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ, ୄମୌନ ସଂଘୋଯିତ ୄଯୋକ ୂSTD , ଏଡଷ (AIDS) ଓିଭୋ ୋକୋଭୀ ଓୋଯଣଯୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ
ଓିଭୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ
iv. ଫିଓୀଯଣ, ସଂକ୍ରଭଣ, ଫିର୍ୋକ୍ତ ୄହୋଆମିଫୋ ଓୋଯଣ ଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ୄଓଫ ଏହୋ ଫୟତୀତ
ୄମଉଁଠ୍ି ଏକୁଡଓ
ି ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋଠ୍ୋଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫ ׀
v. ଫୀଭିତ ଓିଭୋ ତୋ’ ଯିଫୋଯଯ ୄଓୌଣସି ସଦସୟ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୋଧିଓ ଉୄେର୍ୟ ୄନଆ ଅଆନ ଯ ଉରଙ୍ଘନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ଖଟଣୋଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି କ୍ଷତ ׀
vi. ମୁଦ୍ଧ, ଅକ୍ରଭଣ, ଫିୄଦର୍ୀ ର୍ତୁଯ ଓୋମପୟ, ର୍ତୁତୋ ୂମୁଦ୍ଧ ୄଖୋର୍ିତ ୄହୋଆଥୋଉ ଥଫୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଉ , କୃହ ମୁଦ୍ଧ,
ଫିୄଦ୍ରୋହ, ଫିପ୍ଳଫ, ଯୋଚୄଦ୍ରୋହ, ୄସୈନଓ
ି ଫିୄଦ୍ରୋହ ୄସନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ଚଫଯଦସ୍ଗି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଥିଫୋ ର୍କ୍ତ, ଚଫତ, ଫନ୍ଦୀ
ଓଯିଫୋ, କିଯପ ଓଯିଫୋ, ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଫୄଯୋଧ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତ
ି ଓିଭୋ
ନୁ ୄଯଔଣୀଣ ଠ୍ୋଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ହୋନି ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୃତୁୟ ଓିଭୋ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଓିଭୋ
କ୍ଷଣକ୍ଷତି ׀
vii. ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଯୋଧିଓ ନଯହତୟୋ, ଥପୋତ୍ ହତୟୋ ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହଫୋ ଖଟଣୋୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀୄଯ,
ଏଓ ହତୟୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭିତ ନିୄଚ ଯୋଧିଓ ଓୋମପୟଓୋୄଯ ଚଡିତ ନ ଥୋଏ, ଏହୋଓୁ ଏଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ
ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
viii. ର୍ିର୍ୁ ଚନମ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ କବପଧୋଯଣ ଠ୍ୋଯୁ ଓିଭୋ ତୋ’ ଯିଣୋଭ ଯୁ, ଉୄର୍ତ୍ଚିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ ଫିକିଡି ମୋଆଥିଫୋ ଓିଭୋ
ରଭୋ

ଟୋଣୁଥିଫୋ

ଓୋଯଣ

ଯୁ

ୂପ୍ରତୟକ୍ଷ

ଥଫୋ

ଭୃତୁୟ/ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ/ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ׀
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ପ୍ରତୟକ୍ଷ

ଯୂୄ,

ଉତ୍ପନ୍ନ

ୄହୋଆଥିଫୋ ,

ix. ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ଯୂୄ ୄଓୌଣସି ୄଔଓୁ ଦ ୄଯ ବୋକ ୄନଆଙି ଓିଭୋ ତୋ’ ୋଆଁ
ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ ୄନଉଙି  ׀ୄଓୌଣସି ୄଦର୍ୄଯ ୄସନୋ ଓିଭୋ ସର୍ସ୍ଘ ୄସୈନଓ
ି ଫ ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ର୍ୋଔୋୄଯ ୄସଫୋ ଓଯୁଙି,
ର୍ୋନ୍ତି ୄଯ ୄହଉ ଥଫୋ ମୁଦ୍ଧୄଯ ୄହଉ ׀
x. ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋନୁ ଯୂ ଅମକ -ହୋନି, ଅମକ  ହତୟୋ ଓିଭୋ ପ୍ରଣୋସ ଓଯିଥିଫୋ ଅମକ ହତୟୋ ୂସ୍ୱସ୍ଙ ଘିର୍ତ୍ୄଯ ୄହଉ ଥଫୋ ୋକୋଭୀ
ଯୂୄ ୄହଉ
xi. ଭୋଦଓ / ନିର୍ୋ ଦ୍ରଫୟ ଓିଭୋ ଡ୍ରକଷ ଓିଭୋ ଭଦୟ ଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ
xii. ଫିଭୋନ ଘୋନ ଓିଭୋ ୄଫରୁ ନ ଘୋନ ୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଥିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଫିଶ୍ୱଯ ୄଓୌଣସି ଫି ସ୍ଙୋନୄଯ ୄଓୌଣସି ମଥୋଫିଧି
ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୋଣୁ ମୋନୄଯ ଏଓ ମୋତ୍ରୀ ୂବଡୋ ୄଦଆ ଓିଭୋ ନୟ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ଫୟତୀତ ନୟ
ଯୂୄ ଘଢିଫୋ ସଭଣୄଯ ତୋ’ ଠ୍ୋଯୁ ହଳୋଆଫୋ ସଭଣୄଯ ଓିଭୋ ୄସଥିୄଯ ମୋତ୍ରୋ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ଭୋନୟ ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ ନ ଥୋଆ ୄଓୌଣସି କୋଡି ଘୋଆଫୋ ଠ୍ୋଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ହୋନି ଓୁ ଭଧ୍ୟ
ଫହିବୂ ତ
ପ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
PA ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫୟକ୍ତି, ଯିଫୋଯ ଏଫଂ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଯିଫାଯ ୟାୄଓଚ ସୁଯକ୍ଷା
ଯିଫୋଯ ୟୋୄଓଜ୍ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ନିଭନ ପ୍ରଓୋଯୄଯ ଦିଅମୋଆୋୄଯ :


ଉୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟ ୂଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ ତ୍ନୀ, ମଦି ଉୋଚପନ ଓଯୁଥୋଏ : ପ୍ରୄତୟଓ ୋଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓୟୋିଟର
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି, ଘୋହଁୁଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ୄଯ ଥିଫୋ ବି ସୋଧୋଯଣ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ׀



ତ୍ନୀ ୂମଦି ଉୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟ ନ ହୁ ଏ : ସୋଧୋଯଣତଃ ଉୋଚପନଓୋଯୀ ସଦସୟଯ ଓୟୋିଟୋର ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ 50
ପ୍ରତିର୍ତ  ׀ଏହୋ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସୀଭୋ, ଉ.ସ୍ୱ. ଟ. 1, 00, 000 ଓିଭୋ ଟ 3, 00, 000 ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀



ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତି ୂ5 ଫର୍ପ ଏଫଂ 25 ଫର୍ପ ଯ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ : ସୋଧୋଯଣତଃ ଉୋଚପନଓୋଯୀ ିତୋ/ଭୋତୋ ଯ ଓୟୋିଟୋର
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଯ 25 ପ୍ରତିର୍ତ, ମୋହୋ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସୀଭୋ ଉ.ସ୍ୱ. ଟ. 50, 000 ପ୍ରତି ସନ୍ତୋନ ନ୍ତକପତ ଥୋଏ ׀

ସଭୂହ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣା ରିସୀ
ସଭୂହ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୋର୍ିଓ ରିସୀ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ମୋହୋଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄଓଫ ଫୋର୍ିଓ
ଦିଫସୄଯ ହିଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ଖଟଣୋଓୁ
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଥିଫୋ ସଭୂହ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଉତ୍ପୋଦ ସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
ନିଭନ ସଫୁ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ ରିସୀ ଟନ୍ତି :


ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଏଫଂ ଓଭପଘାଯୀ ସଭେନ୍ଧ
ନିଭଭ
ନ ୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ପୋଭପ, ସଂଖ ଆତୟୋଦିଭୋନଙ୍କୁ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥୋଏ :
o

ନୋଭୋଙ୍କି ତ ଓଭପଘୋଯୀ

o

ଣ-ନୋଭୋଙ୍କି ତ ଓଭପଘୋଯୀ
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ଣ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ – ଓଭପଘୋଯୀ ସଭନ୍ଧ
ନିଭଭ
ନ ୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସଂଖ, ସଂସ୍ଙୋ, କ୍ଳବ୍ ଆତୟୋଦିଭୋନଙ୍କୁ ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥୋଏ
o

ନୋଭୋଙ୍କି ତ ସଦସୟ

o

ନୋଭ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘିହ୍ନଟ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥିଫୋ ସଦସୟ

ୂଧ୍ୟୋନ ଦିନ୍ତୁ : ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ରକୋ ଯୂୄ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଆ ୋୄଯ
ବଗ୍ନ ସ୍ଥି ରି ସୀ ଏଫଂ ୄଦୈନଓ
ି ଓାମପୟଓାଯ ହାନି ାଆଁ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ
ଏହୋ ଏଓ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି PA ରିସୀ ୄଟ  ׀ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ସ୍ଙିବଙ୍ଗ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏହି ରିସୀଯ ଯିଓଳ୍ପନୋ
ଓଯୋମୋଆଙି ׀
i.

ଦୋଫୀ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ଙିବଙ୍ଗ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଉରିଳଖିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୋବ ଓିଭୋ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ

ii. ରୋବଯ ଯିଭୋଣ ସୁଯକ୍ଷୋପ୍ରୋପ୍ତ ସ୍ଙିଯ ପ୍ରଓୋଯ ଏଫଂ ଯହିଥିଫୋ ବଗ୍ନ ସ୍ଙିଯ ସ୍ୱଯୂ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ ׀
iii. ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ଧିଓ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋଓୁ କୄର, ସଯ ସ୍ଙିବଙ୍ଗ ୄକ୍ଷୋ ୄମୌକିଓ ସ୍ଙିବଙ୍ଗକ ୄଯ ଧିଓ
ପ୍ରତିର୍ତ ଯ ରୋବ ଥୋଏ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ଚଙ୍ଘ ହୋଡ ୋଆଁ ରୋବ ଯ ପ୍ରତିର୍ତ ଙ୍ଗୁ  ି ହୋଡଯ ରୋବ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ ୄହଫ ׀
iv. ଏହି ରିସୀ ୄଦୈନନ୍ଦିନ ଓୋମପୟଓୋ ମଥୋ: ଔୋଆଫୋ, ୄର୍ୌଘ ଓଯିଫୋ, ୄୋର୍ୋଓ ିନ୍ଧଫ
ି ୋ, ସଂମଭ ୂଛୋଡୋ ଯିସ୍ରୋଓୁ
ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଯଖିଫୋ କ୍ଷଭତୋ ଓିଭୋ କତିହୀନତୋ ଯ ହୋନି ୋଆଁ ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୋବସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ମୋହୋ ପୄଯ ଫୀଭିତ ତୋ’ ଚୀଫନ ନିଫପୋହ ସହିତ ଚଡିତ ଔଙ୍ଙପଯ ଧ୍ୟୋନ ଯଖି ୋଯିଫ ׀
v. ଏହୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ରୋବ ଏଫଂ ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଏ  ׀ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ଏଫଂ ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଥିଫୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄମୋଚନୋ ଉରବ୍ଧ ଙି ׀
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O. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା
1. ରି ସୀ ଯ ଅଫଶୟଓତା
ଫୟଫସୋଣ, ଙୁ ଟ ି ଓିଭୋ ଧ୍ୟଣନ ୋଆଁ ବୋଯତ ଫୋହୋଯଓୁ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ବୋଯତୀଣ ନୋକଯିଓ ତୋଯ ଫିୄଦର୍ ଯହଣୀ
ଫଧିୄଯ ଦୁ ଖପଟଣୋ, କ୍ଷତଫିକ୍ଷତ ଓିଭୋ ୄଯୋକ ବି ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୄଭଡିଓର ୄସଫୋଯ ଭୂରୟ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ
ଣୁ .ଏସ୍.ଏ.  ଓୋନୋଡୋ ବି ୄଦର୍ୄଯ, ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଫଡ ଅଥିଓ ସଭସୟୋକୁଡଓ
ି ଚୋତ ଓଯି ୋୄଯ ମଦି ଏହି
ୄଦର୍କୁଡଓ
ି ୁ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଏଓ ଦୁ ବପୋକୟଚନଓ ଦୁ ଖପଟଣୋ/ୄଯୋକଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ଏ  ׀ୄସବି ଦୁ ବୋପ କୟୂର୍ଣ୍ପ ଖଟଣୋ
କୁଡଓ
ି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ମୋତ୍ରୋ ରିସୀ ଓିଭୋ ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ୂଫିୄଦର୍ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଦୁ ଖପଟଣୋ ରିସୀ ସଫୁ
ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀
2. ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯିସଯ
ୄସବି ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୁ ଖପଟଣୋ  ୄଯୋକ ରୋବସଫୁ ୋଆଁ ଉେିଷ୍ଟ, ଓିନ୍ତୁ ଫଚୋଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଧିଓୋଂର୍ ଉତ୍ପୋଦ
ୄକୋଟିଏ ଉତ୍ପୋଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭୋସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖୋ ୟୋୄଓଚ ଓଯି ଯଔନ୍ତି  ׀ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙି:
i.

ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ/ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ

ii. ୄଯୋକ/ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ୄଭଡିଓୋର ଔଙ୍ଙପ
iii. ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋୄକଜ୍ ଯ ହୋନି
iv. ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋଗ୍ ଯ ଅକଭନ ୄଯ ଫିଭ
v. ୋୄସ୍ପୋଟପ ଏଫଂ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ହୋନି
vi. ସବ୍ନର୍ତ୍ି/ଫୟକ୍ତିକତ ହୋନି ୋଆଁ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ଦୋଣିତ୍ୱ
vii. ମୋତ୍ରୋଯ ଯେଓଯଣ
viii. ହଯଣ ୂହୋଆଚୋକ୍ ସୁଯକ୍ଷୋ
3. ୄମାଚନା କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଓାଯ
ୄରୋଓପ୍ରିଣ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄହରୋ ଫୟଫସୋଣ  ଙୁ ଟ ି ୄମୋଚନୋ, ଧ୍ୟଣନ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ନିମୁକ୍ତି ୄମୋଚନୋ ׀
4. ଓିଏ ଏହି ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯି ାଯିଫ
ଫିୄଦର୍ୀ ଓିଭୋ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀକଡିଓୁ ୄଓଫ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଉତ୍ପୋଦନ ଯୂୄ ଓିଭୋ ଏଓ ଫିଦୟଭୋନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ ଓବଯ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମଦି ଅଡ-ନ
ଓବଯ ୋଆଁ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
5. ଏହି ରିସୀଓୁ ଓିଏ ୄନଆାୄଯ
ଫୟଫସୋଣ, ଙୁ ଟ ି ଓିଭୋ ଧ୍ୟଣନ ସଓୋୄର୍ ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଚୄଣ ବୋଯତୀଣ ନୋକଯିଓ ଏହି ରିସୀ ଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆୋୄଯ
 ׀ଫିୄଦର୍ଓୁ ଘୁକ୍ତି ୂଓଣ୍ଟିୋଓଟ ୄଯ ଠ୍ୋମୋଉଥିଫୋ ବୋଯତୀଣ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଆୋୄଯ ׀
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6. ଫୀଭା ଯାଶି ଏଫଂ ପ୍ରିଭିୟଭ
ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ଣୁ .ଏସ୍. ଡରୋଯ ୄଯ ନୁ ୄଭୋଦିତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣତଃ USD 100,000 ଠ୍ୋଯୁ USD 500,000
ମପୟନ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୄଭଡିଓୋର ଔଙ୍ଙପ, ନିଓୋସ, ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୁଥିଫୋ ନୁ ବୋକ ଭୂଔୟ ନୁ ବୋକ
ୄଟ  ׀ନୟସଫୁ ନୁ ବୋକ ୋଆଁ , ଦୋଣିତ୍ୱ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୟତୀତ S.I. ୂଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓମ୍ ୄଟ  ׀ପ୍ରି ଭିଣଭ ସଫୁ ବୋଯତୀଣ
ଟଙ୍କୋ ଅଓୋଯୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ, ୄଓଫ ନିମୁକ୍ତି ୄମୋଚନୋ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ଙୋଡି ୄମଉଁଟ ି ପ୍ରିଭିଣଭଓୁ ଡରୋଯ
ଅଓୋଯୄଯ ୄଦଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ  ׀ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଦୁ ଆ ପ୍ରଓୋଯଯ ଟନ୍ତି:
 USA/ଓୋନୋଡୋଓୁ ଫହିବୂ ତ
ପ ଓଯି ଫିଶ୍ୱ-ଫୟୋଓ
 USA/ଓୋନୋଡୋଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯି ଫିଶ୍ୱ-ଫୟୋଓ
ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦ ୄଓଫ ଏସୀଣ ୄଦର୍କୁଡଓ
ି , ୄଓଫ ୄସ୍କୄନିନ ୄଦର୍କୁଡଓ
ି ଆତୟୋଦି ୄଦର୍କୁଡଓ
ି ୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି
׀
1. ଓୄପାୄଯଟ ଫାଯଭୋଯ ମାତ୍ରା ୄମାଚନା
ଏହୋ ଏଓ ଫୋର୍ିଓ ରିସୀ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ/ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ତୋ’ ଏଓିିଓୁୟଟିବଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ
ନିନ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ବୋଯତ ଫୋହୋଯଓୁ ଫୋଯଭୋଯ ମୋତ୍ରୋ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭଧ୍ୟ
ନିଅମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁଭୋୄନ ଏଓ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଫିୄଦର୍ ୋଆଁ ଫିଭୋନ ମୋତ୍ରୋ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ମୋତ୍ରୋଯ
ସଫପୋଧିଓ ଫଧି ଉୄଯ ଏଫଂ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପୄଯ ଉରବ୍ଧ ଓଯୋମୋଆୋଯୁଥିଫୋ ମୋତ୍ରୋକୁଡଓ
ି ଯ ସଫପୋଧିଓ ସଂଔୟୋ ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ
ସୀଭୋ ଙି ׀
ଅଚିଓୋରି ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଉଥିଫୋ ଏଓ ୄରୋଓପ୍ରି ଣ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୋର୍ିଓ ୄଖୋର୍ଣୋ ତ୍ର ରିସୀ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଯ
ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଓିତ ମୋତ୍ରୋଯ ଭୋନଫ ଦିଫସକୁଡଓ
ି ଯ ଅଧୋଯୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର କୁଡଓ
ି ଓଭପଘୋଯୀ କ୍ରଭୄଯ ମୋତ୍ରୋ ଦିଫସ ସଂଔୟୋ ଅଧୋଯୄଯ ସୋପ୍ତୋହିଓ ଯୂୄ/ୋକ୍ଷିଓ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ
ଗ୍ରୀଭ ଫିକ୍ଷୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓୁ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ରିସୀ ଘୋରୁ ଥିଫୋ ଫଧିଯ ଭୋନଫ ଦିଫସଯ ସଂଔୟୋୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଆଁ
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଦିଅମୋଏ  ׀ୄମୄହତୁ ଏହୋ ତଯିକ୍ତ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସଭୋପ୍ତ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ଉୄଯୋକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଓଫ ଫୟଫସୋଣ  ଙୁ ଟ ି ମୋତ୍ରୋ ୋଆଁ ନୁ ୄଭୋଦିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
OMP ନ୍ତକପତ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନ କୁଡଓ
ି ୄଯ ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକସଫୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ଥିଫୋ
ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଫିୄଦର୍ୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଯି ୋଯିୄଫ ନୋହିଁ ׀
ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ନକଦ ହୀନ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ଧିଓୋଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ୄନଟେଓପ ଥିଫୋ ଏଓ ଅନ୍ତଚପୋତିଓ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ସଂମୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁଭୋୄନ ଫିୄଦର୍ୄଯ
ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄସଫୋ ଦିନ୍ତି ׀
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P. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା
1. ସଭୂହ ରିସୀ
ୄମଭିତ ି ଓି ଧ୍ୟୋଣ ଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋ ମୋଆଙି ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ଓୁ ଏଓ ସଭୂହ ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଅମୋଏ ମିଏ ଏଓ
ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଯ ୄକ୍ରଡିଟ ଓୋଡପ ଫିବୋକ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ରିସୀ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କଯ
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭୂହ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ମଦି ୄସବି ସଭସ୍ଗ ଉତ୍ପୋଦ
କୁଡଓ
ି ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ୄହୋଆଥିଫ ׀
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ରକ୍ଷ- ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ׀
1. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯିସଯ
ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ ମୋହୋ ଓଭପଘୋଯୀ 
ୄସଭୋନଙ୍କ ଯିଫୋଯଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ଅଶ୍ରିତ ତି/ତ୍ନୀ, ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତି ଏଫଂ ିତୋଭୋତୋ/ର୍ୋର୍ୁଶ୍ୱର୍ୁଯ
ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି ׀
2. ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄମାକୟ ସୁଯକ୍ଷା
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄନଓ ଥଯ ସଭୂହଯ ଅଫର୍ୟଓତୋସଫୁ ଯ ଉମୁକ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄମୋକୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
ଟନ୍ତି  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ସଭୂହ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ
ଯ ୄନଓ ଭୋନଓ ଫଚପନ ୋଆଫ ׀
3. ପ୍ରସୂତ ି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ୄହଉଙି ପ୍ରସୂତ ି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ  ׀ଏହୋଓୁ ଅଚିଓୋରି
ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ, ଓିନ୍ତୁ ଦୁ ଆ ଯୁ ତିନ ି ଫର୍ପଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ସହିତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଙି ׀
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓଫ ନ ଭୋସଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଥୋଏ, ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ
ହଟୋଆ ଦିଅମୋଏ  ׀ପ୍ରସୂତ ି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ର୍ିର୍ଯ
ୁ ପ୍ରସଫ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫୋୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ
ଯୄଔ ଏଫଂ C-ନୁ ବୋକ ପ୍ରସଫ ଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ଏହି ସୁଯକ୍ଷୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଯିଫୋଯ ଯ ୄଭୋଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ବିତୄଯ ଟ
25, 000 ଠ୍ୋଯୁ ଟ. 50, 000 ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ׀
4. ଶିଶୁ ସୁଯକ୍ଷା
ିରୋଭୋୄନ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓଫ ତିନ ି ଭୋସଯ ଅଣଠ୍ୋଯୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯନ୍ତି  ׀ସଭୂହ
ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଦିନଯୁ ହିଁ ର୍ିର୍ୁଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଏ, ୄଫୄୄଫୄ ପ୍ରସୂତ ି ସୁଯକ୍ଷୋ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ
ଏଫଂ ୄଫୄ ୄଫୄ ଯିଫୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
5. ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ହଟାଆ ଦିଅମାଏ
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ୄଓୄତଓ ଫଚପନ ମଥୋ: ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ଫଚପନ, ତିଯର୍
ି ଦିନ ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି, ଦୁ ଆ ଫର୍ପଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି,
ସହଚୋତ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ୄମୋକୟ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅ ମୋଆ ୋୄଯ ׀
6. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଭୂହ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଫଣସ ୄପ୍ରୋପୋଆର, ସଭୂହଯ ଅଓୋଯ ଏଫଂ
ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ସଭୂହଯ ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ହୁ ଏ  ׀ୄମୄହତୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ନୁ ବୂତି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି
ଫର୍ପଓୁ ଫର୍ପ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ, ଉୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବି ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୁ ଭୁକ୍ତ ବୋୄଫ
ଦିଅମୋଏ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭସଫୁ ବିତୄଯ ତୋ’ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋ ସଭୂହ ରିସୀଧୋଯୀଯ
ହିତୄଯ ଥୋଏ ׀
7. ଣ-ନିମୁକ୍ତିଦାତା ଓଭପଘାଯୀ ସଭୂହ
ବୋଯତୄଯ, ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ପ୍ରୋଫଧୋନକୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄନଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନ ଓୁ
ଓଡୋଓଡି ଯୂୄ ଫିୄଯୋଧ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄମୄତୄଫୄ ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ଫୟତୀତ ନୟଭୋନଙ୍କୁ ଦିଅମୋଏ, ଏହୋଯ
ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ସହିତ ସଭୂହ ଭୋରିଓଯ ସଭନ୍ଧଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଏହୋଯ ସଂଘଣ ଫୟୋଙ୍କ ଅଓୋଉଣ୍ଟଧୋଯୀ ଓିଭୋ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଓୋଡପ ଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀ ୄନଉଥିଫୋ ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଏଓ
ସଭଧଭପୀ ସଭୂହ କଠ୍ନ ଓୄଯ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫଡ ସଭୂହ ୄସଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ସହିତ ନୁ ଓୂ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଏଓ
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ବୋୄଫ ୄମୋକୟ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋବ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ସଭଥପ ହୁ ଏ ׀
ଏଆଠ୍ି ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଅଓୋଉଣ୍ଟଧୋଯୀ ଠ୍ୋଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହୁ ଏତ ଫହୁ ତ ଓମ୍ ୄହୋଆୋୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଏଓ
ସଭୂହ ହିସୋଫୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ମପୟୋପ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଫୟୋଙ୍କ ଏଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିସୀ
ଅଓୋଯୄଯ ଏଫଂ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରିଭିଣଭ ହୋଯୄଯ ଏହୋଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଏଓ ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଓଯିଥୋଏ ׀
8. ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ସଭୂହଯ ଅଓୋଯ ଏଫଂ ସଭୂହଯ ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି ଅଧୋଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟଯ
ପ୍ରୋଫଧୋନ ଙି  ׀ସଭୂହ ଫୀଭୋ ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓୄଯ, ୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭୂହ ୄକୋଟିଏ ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ସଭୂହ ଧୋଯୀ ଓୁ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ସର୍ତ୍ପ ୋଆଁ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଥୋଏ, ଫର୍ୟ ଏଆ
ଫର୍ପକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏହି ଔଣ୍ଡ ଭୂଔୟତଃ ପ୍ରତିୄମୋକିତୋ ୄମୋକଁୁ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ଓମ୍ ଭୂରୟନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓୋଯଣଯୁ, ଉଙ୍ଙ ହୋନି ନୁ ୋତ
ୄଦଖିଙି  ׀ୄମୄତୄଫୄ, ଏହୋ ୄଓୄତଓଙ୍କୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ  ସୁଯକ୍ଷୋ ଯ ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ଅଡଓୁ ୄନଆଙି ׀
ଏହୋ ୄଖୋର୍ିତ ଓଯିଫୋ ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ଯିସ୍ଙିତ ି ୄସ ସଭଣଯୁ ସଂୄର୍ୋଧିତ ୄହୋଆଙି ׀
9. ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଥଫୋ ସଭୂହ ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଓଭପଘୋଯୀ ଓିଭୋ ସଭୂହ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଂର୍ଦୋନ ଅଧୋଯୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଏହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ୄଓଫ
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ୄକୋଟିଏ ଘୁକ୍ତି ୄଟ, ୄମଉଁଠ୍ି ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ/ସଭୂହ ଭୋରିଓ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଏଓତ୍ର ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଚଭୋ ଓୄଯ ମୋହୋ ସଭସ୍ଗ
ସଦସୟଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀

10. ଅଡ୍-ନ୍ ରାବ
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ବୋୄଫ ୄମୋକୟ ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୁଯକ୍ଷୋ ସଫୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ୄମଯି ଓି ଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ମତ୍ନ, ଦୃ ଷ୍ଟି ମତ୍ନ, ଏଫଂ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ  ୄଫୄ ୄଫୄ, ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ଓିଭୋ ସମ୍ମୋନୋଥପ ରୋବ ଯୂୄ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ସୁଯକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ ׀
ଟିପ୍ପଣୀ :
IRDA ସଭୂହ ଦୁ ଖଟ
ପ ଣୋ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସର୍ତ୍ପକଡ
ି ଉୄରଳଔ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ଏହୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ୄଫୈଧ
ୁ ଓ
ଏଫଂ ଥପ ଅଣଓୋଯୀ ସଭୂହ ରିସୀ ୄମୋଚନୋ କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄମୋକ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଠ୍ଓ/ଓଟୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଥକୋଭୀ
ୄହଫୋଠ୍ୋଯୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଅଧୁନଓ
ି ସଭଣୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଯଓୋଯୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ ଏଫଂ ସୋଭୂହଓ
ି ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ସୁଯକ୍ଷୋ ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ୄମୄହତୁ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭଗ୍ର ଚନସଭୁଦୋଣ ୋଆଁ କ୍ରଣ
ଓଯୋମୋଏ ׀
ଯିବାଷା
ସଭୂହ ଯିବୋର୍ୋଓୁ ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ସୋଯୋଂର୍ଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ:
a) ଏଓ ସଭୂହ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଉୄେର୍ୟ ଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍, ଏଫଂ ସଭୂହ ସଂକଠ୍ଓଙ୍କ ୋଔୄଯ
ସଭୂହଯ ଧିଓୋଂର୍ ସଦସୟଠ୍ୋଯୁ ୄସଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ଫୀଭୋଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ-ତ୍ର ଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
b) ଫୀଭୋଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି ସଭୂହ କଠ୍ିତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
c) ରୋକୁ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ଏଫଂ ଉରବ୍ଧ ରୋବସଫୁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
d) ସଭୂହ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟସଫୁ ଓୁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଅଡଓୁ ଫଢୋଆ ଦିଅମିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓୁ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
2. ଓୄପାୄଯଟ୍ ଫପର୍ ଥଫା ୄପଳାଟଯ ସୁଯକ୍ଷା
ଧିଓୋଂର୍ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫୋଯ ଏଓ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋ ଟ. ଏଓ
ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ୋଞ୍ଚ ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ସ୍ଙିତ ି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଯିଫୋଯଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୄର୍ର୍
ୄହୋଆମୋଏ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଏଓ ଯିଫୋଯ ସଦସୟଯ ଫଡ ୄଯୋକ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ  ׀ୄସ ବି ଯିସ୍ଙିତ ି ସଫୁ ୄଯ, ଫପର୍ ସୁଯକ୍ଷୋ
ଅଯୋଭ ୄଦଆଥୋଏ, ୄମଉଁଠ୍ି ଯିଫୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଉଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ଏହି ଫପଯ ଯୋର୍ି ଠ୍ୋଯୁ ୂଯଣ
ଓଯୋମୋଏ ׀
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ସଂକ୍ଷିପ୍ତୄଯ ଓହିଫୋଓୁ କୄର, ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷୋୄଯ ଟ. ଦର୍ ରକ୍ଷଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ୄଓୋଟି ଓିଭୋ ଧିଓ ଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଥିଫ  ׀ଥୄଯ ଏଓ
ଯିଫୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୄର୍ର୍ ୄହୋଆକୄର, ଯୋର୍ି ସଫୁ ଓୁ ଫପଯ ଠ୍ୋଯୁ ଫୋହୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ଫର୍ୟ ଏହି ଉୄମୋକ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଫଡ ୄଯୋକ/ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ଔଙ୍ଙପ ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥୋଏ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ୄର୍ର୍
ଓଯିଦଏ
ି ׀
ୄସହି ଯୋର୍ି ମୋହୋଓୁ ଏହି ଫପର୍ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉୄମୋକ ୄହୋଆ ୋଯିଥୋନ୍ତୋ, ତୋହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ଭୂ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ମପୟନ୍ତ ଓୟୋପ୍ ୂସୀଭିତ ଓଯିଦଅ
ି ମୋଏ  ׀ୄସ ବି ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟଭ ଅଓୋଯଯ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ
ଦିଅମିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଚୄଣ ଫିୄଫଓର୍ୀ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଳ୍ପ ଫୀଭୋଯୋର୍ିଯ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଏହି ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯି ନ
ୋୄଯ ׀

Q. ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଉତ୍ପାଦ
1. ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା
ଏଆ ଓିଙ ି ଫର୍ପ ବିତୄଯ, ଓୟୋନସଯ, ଭଧୁୄଭହ ବି ୄଯୋକ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ସୁଯକ୍ଷୋସଫୁ ଭୂଔୟତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ
ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ୄହୋଆଙି  ׀ସୁଯକ୍ଷୋ ଦୀଖପୋଫଧି ୄଟ – 5 ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ 20 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଏଫଂ ଏଓ ଅୄଯୋକୟତୋ
ରୋବ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଙି – ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ନିଣଭିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଯୀକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଯକ୍ତ
ଗ୍ୁୄଓୋଚ, LDL, ଯକ୍ତ ଘୋ ଆତୟୋଦି ବି ଓୋଯଓୄଯ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୋଆଁ ରିସୀଯ ଦ୍ୱିତୀଣ ଫର୍ପ ଯଠ୍ୋଯୁ ହ୍ରୋସ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ଅଓୋଯୄଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଙି  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ, ନିଷ୍ଫ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୋଆଁ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରୋକୁ
ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀
2. ଭଧୁୄଭହ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଫୟକ୍ତି ଭାନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଯିଓଳ୍ପିତ ଉତ୍ପାଦ
ଏହି ରିସୀଓୁ 26  65 ଫର୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ୄନଆ ୋଯନ୍ତି ଏଫଂ 70 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ନୂ ତନୀଓଯଣୀଣ ୄଟ  ׀ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ଟ. 50,000 ଠ୍ୋଯୁ ଟ. 5,00,000 ଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଯୄହ  ׀ପ୍ରୄଓୋଷ୍ଠ ବଡୋ ଉୄଯ ଓୟୋିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ  ׀ଉତ୍ପୋଦଟି
ଡୋଆୄଫଟିକ୍ ୄଯଟିୄନୋୋଥି ୂଘକ୍ଷୁ , ମଓୃ ତ୍, ଡୋଆୄଫଟିକ୍ ୋଦ, ୄଡୋନର୍ ଔଙ୍ଙପ ସହିତ ମଓୃ ତ୍ ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ବି ଭଧୁୄଭହ ଯ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ଚଟିତୋକୁଡଓ
ି ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଉେିଷ୍ଟ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ମଦି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ
ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଥୋଏ, ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ସୁଯକ୍ଷୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ୍ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ _____________ ୋଆଁ ଙି ׀
I.

ନ୍ଦଯ ଦିନ

II.

ତିଯର୍
ି ଦିନ

III. ଆଁଘୋିର୍ ଦିନ
IV. ର୍ୋଠ୍ିଏ ଦିନ
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R. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରି ସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭୂଔୟ ସର୍ତ୍ପାଫୀ
1. ୄନଟୱଓପ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ପା
ୄନଟେଓପ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସିଂ ୄହୋମ୍/ଦିଫସ ୄସଫୋ ୄଓନ୍ଦ୍ର ମୋହୋ ଫୀଭିତ ୄଯୋକୀଙ୍କୁ ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟି.ି.ଏ. ସହିତ ଫନ୍ଧନ ନ୍ତକପତ ଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ / ଟି.ି.ଏ. ଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄସବି
ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଘୋଚପ  ର୍ୁଳ୍କ ଉୄଯ ନୁ ଓୂ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ୋଆଁ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫୋ
ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତି  ׀ୄଯୋକୀଭୋୄନ ୄନଟେଓପ ଫୋହୋଯଯ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଔଓୁ ମିଫୋ ୋଆଁ ଭୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ଓିନ୍ତୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ
ସୋଧୋଯଣତଃ ତି ଉଙ୍ଙତଯ ର୍ୁଳ୍କ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀
2. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ପା ୄନଟୱଓପ ୂPPN)
ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଭୂରୟୄଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ
ସନ୍ଦଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄନଟେଓପ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋଯ ଫିଓଳ୍ପ ଯହିଥୋଏ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ନୁ ବୂତି, ଉୄମୋକ  ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଯ ଭୂରୟ
ଅଧୋଯୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହି ସଭୂହ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଓିଙ ି ଭୄନୋନୀତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ସୀଭିତ ଯୄହ, ୄସୄତୄଫୄ
ଅଭ ୋଔୄଯ ସନ୍ଦଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ଫିଓଳ୍ପ ଯୄହ ׀
3. ନକଦହୀନ ୄସଫା
ନୁ ବୂତିଯୁ ଚଣୋଡିଙ ି ୄମ ଋଣଯ ୄକୋଟିଏ ଓୋଯଣ ୄହଉଙି ୄଯୋକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଧୋଯ ଓଯିଫୋ  ׀ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ
ଫୀଭିତ ଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ୄଓୌଣସି ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଫିନୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
ଫୀଭିତ ଓୁ ମୋହୋ ସଫୁ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ, ତୋହୋ ୄହଉଙି ଏଓ ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ହଞ୍ଚିଫୋ ଏଫଂ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରଭୋଣ ସ୍ୱଯୂ
ତୋ’ୄଭଡିଓର ଓୋଡପ ଓୁ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋଓୁ ଏଓ ନକଦହୀନ ବିକଭନ ୄଯ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ
ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ୄନଟେଓପ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋୄଫ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ରିସୀ ସୀଭୋ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ
ଯୋର୍ି ୋଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ ନୁ ସୋୄଯ ୄଦଣୄମୋକୟ ନ ଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
4. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA)
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫିଓୋର୍ ୄହଉଙି ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ (TPA) ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ  ׀ଫିଶ୍ୱ ସୋଯୋ ଫିବିନ୍ନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଠ୍ନଭୋନଙ୍କ ୄସଫୋଯ ଉୄମୋକ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଏୄଚନିଷ କୁଡଓ
ି TPA
ଯୂୄ ଯିଘତ
ି ׀
ବୋଯତୄଯ, ୄସହିସଫୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ୋଆଁ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ TPA ଓୁ ନିମକ୍ତ
ୁ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ନୟ
ଚିନର୍
ି କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି :
i.

ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଏଓ ଯିଘଣ ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ମୋହୋ ତୋ’ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ପ୍ରଭୋଣ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ଏଓ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

