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ଅଆଅଆଅଆ ଓୁ ଏହ ିଓାମ ୟ ନୟସ୍ଗ ଓଯଥିିଫାଯୁ ଅୄଭ ଅଆଅଯଡଏିଅଆ ଓୁ ଧନୟଫାଦ ଚଣାଈଙୁ I ସଂସ୍ଙାନ ୄସହ ି
ସଭସ୍ଗଙୁ୍କ ରୁ୍ୄବଙ୍ଚା ଜ୍ଞାନ ଓଯୁଙ ିୄମଈଁଭାୄନ ଏହ ିାଠ୍ୟକ୍ରଭ ଧ୍ୟଣନ ଓଯୁଙନ୍ତ ିଏଫଂ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍  ୄହଈଙନ୍ତ ିI 
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SECTION 1 
 

COMMON CHAPTERS 



 

2 

 

ଧ୍ୟାୟ 1 

ଫୀଭା ଯିଘୟ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

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

ାଠ୍ୟ ଯିଣାଭ 

 

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

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

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

 ମୁଫଓ ମୁଫତୀଭାୄନ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସୄଯ ହଠ୍ାତ୍ ଭଯମିିଫା; 

ଘତି୍ର 1: ଅଭ ଘାଯିୄଟ ଖଟୁଥିଫା ଖଟଣା 

 

ଏହ ିସଫୁ ଖଟଣା ଅଭଭାନଙୁ୍କ ଓାହିଁଓ ିଫବି୍ରତ  ବଣବୀତ ଓଯଦିଏି ? 

ଓାଯଣ ସଯ ୄଟ ׀  

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

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ, ୄସ ବ ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ/ୂଫ ାନୁୄଭଣ  ପ୍ରତଓୂି ଖଟଣାସଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଥଓି 
ହାନ ି ଦୁଃଔଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  



 

4 

 

ଏଓ ସଭଦୁାଣ ସହବାକୀତା  ଯସ୍ପଯ ସହାଣତାଯ ପ୍ରଣାୀ ଅୄଣଆ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ସହାଣତାୄଯ ଅସିାୄଯ 
ୄମଈଭଁାୄନ ୄସବ ିଖଟଣାସଫୁୄଯ ପ୍ରବାଫତି ହୁନ୍ତ ି׀ 

ଫୀଭା ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିାଯ ହଚାଯ ହଚାଯ ଫର୍  ୂୄଫ  ଚନମ ୄନଆଥିରା ׀ ତଥାି, ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ, ଅୄଭ ଅଚ ି
ୄଓଫ ଦୁଆ ଓଭିା ତନି ିର୍ତାବ୍ଦୀ ଫୂ ଯୁ ଚାଣଙୁି ׀  

1. ଫୀଭାଯ ଆତହିାସ 

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

2. ମୁକମୁକ ଭଧ୍ୟୄଦଆ ଫୀଭା 

ୄଫଫିୄ ରାନୀୟ ଫୟାାଯୀ  
 

ୄଫଫିୄ ରାନୀଣ ଫୟାାଯୀଭାନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନାଭା ଥିରା ୄମଈଁଠ୍ ି ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ 
ଊଣସଫୁଓୁ ନାଓଘ ଓଯାଆଫାଯ ଭୂରୟ ଯୂୄ, ଊଣଦାତାଭାନଙୁ୍କ ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ ି
ୄଦଈଥିୄର, ମଦ ିଏଓ ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ ନିୄ ଔାଚ ୄହରା ଓଭିା ୄଘାଯୀ ୄହରା ׀ 
ଏକୁଡଓୁି „ୄାତଫନ୍ଧ ଊଣ‟ ଓୁହାମାଈଥିରା ׀ ଏହ ିଘୁକି୍ତନାଭା ନ୍ତକ ତ, ଚାହାଚ ଓଭିା 
ଏଥିୄଯ ୄଫାୄଛଆ ଚନିରି୍ଯ ଚଭାନତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଊଣ ଯିୄ ର୍ାଧ 
ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄଓଫ ମଦ ି ୄମୄତୄଫୄ ଚାହାଚଟ,ି ଚମାତ୍ରା ୄଯ, ଏହାଯ 
ରକ୍ଷୟସ୍ଙଓୁ ନଯିାଦୄଯ ହଞ୍ଚଫି ׀  

ଫାଯୁଘ  ସଯୁତ ଠ୍ାଯୁ 
ଫୟାାଯୀ 

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

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

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

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

ବାଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ବାଯତୀଣ ୄମୌଥ-ଯଫିାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ନୁଷ୍ଠାନୄଯ ପ୍ରତପିତି ୄହଈଥିରା, ମାହା 
ମୁକ ମୁକ ୄଦଆ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ସଫ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଓାଯକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ଥିରା ׀ ଏଓ ସଦସୟଯ ଦୁବ ାକୟୂର୍ଣ୍  ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣାୄଯ ଦୁଃଔ  ହାନସିଫୁ ଫବିିନ୍ନ ଯଫିାଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫଣ୍ଟତି ୄହାଆମାଈଥିରା, ମାହାଯ ଯଣିାଭ 
ସ୍ୱଯୂ ଯଫିାଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ସୁଯକି୍ଷତ ନୁବଫ ଓଯୁଥିୄର ׀  

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

i. ରଏଡସ: ଅଚଓିାରି ଫୟଫହାଯୄଯ ଥିଫା ବ ି ଅଧୁନଓି ଫୟାାଯଓି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଈଦ୍ଭଫ ରଣ୍ଡନଯ 
ରଏଡସ ଓପି ହାଈସୄଯ ୄହାଆଥିରା ୄଫାରି ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄସଠ୍ ି ଏଓତ୍ର ୄହଈଥିଫା 
ଫୟାାଯୀଭାୄନ, ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଦ ୄମାକଁୁ, ଚାହାଚୄଯ ନଅିମାଈଥିଫା ୄସଭାନଙ୍କ ଚନିରି୍ଯ ହାନସିଫୁଓୁ 
ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିାାଆଁ ଯାଚ ିୄହଈଥିୄର ׀ ୄସହସିଫୁ ହାନ ିସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଦ, ମଥା: ଈଙ୍ଙ ସଭଦୁ୍ରୄଯ ଚଦସୟୁ 
ରୁଟ ଓଯଫିା, ଓଭିା ପ୍ରତଓୂି ସାଭଦିୁ୍ରଓ ାକ ଚନିରି୍ଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯଫିା ଓଭିା ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫିର୍ତ୍ ିୄମାକଁୁ ଚାହାଚ 
ଫୁଡମିିଫା ଓାଯଣଯୁ ଖଟୁଥିରା ׀  

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

4. ବାଯତୄଯ ଫୀଭାଯ ଆତହିାସ 

ଓ) ବାଯତ: ବାଯତୄଯ ଅଧୁନଓି ଫୀଭା, 1800 ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓାୄଯ ପ୍ରାଣ ୄସହ ି ସଭଣୄଯ, ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା 
ଫୟଫସାଣ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଥିଫା ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାନଙ୍କ ସହତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା ׀  

ଦ ିଯିଏଣ୍ଟର ରାଆପ ଆନସୟୟଯାନସ ଓବ୍ନାନୀ 
ରିଭିୄଟଡ 

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

ଟ୍ରାଆଟନ ଆନସୟୟଯାନସ ଓବ୍ନାନୀ ରିଭିୄଟଡ ବାଯତୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଫୄଭେ ଭୁୟଘୁଅର ଏସୁୟଯାନସ ୄସାସାଆଟ ି
ରିଭିୄଟଡ 

ପ୍ରଥଭ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ׀ ଏହା 1870 ୄଯ ଭୁଭାଆୄଯ 
କଠ୍ତି ୄହାଆଥିରା  

ନୟାଶନର ଆନସୟୟଯାନସ ଓବ୍ନାନୀ ରିଭିୄ ଟଡ 

 

ବାଯତଯ ସଫ ଯୁାତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ׀ ଏହା 1906 ୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ 
ୄହାଆଥିରା ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫସାଣୄଯ ଙ ି׀  

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

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

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

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

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

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

ଖ) ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭତି ି ଅଆଅଯଡଏି: 1993 ୄଯ ପ୍ରତିୄ ମାକୀତାଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଯ ୁନଃପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ସହତି ଈୄଦୟାକଯ 
ଫଓିାର୍ ାଆଁ ଯଫିର୍ତ୍ ନକୁଡଓୁି ଅଫଷି୍କାଯ  ସୁାଯରି୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭିତ ିକଠ୍ତି ୄହରା ׀ ସଭିତ ି
1994 ୄଯ ତାଙ୍କ ଯିୄ ାଟ  ଈସ୍ଙାନା ଓୄର 1997 ׀ ୄଯ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ୂଅଆ ଅଯ ଏ  
ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହରା ׀ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ଧିନଣିଭ, 1999 ୂଅଆ ଅଯ ଡଏି  ଯ ପ୍ରଘନ ସହତି ଏପି୍ରର 
2000 ୄଯ ଈବଣ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈୄଦୟାକ ାଆଁ ଏଓ ସାଂଫଧାନଓି ଫନିଣିାଭଓ ସଂସ୍ଙା ଯୂୄ 
ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ୂଅଆ ଅଯ ଡଏି  କଠ୍ତି ୄହରା ׀ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ.ଓୁ ୄଯ ୄଯ 
2014 ୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଅଆ. ହସିାଫୄଯ ନୁଃନାଭିତ ଓଯାମାଆଙ ିI 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭଓୁ 2015 ୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯ,ି ୄଓୄତଓ ନୁଫନ୍ଧ ୄମାଡ ିଦଅିମାଆଙ ିମାହା ବାଯତୄଯ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଯବିାର୍ା  କଠ୍ନଓୁ ସଂଘାତି ଓଯନ୍ତ ିI 
ଏଓ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄସହ ି ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ „ୄମଉଁଥିୄଯ ୄାଟଧୄ ପାରି 
ନିୄ ଫଶଓଭାନଙ୍କ ସୄଭତ, ଫିୄ ଦଶୀ ନିୄ ଫଶଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ାଯା ଆକ୍ୱିଟ ିଂଶଯ ୄଭାଟ ସବ୍ନରି୍ତ୍, ୄସବ ିବାଯତୀୟ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଡ୍ ପ୍ ଆକ୍ୱଟି ି ୁଞି୍ଜଯ ଣଞ୍ଚାଶ ପ୍ରତଶିତଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ, ମାହା ନଦି୍ଧଧାଯତି 
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଓାୄଯ ବାଯତୀୟ ଧିଓୃତ ଏଫଂ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ୄହାଆଥିଫ‟ I 

     ଫୀଭା ଧିନଣିଭଯ ସଂୄର୍ାଧନ ବାଯତୄଯ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫନିଣିଭ ରାକୁ ଓୄଯ I ଏଓ 
ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ବାଯତୄଯ  ସ୍ଙାିତ ଏଓ ର୍ାଔା ଚଯଅିୄଯ ୁନଃ-ଫୀଭାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆାୄଯ I 
“ୁନଃ - ଫୀଭା” ର୍ବ୍ଦଯ ଥ  ୄହଈଙ ି„ଏଓ ନୟ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ୄକାଟଏି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭା 
ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ  ଏଓ ାଯସ୍ପାଯଓି ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ପି୍ରଭଣିଭ ାଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିାଏ ‟ 
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5. ଫର୍ତ୍ଧଭାନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ 

ଘତି ସଭଣୄଯ, ବାଯତୄଯ ନଭିନୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ୄହାଆଥିଫା  24 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଓାମ ୟ ଓଯୁଙନ୍ତ:ି 

ଓ   ବାଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନକିଭ ୂଏର ଅଆ ସ ି ୄହଈଙ ିଏଓ ଯାଷ୍ଟ୍ରାଣତ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓବ୍ନାନୀ 

ଔ   ଖୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 23 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଙନ୍ତ ି 

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

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଈୄଦୟାକ ାଆଁ ୂଫ ିନଣିାଭଓ ୄଟ ? 

I. ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ପ୍ରାଧିଓଯଣ 

II. ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ 

III. ବାଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନକିଭ 

IV. ବାଯତୀଣ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ନକିଭ 

 

ଔ. ଫୀଭା ଓିଯ ିଓାମ ୟ ଓୄଯ 

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

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

ଯିବାଷା 

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

ଘତି୍ର.2: ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମଧୟ ଓୄଯ 
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ଫର୍ୟ ଏଆଠ୍ ିଏଓ ୄଦାର୍ ଯହଙି ି׀ 

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

ii. ୄସଭାୄନ ୄଓଭିତ ି ଫଶି୍ୱାସ ଓଯିୄ ଫ ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଂର୍ଦାନଓୁ ଅଓାଂକି୍ଷତ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫାସ୍ଗଫୄଯ 
ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଙ ି? 

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

ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ୄଓହ ି ଚଣଓୁ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଅଯମ୍ଭ  ସଂକଠ୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଏହ ି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ସଭଦୁାଣଯ 
ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଏଓାଠ୍ ିଅଣଫିାଓୁ ଡଫି ׀ ୄସହ ି „ୄଓହ ି ଚଣ‟ ଓୁ „ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା‟ ଓୁହାମାଏ ମିଏ ୄସହ ିଂର୍ଦାନଓୁ 
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓୄଯ ମାହା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣ କଠ୍ନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄଦଫା ାଆଁ 
ଫୟଫସ୍ଙା ଓୄଯ ୄମଈଭଁାୄନ ହାନଯି ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀   

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ତଥା ସଭୁଦାଣଯ ଫଶି୍ୱାସ ଚତିଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

1. ଫୀଭା ଓିଯି ଓାମଧୟ ଓୄଯ 

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

i. ୄବୌତଓି ୂୄମଯ ିଓ ିଏଓ ଓାଯ ଓଭିା ଏଓ ଖଯ  ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା 
ii. ଣୄବୌତଓି ୂୄମଯଓି ିନାଭ  ସଦ୍ଭାଫ  ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା  
iii. ଫୟକି୍ତକତ ୂୄମଯଓି ିଚଣଓଯ ଅଖି, ଙ୍ଗ  ର୍ଯୀଯଯ ନୟାନୟ ଂର୍  ୄହାଆାୄଯ 

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

ଖ   ନଧିିକୁଡଓିଯ ଏହ ିସଭୁଙ୍ଙଣଓୁ ୄସହ ିୄଓୄତଓଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ ଈୄମାକୀ ହୁଏ ୄମଈଭଁାୄନ ଏଓ 
ଫିଦ ଓାଯଣଯୁ ହାନଯି ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆ ାଯନ୍ତ ି׀  

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

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

2. ଫୀଭା ବାଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ 

ସଙ୍କଟଯ ବାଯଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ହାନ ି ଯସିି୍ଙତ ି ଖଟଣାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଯ ଯଣିାଭୄଯ ଚଣଓୁ ଫହନ 
ଓଯଫିାଓୁ ଡୁଥିଫା ଔଙ୍ଙ , ହାନ ି ଫଓିାଙ୍ଗତା ׀  

ଘତି୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ବାଯ ମାହା ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ 

 

ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ବାଯ ଙ ିମାହା ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ – ଭୂଔୟ  ୄକୌଣ  

ଓ) ଭଔୂୟ ସଙ୍କଟ ବାଯ 

ଭୂଔୟ ସଙ୍କଟ ବାଯୄଯ ହାନସିଫୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ,ି ୄମଈକଁୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ, ରୁ୍ଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ଓାଯଣଯୁ, ଏଓ 
କୃହସ୍ଙ ୂ ଫୟଫସାଣ ଏଓଓଭାୄନ  ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ହାନସିଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 
ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସହଚୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିୄହାଆାୄଯ  

ଉଦାହଯଣ 

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

ମଦ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ହୃତିଣ୍ଡଯ ସଚଧଯୀ ହୁଏ, ତାହାଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଔଙ୍ଙଧ ଚଣାୄ଼େ  କ୍ଷତୂିଯଣ ଦଅିମାଏ ׀  

ଏହା ତଯିକି୍ତ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ୍ଷ ହାନକିୁଡଓି ଥାଆ ାଯନ୍ତ ି׀  
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ଉଦାହଯଣ 

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

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

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

ଅସନୁ୍ତ ଏହ ିବାଯ/ୄଫାଛକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଙୁ୍କ ଫୁଛଫିା : 

i. ପ୍ରଥଭତଃ ବଣ  ଫୟଗ୍ରତା ଓାଯଣଯୁ ୄବୌତଓି  ଭାନସଓି ଘା ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫୟଗ୍ରତା ଫୟକି୍ତ – ଫୟକି୍ତ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏହା ଈସ୍ଙିତ ଥାଏ ଏଫଂ ଘା ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ  ଏଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈୄଯ ପ୍ରବାଫ ଓାଆଥାଏ ׀  

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

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

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ ୄଟ ? 

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

ଚୄଣ ଏଓ ନୟ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯିାୄଯ ୄମ ଫୀଭା ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ଯସି୍ଙିତ ିାଆଁ ସଠ୍କି୍ ସଭାଧାନ ୄଟ ଓ ି  ׀
ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ି„ନା‟ ׀  

ଫୀଭା ୄହଈଙ ିଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଘାହିଁ ାଯନ୍ତ ି ି ଏଆଠ୍ ିୄସଭାୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙୁ୍କ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯନ୍ତ ׀  ׀
ଫର୍ୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିାଯ ନୟ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତ ି ଙ,ି ୄମଈଁକୁଡଓିଯ ଫୟାଔୟା ତୄ 
ଓଯାମାଆଙ:ି 

1. ସଙ୍କଟ ଯିହାଯ 

ଏଓ ହାନ ିଯସିି୍ଙତଓୁି ଯଫିଚତି ଓଯ ିସଙ୍କଟଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିାଓୁ ସଙ୍କଟ ଯଫିଚ ନ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୄଣ 
ଫୟକି୍ତ ୄଓୌଣସ ିସବ୍ନର୍ତ୍,ି ଫୟକି୍ତ ଓଭିା ଓାମ ୟଓାଓୁ ଯହିାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିାୄଯ ମାହା ସହତି ଏଓ ସଙ୍କଟ 
ସଂକୃ୍ତ ଥାଆାୄଯ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

i. ଚୄଣ ନଭି ାଣ ଓାମ ୟଓୁ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଚଣଓୁ ଠ୍ଓିାୄଯ ୄଦଆ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନଭି ାଣ ଓାମ ୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫହନ 
ଓଯଫିାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିୄ ଦଆାୄଯ ׀  

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

 

ଓନୁି୍ତ ସଙ୍କଟ ଯଫିଚ ନ ୄହଈଙ ି ସଙ୍କଟଯ ଭଓୁାଫରିା ଓଯଫିାଯ ଏଓ ନାଓାଯାମକ ଓ ଦ୍ଧତ ି  ଫୈଣକି୍ତଓ  ସାଭାଚଓିୄ ׀
ଗ୍ରଣୀଣତା ୄସହ ିଓାମ ୟଓାକଡୁଓିଠ୍ାଯୁ ଅୄସ ୄମଈକଁୁଡଓି ଓଙି ିସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି  ׀
ୄସବ ି କ୍ରଣିାଓାକୁଡଓୁି ଯଫିଚ ନ ଓୄର, ଫୟକି୍ତଭାୄନ ତଥା ସଭାଚ ୄସହ ି ରାବସଫୁଯୁ ଫଞ୍ଚତି ୄହାଆାଯନ୍ତ ି
ମାହାଓୁ ୄସହ ିସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଯଫିା କ୍ରିଣାଓା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

2. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ 

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

ଉଦାହଯଣ 

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

ଏହା ସଙ୍କଟ ଯଫିଚ ନଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫୟଫହାଯଓି  ମଥାଥ  ଦ୍ଧତ ିୄଟ ׀   ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଏଓ ହାନ ିଖଟଫିାଯ 
ଫସଯଓୁ ଓଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ/ଓଭିା ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଯ କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା 
ମଦ ିୄସବ ିହାନ ିଖୄଟ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

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

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

ଓ  ଶକି୍ଷା  ପ୍ରଶକି୍ଷଣ, ମଥା: ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଣିଭିତ “ପାଣାଯ ଡ୍ରରି” ଯ ଅୄଣାଚନ ଓଯଫିା, ଓଭିା 
ଡ୍ରାଆବଯ, ପଓ ରିପଟ ୄଯଟଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄହରୄଭଟ  ସଟି ୄଫରଟ ିନ୍ଧଫିାଯ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା, ଆତୟାଦ ି׀  

ଏହାଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄହାଆାୄଯ ସ୍କରୁ ମାଈଥିଫା ିରାଭାନଙୁ୍କ ଚଙ୍୍କ ଔାଦୟ ଯଫିଚ ନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ର୍କି୍ଷା ୄଦଫା ׀  

ଔ  ଯିୄଫଶ/ଫାତାଫଯଣ ଯଫିର୍ତ୍ଧନ ଓଯିଫା, ମଥା: “ୄବୌତଓି” ସି୍ଙତ ି ସଫୁଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିା, ଈ.ସ୍ୱ. 
ଓଫାଟସଫୁୄଯ ଈର୍ତ୍ଭ ତାରା, ଛଯଓାସଫୁୄଯ ଫାଯ ୂଙଡ  ଓଭିା ର୍ଟଯ, ୄଘାଯ ଓଭିା ଗି୍ନ ୄଘତାଫନୀ ଓଭିା 
ନଫି ାଓ ପ୍ରତଷି୍ଠାିତ ଓଯଫିା ׀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଚନସଭଦୁାଣଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତଓୁି ଈନ୍ନତ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଦୂର୍ଣ  ଧ୍ୱନ ି
ସ୍ଗଯଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆ ାଯିୄ ଫ ׀ ଭୟାୄରଯଅି ର୍ଧଯ ନଣିଭିତ ଙଞି୍ଚଫିା ଏହ ି
ୄଯାକଯ ପ୍ରସାଯଯ ନଫିାଯଣୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