ii. ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ
iii. ଦୋଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋ
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TPA ଭୋୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ୋ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ଏଫଂ ନ୍ତିଭ ସଭୋଧୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀TPA ଭୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ି ୋଆଁ ଫିୄର୍ର୍
ଯିଘଣ ତ୍ରଯ ଚୋଯୀ ଠ୍ୋଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯି ନକଦ ହୀନ ଅଧୋଯୄଯ ୄହଉ ଥଫୋ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଅଧୋଯୄଯ ୄହଉ ଦୋଫୀସଫୁ ଯ
ସଭୋଧୋନ ମପୟନ୍ତ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓଭୋନଙ୍କୁ ଫର୍ପ 2001 ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଉଥିରୋ  ׀ୄସଭୋୄନ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋଆୄସନଷ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଫଂ
ନିଣନ୍ତ୍ରିତ/ଯିଘୋିତ ହୁ ନ୍ତି ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଟନ୍ତି  ׀ଏଓ TPA ଯୂୄ ୄମୋକୟତୋ
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଫପନଭ
ି ନ ୁଞ୍ଜି ଏଫଂ ନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓ
ି ୁ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ୄସଫୋଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ, ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ୋଞ୍ଚ-ଙ ପ୍ରତିର୍ତ ଯ
ୋଯିଶ୍ରଭିଓ ୄଯ, TPA ଭୋନଙ୍କୁ ଅଉୄଟଷୋସପ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଭୋୄନ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଓିଭୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଏଓ MOU ୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତି
ଏଫଂ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ, ତୋଓୁ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ
ଦିଅମୋଏ  ׀ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୂଭୋନଙ୍କ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ୂଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଟନ୍ତି, ମିଏ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଭୋନଙ୍କ ସହିତ
ସଭନଣ ସ୍ଙୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ନ୍ତିଭ ସଭୋଧୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
5. ଡାକ୍ତଯଔାନା
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂହସ୍ପିଟୋର ଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄଯୋକ ୂସୁସ୍ଙତୋ ଏଫଂ/ଓିଭୋ କ୍ଷତ ଯ ଅନ୍ତଃ – ୄଯୋକୀ ୄସଫୋ  ଦିଫସ ୄସଫୋ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ସ୍ଙୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ସଂସ୍ଙୋନ ଏଫଂ ମୋହୋଓୁ ସ୍ଙୋନୀଣ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ସହିତ ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହୋଆଥିଫ, ୄମଉଁଠ୍ି
ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ, ଏଫଂ ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୃତ  ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄଭଡିଓର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନର୍ ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱୋଫଧୋନ ଧୀନୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ନିଭନୄଯ
ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ବି ସଭସ୍ଗ ସଫପନଭ
ି ନ ଭୋଦଣ୍ଡ ଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ନୁ ୋନ ଓଯୁଥିଫ:
a) ଏଥିୄଯ 10,00,000 ଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ୄରୋଓସଂଔୟୋ ଥିଫୋ ସହଯକୁଡଓ
ି ୄଯ ନୂ ୟନ 10 ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀ ର୍ମୟୋ ଏଫଂ ନୟ
ସଫୁ ସ୍ଙୋନୄଯ ନୂ ୟନ 15 ଅନ୍ତଃୄଯୋକୀ ର୍ମୟୋ ଥିଫ;
b) ଏହୋଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ି ନ୍ତକପତ 24 ଖଣ୍ଟୋ ଧଯି ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ନସିଂ ଷ୍ଟୋଫ୍ ଥିୄଫ;
c) 24 ଖଣ୍ଟୋ ଧଯି ୄମୋକୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଭଡିଓର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ୂଭୋୄନ ଥିୄଫ;
d) ଏହୋଯ ନିଚଯ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ସୁସଜ୍ଜିତ ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଥିଫ ୄମଉଁଠ୍ି ର୍ରୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୂସଚିଓର ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
ସଂୋଦନ ଓଯୋମୋଏ ;
e) ୄଯୋକୀଭୋନଙ୍କଯ ୄଦୈନଓ
ି ୄଯଓଡପ ଯୄଔ ଏଫଂ ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଙ୍କ ୋଆଁ ବିକଭୟ
ଓଯିଫ ׀
6. ୄଭଡିଓର ପ୍ରାଓିଟଶନଯ
ଏଓ ୄଭଡିଓର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ୄହଉଙି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ବୋଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ଯୋଚୟଯ ୄଭଡିଓର ଓୋଉନିଷର ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ
ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଧୋଯଣ ଓଯିଥୋଏ ଏଫଂ ତୋ’ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୋଧିଓୋଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଫୟଫସୋଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଧିଓୋଯପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହୋଆଥୋଏ; ଏଫଂ ତୋ’ ରୋଆୄସନଷଯ ଯିସଯ  ୄକ୍ଷତ୍ରୋଧିଓୋଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥୋଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଏହି
ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରକୋଆଫୋ ୋଆଁ ଭୁକ୍ତ ଟନ୍ତି ୄମ ଞ୍ଜି ଓୃତ ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ ଫୀଭିତ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ନିଓଟ ିଯଫ
ି ୋଯ ସଦସୟ ନ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍
׀
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7. ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସପ
ୄମୋକୟତୋପ୍ରୋପ୍ତ ନସପ ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ବୋଯତୀଣ ନସିଂ ଓୋଉନିଷର ଓିଭୋ ବୋଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ଯୋଚୟଯ ନସିଂ
ଓୋଉନିଷର ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଧୋଯଣ ଓଯିଥୋଏ ׀
8. ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓ ଔଙ୍ଙପ
ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସଫପଦୋ ଏହି ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ରିସୀ ୄସହି ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ
ମୋହୋ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ୄବୌକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ୄଯୋକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ୄଟ ୄଫୋରି ଭୄନ ଓଯୋମିଫ ׀
ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ଯିବୋର୍ୋ ୄହୋଆୋୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄସହିସଫୁ ଘୋଚପ ମୋହୋ ୄସହି ସ୍ଙିତ ି ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯିଫୋଓୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋର୍ୋସ୍ଘ
ନୁ ଯୂ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ, ୄସହି ସ୍ଙୋନ ୄମଉଁଠ୍ି ଏହୋ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ, ୄସଆଠ୍ି ୄସ ବି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସୋଧୋଯଣ
ସ୍ଗଯଯ ଘୋଚପ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄସହି ସଫୁ ଘୋଚପ ଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ମୋହୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥୋନ୍ତୋ ମଦି ୄଓୌଣସି
ଫୀଭୋ ନ ଥୋଅନ୍ତୋ ׀
IRDAI ୄସଫୋ ଓିଭୋ ଫିତଯଣ ୋଆଁ ଘୋଚପ ଯୂୄ ଉମୁକ୍ତ ଘୋଚପ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯନ୍ତି, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ନିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ୋଆଁ ଭୋନଓ
ଘୋଚପ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ସଂୃକ୍ତ ୄଯୋକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ୄନଆ, ୄସହି ସଭୋନ ଓିଭୋ ସଦୃ ର୍ୟ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ
ୄବୌକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଘିତ ଘୋଚପକୁଡଓ
ି ସହିତ ସୁସଂକତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଏହି ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଫିଲ୍ ଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ
ଭଧ୍ୟ ସୋଧୋଯଣ ୄଯୋକ ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଉଙ୍ଙ ସ୍ଗଯଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ମିଫୋଯୁ ନିଫୋଯଣ ଓୄଯ, ମୋହୋଓୁ ନୟଥୋ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ଓମ୍
ଭୂରୟୄଯ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଥୋନ୍ତୋ ׀
9. ଦାଫୀ ଯ ସୂଘନା
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଦୋଫୀଯ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘନୋ  ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଉସ୍ଙୋନୋ ୋଆଁ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ସଭଣ ସୀଭୋ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯୄଔ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ଗ୍ରୋହଓ ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋ ଆଙ୍ଚୋ ଓୄଯ, ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଉଘିତ୍ ସଭଣ ୂଫପଯୁ
ସୂଘନୋ ଦିଅମୋଏ, ଫର୍ୟ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄଫୄୄଫୄ ଦୋଫୀଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ ଭୄନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ୁ ୄନଓ ଦିନ/ଭୋସଯ ଫିତ ି ମିଫୋ ୄଯ ଚଭୋ ଓୄଯ  ׀ଫିର କୁଡଓ
ି ୁ ଚଭୋ
ଓଯିଫୋୄଯ ଫିଭଯ ଯିଣୋଭ ଫିର ସଫୁ ଯ ଫୀତି, ଫୀଭିତ/ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଙ ଓଟ ଆତୟୋଦି ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଠ୍ିକ୍ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ  ׀ୄତଣୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଘନୋ ଉୄଯ ୄଚୋଯ ଦିନ୍ତି  ׀ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ଚଭୋ ୋଆଁ ସଭଣ ସୀଭୋଓୁ ସୋଭୋନୟତଃ
ଡିସଚୋଚପଯ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ 15 ଦିନୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ତୁ ଯନ୍ତ  ସଠ୍ିକ୍ ଯିୄୋଟପ ଓଯିଫୋୋଆଁ ସକ୍ଷଭ
ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ୄମଉଁଠ୍ି ଫି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ, ଭଧ୍ୟ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀
IRDA ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଏହି ସର୍ତ୍ପ ଯୄଔ ୄମ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ସଭଣ ଫୋହୋୄଯ ଦୋଫୀ ସୂଘନୋ/ଓୋକଚତ୍ର ଚଭୋ ଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫୋ
ଉଘିତ୍ ମଦି ତୋହୋ ୋଆଁ ଏଓ ତଓପସଙ୍ଗତ ଓୋଯଣ ଥୋଏ ׀
10. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀସଫୁ ୄଯ, ଏଓ ଦୋଫୀ ଭୁକ୍ତ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଏଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଉରବ୍ଧ ଥୋଏ  ׀ୄନଓ ରିସୀ ଘୋୄଯୋଟି ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି , ଦୋଫୀ ଫିହୀନ ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭୋପ୍ତିୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଯୀକ୍ଷଣ
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ଯ ଭୂରୟଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ୋଆଁ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଥୋନ୍ତି  ׀ଏହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ତିନ ି ଫର୍ପଯ ହୋଯୋହୋଯି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ 1% ୄଯ
ସୀଭିତ ଯଔୋମୋଏ ׀
11. ସଂଘିତ ୄଫାନସ
ଏଓ ଦୋଫୀ ଭୁକ୍ତ ରିସୀଧୋଯୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯିଫୋଯ ନୟ ଏଓ ଉୋଣ ୄହଉଙି ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀ ଫିହୀନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ଉୄଯ ଏଓ ସଂଘିତ ୄଫୋନସ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ  ׀ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ନୂ ତନୀଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ
ପ୍ରତିର୍ତ, ଧଯନ୍ତୁ ଫୋର୍ିଓ 5% ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଦର୍ ଦୋଫୀ-ଫିହୀନ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ସଫପୋଧିଓ 50% ମପୟନ୍ତ
ନୁ ୄଭୋଦିତ ହୁ ଏ  ׀ଫୀଭିତ ଭୂ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଉୄବୋକ ଓୄଯ ׀
IRDAI ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ, ସଂଘିତ ୄଫୋନସ ୄଓଫ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଉୄଯ ପ୍ରଦୋନ
ୂ ି ଅଧୋଯିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ରୋବ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ୂPA ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫୟତୀତ ନୁ ୄହଁ  ׀ସଂଘିତ ୄଫୋନସଯ ସଂଘୋନ
ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ  ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉରିଖି
ଳ ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଏହୋ ଉୄଯ, ମଦି ଦୋଫୀ ୄଓୌଣସି
ନିେଷ୍ଟ
ି ଫର୍ପୄଯ ଓଯୋମୋଏ, ଉୋଚିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଂଘିତ ୄଫୋନସ ଓୁ ୄସହି ସଭୋନ ହୋଯୄଯ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଉଁ
ହୋଯୄଯ ଏହୋ ଉୋଚିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଟ 5.000 ଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ୋଆଁ ଏଓ ରିସୀ ନିଏ  ׀ଦ୍ୱିତୀଣ ଫର୍ପୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପୄଯ ଦୋଫୀ ନ ଥିଫୋ
ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସ ଟ 5,000 ଯ ୄସହି ଏଓୋ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଟ. 3.15 ରକ୍ଷ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ 5 % ଧିଓ ଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ଏହୋ ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ପଯ ଦୋଫୀ ଭୁକ୍ତ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଉୄଯ ଟ. 4.5 ରକ୍ଷ ମପୟନ୍ତ ଫଢିୋୄଯ ׀
12. ଭାରସ୍ ସ / ୄଫାନସ
ୄମଭିତ ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀଓୁ ଦୋଫୀ ଠ୍ୋଯୁ ଭୁକ୍ତ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଙି, ଠ୍ିକ୍ ୄସଭିତ ି ତୋ’ ଫିଯୀତ ଓୁ ଭୋରସ୍ ଓୁ ହୋମୋଏ
 ׀ଏଆଠ୍ି, ମଦି ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ତି ଧିଓ ହୁ ନ୍ତି, ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଭୋରସ୍ ଓିଭୋ ପ୍ରିଭିଣଭଯ
ୄରୋଡିଙ୍ଗ୍ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଏହୋ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ଯଖି ଓି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ଏଓ ସୋଭୋଚିଓ ରୋବ ରି ସୀ ୄଟ, ଏ ମପୟନ୍ତ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଭୋରସ୍
ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ׀
ଫର୍ୟ, ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ, ଦୋଫୀ ନୁ ୋତ ଓୁ ଉଘିତ୍ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ୄଭୋଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭୄଯ
ୄରୋଡିଙ୍ଗ ଅଓୋଯୄଯ ଭୋରସ୍ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦି ନୁ ବୂତି ଉର୍ତ୍ଭ ହୁ ଏ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଦଯୄଯ ଏଓ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ହୁ ଏ ମୋହୋ ୄଫୋନସ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
13. ଣ ଦାଫୀ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ
ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ଏଓ ୄଫୋନସ ୄଦଫୋ ଯିଫୄର୍ତ୍ପ ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀ ଫିହୀନ ଫର୍ପ ୋଆଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ
ଏଓ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
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14. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ/ୄଓା-ୄଶୟଯିଙ୍ଗ୍
ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଉଙି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀୄଯ ଫୀଭିତ ଏଓ ଂର୍ ଧୋଯଣ ଓଯୁଥିଫୋଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ  ׀ଏହୋ
ଉତ୍ପୋଦ ଅଧୋଯୄଯ ନିଫୋମପୟ ଓିଭୋ ୄସ୍ୱଙ୍ଚୋଓୃ ତ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ନୋଫର୍ୟଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ
ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ନୁ ର୍ୋସନ ଅଣିଥୋଏ ׀
ଫଚୋଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦୄଯ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ ୄମଯିଓି ଫଡ ଫଡ ସଚପଯୀ, ଓିଭୋ ସୋଧୋଯଣବୋୄଫ
ୄହଉଥିଫୋ ସଚପଯୀ, ଓିଭୋ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଅଣୁ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଯହିଙ ି ׀
15. ଓାଟୄମାକୟ / ତିଯିକ୍ତ
ଅହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀୄଯ, ତିଯକ୍ତ
ି ଯୂୄ ଯିଘତ
ି , ଏହୋ ୄହଉଙି ନିେଷ୍ଟ
ି ଥପ ଯୋର୍ି ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀଯ
ପ୍ରଦୋନ ୂଫଯ
ପ ୁ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦି ଏଓ ରିସୀୄଯ
ଓୋଟୄମୋକୟ ଟ. 10, 000 ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭିତ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ହୋନି ୋଆଁ ପ୍ରଥୄଭ ଟ. 10, 000
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ  ׀ଏହୋଓୁ ଉଦୋହଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋଓୁ କୄର, ମଦି ଦୋଫୀ ଟ. 80, 000 ୋଆଁ ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭିତ
ପ୍ରଥଭ ଟ 10, 000 ଫହନ ଓଯିଥୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଟ. 70, 000 ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ ׀
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଓୋଟୄମୋକୟ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟଓ ଦିନ/ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଓୌଣସି ରୋବ ୄଦଣ ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ରୋକୁ ଓଯୋମିଫ ׀
16. ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ପ୍ରତିଫନ୍ଧ
ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦ ନ୍-ଏୄଣ୍ଡଡ୍ ଟନ୍ତି ୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ଖଟଣୋୄଯ ୄଦଣୄମୋକୟ ସଫପୋଧିଓ ଯୋର୍ି ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ୄହୋଆଥୋଏ, ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପୋଦ ଅଚିଓୋରି ଏହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯି ଫୀଭିତ ଘଣନ ଓଯିଥିଫୋ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ଫକପ
ଉୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରକୋଆଥୋନ୍ତି  ׀ନୁ ବୂତିଯୁ ଚଣୋୄଡ ୄମ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ସଭଣ ଔଙ୍ଙପ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋଯ ନୁ କୋଭୀ
ହୁ ଏ, ଧିଓ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ ଔଙ୍ଙପକଡ
ି ଯ ସଭସ୍ଗ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଅନୁ ୋତିଓ ଯୂୄ ଧିଓ ଘୋଚପ ଅଡଓୁ କତି ଓଯୋଏ  ׀ୄତଣୁ
ୁ ଓ
ଏଓ ରକ୍ଷଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଟ 1, 000 ପ୍ରତିଦନ
ି ଯ ଏଓ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ୋଆଁ ଧିଓୋଯୀ ୄହଫ ମଦି ରିସୀୄଯ
ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ୋଆଁ ଫୀଭୋଯୋର୍ିଯ 1% ଯ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଥୋଏ  ׀ଏହୋ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ମଦି ଚୄଣ ଉଙ୍ଙ
ୄଶ୍ରଣୀଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ରକଚଯୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ସନ୍ଦ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ରିସୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ମଥୋଥପ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଉଙ୍ଙ ଫୀଭୋ
ଯୋର୍ି ୋଆଁ କ୍ରଣ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
17. ନୂ ତନୀଓଯଣୀୟତା ନୁ ୄଙ୍ଚଦ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣୀଣତୋ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡି.ଏ. ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ଅଚୀଫନ
କୟୋୄଯଣ୍ଟିମକ୍ତ
ୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓୁ ନିଫୋମପୟ ଓୄଯ  ׀ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋୄଯ ଓିଭୋ
ତତ୍ପଶ୍ଚୋତ୍ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ଫିର୍ଣୄଯ ଫୀଭିତ ଓିଭୋ ତୋଙ୍କ କ୍ଷଯ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଟ ଓିଭୋ ବୂରଘିତ୍ରଣ ଓିଭୋ ରୁ ଘୋଆ
ଯଖିଫୋ ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯି ୋୄଯ ׀
18. ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ
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ଯେଓଯଣ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ
ବୂର ଘିତ୍ରଣ, ଓଟ ଓିଭୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓୋଯଣଯୁ ୄଓଫ ରିସୀଓୁ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି ଯେ
ଓଯିୋୄଯ ׀
ଫୀଭିତଓୁ ତୋ’ ସଫପୄର୍ର୍ ଜ୍ଞୋତ ଠ୍ିଓଣୋୄଯ ୄଯୄଚଷ୍ଟ୍ରିଓୃତ A/D ଦ୍ୱୋଯୋ ନୂ ୟନ ନ୍ଦଯ ଦିନଯ ରିଖିତ ଅଓୋଯୄଯ ସୂଘନୋଯ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ରିସୀଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ଯେ ଓଯୋମୋଏ, ଓବ୍ନୋନୀ ଫୀଭିତ ଓୁ ସଫପୄର୍ର୍ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଯ ଓିଙ ି
ନୁ ୋତ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯିଫ ମୋହୋ ଫୀଭୋଯ ସଭୋପ୍ତ ଫଧି ଯ ନୁ ଯୂ ୄହୋଆଥୋଏ, ମଦି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସି ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋ ମୋଆ ନ ଥିଫ ׀
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯେଓଯଣ ଖଟଣୋୄଯ, ପ୍ରିଭିଣଭ ୄପଯସ୍ଗ ଳ୍ପୋଫଧି ଦଯ ଉୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ, ମୋହୋଯ ଥପ
ୄହଉଙି ଫୀଭିତ ୄପ୍ରୋ-ଯୋଟୋ ୄକ୍ଷୋ ଓମ୍ ପ୍ରତିର୍ତଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆଫ  ׀ମଦି ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ୄଓୌଣସି
ୄପଯସ୍ଗ ଦିଅମିଫ ନୋହିଁ ׀
19. ଭୁକ୍ତ ରୁ କ୍-ଆନ୍ ଫଧି
ମଦି ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ଏଓ ନୂ ତନ ଫୀଭୋ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଙ ି  ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ତୋୄଯ ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍ପ 
ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ସଫୁ ୄସବିଅ ନୁ ହଁ ୄମଭିତ ି ୄସ ଘୋହିଁଥିରୋ, ତୋଯ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଓ’ଣ ୄଟ ?
IRDAI ଏହୋଙ୍କ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ବିତୄଯ ଏଓ ଉୄବୋକ୍ତୋ-ନୁ ଓୂ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଙନ୍ତି ମୋହୋ ଏହି ସଭସୟୋଯ ଧ୍ୟୋନ ଯୄଔ  ׀ଗ୍ରୋହଓ
ଏହୋଓୁ ୄପଯୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ନିଭନ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ୄପଯସ୍ଗ ୋଆୋୄଯ:
1. ଏହୋ ନୂ ୟନ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପଯ ଫଧି ଥିଫୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ୄଓଫ
ପ୍ରମୁଚୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
2. ଗ୍ରୋହଓ ଏହି ଧିଓୋଯଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଓୋମପୟଓୋଯୀ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
3. ତୋଓୁ ଏହୋଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ
4. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄପଯସ୍ଗ ୂଯିପଣ୍ଡ ଉରବ୍ଧ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦି ରିସୀ ଉୄଯ ୄଓୌଣସି ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ଏଫଂ
ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯୋମିଫ
a) ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଯ ଥିଫୋ ଫଧି ୋଆଁ ସଭୋନୁ ୋତିଓ ସଙ୍କଟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ
b) ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ
c) ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଡିଉଟି ଘୋଚପ
20. ନୂ ତନୀଓଯଣ ାଆଁ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧି
ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ରକ୍ଷଣ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଯ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତୋଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ  ׀ୄମୄହତୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ
ରୋବ ସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯଔୋମୋଏ ୄଓଫ ମଦି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଫିନୋ ନ୍ତଯୋ ୄଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯୋହୁ ଏ, ସଭଣୋନୁ ସୋୄଯ
ନୂ ତନୀଓଯଣ ତି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀
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IRDAI ଭୋଦପର୍ଓ
ି ୋ ନୁ ସୋୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଓୋୄର୍ 30 ଦିନଯ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧି ସ୍ୱୀଓୃ ତ
ୄହୋଆଙି ׀
ସଭସ୍ଗ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତୋ ରୋବକୁଡଓ
ି ୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯୋମିଫ ମଦି ୂଫପଯ ଫୀଭୋଯ ସଭୋପ୍ତି ଠ୍ୋଯୁ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ନ୍ତଯୋ ଫଧିୄଯ ମଦି ଓିଙ ି ଦୋଫୀ ଥୋଏ, ତୋଓୁ ଫିଘୋଯ ଓୁ ନିଅ ମିଫ ନୋହିଁ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଏଓ ଧିଓ ଦୀଖପ ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧିଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ୋଯନ୍ତି ׀
ଉୄଯୋକ୍ତ ଭୂଔୟ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ, ଯିବୋର୍ୋ, ଫଚପନ କୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓୋଂର୍ଓୁ ଅଆ ଅଯ ଡି ଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନ୍ତକପତ ଭୋନଓୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଙୋତ୍ରଙୋତ୍ରୀଭୋନଙ୍କୁ ତୋହୋଓୁ
ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଅଆ ଅର୍ ଡି ଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ତଥୋ ଯିତ୍ର
ୂସଓପୁୟରୋଯ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ ନିଚଓୁ ୄଡଟ୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଉଙି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ, ଏଓ __________
ନୁ ଗ୍ରହ ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଏ ׀
I.

ନ୍ଦଯ ଦିନ

II. ତିଯର୍
ି ଦିନ
III. ଆଁଘୋିର୍ ଦିନ
IV. ଠ୍ିଏ ଦିନ

390

ସାଯାଂଶ
a) ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅୄଡ କତି ଓଯୋଉଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ  ହଠ୍ୋତ୍ ଦୁ ଖପଟଣୋ/ୄଯୋକ
ଖଟିଫୋଯ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଅଥିଓ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
b) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସଂଔୟୋ ଅଧୋଯୄଯ ଫକପୀଓୃ ତ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ : ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ, ଯିଫୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀ, ସଭୂହ ରିସୀ ׀
c) ଏଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଔଙ୍ଙପ ରିସୀ ଓିଭୋ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍ ୄଯୋକ/ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓୋଯଣଯୁ ଫୟଣ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପଯ ଭୂରୟ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓୄଯ ׀
d) ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପ ଯ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ସଂଔୟଓ ଦିଫସ ୂସୋଧୋଯଣତଃ 30 ଦିନ
ମପୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ
ଫିୄଫଘିତ ୄହଫ ׀
e) ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ସଂଔୟଓ ଦିଫସ ୂସୋଧୋଯଣତଃ 60 ଦିନ
ମପୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହୋଆଥିଫୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ
ଫିୄଫଘିତ ୄହଫ ׀
f) ଏଓ ଯିଫୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀୄଯ, ତି/ତ୍ନୀ, ଅଶ୍ରିତ ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତି ଏଫଂ ଅଶ୍ରିତ ିତୋଭୋତୋଙ୍କୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯୁଥିଫୋ
ଯିଫୋଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ ସଭଗ୍ର ଯିଫୋଯୄଯ ପ୍ରଫୋହିତ ହୁ ଏ ׀
g) ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ରିସୀ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ୋଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ
ଓୄଯ ׀
h) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକ ରିସୀ ୄହଉଙି ନିେଷ୍ଟ
ି ସୂଘୀବୁକ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଯୋକଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ ୄଯ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଥିଫୋ ଏଓ ରୋବ ରିସୀ ׀
i)

ଉଙ୍ଙ ଓୋଟୄମୋକୟ ଥଫୋ ଟପ୍-ପ୍ ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି ୄେୄର୍ସୋରଡ ଓିଭୋ ଓୋଟୄମୋକୟ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଘଣନିତ
ଯୋର୍ିଯ ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ଉଙ୍ଙତଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀

j)

ନିଶ୍ଚିତ ରୋବ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଓୁ ମପୟୋପ୍ତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ତୋ’ ରିସୀ ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ
ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ଯୂୄ ଓଯିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀

k) ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୂPA) ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄମୋକଁୁ ଭୃତୁୟ  ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ରୋବ ଅଓୋଯୄଯ କ୍ଷତିୂଯଣ
ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
l)

ଫୋହୟ-ୄଯୋକୀ ସୁଯକ୍ଷୋ ସଫୁ ଦୋନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ, ଦୃ ଷ୍ଟି ମତ୍ନ ଔଙ୍ଙପ, ନିଣଭିତ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ  ଯୀକ୍ଷଣ ଆତୟୋଦି ବି
ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ ׀

m) ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀଓୁ ଏଓ ସଭୂହ ଭୋରିଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଅମୋଏ ମିଏ ଏଓ ନିମୁକ୍ତି ଦୋତୋ, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟୋଙ୍କଯ ୄକ୍ରଡିଟ ଓୋଡପ
ଫିବୋକ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ରିସୀ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭୂହଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
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n) ଓୄପୋୄଯଟ ୄପଳୋଟଯ ଓିଭୋ ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଯିଫୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଯ ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଔଙ୍ଙପଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ
ସହୋଣଓ ହୁ ଏ ׀
o) ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ୂଫିୄଦର୍ ୄଭଡିୄକ୍ଳମ୍/ମୋତ୍ରୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଓୁ ତୋଯ ଫିୄଦର୍ ଯହଣୀ ଫଧି ୄଯ ଦୁ ଖପଟଣୋ, କ୍ଷତ
ଏଫଂ ୄଯୋକ ଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
p) ଓୄପୋୄଯଟ ଫୋଯଭୋଯ ମୋତ୍ରୀ ୄମୋଚନୋ ଏଓ ଫୋର୍ିଓ ରିସୀ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଓୄପୋୄଯଟ ଏହୋଯ ଏକିିଓୁୟଟିବଭୋନଙ୍କ
ୋଆଁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀ ନିଏ ୄମଉଁଭୋୄନ ଫୋଯଭୋଯ ବୋଯତ ଫୋହୋଯଓୁ ମୋତ୍ରୋ ଓଯନ୍ତି ׀
q) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ୄନଓକୁଡଏ
ି ଦଓୁ ଭ୍ରୋନ୍ତି ଦୂ ଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ
ଫିନଣ
ି ଭନ ଦ୍ୱୋଯୋ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ, ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ମଦି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫଧି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହୋ
ରିସୀୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄହଉଙି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ତିଯର୍
ି ଦିନ ୋଆଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ଏଓ ତିଯର୍
ି ଦିନ ନୁ ଗ୍ରହ
ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଏ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଏଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ?
I.

ୄଓଫ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ

II. ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ
III. ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ
ଭୃତୁୟ ଖଟଣୋୄଯ ଯିଫୋଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ
IV. ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଦ୍ୱିତୀଣ ଫର୍ପଠ୍ୋଯୁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ
ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ମଦି ପ୍ରଥଭ ଫର୍ପ ଦୋଫୀ ଭୁକ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ପ୍ରଶନ 2
ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍, ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ?
I.

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ

II. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୃତୁୟହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ
III. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋ ଏଫଂ ଭୃତୁୟହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ
IV. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ନୋ ଯୁକଣତୋ ସହିତ ନୋ ଭୃତୁୟହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ
ପ୍ରଶନ 3
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଠ୍ିକ୍ ୄଟ ?
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I.

ଆୄରୄଓଟ ରୋନିକ୍ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏହୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଏଓ
ଯିୄଫର୍ ନୁ ଓୂ ୄକୋ-ଗ୍ରୀନ୍ ସୂତ୍ରୋତ ୄଟ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄବୌତିଓ ନକଦ ୄନୋଟକୁଡଓ
ି ଯ ଭୁଦ୍ରୋଘନ ଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆ
ୋୄଯ ଏଫଂ ଫୃ କ୍ଷକୁଡଓ
ି ୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀

II. ଫୀଭିତଓୁ ୄସଫୋ ଫିନୋ ଭୂରୟୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନକଦ ୄଦଫୋଓୁ ୄଡ ନୋହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି
ୄମୋଚନୋ ନ୍ତକପତ ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓଯୋମୋଏ ׀
III. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄଓଫ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟୋଙ୍କି ଂ ଓିଭୋ ଓୋଡପ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଏ ୄମୄହତୁ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନକଦ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀
IV. ଫୀଭିତ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫିରଯ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋୄଫ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହିତ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରଶନ 4
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସଭନ୍ଧୄଯ PPN ଯ ସଠ୍ିକ୍ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଅଓୋଯ ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ׀
I.

ଫିକ୍
ଳ ପ୍ରିପଡପ ୄନଟେଓପ ୂସୋଫପଚନିଓ ଯୂୄ ସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄନଟେଓପ

II. ପ୍ରି ପଡପ ୄପ୍ରୋବୋଆଡଯ ୄନଟେଓପ ୂସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ
III. ଫିକ୍
ଳ ପ୍ରୋଆୄବଟ୍ ୄନଟେଓପ ୂସୋଫପଚନିଓ ୄଫସଯଓୋଯୀ ୄନଟେଓପ
IV. ୄପ୍ରୋବୋଆଡର୍ ପ୍ରି ପୄଯନିଷଅଲ୍ ୄନଟେଓପ ୂପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ୄନଟେଓପ
ପ୍ରଶନ 5
ନିଭନ ଉକ୍ତିଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର ୄଟ, ଘିହ୍ନଟ ଓଯନ୍ତୁ ?
I.

ଏଓ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ତୋଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୄନଆ ୋଯନ୍ତି

II. ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୄନଆ ୋୄଯ
III. ଏଓ ୄଦୋଓୋନୀ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରସୀ ୄନଆ ୋଯନ୍ତି
IV. ନିମୁକ୍ତି ଦୋତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ତୋଙ୍କ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀଓୁ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଯିଫୋଯ
ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିଫୋଓୁ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ

394

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପ ରିସୀୄଯ, ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ଓୁ
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋ ୂୄଯୋକ ୄହଫୋଯ ହୋଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିଫଯଣ ଦିଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ନକଦହୀନ ୄସଫୋ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭିତ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫିର ଯ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୋୄଫ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହିତ ଓୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
PPN ପ୍ରି ପଡପ ୄପ୍ରୋବୋଆଡଯ ୄନଟେଓପ ୂସନ୍ଦ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରଦୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ ୋଆଁ ଉୄମୋକ ହୁ ଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ଉକ୍ତି I, II ଏଫଂ IV ସଠ୍ିକ୍ ଟନ୍ତି, ଉକ୍ତି III ବୂର ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏଓ ୄଦୋଓୋନୀ ତୋ’ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄନଆ
ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
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ଧ୍ୟାୟ 20
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣ ଯ ରକ୍ଷୟ ଅଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫିସ୍ଗୃତ ଜ୍ଞୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ  ׀ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଓୌଣସି ଫି
ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୀଭୋୄଯ ଏଓ ଫହୁ ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତତ୍ତ୍ୱ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଚୋଯୀ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ
ସଂୋଦନ ଓୄଯ  ׀ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ, ଅଣ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ, ସୋଧନ, ଦ୍ଧତି ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫିର୍ଣୄଯ ୄଫୋଧ
ରୋବ ଓଯିୄଫ  ׀ଏହୋ ଅଣଙ୍କୁ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିର୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ?
B. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ –ଭୂବୂତ ଧୋଯଣୋ
C. ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ

D. IRDAI ଙ୍କ ନୟୋନୟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ
E.
F.
G.
H.
I.

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ତୋ’ୋଆଁ ସୋଧନ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ / ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ

ଏହି ଧ୍ୟୋଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ୄଯ, ଅଣ ନିଭନ ଭୄତ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ :
a) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଯ ଥପ ଓ’ଣ ଏହୋ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ
b) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୂବୂତ ଧୋଯଣୋକୁଡଓ
ି ୁ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
c) ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଫିବିନ୍ନ ସୋଧନକୁଡଓ
ି ୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ
d) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋୄଯ
e) ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଓିଯି ସଙ୍କଟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ, ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
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ଏହି ଯିଦୃଶୟଓୁ ୄଦଔନ୍ତୁ
48 ଫର୍ପୀଣ ଭନୀର୍, ମିଏ ଏଓ ସପଟୄେଯ ଆଞ୍ଜି ନଣ
ି ଯ ଯୂୄ ଓୋମପୟ ଓୄଯ, ତୋ’ ନିଚ ୋଆଁ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄନଫୋ
ୋଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ୄନରୋ  ׀ୄସ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔଓୁ କରୋ, ୄମଉଁଠ୍ି ୄସଭୋୄନ ତୋଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ୄଦୄର ୄମଉଁଥିୄଯ
ତୋଓୁ ତୋ’ ର୍ୋଯୀଯିଓ କଠ୍ନ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ଭୋନସିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ, ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ, ତୋ’ ଯିଫୋଯ ଆତିହୋସ, ବୟୋସ ଏଫଂ ୄସବି
ୄନଓ ଓିଙ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହରୋ ׀
ତୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ, ତୋଓୁ ୄନଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଭଧ୍ୟ ଚଭୋ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଡିରୋ ୄମଯିଓି ଯିଘଣ 
ଫଣସ ପ୍ରଭୋଣ, ଠ୍ିଓଣୋ ଯ ପ୍ରଭୋଣ ଏଫଂ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ୄଭଡିଓର ୄଯଓଡପ  ׀ତୋୄଯ ୄସଭୋୄନ ତୋଓୁ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ  ୄଓୄତଓ
ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯୋଆଫୋଓୁ ଓହିୄର ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସ ହୄତୋତ୍ସୋହିତ ୄହରୋ ׀
ଭନୀର୍, ମିଏ ନିଚଓୁ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟଫୋନ  ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଅଣ ଫକପ ଯ ଫୟକ୍ତି ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୁଥିରୋ, ଘିନ୍ତୋ ଓଯିଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓରୋ ଓି
ତୋ’ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓୋହିଁଓି ୄସବି ଏଓ ରଭୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ନୁ ୋନ ଓଯୋମୋଉଙି  ׀ଏହି ସଫୁ ୄଦଆ ମିଫୋ ୄଯ
ଭଧ୍ୟ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ତୋଓୁ ଓହିରୋ ୄମ, ତୋ’ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ଉଙ୍ଙ ୄଓୋୄରଷ୍ଟ୍ରର  ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘୋଯ ନିଦୋନ ପ୍ରୋପ୍ତ
ୄହୋଆଙି, ମୋହୋ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଭଣୄଯ ହୃ ଦ ୄଯୋକ କୁଡଓ
ି ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓରୋ  ׀ମଦି ୄସଭୋୄନ ତୋଓୁ ଏଓ ରିସୀଯ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄଦୄର, ତୋ’ ଫନ୍ଧୁ ୄମଉଁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଆଥିରୋ, ତୋ’ ୄକ୍ଷୋ ତୋଯ ୂଭନୀର୍ ଯ ପ୍ରିଭିଣଭ ଫହୁ ତ ଧିଓ ୄହରୋ ଏଫଂ
ୄତଣୁ ୄସ ରିସୀ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଭନୋ ଓରୋ ׀
ଏଆଠ୍ି, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏହି ଘଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁ ୋନ ଓଯୁଥିରୋ  ׀ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଠ୍ିକ୍ ବୋୄଫ ଓଯିଫୋଯ  ଉଘିତ୍ ରୋବ ଭଧ୍ୟ ୋଆଫୋଯ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୄହ  ׀ମଦି ସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍ିକ୍ ବୋୄଫ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋ ନ ମୋଏ ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀ ଅୄସ, ଏହୋଯ ଯିଣୋଭ କ୍ଷତି
ୄହଫ  ׀ଧିଓନ୍ତୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ଓୁ ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ଏହି
ଟଙ୍କୋକୁଡଓ
ି ୁ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଏଓ େଷ୍ଟ ବି ସମ୍ଭୋିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
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A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ?
1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄସହି ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସହି ସଙ୍କଟଯ ନୁ ୋତୄଯ ଉଘିତ୍
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓି ଯଔୋମୋଏ ମୋହୋଓୁ ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ସଭୁଙ୍ଙଣ ଭଧ୍ୟଓୁ ଅଣିଥୋନ୍ତି  ׀ସଙ୍କଟ ଘଣନ ସଓୋୄର୍
ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଠ୍ୋଯୁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋ  ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଏହି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ
ଏଓତ୍ର ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ ଅଧୋଯୄଯ, ୄସଭୋୄନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ନିନ୍ତି ୄମ ୄସଭୋୄନ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି ଓି
ନୋହିଁ  ׀ମଦି ୄସଭୋୄନ ତୋହୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁୄଫ, ୄତୄଫ ୄଓଉଁ ପ୍ରିଭିଣଭ, ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ହିସୋଫୄଯ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସବି
ସଙ୍କଟ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋ ପୄଯ ଏଓ ମଥୋଥପ ରୋବ ୋଆ ୋଯିୄଫ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋ ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଉୄଯ ମପୟୄଫର୍ିତ ୄଟ  ׀ଏଆଠ୍ି ଯୁକଣତୋ ଓୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସୁସ୍ଙ ଓିଭୋ ୄଯୋକୀ ୄହଫୋଯ
ସମ୍ଭୋଫୟତୋ  ସଙ୍କଟ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ୄସ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓିଭୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହି ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଫୟୋଓ ଯୂୄ, ଯୁକଣତୋ ଅଣୁ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରବୋଫିତ ହୁ ଏ ୂସୋଧୋଯଣତଃ ମୁଫୋ ଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷୋ ଫଯିଷ୍ଠ ନୋକଯିଓଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋୄଯ
ଧିଓ ଥୋଏ ଏଫଂ ୄନଓ ନୟ ପ୍ରତିଓୂ ଓୋଯଓ ୄମୋକଁୁ ଫଢିଥୋଏ, ୄମଯିଓି ଧିଓ ଚନ ଓିଭୋ ଓମ୍ ଚନ ଯ ୄହଫୋ,
ୄଓୄତଓ ତୀତ  ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ଓଷ୍ଟଯ ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହୋସ, ଧୂମ୍ରୋନ ବି ଫୟକ୍ତିକତ ବୟୋସ, ଘିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି
ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଫୟଫସୋଣ ଭଧ୍ୟ ମଦି ଏହୋଓୁ ଫିଦଚନଓ ୄଫୋରି ଧଯି ନିଅମୋଏ  ׀ଫିଯୀତ ବୋୄଫ, ଯୁକଣତୋ ହୋଯ ୄଓୄତଓ
ନୁ ଓୂ ଓୋଯଓ ମଥୋ : ଓମ୍ ଅଣୁ , ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଙ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଆତୟୋଦି ୄମୋକଁୁ ଓମ୍ ଭଧ୍ୟ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଯିବାଷା

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟଓୁ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ୄସହି ସର୍ତ୍ପକୁଡଓ
ି ୁ ନିର୍ଣ୍ପୟ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାହା ଉୄଯ
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମାଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଏହା ସଙ୍କଟ ଘୟନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄଟ ׀
2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଅଫଶୟଓତା
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଭଯୁଦଣ୍ଡ ୄଟ ୄମୄହତୁ ସୋଫଧୋନତୋ ସହିତ ଓିଭୋ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିଣଭ ଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯ ଯିଣୋଭ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଯିୄର୍ୋଧ-କ୍ଷଭତୋ ୄହଫ  ׀ନୟ କ୍ଷୄଯ, ତିର୍ଣ ଘଣନୋମକ ଓ ଓିଭୋ ସତଓପ ୄହଫୋ ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ସଭୋନ ଯୂୄ ପ୍ରସୋଯିତ ଓଯିଫୋ ୄଯ ସଭଥପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଫଡ ସଭୁଙ୍ଙଣ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋୄଯ ଫୋଧୋ ୄଦଫ ׀
ୄତଣୁ ଓଯି ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସୋଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍ିକ୍ ସନ୍ତୁନ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫସୋଣ
ପ୍ରତିୄମୋକିତୋଭୂଓ ଥୋଆ ଭଧ୍ୟ ସଂକଠ୍ନ ୋଆଁ ରୋବପ୍ରଦ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ସନ୍ତୁନ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଦର୍ପନ, ନୀତି  ସଙ୍କଟ କ୍ଷୁଧୋ ନୁ ସୋୄଯ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଯ ଓୋମପୟ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଓୁ ଠ୍ିକ୍ ଭୂରୟୄଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ
ଓଯିଫୋ  ׀ଏହୋ ଧ୍ୟୋନ ଯଖିଫୋ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ବଫିର୍ୟତ ଫୀଭୋ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରତିର୍ତ ୄଦଫୋ ବି
ୄଟ ׀
3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଉଙି ସଙ୍କଟ ଘଣନଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋ ଏଓ ସଭୂହ ଓିଭୋ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିୄର୍ର୍ତୋକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ
ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏଆଠ୍ି ସଙ୍କଟଯ ଭୋତ୍ରୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫ ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ଭୂରୟୄଯ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ
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ଏହୋଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ୄଓୌଣସି ଫି ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ, ସ୍ୱୀଓୋଯ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନିଷ୍ପକ୍ଷତୋ ସହଓୋୄଯ  ନୟୋଣସଙ୍ଗତ ଅଧୋଯୄଯ ଓଯିଫୋଓୁ
ୄଡ, ଥପୋତ୍ ପ୍ରୄତୟଓ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓୌଣସି କ୍ଷୋତିତୋ ଫିନୋ ସଭୋନ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଫକପୀଓଯଣ ଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଭୋନଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଘୋଚପ ଚଯିଅୄଯ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଉସ୍ଙୋିତ ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୋତ୍ରୋ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ତଦନୁ ସୋୄଯ ପ୍ରିଭିଣଭସଫୁ ଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ମଦି ଅଣୁ ୄଯୋକ ତଥୋ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ, ଏହୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫୋଓୁ ୄହଫ ୄମ ୄଯୋକ ଭୃତୁୟଯ
ଫହୁ ତ ୂଫପଯୁ ଅୄଭ ଏଫଂ ଫୋଯଭୋଯ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ୄତଣୁ, ଏହୋ ତୟନ୍ତ ତଓପସଂକତ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭୋନଦଣ୍ଡ 
ଭୋକପଦର୍ିଓୋ କୁଡଓ
ି ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄକ୍ଷୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଧିଓ ଓଠ୍ିନ ଟନ୍ତି ׀
ଉଦାହଯଣ

ଏଓ ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଭଧୁୄଭହ ଗ୍ରସ୍ତ, ତାହାଯ ଭୃ ତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନା ୄକ୍ଷା ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଅଫଶୟଓ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ହୃ ତିଣ୍ଡ
ଓିଭାେ ଫୃ ଓକ୍ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଚଟିତା ଫିଓଶିତ ଓଯିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ମୄଥଷ୍ଟ ୄଫଶୀ, ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଘାରୁ
ଯହିଥିଫା ଫଧିୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଖଟିାୄଯ  ׀ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକପଦଶିଓା ଏହି ଫୟକ୍ତିଓୁ ଏଓ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ
ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କି ତ ଓଯିାୄଯ  ׀ଫଶୟ, ୄଭଡିଓର /ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ, ତାଓୁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ, ଅଥିଓ ଓିଭୋ ଅଣ ଅଧୋଯିତ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄକ୍ଷୋ ୄଭଡିଓର ଓିଭୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ – ଯିଣୋଭ ଉୄଯ ଧିଓ
କୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମୋଏ  ׀ଫର୍ୟ, ଅଥିଓ ଓିଭୋ ଅଣ ଅଧୋଯିତ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁ ଏଡୋଆ ଦିଅ ମୋଆ ନ ୋୄଯ ୄମୄହତୁ ଏଓ
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ଯଖିଫୋଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯିଫୋୄଯ  ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତୋ ଓୁ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୄଯ ଅଥିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀
4. ଓାଯଓ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄଯାକଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ପ୍ରବାଫିତ ଓଯନ୍ତି
ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ୄସହି ଓୋଯଓ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯୁକଣତୋ ୂୄଯୋକୄଯ ଡିଫୋଯ ସଙ୍କଟ ଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯନ୍ତି,
ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସୋଫଧୋନତୋ ସହିତ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଟନ୍ତି:
a) ଅୟୁ /ଫୟସ : ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସଫୁ ଫଣସ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୋତ୍ରୋ ନୁ ଯୂ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସଂକ୍ରଭଣ
 ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ଫଢୁଥିଫୋ ସଙ୍କଟ ୄମୋକଁୁ ର୍ିର୍ୁ  ିରୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଯୁକଣତୋ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ମୁଫୋ ଫଣସ୍କ ୄକ୍ଷୋ ଧିଓ
ୄଟ  ׀ୄସ ବିଅ, 45 ଫର୍ପଯୁ ଧିଓ ଫଣସ୍କଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଧିଓ ଥୋଏ, ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତି
ଭଧୁୄଭହ, ଏଓ ତୁ ଯନ୍ତ ହୃ ଦ୍ ଖୋତ ଓିଭୋ ୄସବି ନୟୋନୟ ଯୁକଣତୋ ବି ଏଓ ଦୀଖପଓୋିଓ ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ
ସମ୍ଭୋଫନୋ ତି ଧିଓ ଥୋଏ ׀
b) ରି ଙ୍ଗ : ସ୍ଘୀ ୄରୋଓଭୋୄନ କବପ ଧୋଯଣ ସଭଣୄଯ ଯୁକଣତୋଯ ତିଯକ୍ତ
ି ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି  ׀ଫର୍ୟ, ୁଯୁର୍ଭୋୄନ
ହୃ ଦଖୋତ ୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓିଭୋ ଓୋମପୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହଫୋ ସ୍ଘୀ ୄରୋଓଙ୍କ ୄକ୍ଷୋ
ୁଯୁର୍ଭୋନଙ୍କ ଧିଓ ଥୋଏ ୄମୄହତୁ ୄସଭୋୄନ ଫିଦଚନଓ ନିମୁକ୍ତିୄଯ ଧିଓ ସଂୃକ୍ତି ଥୋଆ ୋଯନ୍ତି ׀
c) ବୟାସ : ୄଓୌଣସି ଫି ଯୂୄଯ ତଭୋଔୁ, ଭଦୟ ଓିଭୋ ନିର୍ୋ ଦ୍ରଫୟଯ ୄସଫନ ଯ ଯୁକଣତୋ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ପ୍ରବୋଫ
ଥୋଏ ׀
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d) ଫୟଫସାୟ : ୄଓୄତଓ ଫୟଫସୋଣୄଯ ଦୁ ଖଟ
ପ ଣୋ ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ; ଉ.ସ୍ୱ. ଡ୍ରୋଆବଯ, ଫଳୋଷ୍ଟଯ, ଫିଭୋନ
ଘୋଓ ଆତୟୋଦି  ׀ୄସବି, ୄଓୄତଓ ଫୟଫସୋଣ/ଓୋଭୄଯ ଉଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ଥୋଆୋୄଯ, ୄମଯି ଓି ଏସ, -ୄଯ
ୄଭସିନ ୄଯଟଯ, ଅଚୄଫଷ୍ଟସ୍ ଉୄଦୟୋକ ଶ୍ରଭିଓ, ଔଣି ଶ୍ରଭିଓ ଆତୟୋଦି ׀
e) ଯିଫାଯ ଆତିହାସ : ଏହୋଯ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଙି, ୄମୄହତୁ ଅନୁ ଫଂର୍ିଓ ଓୋଯଓ କୁଡଓ
ି ଅଚମୋ,ଭଧୁୄଭହ  ୄଓୄତଓ
ଓୟୋନସଯ ବି ୄଯୋକ କୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫ ଯୁକଣତୋ ଉୄଯ ଥୋଏ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ
ସଭଣୄଯ ଏହୋଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ୄନଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
f) କଠ୍ନ: ୄଭୋଟୋ ୂଫଫୋନ , ତୋ ଓିଭୋ ଭଧ୍ୟଭ କଠ୍ନ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଓୄତଓ ସଭୂହୄଯ ଯକଣତୋ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
g) ତୀତଯ ୄଯାକ ଓିଭାେ ସଚପଯୀ : ଏହୋଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଙି ଓି ତୀତ ୄଯୋକ ଓୋଯଣଯୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଉଥିଫୋ ର୍ୋଯୀଯିଓ
ଦୁ ଫପତୋ ଚୋତ ୄହଫୋଯ ଓିଭୋ ଏଯିଓି ୁନଯୋଫୃ ର୍ତ୍ି ୄହଫୋଯ ଓିଙ ି ସମ୍ଭୋଫନୋ ଙି ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ତଦନୁ ସୋୄଯ ରିସୀ
ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଉ.ସ୍ୱ. ଓିଡନୀ ୄଷ୍ଟୋନ ୂଫୃ ଓକ୍ ଥଯୀ କୁଡଓ
ି ଯ ୁନଯୋଫୃ ର୍ତ୍ି ୄହଫୋ ଚଣୋ ଙି
ଏଫଂ ୄସହିଯି, ୄକୋଟିଏ ଅଖିୄଯ ୄଭୋତିଅ ଫିନ୍ଦୁ ନୟ ଅଖିୄଯ ୄଭୋତିଅ ଫିନ୍ଦୁ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଥୋଏ
׀
h) ଘିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ି ଏଫଂ ନୟ ଓାଯଓ ଓିଭାେ ବିୄମାକ : ସଙ୍କଟଯ ଭୋତ୍ରୋ/ତୀବ୍ରତୋ  ଫୀଭୋୄମୋକୟତୋ ଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯିଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ଏଫଂ ମଥୋଥପ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ  ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏହୋଓୁ ସିଦ୍ଧ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
i) ଯିୄଫଶ ଏଫଂ ଅଫାସ : ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଭଧ୍ୟ ଯୁକଣତୋ ହୋଯ ଉୄଯ ପ୍ରବୋଫ ଥୋଏ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ _____________ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଟ ׀
I.

ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଫିଣନ ଓଯିଫୋ

II. ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରିଭିଣଭ ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋ
III. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ
IV. ଫିବିନ୍ନ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଫିକ୍ରି ଓଯିଫୋ
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B. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା
1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଉୄେର୍ୟ ଓୁ ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ସହିତ ଅୄଭ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଙୁ  ׀ଏହୋଯ ଦୁ ଆଟି ଉୄେର୍ୟ ଯହିଙ ି
i. ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଥପୋତ୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଘଣନ ୄଯ ଫୋଧୋ ୄଦଫୋ
ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଷ୍ପକ୍ଷତୋ/ସଭୋନତୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ
ଯିବାଷା
ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ଦ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଏହୋ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତୋ ଓୁ ଭୂରୟୋଙ୍କନ
ଓଯିଫୋଯ ଏଫଂ ତୋୄଯ ଫୀଭୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ ଙି ଓି ନୋହିଁ  ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ୄଯ, ଏହୋଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ସୂଘୀତ
ଓୄଯ ׀

ଫିଯୀତ-ଘୟନ (ଓିଭୋ ପ୍ରତିଓୂ ଘୟନ) ୄହଉଙି ୄସହି, ୄମଉଁଭାୄନ ସୄନ୍ଦହ ଓଯନ୍ତି ଓିଭାେ ଚାଣନ୍ତି ୄମ ଏଓ ହାନି ନୁ ବୂତ
ଓଯିଫାଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫନା ଧିଓ ଙି, ୄସଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରହ ସହିତ ଫୀଭା ାଆଫା  ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ରାବ ାଆଫାଯ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି ׀
ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓୋହୋଓୁ  ଓିଯି ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୄଫ, ୄସ ଫିର୍ଣୄଯ ୄସଭୋୄନ ଘଣନୋମକ ଓ ନ ୄହୄଫ, ଏଓ
ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହିୋୄଯ ୄମ ଭଧୁୄଭହ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘୋ, ହୃ ତିଣ୍ଡ ସଭସୟୋ ଓିଭୋ ଓୟୋନସଯ ବି ୄଯୋକ ଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋୄନ,
ୄମଉଁଭୋୄନ ଚୋଣନ୍ତି ୄମ ୄସଭୋୄନ ର୍ୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୄଫ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓିଣଫ
ି ୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁୄଫ,
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ହୋନି ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୄଫ ׀

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦି ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଘୟନ ଯ ଉୄମାକ ନ ଓୄଯ ଏହା ପ୍ରତିଓୂ ଯୂୄ ଘୟନିତ ୄହଫ ଏଫଂ ୄସ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ
ହାନିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫ ׀
2. ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୄଯ ଆକ୍ୱିଟୀ (ନିଷ୍ପକ୍ଷତା/ନୟାୟସଙ୍ଗତତା)
ଅସନ୍ତୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ୄଯ ନିଷ୍ପକ୍ଷତୋ ଉୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ‚ ׀ଆକ୍ୱିଟୀ‛ ର୍ବ୍ଦଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ୄସହି ଅୄଫଦଓ
ୄମଉଁଭୋୄନ ସଭୋନ ଭୋତ୍ରୋଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ହୁ ନ୍ତି, ୄସଭୋନଙ୍କୁ ସଭୋନ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଫକପୄଯ ନିଶ୍ଚଣ ଯଔୋମିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ରୋକୁ
ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରିଭିଣଭକୁଡଓ
ି ୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଓିଙ ି ପ୍ରଓୋଯଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁୄଫ  ׀ଏ
ପ୍ରଓୋୄଯ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ୄରୋୄଓ ସଭୋନ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍ ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଥିଫୋ
ୄରୋୄଓ ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ୄସଭୋୄନ ୄସହି ଫୟୋଓ ଧିଓୋଂର୍ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ଭୋନଓୀଓଯଣଓୁ ରୋକୁ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୋନ୍ତି ୄମଉଁଭୋୄନ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ଙନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ଧିଓ ସଙ୍କଟଭଣ ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ଉୄଯ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄନଫୋ ୋଆଁ ତଥୋ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସଭୋୄନ ଧିଓ ସଭଣ ୄଦଆ ୋଯୄନ୍ତ ׀
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a) ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ
ଆକ୍ୱିଟୀ ଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯୋଆଫୋ ୋଆଁ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଯୄହ ମୋହୋଓୁ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ଓୁ ହୋମୋଏ
ଥପୋତ୍ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଉଥିଫୋ ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ଯ ଭୋତ୍ରୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯ
ଓଯି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଅନ୍ତି  ׀ୄସବି ଘୋଯିୄକୋଟି ସଙ୍କଟ ଫକପ ଙି ׀
i.