କ  ଫିଦଚନଓ ଓଭିୋ ଅଦଚନଓ ଓାମଧୟପ୍ରଣାୀୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯଫିର୍ତ୍ଧନସଫୁ, ୄମୄତୄଫୄ ମନ୍ତ୍ରାତ ି
ଓଭିା ଈଓଯଣକୁଡଓୁି ନୟାନୟ ଓାମ ୟ ସଂାଦନୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀  

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ନଫି ାହ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ ଔାଆଫା 
ୄଯାକଯ ୀଡତି ୄହଫା ଖଟଣାଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

ଖ  ୃଥଓୀଓଯଣ, ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫବିିନ୍ନ ସାଭଗ୍ରୀଓୁ ୄକାଟଏି ସ୍ଙାନୄଯ ଚଭା ଓଯ ିଯଖିଫା ୄକ୍ଷା ୄସକୁଡଓୁି 
ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଙାନୄଯ ପ୍ରସାଯତି ଓଯ ିଯଖିଫା, ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି׀ ତାତ୍ପମ ୟ 
ୄହଈଙ,ି ମଦ ିଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ୄକାଟଏି ସ୍ଙାନୄଯ ଖଟରିା, ସଫୁ ଚନିରି୍ଓୁ ୄସହ ିୄକାଟଏି ସ୍ଙାନୄଯ ନ ଯଖି, 
ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି ଫବିିନ୍ନ ୄେଯ ହାଈସୄଯ କଙ୍ଚତି ଓଯ ିଯଖି ଚୄଣ ଏହାଯ ହାନଓୁି ହ୍ରାସ ଓଯ ି
ାଯଫି ׀ ମଦି ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ନଷ୍ଟ ୄହରା, ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ବାୄଫ ଓମ୍ ଓଯାମାଆ 
ାୄଯ ׀  
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4. ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଥଧ ଫୟଫସ୍ଥା 

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

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

ଔ  ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟ ଧାଯଣଯ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ׀ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ହାନ ିାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ 
କ୍ଷଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ ଏଆଠ୍ ି ୄସହ ି ହାନସିଫୁ, ମାହା ଏଓ ଦୁବ ାକୟୂର୍ଣ୍  ଖଟଣାୂଥଫା 
ଫିଦ ଯ ଯଣିାଭୄଯ ଚାତ ୄହାଆଥାଏ, ତାଓୁ ନୟ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯାମାଏ  

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

ଫୀଭା ଫନାଭ ପ୍ରତୟାବୂତ ି(ଫଶି୍ୱାସ) 

ଈବଣ ଫୀଭା  ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଥ  ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପାଦ ଟନ୍ତ ିମାହା ଫୟାାଯଓି ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯୁଥିଫା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ ଈବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥ ଓୟ ଫୃଦ୍ଧକିତ ଯୂୄ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହାଆମାଆଙ ିଏଫଂ ଈବଣଓୁ 
ପ୍ରାଣ ସଦୃର୍ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ଫର୍ୟ ଈବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ାଥ ଓୟ ଯହଙି ି ମାହା ନଭିନୄ ଯ 
ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀  

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

 

ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ନୟାନୟ ଈାଣସଫୁ ଙ ି  ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପାଭ  ଏଓ ସଭହୂଯ ׀
ଂର୍ ହୁଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ଭୂ ସଭୂହଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯାମାଆ ାୄଯ ମିଏ ତାୄଯ ହାନ ିାଆଁ ଥ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିାୄଯ ׀  
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ଏପ୍ରଓାୄଯ, ଫୀଭା ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ନଭିନଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄଟ ? 

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

IV. ଯଣିର ଆୄଷ୍ଟଟ 

 

ଖ. ସଙ୍କଟ ଯିଘାନ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭା 

ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫରି୍ଣୄଯ ଓହୁ, ଅୄଭ ୄସହ ିହାନ ିଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନା ୄଦଈନାହଁୁ  ମାହା ଫାସ୍ଗଫୄଯ 
ଖଟଙି ିଓନୁି୍ତ ୄସହ ିହାନ ିଫରି୍ଣୄଯ ଓହୁ ମାହାଯ ଖଟଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ ଏପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ହାନ ି
  :ଏହ ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ହାନଯି ଭରୂୟ ୂମାହା ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟ ସହତି ସଭାନ  ୄହଈଙ ିଦୁଆଟ ିଓାଯଓଯ ଯଣିାଭ ׀

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

ii. ପ୍ରବାଫ ଓଭିା ହାନଯି ଯଭିାଣ ମାହା ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହାଆାୄଯ 

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

ଘତି୍ର 5: ଫୀଭା ଘୟନ ଓଯଫିା ଫୂଧଯୁ ଫଘିାଯ 

 

1. ଫୀଭା ଘୟନ ଓଯଫିା ଫୂଧଯୁ ଫଘିାଯ 

ଫୀଭା ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ ଏହ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମିଫା ସଭଣୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄସହ ିହାନ,ି ମାହା ୄହାଆାୄଯ, ତାଓୁ ନିୄ ଚ 
ଫହନ ଓଯଫିାଯ ଭୂରୟ ଫିକ୍ଷୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଭୂରୟଓୁ ତଈଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି 
ଓଯଫିାଯ ଭରୂୟ ଫୀଭା ପି୍ରଭିଣଭ ୄଟ - ଏହା ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ନୁୄଙ୍ଚଦୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦୁଆଟ ିଓାଯଓ ଦ୍ୱାଯା 



 

16 

 

ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭା ାଆଁ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ସଭାଧାନ ୄହାଆାୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ସମ୍ଭାଫୟତା ଫହୁତ ଓଭ ଥାଏ ଓନୁି୍ତ ହାନ ି
ପ୍ରବାଫ ତ ିୄଫର୍ୀ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ିଯସିି୍ଙତସିଫୁୄଯ, ଫୀଭା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଭରୂୟ 
ୂପି୍ରଭିଣଭ  ଫହୁତ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ଏହାଓୁ ନିୄ ଚ ନିୄ ଚ ଫହନ ଓଯଫିାଯ ଭୂରୟ ତ ି ୄଫର୍ୀ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଓ) ଳ୍ପ ାଆଁ ଫହୁତ ଫଡ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନୁ୍ତ ନାହିଁ: ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ଭୂରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଏଓ ମଧାଥ  ସଭନ୍ଧ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଥିଫା ଈଘତି ׀  

ଉଦାହଯଣ 

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

ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତ ିଏୄତ ଫଡ ୄମ ଏହା ପ୍ରାଣ ୄଦଫାଅି ଯସିି୍ଙତ ିଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଏ, 
ସଙ୍କଟଯ ଧାଯଣ ଫାସ୍ଗଫଓି  ମଥାଥ  ୄହାଆ ନ ାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

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

ମାହା ାଆଁ ହାନ ିଖଟଫିା ୂଫାଯଭାଯତା  ଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓଭ ଥାଏ ଓନୁି୍ତ ସମ୍ଭାଫୟ ତୀବ୍ରତା ୂପ୍ରବାଫ , ୄଫର୍ୀ 
ଯୄହ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

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

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ନଭିନ ଯଦୃିର୍ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ାଆଁ ଫୀଭା ନୟାଣସଙ୍ଗତ ସଦି୍ଧ ୄହଫ ? 

I. ଏଓ ଯଫିାଯଯ ଏଓଭାତ୍ର ନ୍ନଦାତା ସଭଣୄଯ ଭଯମିାଆ ାୄଯ 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ତା‟ ୋୄରଟ ହଚାଆ ାୄଯ 

III. ଷ୍ଟଓ ଭୂରୟଯ ତୀବ୍ର ତନ ୄହାଆ ାୄଯ 

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

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

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

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

କ  ଫୀଭା ପ୍ରଣାୀ ଫୟକି୍ତ, ତା’ ଯଫିାଯ, ଈୄଦୟାକ  ଫାଣିଚୟ ଏଫଂ ୄଭାଟାୄଭାଟ ିବାୄଫ ସଭଦୁାଣ  ୄଦର୍ଓୁ 
ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ୄଯାକ୍ଷ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ ଫୀଭିତ - ଈବଣ ଫୟକି୍ତ  ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚ -
ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ରାବପ୍ରାପ୍ତ ହୁନ୍ତ ିଓାଯଣ ୄସଭାୄନ ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ଓଭିା ଦୁବ ାକୟଚନଓ ଖଟଣା ଓାଯଣଯୁ 
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ହାନଯି ଯଣିାଭଠ୍ାଯୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଥାଅନ୍ତ ି  ଫୀଭା, ଏ ବ,ି ୄକାଟଏି ପ୍ରଓାୄଯ ଈୄଦୟାକୄଯ ׀
ୁଞି୍ଜଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣ  ଈୄଦୟାକଯ ଅହୁଯ ିପ୍ରସାଯଣ  ଫଓିାର୍ ୄଯ ଈୄମାକ 
ଓୄଯ ׀  

ଖ  ଫୀଭା ଚଣଓଯ ବଫରି୍ୟତ ସହତି ଚଡତି ବଣ, ଘନି୍ତା  ଫୟଗ୍ରତାଓୁ ଦୂଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟଫସାଣ 
ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚକୁଡଓି ୁଞି୍ଜଯ ଭୁକ୍ତ ନିୄ ଫର୍ ାଆଁ ଦଏି  ଫଦିୟଭାନ ସଂସାଧନସଫୁଯ ଈମୁକ୍ତ ଈୄମାକ 
ାଆଁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଏି ׀ ଏହବି ିଫୀଭା ନମୁିକି୍ତ ସୁୄମାକ ଚାତ ଓଯଫିା ସହତି ଫୟାାଯଓି  ୄଦୟାକିଓ 
ଫଓିାର୍ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସୁସ୍ଙ ଥ ଫୟଫସ୍ଙା  ଫଦ୍ଧତି ଚାତୀଣ ଈତ୍ପାଦଓତାୄଯ ଂର୍ଦାନ 
ଓୄଯ ׀  

ଗ  ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଓଭିା ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଈୄଯ ଗ୍ରୀଭ ଊଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଆ ନ ାୄଯ ମଦ ି ଏହା 
ଫୀଭାୄମାକୟ ଫିଦ ଦ୍ୱାଯା ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ୄହାଆ ନାହିଁ ׀ ୄସଭାନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ରିସୀଓୁ ସହଫର୍ତ୍ ୀ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ଈୄଯ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତ ି׀  

ଘ  ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫୂ ଯୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଆଂଚନିଣିଯ  ନୟାନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଦ୍ୱାଯା 
ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ମାଈଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସୄଫ କ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣ ାଆଁ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ନାୄ ׀
ୄଓଫ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଅଓନ ଓଯନ୍ତ ିିତୁ ଫୀଭିତଙୁ୍କ, ସଙ୍କଟୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଈନ୍ନତଓିଯଣ ାଆଁ 
ଭଧ୍ୟ ସୁାଯରି୍ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈଁଥିୄଯ ଓଭ ହାଯଯ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ୄହଫ ׀  