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡପ (ଭାନଓ) ସଙ୍କଟ

ଏହୋ ୄସହି ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଯୁକଣତୋ ୂୄଯୋକୄଯ ୀଡିତ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଭଧ୍ୟଭ
ୄଟ ׀
ii. ଫାଞ୍ଚିତ ସଙ୍କଟ
ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଯୁକଣତୋ/ଫୟୋଧିଗ୍ରସ୍ଗତୋ ଭଧ୍ୟଭ ଠ୍ୋଯୁ ତୟଧିଓ ଓମ୍ ଥୋଏ ଏଫଂ
ୄତଣୁ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓମ୍ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
iii. ସଫଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡପ (ଉଭାନଓ) ସଙ୍କଟ
ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ସଙ୍କଟ ସଫୁ ଟନ୍ତି ୄମଉଁ କୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଯୁକଣତୋ ଭଧ୍ୟଭଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଥୋଏ, ଓିନ୍ତୁ ୄତୄଫ ଫି
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଧିଓ ୂଓିଭୋ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସହିତ ଓିଭୋ ଓିଙ ି ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ନ୍ତକପତ
ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅ ମୋଆୋୄଯ ׀
iv. ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଙ୍କଟ
ଏକୁଡଓ
ି ୄସହି ସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ହୋନି  ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୁକଣତୋ ଏୄତ ଫଡ ୄଟ ୄମ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ଏଓ
ର୍ସ୍ଗୋ ଭୂରୟୄଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙୋଣୀଯୂୄ
ଗ୍ରୋହୟ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦି ୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଯର୍ନ ବି ଏଓ ୄଭଡିଓର ଖଟଣୋ ୄଦଆ କତି ଓଯିଙ ି ׀
3. ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓିଭୋ ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଦୁ ଆଟି ସ୍ଗଯୄଯ ହୁ ଏ ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ :
 ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଗଯ ୄଯ
 ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିବୋକ ସ୍ଗଯୄଯ
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ଘିତ୍ର 7: ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓିଭୋ ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

b) ୄକ୍ଷତ୍ର ଓିଭାେ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ତଯ
ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଗଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୁ ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଫୋ
ୋଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଓି ନୁ ୄହଁ ଏହୋ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଥଫୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରତିନଧି
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓୁ ଏହୋ
ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ପ୍ରୋଥଭିଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ସଂୄଫଦନର୍ୀ ବୂଭିଓୋ ନିବୋଏ  ׀ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ
ପ୍ରତୟୋର୍ିତ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ୄସ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ସ୍ଙୋନୄଯ ଥୋଏ ׀
ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯି ୋଯନ୍ତି ୄମ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଦଫୋଓୁ ଥିଫୋ ଫିୄର୍ର୍
ତଥୟ, ଭତ  ସୁୋଯିର୍ ଭୋକୁଥିଫୋ ଏଓ ଉକ୍ତି ଓିଭୋ ୄକୋନୀଣ ଯିୄୋଟପ ଓୁ ବିଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯନ୍ତୁ ׀
ୄସ ପ୍ରଓୋଯଯ ଏଓ ଯିୄୋଟପ, ମୋହୋଓୁ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଯିୄୋଟପ ଓୁ ହୋମୋଆଙି, ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯ ଏଓ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଭକୋ ମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହି ଯିୄୋଟପକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଚୀଫନଯ ଫୟଫସୋଣ, ଅଣ ଏଫଂ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି 
ଔୟୋତି ଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯନ୍ତି ׀
ୄନୈତଓ
ି ଅଦ ଓ’ଣ ୄଟ ?
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣୁ , ରିଙ୍ଗ, ବୟୋସ ଆତୟୋଦି ବି ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟଯ ୄବୌତିଓ ଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତି,
ନୟ ଓିଙ ି ୄକୋଟିଏ ଚିନର୍
ି ଙି ମୋହୋଓୁ ନିଓଟଯୁ ୄଦଖିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି  ׀ଏହୋ ୄହଉଙି କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ଯ ୄନୈତଓ
ି ଅଦ
ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଫହୁ ତ ଭହଙ୍ଗୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଔଯୋ ୄନୈତଓ
ି ଅଦଯ ଏଓ ଘଯଭ ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି ଏଓ ଫୀଭିତ ଯ ଉଦୋହଯଣ ମିଏ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ନିଏ ଏହୋ ଚୋଣି
ୄମ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୋଓୁ ଏଓ ସଚିଓର ୄଯର୍ନ ୄଦଆ କତି ଓଯିଫ ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏହୋ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ଏହୋ ୄଓଫ ଏଓ ଦୋଫୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୄନଫୋଯ ଏଓ ବିସନ୍ଧିଭୂଓ ଉୄେର୍ୟ ୄଟ ׀
ହୋନି ପ୍ରତି ଉଦୋସୀନତୋ ନୟ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ୄଟ  ׀ଫୀଭୋଯ ଉସ୍ଙିତ ି ଓୋଯଣଯୁ, ଫୀଭିତ ତୋ’ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ପ୍ରତି ଏଓ
ସୋଫଧୋନ ଭୄନୋଫୃ ର୍ତ୍ି ୄୋର୍ଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରୄରୋବିତ ୄହୋଆୋୄଯ ଏହୋ ଚୋଣି ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ
ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିର ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ׀
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‘ଭୄନୋଫ ଅଦ’ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔନୀଣ ୄଟ  ׀ଏଠ୍ି ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସି ଓଟ/
ଘୋୋଓି ଓଯି ନ ୋୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ଚୋଣି ୄମ ତୋ’ୋଔୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭୋତ୍ରୋଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଙି, ୄସ ସଫପୋଧିଓ ଭହଙ୍ଗୋ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯିଫୋ, ସଫପୋଧିଓ ଭହଙ୍ଗୋ ୄଓୋଠ୍ଯୀୄଯ ଯହିଫୋ, ଆତୟୋଦି ଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ୄସ ଓଯି ନ ଥୋନ୍ତୋ ମଦି
ୄସ ଫୀଭିତ ୄହୋଆ ନ ଥୋନ୍ତୋ ׀
ଓଟ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ପା ଯ ବୂଭିଓା
ଏଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଯ ଧିଓୋଂର୍ ୄସହି ତଥୟ ସଫୁ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ .ମୋହୋ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫ  ׀ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିବୋକୄଯ ଫସିଥିଫ, ତୋ’ ୋଆଁ ଏହୋ ଚୋଣିଫୋ
ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ଏହି ତଥୟ ସଫୁ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଫୋଯ ବିସନ୍ଧିଭୂଓ ଉୄେର୍ୟ ୄନଆ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ
ବୋୄଫ ଏକୁଡଓ
ି ଯ ବୂରଘିତ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଏଆଠ୍ି ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ବୂଭିଓୋ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ׀ୄସ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଙୋନୄଯ ଙି ୄମ
ୄସହି ତଥୟସଫୁ ୄମଉଁ ସଫୁ ଓୁ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଙି ୄସକୁଡଓ
ି ସତୟ ୄଟ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସହିତ ବିଓର୍ତ୍ପୋଯ
ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକ୍ତିକତ ସଂଓପ ଥୋଏ ଏଫଂ ଏପ୍ରଓୋୄଯ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିୋୄଯ ୄମ ବୂର ଭୋକପ ୄଦଔୋଆଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ବିଷ୍ଟ
ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓିଭୋ ବୂର ଘିତ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆଙି ଓି ନୋହିଁ ׀
c. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫିବାକ ସ୍ତଯ
ଦ୍ୱିତୀଣ ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଉଙି ଫିବୋକ ଓିଭୋ ଓୋମପୟୋଣ ସ୍ଗଯ ୄଯ  ׀ଏହୋ ୄସହି ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ
ଓୄଯ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄସ ବି ଓଯୋମୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ
ଫିଘୋଯ ଓଯନ୍ତି ଏହୋ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମିଫ ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ମଦି ସ୍ୱୀଓୋଯ
ଓଯୋମିଫ ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ୄଯ ׀
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C. ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକପଦଶିଓା
ଏହୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫୋ ଉଘିତ୍ ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଣନ ୂଫପଯୁ ତୋଯ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୁ ଚୋତ
ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିବୋକଯ ଓୋମପୟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ୄଟ  ׀ଏଥି ୋଆଁ IRDAI ଭୋକପଦର୍ିଓୋ
ଚୋଯୀ ଓଯିଙ ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଯ ସୋଯୋଂର୍ ନିଭନୄଯ ଦିଅମୋଆଙି :
ପ୍ରୄତୟଓ ଓବ୍ନୋନୀ ରକ୍ଷୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତୋ, ପ୍ରୄଣୋଚନ  ପ୍ରୋପ୍ତିର୍ଓୟତୋ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିଘୋଯ, ଫୀଭୋଙ୍କି ଓ ଭୂରୟ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ, ଫଚୋଯୄଯ ପ୍ରତିୄମୋକିତୋଭୂଓ ସ୍ଙିତ ି ଆତୟୋଦିଓୁ ଧ୍ୟୋନୄଯ ଯଖି ଏହୋଯ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଡିଚୋଆନ ଓଯିଥୋଏ  ׀ଏହି
ପ୍ରଓୋୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଫକପଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ସଓୋୄର୍ ଘଣନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫିଓଳ୍ପ ୄଦଖିଫୋଓୁ ୋଉ ମଦି ଅଧୋଯ
ସ୍ଗଯୄଯ, ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙପ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଉତ୍ପୋଦସଫୁ ବୋଯତୀଣ ଫଚୋଯଓୁ ର୍ୋସନ ଓଯନ୍ତି ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ନୂ ତନ ଉତ୍ପୋଦ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ୄହଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ IRDA ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  ׀ଉତ୍ପୋଦଓୁ ନିଭନୄଯ ଉୄରଳଔ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବି ‘ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ’ପ୍ରୋଫଧୋନ ନ୍ତକପତ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ୄଯ ପୋଆର ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ  ׀ଥୄଯ
ପ୍ରଫର୍ତ୍ିତ ୄହୋଆକୄର, ଉତ୍ପୋଦ ସୋଯଣ ଭଧ୍ୟ ଭୋକପଦର୍ିଓୋଯ ନୁ ୋନ ଓୄଯ  ׀ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରୋଫଧୋନ, ପଭପ, ଯିଟର୍ଣ୍ପ ଆତୟୋଦି ସହିତ ନିଚଓୁ ଯିଘତ
ି ଓଯିଫୋୋଆଁ ଙୋତ୍ରଙୋତ୍ରୀଭୋନଙ୍କୁ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଉଙି ׀
IRDA ଭାକପଦଶିଓା ନୁ ସାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓ
ି ାଆଁ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା :
a) ୄଓୌଣସି ଫି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଓୁ ୄଓୌଣସି ଫି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଣନ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ମଦି ଏହୋ ୋଔୄଯ
ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନୁ ମୋଣୀ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ୂଫପ ନୁ ଭତି ନ ଥିଫ ׀
b) ୄଓୌଣସି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଯ ୄଓୌଣସି ଯଫର୍ତ୍ପୀ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓିଭୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ସଭଣ ସଭଣୄଯ
ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ମୋଣୀ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ୂଫପ ନୁ ଭତି ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
1. ଏଓ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ସଂୄର୍ୋଧନ ଓିଭୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ମୋହୋ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆଥିଫ, ତୋହୋଓୁ
ୄସବି ସଂୄର୍ୋଧନ ଓିଭୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ପ୍ରବୋଫୀ ୄହଫୋ ତୋଯିଔଠ୍ୋଯୁ ନୂ ୟନ ତିନ ି ଭୋସ ୂଫଯ
ପ ୁ ପ୍ରୄତୟଓ
ରିସୀଧୋଯୀ ଙ୍କୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମିଫ  ׀ସୂଘନୋ ୄସବି ସଂୄର୍ୋଧନ ଓିଭୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଯ ଓୋଯଣ ସଫୁ ଓୁ ଦର୍ପୋଆଫ,
ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି  ୄସହି ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ଯିଭୋଣ ଯ ଓୋଯଣ ׀
2. ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ୄଯ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ସୄଭତ ସଂୄର୍ୋଧନ ଓିଭୋ ଯିଫର୍ତ୍ପନଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫିଫଯଣୀ
ୁସ୍ଗିଓୋୄଯ ପ୍ରଓଟିତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
c) ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ଅୄଫଦନ ପଭପଓୁ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋନଓୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ଡୋଟୋୄଫସ ର୍ୀଟ 
ଗ୍ରୋହଓ ସୂଘନୋ ର୍ୀଟ ସୄଭତ ନୟୋନୟ ସଂରଗ୍ନ ସହିତ ଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ୄଡ ׀
ଗ୍ରୋହଓ ସୂଘନୋ ର୍ୀଟ ମୋହୋଓୁ ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ  ରିସୀ ସହିତ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଙ୍କୁ ୄଦଫୋଓୁ ହୁ ଏ, ୄସଥିୄଯ ଫୀଭୋ
ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫିଫଯଣୀ, ଫଚପନ, ଦୋଫୀ ୄଦଣ ୄହଫୋ ୂଫପଯୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ, ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି
ଅଧୋଯୄଯ ଓିଭୋ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି ଯୂୄ ଓଯୋମିଫ, ନୂ ତନୀଓଯଣ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ  ରୋବ, ୄଓୋ-ୄ ଓିଭୋ ଓୋଟୄମୋକୟ
ଯ ଫିଫଯଣୀ  ଯେଓଯଣ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଆତୟୋଦି ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଥୋଏ ׀
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ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୂଫପ ନୁ ଭତି ୋଆଁ ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ଅୄଫଦନ ନିମୁକ୍ତ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଙ୍କ
CEO ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଭୋଣୀଓୃ ତ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହୋ ୄସବି ପଭପୋଟ  ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ଫନ୍ଧିତ
ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄସବି ଦରିରୀଓଯଣ ସହିତ ୄହଫ ׀
d) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଯ ପ୍ରତୟୋହଯଣ
1. ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦଓୁ ପ୍ରତୟୋହୃ ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ; ପ୍ରତୟୋହଯଣଯ ଓୋଯଣ ଏଫଂ ଫିଦୟଭୋନ
ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଙ୍କ ୂଫପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄନୄଫ ׀
2. ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତୟୋହଯଣ ଏଫଂ ଫିଓଳ୍ପସଫୁ ମୋହୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ
ପ୍ରତୟୋହଯଣୄଯ ରିସୀଧୋଯୀ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄହୋଆୋୄଯ, ଏସଫୁ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଫିର୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସୂଘୀତ
ଓଯିଫ ׀
3. ମଦି ଫିଦୟଭୋନ ଗ୍ରୋହଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ସୂଘନୋ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ୋ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ନୋହିଁ, ରିସୀଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ
ତୋଯିଔୄଯ ପ୍ରତୟୋହୃ ତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ସୁଫୋହୟତୋ ସ୍ଙିତ ି ଧୀନୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଉରବ୍ଧ ଥିଫୋ
ଏଓ ନୂ ତନ ରିସୀଓୁ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଡିଫ ׀
4. ପ୍ରତୟୋହୃ ତ ଉତ୍ପୋଦଓୁ ସମ୍ଭୋଫୟ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ׀
e) ୄଓୌଣସି ଫି ଉତ୍ପୋଦଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ ୄଯ ଏହୋଯ ସଭସ୍ଗ ଫିଫଯଣୀଓୁ ଫର୍ପଓୁ ନୂ ୟନ ଥୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଦ୍ୱୋଯୋ
ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମିଫ  ׀ମଦି ଉତ୍ପୋଦଟି ଅଥିଓ ଯୂୄ ଫୟଫହୋମପୟ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ଫିଫଯଣୀଯ ବୋଫ ଙି ୄଫୋରି
ଚଣୋୄଡ ନିମୁକ୍ତ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ଉତ୍ପୋଦଓୁ ଉମୁକ୍ତ ଯୂୄ ସଂୄର୍ୋଧିତ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ ପୋଆର  ଉୄମୋକ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ
ନ୍ତକପତ ସଂୄର୍ୋଧନ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିୋୄଯ ׀
f) ଏଓ ଉତ୍ପୋଦ ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋଯ ୋଞ୍ଚ ଫର୍ପ ୄଯ, ନିମୁକ୍ତ ଫୀଭୋଙ୍କଓ ୄସହି ଉତ୍ପୋଦଯ
ଡିଚୋଆନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଭୂ ଓଳ୍ପନୋ ତୁ ନୋୄଯ ଯୁକଣତୋ, ଫୟକଭନ, ସୁଧ ହୋଯ, ଭୁଦ୍ରୋଫୀତି, ଔଙ୍ଙପ
ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିଫଯଣୀ ନୁ ସୋୄଯ ପ୍ରଦର୍ପନଯ ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ୄମୌକ୍ତିଓତୋ ଓିଭୋ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୂଫପ ଓଳ୍ପନୋୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ସହିତ ନୂ ତନ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁୄଫ ׀

406

D. IRDAI ଙ୍କ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫିନୟ
ି ାଭଓ
ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଫୟତୀତ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓୄଯ ନିଭକ
ନ ୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ :
a. ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀ ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫ ୄମଉଁଟୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଫୋଡପ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ
ୄହଫ  ׀ରିସୀ ନୟ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ୄମଉଁଥିୄଯ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ
ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିୋଯନ୍ତି  ׀ୄସହି ପଭପ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଉରିଖି
ଳ ତ ରିସୀ
ନୁ ସୋୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ଧୋଯଣ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
b. ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀଓୁ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀ ୋଔୄଯ ପୋଆର ଓଯୋମିଫ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ରିସୀଓୁ
ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଧିଓୋଯ ଥୋଏ, ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଯିଫର୍ତ୍ପନଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀ ୋଔୄଯ
ପୋଆର ଓଯୋମିଫ ׀
c. ୄଫୋଡପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀ ଅଧୋଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଓୌଣସି ଫି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓିଭୋ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ସ୍ୱୀଓୋଯଯ ଓୋଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ଉୄରଳଔ ଓଯି, ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଫିର୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ
ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମିଫ ׀
d. ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄରୋଡିଙ୍ଗ୍ ଫିର୍ଣୄଯ ସୂଘୀତ
ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ନିକଭ
ପ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄସବି ୄରୋଡିଙ୍ଗ୍ ୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଫିୄର୍ର୍ ସମ୍ମତି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୋମିଫ ׀
e. ମଦି ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଓ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସି ଧିଓ
ସୂଘନୋ, ୄମଯି ଓି ଫୟଫସୋଣୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ, ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହୋ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ୂଯଣ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଭୋନଓ ପଭପ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫ ଏଫଂ ଏହି ପଭପକଡ
ି ୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ ଂର୍ ଓଯିଫ, ୄସହି ଖଟଣୋକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ
ୁ ଓ
ଓୄଯ ମୋହୋ ୄସବି ସୂଘନୋଯ ଉସ୍ଙୋନ  ୄସ ବି ଖଟଣୋୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସର୍ତ୍ପୋଫୀଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ ׀
f.

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ, ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ନୂ ତନୀଓଯଣ, ୄସହି ଏଓୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ନୁ ଓୂ ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି
ଆତୟୋଦି ୋଆଁ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କୁ ୁଯସ୍କୃତ ଓଯିଫୋଓୁ ପ୍ରଣୋୀ/ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଓିଭୋ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଯ ଫିଘୋଯ ଓଯିୋଯନ୍ତି 
ପୋଆର ଏଫଂ ଉୄମୋକ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ, ଫିଫଯଣୀ ୁସ୍ଗିଓୋ  ରିସୀ
ଦସ୍ଗୋଫିଚୄଯ ୄସହି ପ୍ରଣୋୀ/ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଓିଭୋ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅକଯୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିୋୄଯ ׀

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରି ସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଫାହୟତା ସଭେନ୍ଧୀୟ ଭାକପଦଶିଓା
IRDAI ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଫୋହୟତୋ ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ନିଭନୄଯ
ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଙି :
1. ନିଭର
ନ ିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଫୋହୟତୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ :
a. ଯିଫୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୄଭତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ
b. ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଓୌଣସି ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଯିଫୋଯ ସଦସୟ
ସହିତ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ୄସହି ଏଓୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ୄସବିଅ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ଠ୍ୋଯୁ
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ଏଓ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଓିଭୋ ଏଓ ଯିଫୋଯ ୄପଳୋଟଯ ରିସୀଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋଯ ଧିଓୋଯ ଥିଫ ׀
ତୋ’ୄଯ, ତୋଓୁ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ନୂ ତନୀଓଯଣୄଯ ସୁଫୋହୟତୋ ୋଆଁ ଧିଓୋଯ ଦିଅମିଫ ׀
2. ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଫୋହୟତୋ ଯ ଘଣନ ୄଓଫ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ରିସୀ ଘୋରୁ ଥିଫୋ ଫଧିୄଯ
ନୁ ୄହଁ ׀
3. ତୋଯ ରିସୀ ଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ୄୋଟପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ଏଓ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ , ଯିଫୋଯଯ ସଭସ୍ଗ
ସଦସୟ ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଅନ୍ତି, ୄସଭୋନଙ୍କ ସହିତ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ରିସୀଓୁ ୄୋଟପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଫିଦୟଭୋନ ରିସୀଯ ପ୍ରିଭିଣଭ
ନୂ ତନୀଓଯଣ ତୋଯିଔଯ ନୂ ୟନ 45 ଦିନ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄସହି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
4. ନୂ ତନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସୁଫୋହୟତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ ଓିଭୋ ଓଯି ନ ୋୄଯ ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ପ୍ରିଭିଣଭ ନୂ ତନୀଓଯଣ ତୋଯିଔଯୁ
ନୂ ୟନ 45 ଦିନ ୂଫଯ
ପ ୁ IRDAI – ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ପଭପୄଯ ଅୄଫଦନ ଓଯିଫୋୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ ׀
5. ୄସବି ସୂଘନୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତିୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଅୄଫଦଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ସହିତ IRDAI ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ସ୍ଙିତ ସଂରଗ୍ନ ‘I’
ୄଯ ଥିଫୋ ବି ସୁଫୋହୟତୋ ପଭପ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ଉୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଉତ୍ପୋଦ ସୋହିତୟ ମୋହୋଓୁ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ଏସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ׀
6. ରିସୀଧୋଯୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ସହିତ ସୁଫୋହୟତୋ ପଭପଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫ ଏଫଂ ତୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔୄଯ ଚଭୋ ଓଯିଫ ׀
7. ସୁଫୋହୟତୋ ପଭପଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସଭନ୍ଧତ
ି ରିସୀଧୋଯୀଯ ୄଭଡିଓର ଆତିହୋସ  ଦୋଫୀ ଆତିହୋସ ଯ
ଅଫର୍ୟଓ ଫିଫଯଣୀ ଭୋକି ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫ  ׀ଏହୋଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄୋଟପର
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମିଫ
8. ସୁଫୋହୟତୋ ୄଯ ୄସବି ଏଓ ନୁ ୄଯୋଧ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ନୁ ୄଯୋଧ ପ୍ରୋପ୍ତିଯ 7 ଓୋମପୟ ଦିଫସ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଅଆ ଅର୍ ଡି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄୋଟପର ୄଯ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄୋଟପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଡୋଟୋ ପଭପୋଟ ୄଯ
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ׀
9. ମଦି ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଡୋଟୋ ପଭପୋଟୄଯ ନୂ ତନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ସଭଣ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ
ତଥୟସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ଫିପ ହୁ ଏ, ଏହୋଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡି ଏ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନିୄେପର୍କୁଡଓ
ି ଉରଖଂନ
ୄଫୋରି ୄଦଔୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋ ଧିନିଣଭ, 1938 ନ୍ତକପତ ଦଣ୍ଡୋମକ ଓ ପ୍ରୋଫଧୋନଯ ଧୀନୄଯ ୄହଫ ׀
10. ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ତଥୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ, ନୂ ତନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କି ତ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ
ଅଆଅଯଡିଏ ୂରିସୀଧୋଯୀଙ୍କ ସ୍ୱୋଥପ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫିନଣ
ି ଭନ, 2002 ଯ ଧିନିଣଭ 4 ୂ6 ନୁ ସୋୄଯ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ
ଏହୋଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଚଣୋଆୋୄଯ ׀
11. ମଦି ଉୄଯୋକ୍ତ ସଭଣ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୄଯ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ପ୍ରୋଧୀଓୋଯୀଙ୍କ ୋଔୄଯ ଓବ୍ନୋନୀ ପୋଆର
ଓଯିଥିଫୋ ଯୂୄ ଏହୋଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନୀତି ନୁ ସୋୄଯ 15 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯୁଥିଫୋ ରିସୀଧୋଯୀଓୁ ଏହୋଯ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସବି ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋଯ ଧିଓୋଯ ଯଖିଫ ନୋହିଁ ଏଫଂ ତୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓୁ
ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
12. ୄମଉଁଠ୍ି ନୂ ତନୀଓଯଣ ଯ ତୋଯିଔୄଯ ସୁଫୋହୟତୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତଯ
ି ଯିଣୋଭ ନୂ ତନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଏ ମପୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଥୋଏ
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a. ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଏ, ଫିଦୟଭୋନ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଳ୍ପୋଫଧି ୋଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରୋ-ୄଯଟ୍ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆ ୄସହି ଳ୍ପୋଫଧି ୋଆଁ ଫିସ୍ଗୋଯ ଓଯିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ, ମୋହୋ ନୂ ୟନ ୄକୋଟିଏ ଭୋସ ୋଆଁ ୄହଫ
ଏଫଂ
b. ଫିଦୟଭୋନ ରିସୀଓୁ ୄସହି ସଭଣ ମପୟନ୍ତ ଯେ ଓଯୋମିଫ ନୋହିଁ ୄମ ମପୟନ୍ତ ନୂ ତନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ
ରିସୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ଫୀଭିତଯ ଫିୄର୍ର୍ ରିଖିତ ନୁ ୄଯୋଧ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆ ନୋହିଁ
c. ନୂ ତନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ୄସ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି ଅଫର୍ୟଓ, ଳ୍ପୋଫଧି ଯ ସଭୋପ୍ତିଯ ତୋଯିଔ ସହିତ ୄଭ ଔୁଅଆଫୋ
ୋଆଁ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ତୋଯିଔଓୁ ଫିୄଫଘିତ ଓଯିଫ ׀
d. ମଦି ୄଓୌଣସି ଓୋଯଣ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ରିସୀଓୁ ଧିଓ ଘୋରୁ ଯଖିଫୋଯ ବିପ୍ରୋଣ ଯୄଔ,
ଏଓ ନିଣଭିତ ପ୍ରିଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯି ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ନୂ ଅଁ ସର୍ତ୍ପ ରୋକୁ ନ ଓଯି ଏହୋଓୁ ଘୋରୁ ଯଖିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମିଫ ׀
13. ମଦି ରିସୀଧୋଯୀ ଉୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବି ଳ୍ପୋଫଧି ଫିସ୍ଗଯଯ ଫିଓଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯିଙ ି ଏଫଂ ଏଓ ଦୋଫୀ
ଓଯୋମୋଆଙି, ୄତୄଫ ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ରିସୀ ଫର୍ପଯ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଂର୍ ୋଆଁ ଫର୍ିଷ୍ଟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରୋକୁ ଓଯି ୋୄଯ ମଦି
ଦୋଫୀଟି ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ହୁ ଏ  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧୋଯୀ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଫଧି ୋଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ୄସହି ରିସୀ ଫର୍ପ ୋଆଁ ଫିଦୟଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ଚୋଯୀ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯୄହ ׀
14. ଏଓ ରିସୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ମୋହୋ ୄୋଟିଙ୍ଗ୍-ଆନ୍ ୄଟ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓଫ ୄୋଟିଙ୍ଗ୍ ଉୄେର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସି
ତିଯକ୍ତ
ି ୄରୋଡିଙ୍ଗ୍ ଓିଭୋ ଘୋଚପ ରୋକୁ ଓଯିଫ ନୋହିଁ ׀
15. ଏଓ ୄୋୄଟପଡ୍ ରିସୀଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଉୄଯ ୄଓୌଣସି ଭଧ୍ୟସ୍ଙଓୁ ୄଓୌଣସି ଓଭିର୍ନ ୄଦଣ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀
16. ୄଓୌଣସି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ, ୂଫପ –ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫିଦୟଭୋନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୟକତ
ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି  ସଭଣ ନୁ ଫନ୍ଧିତ ଫଚପନକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଘୋଯଓୁ ନିଅମିଫ ଏଫଂ ନୂ ତନଯୂୄ ୄୋୄଟପଡ ରିସୀ
ନ୍ତକପତ ୄସହି ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମିଫ ׀
ଟିପ୍ପଣୀ 1 : ମଦି ନୂ ତନ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ୄଯୋକ ଓିଭୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ୄସହି ସଭୋନ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
ୋଆଁ ୂଫପ ରିସୀୄଯ ଥିଫୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧିଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଦୀଖପ ୄହୋଆଥୋଏ, ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି ଫିର୍ଣୄଯ ୄୋଟପ
ଓଯୁଥିଫୋ ରିସୀଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯିଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସୁଫୋହୟତୋ ପଭପୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଉଘିତ୍
ଟିପ୍ପଣୀ 2 : ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ଉୄଯ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯୋମୋଆ ଥିଫୋ ଯୂୄ ୄକ୍ରଡିଟ୍
ଦିଅମିଫ, ମୋହୋ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସି ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ଫଚପନ/ସଭଣ ନୁ ଫନ୍ଧିତ ଫଚପନ ଥିରୋ
ଓି ନୋହିଁ, ଏହୋଯ ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ, ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଫର୍ପ ସଂଔୟୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ୄଟ ׀
17. ସୁଫୋହୟତୋ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଯୋର୍ି ପ୍ରତି ଏଫଂ ଫୃ ଦ୍ଧପ୍ର
ି ୋପ୍ତ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଫ, ମଦି
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ୂଫପ ରିସୀକୁଡଓ
ି ନ୍ତକପତ ୂଫପ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୂକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ
ସଂଘିତ ୄଫୋନସଯ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ୄହଫ ׀
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ – ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତି ୋଔୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଟ. A ସହିତ 2 ରକ୍ଷ ଯ SI  ଟ. 50, 000 ଯ ଉୋଚିତ
ୄଫୋନସ ଥୋଏ; ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B ଓୁ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ହୁ ଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B ଓୁ ଟ.
2.50 ରକ୍ଷ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ରୋକୁ ଓଯି ତୋଓୁ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ SI ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ  ׀ମଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B
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ୋଔୄଯ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ ୄଓୌଣସି ଉତ୍ପୋଦ ନ ଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B, ଟ. 3 ରକ୍ଷ SI ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରିଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯି
ଫୀଭିତଓୁ ନିଓଟତଭ ଉଙ୍ଙତଯ ସଳୋବ୍, ଧଯନ୍ତୁ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ସୁଫୋହୟତୋ ୄଓଫ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷ
ମପୟନ୍ତ ଉରବ୍ଧ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
18. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ରିସୀ ଘୁକ୍ତି ଏଫଂ ଫିଫଯଣୀୁସ୍ଗିଓୋ, ଫିକ୍ରଣ ସୋହିତୟ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ଫି ଯୂୄଯ ୄହଉ ନୟ ୄଓୌଣସି
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ବି ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନୋମକ ଓ ସୋଭଗ୍ରୀ ୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ରିସୀଧୋଯୀଯ ଧ୍ୟୋନ ଅଓର୍ିତ ଓଯିୄଫ ୄମ :
a. ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସୁଫୋହୟ ଟନ୍ତି ;
b. ନୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଯ ଫିଭତୋ ଓୋଯଣଯୁ ରିସୀ ସୁଯକ୍ଷୋୄଯ ୄଓୌଣସି ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ତୋ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ
ୋଆଁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ତୋଯିଔ ଯ ଫହୁ ୂଫଯ
ପ ୁ , ସୁଫୋହୟତୋଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ, ରିସୀଧୋଯୀ ନୟ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ୋଔଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ଓୁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍
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E. ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ
1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓୋଯଯ ଫି ଫୀଭୋୄଯ, ଏହୋ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄହୋଆଥୋଉ ଥଫୋ ସୋଧୋଯଣ ଫୀଭୋ, ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧିଓ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଥୋଏ ମୋହୋ
ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ସହିତ ଓୋମପୟ ଓୄଯ  ׀ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ସଭୋନ ଯୂୄ ଏହି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓ
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ହୁ ଏ ଏଫଂ
ସିଦ୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓ
ି ଯ ୄଓୌଣସି ଫି ଉରଖଂନ ଯ ଯିଣୋଭ ହୁ ଏ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଣିତ୍ୱ ଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ
ରିସୀଧୋଯୀଭୋୄନ ତୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତଥୋ ନିଯୋର୍ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି  ׀ଏହି ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
i.

ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ୂଣୁ ୄଫଯିଭୋ ପୋଆଡଷ ଏଫଂ 2. ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ

2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ତଥୟଯ ଉତ୍ସ କୁଡଓ
ି ଥୋଏ ମୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ସଙ୍କଟ ଫକପୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ନ୍ତିଭୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭସଫୁ ଯ
ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ନିଅହୁ ଏ  ׀ନିଭନସଫୁ ୄହଉଙନ୍ତି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଭୂଔୟ ସୋଧନ/ଉଓଯଣ ׀
a) ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ
ଏହି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଘୁକ୍ତିଯ ଅଧୋଯ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତଯ
ତଥୟ/ସୂଘନୋ ୂଥପୋତ୍ ଅଣୁ , ଫୟଫସୋଣ, କଠ୍ନ, ବୟୋସ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଅଣ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଦଣ ଆତୟୋଦି ଓୁ ସଂଗ୍ରହ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହୋ ଉତ୍ପୋଦ  ଓବ୍ନୋନୀଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ/ନୀତି ନୁ ସୋୄଯ ସଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହଠ୍ୋଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ
ଫିଫଯଣୀ ଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ୄହୋଆୋୄଯ, ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋଯ
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ତଦନୁ ସୋୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଉଙି  ׀ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ତଥୟଯ ୄଓୌଣସି ଉରଖଂନ ଓିଭୋ
ଣପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ରିସୀ ଓୁ ନିଯଥପଓ/ନିଷ୍କ୍ରଣ ଓଯିୄଦଫ ׀
b) ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ ଅଧୋଯୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄତଣୁ ଏହୋ ନିଫୋଣପ ୄଟ ୄମ ନୋଭୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ
ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଅଣୁ ଓୁ ଏଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯ ଉସ୍ଙୋନୋ ଚଯିଅୄଯ ସତୟୋିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ବୋଯତୄଯ, ୄନଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଓୁ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଯୂୄ ଫିୄଫଘିତ ଓଯୋମୋଏ ଓିନ୍ତୁ ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁ ଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ
ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ନୁ ୄହଁ  ׀ଭୂଔୟତଃ ୄଫୈଧ/ଭୋନୟ ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଦୁ ଆ ଭୂଔୟ ଫକପୄଯ ଫିବୋଚିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄସକୁଡଓ
ି ନିଭନ ବି :
a) ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ : ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙି ସ୍କୁର ସୋଟିପିୄଓଟ, ୋସୄୋଟପ, ନିଫୋସୀ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର,
ୟୋନ୍ ଓୋଡପ ଆତୟୋଦି ׀
b) ଔ. ଣ-ଭୋନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ : ୄସକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙି ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ, ୄବୋଟଯ ଯିଘଣ ତ୍ର, ଫଯିଷ୍ଠ ଙ୍କ
ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର, ଗ୍ରୋଭ ଞ୍ଚୋଣତ ପ୍ରଭୋଣ ତ୍ର ଆତୟୋଦି ׀
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c) ଥପ-ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାଫିଚ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ଅଥିଓ ସ୍ଙିତ ି ଚୋଣିଫୋ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ରୋବ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଏଫଂ ୄନୈତଓ
ି ଅଦଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ସୋଭୋନୟତଃ ଥପ-ସଭନ୍ଧୀଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ୄଓଫ ନିଭନ ପ୍ରଓଯଣ ୋଆଁ ଭକୋମୋଏ
a) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓିଭୋ
b) ଉଙ୍ଙ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ସୁଯକ୍ଷୋ ଓିଭୋ
c) ୄମୄତୄଫୄ ଘୋହଁୁଥିଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ତୁ ନୋୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଅଣ ଓିଭୋ ଫୟଫସୋଣ, ଏଓ ସନ୍ତୁନ
ୄଦଔୋଏ ׀
d) ୄଭଡିଓର ଯିୄୋଟପ
ୄଭଡିଓର ଯିୄୋଟପ କୁଡଓ
ି ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଉୄଯ ମପୟୄଫର୍ିତ, ଏଫଂ ସୋଧୋଯଣତଃ
ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଘଣନିତ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଯୋର୍ି ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ
ୄଓୄତଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଭଧ୍ୟ ଓିଙ ି ତଥୟ ସମ୍ମିତ
ି ଓଯନ୍ତି ଭକୋମୋଉଥିଫୋ ୄଭଡିଓର ଯିୄୋଟପ ଅୄଡ ମୋଏ ׀
e) ଫିକ୍ରଣ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୂୄସରଷ ସପନର ଯ ଯିୄୋଟପ
ଫିକ୍ରଣ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ ୂୄସରଷ ସପନର ଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଆଁ ଭୂବୂଭି ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଯୂୄ ନିଅମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ
ୄସଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିୄୋଟପୄଯ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫିଘୋଯ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ଧିଓ
ଫୟଫସୋଣ ଚୋତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସସ,  ସପନରଭୋନଙ୍କ ଏଓ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଥୋଏ, ହିତଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯହିଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ୄଦଖିଫୋଓୁ
ଡିଫ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ - 2
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଓୁ ___________ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି ׀
I.

ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ

II. ଫୀଭିତ
III. ଉବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ
IV. ୄଭଡିଓର ଯୀକ୍ଷଓ

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ - 3
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ___________ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
I.

ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄଯ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ହିତ

II. ୄସହି ସବ୍ନର୍ତ୍ି ମୋହୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ଫୀଭିତ ୄହୋଆ ଯହିଙ ି
III. ୄମୄତୄଫୄ ଏଓୋଧିଓ ଓବ୍ନୋନୀ ୄସହି ସଭୋନ ହୋନିଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି
IV. ହୋନି ଯୋର୍ି ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୁନଃପ୍ରୋପ୍ତି ଓଯୋମୋଆୋୄଯ
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F. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଥୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆକୄର, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓୄଯ  ׀ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ସୋଧୋଯଣ ପଭପକଡ
ି ନିଭନ ବି :
ୁ ଓ
1. ୄଭଡିଓର (ଡାକ୍ତଯୀ) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ୄଭଡିଓୋର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄମଉଁଥିୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ସ୍ଙିତ ି ଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଠ୍ୋଯୁ ୄଭଡିଓର ଯିୄୋଟପକୁଡଓ
ି ୁ ଭକୋମୋଆଥୋଏ  ׀ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ଓୁ ତୋ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫ ଓି ନୋହିଁ, ମଦି ଓୋଯୋମିଫ ୄଓୄତ ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ ଏଫଂ
ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ପ  ଫଚପନ ୄଯ, ଏ ସଫୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଭଡିଓୋର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭୋ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଫର୍ୟ, ୄଭଡିଓୋର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ୄଭଡିଓର ଯିୄୋଟପ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ  ଯୀକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ଅଓୋଯୄଯ ଉଙ୍ଙ ଭୂରୟ ଚଡିତ ଥୋଏ ׀
ଅହୁ ଯି ଭଧ୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ଭୋତ୍ରୋଯ ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଉୄମୋକ ଓଯନ୍ତି, ୄସଭୋନଙ୍କୁ ‘କ୍ରିମ୍ସ୍କି ଭିଙ୍ଗ୍’ୂୄଓଫ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ  ନୟକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଭୋୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଏ,
ଏହୋ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ କ୍ରୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଯୋର୍ୋ ଭଧ୍ୟ ଚୋତ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄସହି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଫୀଭିତ ୄହଫୋୋଆଁ
ଆଙ୍ଚୁଓ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ସଂଔୟୋ ଓମ୍ ଓଯିଦଏ
ି ୄମୄହତୁ ୄସଭୋୄନ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସୂଘନୋ/ତଥୟ  ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଏଫଂ
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣକୁଡଓ
ି ୄଦଆ ମିଫୋଓୁ ଘୋହଁୋନ୍ତି ନୋହିଁ ׀
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି  ଅଣୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଫିନ୍ଦୁ ଟନ୍ତି  ׀ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଫୟକ୍ତିକତ 
ଯିଫୋଯ ୄଭଡିଓର ଆତିହୋସ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଓୁ ୄଓୌଣସି ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ପତଃ ବଫିର୍ୟତ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ମୋହୋ ସଓୋୄର୍ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓିଭୋ ସଚିଓର ହସ୍ଗୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ, ଏକୁଡଓ
ି ୁ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତି ׀
ୁନଶ୍ଚଃ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପଓୁ ଏବି ପ୍ରଓୋୄଯ ଡିଚୋଆନ ଓଯୋମୋଆଙି ମୋହୋ ତୀତୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ, ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଚପଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିୋୄଯ  ׀ଏହୋ ଏଓ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଓୁ ୂଫଯ
ପ ୁ ଥିଫୋ ଏଓ ୄଯୋକ ଯ ୁନଯୋଫୃ ର୍ତ୍,ି
ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ଓିଭୋ ବଫିର୍ୟତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଓିଭୋ ବଫିର୍ୟତ ଚଟିତୋ ଉୄଯ ଏହୋଯ ପ୍ରବୋଫ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଓୁ ଭୂରୟୋଙ୍କନ
ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋଣଓ ହୁ ଏ  ׀ୄଓୄତଓ ୄଯୋକ, ମୋହୋ ସଓୋୄର୍ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄଓଫ ର୍ଧ ୄନଉଥୋଏ, ର୍ୀଘ୍ର ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଫି
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୋୄଯ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ୁନଯୋଫୃ ର୍ତ୍ି ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ

ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଧିଓ ଚନ/ୄଭାଟାଣିଅ ଏଫଂ ଫୃ ଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଶଓପଯା ସ୍ତଯ ବି ୄଭଡିଓର ସ୍ଥିତସ
ି ଫୁ ୄମାକଁୁ ହୃ ତିଣ୍ଡ, ଫୃ ଓକ୍ 
ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାକକୁଡଓ
ି ାଆଁ ବଫିଷୟତୄଯ ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଯ ଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ  ׀ୄତଣୁ, ୄଭଡିଓର
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ସଭୟୄଯ ଏହି ସ୍ଥିତକ
ି ଡ
ି ୁ ସାଫଧାନତା ସହିତ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ଉଘିତ୍ ׀
ୁ ଓ
ୄମୄହତୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତୄି ଯ ପ୍ରତିଓୂ ଯିଫର୍ତ୍ପନ, ଭୂଔୟତଃ ସୋଭୋନୟ ଫଣସ ଫଢିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄମୋକଁୁ, ସୋଧୋଯଣତଃ 40 ଫର୍ପ ୄଯ
ୄହୋଆଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ 45 ଫର୍ପ ଫଣସ ଠ୍ୋଯୁ ୂୄଫପ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ୄଓୌଣସି ଡକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଓିଭୋ ଯୀକ୍ଷଣ ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ ୂୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏହି ଅଫର୍ୟଓତୋଓୁ 50 ଓିଭୋ 55 ଫର୍ପ ମପୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫଢୋଆ ୄଦଆ ୋଯନ୍ତି  ׀ୄଭଡିଓୋର
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ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ତୋ’ ଯିଫୋଯ ଡୋକ୍ତଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତଯ
ି ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ
ଓଯିୋୄଯ ׀
ବୋଯତୀଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫଚୋଯୄଯ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଭୂଔୟ ୄଭଡିଓୋର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓୋଯଓ ୄହଉଙି ଫୟକ୍ତିଯ ଅଣୁ ׀
ପ୍ରଥଭଥଯ ୋଆଁ ନୋଭୋଙ୍କି ତ ଓଯୁଥିଫୋ, 45-50 ଫର୍ପ ଠ୍ୋଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ଅଣୁ ଯ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ , ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ  ୄସଭୋନଙ୍କ ଘିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ତଥୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ, ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ୟୋୄଥୋୄରୋଚିଓର ମୋଞ୍ଚ ୄଦଆ କତି
ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୄହ  ׀ୄସ ବି ମୋଞ୍ଚ ୄଓୌଣସି ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଭଡିଓର ସ୍ଙିତ ି ଓିଭୋ ୄଯୋକଯ ପ୍ରଫତୋ ଯ ସଂୄଓତ
ଭଧ୍ୟ ୄଦଆଥୋଏ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଡ୍ରକସ୍, ଭଦୟ  ତଭୋଔୁ ୄସଫନ ଓୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯିଫୋ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପୄଯ କ୍ୱଘିତ୍
ୄଖୋର୍ଣୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ସଙ୍କନୋଙ୍କନୄଯ ଏଓ ଫଡ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄଦଔୋଆଥୋଏ ׀
ୄଫସିଟ ି ନୟ ଏଓ ସଭସୟୋ ୄଟ ମୋହୋ ଏଓ ଫଡ ସୋଫପଚନିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ ୄହଫୋ ୋଆଁ ବଣବୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କୁ ଏଥିଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଉଥିଫୋ ଚଟିତୋସଫୁ ଓୁ ମପୟୋପ୍ତ ବୋୄଫ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ୋଆଁ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସୋଧନକୁଡଓ
ି ୁ ଫିଓର୍ିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି ׀
2. ଣ-ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄମଉଁଭୋୄନ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯନ୍ତି, ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି ନୋହିଁ  ׀ମଦି ଏଓ ଉଘିତ୍
ଭୋତ୍ରୋଯ ସଠ୍ିଓତୋ ସହିତ ଏହୋ ଚଣୋ ଡନ୍ତୋ ୄମ ୄସବି ପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ଏଓ-ଦର୍ୋଂର୍ ଓିଭୋ ଓମ୍ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ
ସଭଣୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଯିଣୋଭ ୄଦଫ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଧିଓୋଂର୍ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଓୁ ଙୋଡି ଦିୄନ୍ତ ׀
ଏଯିଓ,ି ମଦି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଏଫଂ ସତୟତୋ ସହିତ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯନ୍ତୋ ଏଫଂ ତୋହୋଓୁ
ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୋଫଧୋନତୋ ସହିତ ମୋଞ୍ଚ ହୁ ନ୍ତୋ, ୄତୄଫ ଭଧ୍ୟ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ତି ଓମ୍ ୄହୋଆୋଯନ୍ତୋ ׀
ଫୋସ୍ଗଫୄଯ, ଦୋଫୀ ନୁ ୋତୄଯ ଳ୍ପ ଫୃ ଦ୍ଧଓ
ି ୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦି ଡୋକ୍ତଯୀ ମୋଞ୍ଚଯ ଭୂରୟ ନୟୋନୟ ଔଙ୍ଙପୄଯ, ଭଧ୍ୟ
ସଂଘଣ ଯହନ୍ତୋ ୄମୄହତୁ ଏହୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ୄହଉଥିଫୋ ସୁଫଧ
ି ୋଓୁ ଓମ୍ ଓଯିଫ ׀
ୄତଣୁ, ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ୄଓୄତଓ ୄଭଡିଓର ରିସୀ ୄନଆ ଅସୁଙନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଓୁ ୄଓୌଣସି ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ଭଧ୍ୟ
ୄଦଆ କତି ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଓଉଁ ଫଣସ  ଫସ୍ଙୋୄଯ ଏଓ ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଓଯୋମିଫୋ
ଉଘିତ୍, ଏହୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ‘ୄଭଡିଓର ଗ୍ରି ଡ୍’ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯିଥୋନ୍ତି, ଏଫଂ ୄସଥିୋଆଁ
ଫୟଫସୋଣ  ସଙ୍କଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍ିକ୍ ସନ୍ତୁନ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ଏହି ଣ-ୄଭଡିଓର ସୀଭୋକୁଡଓ
ି ସୋଫଧୋନତୋଯ ସହିତ ଡିଚୋଆନ
ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଉଦାହଯଣ
ମଦି ଚୄଣ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ, ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ଫଧି  ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ୄଯ ଫିଭ ଯ ଏଓ ଦୀଖପ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଦଆ କତି ନ ଓଯି
ତୁ ଯନ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄନଫୋଓୁ ୄଡ, ୄତୄଫ ୄସ ଏଓ ଣ-ୄଭଡିଓର ରିସୀଯ ଘଣନ ଓଯି ୋୄଯ  ׀ଏଓ ଣୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ରିସୀୄଯ, ପ୍ରି ଭିଣଭ ଦଯ  ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓୁ ଭୂଔୟତଃ ଅଣୁ , ରିଙ୍ଗ, ଧୂମ୍ରୋନ ଫକପ, କଠ୍ନ ଆତୟୋଦି
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ଅଧୋଯିତ ଓିଙ ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂକ୍ରୋନ୍ତ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯ ଉର୍ତ୍ଯ ଅଧୋଯୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ପ୍ରକ୍ରିଣୋଟି ତୀବ୍ର ୄଟ ଓିନ୍ତୁ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭକୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
3. ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପାଯଣ ଦ୍ଧତି
ଏହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନୄଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଟ, ୄମଉଁଠ୍ି ସଂଔୟୋମକ ଓ ଓିଭୋ ପ୍ରତିର୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ
ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଅଣୁ , ରିଙ୍ଗ, ଚୋତି, ଫୟଫସୋଣ, ନିଫୋସ, ଯିୄଫର୍, କଠ୍ନ, ବୟୋସ, ଯିଫୋଯ  ଫୟକ୍ତିକତ ଆତିହୋସ ବି ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ମୋଞ୍ଚ
ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୂଫ-ପ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଅଧୋଯୄଯ ସୋଂଖିୟଓ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତଙ୍କ ଦିଅମୋଏ ׀
4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ୟ
ପ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୋଫଧୋନତୋଯ ସହିତ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ
ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଉୄଯୋକ୍ତ ସୋଧନ  ତୋ’ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ସଙ୍କଟଓୁ ନିଭନରିଖିତ
ଫକପକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯିଥୋଏ :
a) ଭୋନଓ ହୋଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ
b) ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରିଭିଣଭ ୂୄରୋଡିଙ୍ଗ ୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ, ମଦି ଏହୋଓୁ ସଭସ୍ଗ ଓବ୍ନୋନୀୄଯ ଭ ଓଯୋ
ମୋଏ ନୋହିଁ
c) ଏଓ ନୁ ଫନ୍ଧ/ଫଧି ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ସ୍ଙକିତ ଓଯିଫୋ
d) ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋ
e) ଫିଯୀତ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୂସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ଂର୍ୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରକୋଆଫୋ ଓିଭୋ ଏହୋଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋ
f) ଏଓ ଧିଓ ଓୋଟୄମୋକୟ ଓିଭୋ ୄଓୋ-ୄ ରୋକୁ ଓଯନ୍ତୁ
g) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସ୍ଙୋଣୀ ଫଚପନ ୂକୁଡଓ
ି ରୋକୁ ଓଯିଫୋ
ମଦି ଏଓ ୄଯୋକ ଓୁ ସ୍ଙୋଣୀ ଯୂୄ ଫଚିତ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଓୁ ରିସୀ ସୋଟିପିୄଓଟ୍ ୄଯ ୃଷ୍ଠୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଭୋନଓ ରିସୀ
ଫଚପନ ଫୟତୀତ ଏହୋ ଏଓ ତିଯକ୍ତ
ି ଫଚପନ ହୁ ଏ ଏଫଂ ଘୁକ୍ତିଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହୋଆମିଫ ׀
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଣ
ୁ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହୋ
ଫୀଭୋ ପ୍ରଣୋୀଓୁ ସନ୍ତୁନୄଯ ଯୄଔ  ׀ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କୁ ସଭୋନ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ସଙ୍କଟ ଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କୁ
ସୋଭୂହଓ
ି ଯୂୄ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଫଂ ୄସଭୋୄନ ଘଣନ ଓଯିଥିଫୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ସଭୋନ ପ୍ରିଭିଣଭ ରୋକୁ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ
ଓୄଯ  ׀ରିସୀଧୋଯୀ ୋଆଁ ରୋବ ୄହଉଙି ଏଓ ଉଘିତ୍  ପ୍ରତିୄମୋକିତୋଭୂଓ ଭୂରୟୄଯ ଫୀଭୋଯ ଉରବ୍ଧତୋ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଆଁ ରୋବ ୄହଉଙି ଯୁକଣତୋ ୂଫ-ପ ଓଳ୍ପନୋ ନୁ ଯୂ ଏହୋଯ ୄୋଟପୄପୋରିଯ ନୁ ବୂତିଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋଯ ସକ୍ଷଭତୋ ׀
5. ସାଧାଯଣ ଓିଭୋ ଭାନଓ ଫଚପନ ଯ ଉୄମାକ
ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ ଫଚପନ ରୋକୁ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋକୁ ହୁ ଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଭୋନଓ ଫଚପନ
ଓୁ ହୋମୋଏ ଓିଭୋ ୄଫୄ ୄଫୄ ସୋଧୋଯଣ ଫଚପନ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଭୋନଓ ଫଚପନକୁଡଓ
ି ଯ
ପ୍ରୄଣୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ଏହି ସଫୁ ଫିର୍ଣୄଯ ୂଫପ ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟୋ ବୂର ୄଟ ?
I.