ଙ  ଫୀଭା ୄଦର୍ ାଆଁ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଭଦୁ୍ରାଯ ଚ ନଓାଯୀ ଯୂୄ ଯତ୍ପାନୀ ଫୟାାଯ, ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ  ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ 
ୄସଫା ସହତି ସଭାନ ସ୍ଙାନ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ବାଯତୀଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ 30 ଯୁ ଧିଓ ୄଦର୍ୄଯ ଓାମ ୟ 
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ଓଯନ୍ତ ି ଏହ ିଓାମ ୟପ୍ରଣାୀକୁଡଓି ଫିୄ ׀ ଦର୍ୀ ଭଦୁ୍ରା ଚ ନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଦୃର୍ୟ ଯତ୍ପାନୀକୁଡଓୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଚ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄନଓ ଏୄଚନିସ  ନୁଷ୍ଠାନସଫୁ ସହତି ଖନଷି୍ଠ ଯୂୄ ଚଡତି ଥାଅନ୍ତ,ି ୄମଈଁଭାୄନ ନଅଁି 
ଚନତି ହାନ ିନଫିାଯଣ, ଓାୄକ ା ହାନ ିନଫିାଯଣ, ୄଦୟାକିଓ ନଯିାର୍ତ୍ା ଏଫଂ ସଡଓ ନଯିାର୍ତ୍ାୄଯ ନମୁିକି୍ତ 
ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀   

ସୂଘନା 

ଫୀଭା ଏଫଂ ସାଭାଚଓି ସୁଯକ୍ଷା  

ଓ  ଏହା ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଚଣାଡୁଙ ିୄମ ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯଫିା ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ୄଟ ׀ ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ 
ଯାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଅଆନ ଫୀଭାଯ ଈୄମାକଓୁ, ନଫିାମ ୟ ଯୂୄ ଓଭିା ଐଙ୍ଚଓି ଯୂୄ 
ୄହଈ, ସାଭାଚଓି ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡତି ଓଯନ୍ତ ି  ଓନ୍ଧ  ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଓୄତଓୄ ׀
ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷାଯ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡତି ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄଓନ୍ଧ  ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଓୄତଓ ସାଭାଚଓି 
ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଚନା ନ୍ତକ ତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସାଭାଚଓି 
ଫଘନଫଦ୍ଧତାଓୁ ଯୂଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଓଭ ଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ଧିନଣିଭ , 1948 ୄଦୟାକିଓ ଓଭ ଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ 
ଯଫିାଯ, ୄମଈଭଁାୄନ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ୄଯାକ, ଙ୍ଗତା, ଭାତୃତ୍ୱ  ଭୃତୁୟଯ ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ ଓଭ ଘାଯୀ 
ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନକିଭଓୁ ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ୄମାଚନା ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୂଘୀତ 
ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଦୟାକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ ଓାମ ୟ ଓୄଯ ׀  

ଔ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷା ୄମାଚନାକୁଡଓିୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ 
ଓଯନ୍ତ ି  ׀ ପସର ଫୀଭା ୄମାଚନା ୂଅଯ.ୄଓ.ଫ.ିୋଆ  ୄହଈଙ ିମଥାଥ  ସାଭାଚଓି ଭହତ୍ୱ ଥିଫା ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ׀
ଏହ ିୄମାଚନା ୄଓଫ ଫୀଭିତ ଓୃର୍ଓଭାନଙୁ୍କ ନୁୄହଁ, ଓନୁି୍ତ ସଭୁଦାଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ୄଯାକ୍ଷ ଯୂୄ ରାବ 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀    ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାୄଣାଚତି ନଭିନରିଖିତ ବ ି ସାଭାଚଓି ସୁଯକ୍ଷା 
ୄମାଚନାକୁଡଓିୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି

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

କ  ସଭସ୍ଗ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄମାଚନା, ମାହା ଫୟାାଯଓି ଅଧାଯୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯନ୍ତ,ି କୁଡଓି ନ୍ତଭିୄଯ ଗ୍ରାଭୀଣ ଯଫିାଯଭାନଙୁ୍କ 
ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଖ  ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓି ଏହ ି ସହାଣତା ଫୟତୀତ, ଫୀଭା ଈୄଦୟାକ ସ୍ୱତଃ ଫୟାାଯଓି ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହାଯ ନ୍ତଭି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷା ୄଟ ׀ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ:ି ଚନତା 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା, ଚନ ଅୄଯାକୟ ଆତୟାଦ ି׀  

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

I. ଓଭ ଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନକିଭ 

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

 ଫୀଭା ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟ ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯଅିୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ׀  

 ଅଚଓିାରି ଘାରୁଥିଫା ବଅି ଫୟାାଯଓି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ିରଣ୍ଡନ ସି୍ଙତ ରଏଡସ ଓପି ହାଈସୄଯ ୄହାଆଙ ି
ୄଫାରି ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

 ଏଓ ଫୀଭା ଫୟଫସ୍ଙା ନଭିନରିଖିତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁଓୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମଯଓି ି:  

 ସବ୍ନର୍ତ୍,ି 
 ସଙ୍କଟ, 
 ଫିଦ, 
 ଘୁକି୍ତ, 
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ 
 ଫୀଭିତ 

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

 ଫୀଭା ଫୟତୀତ, ନୟାନୟ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍ୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି  

 ସଙ୍କଟ ଯଫିଚ ନ, 
 ସଙ୍କଟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ, 
 ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ, 
 ସଙ୍କଟ ଥ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଏଫଂ 
 ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ 

 ଫୀଭାଯ ଫୟଫହାଯଓି ନଣିଭକୁଡଓି ୄହଈଙ:ି  

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

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ସଙ୍କଟ 

2. ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ 

3. ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

4. ସଙ୍କଟଯ ବାଯ/ୄଫାଛ 

5. ସଙ୍କଟ ଯଫିଚ ନ 

6. ସଙ୍କଟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ 
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7. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ 

8. ସଙ୍କଟ ଥ ପ୍ରଫନ୍ଧ 

9. ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ 

 

ସ୍ୱୟଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ବାଯତଯ ଫୀଭା ଈୄଦୟାକ ାଆଁ ୂଫ ିନଣିାଭଓ/ନଣିନ୍ତ୍ରଓ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

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

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫୀଭା ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

ଉର୍ତ୍ଯ 4  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଦ୍ାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ ଏଫଂ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ାଯା ସଭଥତି ନୁୄହଁ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯଅିୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଓୁ __________ ଓୁହାମାଏ ׀  

I. ସଂଘଣ 

II. ନିୄ ଫର୍ 

III. ଫୀଭା 
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IV. ସଙ୍କଟ ପ୍ରର୍ଭନ 

ପ୍ରଶନ 2 

ସଙ୍କଟ ଖଟଫିାଯ ଫସଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିାଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓି __________  ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

I. ସଙ୍କଟଧାଯଣ 

II. ହାନ ିନଫିାଯଣ 

III. ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ 

IV. ସଙ୍କଟ ଯହିାଯ 

ପ୍ରଶନ 3 

ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ଦ୍ୱାଯା, __________ ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀  

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

ପ୍ରଶନ 4 

ଅଧୁନଓି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ି___________ ୄଯ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

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

ପ୍ରଶନ 5 

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

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

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

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ?  

I. ଫୀଭା ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ଦଏି 

II. ଫୀଭା ଏହାଯ ହାନଯି ନଫିାଯଣ ଦଏି 
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III. ଫୀଭା ହାନଯି ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ 

IV. ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହାନ ିହୁଏ  

ପ୍ରଶନ 7 

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

I. ଟ 100/- 

II. ଟ 200/-   

III. ଟ 80/-  

IV. ଟ 400/- 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ? 

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

II. ଫୀଭା  ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

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

IV. ଫୀଭା ୄହଈଙ ିଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ରାବଓୁ ୄନଓଙୁ୍କ ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫୂ ଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଓାହିଁଓ ିସୄଫ କ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯନ୍ତ?ି  

I. ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯଫିା ାଆଁ 

II. ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄଓଭିତ ିକ୍ରଣ ଓରା, ଏହା ଚାଣଫିା ାଆଁ  

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

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

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫୀଭା ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓୄଯ ?  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟଓଯଣ ଚଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଓୁ ଫୀଭା ଓୁହାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ସଙ୍କଟ ଖଟଫିାଯ ଫସଯଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିାଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓି ହାନ ିନଫିାଯଣ ଦୄକ୍ଷ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯିତ ଓଯିଫା ଦ୍ାଯା ଭାନସଓି ଶାନ୍ତ ି ୄବାକ ଓଯିଫା  ନଚି ଫୟଫସାୟଓୁ ଧିଓ 
ପ୍ରବାଫଶାୀଯୂୄ ୄମାଚନା ଓଯିଫା ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଅଧୁନଓି ଫୀଭା ଫୟଫସାୟଯ ଉତ୍ପରି୍ତ୍ ରଏଡସୄଯ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନରି୍ତ୍ଯ ହାନ ିହୁଏ ଫୀଭା ଯାଶ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି II ׀  

ଟ 200 ପ୍ରତ ିଖଯ ହାନଓୁି ଯୂଣ ଓଯିଫ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  



  

25 

 

ଫୀଭା ୄହଉଙ ି„ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ହାନଓୁି  „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ୄହଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫୂ ଯୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ସୄଫ କ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

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

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା 
ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

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

ଧ୍ୟୟନ ଯଭିାଣ 

ଓ. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା – ସାଧାଯଣ ଧାଯଣା 

ଔ. ଭହାନ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ବୂଭଓିା 

କ. ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ 

ଖ. ଫାର୍ତ୍ ା -ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା 

ଗ. ଣ –ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

ଘ. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

1. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ତ୍ୱଓୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଚଯଅିୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ 
2. ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଫରି୍ଣୄଯ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯଫିା ାଆଁ 
3. ଫୀଭା ଈୄଦୟାକୄଯ ୄସଫାଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ାଆଁ 
4. ଈର୍ତ୍ଭ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ବୂଭିଓା ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ାଆଁ  
5. ଫୀଭାୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ନୁଯାଫୄରାଓନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
6. ଫାର୍ତ୍ ା-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ  
7. ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଈଦାହଯଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ  
8. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଫରି୍ଣୄଯ ଯାଭର୍  ୄଦଫା ାଆଁ 

ଓ. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା - ସାଧାଯଣ ଧାଯଣା 

1. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଓାହିଁଓ ି? 

ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଏଓ ଫୟଫସାଣଯ ଭୂବୂତ ଅଫର୍ୟଓତା ୂଚୀଫଓିା  ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଜ୍ 
ୄସଭାନଙୁ୍କ ଈଦାସୀନ ଭୄନାବାଫ ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯ ିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ବୂଭଓିା  ସଭନ୍ଧ ନୟାନୟ ଈତ୍ପାଦ 
ୄକ୍ଷା ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଟ ׀  
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ଏହାଯ ଓାଯଣ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭା ଏଓ ୄସଫା ଏଫଂ ଫାସ୍ଗଫ ଚନିରି୍ କଡୁଓିଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

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

ଏଓ ଓାଯ ଓାଯ ଯ ଫୀଭା 
ଏହା ୄହଈଙ ିସ୍ପର୍ ୄ ମାକୟ ଏଓ ଚନିରି୍, ମାହାଓୁ 
ୄଦଔା ମାଆାୄଯ, ଯୀକ୍ଷଣ ଘାନ 
ଓଯାମାଆ ାୄଯ  ନୁବୂତ  ଓଯାମାଆାୄଯ 
 ׀

ଏହା ୄହଈଙ ି ବଫରି୍ୟତୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଦୁଖ ଟଣା ୄମାକଁ ୁ
ଓାଯଓୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ି ଓଭିା ନଷ୍ଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ 
ୄଦଫାଯ ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄସହ ିଦୁବ ାକୟୂର୍ଣ୍  ଖଟଣା 
ଖଟଫିା ମ ୟନ୍ତ ଫୀଭାଯ ୄଦଖି ାୄଯ ନାହିଁ ଓଭିା ସ୍ପର୍  ଓଯ ି
ାୄଯ ନାହିଁ ଓଭିା ନୁବଫ ଓଯ ିାୄଯ ନାହିଁ ׀ 

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

ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ତୁଯନ୍ତ ଅନନ୍ଦଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଈୄଯ ଅଧାଯତି ନୁୄହ,ଁ 
ଫଯଂ ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଦୁଃଔଦ ଖଟଣା ସଭନ୍ଧୀଣ ବଣ ୂଅର୍ଙ୍କା  
ଫୟିଗ୍ରତା ଈୄଯ ଅଧାଯତି ׀ ଏହା ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ ୄମ ୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭା ଗ୍ରାହଓ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଙତି ିଅସଫିାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଖିଫ 
ୄମଈଁଠ୍ ିରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

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

ଫୀଭା ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହା ୄଦଔାମାଏ ୄମ ଈତ୍ପାଦନ  ଈୄବାକ 
ଏଓା ସଭଣୄଯ ହୁଏ ׀ ଈତ୍ପାଦନ  ଈୄବାକୟତାଯ ଏହ ି
ସଭଓାୀନତା ସଭସ୍ଗ ୄସଫାଯ ଏଓ ନନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ୄଟ ׀ 

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

2. ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା, ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ  ଫ ିନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ, ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭାୄନ ଈଙ୍ଙ କୁଣଫର୍ତ୍ା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଫ  ଗ୍ରାହଓଙୁ୍କ ଅନନ୍ଦ ୄଦୄଫ ׀ 

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

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

ଓ  ଫଶି୍ୱସନୀୟତା : ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଅିମାଆଥିଫା ୄସଫାଓୁ ବଯସା ସହତି  ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫିାଯ 
କ୍ଷଭତା ׀ ଧିଓାଂର୍ ଗ୍ରାହଓ ଫଶି୍ୱସନୀଣତାଓୁ ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ାଞ୍ଚ ଦକି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  
ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହା ୄହଈଙ ିଭୂଦୁଅ ମାହା ଈୄଯ ଫଶି୍ୱାସ ନଭିିତ ହୁଏ ׀  
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ଔ  ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀତା: ୄସଫା ଓଭ ଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  ଗ୍ରାହଓଯ 
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ତତ୍ପଯ ଈତ୍ସାହୂଯର୍ଣ୍ ପ୍ରତକି୍ରିଣା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଆଙ୍ଚା  କ୍ଷଭତାଓୁ ସଘୂୀତ 
ଓୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ୄସଫା ୄଦଫା ସଭଣୄଯ ୄଫକ, ସଠ୍ଓିତା, ଏଫଂ ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ିବ ିସୂଘଓ କୁଡଓି 
ଦ୍ୱାଯା ଭା ମାଆାୄଯ ׀ 

କ  ଶ୍ୱାସନା : ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ସାଭଥ ୟ/ ୄମାକୟତା  ୄସୌଚନୟତା ଏଫଂ ଫଶି୍ୱାସ  
ଅମକ ଫଶି୍ୱାସ ୄଦଔାଆଫାଯ ୄସଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ୄସଫା ଓଭ ଘାଯୀ ୄଓୄତ 
ବରବାଫୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଫୁଛିାଯଙି ି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ୂଯଣ ଓଯଫିାୄଯ 
ୄଓୄତଦୂଯ ସକ୍ଷଭ ୄଟ, ଏହା ଈୄଯ ଗ୍ରାହଓଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଦଅିମାଏ ׀ 

ଖ  ସଭାନୁବୂତ ି : ଭାନଫ ବାଫନା/ସ୍ପର୍  ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯାମାଏ ׀  ଏହା ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଈଥିଫା ୄସଫା ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ି ଫୟକି୍ତକତ ଧ୍ୟାନୄଯ ପ୍ରତପିତି ହୁଏ ׀ 

ଗ  େଶଧକଭୟ/ୄବୌତଓି:  ୄବୌତଓି ଯିୄ ଫର୍ ଚନତି ଓାଯଓକୁଡଓୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ 
ୄଦଖିାୄଯ, ରୁ୍ଣିାୄଯ  ସ୍ପର୍  ଓଯିାୄଯ ׀  ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସ୍ଙାନ, ବିନୟାସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତା ଏଫଂ 
ର୍ଙୃ୍ଖା ଓାମ ୟଫଧିି  ଫୟଫସାଣିଓତାଯ ୄଫାଧ ମାହା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଓାମ ୟାଣଓୁ ଯଦିର୍ ନ ଓୄର ାଏ ଏଫଂ ମାହା ଗ୍ରାହଓ ଈୄଯ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଧାଯଣା 
ଓାଆାୄଯ ׀  ୄବୌତଓି ଫାତାଫଯଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ହୁଏ ଓାଯଣ ପ୍ରଓୃତ ୄସଫା 
ନୁବୂତ ୄହଫା ଫୂ ଯୁ  ୄଯ ଏହା ପ୍ରଥଭ  ୄର୍ର୍ ପ୍ରବାଫ ସୃଷି୍ଟ ଓୄଯ ׀ 

3. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଏଫଂ ଫୀଭା 

ଫୀଭା ଈୄଦୟାକଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଗ୍ରଣୀ ଫକି୍ରଣ ନଭି ାତାଭାନଙୁ୍କ ଘାଯନୁ୍ତ ୄମ ୄସଭାୄନ ୄଓଭିତ ିର୍ୀର୍ ଓୁ ହଞ୍ଚଫିାଯ 
ଫୟଫସ୍ଙା ଓୄର  ୄସଠ୍ ିଯହିୄ ର ׀ ଅଣ ଏଓ ସାଭାନୟ ଈର୍ତ୍ଯ ାଆଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଙ,ି ତାହା ୄହଈଙ ିୄମ ଏହା 
ୄସଭାନଙ୍କ ଫଦିୟଭାନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସଭଥ ନ  ସହାଣତା ମାହା ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟଫସାଣ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିାୄଯ 
ସାହାମୟ ଓରା ׀ 

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

ୄସଭାନଙ୍କ ସପତାଯ ଯହସୟ ଓ’ଣ ? 

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

ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଔସୁ ିଓଯଫିାୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ା  ଓବ୍ନାନୀଙୁ୍କ ଓିଯ ିରାବ ହୁଏ ? 

ଏହ ିପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯୄଯ, ଗ୍ରାହଓଯ ଚୀଫନାଫଧି ଭୂରୟ ୄଦଖିଫା ଈୄମାକୀ ୄହଫ ׀ 

ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନାଫଧି ଭୂରୟଓୁ ଅଥଓି ରାବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ସହତି 
ଏଓ ଦୀଖ  ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓଯଫିାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
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ଘତି୍ର 1:  ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ମିଏ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସହତି ଖନଷି୍ଠ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓୄଯ, ସୁସଭନ୍ଧ  ବ୍ରାଣ୍ଡ 
ଭୂରୟ ନଭି ାଣ ଓୄଯ, ମାହା ଫୟଫସାଣଓୁ ପ୍ରସାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟଯ ଥ  ଓ’ଣ ? 

I. ଗ୍ରାହଓଓୁ ତା’ ଚୀଫନଓା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ସଭଣୄଯ ୄହଈଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ  

II. ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଫୟଫସାଣ ଅଧାଯୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଦଅିମାଆଥିଫା 

III. ଅଥଓି ରାବ ସଫୁଯ ସଭଷ୍ଟି ମାହା ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖ  ଫଧି ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଦ୍ୱାଯା ହାସର 
ଓଯାମାଆାୄଯ  

IV. ସଫ ାଧିଓ ଫୀଭା ମାହା ଗ୍ରାହଓ ଈୄଯ ଅୄଯାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ 

 

 

 

 

 

 

ଏଥିୄଯ ତନି ିବାକ ନ୍ତବଧୁ କ୍ତ 

ଐତହିାସଓି ଭୂରୟ ଫର୍ତ୍ଧଭାନ ଭୂରୟ 

ପି୍ରଭିୟଭ  ନୟାନୟ ଔଚଣା ମାହା 
ତୀତୄଯ ଗ୍ରାହଓଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ 

ୄହାଆଙ ି

ବଫଷିୟତ ପି୍ରଭିୟଭ ମାହା ାଆଫା ାଆଁ 
ଅଶା ଓଯାମାଏ ମଦ ିଫଦିୟଭାନ 

ଫୟଫସାୟ ଘାରୁ ଯହଥିିଫ 

ସମ୍ଭାଫୟତା ଭୂରୟ 
 

ପି୍ରଭିୟଭସଫୁଯ ଭୂରୟ ମାହା ଗ୍ରାହଓଓୁ 
ତଯିିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓିଣିଫା ାଆଁ 

ପ୍ରଫର୍ତ୍ଧାଆଫା ଦ୍ାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ାୄଯ 
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क  ଭହାନ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ଧାଙ୍କ ବୂଭିଓା 

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

1. ଫକି୍ରୟଯ ସ୍ଥାନ - ସୄଫଧାର୍ତ୍ଭ ଯାଭଶଧ 

ୄସଫା ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫନୁି୍ଦ ୄହଈଙ ିଫକି୍ରଣଯ ସ୍ଙାନ ׀  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ କ୍ରଣୄଯ ଚଡତି ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ଫରି୍ଣ ୄହଈଙ ି
କ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଥିଫା ଅଫଯଣଯ ଯାର୍ ି[ଫୀଭା ଯାର୍]ିଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ׀ 

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

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

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

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

ଉଦାହଯଣ 

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

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦ ିକୃହଓର୍ତ୍ ା ୄସହ ିସ୍ଙାନୄଯ ଏଓ ସ୍ଙାନୄଯ ଏଓ ଖଯ ନଏି ୄମଈଁଠ୍ ିଫନୟାଯ ସଙ୍କଟ ନକଣୟ ୄଟ, 
ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ׀ 

ବାଯତୄଯ, ଅଆନ ନ୍ତକ ତ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ୄନଫା ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଚୄଣ 
ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ଓ ିନାହିଁ - ଏହ ିଫାଦଫଫିାଦ ୄମୌକି୍ତଓ ୄଟ ׀ 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା ଈଘତି ମଦ ିତାଯ ଏଓ କାଡ ିଙ ିଓାଯଣ ଏହା ନଫିାମ ୟ 
ୄଟ ମଦ ିୄସ ସାଫ ଚନଓି ସଡଓୄଯ ଘାଆଫାଓୁ ଘାୄହଁ ׀ ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ନଚି ଦ୍ୱାଯା ୄହଈଥିଫା ଓାଯଯ କ୍ଷତଯି 
ସମ୍ଭାଫୟତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ୄନଫା ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ୄହଫ, ମାହା ନଫିାମ ୟ ନୁୄହଁ ׀ 