ୄଭଡିଓର ଯିୄୋଟପକୁଡଓ
ି ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋୄଯ  ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏହୋ ଧିଓ ଭୂରୟ ସଂୃକ୍ତ ଓୄଯ ׀

II. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି  ଅଣୁ ଭୂଔୟ ଓୋଯଓ ଟନ୍ତି ׀
III. ୄସଭୋନଙ୍କ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରୋପୋଆର ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଭୋନଙ୍କୁ ୄଭଡିଓର  ୟୋୄଥୋୄରୋଚିଓର
ମୋଞ୍ଚକୁଡଓ
ି ୄଦଆ କତି ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
IV. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ପ୍ରତିର୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ ׀
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G. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା
1. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା
ସଭୂହ ଫୀଭୋଓୁ ଭୂଔୟତଃ ଭଧ୍ୟଭ/ହୋଯୋହୋଯି ନିଣଭ ଉୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଯ ନିହତ
ି ୋଥପ ୄହଉଙି ୄମୄତୄଫୄ
ଏଓ ଭୋନଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କୁ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ନ ଓଯୁଥିଫୋ
ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିୋଯିୄଫ ନୋହିଁ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଏଓ ସଭୂହଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି
ୄଦଫୋ ସଭଣୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଭୂହୄଯ ୄସହି ୄଓୄତଓ ସଦସୟଙ୍କ ଉସ୍ଙିତଯ
ି ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ଫିଘୋଯଓୁ ନିନ୍ତି ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ
କମ୍ଭୀଯ  ଫୋଯଭୋଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଭସୟୋ ଥୋଆୋୄଯ ׀
ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଭୂହଯ ଫିୄର୍ର୍ତୋକୁଡଓ
ି ୁ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏହୋଓୁ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ୄମ ଏହୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ତଥୋ ଫୀଭୋ ନିଣୋଭଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ
ନ୍ତକପତ ଅୄସ ଓି ନୋହିଁ ׀
ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଓୋଯଓ ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ସଭୂହ ଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :
a) ସଭୂହ ଯ ପ୍ରଓୋଯ
b) ସଭୂହ ଯ ଅଓୋଯ
c) ଉୄଦୟୋକ ଯ ପ୍ରଓୋଯ
d) ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ଫୟକ୍ତି
e) ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭୂହ ଫୀଭିତ ୄହଉଙନ୍ତି ଓି ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଘଣନ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଓୌଣସି ଫିଓଳ୍ପ ଙି
f) ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ଗଯ – ସଭସ୍ଗଙ୍କ ୋଆଁ ସଭୋନ ଓି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ
g) ରିଙ୍ଗ, ଫଣସ, ୄକୋଟିଏ ଭୋତ୍ର ଓିଭୋ ଫହୁ ଫଧ
ି ସ୍ଙୋନ, ସଭୂହ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଅଣ ସ୍ଗଯ, ଓଭପଘୋଯୀ ଓୋଯଫୋଯ ହୋଯ,
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ସଭୂହ ଧୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ଓି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କୁ ୄମୋକଦୋନ
ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ,ି ଏସଫୁ ଅଧୋଯୄଯ ସଭୂହ ଯ ଯଘନୋ
h) ଫିବିନ୍ନ ୄବୌକିଓ ସ୍ଙିତ ି ୄଯ ପ୍ରସୋଯିତ ଫହୁ ଫଧ
ି ସ୍ଙୋନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଞ୍ଚ ନୁ ସୋୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଭୂରୟୄଯ ୋଥପଓୟ
i)

ସଭୂହ ଫୀଭୋଯ ପ୍ରର୍ୋସନ ୋଆଁ ଏଓ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ୂତୋଙ୍କ ସନ୍ଦଯ ଓିଭୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘଣନ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ନିୄଚ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୂହ ଧୋଯୀ ଯ ଘଣନ

j)

ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ସଭୂହ ଯ ତୀତଯ ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି

ଉଦାହଯଣ
ଫୋତୋନୁ ଓୂ ଓୋମପୟୋଣ ୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ୄକ୍ଷୋ ଔଣି ଓିଭୋ ଓୋଯଔୋନୋୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ
ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ଉଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟୄଯ ଥୋଅନ୍ତି  ׀ଅହୁ ଯି ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୂପୄଯ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ୱଯୂ ଭଧ୍ୟ
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ଉବଣ ସଭୂହ ୋଆଁ ତି ବିନ୍ନ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ  ׀ୄତଣୁ, ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ଭୂରୟ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ତଦନୁ ସୋୄଯ ଓଯିଫ ׀

ଠ୍ିକ୍ ୄସହି ପ୍ରଓାୄଯ IT ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ବି ଉଙ୍ଙ ଓାଯଫାଯ ଥିଫା ସଭୂହଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଘୟନ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ,
ଓଭପଘାଯୀଭାୄନ ଫୀଭା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଫା ୂଫଯ
ପ ୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣାଧୀନ (ୄପ୍ରାୄଫସନାଯୀ) ଓାୄଯ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ
ଅଫଶୟଓ ଓଯୁଥିଫା ସତଓପତା ୂର୍ଣ୍ପ ଭାନଦଣ୍ଡଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପାଭାୄନ ରାକୁ ଓଯିାଯନ୍ତି ׀
ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ତୟଧିଓ ପ୍ରତିୄମୋକିତୋଭୂଓ ସ୍ୱଯୂ ୄମୋକଁୁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି
ଯ ରୋବ ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ନଭନୀଣତୋ  ନୁ ଓୂନ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିନ୍ତି  ׀ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ –ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ୄଯ,
ରୋବ ଡିଚୋଆନ ଓୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ଫହୁ ସଭଣ ଧଯି ଫିଓର୍ିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋଙ୍କ ଭୋନଫ ସଂସୋଧନ ଫିବୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ
ଓଭପଘୋଯୀ ଧୋଯଣ ସୋଧନ ଯୂୄ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ନଭନୀଣତୋ, ଫୟଫସୋଣ ଓୁ ଧଯି ଯଖିଫୋ ଓିଭୋ
ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଫିଦୟଭୋନ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋଯ ରୋବସଫୁ ଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ରୋବ
ସହିତ ୄଭ ଔୁଅଆଫୋ ୋଆଁ ଓିଭୋ ତୋ’ ଠ୍ୋଯୁ ଉନ୍ନତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତିୄମୋକିତୋଯ ଯିଣୋଭ
ୄହୋଆଥୋଏ ׀
2. ନିମୁକ୍ତିଦାତା – ଓଭପଘାଯୀ ସଭୂହ ଫୟତୀତ ନୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ –ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହ ଭୋୄନ ୄହଉଙନ୍ତି ୋଯବ୍ନଯିଓ ଯୂୄ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଫୁ ଠ୍ୁ ସୋଧୋଯଣ
ସଭୂହ  ׀ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଔଙ୍ଙପ ୋଆଁ ଥପସହୋଣତୋ ୄଦଫୋଯ ଏଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ସୋଧନ ଯୂୄ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ରୋବ ଓଯିଙ,ି ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ କୁଡଓ
ି ଏୄଫ ଫିଓର୍ିତ ୄହୋଆଙି  ׀ଏ ବି ଯିଦୃର୍ୟୄଯ, ସଭୂହଓୁ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କି ତ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ସଭୂହ ସଂଯଘନୋ ଯ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ତୋ ଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ׀
ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ – ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହ ତିଯକ୍ତ
ି , ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ ମଥୋ: ଶ୍ରଭିଓ ଣୁ ନ
ି ନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଙୋ,
ଫହୁ ଫଧ
ି – ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋ ସଭୂହ, ଫ୍ରୋଞ୍ଚୋଆଜ୍ ଡିରଯ, ଫୟଫସୋଣିଓ ସଂଖ, ଫଳକ୍ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଭ୍ରୋତୃ ତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନଭୋନଙ୍କୁ ସଭୂହ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄମୋକୋଆ ୄଦଆଙନ୍ତି ׀
ଫିବିନ୍ନ ୄଦର୍ୄଯ ସଯଓୋଯଭୋୄନ ସଭୋଚଯ ତି କଯିଫ ଫକପଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ୄକ୍ରତୋ ୄହୋଆଙନ୍ତି ׀
ବୋଯତୄଯ, ଉବଣ ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯୋଚୟ ସ୍ଗଯୄଯ ସଯଓୋଯଭୋୄନ କଯିଫଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋ, ଉ.ସ୍ୱ. RSBY,
ମର୍ସ୍ୱିନୀ ଆତୟୋଦି ଓୁ ୄଚୋଯୄସୋଯୄଯ ପ୍ରୋୄଣୋଚିତ ଓଯୁଙନ୍ତି ׀
ମଦି ୄସବି ଫିଫଧ
ି ସଭୂହକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଭୂବୂତ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିଘୋଯକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ସଭୂହ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ
ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ସହିତ ସଭୋନ, ତିଯକ୍ତ
ି ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓ
ି ୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
a) ସଭୂହ ଯ ଅଓୋଯ ୂୄଙୋଟ ସଭୂହ ଅଓୋଯ ଫୋଯଭୋଯ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆୋୄଯ
b) ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄବୌକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଭୂରୟ
c) ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟ ମଦି ସଭସ୍ଗ ସଭୂହ ସଦସୟ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ନ ଓଯନ୍ତି
d) ରିସୀୄଯ ସଭୂହ ଯ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ନିତୟ ସଭନ୍ଧ/ନିଯନ୍ତଯତୋ
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ର୍ସ୍ଗୋ ଭୂରୟୄଯ ୄସବି ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରୋବ ଯ ୄଓଫ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ ନିଣଭିତ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି
ୄହୋଆଙି ; ମୋହୋଓୁ ‘ସୁଫଧ
ି ୋ ଯ ସଭୂହ’ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ୄତଣୁ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ଏ. ଫିବିନ୍ନ ସଭୂହ ସହିତ ଫୟଫହୋଯ
ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରହଣ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଦୃ ଷ୍ଟବ
ି ଙ୍ଗୀ ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ ସଭୂହ
ଫୀଭୋ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଚୋଯୀ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ୄସବିଅ ଣ –ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ସଭୂହୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
a) ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ ଓରୟୋଣ ସଂଖ
b) ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଓୋଡପ ଧୋଯୀଭୋୄନ
c) ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫୟଫସୋଣଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋଓୁ ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍ ରୋବ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ
d) ଏଓ ଫୟୋଙ୍କ ଏଫଂ ଫୟଫସୋଣିଓ ସଂଖ ଓିଭୋ ସଂସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ଯ ଉଧୋଯଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ
ସଭୂହ ଫୀଭୋ ଭୋକପଦର୍ିଓୋଯ ଘିତୟ ୄହଉଙି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ରୋବକୁଡଓ
ି ଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଉରବ୍ଧ ୄହଉ ନ ଥିଫୋ ୄମୋକଁୁ,
ନଭନୀଣ ଡିଚୋଆନଯ ରୋବ ଥିଫୋ ଫୀଭୋ ଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋ ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ୄଓଫ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ଯ କଠ୍ନୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ
ରକୋଆଫୋ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ସଂଘଣ  ׀ଏହୋ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯୋମୋଆଙି ୄମ ୄସ ବି ‘ସୁଫଧ
ି ୋ ଯ ସଭୂହ’ ୄନଓ ସଭଣୄଯ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ ଉଙ୍ଙ ଦୋଫୀ ନୁ ୋତ ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆଙନ୍ତି  ׀ଫିନଣ
ି ୋଭଓ
ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଙ୍କ ସଭୂହ ଫୀଭୋ ଭୋକପଦର୍ିଓୋକୁଡଓ
ି , ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଣିତ୍ୱଫୋନ୍ ଫିଣନ ଅଘଯଣ ୄଯ
ସହୋଣଓ ହୁ ନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଏଫଂ ସଭୂହ ୄମୋଚନୋସଫୁ ୋଆଁ ପ୍ରର୍ୋସନ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋ
ଓଯି ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄମୋଚନୋକୁଡଓ
ି ଯ କ୍ଷ ପ୍ରଘୋଯ ଓଯିଫୋୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୁ ର୍ୋସନଯ ପ୍ରବୋଫ ଓୋନ୍ତି ׀
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H. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ / ଫିୄଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ
ୄମୄହତୁ ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ/ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଭୂଔୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଟ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସୋଧୋଯଣଯୂୄ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ୄର୍ୈୀ ଯ ନୁ ୋନ ଓୄଯ ׀
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ  ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ ୄହଫ ଓିନ୍ତୁ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଫିଘୋଯଓୁ
ନିଭୄନ ଯ ଦିଅମୋଆଙି :
1. ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ହୋଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋଯ ଫଧି ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓଯିଫ ׀
2. ୄମୄହତୁ ଫିୄଦର୍ୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଥୋଏ, ପ୍ରିଭିଣଭ ହୋଯସଫୁ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି
ତୁ ନୋୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ୄଟ ׀
3. ଏଯିଓି ଫିୄଦର୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ର, USA ଏଫଂ ଓୋନୋଡୋୄଯ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ତୟଧିଓ ୄଟ ׀
4. ଫିୄଦର୍ୄଯ ଡୋକ୍ତଯୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୄନଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ରିସୀଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋଓୁ ଏଡୋଆଫୋ ୋଆଁ
ମତ୍ନ ୄନଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄଓୌଣସି ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକଯ ଉସ୍ଙିତଓ
ି ୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ଫସ୍ଙୋୄଯ ଧ୍ୟୋନ ୂଫଓ
ପ ଫିଘୋଯ
ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
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I.

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖଟ
ପ ଣା ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଫିଘୋଯକୁଡଓ
ି ୁ ନିଭୄନ ଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯୋମୋଆଙି :
ହାଯ /ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧାପ ଯଣ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋୄଯ, ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଭୂଔୟ ଓୋଯଓ ୄହଉଙି ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସୋଣ  ׀ସୋଧୋଯଣ ହିସୋଫୄଯ
ଓହିଫୋଓୁ କୄର ଖୄଯ, ଯୋସ୍ଗୋ ଆତୟୋଦିୄଯ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ସଫୁ ଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ସଭୋନ ୄଟ  ׀ଓିନ୍ତୁ ଫୃ ର୍ତ୍ି ଓିଭୋ
ଫୟଫସୋଣ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ସଙ୍କଟ କୁଡଓ
ି ସଂୋଦନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଓୋମପୟଯ ସ୍ୱଯୂ ନୁ ସୋୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
ଉଦୋହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପି ସ ଭୟୋୄନଚଯ ଯ ଓୋମପୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଏଓ ୄଓୋଠ୍ୋଖଯ ନିଭିତ ୄହଉଥିଫୋ ସୋଆଟ୍ ୄଯ
ଓୋଭ ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ସିବିର ଆଞ୍ଜି ନଣ
ି ଯ ୄକ୍ଷୋ ଓମ୍ ଥୋଏ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୃ ର୍ତ୍/ି ୄର୍ୋ ଓିଭୋ ଫୟଫସୋଣ ୋଆଁ ଏଓ ହୋଯ/ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋ ଫୟଫହୋଯିଓ ନୁ ୄହଁ  ׀ୄତଣୁ, ଫୟଫସୋଣକୁଡଓ
ି ୁ
ଫିବିନ୍ନ ସଭୂହୄଯ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି, ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରୄତୟଓ ସଭୂହ, ଧିଓ ଓିଭୋ ଓଭ ୄହଉ, ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭୋଫନୋ
ଓୁ ପ୍ରତିପିତ ଓୄଯ  ׀ନିଭନ ପ୍ରଣୋୀଯ ଫକପୀଓଯଣ ସଯ ୄଟ ଏଫଂ ଓୋମପୟୄଯ ଫୟଫହୋମପୟ ୄଟ ୄଫୋରି ୄଦଖିଫୋଓୁ ଭିୄ ׀
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ୋଔୄଯ ଫକପୀଓଯଣ ଯ ୄସଭୋନଙ୍କ ନିଚ ଅଧୋଯ ଥୋଏ ׀
ସଙ୍କଟଯ ଫକପୀଓଯଣ
ଫୟଫସୋଣ ଅଧୋଯୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ତିନ ି ସଭୂହୄଯ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ :


ସଙ୍କଟ ସଭୂହ I
ଅଓୋଉୄଣ୍ଟଣ୍ଟ, ଡୋକ୍ତଯ, ଓିର, ଅଓିୄଟଓଟ, ଓନସରଟିଙ୍ଗ୍ ଆଞ୍ଜି ନଣ
ି ଯ, ର୍ିକ୍ଷଓ, ଫୟୋଙ୍କଯ, ପ୍ରର୍ୋସନ ଓୋମପୟୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ
ଫୟକ୍ତି, ଭୂଔୟତଃ ୄସହି ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦ ଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ



ସଙ୍କଟ ସଭୂହ II
ୄଓଫ ଧୀକ୍ଷଣ ଓୋମପୟୄଯ ନିମକ୍ତ
ି ଯ, ର୍ୁ ଡୋକ୍ତଯ, ୄଭୋଟଯ ଓୋଯ  ରୋଆଟ୍
ୁ ଥିଫୋ ନିଭପୋତୋ, ଠ୍ିଓୋଦୋଯ  ଆଞ୍ଜି ନଣ
ୄଭୋଟଯ କୋଡି ଯ ୄଫତନପ୍ରୋପ୍ତ ଡ୍ରୋଆବଯ ଏଫଂ ୄସହି ପ୍ରଓୋଯଯ ଅଦଯ ଫୟଫସୋଣୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ
ର୍ୋଯୀଯିଓ ଶ୍ରଭୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ସଭସ୍ଗ ଫୟକ୍ତି ୂସଭୂହ III ୄଯ ଅସୁଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଫୟତୀତ , ନକଦ ୄନଉଥିଫୋ
ଓଭପଘୋଯୀ, କୟୋୄଯଚ  ୄଭୋଟଯ ୄଭଓୋନିଓ , ୄଭସିନ ୄଯଟଯ, େକ୍ ଓିଭୋ ରଯି  ନୟୋନୟ ଚନିଅ
କୋଡିକଡ
ି ଯ ଘୋଓ, ପ୍ରୄପସନର ଅୄଥଲଟ୍ ଏଫଂ ୄସ୍ପୋଟପସୄଭନ, ଓୋଠ୍ ଓୋଭ ଓଯୁଥିଫୋ ୄଭସିନଷ୍ଟ
ି ଏଫଂ ୄସବି
ୁ ଓ
ଅଦ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଫୟଫସୋଣସଫୁ ୄଯ ନିମୁକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ



ସଙ୍କଟ ସଭୂହ III
ବୂଭିତ ଔଣି, ଫିୄଷ୍ଫୋଟଓ ଭୟୋକୋଚିନ ୄଯ ଓୋମପୟଯତ ଫୟକ୍ତି, ଉଙ୍ଙ ୄଟନସନ ସପ୍ଳୋଆ ଥିଫୋ ୄଫୈଦୁୟତିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠୋନ,
ୄଚୋଓି, ସଓପସ ୄଔୋୀ, ଘଓ ଉୄଯ ଓିଭୋ ଶ୍ୱୃଷ୍ଠ, ୄଯସିଙ୍ଗ୍, ର୍ିଓୋଯ, ଫପତୋୄଯୋହଣ, ର୍ୀତଓୋିନ କ୍ରୀଡୋ,
ସ୍କି ଆଙ୍ଗ୍ , ଅଆସ୍ ହଓି, ୄଫରୁ ନିଙ୍ଗ୍, ହୟୋଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୋଆଡିଙ୍ଗ୍, ଯିବଯ ଣପୋପି ଟଙ୍ଗ୍, ୄୋୄରୋ ବି ଓୋମପୟଓୋୄଯ ରିପ୍ତ ଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି
ଏଫଂ ୄସବି ଅଦ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ଫୟଫସୋଣ/ଓୋମପୟଓୋ ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ
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ସଙ୍କଟ ସଭୂହକୁଡଓ
ି ମଥୋକ୍ରୄଭ ‘ସୋଭୋନୟ, ‘ଭଧ୍ୟଭ’ ଏଫଂ ‘ଉଙ୍ଙ’ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯିଘତ
ି ଟନ୍ତି ׀
ଫୟସ ସୀଭା
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଫଂ ନୂ ତନୀଓୃ ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ସଫପନଭ
ି ନ ଏଫଂ ସଫପୋଧିଓ ଫଣସ ଓବ୍ନୋନୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ 5 ଫର୍ପ ଯ ଫୟୋଣ୍ଡ ଭୋନଦଣ୍ଡ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଫର୍ୟ, ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ୂଫଯ
ପ ୁ ଫୀଭୋ ଙି,
ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭିଣଭଯ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ନ୍ତକପତ ୄସଭୋୄନ 70 ଫର୍ପ ୂଯୋ ଓରୋ ୄଯ ଓିନ୍ତୁ 80 ଫର୍ପ ଫଣସ ମପୟନ୍ତ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ
ନୂ ତନୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓିଭୋ ନୂ ଅଁ ଫୀଭୋ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓୌଣସି ୄଭଡିଓର ଯୀକ୍ଷୋ ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ନୋହିଁ ׀
ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ
ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ସୁଯକ୍ଷୋ ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ :


ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ର୍ୋଯୀଯିଓ କ୍ଷତ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯି, ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରିସୀଓୁ ଫଢୋମୋଆୋୄଯ ׀



ଏହି ରୋବକୁଡଓ
ି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଥିଫୋ ନୟୋନୟ ରୋବ କୁଡଓ
ି ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ୄଟ ׀



ଏହୋ ଚଯୁଯୀ ନୁ ୄହଁ ୄମ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀

ମୁଦ୍ଧ ଏଫଂ ସହୄମାକୀ ସଙ୍କଟ
ମୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷୋଓୁ ଫିୄଦର୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ରୄଯ ସିବିରଅନ ଓୋମପୟୄଯ ଓୋଭ ଓଯୁଥିଫୋ ବୋଯତୀଣ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋ/ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞଭୋନଙ୍କୁ ତିଯକ୍ତ
ି
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ସହିତ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ׀


ର୍ୋନ୍ତି ସଭଣ ଓିଭୋ ସୋଭୋନୟ ଓୋୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଠ୍ୋଯୁ ଧଯନ୍ତୁ 50
ପ୍ରତିର୍ତ ଧିଓ ୂଥପୋତ୍ ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଯ 150 ପ୍ରତିର୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀



ସୋଧୋଯଣ/ବଣୋନଓ ସଭଣୄଯ ୂଥପୋତ୍ ୄସହି ସଭଣୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄଦର୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ରୄଯ ମୁଦ୍ଧ ବି ଫସ୍ଙୋ
ଉନୀତ ୄହୋଆସୋଯିଙ ି ଓିଭୋ ନିଓଟ ୄହୋଆଙି  ׀ଥପୋତ୍ ୄମଉଁଠ୍ି ବୋଯତୀଣ ଓଭପଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସିବିରିନ ଓୋମପୟୄଯ
ଓୋଭ ଓଯୁଙନ୍ତି ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଠ୍ୋଯୁ ଧଯନ୍ତୁ 150 ପ୍ରତିର୍ତ ଧିଓ ୂଥପୋତ୍
ସୋଧୋଯଣ ହୋଯଯ 250 ପ୍ରତିର୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ
ପଭପ ନିଭନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ :


ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ



ର୍ୋଯୀଯିଓ ସ୍ଙିତ ି



ବୟୋସ  ଅୄଭୋଦପ୍ରୄଭୋଦ
423



ନୟୋନୟ ଓିଭୋ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଫୀଭୋ



ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓିଭୋ ୄଯୋକ



ରୋବ  ଫୀଭୋଯୋର୍ିଯ ଘଣନ



ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର

ଉୄଯୋକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ:


ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ ଫଣସ, ଉଙ୍ଙତୋ  ଚନ, ଫୟଫସୋଣଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ହୋଯୋହୋଯି ଭୋସିଓ ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ
ୄହୋଆଥୋଏ ׀



ବିଷ୍ଟ ରିସୀ ସଓୋୄର୍ ନଫୋନ୍ତୁଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଫଣସ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଙି ଓି ନୋହିଁ, ଏହୋଓୁ
ଫଣସ/ଅଣୁ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓଯିଫ  ׀ଚନ ଏଫଂ ଉଙ୍ଙତୋଓୁ ରିଙ୍ଗ, ଉଙ୍ଙତୋ  ଅଣୁ ୋଆଁ ଥିଫୋ ହୋଯୋହୋଯି ଚନଯ ୄଟଫୁ ର
ସହିତ ତୁ ନୋ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଧିଓ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ହୋଯୋହୋଯି ଠ୍ୋଯୁ ଧଯନ୍ତୁ 15
ପ୍ରତିର୍ତ ଓିଭୋ ତୄତୋଧିଓ ଧିଓ ଓିଭୋ ଓମ୍ ଚନଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀



ର୍ୋଯୀଯିଓ ସ୍ଙିତ ି ଫିଫଯଣୀ ୄଓୌଣସି ର୍ୋଯୀଯିଓ ଦୁ ଫପତୋ ଓିଭୋ ତୁଟ,ି ସ୍ଙୋଣୀ ୄଯୋକ ଆତୟୋଦି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହୋଆଥୋଏ ׀



ୄସହି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ୄମଉଁଭୋୄନ ଏଓ ଙ୍ଗ ଓିଭୋ ଏଓ ଘକ୍ଷୁଯ ଦୃ ଷ୍ଟି ହଯୋଆଙନ୍ତି, ୄସଭୋନଙ୍କୁ ନୁ ୄଭୋଦିତ ପ୍ରଓଯଣ
କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫିୄର୍ର୍ ସର୍ତ୍ପୄଯ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ୄସଭୋୄନ ଅସୋଧୋଯଣ ସଙ୍କଟ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ଓୋଯଣ
ୄସଭୋୄନ ‚ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୁ ଖଟ
ପ ଣୋଓୁ ଏଡୋଆଫୋୄଯ ଓଭ ସକ୍ଷଭ ହୁ ନ୍ତି ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟଯ
ି ୁ ଓି ମଦି ଫର୍ିଷ୍ଟ ଫୋହୁ ଓିଭୋ
ୄକୋଡ କ୍ଷତପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ଓିଭୋ ଦୃ ଷ୍ଟି ଥଫୋ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଅଖି ପ୍ରବୋଫିତ ହୁ ଏ, ଫିଓୋଙ୍ଗତୋଯ ତୀବ୍ରତୋ  ଦୀଖପତୋ ସୋଭୋନୟ
ଠ୍ୋଯୁ ତୟଧିଓ ୄହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥୋଏ ׀



ଭଧୁୄଭହ ଅୄଯୋକୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତିୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧଓ ହୁ ଏ ୄମୄହତୁ କ୍ଷତ ର୍ୀଘ୍ର ଅୄଯୋକୟ ୄହୋଆ ନ ୋୄଯ ଏଫଂ
ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ମଥୋ ଦୀଖପଦନ
ି ଯହିୋୄଯ  ׀କ୍ଷତ ଓିଭୋ ୄଯୋକସଫୁ ବଫିର୍ୟତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଫ
ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଦୂ ଯ ଓଯିୋୄଯ, ଏହୋଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ୄଭଡିଓର ଆତିହୋସଓୁ ନିଶ୍ଚିତ
ଯୂୄ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ସଙ୍କଟ ଫୀଭୋୄମୋକୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସବି ସ୍ପଷ୍ଟ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱଯୂଯ ୄନଓ କୁଡଏ
ି
ବିୄମୋକ ଯହିଙ,ି ଉ. ସ୍ୱ. ହୃ ତିଣ୍ଡଯ ବୋରବ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ



ଫପତୋୄଯୋହଣ, ୄୋୄରୋ, ୄଭୋଟଯ ୄଯସିଙ୍ଗ୍, ଏୄକ୍ରୋଫୟୋଟିସ,  ଆତୟୋଦି ବି ଫିଦସଙ୍କୁ  ଅୄଭୋଦପ୍ରୄଭୋଦ ୄଯ
ଧିଓ ପ୍ରିଭିଣଭ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀

ଫୀଭା ଯାଶି
ଏଓ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରିସୀ ୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ସତଓପତୋ ସହିତ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ, ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓ
ି ରୋବ
ରିସୀ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ଓୄଠ୍ୋଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଧୀନୄଯ ନ ଥୋନ୍ତି ‘ ׀ରୋବୂର୍ଣ୍ପ ନିମୁକ୍ତି’ଚଯିଅୄଯ ପ୍ରୋପ୍ତ ଅଣଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ସତଓପତୋ ଫରଭନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଅଣ ମୋହୋ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରବୋଫିତ ୄହଫ ନୋହିଁ, ତୋହୋଓୁ
ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ ଫିଘୋଯଓୁ ୄନଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
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ୄମୄହତୁ S.I. ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରଥୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ /ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ, ସଠ୍ିକ୍ ଯୋର୍ି ଯିଭୋଣ
ମୋହୋ ସଓୋୄର୍ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅ ମୋଆୋୄଯ, ଏହୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଉୄଯ ନିବଯ
ପ ଓୄଯ  ׀ଫର୍ୟ ସୋଧୋଯଣ
ପ୍ରଥୋ ୄହଉଙି ୄମ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଫୀଭିତଯ 72 ଭୋସ/6 ଫର୍ପଯ ଅଣ ଯ ସଭୋନ ଯିଭୋଣଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ
ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
ଏହି ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଓୄଠ୍ୋଯ ଯୂୄ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ମଦି ରିସୀ ୄଓଫ ଓୟୋିଟୋର ରୋବ ୋଆଁ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ସ୍ଙୋଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ
ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୋଆଁ ଫର୍ୟ ଏହୋ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ଓି କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଫସଯୄଯ, ତୋହୋ ୄସହି ଫଧିୄଯ
ୄହୋଆଥିଫୋ ତୋ’ ଅଣ ସହିତ ଣ ଅନୁ ୋତିଓ ହୁ ଏ  ׀ମଦି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ TTD ସଓୋୄର୍ ସୋପ୍ତୋହିଓ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ୋଆଁ ହୁ ଏ,
ଫୀଭୋଯୋର୍ି ସୋଧୋଯଣତଃ ତୋ’ ଫୋର୍ିଓ ଅଣଯ ଦୁ ଆ କୁଣ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହୋଆ ନ ଥୋଏ ׀
ୄସହି ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ୄମଉଁଭୋୄନ ରୋବ ୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ନିମୁକ୍ତ ନୁ ହନ୍ତି, ଉ.ସ୍ୱ. କୃହଣ
ି ୀ,
ଙୋତ୍ରଙୋତ୍ରୀ ଆତୟୋଦି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄସଭୋୄନ ୄଓଫ ଓୟୋିଟୋର ରୋବ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄଓୌଣସି
ସୋପ୍ତୋହିଓ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀
ଯିଫାଯ ୟାୄଓଜ୍ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ସନ୍ତୋନ ସନ୍ତତି ଏଫଂ ଣ-ଉୋଚପନଓୋଯୀ ତି/ତ୍ନୀ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଭୃତୁୟ  ସ୍ଙୋଣୀ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ୂସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓିଭୋ ଅଂର୍ିଓ
ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ  ׀ଫର୍ୟ, ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଭୋନଦଣ୍ଡ ଅଧୋଯ ଓଯି ରୋବ କୁଡଓ
ି ଯ ୄଟଫୁ ର ଓୁ ଫିଘୋଯ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ୄଓୄତଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଣ-ଉୋଚପନଓୋଯୀ ତି/ତ୍ନୀ ଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ TTD ସୁଯକ୍ଷୋଯ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଆଥୋନ୍ତି ׀
ୄଭୋଟ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଉୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ 5 ପ୍ରତିର୍ତଯ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥୋଏ ׀
ସଭୂହ ରିସୀ
ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଫୋହୋୄଯ ଏଓ ସଭୂହ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥୋଏ, ମଦି ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଔୟୋ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଂଔୟୋ ଧଯନ୍ତୁ ׀
100 ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହୁ ଏ  ׀ଫର୍ୟ ସଭୂହ ରିସୀ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସଂଔୟୋ ଳ୍ପ, ଧଯନ୍ତୁ 25 ହୁ ଏ ଓିନ୍ତୁ
ୄଓୌଣସି ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଫିନୋ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ, ନୋଭୋଙ୍କି ତ ଅଧୋଯୄଯ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ୄଓଫ ତି ଭୂରୟଫୋନ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ି
ସଦସୟଯ ଯିଘଣ ୄଓୌଣସି ସୄନ୍ଦହ ଫିନୋ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୄମୋକୟ ହୁ ଏ ׀
ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଭାଦଣ୍ଡ
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ନୋଭିତ ସଭୂହ କୁଡଓ
ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ସଭୂହ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଏଫଂ ନୟୋନୟ
ରୋବସଫୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ‚ସଭୂହ‛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ନିଭନ ଫକପକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ୄକୋଟିଏ ନ୍ତକପତ ଅସିଫୋ
ଉଘିତ୍ :


ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ – ଓଭପଘୋଯୀ ସଭନ୍ଧ ୄମଉଁଥିୄଯ ଓଭପଘୋଯୀଯ ଫରଭିତଭୋୄନ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି



ୂଫଯ
ପ ୁ ଘିହ୍ନଟ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଔଣ୍ଡ/ସଭୂହ ୄମଉଁଠ୍ି ଯୋଚୟ / ୄକ୍ଷତ୍ର ସଯଓୋଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରିଭିଣଭ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ



ଏଓ ଞ୍ଜି ଓୃତ ସହଓୋଯୀ ସଂସ୍ଙୋ ଯ ସଦସୟ
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ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄସଫୋ ଓଲବ୍ ଯ ସଦସୟ



ଫୟୋଙ୍କ/ଡିଚୋଆନଯ/ଭୋଷ୍ଟଯ/ ବିସୋ ୄକ୍ରଡିଟ ଓୋଡପ ଧୋଯଓ



ଫୟୋଙ୍କ/NBSC କୁଡଓ
ି ଦ୍ୱୋଯୋ ନିକତ
ପ ଡିୄୋଚିଟ୍ ସୋଟିପିୄଓଟ ଧୋଯଓ



ଫୟୋଙ୍କ/ ଫିକ୍
ଳ ରିଭିୄଟଡ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଂର୍ୀଦୋଯୀ

ଉୄଯୋକ୍ତ ଫକପକୁଡଓ
ି ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସି ଫକପ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ
ୄଫୈର୍ଣିଓ ଫିବୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଅ ମୋଆୋୄଯ ׀
‘ପ୍ରତୟୋର୍ିତ’ ସଭୂହ ଅଓୋଯ ଉୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭୂହ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋ ମୋଆ ନ ୋୄଯ, ରିସୀ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ
‘ସଭୂହ’ ୄଯ ଞ୍ଜି ଓୃତ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଫୋସ୍ଗଫ ସଂଔୟୋ ଉୄଯ ୄଓଫ ସଭୂହ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି
ନିଅମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ସଭୀକ୍ଷୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଫୀଭା ଯାଶି
ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଫୟକ୍ତି ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ନିଶ୍ଚିତ ରକୋ ରକୋ ନିେଷ୍ଟ
ି ଯିଭୋଣ ୋଆଁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ୄହୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଏହୋଓୁ
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ୄଦଣ ୄଫତନ ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
‘ସଭୄସ୍ଗ ଓିଭୋ ୄଓହି ନୁ ୄହଁ’ ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭୋୄଯ ରୋକୁ ହୁ ଏ  ׀ୄପ୍ରୋ-ଯୋଟୋ ତିଯକ୍ତ
ି ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ଓିଭୋ ଯିପଣ୍ଡ ସହିତ
ମୁକ୍ତ ଏଫଂ ରୁ ପ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ପ୍ରି ଭୟ
ି ଭ
ନୋଭୋଙ୍କି ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଯ ଫକପୀଓଯଣ ଏଫଂ ଘଣନିତ ରୋବ ନୁ ସୋୄଯ ନୋଭୋଙ୍କି ତ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରିଭିଣଭ
ହୋଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଫୟଫସୋଣ ନୁ ସୋୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହ ପ୍ରତି ସଭୋନ ହୋଯ ରୋକୁ ୄହଫ, ୄମଉଁଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୄସ୍ଗ, ୄଭୋଟୋୄଭୋଟି ଯୂୄ
ଓହିଫୋଓୁ କୄର ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ଓଯନ୍ତି ׀
ନୋଭୋଙ୍କି ତ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋଙ୍କୁ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଭୋଣିଓ ୄଯଓଡପ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି
ପ୍ରୄତୟଓ ଫକପୀଓଯଣ ୄଯ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସଂଔୟୋଓୁ ୄଖୋର୍ିତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀
ଏଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଆତୟୋଦିଯ ନୋଭୋଙ୍କି ତ ସଦସୟ ୋଆଁ ପ୍ରିଭିଣଭ ହୋଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକପୀଓଯଣ ନୁ ସୋୄଯ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟତୋ ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ଫୟଫସୋଣ ୄଯ ସୀଭିତ ନ ଥୋଏ,
ହୋଯସଫୁ ରୋକୁ ଓଯିଫୋୄଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ନିଚ ଓୋମପୟ–ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ ଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ନ୍ –ଡୁ ୟଟି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ନ୍ –ଡୁ ୟଟି ସଭଣୋଫଧି ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ :
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ମଦି ି.ଏ. ଓବଯ ୄଓଫ ଡୁ ୟଟିଯ ସୀଭିତ ସଭଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ୂଏଫଂ ଦିନଯ 24 ଖଣ୍ଟୋ ୋଆଁ ୄହୋଆ
ନ ଥୋଏ , ଏଓ ହ୍ରୋସ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ଧଯନ୍ତୁ ଉମୁକ୍ତ ପ୍ରିଭଣ
ି ଭ ଯ 75 ପ୍ରତିର୍ତ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ ׀



ୄଓଫ ନିମୁକ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ଚୋତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଫଂ ନୁ ମକ୍ତ
ୁ ି ସଭଣୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୋଆଁ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି
ଓବଯ ରୋକୁ ହୁ ଏ ׀

ଫ୍-ଡୁ ୟଟି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା
ମଦି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଓଫ ସୀଭିତ ସଭଣ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓଭପଘୋଯୀ ଓୋମପୟୄଯ ଏଫଂ/ଓିଭୋ
ପି ସଅ
ି ର ଡୁ ୟଟି ୄଯ ନ ଥୋଏ, ଏଓ ହ୍ରୋସ ଓଯି ମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ, ଧଯନ୍ତୁ ଉମୁକ୍ତ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯ 50 ପ୍ରତିର୍ତ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଏ
׀
ଭୃ ତୁୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଫଚପନ
ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନ୍ତକପତ, ଭୃତୁୟ ରୋବ ଓୁ ଫହିବୂତ ଓଯି ସଭୂହ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଚୋଯୀ ଓଯିଫୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀
ସଭୂହ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫାନସ/ଭାରସ
ୄମୄହତୁ ୄକୋଟିଏ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓମ୍ ପ୍ରର୍ୋସନିଓ ଓୋମପୟ
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙପ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋ ଫୟତୀତ, ସୋଧୋଯଣତଃ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କୁ ଫୀଭିତ ଓଯୋମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ
ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ୄହଫ ନୋହିଁ  ׀ୄତଣୁ, ଏଓ ୄସ୍କର ନୁ ସୋୄଯ, ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୄଯ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଦିଅମୋଆଥୋଏ ׀
ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଯ ନୂ ତନୀଓଯଣ ନ୍ତକପତ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି ସନ୍ଦବପୄଯ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀


ନୁ ଓୂ ନୁ ବୂତିଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଡିସଓୋଉଣ୍ଟ ୂୄଫୋନସ ଦ୍ୱୋଯୋ ୁଯସ୍କୃତ ଓଯୋମୋଏ



ପ୍ରତିଓୂ ନୁ ବୂତିଓୁ ଏଓ ୄସ୍କର ନୁ ସୋୄଯ, ନୂ ତନୀଓଯଣ ପ୍ରିଭିଣଭ ଯ ୄରୋଡିଙ୍ଗ ୂଭୋରସ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଣ୍ଡିତ ଓଯୋମୋଏ



ନୂ ତନୀଓଯଣ ୋଆଁ ସୋଭୋନୟ ହୋଯ ସଫୁ ରୋକୁ ୄହଫ ମଦି ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି, ଧଯନ୍ତୁ, 70 ପ୍ରତିର୍ତ ଥୋଏ

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭପ


ପଭପକଡ
ି ୁ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫିତଯଣ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ୁ ଓ
ୄଓଫ ୄକୋଟିଏ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଓୁ ଯଖିଫୋ ପ୍ରଥୋକତ ୄଟ ׀



ୄସ ଏହି ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ୄଦଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି ସଦସୟ ର୍ୋଯୀଯିଓ ଦୁ ଫ
ପ ତୋ ଓିଭୋ ତୁଟ ି ୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ
ନୁ ୄହଁ ମୋହୋ ତୋଯ ଂର୍ଦୋନଓୁ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ପ୍ରତିୋଦିତ ଓଯିୋୄଯ ׀



ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଯିଓି ଏହି ୂଫପସତଓପତୋ ଓୁ ହଟୋଆ ଦିଅମୋଏ, ଓୋଯଣ ଏହୋଓୁ ଏହି ୃଷ୍ଠୋଙ୍କନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୁ ଛୋ ମୋଆଙି
ଏଫଂ/ଓିଭୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଙି ୄମ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭଯ ୂଫଯ
ପ ୁ ଥିଫୋ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଏଫଂ ୄସବି ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ
ପୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ସଂଘଣୀ ପ୍ରବୋଫ ଭଧ୍ୟ ଫହିବୂ ତ
ପ ୄହୋଆଥୋଏ ׀

ଫର୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
427

1) ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ, ସଭୂହ କଠ୍ିତ ଓଯୁଥିଫୋ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ
ଓଯିୋୄଯ ׀
2) ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄଓଫ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋ-ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହଭୋନଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
I.

ଉକ୍ତି 1 ସତୟ  ଉକ୍ତି 2 ଭିଥୟୋ ୄଟ

II. ଉକ୍ତି 2 ସତୟ  ଉକ୍ତି 1 ଭିଥୟୋ ୄଟ
III. ଉକ୍ତି 1  ଉକ୍ତି 2 ସତୟ ଟନ୍ତି
IV. ଉକ୍ତି 1  ଉକ୍ତି 2 ଭିଥୟୋ ଟନ୍ତି

ସୂଘନା
ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ଂର୍ ଯୂୄ, ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ତୋ’ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯିତ ଓଯିଫୋଯ ଦୁ ଆଟି ଦ୍ଧତିଯ ଉୄମୋକ ଓୄଯ
ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଡ ଫଡ ସଭୂହ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :
ସହ ଫୀଭା : ଏହୋ ଏଓୋଧିଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄକୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ, ପ୍ରୄତୟଓ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ସଙ୍କଟଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯି ଏହୋ ଓଯୋ ମୋଆଥୋଏ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ ରିସୀଓୁ ଦୁ ଆଟି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଧଯନ୍ତୁ, 60% ଂର୍ ସହିତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ A ଏଫଂ 40% ଂର୍ ସହିତ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ B, ସୋଭୋନୟତଃ,
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ A ରିସୀ ଯ ଚୋଯୀ  ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସଭୋଧୋନ ସହିତ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ଭୋୁ ଥିଫୋ ପ୍ରଧୋନ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄହଫ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ B ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀଯ 40% ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ A ଯ କ୍ଷତିର୍ତ୍
ୂ ି ଓଯିଫ ׀
ୁନଃ ଫୀଭା : ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓୋଯ  ଅଓୋଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୄଯ ? ୄସ ତୋଯ ଫିବିନ୍ନ ସଙ୍କଟଓୁ ଓିଯି ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫ ? ୄସ ତୋ’ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ ନୟ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ସହିତ ୁନଃ-ଫୀଭିତ ଓଯି ଏହୋ ଓଯିଥୋଏ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ
ୁନଃଫୀଭୋ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ୁନଃ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄତଣୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ୁ , ସନ୍ଧି ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫୟଫସ୍ଙୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଉ, ଥଫୋ ଐଙ୍ଚିଓ ୁନଃ ଫୀଭୋ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରଓଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ଅଧୋଯୄଯ ୄହଉ, ଗ୍ରହଣ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ୁନଃଫୀଭୋ ଓୁ
ଫିଶ୍ୱ-ଫୟୋଓ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହୋ ସଙ୍କଟଓୁ ଦୂ ଯ ଦୂ ଯୋନ୍ତ ଓୁ ପ୍ରସୋଯିତ ଓୄଯ ׀
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ସାଯାଂଶ
a) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଯୁକଣତୋଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଉୄଯ ମପୟୄଫର୍ିତ ୄଟ ମୋହୋଓୁ ସୁସ୍ଙତୋ ଓିଭୋ ୄଯୋକୄଯ ୀଡିତ ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ
ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
b) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଟ ׀
c) ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସୋଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ମଥୋଥପ ସନ୍ତୁନ ଯଖିଫୋ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତିୄମୋକିତୋମକ ଓତୋ
ଏଫଂ ତୋ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ୋଆଁ ରୋବଦୋଣିଓତୋ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯୄହ ׀
d) ୄଓୄତକୁଡଏ
ି ଓୋଯଓ ମୋହୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଯୁକଣତୋଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯନ୍ତି, ୄସକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି ଅଣୁ , ରିଙ୍ଗ, ବୟୋସ,
ଫୟଫସୋଣ, କଠ୍ନ, ଯିଫୋଯ ଆତିହୋସ, ତୀତଯ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ସଚପଯୀ, ଘିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ନିଫୋସ ସ୍ଙୋନ ׀
e) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଯ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଘଣନ ଓୁ ଫୋଧୋ ୄଦଫୋ ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଠ୍ିକ୍
ଫକପୀଓଯଣ  ନିଷ୍ପକ୍ଷତୋ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଭଧ୍ୟ ׀
f) ବିଓର୍ତ୍ପୋ ପ୍ରଥଭ ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହଫୋଓୁ ଥିଫୋ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ କ୍ଳୋଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚୋଣିଫୋୄଯ ୄସ
ସଫପୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଙୋନୄଯ ଥୋଏ ׀
g) ଫୀଭୋଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି : ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ, ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ, କ୍ଷତିୂର୍ତ୍,ି ଂର୍ଦୋନ, ପ୍ରତୟୋସନ
ୂପ୍ରସ୍ଙୋନ ଏଫଂ ଅସନ୍ନ ୂନିଓଟସ୍ଙ ଓୋଯଣ ׀
h) ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୋଆଁ ଭୂଔୟ ସୋଧନକୁଡଓ
ି ୄହଉଙନ୍ତି : ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ, ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ, ଅଥିଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ, ୄଭଡିଓର ଯିୄୋଟପ ଏଫଂ
ଫିକ୍ରଣ ଯିୄୋଟପ ׀
i)

ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଓୁ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୋଆଁ ଅୄଫଦନ
ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଓୁ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀

j)

ଣ-ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄହଉଙି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ ୄଓୌଣସି ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷୋ ୄଦଆ କତି ଓଯିଫୋଯ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯୄହ ନୋହିଁ ׀

k) ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତି ୄହଉଙି ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ୄମଉଁଠ୍ି ସଙ୍କଟଯ
ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ସଂଔୟୋମକ ଓ ଓିଭୋ ପ୍ରତିର୍ତ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ ׀
l)

ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୋଫଧୋନତୋଯ ସହିତ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ
ସଙ୍କଟ ଫକପୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀

m) ସଭୂହ ଫୀଭୋଓୁ ଭୂଔୟତଃ ହୋଯୋହୋଯି/ଭଧ୍ୟଭ କୁଡଓ
ି ଯ ନିଣଭ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ସଙ୍କଟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଯ ନିହତ
ି ୋଥପ
ୄହଉଙି ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୋନଓ ୂଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କୁ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ
ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ିତ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିୋଯିୄଫ ନୋହିଁ
׀
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଟ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଓୁ ଉବଣ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ୄଡ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୀଭୋୄମୋକୟ ହିତ ୄସହି ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄଯ ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଅଥିଓ ହିତଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ୄସ ଫୀଭିତ ଓଯିଫୋଓୁ ମୋଉଙି ଏଫଂ ୄସହି
ସବ୍ନର୍ତ୍ିଯ ୄଓୌଣସି ହୋନି ଖଟଣୋୄଯ ଅଥିଓ ହୋନିୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତିୄଯ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ପ୍ରତିର୍ତ  ସୋଂଖିଓ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯୋମୋଏ, ଏଫଂ
ୄଭଡିଓର ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଦ୍ଧତିୄଯ ନୁ ୄହଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କୁ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ିତ ଓଯୁଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯି ୋଯିୄଫ ନୋହିଁ ׀
ନିମୁକ୍ତିଦୋତୋ-ଓଭପଘୋଯୀ ସଭୂହଭୋନଙ୍କ ତିଯକ୍ତ
ି , ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ଫିଫଧ
ି ପ୍ରଓୋଯଯ ସଭୂହ ମଥୋ : ଶ୍ରଭିଓ ଣୁ ନ
ି ନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଙୋ,
ଫୟଫସୋଣିଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଭ୍ରୋତୃ ତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନ କୁଡଓ
ି ୁ ସଭୂହ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ନିଭନ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଯୁକଣତୋଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓୄଯ ନୋହିଁ ?
I.