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

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

 ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ 

 ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ 

ଯଫର୍ତ୍ ୀକୁଡଓି ଧିଓଭୂରୟଯ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓି ସଭସ୍ଗ ହାନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି ମାହା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ଫଚତି ନୁହନ୍ତ ି׀ ୄତଣୁ ‘ସୂଘୀବୁକ୍ତ’ ଫିଦ ରିସୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯଫିା, ୄମଈଁଠ୍ ିହାନଯି ସଫ ାଧିଓ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଓାଯଣକୁଡଓି ରିସୀୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିଦକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ,ି ଧିଓ ରାବଦାଣଓ ୄହାଆାୄଯ, 
ୄମୄହତୁ ୄସବ ିଦୄକ୍ଷ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଯକ୍ଷା ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଅଧାଯତି ଅଫଯଣ ୄଦଆାୄଯ 
 ׀

ବିଓର୍ତ୍ ା ଫାସ୍ଗଫୄଯ ତା’ ଓଭିର୍ନ ଚ ନ ଓଯଫିା ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫରି୍ଣ ଈୄଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ 
ଯାଭର୍  ଦଏି ׀ ଏହା ବିଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ଭୄନ ଯଖିଫା ୄମାକୟ ୄହଫ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫୀଭାଓୁ ସଙ୍କଟ 
ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିାଯ ଅଦର୍  ଦ୍ଧତ ି ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓୄଯ, ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଭିା ସଙ୍କଟ ନଫିାଯଣ ବ ିନୟ 
ଈାଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଙ ିୄମଈଁକୁଡଓି ଫୀଭାଯ ଭରୂୟ ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ׀ 

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଈଘତି ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ୄହାଆାୄଯ : 

 ଓାଟୄମାକୟକୁଡଓୁି ଫଘିାଯଓୁ ୄନୄର ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଘତି ୄହଫ ? 

 ଏଓ ହାନ ିନଫିାଯଣ ଓାମ ୟଯ ପସ୍ୱଯୂ ପି୍ରଭିଣଭଯ ହ୍ରାସ ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ୄହାଆାୄଯ ? 

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

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

ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ବୂଭିଓା ୄଓଫ ଏଓ ଫିୄ କ୍ରତାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ׀ ୄସ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କଓ, 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ, ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଯାଭର୍ ଦାତା, ଓଷ୍ଟଭାଆଚଡ ସଭାଧାନକଡୁଓିଯ ୄମାଚନାଓର୍ତ୍ ା  ଏଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରତଷି୍ଠାତା 
ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ମିଏ ଫଶି୍ୱାସ  ଦୀଖ ାଫଧି ସଭନ୍ଧ ଈୄଯ ଚୀଫନ ଧାଯଣ ଓୄଯ, ସଭସ୍ଗ କଣୁଯ ଅଧାଯ ୄହାଆ ׀ 
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2. ପ୍ରସ୍ତାଫ ଘଯଣ 

ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସହାଣତା ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀ ଫୀଭିତଓୁ ତା ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଦଅିମାଆଥିଫା ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ୄନଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଫିୄ ׀ ର୍ର୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି 
ଈୄଯ ଧ୍ୟାଣ 5 ୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଏହା ତ ିଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ୄଟ ୄମ ବିଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା 
ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ଫୟାଔୟା  ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ଏଓ ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ, ମଥାଥ   ସଂୂର୍ଣ୍  ସୂଘନା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପିତା ଗ୍ରାହଓଯ ଦାଫୀଓୁ ଓାଭୀ ଓଯ ିୄଦଆାୄଯ ׀  

ୄଫୄ ୄଫୄ ତଯିକି୍ତ ସଘୂନା ଥାଆାୄଯ ମାହା ରିସୀଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସ ବ ି
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓବ୍ନାନୀ ଗ୍ରାହଓଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓଭିା ବିଓର୍ତ୍ ା/ଈୄଦଷ୍ଟା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିାୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓଓୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ଘାଯଓିତାକୁଡଓୁି ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫାଓୁ ଏଫଂ ଏଯଓି ି
ଏସଫୁ ଓାହିଁଓ ିଅଫର୍ୟଓ, ଏହା ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ହୁଏ ׀ 

3. ସ୍ୱୀଓୃତ ିଘଯଣ 

ଓ) ଓବଯ ୄନାଟ 

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

क  ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ପ୍ରଦାନ 

ରିସୀଯ ପ୍ରଦାନ ୄହଈଙ ିନୟ ଏଓ ସୁୄମାକ ମାହା ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ଗ୍ରାହଓ ସହତି ସଂଓ  ଓଯଫିା ାଆଁ 
ାଏ ׀ ମଦ ିଓବ୍ନାନୀ ନଣିଭ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଓୁ ଫୟକି୍ତକତ ଯୂୄ ୄଦଫା ାଆଁ ନୁଭତ ିଦିନ୍ତା, ଏହାଓୁ 
ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା  ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄଦଫା ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଧାଯଣା ୄହାଆଥାନ୍ତା ׀  

ମଦ ିରିସୀଓୁ ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ଠ୍ାମାଈଙ,ି ଚୄଣ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଗ୍ରାହଓ ସହତି ସଂଓ  ଓଯଫିା 
ଈଘତି୍ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଚଣାୄଡ ୄମ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ଓୁ ଠ୍ାଆ ଦଅିମାଆଙ ି  ଏହା ଗ୍ରାହଓଓୁ ׀
ଦର୍ ନ ଓଯଫିାଯ ଏଫଂ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ମାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଯ ଏଓ 
ସୁୄମାକ ୄଟ ׀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ, ଏଫଂ ରିସୀ ଧାଯୀଯ ଧିଓାଯ  ସଫୁଧିା ମାହାଯ 
ଗ୍ରାହଓ ରାବ ଈଠ୍ାଆ ାୄଯ, ଏସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିାଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଏଓ ଫସଯ ୄଟ ׀ ଏହ ିଓାମ ୟ ଫକି୍ରଣ 
ଫାହାୄଯ ଏଓ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଆଙ୍ଚାଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିୄଫୈଠ୍ଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ  ସଂୂର୍ଣ୍  ସହାଣତା ୄଦଫାଯ ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ନଷି୍ଠା ପ୍ରଦର୍ ନ 
ାଆଁ ଫଘନ ୄଦଫାଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫସଯ ୄଟ ׀  

ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଘଯଣ ୄହଫ ଗ୍ରାହଓ ଚାଣିଥିଫା ନୟ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ନାଭ  ଫଫିଯଣୀ ଚାଣଫିାଓୁ ଘାହ ିଁଫା, 
ୄମଈଭଁାୄନ ସମ୍ଭଫତଃ ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ୄସଫା ଦ୍ୱାଯା ରାବ ାଆ ାଯୄନ୍ତ ׀ ମଦ ି ଗ୍ରାହଓ ନିୄ ଚ ୄସହ ି
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ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂଓ  ଓଯ ି ବିଓର୍ତ୍ ା ସାଙ୍ଗୄଯ ଯଘିତି ଓଯାଆ ଦିନ୍ତା, ଏହାଯ ତାତ୍ପମ ୟ 
ଫୟଫସାଣୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ସପତା ହୁନ୍ତା ׀ 

କ) ରିସୀ ନୂତନୀଓଯଣ 

ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରତ ିଫର୍  ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ନୂତନୀଓଯଣ 
ସଭଣୄଯ, ୄସହ ିଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭା ଓଯଫିା ଘାରୁ ଯହଫି ଓ ିନୟ ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫଦାଆଫ, ଗ୍ରାହଓଯ 
ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଯୄହ ׀ ଏହା ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ଫନୁି୍ଦ ୄମଈଠଁ୍ ି ବିଓର୍ତ୍ ା  ଓବ୍ନାନୀଦ୍ୱାଯା ସଷିୃ୍ଟ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଦ୍ଭାଫ  ଫଶି୍ୱାସଯ ଯୀକ୍ଷଣ ହୁଏ ׀  

ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା କ୍ଷୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନାହିଁ ଫୀଭିତଓୁ ଏହା ଯାଭର୍  ୄଦଫାାଆଁ ୄମ ତା’ 
ରିସୀ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତାଯଔିୄଯ ସଭାପ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଙ,ି ତଥାି ଏଓ ୄସୌଚନୟତା  ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମାଆଥିଫା 
ଏଓ ଈର୍ତ୍ଯ ଫୟଫସାଣ ଅଘାଯଯ ଫରି୍ଣ ହସିାଫୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ 
ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯ ିସଭାପି୍ତ ତାଯଔିଯ ଏଓ ଭାସ ୂଫ ଯୁ ଏଓ ‚ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନା‛ ଚାଯୀ ଓଯନ୍ତ ି  ଗ୍ରାହଓଓୁ ׀
ନୂତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭୄନ ଓାଆଫା ାଆଁ ନୂତନୀଓଯଣଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତାଯଔିଯ ୄନଓ ଫୂ ଯୁ ବିଓର୍ତ୍ ା 
ଗ୍ରାହଓଯ ସବ୍ନଓ ୄ ଯ ଯହଫିା ଅଫର୍ୟଓ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସ ତାହା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯ ିାଯଫି ׀  

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

 

4. ଦାଫୀ ଘଯଣ 

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଏଓ ଚଟି ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ତା’ ଓାମ ୟ 
ୄଟ ୄମ ଦାଫୀ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଖଟଣା ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ସଭସ୍ଗ 
ଘାଯଓିତାକୁଡଓି ମତ୍ନ ସହଓାୄଯ ାନ ଓୄଯ  ସଫୁ ପ୍ରଓାଯଯ ସୄଫ କ୍ଷଣୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହାଯ 
ହାନଯି ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାଓୁ ଅଫର୍ୟଓତା ଡିାୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ୄସହ ିଯଦୃିର୍ୟଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ଈୄଯ ଏଓ ଫାଦଫଫିାଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନାହିଁ ׀ 

I. ଧନ ଫୀଭା 

II. ଫୟଫସାଣ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା 

III. ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା 

IV. ଗି୍ନ ଫୀଭା 
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କ. ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ 

1. ଫହିଙ୍ଗାଫୄରାଓନ 

ଈଙ୍ଙ ପ୍ରାଥଭଓିତା ଓାମ ୟ ାଆଁ ସଭଣ ୄହଈଙ ିୄମୄତୄଫୄ ଗ୍ରାହଓଯ ଏଓ ବିୄମାକ ଥାଏ ׀ ଭୄନଯଔନୁ୍ତ ୄମ ଏଓ 
ବିୄମାକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସଫା ଫପିତାଯ ଫରି୍ଣ ୂଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ୄଯଓଡ ସଫୁଓୁ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଯଫିାୄଯ 
ଫିଭତା ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ତତ୍ପଯତାଯ ବାଫ ମ ୟନ୍ତ ଫସି୍ଗାଯତି ୄହାଆାୄଯ  ମାହା ଗ୍ରାହଓଓୁ ଦୁଃଔ 
ୄଦଆଙ,ି ଓାହାଣୀଯ  ଏଓ ଂର୍ ଭାତ୍ର ୄଟ ׀  