ରିଙ୍ଗ

II. ତି/ତ୍ନୀଯ ୄଯୋଚକୋଯ
III. ବୟୋସ
IV. ନିଫୋସ ସ୍ଙୋନ
ପ୍ରଶନ 2
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ନୁ ସୋୄଯ, ଫୀଭିତ ଓୁ __________ ୋଆଁ ଯୋର୍ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
ୂ ଯ
I.

ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ମପୟନ୍ତ ଫୋସ୍ଗଫ ହୋନି

II. ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ଔଙ୍ଙପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ି ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
III. ଉବଣ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତି ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି
IV. ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ନିଫୄି ର୍ର୍ୄଯ ଫୋସ୍ଗଫ ହୋନି
ପ୍ରଶନ 3
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୋଆଁ, ଏଓ ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ପ୍ରଥଭ  ଭୂଔୟ ଅଧୋଯ ୄହଉଙି ତୋ’ ____________ ׀
I.

ଅଣୁ ପ୍ରଭୋଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚ

II. ଅଥିଓ ୄଯଓଡପ
III. ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ୄଭଡିଓର ୄଯଓଡପ
IV. ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ
ପ୍ରଶନ 4
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ _______________ ׀
I.

ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟଓୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୋମୋଏ ׀

II. ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯ ସଭସ୍ଗ ୄଭଡିଓର ଯୀକ୍ଷୋ  ଯୀକ୍ଷଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ୄହୋଆମୋଏ
III. ପ୍ରୋପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୋଫଧୋନତୋ ୂଫପଓ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଫକପକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ
IV. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ୄଯ ରିସୀଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ ׀
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ପ୍ରଶନ 5
ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତି ସଭନ୍ଧୄଯ ନିଭନ ଉକ୍ତିକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ବୂର ୄଟ ?
I.

ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ ପ୍ରୄପସନୋର ଙ୍କ ସହୋଣତୋୄଯ ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଦ୍ଧତି ଏଓ ଫଡ ଫୟଫସୋଣ ସମ୍ଭୋିଫୋୄଯ ଧିଓ
ୄଫକ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀

II. ୄଭଡିଓର ୄଯପଯୀ ଓିଭୋ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ଫିନୋ ସଂଔୟୋମକ ଓ ଙ୍କ ଅଧୋଯୄଯ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଓିଭୋ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଯ
ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ ׀
III. ଏହି ଦ୍ଧତିଓୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଫିଜ୍ଞୋନ ଯ ୄଓୌଣସି ଫିୄର୍ର୍ ଜ୍ଞୋନ ନ ଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
IV. ଏହୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁସଂକତି/ସୋଭଞ୍ଜସୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ׀

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ଏଓ ଫୟକ୍ତିଯ ଯୁକଣତୋ ତୋ’ ତି/ତ୍ନୀଯ ୄଯୋଚକୋଯ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରବୋଫିତ ହୁ ଏ ନୋହିଁ, ମଦି ୄସଭୋନଙ୍କ ନିଚ ଫୟଫସୋଣ ୄହଉଙି
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କ ଯୁକଣତୋ ଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିୋୄଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ନୁ ସୋୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୋସ୍ଗଫ ଭୂରୟ ଓିଭୋ ହୋନି ୋଆଁ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଯ
ୂ ଣ ଦିଅମୋଏ, ଓିନ୍ତୁ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଯ ଯିଭୋଣ
ମପୟନ୍ତ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି IV ׀
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓ ୋଆଁ, ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ଭୂଔୟ ଅଧୋଯ ୄହଉଙି ତୋ’ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ପଭପ ଓିଭୋ ଅୄଫଦନ ପଭପ, ୄମଉଁଥିୄଯ
ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ  ଫୟକ୍ତିକତ ଫିଫଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତଥୟଓୁ ଏଓତ୍ରିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 4
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି III ׀
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ହୁ ଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସୋଫଧୋନତୋ ୂଫପଓ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ
ସଙ୍କଟଫକପକୁଡଓ
ି ୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଏ ׀
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ଉର୍ତ୍ଯ 5
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି II ׀
ସଂଔୟୋମକ ଓ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧପୋଯଣ ଦ୍ଧତି ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଓିଭୋ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ଧିଓ ସତଓପତୋ ୂର୍ଣ୍ପ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ
ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯୋମୋଏ ଓୋଯଣ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଫିନ୍ଦୁକୁଡଓ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ତୀତ ନୁ ବୂତି ଓୁ ଏଓ ଜ୍ଞୋତ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ  ବିନ୍ନତୋ ୂଙୋଣୋଙ୍କନ
ହିସୋଫୄଯ ସଂଔୟୋମକ ଓ ଯୂୄ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯୋମୋଏ ׀
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ଧ୍ୟୋଣ 21
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣୄଯ ଅୄଭ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଥିଫୋ ଦୋଫୀ ଯିଘୋନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ଏସଫୁ
ଉୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋ  ׀ଏହୋ ଫୟତୀତ, ଅୄଭ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ଯିଘୋନଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଦଖିଫୋ ଏଫଂ TPA
ଭୋନଙ୍କ ବୂଭିଓୋ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ׀
ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ

A. ଫୀଭୋୄଯ ଦୋଫୀ ଯିଘୋନ
B.
C.
D.
E.
F.

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଘୋନ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଦରିରୀଓଯଣ
ଦୋଫୀ ସଂଯକ୍ଷିତ ୂଯିଚବପ ଓଯିଫୋ
ଦୋଫୀ ଯିଘୋନ : ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ
ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ୂTPA) ଭୋନଙ୍କ ବୂଭିଓୋ

G. ଦୋଫୀ ଯିଘୋନ- ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ /ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ
ଏହି ଧ୍ୟୋଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ୄଯ, ଅଣ ନିଭଭ
ନ ୄତ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ :
a) ଫୀଭୋ ଦୋଫୀସଫୁ ୄଯ ଫିବିନ୍ନ ୄଷ୍ଟଓୄହୋରଡଯ ୂହିତଧୋଯୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ
b) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ସଂଘୋନ ଓଯି ଓଯୋମୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
c) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିବିନ୍ନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
d) ଦୋଫୀସଫୁ ୋଆଁ ଯିଚବପ ୂସଂଯକ୍ଷଣ ଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଯି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋୄଯ
e) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଅୄରୋଘନୋ ଓଯିଫୋୄଯ
f) TPA ଫିର୍ଣୄଯ ଧୋଯଣୋ ଏଫଂ ୄସଭୋନଙ୍କ ବୂଭିଓୋଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ
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A. ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ଯିଘାନ
ଏହୋଓୁ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ହୃ ଦଣଙ୍ଗଭ ଓଯୋମୋଆଙି ୄମ ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ଏଓ ‘ପ୍ରତିର୍ୁତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରତିର୍ୁତଯ
ି ଏଓ ‘ସୋକ୍ଷୀ’ ୄଟ ׀
ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣୋ ଖଟିଫୋଯ ପସ୍ୱଯୂ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରତିର୍ୁତଯ
ି ଫୋସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷୋ  ׀ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଓୄତ
ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓୄଯ, ତୋଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ୄସ ୄଓୄତ ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ତୋ’ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓୄଯ, ଏହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଫୀଭୋୄଯ
ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ୄହଉଙି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ କ୍ଷଭତୋ ׀
1. ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ
ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଘୋନ ୄଓଭିତ ି ଓଯୋମୋଏ, ତୋହୋଓୁ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ ୄଦଖିଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ , ଅୄଭ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ
ୄଓଉଁଭୋୄନ ହିତୋଥପୀ ୂଯୁଘି ୄନଉଥିଫୋ କ୍ଷ ଟନ୍ତି ׀
ଘିତ୍ର 1: ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ

ଗ୍ରାହଓ

ୄସହି ଫୟକ୍ତି ମିଏ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଉଙି ପ୍ରଥଭ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ୂହିତଧୋଯୀ ଏଫଂ ‘ଦୋଫୀ
ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ’
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋରିଓଭୋନଙ୍କ ‘ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ’ ଯୂୄ ଏଓ ଫଡ ୄଷ୍ଟକ୍ ୂଂର୍ ଭୋଭୀତ୍ୱ ଙି ׀

ଭାରି ଓ

ମଦି ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ରିସୀ ଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନିଧିସଫୁ ଯୁ ୂଯଣ ଓଯୋମୋଏ, ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ,
ୄସଭୋୄନ ହିଁ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଦୋଣୀ ଯହନ୍ତି ׀
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ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ  ସଭସ୍ଗ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଦୋଫୀ  ଡିଚୋଆନସଫୁ ଓୁ
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ

ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ, ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ, ପ୍ରତିଫନ୍ଧ  ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଆତୟୋଦି ଓୁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫୋୄଯ,
ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କ ଦୋଣିତ୍ୱ ଯହିଙ ି ׀
ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ୂବୋଯତୀଣ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଏହୋଯ ନିଭନ ରକ୍ଷୟକୁଡଓ
ି ୄଯ ଏଓ
ଭୂଔୟ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ଟନ୍ତି :

ଫିନୟ
ି ାଭଓ

 ଫୀଭୋ ଯିୄଫର୍ ୄଯ ର୍ୃଙ୍ଖୋ ୂନୁ ର୍ୋସନ ଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ
 ରିସୀଧୋଯୀ ଯ ହିତ ଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓଯିଫୋ
 ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଦୀଖପୋଫଧି ଅଥିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ

ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ପା/ୄବ୍ରାଓଯ

ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ୄସଫୋ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭୋୄନ, ୄମଉଁଭୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ
ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ୄବ୍ରୋଓଯଭୋୄନ ନୋ ୄଓଫ ରିସୀ ଫିକ୍ରି ଓଯନ୍ତି  ׀ଓିନ୍ତୁ ଏଓ ଦୋଫୀ ଖଟଣୋୄଯ
ଏଭୋୄନ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ୄସଫୋ ୄଦଫୋଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଔୋମୋଏ ׀
ୄସଭୋୄନ ନିଶ୍ଚିତ ଓଯନ୍ତି ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ଏଓ ଫୋଧ ଦୋଫୀ ନୁ ବୂତି ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯୁଙି, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ

ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ପା/ଡାକ୍ତଯଔାନା

ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଟି TPA ଯ ୟୋୄନର ୄଯ ଙି, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ନକଦହୀନ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄଦଫୋଓୁ
ଡିଫ ׀

ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ, ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଯିଘୋନ ଓଯିଫୋ ଥପ ୄହଉଙି ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହି ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ଉୄେର୍ୟ/ରକ୍ଷୟ
ଓୁ ସଂଘୋିତ ଓଯିଫୋ  ׀ଫର୍ୟ, ଏହୋ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ଏହି ଉୄେର୍ୟକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଯ ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
2. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଦାଫୀ ଯିଘାନ ଯ ବୂଭିଓା
ଉୄଦୟୋକ ତଥୟ ନୁ ସୋୄଯ – ‚ ଫଚୋଯ ଯ ଧିଓୋଂର୍ ବୋକ 100% ହୋନି ନୁ ୋତ ଯ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ଓୋମପୟ ଓଯୁଥିଫୋ ସହିତ, ଫିବିନ୍ନ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ହୋନି ନୁ ୋତ 65% ଠ୍ୋଯୁ 120% ଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ମପୟନ୍ତ ର୍ୃଙ୍ଖୋୄଯ ଙି‛  ׀ଧିଓୋଂର୍ ଓବ୍ନୋନୀ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଫୟଫସୋଣୄଯ କ୍ଷତି ସହୁ ଙନ୍ତି ׀
ଏହୋଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄମ ଓବ୍ନୋନୀ ଏଫଂ ରିସୀଧୋଯୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଯିଣୋଭ ଅଣିଫୋ ୋଆଁ ସ୍ୱସ୍ଙ ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଅଘଯଣ ଏଫଂ
ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଓୁ ର୍ ସଂଘୋନ ଅୄଣଆଫୋଯ ଏଓ ଫଡ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 1
ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଏଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ନୁ ୄହଁ ?
I.

ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଂର୍ୀଦୋଯ

II. ଭୋନଫ ସଂସୋଧନ ଫିବୋକ
III. ଫିନଣ
ି ୋଭଓ
IV. ଟି.ି.ଏ.
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଯିଘାନ
1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଘୟାୄରଞ୍ଜ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄୋଟପୄପୋରି ଯ ନନୟ ଫିୄର୍ର୍ତୋକୁଡଓ
ି ୁ କବୀଯ ଯୂୄ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ମୋହୋ ପୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ
ସପତୋ ସହିତ ସଂଘୋିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
a) ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ୋଆଁ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ି ସୁଯକ୍ଷୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ୄହଉଙି ଏଓ ଭନୁ ର୍ୟ ׀
ଏହୋ ଅୄଫକୋମକ ଓ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଥୋଏ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୁ ନୟ ଫକପଯ ଫୀଭୋୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫୋଓୁ
ୄଡ ନୋହିଁ ׀
b) ବୋଯତ ୄଯ ତୟନ୍ତ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରଓୋଯଯ ୄଯୋକ, ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟିବଙ୍ଗୀ ଏଫଂ ନୁ କୋଭୀ ଓୋମପୟଓୋ ୂପୄରୋ ପ୍ ଥୋଏ ׀
ଏସଫୁ ଯ ଯିଣୋଭ ସ୍ୱଯୂ ୄସଭୋନଙ୍କ ୄଯୋକ  ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରତି ୄଓୄତଓ ୄରୋଓ ତୟଧିଓ ଯୂୄ ସତଓପ ଥୋଅନ୍ତି ତ ନୟୄଓୄତଓ
ଏ ସଭନ୍ଧୄଯ ଘିନ୍ତତ
ି ନ ଥୋନ୍ତି ׀
c) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଓୁ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ, ଓୄପୋୄଯଟ ସଂକଠ୍ନ ବି ଏଓ ସଭୂହ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ଫୟୋଙ୍କ ବି ଏଓ ଔୁଘୁଯୋ ଫିକ୍ରଣ ଭୋଧ୍ୟଭ
ଚଯିଅୄଯ କ୍ରଣ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋଯ ଯିଣୋଭ ସ୍ୱଯୂ ୄକୋଟିଏ କ୍ଷୄଯ ଉତ୍ପୋଦଓୁ ଏଓ ଭୋନଓ ୄବୋକୟ ଫସ୍ଗୁ ଯୂୄ ଫିକ୍ରି
ଓଯୋମୋଏ ତ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଗ୍ରୋହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ୄମୋକୟ ଓଯୋମୋଏ ׀
d) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ଓୁ ସକ୍ରିଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହଫୋଯ ଓୋମପୟ ଉୄଯ ନିବପଯ ଓୄଯ ׀
ଫର୍ୟ, ଉରବ୍ଧତୋ, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତୋ, ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଦ୍ଧତି, ଫିର ଓଯିଫୋ ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯ, ସଚପନ ଓିଭୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବି ସଭସ୍ଗ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଙ୍କ ଘୋଚପୄଯ ଫହୁ ତ ୋଥପଓୟ ଥୋଏ ମୋହୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋୄଯ ଓଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଓଯିଦଏ
ି ׀
e) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋ ଫିବୋକ ଦୂ ତତଭ ଫିଓୋର୍ର୍ୀ ୄଟ  ׀ନୂ ତନ ୄଯୋକ  ଫସ୍ଙୋସଫୁ ଚୋତ ୄହଉଙି ମୋହୋ ପୄଯ ନୂ ତନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
ଦ୍ଧତିସଫୁ ଯ ଫିଓୋର୍ ୄହଉଙି  ׀ଏକୁଡଓ
ି ଯ ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି ଓି-ୄହୋଲ୍ ସଚପଯୀ, ୄରଚର୍ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ, ଆତୟୋଦି  ׀ଏହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ
ଫୀଭୋଓୁ ଧିଓ ୄଫୈର୍ଣିଓ ଓଯି ୄଦଆଙୁ ଏଫଂ ୄସବି ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ଭୋିଫୋ ୋଆଁ ୄଓୌର୍ ଫିଯତ
ଉନ୍ନତିଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
f) ଏସଫୁ ଓୋଯଓଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ଯୂୄ, ଏଓ ଭୋନଫ ର୍ଯୀଯ ଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋ ମୋଆ ନ ୋୄଯ, ଏହି ସତୟ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ନୂ ତନ
ଦିକ ମୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ଦୁ ଆ ଚଣ ୄରୋଓ ସଭୋନ ୄଯୋକ ୋଆଁ ସଭୋନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରତି ବିନ୍ନ ଯୂୄ ପ୍ରତିକ୍ରଣ
ି ୋ ୄଦଔୋଆ ୋଯନ୍ତି ଓିଭୋ ବିନ୍ନ
ବିନ୍ନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓିଭୋ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫଧିଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯି ୋଯନ୍ତି ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ୄୋଟପୄପୋରି ତୀବ୍ର ବୋଫୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଉଙି  ׀ୄସ ବି ତୀବ୍ର ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄହଉଙି ଫହୁ ତ ସଂଔୟୋଯ ଉତ୍ପୋଦ ׀
ଫଚୋଯୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଉତ୍ପୋଦ ର୍ହ ର୍ହ ସଂଔୟୋୄଯ ଉରବ୍ଧ ଏଫଂ ୄକୋଟିଏ ଓବ୍ନୋନୀ ବି ତୄଯ ଫି ଚୄଣ ୄନଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଉତ୍ପୋଦ
ୋଆୋଯିଫ  ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଉତ୍ପୋଦ ଏଫଂ ଏହୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ଯ ନିଚଯ ଫିର୍ଷ୍ଟ
ି ତୋ ଯହିଙ ି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ସମ୍ଭୋିଫୋ ୂଫପଯୁ ଏହୋଯ
ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄୋଟପୄପୋରି ଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ସଂଔୟୋଯ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଭଧ୍ୟ ଅଣି ଥୋଏ – ଏହିସଫୁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଔୁଘୁଯୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ଧଯନ୍ତୁ, 300,000
ସଦସୟଙ୍କୁ 100,000 ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀ ଫିକ୍ରି ଓଯୁଥିଫୋ ଏଓ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ , ତି ଓମ୍ ୄଯ ପ୍ରୋଣ 20,000 ଦୋଫୀ ୋଆଁ ୄସଫୋ ୄଦଫୋଓୁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ
ୄହଫୋଓୁ ଡିଫ  ׀ନକଦହୀନ ୄସଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ  ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ତୀବ୍ର ସଭୋଧୋନ ସହିତ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଫିବୋକଓୁ ସଂକଠ୍ିତ ଓଯିଫୋ
ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀
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ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ବୋଯତୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀସଫୁ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସି ସ୍ଙୋନୄଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ
ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଏ  ׀ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ସମ୍ଭୋୁ ଥିଫୋ ଦ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀଯ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ୋଆଁ ସୋଯୋ ୄଦର୍ୄଯ
ଘୋରୁ ଥିଫୋ ପ୍ରଥୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋୄଫ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଉଘିତ୍ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ତୋ’ ସହିତ ଉରବ୍ଧ ଥିଫୋ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତୋ, ନୁ ବୂତି  ଫିବିନ୍ନ ସୋଧନ ଯ ଉୄମୋକ ଓଯି ଏହି ଘୟୋୄରଞ୍ଜକୁଡଓ
ି ଯ
ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ନ୍ତିଭ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି, ମୋହୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି ଏଫଂ ମିଏ ତୋ’ ନିଚଯ ଓିଭୋ ଯିଫୋଯଯ ୄଯୋକ ଯ ର୍ୋଯୀଯିଓ 
ସଂୄଫକୋମକ ଓ ଘୋ ୄଦଆ କତି ଓଯୁଙି, ତୋହୋଓୁ ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥିଫୋଯ ସୄନ୍ତୋର୍ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
ଦକ୍ଷ ଦୋଫୀ ସଂଘୋନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ଉଘିତ୍ ଦୋଫୀଓୁ ଉଘିତ୍ ଫୟକ୍ତିଓୁ ଉଘିତ୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ନିୄଚ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଓିଭୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ୂTPA) ଯ ୄସଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଙି ୄଫୋରି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/TPA ଓୁ ଜ୍ଞୋତ ୄହଫୋ ସଭଣ ଠ୍ୋଯୁ ରିସୀ ଭୋନଦଣ୍ଡ ହିସୋଫୄଯ ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ସଭଣ
ମପୟନ୍ତ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ୂର୍ଣ୍ପତଃ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଘଯଣକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ, ପ୍ରୄତୟଓଯ ନିଚଯ ପ୍ରସଂକୀଓତୋ ଥୋଆ, ଏହୋ ୄଦଆ କତି ଓଯିଥୋଏ ׀
ନିଭୄନ ଯ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓ
ି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୂହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄର୍ର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଟନ୍ତି
ମୋହୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣଯ ଫୃ ହତ୍ ବୋକ ହୁ ଏ ׀
ନିଶ୍ଚିତ ରୋବ ଉତ୍ପୋଦ ଓିଭୋ ବଣୋନଓ ୄଯୋକ ଓିଭୋ ୄଦୈନଓ
ି ନକଦ ଉତ୍ପୋଦ ଆତୟୋଦି ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  ସହୋଣଓ
ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ତୟନ୍ତ ସଭୋନ ୄହୋଆୋୄଯ, ୄଓଫ ଏହୋ ଫୟତୀତ ୄମ ୄସହି ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋ ନ୍ତକପତ ଅସି ନ ୋଯନ୍ତି
׀
ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଓ :
a) ନକଦହୀନ ଦାଫୀ
ବର୍ତ୍ି ଓିଭୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଭଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ନୋହିଁ  ׀ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟି.ି.ଏ ଠ୍ୋଯୁ
ଏଓ ୂଫ-ପ ନୁ ୄଭୋଦନ ଅଧୋଯୄଯ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ ଟି.ି.ଏ. ନିଓଟୄଯ
ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଚଭୋ ଓୄଯ ׀
b) ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ି ଦାଫୀ
ଗ୍ରୋହଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ତୋ’ ନିଚ ସଂସୋଧନ ଠ୍ୋଯୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋୄଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଦୋଫୀଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟି.ି.ଏ. ୋଔୄଯ ତୋ’ ଦୋଫୀଓୁ ପୋଆର ଓୄଯ ׀
ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭୂବୂତ ଘଯଣକୁଡଓ
ି ସଭୋନ ଯୄହ ׀
ଘିତ୍ର 2 : ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄଭାଟା ୄଭାଟି ଯୂୄ ନିଭନରିଖିତ ଘଯଣ ୄନଆ କଠ୍ିତ (ସଠ୍ିକ୍ କ୍ରଭୄଯ ନାହିଁ)
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a) ସୂଘନା
ଦୋଫୀ ସୂଘନୋ ଗ୍ରୋହଓ  ଦୋଫୀ ଟିମ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓପଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ୄଟ  ׀ଗ୍ରୋହଓ ଓବ୍ନୋନୀ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯି ୋୄଯ ୄମ ୄସ ଏଓ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ୄମୋଚନୋ ଓଯୁଙି ଓିଭୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଖଟିତ ୄହଫୋ ୄଯ ସୂଘନୋ ଦିଅମୋଆୋୄଯ ׀
ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ବର୍ତ୍ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ׀
ଏୄଫ ମପୟନ୍ତ, ଏଓ ଦୋଫୀ ଖଟଣୋଯ ସୂଘନୋ ଯ ଓୋମପୟ ଏଓ ଘୋଯିଓତୋ ଥିରୋ  ׀ଫର୍ୟ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର
ସୋଧ୍ୟ ଦୋଫୀଯ ସୂଘନୋ ଉୄଯ ୄଚୋଯ ୄଦଫୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ ୄମୋଚନୋଫଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ
ୂଫଯ
ପ ୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏଫଂ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଯିସ୍ଙିତ ି ୄଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ 24 ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ׀
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ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସୂଘନୋଯ ସଭଣୋନୁ ସୋୄଯ ଉରବ୍ଧତୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟି.ି.ଏ. ଓୁ ଏହୋ ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ
ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରୋହଓଯ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ମଥୋଥପ ୄଟ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଙଦମଯୂଧୋଯଣ ଓିଭୋ ଙ ନୋହିଁ ଏଫଂ ୄଫୄୄଫୄ, ଘୋଚପ
ଓମ୍ ଓଯିଫୋଓୁ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯିଫୋୄଯ ଫି ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀
ୂୄଫପ ସୂଘନୋଯ ଥପ ଥିରୋ ‘ ׀ଏଓ ରିଖିତ, ଉସ୍ଙୋିତ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ତ୍ର’ ଓିଭୋ ପୟୋସ,  ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘୋଯଣ  ୄପ୍ରୌୄଦୟୋକିଓୀ ଯ ଫିଓୋର୍
ସହିତ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ସୂଘନୋ 24 ଖଣ୍ଟୋ ୄଔୋରୋ ଥିଫୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ଟି.ି.ଏ. ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘୋମୋଉଥିଫୋ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଏଫଂ
ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍  ଆ-ୄଭର ଚଯିଅୄଯ ସୂଘନୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀
b) ଞ୍ଜି ଓଯଣ
ଏଓ ଦୋଫୀଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ୄହଉଙି ଦୋଫୀଓୁ ସିଷ୍ଟଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ ଓଯିଫୋଯ ଏଫଂ ଏଓ ସନ୍ଦବପ ସଂଔୟୋ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ମୋହୋଯ
ଉୄମୋକଓଯି ଦୋଫୀଓୁ ୄମ ୄଓୌଣସି ସଭଣୄଯ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄଔୋଚୋମୋଆ ୋଯିଫ  ׀ଏହି ସଂଔୟୋଓୁ ଦୋଫୀ ସଂଔୟୋ, ଦୋଫୀ ସନ୍ଦବପ ସଂଔୟୋ
ଓିଭୋ ଦୋଫୀ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ସଂଔୟୋ ଓୁ ହୋମୋଏ  ׀ଦୋଫୀ ସଂଔୟୋ ସିଷ୍ଟଭ  ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓ
ି
ଅଧୋଯୄଯ ସୋଂଖିଓ ଓିଭୋ ଅରଫୋ-ସୋଂଖିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଥୄଯ ଦୋଫୀ ସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆକୄର, ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଫଂ ସଠ୍ିକ୍ ରିସୀ ସଂଔୟୋ  ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିଫଯଣୀସଫୁ ୄଭ ଔୋଆୄର,
ଏଓ ସନ୍ଦବପ ସଂଔୟୋଯ ଞ୍ଜି ଓଯଣ  ଚୋତ ହୁ ଏ ׀
ଥୄଯ ଦୋଫୀ ଟି ସିଷ୍ଟଭ ୄଯ ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହୋଆକୄର, ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତୋହୋ ୋଆଁ ଏଓ ଯିଚବପ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଓୋଉଣ୍ଟୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହୋଆମିଫ
 ׀ସୂଘନୋ /ଞ୍ଜି ଓଯଣ ସଭଣୄଯ, ସଠ୍ିକ୍ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ଅଓନ ହୁ ଏତ ଚଣୋ ଡି ନ ୋୄଯ  ׀ୄତଣୁ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଯିଚବପ ଯୋର୍ି ଏଓ
ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡପ ଯିଚବପ ୄଟ ୂଭୂଔୟତଃ ଐତିହୋସିଓ ହୋଯୋହୋଯି ଦୋଫୀ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ  ׀ଥୄଯ ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଅଓିତ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଯୋର୍ି
ଚଣୋ ଡିକୄର, ତୋହୋଓୁ ପ୍ରତିପିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଯିଚବପ ଓୁ ଉଯ ଅଡଓୁ ଓିଭୋ ତ ଅଡଓୁ ସଂୄର୍ୋଧିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
c) ଦସ୍ତାଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ସତୟାନ
ଥୄଯ ଦୋଫୀଟି ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄହୋଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଘଯଣ ୄହଉଙି ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ୋଆଁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ଯ
ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ׀
ଏହୋ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଉଘିତ୍ ୄମ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଭନ ସଫୁ ତୟନ୍ତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଟନ୍ତି ׀
ୄଯୋକଯ ଦରିରୀ ପ୍ରଭୋଣ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
ଅନ୍ତଃ-ବର୍ତ୍ିଓଯଣ ଫଧି
ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଯିୄୋଟପ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଧିଓ ଯୋଭର୍ପ
ପ୍ରତୟୋୄଯୋଣ ୋଆଁ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଯ ପ୍ରଭୋଣ
ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ସତୟୋନ ୄଯ ଏଓ ମୋଞ୍ଚତୋରିଓୋ ଥୋଏ ମୋହୋଓୁ ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସଯ ମୋଞ୍ଚ ଓୄଯ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ଓବ୍ନୋନୀ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄସବି ମୋଞ୍ଚ ତୋରିଓୋକୁଡଓ
ି ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ଦରିରୀଓଯଣଯ ଂର୍ ଟନ୍ତି ׀
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ଏହି ଘଯଣୄଯ ହଚିମୋଆଥିଫୋ ଦରିର ଉୄଯ ଧ୍ୟୋନ ଦିଅମୋଏ – ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଏହି ଫିନ୍ଦୁୄଯ ଗ୍ରୋହଓ/ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯୋ ମୋଆ ନ ଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଭୋକିଫୋୄଯ ସଂୃକ୍ତ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ଓବ୍ନୋନୀ ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟ ଭୋକିଫୋ ୂଫପଯୁ ଚଭୋ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଯ ମୋଞ୍ଚ ଓୁ ପ୍ରଥୄଭ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଓଯନ୍ତି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୋହଓ ସୁଫଧ
ି ୋୄଯ ୄଡ ନୋହିଁ ׀
d) ଫିର ଓଯିଫା ସୂଘନାଓୁ ଧଯି ଯଖିଫା (ଓୟାଚଯ ଓଯିଫା)
ଫିର ଓଯିଫୋ ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ଘକ୍ରଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଂର୍ ୄଟ  ׀ୋଯବ୍ନଯିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫିବିନ୍ନ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ
ଫିୄର୍ର୍ ସୀଭୋ ଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓ
ି ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଔନ୍ତି  ׀ଭୋନଓ ପ୍ରଥୋ ୄହଉଙି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
ଘୋଚପକୁଡଓ
ି ୁ ନିଭଭ
ନ ୄତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯିଫୋ :
 ଞ୍ଜି ଓଯଣ  ସବିସ ଘୋଚପ ସହିତ ୄଓୋଠ୍ଯୀ, ୄଫୋଡପ,  ନସିଂଘୋଚପ
 ICU ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ଆନୄଟନିଭ୍
ଷ ୄସଫୋ ୄଯର୍ନ ୋଆଁ ଘୋଚପ
 ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘୋଚପ, ଏୄନସୄଥସିଅ, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄଚନ, ସଚିଓର ଉଓଯଣ, ର୍ଧ  ଡ୍ରକଷ, ଡୋଏୄଗ୍ନୋଷ୍ଟିଓ ସୋଭଗ୍ରୀ 
ଏସ, -ୄଯ, ଡୋଏରିସସ୍
ି , ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି, ୄଯଡିୄଥଯୋି, ୄସୄଭଓଯ ଯ ଭୂରୟ, ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଙ୍ଗ, ଏଫଂ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି
ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ମୋହୋ ୄଯର୍ନ୍ ଯ ଫିୄଙ୍ଚଦୟ ଙ୍ଗ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
 ସଚପନ, ଏୄନସୄଥଟିଷ୍ଟ, ୄଭଡିଓର ପ୍ରୋଓିଟର୍ନଯ, ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ, ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ ର୍ୁଳ୍କ ׀
 ଅଭୟରୋନଷ ଘୋଚପ
 ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷୋ, ଏସ, -ୄଯ, ସ୍କୟୋନ୍ ଆତୟୋଦି ଓୁ ଅଫୃ ତ ଓଯୁଥିଫୋ କୄଫର୍ଣୋ ଘୋଚପ
 ର୍ଧ  ଡ୍ରକଷ
ଏହି ସଫୁ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ତଥୟ ଓୁ ଓୟୋଚଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀସଫୁ ଯ ସଭୋଧୋନ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ׀
ମଦି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଯ ଫିର ଓଯିଫୋ ପ୍ରଣୋୀ ଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ପ୍ରଣୋସ ଓଯୋମୋଉଙି, ପ୍ରୄତୟଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୋଆଁ ଫିର
ଓଯିଫୋଯ ଏଓ ବିନ୍ନ ଦ୍ଧତି ଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଫୋ ସୋଧୋଯଣ ୄଟ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ସଫୁ ୄହଉଙି :
 ୄଓୋଠ୍ଯୀ ଘୋଚପ ସବିସ ଘୋଚପ ଓିଭୋ ଥୟ ବରି ୄଓୄତଓ ଣ-ୄଦଣୄମୋକୟ ଘୋଚପଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିୋୄଯ ׀
 ୄକୋଟିଏ ଫିର ୄଯ ଫିବିନ୍ନ ର୍ୀର୍ପଓ ଓିଭୋ ଏଓ ୄଭୋଟୋ ଯୋର୍ିଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯିୋୄଯ ׀
 ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ଣ-ଭୋନଓ ନୋଭ ସଫୁ – ଉ.ସ୍ୱ. ନସିଂ ଘୋଚପ ଓୁ ସବିସ ଘୋଚପ ଓୁ ହୋମୋଉଥିଫୋ ׀
 ଫିର ୄଯ ‚ୄସ ସଦୃ ର୍‛ ଘୋଚପ ‚ଆତୟୋଦି‛, ‚ସଭନ୍ଧତ
ି ଔଙ୍ଙପ‛ ବି ଦ ସଫୁ ଯ ଉୄମୋକ ׀
ୄମଉଁଠ୍ି ଫିରିଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ, ୄପ୍ରୋୄସସଯ ଫିବୋଚନ ଓିଭୋ ତିଯକ୍ତ
ି ସୂଘନୋ ଘୋୄହଁ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫକପୀଓଯଣ  ବର୍ତ୍ିୄମୋକୟତୋ ଉୄଯ
ସୄନ୍ଦହସଫୁ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆମୋଏ ׀
ଏହି ସଭସୟୋଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ, IRDAI ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଚୋଯୀ ଓଯିଙନ୍ତି, ମିଏ ୄସବିଅ ଫିର ଏଫଂ
ଣ-ୄଦଣୄମୋକୟ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
ୟୋୄଓଜ୍ ଦଯ
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ୄନଓକୁଡଏ
ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଓୄତଓ ୄଯୋକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ୟୋୄଓଜ୍ ଦଯ/ଭୂରୟ ୋଆଁ ଯୋଚି ୄହୋଆଙନ୍ତି  ׀ଏହୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ 
ସଂସୋଧନକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମୋକ ଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ କ୍ଷଭତୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯିତ ହୁ ଏ  ׀ଅଧୁନଓ
ି ସଭଣୄଯ,
ଫୋଞ୍ଛନୀଣ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ୄନଟେଓପ ଏଫଂ RSBY ଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ, ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ୟୋୄଓଜ୍ ଭୂରୟଓୁ ୂଫ-ପ
ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ଉଦାହଯଣ
a. ଓୋଡିଅକ୍ ୟୋୄଓଜ୍: ଏଞ୍ଜି ପ୍ଳୋଷ୍ଟି, CABG ଓିଭୋ ନ୍ ହୋଟପ ସଚପଯୀ, ଆତୟୋଦି ׀
b. କୋଆୄନୄଓୋୄରୋଚିଓର ୂପ୍ରସୂତ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ୟୋୄଓଜ୍ : ସୋଭୋନୟ ପ୍ରସଫ, ସିଚଯିଏନ୍ ପ୍ରସଫ, ହୄସଟୄଯୄଓଟୋଭୀ, ଆତୟୋଦି
c. ୄଥପୋୄଡିକ୍ ୂସ୍ଙି ସଭନ୍ଧୀଣ ୟୋୄଓଜ୍
d. ଥୋରୄଭୋୄରୋଚିଓର ୂଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ୟୋୄଓଜ୍
ସଚପଯୀ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଚଟିତୋକୁଡଓ
ି ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ତିଯକ୍ତ
ି ଭୂରୟସଫୁ ଓୁ ଫୋସ୍ଗଫ ଅଧୋଯୄଯ ରକୋଯୂୄ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ମଦି
ଏସଫୁ ଯ ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ୟୋୄଓଜ୍ ସଫୁ ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ଭୂରୟଯ  ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓ
ି ଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଯ ନିଶ୍ଚିତତୋ ଯ ରୋବ ଙି ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସବି ଦୋଫୀ ସଫୁ ଓୁ
ସମ୍ଭୋିଫୋ ଧିଓ ସହଚ ୄଟ ׀
e. ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄଓାଡିଙ୍ଗ୍
ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଓୋଡ ୄସଟ୍ ୄହଉଙି ଫିଶ୍ୱ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ୂWHO) ଫିଓର୍ିତ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଯ
ଅନ୍ତଚପୋତିଓ ଫକପୀଓଯଣ ୂICD) ୄଓୋଡ ସଫୁ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ICD ଓୁ ଏଓ ଭୋନଓୀଓୃ ତ ପଭପୋଟ ୄଯ ୄଯୋକ ଓୁ ଓୟୋଚଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ, ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଓୋଡକୁଡଓ
ି
ୄମଯିଓି ଘିତ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସବ୍ଦୋଫୀ ୂCPT) ୄଓୋଡକୁଡଓ
ି ୄଯୋକ ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯିଫୋୄଯ ସଂୋଦିତ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓ
ି ୁ ଓୟୋଚଯ ଓଯନ୍ତି ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଓୋଡିଙ୍ଗ ଉୄଯ ଫଦ୍ଧିତ ଯୂୄ ଫିଶ୍ୱୋସ ଓଯୁଙନ୍ତି ଏଫଂ ଫୀଭୋ ତଥୟ ଫୁ ୟୄଯୋ ୂIIB), ମୋହୋ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ 
ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ୂIRDAI) ଯ ଂସ ୄଟ, ଏଓ ସୂଘନୋ ତଥୟ ଫୟୋଙ୍କ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଙନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ୄସବି ତଥୟଯ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ
ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
f.

ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍/ ନିର୍ଣ୍ପୟ

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ଏଓ ଧ୍ୟଣନ ପ୍ରଦର୍ିତ ଓୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଏଓ ଫୋଣିଚୟି ଓ ଘୁକ୍ତି ୄଟ, ଏହୋ ୄଭଡିଓର
ଦକୁଡଓ
ି ୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ ମୋହୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓୄଯ ୄଓୄଫ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଭୋତ୍ରୋ ମପୟନ୍ତ ଏ ଦୋଫୀ ୄଦଣୄମୋକୟ ୄଟ  ׀ୄଓୌଣସି ଫି
ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗଯ ଭଭପ ଦୁ ଆଟି ଭୂଔୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫୋୄଯ ଥୋଏ :
 ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄଟ ଓି ?
 ମଦି ହଁ, ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯୋର୍ି ଓ’ଣ ୄଟ?
ଏହି ପ୍ରର୍ନକୁଡଓ
ି ଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଯ ସଂଔୟୋ ଏଫଂ ମଦି ଏଓ ୄନଟେଓପ ହସ୍ପିଟର ୄଯ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ନିଅମୋଆଥିଫ ହସ୍ପିଟର ସହିତ ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୂରୟ ଓୁ ହୃ ଦୄଫୋଧ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
ଏଓ ଦାଫୀଯ ସ୍ୱଓାମପୟତା
ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ସ୍ୱଓୋମପୟ ୄହଫୋ ୋଆଁ ନିଭନରିଖିତ ସର୍ତ୍ପକୁଡଓ
ି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୂଯଣ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
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i.

ହସ୍ପିଟର ୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହୋଆଥିଫୋ ସଦସୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀

ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଫହୁ ତ ସଯ ଚଣୋୄଡ, ଅୄଭ ୄସହିସଫୁ ଯିସ୍ଙତ
ି ଯ
ି ସଂସ୍ପର୍ପୄଯ ଅସୁ ୄମଉଁଠ୍ି ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି
ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ଯ ନୋଭ ୂଏଫଂ ଧିଓତଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫଣସ ୄଭ ଥୋଏ ନୋହିଁ, ଏହୋ ନିଭନ ଓୋଯଣଯୁ
ୄହୋଆଥୋଆୋୄଯ :
ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄମ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି
ୄସହି ଏଓୋ ଚୄଣ ୄଟ  ׀ଏ ପ୍ରଓୋଯ ଯ ଙ/ଓଟ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ତି ସୋଧୋଯଣ ୄଟ ׀
ii. ଫୀଭା ଓା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯାକୀଯ ବର୍ତ୍ି
iii. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ଯିବାଷା
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ି ହୁ ଏ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ‚ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୂହସ୍ପିଟୋର ଓିଭୋ ନସିଂ ୄହୋଭ‛ ଯ ଯିବୋର୍ୋ ନୁ ସୋୄଯ ୄହଫୋ
ଉଘିତ୍ ନୟଥୋ ଦୋଫୀ ଟି ୄଦଣୄମୋକୟ ୄହଫ ନୋହିଁ ׀
iv. ଅଫାସିଓ ହେିଟାରାଆୄଚଶନ
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଅଫୋସିଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି, ଥପୋତ୍ ଏଓ ୄଯୋକ ୋଆଁ 3 ଦିନଯୁ ଧିଓ ଓୋ ୋଆଁ
ବୋଯତୄଯ ଖୄଯ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସିଂ ୄହୋଭ ୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଥୋଏ ׀
ଅଫୋସିଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ, ମଦି ଏଓ ରିସୀ ୄଯ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ, ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ୄହଫ ମଦି :
 ୄଯୋକୀ ଯ ଫସ୍ଙୋ ଏଭିତ ି ଙି ୄମ ତୋଓୁ ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସିଂ ୄହୋଭ ଓୁ ହଟୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ
 ୄସଆଠ୍ି ଅଫୋସ ଯ ବୋଫ ଥିଫୋ ୄହତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ/ନସିଂୄହୋଭ ଓୁ ହଟୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ

v. ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ଯ ଫଧି
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ଯୂୄ 24 ଖଣ୍ଟୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଉଥିଫୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ
ଦିନ୍ତି  ׀ୄତଣୁ ବର୍ତ୍ି ଏଫଂ ଡିସୋଚ ଚପ ଯ ତୋଯିଔ  ସଭଣ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ମଦି ଏହି ସର୍ତ୍ପଓୁ ୂଯଣ ଓଯିଫୋଓୁ ହୁ ଏ ׀
ଦିଫସ-ୄସଫା ଘିଓତ୍ସ
ି ା
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଉୄଦୟୋକ ୄଯ ୄଦୟୋକିଓ ଫିଓୋର୍ ଯିଣୋଭ ୄଯ ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ/ପ୍ରଣୋୀୄଯ ସଯୀଓଯଣ ୄହୋଆଙି ମୋହୋ
ଅକଓୋୄଯ ଚଟି  ଦୀଖପୋଫଧି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିରୋ  ׀24 ଖଣ୍ଟୋ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫିନୋ ଦିଫସ ୄସଫୋ ଅଧୋଯୄଯ ସଂୋଦିତ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଙି ׀
ଧିଓୋଂର୍ ଦିଫସ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓ
ି ୂଫ-ପ ସମ୍ମତ ୟୋୄଓଜ୍ ଦଯ ଅଧୋଯୄଯ ଥୋଏ, ମୋହୋଯ ଯିଣୋଭ ୄହଉଙି ଭୂରୟୄଯ ନିଶ୍ଚିତତୋ ׀
vi. OPD
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି, ମୋହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହୋ ନ୍ତକପତ
ଏଓ ଫୋହୟ-ୄଯୋକୀ ଯୂୄ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ/ଯୋଭର୍ପକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଆଥୋନ୍ତି ׀
OPD ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୄସ ବି ପ୍ରତି ୂର୍ତ୍ି ୋଆଁ, 24 ଖଣ୍ଟୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ
ୋଆଁ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ରୋକୁ ହୁ ଏ ନୋହିଁ ׀
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vii. ଘିଓତ୍ସ
ି ା ପ୍ରଣାୀ/ ଘିଓତ୍ସ
ି ା ଯ ୄେଣୀ
ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏୄରୋୟୋଥିଓ ଦ୍ଧତି ଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ ଥୋଏ  ׀ଫର୍ୟ, ୄଯୋକୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ନୟୋନୟ ଦ୍ଧତି
ଯ ଉୄମୋକ ଓଯିୋୄଯ ୄମଯି ଓି :
 ଣୁ ନୋନୀ
 ସିଦ୍ଧ
 ୄହୋଭିୋଥି
 ଅଣୁ ୄଫପଦ
 ନୟୋଘୁୄଯୋୋଥି ଆତୟୋଦି
ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ ଏହି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋକୁଡଓ
ି ୁ ଫଚିତ ଓଯନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓି ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏହି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓିଭୋ
ଧିଓ ଓୁ ଉ-ସୀଭୋ ସହିତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ׀
viii. ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭାନ ୄଯାକ
ଯିବାଷା
ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ‚ୄଓୌଣସି ଫସ୍ଙୋ, ୄଯୋକ ଓିଭୋ କ୍ଷତ ଓିଭୋ ସଭନ୍ଧତ
ି ଫସ୍ଙୋ ୂକୁଡଓ
ି ମୋହୋ ୋଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ୋଔୄଯ ଓବ୍ନୋନୀ
ସହିତ ତୋ’ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ରିସୀଯ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ 48 ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୄଙ୍କତ ଓିଭୋ ରକ୍ଷଣ ଥିରୋ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଡୋଏୄଗ୍ନୋଜ୍ ୄହୋଆଥିରୋ ଏଫଂ/ଓିଭୋ
ଡୋକ୍ତଯୀ ଯୋଭର୍ପ/ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିରୋ, ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଜ୍ଞୋତ ୄହୋଆଥୋଉ ଓିଭୋ ୄହୋଆ ନ ଥୋଉ‛ ଏହୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୁ ଫଚିତ ଓଯିଫୋଯ ଓୋଯଣ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଯ ଭୂବୂତ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ କୁଡଓ
ି ୄମୋକଁୁ ୄମ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତତୋଓୁ
ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋୄଯ ନୋହିଁ ׀
ଫର୍ୟ, ଏହି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଯ ପ୍ରୄଣୋକ ତି ଓଷ୍ଟଓଯ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ୄନଫୋ ସଭଣୄଯ ଫୟକ୍ତିଯ ୄସହି ଫସ୍ଙୋ ଥିରୋ ଓି ନୋହିଁ ଏହୋ
ଚୋଣିଫୋ ୋଆଁ ରକ୍ଷଣ  ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ଏଓ ଫୟଫସ୍ଙିତ ମୋଞ୍ଚ ଓୁ ସଂୃକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ୄମୄହତୁ ୄଭଡିଓର ପ୍ରୄପସନରଭୋୄନ ୄଯୋକଯ ଫଧି
ଉୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭତ ପ୍ରଓୋର୍ ଓଯି ୋଯନ୍ତି, ୄଓୌଣସି ଦୋଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏହି ସର୍ତ୍ପଓୁ ରୋକୁ ଓଯିଫୋ ୂଫଯ
ପ ୁ ୄଯୋକଟି
ପ୍ରଥୄଭ ୄଓୄଫ ୄଦଔୋୄଦଆଥିରୋ, ଏହୋ ଉୄଯ ଭତଓୁ ସୋଫଧୋନତୋଯ ସହିତ ନିଅମୋଆଥୋଏ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ଫିଓୋର୍ୄଯ, ଅୄଭ ଏହି ଫଚପନ ୄଯ ଦୁ ଆଟି ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଯ ସଂସ୍ପର୍ପୄଯ ଅସୁ ׀
 ପ୍ରଥଭଟି ୄହଉଙି ସଭୂହ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭିତ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସି ଘଣନ ନ ଥୋଆ, ୄରୋଓଭୋନଙ୍କଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସଭୂହଓୁ
ଫୀଭିତ ଓଯୋମୋଏ  ׀ସଭୂହ ରିସୀ, ୄମଉଁଭୋୄନ ଧଯନ୍ତୁ ସଭସ୍ଗ ସଯଓୋଯୀ ଓଭପଘୋଯୀ, ଦଯିଦ୍ର ସୀଭୋ ୄଯଔୋ ତୄ ଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ
ଯିଫୋଯ, ଏଓ ଫଡ ଓୄପୋୄଯଟ ସଭୂହ ଯ ସଭସ୍ଗ ଓଭପଘୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଯିଫୋଯଫକପ, ଆତୟୋଦି ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି,
ଏଭୋନଙ୍କୁ , ପ୍ରଥଭ ଥଯ ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘଣନ ଓଯୁଥିଫୋ ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ଯିଫୋଯ ତୁ ନୋୄଯ, ନୁ ଓୂ
ଅଘଯଣ ପ୍ରଦର୍ପନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଏହି ରିସୀକୁଡଓ
ି ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଫଚପନ ମପୟୋପ୍ତ ଭୂରୟଓୁ ନିଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ରୋକୁ ଓଯି
ଫଚପନ ଓୁ ହଟୋଆଙନ୍ତି ׀
 ଦ୍ୱିତୀଣ ଯିଫର୍ତ୍ପନ ଟି ୄହଉଙି ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫଧି ୄଯ ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଏ ׀
ଏହୋ ଏହି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତଯ ନୁ ୋନ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫସ୍ଙୋ ଉସ୍ଙିତ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ, ମଦି ଏହୋ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି
ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ ୄଦଔୋ ନ ଦିଏ, ଏହୋଓୁ ନିଶ୍ଚିତତୋ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆ ନ ୋୄଯ ׀
ix. ପ୍ରାଯମ୍ଭିଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି
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ଏଓ ୋଯବ୍ନଯିଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଓ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ 30 ଦିନ ୄଯ ହିଁ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ୂୄଓଫ ଦୁ ଖପଟଣୋ
ସଭନ୍ଧୀଣ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫୟତୀତ ׀
ୄସବି, ୄନଓ ୄଯୋକକୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋ ଙି ୄମଯିଓି :
 ଓୟୋଟୋୄଯଓଟ ୂୄଭୋତିଅ ଫିନ୍ଦୁ ,

 ହୋନିଅ,

 ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରୋଷ୍ଟୋଟିକ୍ ହୋଆଯେପି ,

 ହୋଆୄଡ୍ରୋସିର,

 ହିୄଷ୍ଟୄଯୄଓଟୋଭି,

 ସୋଆନସୋଆଟିସ୍,

 ପି ସରୋ,
ଚୟ

 ଅଣ୍ଠୁ /ଣ୍ଟୋ ଚଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିସ୍ଙୋନ ଆତୟୋଦି

 ର୍ପ,

ଏକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରୋଯମ୍ଭିଓ ଫଧି ମୋହୋ ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯ ଉତ୍ପୋଦ ଅଧୋଯୄଯ ୄକୋଟିଏ ଫର୍ପ ଓିଭୋ ଦୁ ଆଫର୍ପ ଓିଭୋ ଧିଓ
ୄହୋଆୋୄଯ, ଏହି ଫଧି ୋଆଁ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଏ ନୋହିଁ ׀
ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସଯ ଏହୋ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓୄଯ ଓି ୄଯୋକଟି ଏକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟିଏ ତ ନୁ ୄହଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯି ଫୟକ୍ତିଓୁ
ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଆଙି  ׀ୄସ ଏହୋ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓୄଯ ୄମ ଏହୋ ଏହି ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ସର୍ତ୍ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଙ ି ଓି ନୋହିଁ ׀
x. ଫଚପନ
ରିସୀ ଫଚପନକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ ଓୁ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ ଓୄଯ ମୋହୋଓୁ ସୋଧୋଯଣ ଯୂୄ ନିଭନ ଭୄତ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ :
 ପ୍ରସୂତ ି ବି ରୋବ ୂମଦି ଏହୋଓୁ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଆଙି ׀
 ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଏଫଂ ଦୋନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ׀
 ୄଯୋକ ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଉେିଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତି ମଥୋ : HIV, ହୄଭପୋନ ୄଥଯୋି, ୄଫସିଟ ି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ, କବପଧୋଯଣ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ, ଓୄସ୍ମଟିକ୍ ସଚପଯୀ, ଆତୟୋଦି ׀
 ଭଦୟ/ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଓୋଯଣଯୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକ ׀
 ବୋଯତ ଫୋହୋଯଯ ୄଭଡିଓର ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ׀
 ଉଙ୍ଙ ଅଦୂର୍ଣ୍ପ ଓୋମପୟଓୋ, ଅମକ ହତୟୋ ପ୍ରଣୋସ, ୄଯଡିଏଓିବ
ଟ ସଂକ୍ରଭଣ
 ୄଓଫ ଯୀକ୍ଷଣ/ମୋଞ୍ଚ ଉୄେର୍ୟ ୄଯ ବର୍ତ୍ି
ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଫୀ ସଂଘୋନ ୋଆଁ ଯିସ୍ଙତ
ି ି ଓୁ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯିଫୋ ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞ
ଙ୍କ ଭତ ଠ୍ିକ୍ ଫିନ୍ଦୁ ଉୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ଅଆନ ନୟୋଣୋଣ ଙ୍କ ମୋଞ୍ଚଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହୋଆ ୋଯିଫ, ମଦି ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ଓଯୋମୋଏ ׀
xi. ଦାଫୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ପାଫୀ ଯ ନୁ ାନ
ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଦୄକ୍ଷଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଓୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓ
ି
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଦୋଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ୋଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଟନ୍ତି ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ, ଏକୁଡଓ
ି ନିଭନ ସହିତ ସଭନ୍ଧତ
ି :
 ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୋଫୀଯ ସୂଘନୋ – ଅୄଭଭୋୄନ ସୂଘନୋଯ ଭହତ୍ୱ ଫିର୍ଣୄଯ ଅକଯୁ ୄଦଖିଙୁ  ׀ରିସୀ ଏଓ
ସଭଣ ନୁ ଫନ୍ଧିତ ଓଯିୋୄଯ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସବି ସୂଘନୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୋଔଓୁ ନିଶ୍ଚଣ ହଞ୍ଚିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
 ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସଭଣୋଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ଉସ୍ଙୋନୋ ׀
 ବୂର ଘିତ୍ରଣ, ବୂର ଫିଫଯଣ ଓିଭୋ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନୋ ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୄଯ ସଂୃକ୍ତ ନ ୄହଫୋ ׀
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g. ନ୍ତିଭ ଦାଫୀ ୄଦୟ ନିର୍ଣ୍ୟ
ପ ଓଯିଫା
ଥୄଯ ଦୋଫୀ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ୄହୋଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଘଯଣ ୄହଉଙି ପ୍ରଦୋନୄମୋକୟ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ି ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋ  ׀ଏହୋଓୁ ହିସୋଫ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଅୄଭଭୋୄନ ୄସହି ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ୀଓୁ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯନ୍ତି  ׀ଏହି ଓୋଯଓକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙନ୍ତି:
i.

ରି ସୀ ନ୍ତକପତ ସଦସୟ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଫୀଭାଯାଶି

ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ରିସୀ କୁଡଓ
ି ଙି, ୄଓୄତଓ ୄପଳୋଟଯ ଅଧୋଯୄଯ ଚୋଯୀ ଓଯିଙନ୍ତି ୄମଉଁଠ୍ି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି
ସୋଯୋ ଯିଫୋଯ ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ଓିଭୋ ନୟ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଙି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ୄପଳୋଟଯ ଅଧୋଯୄଯ ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ୋଆଁ
ଓିଙ ି ସୀଭୋ ସହିତ ׀
ii. ୄଓୌଣସି ଦାଫୀ ୂଫପଯୁ ନିଅମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଦାଫୀଓୁ ଫିଘାଯ ଓଯିଫା ୄଯ ସଦସୟ ାଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଉରବ୍ଧ ଫଶିଷ୍ଟ
ଫୀଭା ଯାଶି:
ଅକଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀସଫୁ ଓୁ ଓୋଟିଫୋ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫର୍ିଷ୍ଟ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଓୌଣସି ଯଫର୍ତ୍ପୀ ନକଦହୀନ ନୁ ଜ୍ଞୋ ୂଥଯୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋଓୁ ୄହଫ ׀
iii. ଉ-ସୀଭା
ଧିଓୋଂର୍ ରିସୀ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ଯୂୄ ଓିଭୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଦିନ ଏଓ ସୀଭୋ ଯୂୄ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ ସୀଭୋ, ନସିଂ ଘୋଚପ ଆତୟୋଦି
ଓୁ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଓଯିଙନ୍ତି  ׀ୄସବି ସୀଭୋ ଯୋଭର୍ପଦୋତୋ ର୍ୁଳ୍କ, ଓିଭୋ ଅଭରୋନଷ
ଘୋଚପ, ଆତୟୋଦି ୋଆଁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ୟ
iv. ଫିୄଶଷ ଯୂୄ ୄଯାକ ାଆଁ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ସୀଭା ାଆଁ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ
ରିସୀ ପ୍ରସୂତ ି ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓିଭୋ ନୟୋନୟ ୄଯୋକ, ଧଯନ୍ତୁ, ହୃ ଦଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯୋକ ୋଆଁ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଯୋର୍ି ଓିଭୋ ଓୟୋିଙ୍ଗ୍ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି
ଓଯିୋୄଯ ׀
v. ସଂଘୟୀ ୄଫାନସ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ଓି ନୁ ୄହଁ, ମାଞ୍ଚ ଓଯିଫା
ଫୀଭିତ ଏଓ ଣ-ଦୋଫୀ ୄଫୋନସ ୋଆଁ ଧିଓୋଯୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄଟ ଓି ନୁ ହଁ, ୂମଦି ଫୀଭିତ ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପ/କୁଡଓ
ି ୄଯ ତୋ’ ରିସୀଠ୍ୋଯୁ
ଦୋଫୀ ଓଯି ନ ଥିଫ , ଏହୋଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯନ୍ତୁ  ׀ଣ-ଦୋଫୀ ୄଫୋନସ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଅଓୋଯୄଯ ଅସିଥୋଏ,
ମୋହୋ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ୄଯୋକୀ/ଫୀଭିତ ଯ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ିଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଥୋଏ  ׀ୄଫୄ ୄଫୄ ସଂଘଣୀ ୄଫୋନସ ଓୁ ବୂର ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଉୄଲ୍ଲଔ
ଓଯୋମୋଆ ଥୋଆ ୋୄଯ ୄମୄହତୁ ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଫର୍ପ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ କୁଡଓ
ି ଫିଘୋଯ ଓୁ ନିଅ ମୋଆ ନ ଥୋଆ
ୋୄଯ ׀
vi. ସୀଭା ସହିତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙପ :
ନୟୋନୟ ସୀଭୋ ଭଧ୍ୟ ଯହି ଥୋଆ ୋୄଯ, ଉ.ସ୍ୱ. ମଦି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ର୍ଧି ଫିଜ୍ଞୋନଯ ଅଣୁ ୄଫପଦୀଣ ପ୍ରଣୋୀ ନ୍ତକପତ ନିଅମୋଆଥୋଏ,
ସୋଧୋଯଣତଃ ତୋହୋଯ ତି ଓମ୍ ସୀଭୋ ଥୋଏ  ׀ରିସୀ ଯ ଘୋଯି ଫର୍ପ ୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ମୋଞ୍ଚ ଭୂରୟସଫୁ ୄଓଫ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ସୀଭୋ ମପୟନ୍ତ
ଥୋଏ  ׀ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦ ୄଦଣପ୍ରଦୋନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ପ୍ରତି ଦିନ ଯ ସୀଭୋ ଥୋଏ ׀
vii. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ
ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୂଫପଯୁ ଭୂରୟୋଙ୍କି ତ ଦୋଫୀଯ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିର୍ତ ୄଟ  ׀ୄଓୋ-ୄୄଭଣ୍ଟ ଘଣନିତ ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି ୄଯ
ୄଓଫ ଭଧ୍ୟ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ – ୄଓଫ ିତୋ/ଭୋତୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ୄଓଫ ପ୍ରସୂତ ି ଦୋଫୀ ୋଆଁ, ୄଓଫ ଦ୍ୱିତୀଣ ଦୋଫୀ ଠ୍ୋଯୁ
ଯଫର୍ତ୍ପୀ କୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଓିଭୋ ଏଯିଓି ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଯୋର୍ି ଯୁ ଧିଓ ଦୋଫୀ ଉୄଯ ୄଓଫ ׀
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ୄଦଣ ଯୋର୍ିଓୁ ଏହି ସଫୁ ସୀଭୋ ୄଯ ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋ ୂଫପଯୁ, ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ି ଓୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଡିଡଓଵନ ୂଓୋଟ
ଯ ୄନଟ ଯୂୄ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀୄଯ ଣ–ୄଦୟ ଅଆଟଭ
ଏଓ ୄଯୋକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋୄଯ ୄହଉଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଓୁ ନିଭନ ଯୂୄ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ :
 ଅୄଯୋକୟ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ
 ୄସଫୋ/ମତ୍ନ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ
ଏଓ ୄଯୋକଓୁ ଅୄଯୋକୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ୄଯ ୄଭଡିଓର ଭୂରୟ  ସଭନ୍ଧତ
ି ସୋଭୋନୟ ସୁଫଧ
ି ୋସଫୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ଏହୋ
ତିଯକ୍ତ
ି , ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ଯହଣୀଓୁ ଧିଓ ଅଯୋଭଦୋଣଓ  ଏଯିଓି ଅଡଭଯୂର୍ଣ୍ପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄହଉଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଭଧ୍ୟ
ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ଏଓ ସୋଧୋଯଣ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଏଓ ୄଯୋକ ଓୁ ଅୄଯୋକୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄହଉଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ସଫୁ ଯ ଧ୍ୟୋନ ଦିଏ ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ
ଉଲ୍ଲିଖିତ ୄହୋଆ ନ ଥିୄର, ଅଡଭଯ ୋଆଁ ତିଯକ୍ତ
ି ଔଙ୍ଙପ ୄଦଣ ୄମୋକୟ ହୁ ଏ ନୋହିଁ ׀
ଏହି ଔଙ୍ଙପକୁଡଓ
ି ୁ ଣ-ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଘୋଚପଯୂୄ ଫକପୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ୄମଯି ଓି ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଘୋଚପ, ଦରିରୀଓଯଣ ଘୋଚପ, ଆତୟୋଦି ଏଫଂ
ୄସହିସଫୁ ଅଆଟଭ ଯ ଘୋଚପ ମୋହୋଓୁ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ମଦି ଅୄଯୋକୟ ସହିତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତ
ି ଥୋଏ
ୂଉ.ସ୍ୱ.ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ଆନୄୄର୍ଣ୍ଟ ଓୋୋଫଧିୄଯ ୄପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଳି ୄଭଣ୍ଟ ׀
ୂୄଫପ ପ୍ରୄତୟଓ TPA/ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ତୋଙ୍କ ନିଚଯ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋ ଥିରୋ, ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସସଫୁ ଓୁ IRDAI
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନ୍ତକପତ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ନ୍ତିଭ ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଓୁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫୋଯ କ୍ରଭ ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ:
ସାଯଣୀ 2.1
ୄସାାନ I

ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ, ଓନସରଟୋଣ୍ଟ ର୍ୁଳ୍କ , ଆତୟୋଦିଯ ଫିବିନ୍ନ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ସଭସ୍ଗ ଫିର ଏଫଂ ଯସିଦକୁଡଓ
ି ୁ ତୋରିଓୋବୁକ୍ତ
ଓଯିଫୋ

ୄସାାନ II

ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ିର୍ଓ
ପ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ିଠ୍ୋଯୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓ
ି ୁ ଓୋଟିଫୋ

ୄସାାନା III

ଔଙ୍ଙପ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ୀର୍ପଓ ୋଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ୄମ ୄଓୌଣସି ସୀଭୋଓୁ ରୋକୁ ଓଯିଫୋ

ୄସାାନ IV

ୄଭୋଟ ୄଦଣ ଯୋର୍ିଓୁ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ଏହୋ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ବିତୄଯ ଙି ଓି ନୋହିଁ, ତୋହୋ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ

ୄସାାନ V

ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଓୁ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ମଦି ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସି ୄଓୋ-ୄ ଓୁ ଓୋଟିଫୋ

h. ଦାଫୀଯ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ
ଥୄଯ ୄଦଣ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ି ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯି ସୋଯିୄର, ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଓିଭୋ ହସ୍ପିଟୋରଓୁ ଓଯୋମୋଏ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁ ସୋୄଯ ׀
ନୁ ୄଭୋଦିତ ଦୋଫୀ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ପୋଆନୋନଷ / ଅଓୋଉଣ୍ଟସ୍ ଫିବୋକ ଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଏ ଏଫଂ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଚଯିଅୄଯ ଓିଭୋ
ଦୋଫୀ ଟଙ୍କୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ଯ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋଓୁ ସ୍ଙୋନୋନ୍ତଯିତ ଓଯି ଓଯୋମୋଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ହସ୍ପିଟୋର ଓୁ ଓଯୋମୋଏ, ୄଦଣ ଯୋର୍ି ଠ୍ୋଯୁ ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ଓୋଟ ଓଯୋମୋଏ ׀
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ୄମଉଁଠ୍ି ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନଓୁ ଏଓ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂଘୋିତ ଓଯୋମୋଏ, ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫୀଭୋ ଓର୍ତ୍ପୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀TPA ଭୋନଙ୍କ ଓୋମପୟପ୍ରଣୋୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫିସ୍ଗୃତ ଜ୍ଞୋନ ୄଯ ୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
ସିଷ୍ଟଭ ୄଯ ୄୄଭଣ୍ଟ ୄଡଟ୍ ଗ୍ରୋହଓ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଓୁ ସମ୍ଭୋିଫୋ ୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ସୋଧୋଯଣତଃ ଏହି ଫିଫଯଣୀସଫୁ ଓୁ ସିଷ୍ଟଭ
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ସଭସ୍ଗ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ/ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଅଫଣ୍ଟିତ ଓଯୋମିଫ ׀
ଥୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄହୋଆକୄର, ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆକରୋ ୄଫୋରି ଧଯି ନିଅମୋଏ  ׀ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟୋ
 ଯୋର୍ି ୋଆଁ ଯିୄୋଟପ ସଫୁ ଓୁ ସୋଭଣିଓ ଯୂୄ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ, ଭଧ୍ୟସ୍ଙ, ଗ୍ରୋହଓ  IRDAI ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋଓୁ ୄଡ ׀
ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄର୍ର୍ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ୄଯ ସଭୋଧୋନ ୄହୋଆଥିଫୋ %, ଏଓ ନୁ ୋତ ଯୂୄ ଣ-ୄଦଣ କୁଡଓ
ି ଯ
ଯୋର୍ି, ଦୋଫୀ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ନିଅମୋଉଥିଫୋ ହୋଯୋହୋଯି ସଭଣ, ଆତୟୋଦି ସମ୍ମିତ
ି ୄହୋଆଥୋଏ ׀
i.

ଦସ୍ତାଫିଚ ଯ ବାଫ/ଅଫଶୟଓୀୟ ତିଯିକ୍ତ ତଥୟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ

ଏଓ ଦୋଫୀଯ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ୄଯ ଭୂଔୟ ତୋରିଓୋକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ତୋରିଓୋ ଯ ମୋଞ୍ଚଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥୋଏ  ׀ଏକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
 ବର୍ତ୍ିଯ ଟିପ୍ପଣୀ ଥିଫୋ ଡିସଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍,
 ସହୋଣଓ ନୁ ସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ ଯିୄୋଟପସଫୁ ,
 ଫିବିନ୍ନ ବୋକ ଯ ଫିବୋଚନ ଥିଫୋ ନ୍ତିଭ ସମ୍ମିତ
ି ଫିର,
 ୄପ୍ରସ୍କି 
ି ର୍ନ  ପୋଭପୋସୀ ଫିଲ୍ ସଫୁ ,
 ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଯସିଦସଫୁ ,
 ଦୋଫୀ ପଭପ ଏଫଂ
 ଗ୍ରୋହଓ ଯିଘଣ
ନୁ ବୂତି ଯୁ ଚଣୋୄଡ ୄମ ଚଭୋଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଘୋୄଯୋଟି ଦୋଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୋଟିଏ ଭୂବୂତ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଥିଫୋ ଯ
ର୍ୀଓୋଯ ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୄତଣୁ ଏହୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଆ ନଥିଫୋ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଚଭୋ ଓଯିଫୋଓୁ ଯୋଭର୍ପ
ଦିଅମୋଉ ଏଫଂ ତୋଓୁ ଏଓ ସଭଣ ସୀଭୋ ଦିଅମୋଉ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସ ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ତୋ’ ଦୋଫୀ ସହିତ ସଂରଗ୍ନ ଓଯି ୋଯିଫ ׀
ୄସ ବି, ଏହୋ ୄହୋଆୋୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯୋମୋଉଙି, ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ
ଓୋଯଣ :
i. ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଡିସଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ସଠ୍ିକ୍ ପ୍ରୋଯୂୄଯ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ୄଯୋକଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ଓିଭୋ ଆତିହୋସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓିଙ ି ଫିଫଯଣୀ
ଧୋଯଣ ଓଯି ନୋହିଁ ׀
ii. ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ମୄଥଷ୍ଟ ଫିଫଯଣୀ ସହିତ ଫର୍ଣ୍ପନୋ ଓଯୋମୋଆନୋହିଁ ଓିଭୋ ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀
iii. ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଡିସଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ନୁ ସୋୄଯ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ନୁ ଯୂ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ଓିଭୋ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ର୍ଧସଫୁ ୄଯୋକ
ସଭନ୍ଧତ
ି ନୁ ୄହଁ ମୋହୋ ୋଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଦିଅମୋଆଥିରୋ ׀
iv. ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଫିରକୁଡଓ
ି ୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫିବୋଚନ ନୋହିଁ ׀
v. ଦୁ ଆଟି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଯ ଫଣସୄଯ ସଭୋନତୋ ׀
vi. ଡିସଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ଏଫଂ ଫିର ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫୋ ବର୍ତ୍ି ତୋଯିଔ/ଡିସଚୋଚପ ତୋଯିଔ ୄଯ ସଭୋନତୋ ׀
vii. ଦୋଫୀ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନଯ ଏଓ ଧିଓ ଫିସ୍ଗୃତ ମୋଞ୍ଚ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଥିୋଆଁ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଆନୄଡୋର୍ ୄଓସ୍
ଓୋକଚତ୍ରକୁଡଓ
ି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ ׀
448

ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଦଆ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓିଭୋ ଆୄଭର ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ସୂଘୀତ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରୋହଓ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫ  ׀ଫର୍ୟ, ୄନଓ ଯିସ୍ଙିତକ
ି ୁଡଓ
ି
ଥୋଏ ୄମଉଁଠ୍ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଏୄତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ତୋହୋଓୁ ଣ ୄଦଔୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ୋୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋହଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଦିଏ
ନୋହିଁ  ׀ୄସ ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରୋହଓଓୁ ନୁ ସ୍ମୋଯଓ ଠ୍ୋମୋଏ ୄମ ଦୋଫୀଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି ଏଫଂ
ୄସବି ତିୄନୋଟି ନୁ ସ୍ମୋଯଓ ୄଯ, ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭୋନ ସୂଘନୋ ଠ୍ୋଆ ଦିଅମୋଏ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଥୋଏ, ଏଓ ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତ୍ର-ଫୟଫହୋଯ ୄଯ, ଅଣ ୄଦଖିୄଫ ୄମ ତ୍ର ଯ ର୍ୀର୍ପୄଯ
‚କ୍ଷୋତିତୋ ଫିନୋ‛ ଦ କୁଡଓ
ି ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତୋ ୄଟ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମ
ଏହି ସଫୁ ତ୍ର-ଫୟଫହୋଯ ୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀଓୁ ଗ୍ରୋହୟ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଧିଓୋଯ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ପ ଯୄହ ׀
ଉଦାହଯଣ
ପ୍ରଓଯଣ ଓୁ ଫିସ୍ଗୃତ ଯୂୄ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଆନୄଡୋର୍ ୄଓସ୍ ଓୋକଚତ୍ର ଓୁ ଭୋକିୋୄଯ ଏଫଂ ଏହି ଉସଂହୋଯୄଯ
ହଞ୍ଚିୋୄଯ ୄମ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ/ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ନ୍ତକପତ ଅୄସ ନୋହିଁ  ׀ଧିଓ ତଥୟ ଭୋକିଫୋଯ ଓୋମପୟଓୁ ୄସହି ଓୋମପୟ ଯୂୄ ଫିଘୋଯ
ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ୄମ ଏହୋଯ ନିହତ
ି ୋଥପ ୄହଉଙି ଓି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦୋଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଙ ି ׀
ଦରିରୀଓଯଣ  ଫୟୋଔୟୋ ୄଯ ବୋଫ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟ ଦୋଫୀ ଯିଘୋନୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଦୋଫୀଓୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଫିନୋ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ, ଧିଓ  ଧିଓ ତଥୟ ୄମୋକୋଆଫୋ ୋଆଁ
ଫୋଯଭୋଯ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯି ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୁଫଧ
ି ୋୄଯ ଓୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
ଉର୍ତ୍ଭ ଅଘଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ସୂଘନୋଯ ଏଓ ସମ୍ମିତ
ି ତୋରିଓୋ ସହିତ ୄସ ବି ନୁ ୄଯୋଧ
ଥୄଯ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ତୋ ୄଯ ୄଓୌଣସି ନୂ ତନ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଭକୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ ׀
j.

ସ୍ୱୀଓାମପୟ ଦାଫୀ

ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ନୁ ବୂତି ଯୁ ଚଣୋ ୄଡ ୄମ ଚଭୋ ଓଯୋ ମୋଆଥିଫୋ 10% ଯୁ 15% ମପୟନ୍ତ ଯ ଦୋଫୀ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ
ନ୍ତକପତ ଅସନ୍ତି ନୋହିଁ  ׀ଏହୋ ୄନଓ ପ୍ରଓୋଯ ଯ ଓୋଯଣ ୋଆଁ ୄହୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙି :
i. ବର୍ତ୍ି ତୋଯିଔ ଫୀଭୋ ଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନୋହିଁ ׀
ii. ୄସହି ସଦସୟ ମୋହୋ ସଓୋୄର୍ ଦୋଫୀଟି ଓଯୋମୋଉଙି, ତୋଓୁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଦିଅମୋଆ ନୋହିଁ ׀
iii. ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ୄଯୋକ ଓୋଯଣ ଯୁ ୂୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀ ୄସ ବି ଫସ୍ଙୋ ଓୁ ଫଚିତ ଓୄଯ ׀
iv. ୄଓୌଣସି ୄଫୈଧ ଓୋଯଣ ନ ଥୋଆ ଚଭୋୄଯ ନୁ ଘତ
ି ଫିଭ ׀
v. ୄଓୌଣସି ସକ୍ରିଣ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ନୋହିଁ; ବର୍ତ୍ିଟ ି ୄଓଫ ମୋଞ୍ଚ/ଯୀକ୍ଷଣ ଉୄେର୍ୟୄଯ ୄଟ ׀
vi. ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄଯୋକ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫଚିତ ୄଟ ׀
vii. ୄଯୋକ ଯ ଓୋଯଣ ଭଦୟ ଓିଭୋ ଡ୍ରକଷ ଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ୄଟ ׀
viii. ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ 24 ଖଣ୍ଟୋଠ୍ୋଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଯ ୄଟ ׀
ଏଓ ଦୋଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭୋ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ୂୄମଉଁ ଓୋଯଣଯୁ ଫି ୄହଉ ଓୁ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ, ୄସବି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର, ଥପୋତ୍ ୄସହି ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ/ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ମୋହୋ ଅଧୋଯୄଯ ଦୋଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯୋକରୋ, ଏହୋଯ
ଫିଫଯଣ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଯ ଓୋଯଣ ଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ׀
ଧିଓୋଂର୍ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଙି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଫୈଧଓୃ ତ ଓଯୋମୋଏ, ମିଏ ଦୋଫୀଓୁ
ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫଯିଷ୍ଠ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି  ׀ଏହୋ ଏହୋଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସି ଫି
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ସ୍ୱୀଓୋଯ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ନୟୋୄଣୋଘିତ ୄଟ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋ ମୋଆ ୋଯିଫ ମଦି ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସି ୄଫୈଧୋନିଓ ସଭୋଧୋନ
ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଘୋହିଁଫ ׀
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ଏଓ ବିୄମୋକ ତ୍ର ୄଦଫୋ ଫୟତୀତ, ଦୋଫୀଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ନିଭନ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ ଗ୍ରୋହଓଯ ଫିଓଳ୍ପ
ଯହିଙ ି :
 ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ଓିଭୋ
 ଉୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯଭ ଓିଭୋ
 IRDAI ଓିଭୋ
 ଅଆନ ନୟୋଣୋଣ ׀
ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ୱୀଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପୋଆର ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ ଏହୋ ଭୂରୟୋଙ୍କନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମ ସୋଧୋଯଣ ଉୋଣୄଯ ସ୍ୱୀଓୋଯ
ୄଫୈଧିଓ ମୋଞ୍ଚଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫ ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ଗୋଫିଚସଫୁ ଏଓ ନିଯୋଦ ସ୍ଙୋନୄଯ କଙ୍ଙିତ ଯଔୋ ମୋଆଙି ଓି ନୋହିଁ, ମଦି ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓୁ
ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ׀
k. ଧିଓ ଫିସ୍ତୃତ ନୁ ସନ୍ଧାନ ାଆଁ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଦାଫୀ
ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓୋଯଯ ଫୟଫସୋଣ ୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ସଭସୟୋ ଓୁ ସମ୍ଭୋିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯି ଅସୁଙନ୍ତି  ׀ଯିଘୋିତ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଦୋଫୀ କୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟୋ ହିସୋଫୄଯ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ ଫଡ ଘୟୋୄରଞ୍ଜ୍ ଉସ୍ଙିତ
ଓଯିଙ ି ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଓଟ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦୋହଯଣ ୄହଉଙି :
i. ଙଦମନୋଭଧୋଯଣ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତି ଘିଓତ୍ସ
ି ତ
ି ଫୟକ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀
ii. ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ୄହଯୄପଯ, ଏଓ ଦୋଫୀ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଓୌଣସି ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄହୋଆ ନୋହିଁ ׀
iii. ଔଙ୍ଙପକୁଡଓ
ି ଯ ଫୀତି, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ସହୋଣତୋୄଯ ୄହଉ ଥଫୋ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଯୂୄ ଚୋତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୋହୟ ଫିରକୁକଡିଓୁ
ୄମୋଡିଫୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହଉ ׀
iv. ଫୋହୟ ୄଯୋକୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ / ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋ, ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ଯ ଔଙ୍ଙପ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଦଫୋ
ୋଆଁ, ମୋହୋ ୄଓୄତଓ ସ୍ଙିତୄି ଯ ଧିଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ୄଦୈନଓ
ି ଅଧୋଯୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ନୂ ତନ ଦ୍ଧତିସଫୁ ଅଫିବୋପ ଫ ୄହଫୋ ସହିତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  TPA ଭୋନଙ୍କୁ ନିଭନ ସ୍ଗଯୄଯ ଯିସ୍ଙିତଓ
ି ୁ
ରକୋତଯ ବୋୄଫ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ୄସବିଅ ଙ ଓଟକୁଡଓ
ି ୁ ଅଫିଷ୍କୋଯ ଓଯିଫୋ  ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓ
ି ୁ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ׀
ଦୁ ଆଟି ଦ୍ଧତି ଅଧୋଯୄଯ ନୁ ସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯୋମୋଏ :
 ୄନୈତୟ ଦୋଫୀ ଏଫଂ
 ଅଓସ୍ମିଓ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ
ଏଓ TPA ଓିଭୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଏଓ ଅନ୍ତଯିଓ ଭୋନଓ ସ୍ଙୋିତ ଓଯିୋୄଯ ୄମ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ପ୍ରତିର୍ତ ଓୁ ୄବୌତିଓ ଯୂୄ
ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ; ଏହି ପ୍ରତିର୍ତ ନକଦହୀନ  ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦୋଫୀ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
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ଏହି ଦ୍ଧତି ନ୍ତକପତ, ଣପୋଣ୍ଡମ୍ ସୟୋବ୍ନିଲଙ୍ଗ୍ ଦ୍ଧତି ଯ ଉୄମୋକ ଓଯି ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ଘଣନ ଓଯୋମୋଏ  ׀ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସର୍ତ୍ପ ଯଔନ୍ତି
ୄମ ଏଓ ନିେଷ୍ଟ
ି ଭୂରୟଠ୍ୋଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ପ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ ଏଫଂ ଦୋଫୀକୁକଡିଓ ଯ ଏଓ ନଭୂନୋଓୃ ତ ସଭୂହ ମୋହୋ ୄସହି
ସୀଭୋ ଯ ତୄ ଥୋଏ, ୄସକୁଡଓ
ି ୁ ସତୟୋନ ୋଆଁ ନିଅମୋଆଥୋଏ ׀
ଦ୍ୱିତୀଣ ଦ୍ଧତିୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀ ମୋଞ୍ଚଫିନ୍ଦୁକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖୋ ୄଦଆ କତି ଓଯିଥୋଏ ମୋହୋ ମଦି ଙ୍କ୍ତିୄଯ ନ ଥୋଏ, ନିଭନ
ମୋଞ୍ଚ/ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :
i. ୄଭଡିଓର ଯୀକ୍ଷଣ ଓିଭୋ ର୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୋଫୀ ଯ ଏଓ ଫଡ ବୋକ
ii. ଗ୍ରୋହଓ ସଭୋଧୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ତିର୍ଣ ଅଗ୍ରହୀ
iii. ବଯ-ଯୋଆଟିଙ୍ଗ୍ ଥିଫୋ ଫିର କୁଡଓ
ି , ଆତୟୋଦି
ମଦି ଦୋଫୀ ଟି ମଥୋଥପ ନୁ ୄହଁ ୄଫୋରି ସୄନ୍ଦହ ଓଯୋମୋଏ, ଦୋଫୀଟି ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ, ୄମୄତ ୄଙୋଟ ୄହୋଆ ଥୋଉ ନୋ ଓୋହିଁଓି ׀
l.

TPA ଦ୍ୱାଯା ନକଦହୀନ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋ ଓିଯି ଓୋମପୟ ଓୄଯ ? ଏହୋଯ ଭଭପ ୄଯ ଏଓ ଯୋଚିନୋଭୋ ଙି ମୋହୋ ଭଧ୍ୟଓୁ TPA ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସିହତ
ି
ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ  ׀ନୟୋନୟ ୄଭଡିଓର ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ସହିତ ଭଧ୍ୟ ଯୋଚିନୋଭୋ ସମ୍ଭଫ ୄଟ  ׀ଏହି ନୁ ବୋକ ୄଯ
ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୟଫହୃ ତ ୄହଉଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ଅୄଭ ୄଦଖିଫୋ :
ଯଣୀ 3.1
ସ୍ୱୋ୍ସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଏଓ ଗ୍ରୋହଓ ଏଓ ୄଯୋକୄଯ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ହୁ ଏ ଓିଭୋ ଏଓ କ୍ଷତ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ
ଏଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ବର୍ତ୍ି ୋଆଁ ତୋଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଏ  ׀ୄସ ୂଓିଭୋ ତୋ’ କ୍ଷଯୁ ୄଓହି ଚୄଣ ନିଭନ ଫୀଭୋ ଫିଫଯଣୀ
ୄସାାନ 1

ସହିତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଫୀଭୋ ୄଡସ୍କ ୋଔଓୁ ହୄଞ୍ଚ :
i.

TPA ନୋଭ,

ii. ତୋ’ ସଦସୟତୋ କ୍ରଭୋଙ୍କ
iii. ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନୋଭ, ଆତୟୋଦି ׀
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ସଙ୍କିତ ଓୄଯ ୄମଯି ଓି :
ୄଯୋକ ନିଦୋନ
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
ୄସାାନ 2

ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯ ଙ୍କ ନୋଭ,
ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଦିନ ସଂଔୟୋ ଏଫଂ
ଅଓିତ ଭୂରୟ
ଏହୋଓୁ ଏଓ ପଭପୋଟ ୂପ୍ରୋଯୂ ୄଯ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋଓୁ ନକଦହୀନ ନୁ ଜ୍ଞୋ ପଭପ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
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TPA ନକଦହୀନ ନୁ ଜ୍ଞୋ ପଭପୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓୄଯ  ׀ଏହୋ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପୋଫୀ ୄଯ ଥିଫୋ
ତଥୟଓୁ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ଥିଫୋ ସମ୍ମତ ଦଯ/ଭୂରୟ, ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ, ଏକୁଡଓ
ି ୁ ମୋଞ୍ଚ ଓୄଯ, ଏଫଂ ନକଦହୀନ ନୁ ଜ୍ଞୋ
ୂପ୍ରୋଧିଓୋଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ଓି ନୋହିଁ ଏଫଂ ମଦି ହଁ, ୄଓୄତ ଯୋର୍ି ୋଆଁ ଏହୋଓୁ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍,
ୄସାାନ 3

ତୋହୋ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ନିଏ ׀
ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ୄଯ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ TPA ଧିଓ ସୂଘନୋ ଭୋକିୋୄଯ  ׀ଥୄଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୄହୋଆକୄର, ଫିନୋ ଫିଭୄଯ ଏହୋ
ସଭନ୍ଧୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଏ ׀
IRDAI ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନ୍ତକପତ ଉବଣ ପଭପଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୋନଓୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି;
ୂଯିୄର୍ର୍ୄଯ ଥିଫୋ ସଂରଗ୍ନ ଓୁ ୄଦଔନ୍ତୁ
TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ଯୋର୍ିଓୁ ୄଯୋକୀଯ ଅଓୋଉଣ୍ଟୄଯ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଯୂୄ ଯଖି, ୄଯୋକୀଓୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ

ୄସାାନ 4

ଦିଅମୋଏ  ׀ଣ–ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଔଙ୍ଙପ  ରିସୀ ନ୍ତକପତ ୄଓୌଣସି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଓୋ-ୄ (ସହ-ୄଦଣପ୍ରଦୋନ) ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ
ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ଚଭୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଦସୟଓୁ ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ୄଯୋକୀ ଡିସୋଚ ଚପ ୋଆଁ ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ହୁ ଏ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄଯୋକୀଯ ଅଓୋଉଣ୍ଟୄଯ ଚଭୋ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ିଓୁ ଫୀଭୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଫୋସ୍ଗଫ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଘୋଚପ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ମୋଞ୍ଚ ଓୄଯ ׀

ୄସାାନ 5

ମଦି ଚଭୋ ଓମ୍ ୄହୋଆଥୋଏ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ୄକ୍ରଡିଟ୍ ଯ ତିଯକ୍ତ
ି ନୁ ୄଭୋଦନ ୋଆଁ ନୁ ୄଯୋଧ
ଓୄଯ ׀
TPA ତୋହୋ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ତିଯକ୍ତ
ି ଯୋର୍ି ଯ ନୁ ୄଭୋଦନ ଓୄଯ ׀

ୄସାାନ 6

ୄଯୋକୀ ଣ-ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଘୋଚପସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଡିସୋଚ ଚପ ପ୍ରୋପ୍ତ ହୁ ଏ  ׀ଦରିରୀଓଯଣ ଓୁ ୂଯୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ତୋଓୁ
ଦୋଫୀ ପଭପ  ଫିର ୄଯ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଓୁ ହୋମିଫ ׀
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ଏଫଂ ଫିର ଯ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ୋଆଁ ନିଭନ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ TPA ନିଓଟୄଯ
ଉସ୍ଙୋିତ ଓୄଯ :
i.

ଦୋଫୀ ପଭପ

ii. ଡିସଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍/ ବର୍ତ୍ପ ଟିପ୍ପଣୀ
ଘଯଣ 7

iii. TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକୀ / ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ଯିଘଣ ଓୋଡପ ଏଫଂ ପୄଟୋ ID ପ୍ରଭୋଣ
iv. ନ୍ତିଭ ସମ୍ମିତ
ି ଫିର
v. ଫିସ୍ଗୃତ ଫିର
vi. ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଯିୄୋଟପ
vii. ୄପ୍ରସ୍କି 
ି ଵନ  ପୋଭପୋସୀ ଫିର
viii. TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ଠ୍ୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ତ୍ର
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TPA ଦୋଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫ ଏଫଂ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଫିଫଯଣୀ କୁଡଓ
ି ୁ ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋ ୄଯ ଡୋକ୍ତଯ ଔୋନୋଓୁ
ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ସୁୋଯିର୍ ଓୄଯ :
i.
ୄସାାନ 8

ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଯୋକୀ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄଟ ମୋହୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀

ii. ୄଯୋକୀଓୁ ୄସହି ଫସ୍ଙୋ ୂୄଯୋକ ୋଆଁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୋକରୋ ମୋହୋ ୋଆଁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ׀
iii. ଫଚିତ ୄଯୋକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଔଙ୍ଙପ, ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ, ଫିର ଯ ଂର୍ ନୁ ୄହଁ ׀
iv. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ସୀଭୋ/ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ଯ ନୁ ୋନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀
v. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହିତ ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଟୟୋଯିଫ୍ ଦଯ କୁଡଓ
ି ଯ, ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯୋର୍ି ଓୁ ନିର୍ଣ୍ପଣ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ,
ନୁ ୋନ ଓଯୋମୋଆଙି ׀

ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋଯ ଭୂରୟ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ନୁ ୄହଁ  ׀ସୁଫଧ
ି ୋଯ ସୄଫପୋର୍ତ୍ଭ ଉୄମୋକ ଓିଯି ଓଯୋମିଫ, ତୋହୋ ଚୋଣିଫୋ ଗ୍ରୋହଓ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ  ׀ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଫିନ୍ଦୁକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି :
i.