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

 ପ୍ରଥଭତଃ ନୟାଣ/କ୍ଷାତତିାଯ ନୁବୂତ,ି ଠ୍ଓ ିମାଆଥିଫାଯ ବାଫନା  

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

ଏଓ ବିୄମାକ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ ାଣଓ ‚ସତୟଯ ଭୂହୁର୍ତ୍ ‛ ୄଟ; ମଦ ି ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଓୁ ଠ୍କି୍ ଓଯାଏ, 
ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଫଶି୍ୱସନୀଣତା ଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ଏହାଯ ର୍କି୍ତ ଙ ି ି ଏଆଠ୍ ׀ ଭାନଫ ସ୍ପର୍  ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ, 
ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଭୂରୟଫାନ ୄଫାରି ନୁବଫ ଓଯଫିାଓୁ ଘାହାନ୍ତ ି׀  

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

ଅର୍ତ୍/ିବିୄମାକକୁଡଓି ଅଭଓୁ ଏହା ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିାଯ ସୁୄମାକ ଦିନ୍ତ ିୄମ ଅୄଭ ଗ୍ରାହଓଯ ହତିଯ ୄଓୄତ ଧ୍ୟାନ 
ୄଦଈଁ ׀ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄସଭାୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ିନଦିା ସ୍ଗମ୍ଭ ମାହା ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ସଦ୍ଭାଫ  ଫୟଫସାଣ ନଭିିତ 
ହୁଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ, ମାହାଓୁ ଦସ୍ଗାଫଚି ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓୁି ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 
ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନଓୁ ଅଣିଫା ଈଘତି ׀  

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

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

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଏଓ ସଙ୍କତି ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ୂଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍  ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି ମାହା ଫୀଭା 
ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଧୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଈୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ 
ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ ׀  



  

35 

 

ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ଏହ ି ସଷି୍ଟଭୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀ ଫଫିଯଣୀ ସହତି ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଯିାଯିୄ ଫ  ୄସଭାନଙ୍କ 
ବିୄମାକ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀ ବିୄମାକକୁଡଓୁି ତା ୄଯ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ଗ୍ରସାଯତି 
ଓଯାମାଏ ׀ ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍ ବିୄମାକକୁଡଓୁି  ନଫିାଯଣ ାଆଁ ନଅିମାଆଥିଫା ସଭଣଓୁ ୄଔାଚ ିଫାହାଯ ଓୄଯ ׀ 
ବିୄମାକକୁଡଓି ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ନଭିନରିଖିତୄଯ :  
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3. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନୟିଭ, 1986 

ଏହ ିଧିନଣିଭଓୁ ‚ଈୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ହତିଯ ଈର୍ତ୍ଭତଯ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଏଫଂ ଈୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫଫିାଦଯ ସଭାଧାନ 
ାଆଁ ଈୄବାକ୍ତା ଯରି୍ଦ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ‛ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିକରା ׀ ଏହ ିଧିନଣିଭଓୁ 
ଈୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ୂସଂୄର୍ାଧନ  ଧିନଣିଭ, 2002 ଦ୍ୱାଯା ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

ଓ) ଧିନୟିଭ ନ୍ତକଧତ ଯବିାଷା 

ଧିନଣିଭୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଯବିାର୍ା ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତ:ି 

ଯବିାଷା 

‚ୄସଫା‛ ଥ  ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫଫିଯଣଯ ୄସଫା ମାହାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଈୄମାକଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଈରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ଫୟାଙି୍କଂ, ଥ  ସଭନ୍ଧୀଣ, ଫୀଭା, ଯଫିହନ, ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ୂସଂସାଧନ , ୄଫୈଦୁୟତଓି ଓଭିା ନୟାନୟ ର୍କି୍ତଯ ଅୂର୍ତ୍,ି 
ଅଫାସ  ଔାଦୟଫୟଫସ୍ଙା ଓଭିା ଈବଣ, କୃହ ନଭି ାଣ, ଭୄନାଯଞ୍ଜନ, ୄଓୌତୁଓ ଓଭିା ସଭାଘାଯ ଓଭିା ନୟାନୟ ସୂଘନାଯ 
ଫୟଫସ୍ଙା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଫୁଧିାସଫୁଯ ପ୍ରାଫଧାନ ସମି୍ମତି ହୁଏ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ଫନିା ରୁ୍ଳ୍କ ୂଭକୁ୍ତ  ୄଯ ଦଅିମାଈଥିଫା ୄସଫା 
ଓଭିା ଫୟକି୍ତକତ ୄସଫାଯ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ ୄସଫା ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ 

ଫୀଭାଓୁ ୄସଫା ଯୂୄ ସମି୍ମତି ଓଯାମାଏ 

‚ଉୄବାକ୍ତା‛ ଥ  ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ: 

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

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

‚ତୁଟ‛ି ଥ  କୁଣଫର୍ତ୍ା, ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃତ ି ଓାମ ୟ ସଂାଦନଯ ୄର୍ୈୀୄଯ ୄଦାର୍, ୂର୍ଣ୍ ତା, ତୁଟ,ି ମ ୟାପ୍ତତା ମାହାଓୁ 
ୄଓୌଣସ ିଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ନ୍ତକ ତ ଚାଯ ିଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ 
ଓଭିା ନୟଓଙିଯି ନୁସଯଣୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଦ୍ୱାଯା ସଂାଦତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ନଅିମାଆଙ ି׀ 

‘ବିୄମାକ’ ଥ  ଏଓ ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତ ଯୂୄ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଅୄଯା ୄମ: 
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i. ଏଓ ନୁଘତି ଫୟାାଯ ପ୍ରଥା ପ୍ରତଫିନ୍ଧାମକ ଓ ଫୟଫସାଣ ଯବ୍ନଯାଓୁ ଙ୍ଗୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି

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

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

iv. ଘାଚ  ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ୄଫୈଧିଓଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଭିା ୟାୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯଥିିଫା ଭୂରୟ 
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄଟ׀ 

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

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

ଔ) ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ଧଫୟ 

ଈୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ ଫୟକୁଡଓି ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳା  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙାିତ 
ଓଯାମାଏ ׀ 

i. ଚରିଳା ନୟାୟାଧିଓଯଣ(ୄପାଯଭ): ଏହ ି ନୟାଣାଧିଓଯଣଙ୍କ ବିୄମାକସଫୁଯ ସୁଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ 
ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙ ିୄମଈଁଠ୍ ିଚନିରି୍ ଓଭିା ୄସଫାଯ ଭୂରୟ  ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ 20 
ରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ ୄଟ ׀  ଚରିଳା ୄପାଯଭଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଅୄଦର୍/ନରି୍ଣ୍ ଣଯ ନଷି୍ପାଦନ ାଆଁ ଏହାଓୁ ମଥାଥ  
ସବିିର ୄଓାଟ  ୂଦଫିାନୀ ନୟାଣାଣ  ଓୁ ଠ୍ାଆଫାାଆଁ ଧିଓାଯ ଦଅିମାଆଙ ି׀  

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

iii. ଚାତୀୟ ଓଭିଶନ: ଧିନଣିଭ ନ୍ତକ ତ ସ୍ଙାିତ ନ୍ତଭି ପ୍ରାଧିଓଯଣ ୄହଈଙନ୍ତ ି ଚାତୀଣ ଓଭିର୍ନ ׀ 
ଣାଙ୍କ ାଔୄଯ ଭୂବୂତ, ୁନଫଘିାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣାମକ ଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙ ି  ଏହା ׀
ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଅୄଦର୍ଠ୍ାଯୁ ଅସଥିିଫା ନିୄ ଫଦନକୁଡଓିଯ ରୁ୍ଣାଣୀ ଓଯନ୍ତ ି
ଏଫଂ ୄଭୌଓି ନୟାଣାଧିଓାଯୄଯ ଏହା ୄସହ ିଫଫିାଦକୁଡଓିଯ ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଁଠ୍ ିଚନିରି୍/ୄସଫା 
 ଦାଫୀଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ׀  ଣାଙ୍କ ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନ ଈୄଯ 
ନଯିୀକ୍ଷଣାମକ ଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଥାଏ ׀ 

ସଭସ୍ଗ ତନି ିବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଏଓ ଦଫିାନୀ ନୟାଣାଣଯ ଧିଓାଯ ଥାଏ ׀ 
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କ) ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଏଯ ଓଯଫିା ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଈୄଯାକ୍ତ ତନି ିନଫିାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଏଯ ଓଯଫିା ପ୍ରକ୍ରଣିା ତ ିସଯ ୄଟ ׀ 
ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନ ନଓିଟୄଯ ୄହଈ ଓଭିା ଚାତୀଣ ଓଭିର୍ନ ନଓିଟୄଯ ୄହଈ, ଏଓ ବିୄମାକ ଓଭିା ନିୄ ଫଦନ 
ପାଆର ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ ନାହିଁ ׀  

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

ଖ) ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭ ଅୄଦଶ 

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

i. ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭରୂୟ, (ଓଭିା ଫୀଭା ସନ୍ଦବ ୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ , ଘାଚ ଓୁ 
ବିୄମାକ୍ତାଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଫା  

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

iii. ପ୍ରର୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସଫାୄଯ ଥିଫା ତୂଟ ିଓଭିା ବାଫଓୁ ହଟାଆଫା  

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

v. କ୍ଷଭାନଙୁ୍କ ମୄଥଷ୍ଟ ଭରୂୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 

ଗ) ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ୄେଣୀ 

ତନି ିୄପାଯଭୄଯ ଥିଫା ଈୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ନଭିନରିଖିତ ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫବିାଚତି 
ହୁନ୍ତ,ି ୄମୄତ ଦୂଯ ମ ୟନ୍ତ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସଂକୃ୍ତ ୄଟ : 

i. ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ଫିଭେତା 

ii. ଦାଫୀଯ ଣ-ସଭାଧାନ 

iii. ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓଯଣ 

iv. ହାନଯି ଭାତ୍ରା/ଯିଭାଣ 

v. ରିସୀ ସର୍ତ୍ଧ, ନୁଫନ୍ଧ ଆତୟାଦ ି

4. ଫୀଭା ୄରାଓା (ପ୍ରଶାସନଓି ବିୄମାକ ମାଞ୍ଚ ଧିଓାଯୀ) 
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ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ଧିଓାଯ ନ୍ତକ ତ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ଦନି ର୍ାସଓୀଣ ୄକୄଚଟୄଯ 
ପ୍ରଓାର୍ତି ଏଓ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଚନତା ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ନଣିଭାଫୀ, 1998 ସ୍ଙାିତ ଓୄର ׀ ଏହ ି ନଣିଭାଫୀ 
ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତକତ ଙ୍କକି୍ତଯ ଫୀଭା, ଥ ାତ୍ ଫୟକି୍ତକତ ଦୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭାସଫୁ ାଆଁ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ପ୍ରତ ିରାକୁ ହୁଏ ׀ 