ଗ୍ରୋହଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ୄମ ତୋ’ ୋଔୄଯ ତୋଯ ଫୀଭୋ ଫିଫଯଣୀ କୁଡଓ
ି ଙି  ׀ଏହୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ
ତୋହୋଯ :
 TPA ଓୋଡପ,
 ରିସୀ ପ୍ରତିରିି,
 ସୁଯକ୍ଷୋଯ ସର୍ତ୍ପ  ଘୁକ୍ତି ଆତୟୋଦି ׀

ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ଉରବ୍ଧ ହୁ ଏ ନୋହିଁ, ୄସ ୂଏଓ 24 ଖଣ୍ଟୋ ୄହରପରୋଆନ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ TPA ଓୁ ସଂଓପ ଓଯିୋୄଯ ଏଫଂ
ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ୁ ଭୋକିୋୄଯ ׀
ii. ଗ୍ରୋହଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ୄମ ତୋ’ ଓନସରଟିଙ୍ଗ୍ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଟି TPA
ଯ ୄନଟେଓପୄଯ ଙି ଓି ନୋହିଁ  ׀ମଦି ନୋହିଁ, ୄସ TPA ସହିତ ଉରବ୍ଧ ଫିଓଳ୍ପକୁଡଓ
ି ଫିର୍ଣୄଯ ଯୋଭର୍ପ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
ୄମଉଁଠ୍ି ୄସହି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋ ଉରବ୍ଧ ଥିଫ ׀
iii. ତୋଓୁ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି ୄମ ୂଫ-ପ ନୁ ଜ୍ଞୋ ପଭପୄଯ ସଠ୍ିକ୍ ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ୁ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ମଦି
ପ୍ରଓଯଣଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ, TPAନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିୋୄଯ ଓିଭୋ ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ୋଆୋୄଯ ׀
iv. ତୋଓୁ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଙି ୄମ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଘୋଚପସଫୁ ୄଓୋଠ୍ଯୀ ବଡୋ ବି ସୀଭୋକୁଡଓ
ି ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ
ଥୋଏ ଓିଭୋ ୄଭୋତିଅ ଫିନ୍ଦୁ ବି ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଘିଓତ୍ସ
ି ୋକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଓୟୋପ୍ ରକୋଏ ׀
ମଦି ରିସୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଯୋର୍ି ୄକ୍ଷୋ ୄସ ଧିଓ ଔଙ୍ଙପ ଓଯିଫୋଓୁ ଘୋୄହଁ, ଏହୋ ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ଚୋଣିଫୋ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄହଫ ୄମ ଔଙ୍ଙପ
ସଫୁ ୄଯ ତୋହୋଯ ଂର୍ ଓ’ଣ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
v. ଗ୍ରୋହଓ ଡିସୋଚ ଚପ ଯ ଅକଯୁ TPA ଓୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋୄଫ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ୄଓୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୋଆଁ TPA ଓୁ
ଠ୍ୋଆଫୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ମୋହୋ ଡିସଚୋଚପ ୂଫଯ
ପ ୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋ ୄଯୋକୀଓୁ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ନୋଫର୍ୟଓ ଯୂୄ ୄକ୍ଷୋ ନ ଓଯିଫୋ ଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫ ׀
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ଏହୋ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରୋହଓ ୄକୋଟିଏ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଏଓ ନୁ ୄଭୋଦନ ୋଆଁ ନୁ ୄଯୋଧ ଓୄଯ
ଏଫଂ ନିଏ ଓିନ୍ତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସି ସ୍ଙୋନୄଯ ବର୍ତ୍ି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଏ  ׀ୄସ ବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରୋହଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ TPA ଓୁ ଏହୋ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନୁ ୄଯୋଧ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ଓି ନକଦହୀନ
ନୁ ୄଭୋଦନ ଯ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଆ ନୋହିଁ ׀
ମଦି ଏହୋ ଓଯୋ ନ ମୋଏ, ନୁ ୄଭୋଦିତ ଯୋର୍ି ଗ୍ରୋହଓଯ ରିସୀ ୄଯ ଫଳକ୍ ୄହୋଆ ଯହି ମୋଆ ୋୄଯ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ନୁ ୄଯୋଧଯ
ନୁ ୄଭୋଦନ ଉୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ପ୍ରବୋଫ ଓୋଆ ୋୄଯ ׀
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଦରି ରୀଓଯଣ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି , ୂୄଫପ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ବି, ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ୋଆଁ ଦରିର/ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ର୍ୃଙ୍ଖୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି
 ׀ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଦୁ ଆଟି ଭୂଔୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫୋୄଯ ସହୋଣଓ ୄହଫ ୄଫୋରି ଅର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ – ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ୂଏହୋ ୄଦଣୄମୋକୟ
ୄଟ ଓି ? ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ସୀଭୋ ୂୄଓୄତ ଯିଭୋଣ ଯ ଯୋର୍ି?) ׀
ଏହି ନୁ ବୋକ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ  ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଓୁ ଫୟୋଔୟୋ ଓୄଯ
:
1. ଡିସଚାଚପ ସାଯାଂଶ
ଡିସଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ଓୁ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ ମୋହୋ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋୄଯ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଏହୋ ୄଯୋକୀଯ ଫସ୍ଙୋ  ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘନୋଯ ଫିଫଯଣୀ ଦିଏ ׀
IRDAI ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ ଏଓ ଭୋନଓ ଡିସୋଚ ଚପ ସୋଯୋଂର୍ ଯ ଫିର୍ଣ ସୂଘୀ ନିଭନ ଯୂୄ ୄଟ :
1. ୄଯୋକୀଯ ନୋଭ
2. ୄଟରିୄପୋନ ନଭଯ / ୄଭୋଫୋଆର ନଭଯ
3. IPD ନଭଯ
4. ବର୍ତ୍ି ନଭଯ
5. ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଓନଷରୋଟ ଣ୍ଟ/ଭୋନଙ୍କ ନୋଭ, ସଂଓପ ନଭଯ ଏଫଂ ଫିବୋକ/ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତୋ
6. ବର୍ତ୍ି ଯ ତୋଯିଔ  ସଭଣ
7. ଡିସଚୋଚପ ଯ ତୋଯିଔ  ସଭଣ
8. MLC ନଭଯ /FIR ନଭଯ
9. ବର୍ତ୍ି ସଭଣୄଯ ୄପ୍ରୋବିଚନର ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍
10. ଡିସଚୋଚପ ସଭଣୄଯ ନ୍ତିଭ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍
11. ନ୍ତିଭ ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ୋଆଁ, ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୁୋଯିର୍ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁ ସୋୄଯ, ICD – 10 ୄଓୋଡ ୂକୁଡଓ
ି ଓିଭୋ ନୟ
ୄଓୌଣସି ୄଓୋଡ
12. ବର୍ତ୍ିଯ ଫଧି  ଓୋଯଣ ସହିତ ବିୄମୋକ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ
13. ୄଯୋକ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋଯ ସୋଯୋଂର୍
14. ବର୍ତ୍ି ସଭଣୄଯ ର୍ୋଯୀଯିଓ ଯୀକ୍ଷୋ ଉୄଯ ଭୂଔୟ ନିଷ୍କର୍ପ
15. ଭଦୟତୋ, ତଭୋଔୁ ଓିଭୋ ନିର୍ୋଦ୍ରଫୟଯ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରୄଣୋକ ଯ ଆତିହୋସ, ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ
16. କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ତୀତ ୄଭଡିଓର  ସଚିଓର ଆତିହୋସ, ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ
17. ଯିଫୋଯ ଆତିହୋସ ମଦି ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ଓିଭୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ / ଅଫର୍ୟଓ ଥୋଏ
18. ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧି ୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଭୂଔୟ ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଯ ସୋଯୋଂର୍
19. ଚଟିତୋ ସୄଭତ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଯ ୄଓୋସପ ମଦି ଓିଙ ି ଥୋଏ
20. ଡିସଚୋଚପ ୄଯ ଯୋଭର୍ପ
21. ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଓନଷରଟୋଣ୍ଟ/ପ୍ରୋଧିଓୃ ତ ଟିମ୍ ଡୋକ୍ତଯ ଯ ନୋଭ ଏଫଂ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ
22. ୄଯୋକୀ / ଯିଘୋଓ ଯ ନୋଭ ଏଫଂ ହସ୍ଗୋକ୍ଷଯ
ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ରିଖିତ ଏଓ ଡିସୋଚ ଚପ ସୋଯୋଂର୍ ୄଯୋକ/ଭତ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ପ୍ରଓୋଯ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋୄଯ ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ଫୟକ୍ତିଓୁ ତୟନ୍ତ ଯୂୄ
ସୋହୋମୟ ଓୄଯ, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ସଭୋଧୋନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଓୁ ତ୍ୱଯୋନିତ ଓଯିଥୋଏ  ׀IRDAI ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସପ
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ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ୋଆଁ ଡିସୋଚ ଚପ ସୋଯୋଂର୍ ୋଆଁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁସଫୁ ଓୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ  ׀ୄମଉଁଠ୍ି ୄଯୋକୀ ଦୁ ବପୋକୟଫର୍ତଃ
ଚୀଫିତ ଯୄହ ନୋହିଁ  ׀ଡିସଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ଓୁ ୄନଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଭୃତୁୟ ସୋଯୋଂର୍ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଡିସଚୋଚପ ସୋଯୋଂର୍ ଓୁ ସଫପଦୋ ଭୂ ଯୂୄ ଭକୋମୋଆଥୋଏ ׀
2. ମାଞ୍ଚ/ ନୁ ସନ୍ଧାନ ଯିୄାଟପ
ମୋଞ୍ଚ ଯିୄୋଟପକୁଡଓ
ି ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍  ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୁ ନୋ ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋଣତୋ ଓଯନ୍ତି, ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଅଭନ୍ତ୍ରିତ ଓଯିଥିଫୋ
ସଠ୍ିକ୍ ସ୍ଙିତ ି ଏଫଂ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକତି ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ୄମୋକୋଆ ଥୋଏ ׀
ମୋଞ୍ଚ ଯିୄୋଟପକୁଡଓ
ି ୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି :
a) ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷୋ ଯିୄୋଟପ;
b) ଏସ, -ୄଯ ଯିୄୋଟପ;
c) ସ୍କୟୋନ ଯିୄୋଟପ
d) ଫୋୄଣୋସ୍ପି ଯିୄୋଟପ କୁଡଓ
ି
ସଭସ୍ଗ ମୋଞ୍ଚ ଯିୄୋଟପ ୄଯ ନୋଭ, ଫଣସ, ରିଙ୍ଗ, ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ତୋଯିଔ ଆତୟୋଦି ଥୋଏ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଭୂଯୂୄ ଉସ୍ଙୋିତ
ଓଯୋମୋଏ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ନୁ ୄଯୋଧ ୄମ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଏସ, - ୄଯ  ନୟୋନୟ ପି ରମକୁଡଓ
ି ୁ ୄପଯୋଆ ୄଦଆ ୋୄଯ ׀
3. ସମ୍ମିତ
ି ଏଫଂ ଫିସ୍ତୃତ ଫିରକୁଡଓ
ି :
ଏହୋ ୄସହି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄଟ ମୋହୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଓ’ଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ, ଏହୋ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓୄଯ  ׀ୂୄଫପ ଫିର ୋଆଁ ଭୋନଓ
ପଭପୋଟ ନ ଥିରୋ, ଓିନ୍ତୁ IRDAI ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ସମ୍ମିତ
ି  ଫିସ୍ଗୃତ ଫିର କୁଡଓ
ି ୋଆଁ ପଭପୋଟ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ  ׀IRDAI
ୄେଫସୋଆଟ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ ଙୋତ୍ର/ଙୋତ୍ରୀ ଓୁ ଯୋଭର୍ପ ଦିଅମୋଉଙି ׀
ୄମୄତୄଫୄ ସମ୍ମିତ
ି ଫିର ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଘିତ୍ର ଓୁ ଉସ୍ଙୋିତ ଓୄଯ, ଫିସ୍ଗୃତ ଫିର ୄଓୋଡକୁଡଓ
ି ସନ୍ଦବପୄଯ, ଫିବୋଚନ ୂୄବ୍ରକ୍ ପ୍ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ
׀
ଫିସ୍ଗୃତ ଫିରଓୁ ଉୄମୋକ ଓଯି ଣ-ୄଦଣ ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯ ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଏ, ୄମଉଁଠ୍ି ଣ-ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଔଙ୍ଙପକୁଡଓ
ି ୁ ଯୋଉଣ୍ଡ-ଫ୍ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ
ଏହୋ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ଔଙ୍ଙପ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ଓୋଟ ୋଆଁ ଉୄମୋକ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଫିରକୁଡଓ
ି ୁ ଭୂ ଯୂୄ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ ׀
4. ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଯସିଦ
କ୍ଷତିର୍ତ୍
ି ଏଓ ଘୁକ୍ତି ୄହୋଆଥିଫୋଯୁ, ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ଯ
ୂ ି ଭଧ୍ୟ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ିଯ ଘୋଯିଓ
ଯସିଦ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଫ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ି ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ୄଭୋଟ ଫିର ଯ ନୁ ଯୂ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ୄନଓ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଦଣ ଯୋର୍ି
ଉୄଯ ଙୋଡ ଓିଭୋ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସବି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଯୋକୀ କ୍ଷଯୁ ଫୋସ୍ଗଫୄଯ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ିଓୁ
ୄଓଫ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
ଯସିଦ ୄଯ ସଂଔୟୋ ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଦିଅମିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଭୂ ଯୂୄ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
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5. ଦାଫୀ ପଭପ
ଦୋଫୀ ପଭପ ୄହଉଙି ଦୋଫୀଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଘୋଯିଓ  ୄଫୈଧୋନିଓ ନୁ ୄଯୋଧ ଏଫଂ ଏହୋଓୁ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହୋଆ
ଭୂ ଯୂୄ ଚଭୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀ଦୋଫୀ ପଭପଓୁ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଭୋନଓୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଙି ଏଫଂ ଫୟୋଓ ଯୂୄ ନିଭନ କୁଡଓ
ି ୁ ସମ୍ମିତ
ି
ଓୄଯ :
a) ଭୂଔୟ ଫୀଭିତ ଯ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ରିସୀ ସଂଔୟୋ ମୋହୋ ନ୍ତକପତ ଦୋଫୀ
b) ଫୀଭୋ ଆତିହୋସ ଯ ଫିଫଯଣୀ
c) ହସ୍ପିଟୋରୋଆଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିଫଯଣୀ
d) ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଫିଫଯଣୀ ମଥୋ: ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ, ୄଓୋଠ୍ଯୀ ଫକପ, ବର୍ତ୍ି  ଡିସଚୋଚପଯ ତୋଯିଔ  ସଭଣ, ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ୄୋରିସଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଙି ଓି ନୋହିଁ, ର୍ଧ ଯ ପ୍ରଣୋୀ ଆତୟୋଦି ׀
e) ଦୋଫୀଯ ଫିଫଯଣୀ ମୋହୋ ୋଆଁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିରୋ ୄମଉଁଥିୄଯ ଭୂରୟକୁଡଓ
ି ଯ ଫିବୋଚନ, ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ
ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ  ଯଫର୍ତ୍ପୀ ଫଧି  ׀ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭୋଟୋଯୋର୍ି/ନକଦ ରୋବଯ ଫିଫଯଣୀ ଆତୟୋଦି ନ୍ତବପୁକ୍ତ ׀
f) ସଂରଗ୍ନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫିରକୁଡଓ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ
g) ନୁ ୄଭୋଦିତ ଦୋଫୀଯ ୄପ୍ରର୍ଣ ୋଆଁ ଭୂଔୟ ଫୀଭିତଯ ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ଫିଫଯଣୀ
h) ଫୀଭିତ ଠ୍ୋଯୁ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ׀
ୄଯୋକ, ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଆତୟୋଦି ସଭନ୍ଧୀଣ/ତଥୟ ଫୟତୀତ, ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଠ୍ୋଯୁ ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ଦୋଫୀ ପଭପ ଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଥପୄଯ ସଫୁ ଠ୍ୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଓଯିଥୋଏ ׀
ଏହୋ ୄହଉଙି ୄସହି ୄଖୋର୍ଣୋତ୍ର ମୋହୋ ଦୋଫୀୄଯ ‚ଯଭ ସଦ୍ଭୋଫ ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ‛ ଓୁ ରୋକୁ ଓୄଯ, ମୋହୋଯ ଉରଙ୍ଘନ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ବୂର
ଘିତ୍ରଣ ନୁ ୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଅଓୃ ଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀
6. ଯିଘୟ ପ୍ରଭାଣ
ଅଭ ଚୀଫନ ଯ ଫିବିନ୍ନ ଓୋମପୟଓୋ ୄଯ ଯିଘଣ ପ୍ରଭୋଣ ଯ ଉୄମୋକ ୄଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ସହିତ, ସୋଧୋଯଣ ଯିଘଣ ପ୍ରଭୋଣ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ
ଉୄେର୍ୟ ସୋଧନ ଓୄଯ – ସୁଯକ୍ଷୋପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ତ
ି ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ୄକୋଟିଏ  ୄସହି ଏଓୋ ଟନ୍ତି, ଏହୋଓୁ
ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋଯ ଉୄେର୍ୟ ׀
ସୋଧୋଯଣତଃ ଭକୋମୋଉଥିଫୋ ଯିଘଣ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୄହୋଆୋୄଯ :
a) ୄବୋଟଦୋତୋ ଯିଘଣ ତ୍ର
b) ଡ୍ରୋଆବିଂ ରୋଆୄସନଷ
c) PAN ଓୋଡପ
d) ଅଧୋଯ ଓୋଡପ ଆତୟୋଦି ׀
ଯିଘଣ ପ୍ରଭୋଣ ଉୄଯ ୄଚୋର୍ ୄଦଫୋ ଯିଣୋଭ ୄଯ ନକଦହୀନ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୄଯ ଙଦମନୋଭ ଧୋଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ହ୍ରୋସ
ୄହୋଆଙି ୄମୄହତୁ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୂଫଯ
ପ ୁ ଏହୋଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓିଭୋ TPA ନିଓଟୄଯ ଉସ୍ଙିତ ଓଯିଫୋ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଏଓ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଫୋରି ପ୍ରସ୍ଗୁ ତ ଓଯି, ଯିଘଣ ପ୍ରଭୋଣ ଭକୋମୋଏ ׀
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦୋଫୀୄଯ, ଯିଘଣ ପ୍ରଭୋଣ ୄକ୍ଷୋଓୃ ତ ଓଭ ଉୄେର୍ୟ ସୋଧନ ଓୄଯ ׀
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7. ଫିୄଶଷ ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗି ଓ ଦସ୍ତାଫିଚ
ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓୋଯଯ ଦୋଫୀ ଙନ୍ତି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି ଉୄଯ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଫୟତୀତ ତିଯକ୍ତ
ି ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙନ୍ତି :
a) ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ, ୄମଉଁଠ୍ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଞ୍ଜି ଓୃତ ୄୋରିସ ୄଷ୍ଟସନ ଓୁ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ FIR ଓିଭୋ ୄଭଡିୄଓୋ-ରିକର
ସୋଟିପିୄଓଟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ଏହୋ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଯ ଓୋଯଣ ଏଫଂ େୋପି କ୍ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକ୍ତିଟ ି ଭଦଯ ପ୍ରବୋଫ
ଧୀନୄଯ ଥିରୋ ଓି ନୋହିଁ, ଏହୋ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓୄଯ ׀
b) ଚଟି ଓିଭୋ ଉଙ୍ଙ ଭୂରୟ ଦୋଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଓଯଣ ଆନୄଡୋର୍ ଓୋକଚତ୍ର  ׀ଆନୄଡୋର୍ ୄଓସ୍ ୄଯ ଓିଭୋ ୄଓସ୍ ର୍ୀଟ୍ ୄହଉଙି
ଏଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ମୋହୋ ଯ ହସ୍ପିଟର କ୍ଷଯୁ ଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣ ଓଯୋମୋଏ, ମୋହୋ ସଭଗ୍ର ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଦିନ ପ୍ରତି ଦିନ
ଅଧୋଯୄଯ ୄଯୋକୀଓୁ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଯ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
c) ଡୋଏରିସସ୍
ି /ୄଓୄଭୋୄଥଯୋି/ପି ଚି ୄଥଯୋି ଘୋଟପକୁଡଓ
ି ୄମଉଁଠ୍ି ପ୍ରମୁଚୟ ׀
d) ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ୄମଉଁଠ୍ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଯ ଯିବୋର୍ୋ ଯ ନୁ ୋନ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ
ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି ׀
ଦୋଫୀ ଦ ୂଟିମ୍ ଏଓ ଦୋଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଯିଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ପଭପୋଟ୍ କୁଡଓ
ି ଯ ଉୄମୋକ ଓୄଯ  ׀ଏକୁଡଓ
ି
ୄହଉଙି :
ଦସ୍ଗୋଫିଚ ସତୟୋନ ୋଆଁ ମୋଞ୍ଚତୋରିଓୋ,
ମୋଞ୍ଚ/ସଭୋଧୋନ ର୍ୀଟ,
କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ମୋଞ୍ଚ/ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ପଭପୋଟ୍ ׀
ମଦି ଏହି ପଭପୋଟ କୁଡଓ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୋନ ପ୍ରଓୋଯଯ ନ ଥୋଏ, ଅସନ୍ତୁ ସୋଧୋଯଣ ଫିର୍ଣଫସ୍ଗୁ ଯ ଏଓ ନଭୂନୋ ସହିତ
ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ଉୄେର୍ୟ ଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ׀
ସାଯଣୀ 2.2
ଏହୋ ସଫପୋୄକ୍ଷୋ ସଯ, ପ୍ରୋପ୍ତ ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋ ୄଯ ଯଔୋମୋଆଥିଫୋ
1.

ଦସ୍ତାଫିଚ ସତୟାନ

ଏଓ ମୋଞ୍ଚ ଘିହ୍ନ ୄଟ ଏହୋଓୁ ଧ୍ୟୋନ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ୄମ ଏକୁଡଓ
ି ୁ ଗ୍ରୋହଓ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚଭୋ

ଶୀଟ

ଓଯୋୄହୋଆଙି  ׀ୄଓୄତଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରୋପ୍ତି ସୂଘନୋ ଯୂୄ ଏହୋଯ
ଏଓ ପ୍ରତିରିି ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
ଏହୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଓଫ ଏଓଭୋତ୍ର ର୍ୀଟ ୄହୋଆଥୋଏ ୄମଉଁଠ୍ି ସଂୂର୍ଣ୍ପ
ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ଟିପ୍ପଣୀକୁଡଓ
ି ଓୟୋଘର୍ ଓଯୋମୋଏ ׀
a) ଗ୍ରୋହଓଯ ନୋଭ ଏଫଂ ଅଆଡି. କ୍ରଭୋଙ୍କ
b) ଦୋଫୀ କ୍ରଭୋଙ୍କ, ଦୋଫୀ ତ୍ରକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ତୋଯିଔ

2.

ମାଞ୍ଚ/ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଟ

c) ରିସୀ ନିଯୀକ୍ଷଣ, ନୁ ବୋକ 64 VB ନୁ ୋନ
d) ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ଏଫଂ ଏହୋଯ ଉୄମୋକ
e) ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ଡିସଚୋଚପ ଯ ତୋଯିଔ
f) ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ
g) ଦୋଫୀ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ/ ତୋଯ ଓୋଯଣ ସହିତ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ଭନ୍ତଫୟ
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h) ଦୋଫୀ ଯୋର୍ିଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ
i)

ତୋଯିଔ ଏଫଂ ୄପ୍ରୋୄସସ ଓଯିଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କ ନୋଭ ସହିତ ଦୋଫୀଯ
ସଂଘନ

ଦୋଫୀ ସଂଘୋଓ ଫୟତୀତ ଏଓ ଫୟକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୋଫୀଯ ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ନ୍ତିଭ ମୋଞ୍ଚ
ଓିଭୋ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ପଭପୋଟ୍
3.

କୁଣଫର୍ତ୍ା
ମାଞ୍ଚ/ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଭପାଟ୍

ମୋଞ୍ଚ ତୋରିଓୋ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ମୋଞ୍ଚ ପ୍ରର୍ନୋଫୀ ଫୟତୀତ, କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ/ଡିଟ
ପଭପୋଟ୍ ଭଧ୍ୟ ନିଭନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟକୁଡଓ
ି ୁ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓୄଯ :
a) ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ,
b) ଦୋଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓିଭୋ
c) ତିଯକ୍ତ
ି ତଥୟ ଭୋକିଫୋ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 2
ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀଓୁ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ସଭସ୍ଗ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଦଉଥିଫୋ ନିଭନ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି ଯକ୍ଷଣୋୄଫକ୍ଷଣ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ
ଓଯୋମୋଏ ?
I.

ନୁ ସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ ଯିୄୋଟପ

II. ସଭୋଧୋନ ର୍ୀଟ
III. ୄଓସ୍ ଓୋକଚତ୍ର
IV. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର

D. ଦାଫୀ ସଂଯକ୍ଷିତ (ଯିଚବପ) ଓଯିଫା
1. ସଂଯକ୍ଷିତ (ଯିଚବପ) ଓଯିଫା
ଏହୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଔୋତୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନଯ ଯୋର୍ିଓୁ
ସୂଘୀତ ଓୄଯ  ׀ୄମୄତୄଫୄ ଏହୋ ତି ସଯ ୄଦଔୋମୋଏ, ଯିଚବପ ଓଯିଫୋଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ତୟନ୍ତ ସତଓପତୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ –ଯିଚବପ
ଓଯିଫୋୄଯ ୄଓୌଣସି ଫି ତୂଟ ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ରୋବ  ଯିୄର୍ୋଧ-କ୍ଷଭତୋ ଭୋଚପନ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓୁ ପ୍ରବୋଫିତ ଓଯିଥୋଏ ׀
ଅଚିଓୋରି ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ପ୍ରଣୋୀସଫୁ ୄଓୌଣସି ଫି ସଭଣୄଯ ଯିଚବପସଫୁ ଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୋଆଁ ସକ୍ଷଭତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙନ୍ତି ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 3
ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଔୋତୋ କୁଡଓ
ି ୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯ ଯୋର୍ିଓୁ
_____________ଓୁ ହୋମୋଏ ׀
I.

ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ

II. ପ୍ରୋଫଧୋନ ଯଖିଫୋ
III. ସଂଯକ୍ଷିତ/ଯିଚବପ ଓଯିଫୋ
IV. ନିୄଫର୍ ଓଯିଫୋ
459

E. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା
1. ବାଯତ ସ୍ଥିତ ି TPA ଭାନଙ୍କ ଯିଘୟ
ଫର୍ପ 2000 ୄଯ ପ୍ରୋଆୄବଟ ଫୟଫସୋଣୀଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔୋରୋ ମୋଆଥିରୋ  ׀ଆତୟଫସଯୄଯ, ନୂ ଅଁ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରଘନ
ୄହଫୋ ସହିତ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ଉତ୍ପୋଦକୁଡଓ
ି ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଭଧ୍ୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଆଫୋଓୁ ରୋକିରୋ  ׀ୄତଣୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ଫିକ୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄସଫୋ
ୋଆଁ ଏଓ ଭୋଧ୍ୟଭଯ ପ୍ରଘନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୁ ବୂତ ୄହରୋ  ׀ଏହୋ ପ୍ରୄପସନର ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓଭୋନଙ୍କ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନଯ ସୁୄମୋକ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥିରୋ ׀
ଏହୋ ୄଦଖି, ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ  ଫିଓୋର୍ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ IRDAI ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ରୋଆୄସନଷ ନ୍ତକପତ TPA ଭୋନଙ୍କୁ ଫଚୋଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ପନ
ଓଯିଫୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଦୄର, ମଦି ୄସଭୋୄନ 17 ୄସୄଟଭଯ
 2001 ୄଯ ନୁ ସୂଘୀତ IRDAIୂତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ-ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଫିନଣ
ି ୋଭଓ, 2001 ଯ ନୁ ୋନ ଓଯିୄଫ ׀
ଯିବାଷା
ଫିନଣ
ି ୋଭଓ ନୁ ସୋୄଯ,
‚ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଓିଭୋ TPA ଯ ଥପ ୄହଉଙି ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି ମିଏ IRDAI ୂତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ-ସ୍ୱୋ୍ସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫିନଣ
ି ୋଭଓ,
2001 ନ୍ତକପତ ପ୍ରୋଧିଓଯଣ ଦ୍ୱୋଯୋ ରୋଆୄସନଷପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଉୄେର୍ୟୄଯ, ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ
ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ର୍ୁଳ୍କ ଓିଭୋ ୋଯଶ୍ରଭିଓ ଫଦୄଯ, ନିମୁକ୍ତ ୄହୋଆଥୋଏ ‛׀
‚TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ‛ ଥପ ୄହଉଙି ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଫୟଫସୋଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଯୋଚିନୋଭୋ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ଏଓ TPA
ଦ୍ୱୋଯୋ ପଣ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄସଫୋ, ଓିନ୍ତୁ ଏହୋ ଏଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଫୟଫସୋଣ ଓିଭୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓିଭୋ ୄଯୋକ୍ଷ ଯୂୄ, ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଫୟଫସୋଣ ପଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଓିଭୋ ଏଓ ଦୋଫୀଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ଓିଭୋ ଗ୍ରୋହୟତୋ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ପଣ ୄନଫୋ ଓୁ ସମ୍ମିତ
ି ଓୄଯ ନୋହିଁ ׀
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ TPA ୄସଫୋଯ ଫସଯ ଫୀଭୋ ରିସୀଯ ଫିକ୍ରଣ  ଚୋଯୀ ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ TPA ଭୋନଙ୍କୁ ଉୄମୋକ ନ
ଓଯିଫୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଏଓ ଆନ-ହୋଉସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱୋଯୋ ସଂୋଦିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫିକ୍ରୟ ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄସଫା
a) ଥୄଯ ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ୂଏଫଂ ପ୍ରିଭିଣଭ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆକୄର, ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଅଯମ୍ଭ ୄହୋଆମୋଏ ׀
b) ମଦି ରିସୀ ଯ ୄସଫୋ ୄଦଫୋ ୋଆଁ ଏଓ TPA ଓୁ ଉୄମୋକ ଓଯିଫୋଯ ଥୋଏ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଗ୍ରୋହଓ  ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ
TPA ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ ׀
c) TPA ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ନୋଭୋଙ୍କନ ଓଯନ୍ତି ୂୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗୋଫଓ ରିସୀ ୄନଉଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ୄହୋଆଥୋଏ, ସଦସୟଭୋୄନ ରିସୀ
ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତି ଟନ୍ତି ଏଫଂ ୄବୌତିଓ ଓିଭୋ ଆୄରୄଓଟ ରୋନିକ୍ ଯୂୄ ୄହଉ, ଏଓ ଓୋଡପ ଅଓୋଯୄଯ ଏଓ
ସଦସୟତୋ ଯିଘଣ ଚୋଯୀ ଓଯିୋୄଯ ׀
d) ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓିଭୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ରିସୀଯ ସହୋଣତୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ,
TPA ସହିତ ସଦସୟତୋ ଓୁ ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋ ତଥୋ ଦୋଫୀଯ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ୍ ଯ ରୋବ ଉଠ୍ୋଆଫୋୄଯ ଉୄମୋକ ଓଯିଥୋଏ ׀
e) TPA ଦୋଫୀ ଓିଭୋ ନକଦହୀନ ନୁ ୄଯୋଧଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଥୋଏ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ସମ୍ମତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ
ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ ׀

460

ଓଟ୍-ଫ୍ ଫିନ୍ଦୁ ୄମଉଁଠ୍ୋଯୁ TPA ଯ ବୂଭିଓୋ ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ, ତୋହୋ ୄହଉଙି ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ସର୍ତ୍ୋ ଯୂୄ TPA ଯ ନୋଭୄଯ ରିସୀ
ଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଯ ଭୂହୂର୍ତ୍ପ  ׀ୄସଫୋ ଅଫର୍ୟଓତୋ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଓିଙ ି ଧିଓ ସଭଣ ମୋହୋ ଏଓ ଦୋଫୀ ଯିୄୋଟପ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆଥୋଏ, ୄସ ମପୟନ୍ତ ଚୋଯୀ ଯୄହ ׀
ୄମୄତୄଫୄ ହଚୋଯ ହଚୋଯ ରିସୀଯ ୄସଫୋ ଦିଅମୋଏ, ଏହି ଓୋମପୟଓୋ ଫିଙ୍ଚନ୍ନ
ି ଯୄହ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସହି
ୄକୋଟିଏ ରିସୀଓୁ ନୂ ତନୀଓଯଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ୄସହି ୄକୋଟିଏ TPA ରିସୀଯ ୄସଫୋ ୄଦଉଥୋଏ ׀
3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) ଙ୍କ ଉୄଦ୍ଦ୍ଶୟ
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋୄଯ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ୋସଓ ଯ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ଓୁ ନିଭନ ଉୄେର୍ୟ ୄଯ ଚୋତ ଓଯୋମୋଆଙି ୄଫୋରି ଓୁ ହୋମୋଆୋୄଯ :
a) ଅଫର୍ୟଓତୋ ସଭଣୄଯ ସଫୁ ପ୍ରଓୋଯଯ ସମ୍ଭଫ ଉୋଣୄଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋଯ ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋୄଯ ସହୋଣଓ ୄହଫୋ ׀
b) ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯୋକୀ ୋଆଁ ନକଦହୀନ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିଫୋ ׀
c) ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଅଧୋଯୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ନୁ ସୋୄଯ
ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ନିଯୄକ୍ଷ  ତୁ ଯନ୍ତ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ׀
d) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ  ସଭନ୍ଧତ
ି ୄସଫୋ ସଂଘୋିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଓୋମପୟୋମକ ଓ ଫିୄର୍ର୍ଜ୍ଞତୋ ଚୋତ ଓଯିଫୋ ׀
e) ସଭଣୋନୁ ଯୂ  ଠ୍ିକ୍ ପ୍ରଓୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ପ୍ରତୁ ୟର୍ତ୍ଯ ସ୍ୱଯୂ ଓିଙ ି ଓଯିଫୋ ׀
f) ଏଓ ଯିୄଫର୍ ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫୋ ୄମଉଁଠ୍ି ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ଭୂରୟୄଯ କୁଣଫର୍ତ୍ୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ୋଆଁ
ଏଓ ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଯ ଫିଣନ ଉୄେର୍ୟ ସୋଧିତ ହୁ ଏ, ଏଫଂ
g) ଯୁକଣତୋ, ଭୂରୟ, ପ୍ରକ୍ରିଣୋ, ନିଫୋସ ଯ ଦୀଖପତୋ ଆତୟୋଦି ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଚୋତ/ଏଓୋଠ୍ି ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓଯିଫୋ ׀
4. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ପା ଏଫଂ TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭେନ୍ଧ
ୄନଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ TPA ଯ ୄସଫୋ ଓୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ୄସଫୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ଫିକ୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ପୀ ୄସଫୋ ୋଆଁ ଉୄମୋକ ଓଯନ୍ତି ୄମୄତୄଫୄ ଓିଙ ି
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ, ରିସୀ –ୂଫପଫର୍ତ୍ପୀ ଡୋକ୍ତଯୀ ମୋଞ୍ଚ ୄସଫୋ ଅୄଣୋଚନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ TPA ଯ
ସହୋଣତୋ ଭଧ୍ୟ ୄରୋଡିଥୋନ୍ତି ׀
ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ  TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ସଭୂହ  ଘୁକ୍ତିୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଘଯଣକୁଡଓ
ି ସହିତ
ଘୁକ୍ତିଣ ୄଟ  ׀IRDAI ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଭୋକପଦର୍ିଓୋକୁଡଓ
ି ୁ ଉୄରଳଔ ଓଯିଙନ୍ତି ଏଫଂ TPA  ଫୀଭୋ
ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକ୍ତି ୋଆଁ ସୂଘୀତ ଭୋନଓ ନୁ ୄଙ୍ଚଦକୁଡଓ
ି ଯ ଏଓ ୄସଟ୍ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଙନ୍ତି ׀
ୄସହି ୄସଫୋସଫୁ ମୋହୋ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ TPA ଠ୍ୋଯୁ ଅର୍ୋ ଯୄଔ, ୄସକୁଡଓ
ି ନିଭନ ପ୍ରଓୋୄଯ ୄଟ :

A. ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ପା ୄନଟୱଓିଙ୍ଗ୍ ୄସଫା
ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭୋନଙ୍କୁ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ନକଦହୀନ ଦୋଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଯ ଉୄେର୍ୟ ୄନଆ, TPA ସୋଯୋ ୄଦର୍ଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଯ
ୄନଟେଓପ ସହିତ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙୋିତ ଓଯି ଯଖିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀IRDAI ଦ୍ୱୋଯୋ ଦିଅମୋଆଥିଫୋ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ଯ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ
ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯି ସଭନ୍ଧଓୁ ତ୍ରିୄଓୋଣୀଣ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫ TPA  ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁ ୄହଁ ׀
ୄସଭୋୄନ ୄସବି ୄନଟେଓପ ହସ୍ପିଟରକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ଫିବିନ୍ନ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  ୟୋୄଓଚକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଉର୍ତ୍ଭ ନୁ ସଘ
ୂ ୀତ ଦଯ
ସଓୋୄର୍ ଭଧ୍ୟ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯିଥୋନ୍ତି ମୋହୋ ଫୀଭିତ  ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ଭୂରୟଓୁ ହ୍ରୋସ ଓଯିଥୋଏ ׀
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B. ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ୄସଫା
TPA ସୋଧୋଯଣତଃ ଯୋତ୍ରି, ସପ୍ତୋହ ନ୍ତିଭ ଦିଫସ ଏଫଂ ଙୁ ଟଦ
ି ନ
ି କୁଡଓ
ି ସମ୍ମିତ
ି ଓଯି ସଫୁ ସଭଣୄଯ ଥପୋତ୍ 24*7*365 ୋଆଁ ଉରବ୍ଧ
ଥିଫୋ ୄଟୋର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ସହିତ ଏଓ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଯଖିଫୋଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଓଯୋମୋଏ  ׀TPA ଯ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ନିଭନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯିଫ:
a) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଉରବ୍ଧ ସୁଯକ୍ଷୋ  ରୋବସଫୁ ׀
b) ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ  ଦ୍ଧତିସଫୁ ׀
c) ୄସଫୋ  ନକଦହୀନ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୋକପଦର୍ପନ ׀
d) ୄନଟେଓପ ହସ୍ପିଟରକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀
e) ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଉରବ୍ଧ ଫର୍ିର୍ଚ ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି ସଭନ୍ଧୄଯ ସୂଘନୋ ׀
f) ଦୋଫୀ ସ୍ଙିତ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀
g) ଦୋଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନୁ ସ୍ଙିତ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଯୋଭର୍ପ ׀
ଏଓ ଚୋତୀଣ ୄଟୋର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ଚଯିଅୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ବିକଭୟ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ଷ୍ଟୋଫ୍ ସୋଧୋଯଣତଃ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ
ଦ୍ୱୋଯୋ ୄଫୋରୋମୋଉଥିଫୋ ଭୂଔୟ ବୋର୍ୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫୋର୍ତ୍ପୋ ଫିନଭ
ି ଣ ଓଯିଫୋୄଯ ସଭଥପ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଏହି ଫିଫଯଣୀକୁଡଓ
ି ଫର୍ୟ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
 ୄସଭୋନଙ୍କ TPA ଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘୁକ୍ତି ଦ୍ୱୋଯୋ ଯିଘୋିତ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
C. ନକଦହୀନ ବିକଭ ୄସଫା
ଯିବାଷା
‚ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋ‛ ଯ ଥପ ୄହଉଙି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୀଭିତ ନିଓଟଓୁ ଫିସ୍ଗୋଯିତ ୄହୋଆଥିଫୋ ସୁଫଧ
ି ୋ ୄମଉଁଠ୍ି ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧ
ନୁ ସୋୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଅମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଯ ଭୂରୟ ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ, ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୂଫ-ପ ନୁ ଜ୍ଞୋ ଯିଭୋଣ ମପୟନ୍ତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ
ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄନଟେଓପ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଓୁ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଏହୋ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଘୁକ୍ତି ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋକୁଡଓ
ି ୄହଉଙି:
a) ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ TPA ୋଔୄଯ ଉରବ୍ଧ ଥିଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ଏହୋଓୁ TPA ଓୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଓର୍ତ୍ପଫୟ ୄଟ ׀
b) ରିସୀୄଯ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ସଦସୟଭୋନଙ୍କ ତଥୟ, ୄଓୌଣସି ତୂଟ ି ଓିଭୋ ବୋଫ ଫିନୋ, ଉରବ୍ଧ  ବିକଭୟ ୄହଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
c) ଫୀଭିତ ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଏଓ ଯିଘଣ ତ୍ର ଧୋଯଣ ଓଯିଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ମୋହୋ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ରିସୀ  TPA ସହିତ
ସଭନ୍ଧତ
ି ଓୄଯ  ׀ଯିଘଣ ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଏଓ ସମ୍ମତ ପଭପୋଟ୍ ୄଯ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ୄହୋଆଥିଫୋ ଉଘିତ୍, ସଦସୟ ୋଔଓୁ
ଏଓ ଉଘିତ୍ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ହଞ୍ଚିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯହିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
d) ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋ ଭୋକିଫୋ ୋଆଁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି TPA ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ଏଓ
ୂଫ-ପ ନୁ ଜ୍ଞୋ ଓିଭୋ ଏଓ କୟୋୄଯଣ୍ଟି ତ୍ର ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍  ׀ୄଯୋକଯ ସ୍ୱଯୂ, ପ୍ରସ୍ଗୋଫିତ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଏଫଂ ସଂୃକ୍ତ ଭୂରୟ ଓୁ ଫୁ ଛଫ
ି ୋ ୋଆଁ
ଏହୋ ଧିଓ ସୂଘନୋ ଭୋକିୋୄଯ ׀
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e) ୄମଉଁଠ୍ି ସୂଘନୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ ଓିଭୋ ଉରବ୍ଧ ନୁ ୄହଁ, TPA ନକଦହୀନ ନୁ ୄଯୋଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିୋୄଯ, ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯି ୄମ
ନକଦହୀନ ସୁଫଧ
ି ୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଓୁ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄଫୋରି ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ନୁ ୄହଁ  ׀ସଦସୟ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ଏଫଂ ୄଯ ଏଓ ଦୋଫୀ ପୋଆର ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଭଧ୍ୟ ଭୁକ୍ତ ୄଟ, ମୋହୋଓୁ ଏହୋଯ ୄମୋକୟତୋ ଅଧୋଯୄଯ ଫିଘୋଯ ଓଯୋମିଫ ׀
f) ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଯିସ୍ଙିତୄି ଯ, ବର୍ତ୍ିଯ 24 ଖଣ୍ଟୋ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୂଘନୋ ୄଦଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ନକଦହୀନ ଉୄଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ
ଉଘିତ୍ ׀
D. ଗ୍ରାହଓ ସଭେନ୍ଧ ଏଫଂ ସଂଓପ ଯିଘାନ
TPA ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ/ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଯହିଙ ି ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄସଭୋନଙ୍କ ବିୄମୋକଓୁ ଦୋଔର ଓଯିୋଯିୄଫ ׀
ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ମୋଞ୍ଚ  ସତୟୋନଯ ଧୀନ ୄଯ ଥିଫୋ ସୋଧୋଯଣ ୄଟ  ׀ଏହୋଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ ଦିଅମୋଆୋୄଯ ୄମ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ
ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଭୋତ୍ର ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆଥୋଏ ମୋହୋ ରିସୀ ସର୍ତ୍ପ  ପ୍ରତିଫନ୍ଧଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୋଧିଓୋଯ ଫୋହୋୄଯ ଥୋଏ ׀
ଏହୋ ତିଯକ୍ତ
ି , ପ୍ରୋଣ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଦୋଫୀଯ ଓିଙ ି ଭୋତ୍ରୋଯ ଓୋଟ ଯ ନ୍ତକପତ ଥୋଏ  ׀ଏହି ଓୋଟ କୁଡଓ
ି ଗ୍ରୋହଓ ସୄନ୍ତୋର୍
ଯ ଓୋଯଣ ୄହୋଆୋୄଯ, ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଆଠ୍ି ୄମଉଁଠ୍ି ଓୋଟ ୋଆଁ ଓିଭୋ ସ୍ୱୀଓୋଯ ୋଆଁ ଓୋଯଣ ଫିର୍ଣୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଠ୍ିକ୍ ବୋୄଫ
ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆ ନ ଥୋଏ ׀
ୄସବି ବିୄମୋକ କୁଡଓ
ି ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ସଭୋଧୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ TPA
ୋଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରବୋଫର୍ୋୀ ବିୄମୋକ ସଭୋଧୋନ ଯିଘୋନ ଥିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
E. ଫିରିଙ୍ଗ୍ ୄସଫା
ଫିରିଙ୍ଗ୍ ୄସଫୋ ନ୍ତକପତ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ TPA ଓୁ ତିୄନୋଟି ଓୋମପୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଯ ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯୄଔ :
a) ଭୋନଓୀଓୃ ତ ଫିରିଙ୍ଗ୍ ୄର୍ୈୀ ମୋହୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଫିବିନ୍ନ ର୍ୀର୍ପଓ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ଉୄମୋକ ଓୁ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଫଂ
ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ସୋହୋମୟ ଓୄଯ ׀
b) ୁଷ୍ଟିଓଯଣ/ଦୃ ଢୀଓଯଣ ୄମ ଘୋଚପ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯୋର୍ି ୄଯୋକ ୋଆଁ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୋଆଁ ଉଘିତ୍ ୄଟ
׀
c) ଡୋଏୄଗ୍ନୋସିସ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ୄଓୋଡ ଓୁ ଓୟୋଘଯ ଓଯୋମୋଏ ମୋହୋଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋତୀଣ  ଅନ୍ତଚପୋତିଓ ଭୋନଦଣ୍ଡ ନୁ ସୋୄଯ ସଭସ୍ଗ TPA
ୋଆଁ ତଥୟଯ ଭୋନଓୀଓଯଣ ସମ୍ଭଫ ହୁ ଏ ׀
ଏଥିୋଆଁ TPA ଠ୍ୋୄଯ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷିତ  ନିଣ
ୁ /ଓୁ ର୍ୀ ଭୋନଫର୍କ୍ତି ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ୄମଉଁଭୋୄନ ୄଓୋଡ ଓଯିଫୋୄଯ, ଟୟୋଯିଫ୍ ଓୁ
ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋୄଯ ଏଫଂ ଫିରିଙ୍ଗ ତଥୟ ଓୟୋଚଯ ଓୁ ଭୋନଓୀଓଯଣ ଓଯିଫୋୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହୋଆଥୋନ୍ତି ׀
F. ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ ଏଫଂ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄସଫା
ଏହୋ ୄହଉଙି TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ସଫୁ ଠ୍ୁ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ପ ୄସଫୋ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଦୋଫୀ
ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ୄସଫୋ ସୋଧୋଯଣତଃ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମପୟନ୍ତ, ସୂଘନୋ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯିଫୋ ଠ୍ୋଯୁ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି  ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ
ସୁୋଯିର୍ ଓଯିଫୋ ମପୟନ୍ତ ଏହୋ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ଦୋଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ପଣ୍ଡ କୁଡଓ
ି ଚଯିଅୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ପଣ୍ଡକୁଡଓ
ି TPA ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ଟଙ୍କୋ ଅଓୋଯୄଯ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଏହୋଯ ଫୟୋଙ୍କ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରୋହଓ ଓିଭୋ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହିତ ସଭୋଧୋନ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
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TPA ନିଧିସଫୁ ଯ ଏଓ ଔୋତୋ ଯଖିଫୋଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଥିଫୋ ଯୋର୍ିସଫୁ ଯ ଅଫର୍ତ୍ିଓ ସଭୋଧୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଯ
ପ୍ରତୟୋର୍ୋ ଯଔୋମୋଏ ଟଙ୍କୋଓୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସି ଉୄେର୍ୟୄଯ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ ׀
G. ଯିଘାନ ସୂଘନା ୄସଫା
ୄମୄହତୁ TPA ଦୋଫୀ ୄପ୍ରୋୄସସିଙ୍ଗ ଓୁ ସଂୋଦିତ ଓୄଯ, ଦୋଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ୄଫୈଣକ୍ତିଓ ଯୂୄ ଓିଭୋ ସୋଭୂହଓ
ି ଯୂୄ ୄହଉ,
ଏହୋ TPA ଠ୍ୋୄଯ ଉରବ୍ଧ ଥୋଏ  ׀ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଫିବିନ୍ନ ଉୄେର୍ୟ ୋଆଁ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିଥୋଏ ଏଫଂ ୄସହି ତଥୟଓୁ ସଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ 
ମଥୋସଭଣୄଯ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମିଫୋ ଉଘିତ୍ ׀
ଏ ପ୍ରଓୋୄଯ TPA ଯ ୄସଫୋ ଯ ଯିସଯ ଫୀଭିତଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀ ଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମପୟନ୍ତ ୄସଫୋ
ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ , ଅଫର୍ୟଓତୋ  ନିେଷ୍ଟ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ସହିତ ୄହୋଆଥିଫୋ MOU ଅଧୋଯୄଯ, ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ ଓୋମପୟଓୋ
ମପୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
H. TPA ାଯିେଭିଓ
ଏହି ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ୋଆଁ, TPA ଓୁ ନିଭର
ନ ିଖିତ ଅଧୋଯକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକୋଟିଏ ଉୄଯ ର୍ୁଳ୍କ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
a) ଗ୍ରୋହଓ ଓୁ ରୋକୁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ୂୄସଫୋ ଓଯ ଙୋଡି , ଏହୋଯ ଓିଙ ି ପ୍ରତିର୍ତ,
b) ଏଓ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ ସଭଣୋଫଧି ୋଆଁ TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ୄସଫୋ ଦିଅମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ୋଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି, ଓିଭୋ
c) TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ୄସଫୋଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଓୋଯଫୋଯ ୋଆଁ ଏଓ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋର୍ି-ଉ.ସ୍ୱ. ଚୋଯୀ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ପ୍ରୄତୟଓ
ସଦସୟ ଓୋଡପ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦୋଫୀ ଆତୟୋଦି ୋଆଁ ଭୂରୟ ׀
ଏପ୍ରଓୋୄଯ, TPA ଯ ୄସଫୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋୄନ ନିଭନ ବିତଯଓୁ ବିକଭନ ଓଯନ୍ତି :
i.

ନକଦହୀନ ୄସଫୋ

ii. ତଥୟ ସଙ୍କନ ଏଫଂ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ
iii. ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଏଓ 24 ଖଣ୍ଟୋ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ  ସହୋଣତୋ
iv. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଯ ୄନଟେଓପ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄଭଡିଓର ସୁଫଧ
ି ୋ
v. ଧିଓୋଂର୍ ସଭୂହ ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ସହୋଣତୋ
vi. ଗ୍ରୋହଓ ସହିତ ଦୋଫୀ ଉୄଯ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଯ ସୁଫଧ
ି ୋ
vii. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ସହିତ ଟୟୋଯିଫ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଭୂରୟ ଉୄଯ ଭୂରୟହ୍ରୋସ ୋଆଁ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ
viii. ଗ୍ରୋହଓ ୄସଫୋ ଓୁ ସହଚ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄଦୟୋକିଓୀ ସଭଥିତ ୄସଫୋ
ix. ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଓସ୍ କୁଡଓ
ି ଯ ସତୟୋନ  ନୁ ସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ
x. ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୋଫୀ ୄର୍ୈୀକୁଡଓ
ି ଯ ଫିୄଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ଭୂରୟ ଉୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ସୂଘନୋ ଯ ପ୍ରୋଫଧୋନ, ନୂ ତନତଯ
ଦ୍ଧତିଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ, ଅଫିବୋପ ଫ ୄହଉଥିଫୋ ପ୍ରଫୃ ର୍ତ୍ି  ଓଟ/ଚୋରିଅତି ଓୁ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ଓଯିଫୋ
xi. ତୁ ଯନ୍ତ ୄସଫୋ ହଞ୍ଚୋଆଫୋୄଯ ଫିସ୍ଗୋଯଣ
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F. ଦାଫୀ ଯିଘାନ - ଫୟକ୍ତି କତ ଦୁ ଖଟ
ପ ଣା
1. ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣା
ଯିବାଷା
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖଟ
ପ ଣୋ ୄହଉଙି ଏଓ ରୋବ ରିସୀ ଏଫଂ ଏହୋ ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଭୃତୁୟ, ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ୂସ୍ଙୋଣୀ/ଅଂର୍ିଓ , ସ୍ଙୋଣୀ
ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫିୄର୍ର୍ ଉତ୍ପୋଦ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଏଥିୄଯ ଦୁ ଖପଟଣୋଚନିତ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ, ନ୍ତିଭ
ସଂସ୍କୋଯ ଔଙ୍ଙପ, ର୍ିକ୍ଷୋକତ ଔଙ୍ଙପ ଆତୟୋଦି ଯ ଅଡ-ନ ଓବୄଯଚ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
PA ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଉଥିଫୋ ଫିଦ ୄହଉଙି ‚ଦୁ ଖପଟଣୋ‛ ׀
ଯିବାଷା
ଦୁ ଖପଟଣୋ ଓୁ ୄଓୌଣସି ଚିନର୍
ି ମୋହୋ ଅଓସ୍ମିଓ, ଦୃ ଷ୍ଟ ୂନୄକ୍ଷିତ , ନବିୄପ୍ରତ, ପ୍ରଘଣ୍ଡ ଏଫଂ ପ୍ରଓଟ ସୋଧନ ଦ୍ୱୋଯୋ ୄହୋଆଥୋଏ, ଏହି
ଯୂୄ ଯିବୋର୍ିତ ଓଯୋମୋଏ ׀
ଦୋଫୀ ଯିଘୋଓ ସୋଫଧୋନତୋ ଫରଭନ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍ ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ଏଓ ଧିସୂଘନୋଯ ପ୍ରୋପ୍ତିୄଯ ନିଭନ ଫିର୍ଣକୁଡଓ
ି ୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ଉଘିତ୍
:
a) ଫୟକ୍ତି ମୋହୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଙି, ୄସ ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଙି
b) ହୋନିଯ ତୋଯିଔ  ପ୍ରି ଭଣ
ି ଭ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ତୋଯିଔ ମପୟନ୍ତ ରିସୀ ୄଫୈଧ ଯହିଙ ି
c) ହୋନି ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହୋଆଙି
d) ହୋନି ଦୁ ଖପଟଣୋ ଠ୍ୋଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହୋଆଙି, ୄଯୋକ ଠ୍ୋଯୁ ନୁ ୄହଁ
e) ୄଓୌଣସି ଙ ଓଟ େିକର୍ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ମଦି ଅଫର୍ୟଓ ହୁ ଏ, ନୁ ସନ୍ଧୋନ/ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ନିୄେପର୍ ଦିନ୍ତୁ
f) ଦୋଫୀଓୁ ଞ୍ଜି ଓୃତ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ତୋ’ ସଓୋୄର୍ ଯିଚବପ ଚୋତ ଓଯନ୍ତୁ
g) ଟର୍ଣ୍ପଏଯୋଉଣ୍ଡ ଟୋଆମ୍ ୂଦୋଫୀ ୄସଫୋ ସଭଣ ଓୁ ଯକ୍ଷୋ ଓଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଦୋଫୀଯ ଫିଓୋର୍ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୁଥୋଅନ୍ତୁ ׀
2. ଦାଫୀ ନୁ ସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚମଦି ଦୋଫୀ ସୂଘନୋୄଯ ଓିଭୋ ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରୋପ୍ତିୄଯ ୄଓୌଣସି ନୋରି ସତଓପତୋ ଦୃ ଷ୍ଟିୄକୋଘଯ ହୁ ଏ,
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦୋଫୀଯ ସତୟୋନ ୋଆଁ ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ମୋଞ୍ଚଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ନିମୁକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ନୋରି ସତଓପତୋ ଯ ଉଦୋହଯଣ ୂଧିଓ ମୋଞ୍ଚ ଉୄେର୍ୟୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଓଟଯ ସଓୋଯୋମକ ଓ ସଂୄଙ୍କତ ଓିଭୋ
ଦୋଫୀଟି ଓଟ ୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄଫୋରି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ନୋହିଁ :
 ନିଓଟ ଅସନ୍ନ ଦୋଫୀ ୂଫୀଭୋ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ଯ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୋଫୀ
 ଦୀଖପ ଫଧି ଯ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ସହିତ ଉଙ୍ଙ ସୋପ୍ତୋହିଓ ରୋବ ଯୋର୍ି
 ଦୋଫୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୄଯ ଫିସଙ୍ଗତି
 ୄସହି ଏଓୋ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫହୁ ଫଧ
ି ଦୋଫୀ
 ଭଦୟଯ ସଂୄଓତ
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଅମକ ହତୟୋ
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 ଫିଭ ଯୋତ୍ରି ସଡଓ େୋପି କ୍ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄମୄତୄଫୄ କୋଡି ଓୁ ଫୀଭିତ ଘୋଉଥିରୋ
 ସପ ଦଂର୍ନ
 ଫୁ ଡି ମିଫୋ
 ଉଙ୍ଙ ସ୍ଙୋନ ଯୁ ତନ
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଯୋକ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଯଣ କୁଡଓ
ି
 ଫିର୍ ୄଦଆୄଦଫୋ/ଫିର୍ଯ ର୍ୀଓୋଯ ୄହଫୋ
 ହତୟୋ
 ୄକୋି ଦ୍ୱୋଯୋ କ୍ଷତ
 ଫ୍ରଷ୍ଟ ଫୋଆଟ୍ ୂର୍ୀତୋଖୋତ ଦୃ ର୍ୟତୋ
 ନଯ ହତୟୋ, ଆତୟୋଦି
ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଯ ଭୂଔୟ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି :
a) ହୋନି ଯ ଓୋଯଣ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ׀
b) ହୋନି ଯ ଫିସ୍ଗୋଯ  ସ୍ୱଯୂ ଓୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ׀
c) ପ୍ରଭୋଣ ଏଫଂ ସୂଘନୋ ଯ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ ׀
d) ଦୋଫୀ ଯୋର୍ି ୄଯ ଓଟ ଓିଭୋ ତିଯଞ୍ଜନ ଯ ତତ୍ତ୍ୱ ଙି ଓି ନୋହିଁ, ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ׀
ଦୟାଓଯି ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତୁ : ନୁ ସନ୍ଧୋନ ଯ ଉୄେର୍ୟ ୄହଉଙି ପ୍ରଓଯଣଯ ଫୋସ୍ଗଫତୋ/ସତୟତୋ ଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ
ସଂଗ୍ରହ ଓଯିଫୋ ׀
ଏହୋ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ୄମ ଦୋଫୀ ମୋଞ୍ଚଓର୍ତ୍ପୋ ନୁ ସନ୍ଧୋନଓୋଯୀଓୁ ନୁ ସନ୍ଧୋନଯ ୄଓନ୍ଦ୍ର ଫିନ୍ଦୁ ଉୄଯ ଭୋକପଦର୍ପନ ଓୄଯ ׀
ଉଦାହଯଣ
ପ୍ରଓଯଣ ଭୋକପଦର୍ିଓୋ ଯ ଉଦୋହଯଣ :
ସଡଓ ଟ୍ରାପି କ୍ ଦୁ ଖପଟଣା
i. ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄଓୄଫ ଖଟିଥିରୋ-ସଠ୍ିକ୍ ସଭଣ,ଏଫଂ ତୋଯିଔ ସ୍ଙୋନ ?
ii. ଫୀଭିତ ଏଓ ୋଦଘୋଯୀ ଥିରୋ, ମୋତ୍ରୀ/ିରିନ୍ ଘୋଓ ଯୂୄ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିରୋ ଓିଭୋ ଦୁ ଖପଟଣୋୄଯ ସଂୃକ୍ତ କୋଡି ଓୁ ଘୋଉଥିରୋ ?
iii. ଦୁ ଖପଟଣୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଫିଫଯଣ, ଏହୋ ଓିଯି ଖଟିଥିରୋ ?
iv. ଦୁ ଖପଟଣୋ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଭଦୟଯ ପ୍ରବୋଫୄଯ ଥିରୋ ଓି ?
v. ଭୃତୁୟ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଭୃତୁୟଯ ସଠ୍ିକ୍ ସଭଣ  ତୋଯିଔ ଓ’ଣ ଥିରୋ, ଭୃତୁୟ ୂଫପଯୁ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ, ୄଓଉଁ
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଆତୟୋଦି ?
ଦୁ ଖପଟଣା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଓାଯଣ :
କୋଡି ଘୋଓ ଯ ୄଓୌଣସି ୄଯୋକ ୂହୃ ଦଖୋତ, ଉଦୄଫକ ଆତୟୋଦି , ଭଦୟଯ ପ୍ରବୋଫ, ଔଯୋ ଯୋସ୍ଗୋ ସ୍ଙି ତ,ି ୋକ ସ୍ଙିତ,ି କୋଡିଯ ୄଫକ ଆତୟୋଦି
ୄମୋକଁୁ ଫୀଭିତଯ ଓିଭୋ ଫିଯୀତ କ୍ଷଯ କୋଡିଯ ମୋନ୍ତ୍ରିଓ ଫିପତୋ ୂଷ୍ଟିଯିଙ୍ଗ୍, ୄବ୍ରକ୍ ଆତୟୋଦି ଫିପତୋ ׀
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ସମ୍ଭୋଫୟ ଚୋରିଅତି ଏଫଂ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀଯ ଯହସୟ ଉଘୋଟନ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦୋହଯଣ :
TTD ଫଧି ୄଯ ତିଯଞ୍ଜନ ׀
ୄଯୋକଓୁ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଯୂୄ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ ଉ.ସ୍ୱ. ୟୋୄଥୋୄରୋଚି ସଭନ୍ଧୀଣ ଓୋଯଣ ୄମୋକଁୁ ୄହୋଆଥିଫୋ ୀଠ୍ିୄଯ ମନ୍ତ୍ରଣୋ ଓୁ
ଖୄଯ ‘ଡିମିଫୋ/ସିଳ ୄହୋଆମିଫୋ’ ୄଯ ଏହୋଓୁ ି.ଏ. ଦୋଫୀୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋ ׀
ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଚୋରି ଓଯି, ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ଦୁ ଖପଟଣୋକୁଡଓ
ି ୁ ନୂ ଅ ଯୂୄ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଏ – ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ଭୃତୁୟଓୁ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଚନିତ
ପ୍ରଓଯଣ ଓିଭୋ ୂଫ-ପ ଫିଦୟଭୋନ ଯୁକଣତୋ ଯୂୄ, ମୋହୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦୁ ଖପଟଣୋ ୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହୋଆଙି ୄଫୋରି ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ
ଅମକ ହତୟୋ ଚନିତ ଭୃତୁୟ ଓୁ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଚନିତ ଭୃତୁୟ ଯୂୄ ଉସ୍ଙୋିତ ଓଯିଫୋ
ଡିସଚୋଚପ ବୋଉଘଯ ୄହଉଙି ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ଦସ୍ଗୋଫିଚ, ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହି କୁଡଓ
ି ୄମଉଁକୁଡଓ
ି
ଭିୃତୁୟ ଦୋଫୀ ସହିତ ସଂୃକ୍ତ  ׀ପ୍ରସ୍ଗୋଫ ସଭଣୄଯ ନୋଭିତ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଫୋ ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄଟ ଏଫଂ ତୋହୋ ରିସୀ ଦସ୍ଗୋଫିଚଯ
ଂର୍ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
3. ଦାଫୀ ଦରି ରୀଓଯଣ
ସାଯଣୀ 2.3
a) ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋ ଯ ନୋଭୀତ/ଯିଫୋଯ ସଦସୟ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ଉଘିତ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ପଭପ
b) ପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ଯିୄୋଟପ ଯ ଭୂ ଓିଭୋ ନୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତିରିି ୂ ׀FIR /ଞ୍ଚନୋଭୋ/ମୋଞ୍ଚ ଞ୍ଚନୋଭୋ
ଯ ନୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତିରିି
c) ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର ଯ ଭୂ ଓିଭୋ ନୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତିରିି ׀
ଭୃ ତୁୟ ଦାଫୀ

d) ମଦି ସଂୋଦିତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ, ୄୋଷ୍ଟ ଭଟଭ ଯିୄୋଟପ ଯ ନୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତିରିି ׀
e) AML (ଅଣ୍ଟି-ଭନି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ୍ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ସଫୁ ଯ ନୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତିରିି – ନୋଭ ସତୟୋନ ୋଆଁ
ୂୋସୄୋଟପ/PANଓୋଡପ/ୄବୋଟଦୋତୋ ID/ଡ୍ରୋଆବିଙ୍ଗ୍ ରୋଆୄସନଷ , ଠ୍ିଓଣୋ ସତୟୋନ ୋଆଁ
ୂୄଟରିୄପୋନ ଫିର ଫୟୋଙ୍କ ଔୋତୋ ଫିଫଯଣ/ଫିଚୁୀ ଫିର/ଯୋର୍ନ ଓୋଡପ ׀
f) ଏପି ୄଡଫିଟ୍ ୂର୍ଥ ତ୍ର  କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ଫଣ୍ଡ ଥିଫୋ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର  ׀ଉବଣ
ସଭସ୍ଗ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ୄହୋଆଥିଫ ଏଫଂ
ୄନୋଟଯୀଓୃ ତ ୄହୋଆଥିଫ ׀

ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଓାଙ୍ଗତା
(PTD) ଏଫଂ ସ୍ଥାୟୀ
ଅଂଶିଓ ଫିଓାଙ୍ଗତା
(PPD) ଦାଫୀ

a) ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ׀
b) ମଦି ପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ଯିୄୋଟପ ଯ ନୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତିରିି ׀
c) ଏଓ ସିବିର ସଚପନ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ସଭୋନ ୄମୋକୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭିତଯ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋଓୁ
ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
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a) ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋଯ ପ୍ରଓୋଯ  ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଫଧି ଉୄରଳଔ ଓଯୁଥିଫୋ
ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଓାଙ୍ଗତା

ୄଭଡିଓର ସୋଟିପିୄଓଟ୍  ׀ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋ ଠ୍ୋଯୁ ସଠ୍ିକ୍ ଙୁ ଟ ି ସଭଣଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଦଉଥିଫୋ ଙୁ ଟ ି

(TTD) ଦାଫୀ

ପ୍ରଭୋଣତ୍ର, ମୋହୋ ନିମକ୍ତ
ୁ ିଦୋତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ  ୄଭୋହଯୀଓୃ ତ ଓଯୋମୋଆଥିଫ ׀
b) ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ପି ଟୄନସ ସୋଟିପିୄଓଟ୍ ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯି ୄମ ଫୀଭିତ ତୋ’
ସୋଭୋନୟ ଓୋମପୟ ସଂୋଦନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄଟ ׀

ଉୄଯୋକ୍ତ ତୋରିଓୋଟି ୄଓଫ ସଂୄଓତୋମକ ଓ ୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଯ ଫିୄର୍ର୍ ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଧିଓ ଦସ୍ଗୋଫିଚ ୂକ୍ଷତ ଘିହ୍ନ,
ଦୁ ଖପଟଣୋଯ ସ୍ଙ ଆତୟୋଦି ଯ ପୄଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ସହିତ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ସୄନ୍ଦହୋସ୍ପଦ ଓଟ ଦୃ ଷ୍ଟିବଙ୍ଗୀ ଥିଫୋ
ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓ
ି ୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିୋୄଯ ׀

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 4
ସ୍ଙୋଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ପ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଚଭୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ନିଭନ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ନୋହିଁ ?
I.

ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୋକ୍ଷଯିତ ଉଘିତ୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ପଭପ ׀

II. ମଦି ପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନୋ ଯିୄୋଟପଯ ନୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ପ୍ରତିରିି ׀
III. ଏଓ ସିବିର ସଚପନ ଓିଭୋ ୄଓୌଣସି ସଭୋନ ୄମୋକୟତୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ଫୀଭିତ ଯ ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ଓୁ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯୁଥିଫୋ ସ୍ଙୋଣୀ
ଫିଓୋଙ୍ଗତୋ ପ୍ରଭୋଣତ୍ର
IV. ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ୋଯୁ ିଟୄନସ୍ ସୋଟିପିୄଓଟ୍ ଏହୋ ପ୍ରଭୋଣିତ ଓଯି ୄମ ଫୀଭିତ ତୋ’ ସୋଭୋନୟ ଓୋମପୟ ସଂୋଦନ ଓଯିଫୋ
ୋଆଁ ୄମୋକୟ ୄଟ ׀
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G. ଦାଫୀ ଯିଘାନ- ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା
1. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ ଫିୄଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରି ସୀ
ମଦି ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ/ଫିୄଦର୍ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଯ ୄନଓ ନୁ ବୋକ ଙି ମୋହୋ ଣ-ୄଭଡିଓର ରୋବ କୁଡଓ
ି ୁ ଅଫୃ ର୍ତ୍ ଓୄଯ, ଏହୋଯ
ସଙ୍କଟୋଙ୍କନ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଯିଘୋନ ଓୁ ୋଯବ୍ନୋଯିଓ ଯୂୄ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ୄୋଟପୄପୋରି ନ୍ତକପତ ଯଔୋମୋଆଙି ଓୋଯଣ ୄଭଡିଓର  ୄଯୋକ
ରୋବ ଏହି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଭୂଔୟ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ୄଟ ׀
ଏହି ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋକୁଡଓ
ି ୁ ଭୂଔୟତଃ ନିଭନ ନୁ ବୋକ କୁଡଓ
ି ୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ  ׀ଏଓ ଫିୄର୍ର୍ ଉତ୍ପୋଦ ନିଭନ
ଉରିଳଖିତ ରୋବକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗଙ୍କୁ ଓିଭୋ ୄଓୄତଓଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିୋୄଯ :
a) ୄଭଡିଓର ଏଫଂ ୄଯୋକ ଫିବୋକ
b) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ଏଫଂ ନିଷ୍କୋସନ/ଯିତୟୋକ
c) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
d) ଫୟକ୍ତିକତ ଦୋଣିତ୍ୱ
e) ନୟୋନୟ ଣ-ୄଭଡିଓର ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ :
ମୋତ୍ରୋ ଯେଓଯଣ
ମୋତ୍ରୋ ଫିଭ
ମୋତ୍ରୋୄଯ ଫୋଧୋ
ଫିପ ୄହୋଆଥିଫୋ ସଂୄମୋକ
ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋୄକଚ ୄଯ ଫିଭ
ମୋଞ୍ଚ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଫୟୋୄକଚ ଯ ହୋନି
ୋସୄୋଟପ ଯ ହୋନି
ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ
ଫୋହନ ହଯଣ ବର୍ତ୍ୋ
ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୀଭୋ
ଫୋହନ ହଯଣ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ
ପ୍ରୋୄଣୋଚଓ ସୁଯକ୍ଷୋ
ସହୋନବୂତିର୍ୀ ଯିଦର୍ପନ
ଧ୍ୟଣନ ୄଯ ଫୋଧୋ
କୃୄହୋଓଯଣ ୄଘୋଯୀ
ୄମଯିଓି ନୋଭ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ରିସୀ ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଓଯୁଥିଫୋ ୄରୋଓଭୋନଙ୍କ ୋଆଁ ଉେିଷ୍ଟ, ଏହୋ ସ୍ୱୋବୋଫିଓ ୄଟ ୄମ ହୋନି ବୋଯତ
ଫୋହୋୄଯ ୄହୋଆୋୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫି ଯିୄୋଟପ ଓଯୋମିଫ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୋଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଯୂୄ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ଅଫର୍ୟଓ
ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୋଫୀ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନୄଯ ସୋଧୋଯଣତଃ ଏଓ ତୃ ତୀଣ କ୍ଷ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ
ୂସହୋଣଓ ଓବ୍ନୋନୀ ସଂୃକ୍ତ ଥୋଏ ମିଏ ସୋଯୋ ଫିଶ୍ୱୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଭଥପନ  ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଓ ୄନଟେଓପ ସ୍ଙୋିତ
ଓଯିଙ ି ׀
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ଦାଫୀ ୄସଫାକୁଡଓ
ି ଭୂଔୟତଃ ନ୍ତବପୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତି :
a) 24*7 ଅଧୋଯୄଯ ଦୋଫୀ ଧିସୂଘନୋ ଓୁ ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯିଫୋ;
b) ଦୋଫୀ ପଭପ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଓୁ ଠ୍ୋଆଫୋ ;
c) ହୋନି ୄଯ ତୁ ଯନ୍ତ ଯୂୄ ଓ’ଣ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଫ, ଏହୋ ଉୄଯ ଗ୍ରୋହଓଓୁ ଭୋକପ ଦର୍ପନ ଓଯିଫୋ;
d) ୄଭଡିଓର ଏଫଂ ୄଯୋକ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ନକଦହୀନ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋ;
e) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ ଏଫଂ ଯିତୟୋକ ୋଆଁ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ ଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ ଓଯିଫୋ ׀
2. ସହାୟଓ ଓବ୍ନାନୀ – ଫିୄଦଶ ଦାଫୀୄଯ ବୂଭିଓା
ସହୋଣଓ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କଯ ନିଚ ଓୋମପୟଣକୁଡଓ
ି ଙି ଏଫଂ ସୋଯୋ ଫିଶ୍ୱଯ ୄସବିଅ ନୟ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ସହିତ ଫନ୍ଧନ ଥୋଏ ׀
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରତୟୋର୍ିତ ଖଟଣୋ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହି ଓବ୍ନୋନୀ ଭୋୄନ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କଯ ଗ୍ରୋହଓ ଭୋନଙ୍କୁ ସହୋଣତୋ
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ଏହି ଓବ୍ନୋନୀଭୋୄନ ଦୋଫୀ ଞ୍ଜି ଓଯଣ ଏଫଂ ସୂଘନୋ ୋଆଁ ଅନ୍ତଚପୋତିଓ ୄଟୋର ଫ୍ରି ନଭଯକୁଡଓ
ି ସହିତ ଏଓ 24*7 ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ଯ
ସଂଘୋନ ଓଯନ୍ତି  ׀ୄସଭୋୄନ ନିଭର
ନ ିଖିତ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଫୋକୁଡଓ
ି ଯ ଘୋଚପ ଫିୄର୍ର୍ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସହିତ
ୄହୋଆଥିଫୋ ଯୋଚିନୋଭୋ, ଅଫୃ ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ରୋବକୁଡଓ
ି ଆତୟୋଦି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
a) ୄଭଡିଓର ସହୋଣତୋ ୄସଫୋ :
i. ୄଭଡିଓର ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ୄଯପଯୋର
ii. ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ବର୍ତ୍ି ଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ
iii. ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ୄଭଡିଓର ନିଷ୍କୋସନ ଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ
iv. ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ୄଭଡିଓର ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନଯ ଫୟଫସ୍ଙୋ
v. ଭୃତଓ ଫୄର୍ର୍ଯ ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟୋଫର୍ତ୍ପନ
vi. ସହୋନୁ ବୂତିର୍ୀ ଯିଦର୍ପନ ଫୟଫସ୍ଙୋ
vii. ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସନ୍ତୋନ ସହୋଣତୋ / ନୁ ଯକ୍ଷଣ
b) ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ୄଭଡିଓର ସ୍ଙିତଯ
ି ନିଯୀକ୍ଷଣ
c) ଅଫର୍ୟଓ ର୍ଧକୁଡଓ
ି ଯ ଫିତଯଣ
d) ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ପ  ନୁ ଫନ୍ଧ ନୁ ମୋଣୀ  ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ନ୍ତକପତ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ସଭଣୋଫଧିୄଯ ଫୟଣ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପକୁଡଓ
ି ଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟି ׀
e) ମୋତ୍ରୋ-ୂଫପ ସୂଘନୋ ୄସଫୋ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ୄସଫୋ :
ବିସୋ ଏଫଂ ଟୀଓୋଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓତୋ
ଦୂ ତୋଫୋସ ୄଯପଯୋର ୄସଫୋ
ହଚିମୋଆଥିଫୋ ୋସୄୋଟପ ଏଫଂ ହଚିମୋଆଥିଫୋ ରୄକଚ ସହୋଣତୋ ୄସଫୋ
ଚଯୁଯୀଓୋୀନ ସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରସୋଯଣ ୄସଫୋ
ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୟଫସ୍ଙୋ
ଅଥିଓ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ / ଅଓସ୍ମିଓ ସହୋଣତୋ
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f) ଫୟୋଔୟୋଓର୍ତ୍ପୋ ୄଯପଯୋର
g) ୄଫୈଧିଓ ୄଯପଯୋର
h) ଓିର ସହିତ ନିମକ୍ତ
ୁ ି
3. ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍ ସ କୁଡଓ
ି ାଆଁ ଦାଫୀ ଯିଘାନ
ଦୋଫୀ ଯିଘୋନ ଦ୍ଧତି ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍, ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍ ଏଫଂ ନୟୋନୟ ଣ-ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍ ୋଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ
ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ୁନଶ୍ଚ, ଣୁ .ଏସ୍. ୄଯ ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ଦୋଫୀ ଯିଘୋନ ନୟୋନୟ ୄଦର୍ୄଯ ଥିଫୋ ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ଠ୍ୋଯୁ ବିନ୍ନ
ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ପଭୋନ ୄସୋୋନ ଠ୍ୋଯୁ ୄସୋୋନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଧ୍ୟଣନ ଓଯିଫୋ ׀
a) ଦାଫୀ ଧିସୂଘନା
ୄମୄତୄଫୄ ଫି ହୋନି ଖୄଟ, ୄଯୋକୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ବର୍ତ୍ି ହୁ ଏ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ି ଓଉଣ୍ଟଯ ୄଯ ଫୀଭୋଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଦଔୋଏ  ׀ସହୋଣତୋ
ଓବ୍ନୋନୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଠ୍ୋଯୁ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ୄଯୋକୀ ଓିଭୋ ଜ୍ଞୋତି / ଫନ୍ଧୁ ଠ୍ୋଯୁ ଏଓ ନୂ ଅ ୄଓସ୍ ଯ ଧିସୂଘନୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ  ׀ତୋ ୄଯ
ଦୋଫୀଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫିର୍ଣୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଏ ׀
b) ଦାଫୀ ଯିଘାନ ୄସାାନ :
ଏହୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓବ୍ନୋନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହୋଆୋୄଯ, ସୋଧୋଯଣ ୄସୋୋନକୁଡଓ
ି ଯ ତୋରିଓୋ ନିଭନୄଯ ଦିଅମୋଆଙି :
ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ୄଓସ୍ ଭୟୋୄନଚଯ ରିସୀଧୋଯୀଯ ରୋବ, ଫୀଭୋ ଯୋର୍ି, ରିସୀ ଫଧି, ନୋଭ ଓୁ ସତୟୋିତ ଓୄଯ ׀
ୄଓସ୍ ଭୟୋୄନଚଯ ତୋୄଯ ୄଯୋକୀଯ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଫିରିଙ୍ଗ୍ ସୂଘନୋ ଔଙ୍ଙପଯ ଅଓନ ଉୄଯ ୄଡଟ ୋଆଁ କ୍ଳିନଓ
ି ର/ୄଭଡିଓର
ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହିତ ସଂଓପୄଯ ଯୄହ  ׀ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ କ୍ଳିନଓ
ି ର ଟିପ୍ପଣୀ  ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ଯ
ଅଓନ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔଓୁ ୄଡଟ୍ ଠ୍ୋଏ ׀
ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଠ୍ୋଯୁ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଧୀନୄଯ, ଦୋଫୀଯ ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ଓୁ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ୄଯ ଯୋର୍ିପ୍ରଦୋନଯ
କୟୋୄଯଣ୍ଟି ଯଔୋମୋଏ ׀
ଏବି ଯିଦୃର୍ୟ ଅସିୋୄଯ ୄମଉଁଠ୍ି ବୋଯତୄଯ ୂଫୀଭିତ ଯ ନିଚ ସ୍ଙୋନ ୄଯ ଏଫଂ/ଓିଭୋ ହୋନି ୄହୋଆଥିଫୋ ସ୍ଙୋନୄଯ ନୁ ସନ୍ଧୋନ
ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ  ׀ନୁ ସନ୍ଧୋନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ନୁ ବୋକ ୄଯ ଫୟୋଔୟୋ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ନୁ ଯୂ
ୄହୋଆଥୋଏ  ׀ଫିୄଦର୍ଯ ନୁ ସନ୍ଧୋନଓୋଯୀଓୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଯ ସହୋଣତୋ ୄଯ ଓିଭୋ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଓପ
ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଘଣନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଘୋରୁ ଯଖିଫୋ ୋଆଁ ନୁ ଜ୍ଞୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଓୁ ଏଓ କ୍ଳିନଓ
ି ର  ଭୂରୟ ୄଡଟ, ପ୍ରକତି ଟିପ୍ପଣୀ ଆତୟୋଦି
ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ୄଓସ୍ ଭୟୋୄନଚଯ ୄଦୈନଓ
ି ଯୂୄ ୄଓସ ଓୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଓଯିଫୋ ଘୋରୁ ଯୄଔ ׀
ୄଯୋକୀଓୁ ଡିସୋଚ ଚପ ଓଯିଫୋ ୄଯ, ୄଓସ୍ ଭୟୋୄନଚଯ ନ୍ତିଭ ଘୋଚପକୁଡଓ
ି ୁ ୁଷ୍ଟି ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସହିତ ନିଷ୍ଠୋ ୂଫଓ
ପ
ଓୋମପୟ ଓୄଯ ׀
ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ଫିରଓୁ ମଥୋଥପ ଯୂୄ ମୋଞ୍ଚ, ସ୍କିବ୍  ଡିଟ୍ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ଭିଥି
ି ଫୋ ୄଓୌଣସି ଫି ତୁଟଯ
ି
ସଂୄର୍ୋଧନ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଯ ଫିରିଙ୍ଗ୍ ଫିବୋକ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
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ତୋୄଯ ନ୍ତିଭ ଫିର ଯ ୁନ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ପ୍ରୋଫଧୋନଓର୍ତ୍ପୋ  ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଓିଭୋ ଏହୋଯ ସହୄମୋକୀ ୁନଭପର
ୂ ୟନିଦ୍ଧପୋଯଣ
ଏୄଚଣ୍ଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତିପ୍ରୋପ୍ତ ଭୂରୟ ନୁ ମୋଣୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ  ׀ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ୄମୄତର୍ୀଘ୍ର ଦିଅମୋଏ,
ୁନଭପୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ସମ୍ଭଫ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ୁନଭପୂରୟନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଫିୄର୍ର୍ଯୂୄ ଣୁ .ଏସ୍. ସ୍ୱୋସ୍ଙୟୄସଫୋଯ ଫିୄର୍ର୍ତୋ ୄଟ ଏଫଂ ଏହି ପ୍ରଓୋୄଯ, ଣ ଣୁ .ଏସ୍ ୄଓସ୍ କୁଡଓ
ି ୄଯ
ନକଦହୀନ ୄଭଡିଓର ୄଓସ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ୋଥପଓୟ ׀
c) ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସିଙ୍ଗ୍ ୄସାାନ :
i.

ଦୋଫୀ ଭୂରୟୋଙ୍କଓ ୁନଭପର
ି ି ତ ଓୄଯ ୄମ ୄସଫୋ  ପ୍ରଦୋନ
ୂ ୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯିତ/ଭୂ ଫିର ଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ, ସତୟୋିତ ଓୄଯ ଏଫଂ ସୁନଶ୍ଚ
ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଯ ତୋଯିଔ ୋଆଁ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଙି  ׀ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ୄହୋଆଥିଫୋ ଫିରଓୁ
ଦୋଫୀ ଫିବୋକ ଦ୍ୱୋଯୋ ଡିଟ ଓଯୋମୋଏ ଏହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ୄମ ଘୋଚପସଫୁ ଠ୍ିକ୍ ଫକପୄଯ ଏଫଂ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୄପ୍ରୋୄଟୋଓର
ନୁ ମୋଣୀ ଙି  ׀ଡିସଓୋଉଣ୍ଟଓୁ ୁନଃ-ୁଷ୍ଟିଓଯଣ ଓଯୋମୋଏ ଏଫଂ ଫିରଓୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯୋମୋଏ ׀

ii. ତୋୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ୁନଭପୂରୟନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଧିସୂଘନୋ ର୍ୀଟ  ରୋବକୁଡଓ
ି ଯ ସଂଔୟୋ ୂEOB) ସହିତ ଫିରଓୁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ
ୋଔଓୁ ଠ୍ୋଆ ଦିଅମୋଏ ׀
iii. ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫିରଓୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୁ ଯନ୍ତ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀଓୁ ଧିଓୋଯ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀
d) ୄଦୟପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄସାାନ :
i.

ସ୍ଙୋନୀଣ ପି ସ୍ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଭୋଘନ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଠ୍ୋଯୁ ଧିଓୋଯ
ପ୍ରୋପ୍ତ ଓୄଯ ׀

ii. ଥପ ଫିବୋକ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଭୋଘନ ଓୄଯ
e) ହେିଟାରାଆୄଚଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
i.

ସଭୁଦ୍ରୋଯୀ ୄଦର୍, ଫିୄର୍ର୍ ଯୂୄ ଣୁ .ଏସ୍. ଏଫଂ ଣୁ ୄଯୋ ଯ ସିଷ୍ଟଭ ବୋଯତୀଣ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଠ୍ୋଯୁ ଫହୁ ତ ରକୋ ୄଟ
ୄମୄହତୁ ଧିଓୋଂର୍ ୄରୋଓଙ୍କ ୋଔୄଯ, ୄଫସଯଓୋଯୀ ଫୀଭୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଉ ଥଫୋ ସଯଓୋଯୀ ୄମୋଚନୋ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଉ,
ଫିଶ୍ୱଫୟୋଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷୋ ଥୋଏ  ׀ଧିଓୋଂର୍ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ସଫୁ ଅନ୍ତଚପୋତିଓ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ୄଦଣପ୍ରଦୋନଯ କୟୋୄଯଣ୍ଟି
ସ୍ୱୀଓୋଯ ଓଯନ୍ତି ମଦି ଫୀଭିତ ୄସଭୋନଙ୍କୁ ଏଓ ୄଫୈଧ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଓିଭୋ ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ׀

ଧିଓୋଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋଯ ୁଷ୍ଟଓ
ି ଯଣ ଓିଭୋ ନକଦ ଚଭୋଯ ବୋଫୄଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋଓୁ ଫିମ୍ବି ତ ଓଯୋମୋଏ ନୋହିଁ ׀
ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ତୁ ଯନ୍ତ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ମଦି ଏଓ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଥୋଏ ଫୀଭୋ ରିସୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଥଫୋ
ୄଯୋକୀଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଫୋଓୁ ଡିଥୋଏ  ׀ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ଘୋଚପସଫୁ ଓୁ ଫୃ ଦ୍ଧି ଓଯିଥୋନ୍ତି ୄମୄହତୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନୄଯ ଫିଭ
ୄହୋଆଥୋଏ ׀
ମଦି ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ତୁ ଯନ୍ତ ହୁ ଏ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ତୁ ଯନ୍ତ ପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ ତୟଧିଓ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋନ୍ତି  ׀ୁନଭପର
ୂ ୟନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ
ଏୄଚନିଭ
ଷ ୋୄନ ସୋଧୋଯଣତଃ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଫିରକୁଡଓ
ି ଯ ର୍ୀଘ୍ର ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଡିସ୍କୋଉଣ୍ଟ ସଓୋୄର୍ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ସହିତ ଭୂରୟ
ଓମ୍ ୄଫର୍ୀ ଓଯିଫୋ ଉୄଯ ଓଥୋଫୋର୍ତ୍ପୋ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
ii. ୄନଟେଓପ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ  ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନୋ ଫୀଭିତ ଓୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀଭୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ ୄଟୋର ଫ୍ରି
ନଭଯ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
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iii. ଏଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତୋ ଫସଯୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ତୋ’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିଫୋ ଏଫଂ ୄଫୈଧ
ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ରିସୀ ସୋହୋମୟୄଯ ଏଓ ଫିନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆଥୋଏ ׀
iv. ରିସୀଯ ୄଫୈଧତୋ ଓୁ ମୋଞ୍ଚ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଏଫଂ ଫୀଭୋ ସୁଯକ୍ଷୋ ଓୁ ସତୟୋିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଓର
ୄସଣ୍ଟଯ ନଭଯ ୄଯ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ/ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଭୋନଙ୍କ ସହିତ ସଂଓପ ଓଯିଥୋନ୍ତି ׀
v. ଥୄଯ ରିସୀ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହୋଆକୄର ଫୀଭିତ ନକଦହୀନ ଅଧୋଯୄଯ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ୄନଆ ୋୄଯ ׀
vi. ସ୍ୱୀଓୋମପୟତୋ ନିଦ୍ଧପୋଯିତ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/ସହୋଣତୋ ପ୍ରଦୋନଓୋଯୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫୋ ୄଓୄତଓ ଭୂବୂତ ସୂଘନୋ
ୄହଉଙି
1. ୄଯୋକଯ ଫିଫଯଣୀ
2. ୄଓୌଣସି ୂଫଫ
ପ ର୍ତ୍ପୀ ଆତିହୋସ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋ, ବୋଯତ ଯ ସ୍ଙୋନୀଣ ୄଭଡିଓର ପି ସଯଯ ଫିଫଯଣୀ :
 ତୀତ ଆତିହୋସ, ଘିତ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ  ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋୄଯ ଧିଓ ୄମୋଚନୋଫଦ୍ଧ ୄଓୋସପ ଏଫଂ ନିଭନକୁଡଓ
ି ୁ ତୁ ଯନ୍ତ ଠ୍ୋଆଫୋ
ୋଆଁ ନୁ ୄଯୋଧ
 ୄସଫୋଓଯୁଥିଫୋ ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଫିଫଯଣ ସହିତ ଦୋଫୀ ପଭପ
 ୋସୄୋଟପଯ ନଓର
 ୄଭଡିଓର ସୂଘନୋ ପଭପ ଯ ୄଭୋଘନ
f) ୄଭଡିଓର ଔଙ୍ଙପ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡିଓର ଦାଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରତିର୍ତ୍
ୂ ି:
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ସୋଧୋଯଣତଃ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱୋଯୋ ପୋଆର ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭୋୄନ ବୋଯତଓୁ ୄପଯି ଅସନ୍ତି  ׀ଦୋଫୀ
ଓୋକଚତ୍ରକୁଡଓ
ି ଯ ପ୍ରୋପ୍ତି ୄଯ, ସୋଧୋଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ନୁ ସୋୄଯ ଦୋଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୋମୋଏ  ׀ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୀଓୋମପୟ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ
ୄଦଣପ୍ରଦୋନଓୁ ବୋଯତୀଣ ଟଙ୍କୋ ୂINR) ୄଯ ଓଯୋମୋଏ  ׀ମୋହୋ ନକଦହୀନ ଦୋଫୀ ବି ନୁ ୄହଁ ୄମଉଁଠ୍ି ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଓିଭୋ
ଆୄରୄଓଟ ରୋନିକ୍ େୋନଷପଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୁ ୄପ୍ରୋୄସସ୍ ଓଯିଫୋ ସଭଣୄଯ, ଦୋଣିତ୍ୱଯ ଭୋତ୍ରୋଯ ନିର୍ଣ୍ଣ
ପ INR ୄଯ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ହୋନିଯ ତୋଯିଔ ମପୟନ୍ତ ଭୁଦ୍ରୋ
ଫିନଭ
ି ଣ ହୋଯ ଯ ପ୍ରୄଣୋକ ଓଯୋମୋଏ  ׀ତୋୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୄଘକ୍ ଓିଭୋ ଆୄରୄଓଟ ରୋନିକ୍ େୋନଷପଭପଯ ଭୋଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
i.

ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ୄସହି ପ୍ରଓୋୄଯ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ୄମଉଁ ପ୍ରଓୋୄଯ ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ ନୁ ବୋକୄଯ ଫୟୋଔୟୋ
ଓଯୋମୋଆଙି ׀

ii. ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍ ଏଫଂ ଅଥିଓ ଚଯୁଯୀଓୋୀନ / ଅଓସ୍ମିଓ ୄଓସ୍ କୁଡଓ
ି ୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଠ୍ୋଯୁ ଦୋଫୀ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
iii. ସଭଥପନୀଣ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରତୟୋଔୟୋନ ନୟ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ରୋକୁ ୄହଉଥିଫୋ ୄସହି ସଭୋନ ପ୍ରକ୍ରିଣୋଯ ନୁ ୋନ
ଓୄଯ ׀
g) ୄଭଡିଓର ଦୁ ଖପଟଣା ଏଫଂ ୄଯାକ ଔଙ୍ଙପ ାଆଁ ଦାଫୀ ଦରି ରୀଓଯଣ
ଦୋଫୀ ପଭପ
ଡୋକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄୋଟପ
ଭୂ ବର୍ତ୍ି / ଡିସଚୋଚପ ଓୋଡପ
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ଭୂ ଫିର /ଯସିଦ/ ୄପ୍ରସ୍କି 
ି ର୍ନ
ଭୂ ଏସ, -ୄଯ ଯିୄୋଟପ/ୟୋୄଥୋୄରଚିଓର/ମୋଞ୍ଚ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄୋଟପ
ପ୍ରୄଫର୍  ପ୍ରସ୍ଙୋନ ଷ୍ଟୋବ୍ନ ଥିଫୋ ୋସୄୋଟପ / ବିସୋ ଯ ପ୍ରତିରିି
ଉୄଯୋକ୍ତ ତୋରିଓୋ ୄଓଫ ସୋୄଙ୍କତିଓ ୄଟ  ׀ଫିୄର୍ର୍ ୄଓସ୍ ଫିଫଯଣୀ ଓିଭୋ ନିେଷ୍ଟ
ି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ନୁ ୋନ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ଦୋଫୀ
ସଭୋଧୋନ ନୀତି / ପ୍ରକ୍ରିଣୋ ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ତିଯକ୍ତ
ି ସୂଘନୋ / ଦସ୍ଗୋଫିଚ ଅଫର୍ୟଓ ୄହୋଆୋୄଯ ׀
ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତୁ 5
_____________ ଓୁ ସହୋଣତୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଠ୍ୋଯୁ ଦୋଫୀ
ଓଯୋମୋଆଥୋଏ ׀
I.

ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍

II. ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ଦୋଫୀ
III. ଫିୄଦର୍ ମୋତ୍ରୋ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ
IV. ସଭଥପନୀଣ ଦୋଫୀ

ସାଯାଂଶ
a) ଫୀଭୋ ୄହଉଙି ଏଓ ‘ପ୍ରତିର୍ୁତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରତିର୍ୁତ ି ଯ ଏଓ ସୋକ୍ଷୀ  ׀ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣୋ ଖଟିଫୋଯ ପ ସ୍ୱଯୂ
ୁ ଯ
ରିସୀ ନ୍ତକପତ ଏଓ ଦୋଫୀ ୄହଉଙି ୄସହି ପ୍ରତିର୍ତ
ି ଫୋସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷୋ ׀
b) ଫୀଭୋୄଯ ୄକୋଟିଏ ଭୂଔୟ ଭୂରୟ ନିଦ୍ଧୋପ ଯଣ ଭୋଦଣ୍ଡ ୄହଉଙି ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀଯ ଦୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ କ୍ଷଭତୋ ׀
c) ୄସହି ଗ୍ରୋହଓ, ମିଏ ଫୀଭୋ କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଉଙି ପ୍ରୋଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ୂହିତଧୋଯୀ ଏଫଂ ଦୋଫୀ ଯ ପ୍ରୋପ୍ତଓର୍ତ୍ପୋ ׀
d) ନକଦହୀନ ଦୋଫୀୄଯ ଏଓ ୄନଟେଓପ ହସ୍ପିଟର ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/TPA ଠ୍ୋଯୁ ପ୍ରୋପ୍ତ ୂଫ-ପ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ଅଧୋଯୄଯ ୄଭଡିଓର ସୁଫଧ
ି ୋ ପ୍ରଦୋନ
ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦୋଫୀଯ ସଭୋଧୋନ ୋଆଁ ଦସ୍ଗୋଫିଚକୁଡଓ
ି ୁ ଚଭୋ ଓୄଯ ׀
e) ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ି ଦୋଫୀୄଯ, ଗ୍ରୋହଓ ତୋ’ ନିଚ ସଂସୋଧନ ଯୁ ଡୋକ୍ତଯଔୋନୋଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦୋନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୋୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦୋନ ୋଆଁ
ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/TPA ନିଓଟୄଯ ଦୋଫୀ ପୋଆର ଓୄଯ ׀
f) ଦୋଫୀ ସୂଘନୋ ୄହଉଙି ଗ୍ରୋହଓ  ଦୋଫୀ ଟିମ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓପଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃ ଷ୍ଟୋନ୍ତ ׀
g) ମଦି ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ଏଓ ଓଟ/ଚୋରିଅତି ସୄନ୍ଦହ ଓଯୋମୋଏ, ଏହୋଓୁ ମୋଞ୍ଚ ୋଆଁ ଠ୍ୋମୋଏ  ׀ଏଓ
ଦୋଫୀଯ ମୋଞ୍ଚ ଆନ୍-ହୋଉସ୍ ୂନିଚ କୃହ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ/TPA ଦ୍ୱୋଯୋ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ଓିଭୋ ଏଓ ଫୟଫସୋଣିଓ ନୁ ସନ୍ଧୋନ
ଏୄଚନିଷ ଉୄଯ ଏହି ଓୋମପୟ ବୋଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯୋମୋଆୋୄଯ ׀
h) ଯିଚବପ/ସଂଯକ୍ଷିତ ଓଯିଫୋ ଦୋଫୀକୁଡଓ
ି ଯ ସ୍ଙିତ ି ଉୄଯ ଅଧୋଯ ଓଯି ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋଯ ଔୋତୋକୁଡଓ
ି ୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦୋଫୀ ୋଆଁ ଓଯୋମୋଆଥିଫୋ
ଯୋର୍ି ପ୍ରୋଫଧୋନ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀
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i)

ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ନିଓଟୄଯ ବିୄମୋକତ୍ର ଦୋଔର ଓଯିଫୋ ଫୟତୀତ, ଗ୍ରୋହଓ ୋଔୄଯ ଫୀଭୋ ୄରୋଓୋ ଓିଭୋ
ଉୄବୋକ୍ତୋ ୄପୋଯମ୍ ଓିଭୋ ଏଯିଓି ୄଫୈଧୋନିଓ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିଫୋଯ ଫିଓଳ୍ପ ଯହିଙ ି ׀

j)

ଓଟ/ଚୋରିଅତି ଭୂଔୟତଃ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ି ରିସୀ କୁଡଓ
ି ୄଯ ୄହୋଆଥୋଏ ଓିଭୋ ଓଟୂର୍ଣ୍ପ ଦୋଫୀ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ
ଫୟକ୍ତିକତ ଦୁ ଖପଟଣୋ ରିସୀକୁଡଓ
ି ୁ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫହୋଯ ଓଯୋମୋଏ ׀

k) TPA ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ଓୁ ୄନଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ପ ୄସଫୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯିଥୋଏ ଏଫଂ ର୍ୁଳ୍କ ଅଓୋଯୄଯ ୋଯିଶ୍ରଭିଓ ପ୍ରୋପ୍ତ ଓଯିଥୋଏ ׀

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ
ପ୍ରଶନ 1
ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ନିଭନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋଓୁ ପ୍ରୋଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ଯୂୄ ଫିୄଫଘନୋ ଓଯୋମୋଏ ?
I.

ଗ୍ରୋହଓଭୋନଙ୍କୁ

II. ଭୋରିଓଭୋନଙ୍କୁ
III. ସଙ୍କଟୋଙ୍କଓଭୋନଙ୍କୁ
IV. ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ/ୄବ୍ରୋଓଯଭୋନଙ୍କୁ
ପ୍ରଶନ 2
କିଯୀର୍ ସୄସ, ନୋ ଙ୍କ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ଫୀଭୋ ଓବ୍ନୋନୀ ଦ୍ୱୋଯୋ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄହରୋ  ׀ସ୍ୱୀଓୃ ତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭୋଓର୍ତ୍ପୋ ୋଔୄଯ ବିୄମୋକ ଓଯିଫୋ
ଫୟତୀତ, କିଯୀର୍ ସୄସ, ନୋଙ୍କ ୋଔୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫିଓଳ୍ପ ଓ’ଣ ୄଟ ?
I.
II. ୄଫୈଧୋନିଓ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିଫୋ
III. ଫୀଭୋ ବିଓର୍ତ୍ପୋ ଭୋନଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିଫୋ
IV. ୄଓସ୍ ସ୍ୱୀଓୃ ତ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓିଙ ି ଓଯୋମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ
ପ୍ରଶନ 3
ଯୋଚୀଫ ୄଭହୄତୋ ଦ୍ୱୋଯୋ ଉସ୍ଙୋିତ ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ଦୋଫୀଯ ମୋଞ୍ଚ ସଭଣୄଯ, ଅଫିଷ୍କୋଯ ଓୄଯ ୄମ ଯୋଚୀଫ ୄଭହୄତୋ ଯିଫୄର୍ତ୍ପ,
ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ସଓୋୄର୍ ତୋ’ ବୋଆ ଯୋୄଚର୍ ୄଭହୄତୋ ଓୁ ବର୍ତ୍ି ଓଯୋମୋଆଥିରୋ  ׀ଯୋଚୀଫ ୄଭହୄତୋ ଯ ରିସୀ ଏଓ ଯିଫୋଯ ୄପଳୋଟର୍ ୄମୋଚନୋ
ନୁ ୄହଁ  ׀ଏହୋ ୄହଉଙି ____________ ଚୋରିଅତିଯ ଏଓ ଉଦୋହଯଣ ׀
I.

ଙଦମନୋଭ ଧୋଯଣ

II. ଦସ୍ଗୋଫିଚ କୁଡଓ
ି ଯ ଙଯଘନୋ
III. ଔଙ୍ଙପସଫୁ ଯ ତିଯଞ୍ଜନ
IV. ଫୋହୟୄଯୋକୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯୋକୀ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ/ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ିତ ଓଯିଫୋ
ପ୍ରଶନ 4
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ନିଭର
ନ ିଖିତ ଫସ୍ଙୋକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓୋହୋ ନ୍ତକପତ, ଏଓ ସ୍ୱୋସ୍ଙୟ ଫୀଭୋ ରିସୀୄଯ ଅଫୋସିଓ ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷୋ ପ୍ରଦୋନ ଓଯୋମୋଏ
?
I.

ୄଯୋକୀ ଯ ଫସ୍ଙୋ ଏ ବି ୄଟ ୄମ ତୋଓୁ ହସ୍ପିଟର/ନସିଂୄହୋମ୍ ଓୁ ନିଅମୋଆୋୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ୄସ ସନ୍ଦ ଓଯୁ ନୋହିଁ

II. ହସ୍ପିଟୋର/ନସିଂ ୄହୋମ୍ ୄଯ ଅଫୋସଯ ବୋଫ ୄହତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ୄସଠ୍ିଓୁ ନିଅମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ
III. ୄଓଫ ହସ୍ପିଟର/ନସିଂୄହୋମ୍ ୄଯ ଅଫୋସଯ ବୋଫ ୄହତୁ ୄଯୋକୀଓୁ ୄସଠ୍ିଓୁ ନିଅମୋଆ ୋଯିଫ ନୋହିଁ
IV. ହସ୍ପିଟୋରୋଆୄଚର୍ନ ଯ ଫଧି 24 ଖଣ୍ଟୋ ଠ୍ୋଯୁ ଧିଓ ୄହଫ
ପ୍ରଶନ 5
ୄଯୋକଯ ଘିଓତ୍ସ
ି ୋ ଓଯିଫୋ ୋଆଁ ସଂୋଦିତ ଓଯୋମୋଉଥିଫୋ ପ୍ରକ୍ରିଣୋକୁଡଓ
ି ୁ ନିଭନ ୄଓୋଡକୁଡଓ
ି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓିଏ ଓୟୋଚଯ ଓୄଯ ?
I.

ICD

II. DCI
III. CPT
IV. PCT

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ
ଉର୍ତ୍ଯ 1
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣୋୄଯ ଗ୍ରୋହଓଭୋୄନ ୄହଉଙନ୍ତି ପ୍ରୋଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହୋରଡଯ ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 2
ସଠ୍ିକ୍ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙି II ׀
ଫୀଭୋ ଦୋଫୀ ସ୍ୱୀଓୋଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକ୍ତିଭୋୄନ ୄଫୈଧୋନିଓ ପ୍ରୋଧିଓୋଯୀଭୋନଙ୍କ ନିଓଟଓୁ ହଞ୍ଚିଫୋ ୋଆଁ ୄଘଷ୍ଟୋ ଓଯିୋଯନ୍ତି ׀
ଉର୍ତ୍ଯ 3
ସଠ୍ିକ୍ ଫିଓଳ୍ପ ୄହଉଙି I ׀
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