ଏହ ିନଣିଭକୁଡଓିଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓି ତଯପଯୁ ଳ୍ପ ଔଙ୍ଙ ୄ ଯ ସକ୍ଷଭ  ନଯିୄକ୍ଷ ବାୄଫ ଦାଫୀଯ 
ସଭାଧାନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ବିୄମାକକୁଡଓୁି ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ׀ 

ୄରାଓା, ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଙ୍କ ଯେଯ ସମ୍ମତିୄ ଯ ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ଧ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ  ଯାଭଶଧଦାତା ଯୂୄ 
ଓାମଧୟ ଓଯିାୄଯ ׀  

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

ଓ) ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ 

ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିବିୄମାକ, ଫୀଭତି ଓଭିା ତା’ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ 
ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହାଆ, ରିଖିତୄଯ ୄହଫା ଈଘତି୍ ମାହା ୄରାଓାଙୁ୍କ ସୄଭାଧିତ ୄହାଆଥିଫ ମାହାଙ୍କ 
ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଏଓ ର୍ାଔା/ଓାମ ୟାଣ ଥିଫ ׀ ଏହା ସହତି ବିୄମାକ୍ତାଓୁ ୄହାଆଥିଫା 
ହାନଯି ସ୍ୱଯୂ  ଫସି୍ଗାଯଯ ଅଓନ ଏଫଂ ଭକାମାଆଥିଫା ଯରିିପ ସହତି ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ସହାଣଓ ଦସ୍ଗାଫଚି 
ଭଧ୍ୟ ସଂରଗ୍ନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ 

ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି: 

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

 ବିୄମାକଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଥିିୄଫ 

 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ ଏଓ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ୍ତା ୄଓୌଣସ ିଈର୍ତ୍ଯ 
ାଆ ନ ଥିୄଫ   

 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଈର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମାକ୍ତା ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହାଆ ନ ଥିୄଫ ׀ 

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

iii. ବିୄମାକଟ ିୄଓୌଣସ ିନୟାଣାଣ ଓଭିା ଈୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଧିଓଯଣ ଓଭିା ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୄଯ ଫଘିାଯାଧୀନ 
ନ ଥିଫ ׀ 

ଔ) ୄରାଓା ଦ୍ାଯା ସୁାଯିଶ/ଯାଭଶଧ 

ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ/ୄପ୍ରାୄଟାଓର ୂର୍ଷି୍ଟାଘାଯ  କୁଡଓି ଯହଙି ି ମାହାଓୁ ୄରାଓା ାନ ଓଯଫିା ପ୍ରତୟାର୍ା 
ଓଯାମାଏ : 

i. ୄସବ ିଏଓ ବିୄମାକଯ ପ୍ରାପି୍ତଯ ଏଓ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁାଯରି୍ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍  
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ii. ପ୍ରତରିିିକୁଡଓି ଈବଣ ବିୄମାକ୍ତା  ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫା ଈଘତି 

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

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

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

କ) ୄରାଓା ଦ୍ାଯା ଧିନରି୍ଣ୍ଧୟ / ାଯିୄତାଷଓି 

ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ଧିନରି୍ଣ୍ ଣ ନଭିନରିଖିତ ନଣିଭାଫୀ ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି: 

i. ାଯିୄ ତାର୍ଓି ଟ. 20 ରାକ୍ଷ ୂନୁଗ୍ରହ ଫୂ ଓ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଦଣ  ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙ  
ସମି୍ମତି ଓଯ ି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫା ଈଘତି ׀  

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

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

iv. ମଦ ିଫୀଭିତ ୄସହ ିଧିନରି୍ଣ୍ ଣ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଧିନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୁ 
ରାକ ୁଓଯ ିନ ାଯନ୍ତ ି׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ଈୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନଣିଭ, 1986 ନୁସାୄଯ, ଓଏି ଏଓ ଈୄବାକ୍ତାଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହାଆାଯଫି ନାହିଁ ? 

I. ମିଏ ଫୟକି୍ତକତ ଈୄମାକ ାଆଁ ଚନିରି୍/ୄସଫା ବଡାୄଯ ନଏି 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ନୁଃଫକି୍ରଣ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚନିରି୍କୁଡଓୁି ଓିୄ ଣ 

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

IV. ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ନୟ ଚଣଓଯ ୄସଫାଯ ଈୄମାକ ଓୄଯ 

 

ଖ. ଫାର୍ତ୍ଧା ଫନିଭିୟ/ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାୄଯ ସୄବ୍ଷଣ ୄଓୌଶ 
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ସଫ ାଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ସଭୂହଯ ୄକାଟଏି, ମାହା ଓାମ ୟ ସ୍ଙୄଯ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଓାମ ୟ ସବ୍ନାଦନ ାଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା 
ୄସଫା ଓଭ ଘାଯୀ ାଔୄଯ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ, ୄହଈଙ ିଭଦୁୃ ୄଓୌର୍ ׀ 

ଓଠ୍ନି ୄଓୌର୍ – ମାହା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରଓାଯଯ ଓାମ ୟ ଓଭିା କ୍ରଣିା ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ କ୍ଷଭତା ସହତି 
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଭଦୁୃ ୄଓୌର୍ ଈବଣ ଓାମ ୟୄଯ  ଫାହାୄଯ ନୟ ଓଭ ୀ  ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସହତି 
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଫାର୍ତ୍ ାା ଓଯଫିାଯ ଚଣଓଯ କ୍ଷଭତା ସହତି ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀ ଫାର୍ତ୍ ା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍କୁଡଓି ଏହ ି
ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଟନ୍ତ ି׀ 

1. ଫାର୍ତ୍ଧା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ସଭେନ୍ଧ 

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

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

ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ କଢଫିାୄଯ ଓଏି ସାହାମୟ ଓୄଯ ? 

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

ଘତି୍ର 2: ଫଶି୍ୱାସ/ନଷି୍ଠା ାଆଁ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

 

 

 

 

 

 

i. ପ୍ରୄତୟଓ ସଭନ୍ଧ ଅଓର୍ ଣ ସହତି ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ : 

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

ଅଓଷଧଣ 

ଉସ୍ଥିତ ଯହଫିା ସଂୄପ୍ରଷଣ 

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

ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଈଦାହଯଣ ୄଫାଧହୁଏ ୄହଈଙ ି ଫଫିାହଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ସ୍ଘୀ ସ୍ୱାଭୀଯ ଈସ୍ଙିତ ି ଅଫର୍ୟଓ 
ଓୄଯ, ସ୍ୱାଭୀଯ ଈରବ୍ଧତା କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ୄଟ ଓ ି? ୄସହିଯ ିଏଓ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଅୄରାଘନାଯ ଫରି୍ଣ 
ୄହଈଙ ି ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ, ଓବ୍ନାନୀ ଓଭିା ଏହାଯ ପ୍ରତନିଧିି ୄହୄଫ ଓ ି ଏଫଂ ୄଓଭିତ ି  ସୄ ׀
ସଂରୂ୍ଣ୍ ଯୂୄ ଈସି୍ଙତ ଥିୄଫ ଓ ି ଗ୍ରାହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫରି୍ଣୄଯ ରୁ୍ଣୁଥିୄଫ ଓ ି? 

ୄଓୄତଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସଂରୂ୍ଣ୍ ଯୂୄ ଈସି୍ଙତ ନ ଥାଏ ଏଫଂ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ଗ 
ପ୍ରତୟାର୍ାଓୁ ନୟାଣ ଦଏି ׀ ଚୄଣ ତଥାି ଏଓ ଦୃି ସଭନ୍ଧ ଯଖିାୄଯ ମଦ ିୄସ ଅଶ୍ୱାସନା ୄଦଫା ହସିାଫୄଯ, ସବୂ୍ନର୍ଣ୍  
ସାଭାନୁବୂତ ିଥାଆ ଗ୍ରାହଓ ସହତି  ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଦାଣିତ୍ୱ ୄଫାଧ ପ୍ରଦର୍ ନ ଓୄଯ ׀ 

ଈୄଯାକ୍ତ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ ୄମଯଓି ି: 

 ଏଓ ଧାଯଣା ମାହା ଚୄଣ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ ଓଭିା 

 ୄମଈଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୄଣ ଈସି୍ଙତ ଯୄହ  ରୁ୍ୄଣ ଓଭିା 

 ସୄନ୍ଦର୍ ମାହା ଚୄଣ ନୟଚଣଓୁ ଠ୍ାଏ 

ୄହଈଙନ୍ତ ିସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ଦକିସଫୁ ଏଫଂ ର୍ଙୃ୍ଖା  ୄଓୌର୍ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏଓ ଥ ୄଯ ଚୄଣ ମାହା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ଓୄଯ, ୄହଈଙ ିଏଓ ଓାମ ୟ ମାହା ଚୄଣ ୄଓଭିତ ିବାୄଫ  ୄଦୄଔ, ଯ ଯଣିାଭ ׀  

ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଈୄଯ ଫହୁତ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତ ି ୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଯଖିଫାଯ ଔଙ୍ଙ  ଏଓ 
ନୂତନ ଗ୍ରାହଓ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ୄକ୍ଷା ଫହୁତ ଓଭ ୄଟ ׀ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧ ୄନଓ ସ୍ପର୍  ଫନୁି୍ଦୄଯ ଖୄଟ ଈ.ସ୍ୱ. ଗ୍ରାହଓଯ 
ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଫୁଛଫିା ସଭଣୄଯ, ଅଫଯଣକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ପଭ କୁଡଓି 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ୄତଣୁ, ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ଏହ ିଫନୁି୍ଦକଡୁଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓୄଯ ସଭନ୍ଧ ସଦୃୁି ଓଯଫିା 
ାଆଁ ୄନଓ ସୁୄ ମାକ ଙ ି׀ 

2. ଫାର୍ତ୍ଧା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଫାର୍ତ୍ ା-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓ’ଣ ? 

ସଭସ୍ଗ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଏଓ ୄପ୍ରଯଓ, ମିଏ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ାଏ,  ୄସହ ିସୄନ୍ଦର୍ଯ ଏଓ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ ା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଏହ ି
ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂରୂ୍ଣ୍  ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ ା ୄପ୍ରଯଓଯ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁଛିାୄଯ ׀ 
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ଘତି୍ର 3 :  ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରଓାଯ 

 

 

 

 

 

 

ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଫବିିନ୍ନ ଯୂୄଯ ୄହାଆାୄଯ 

 ୄଭୌଖିଓ 

 ରିଖିତ 

 ଣ-ୄଭୌଖିଓ 

 ର୍ଯୀଯ ବାର୍ାଯ ଈୄମାକ ଓଯ ି

ଏହା ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆ, ୄପାନ ୄଯ, ୄଭର ଓଭିା ଆଣ୍ଟଯୄନଟ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଘାଯଓି ଓଭିା 
ୄନୌଘାଯଓି ୄହାଆାୄଯ ׀ ସୄନ୍ଦର୍ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଓଭିା ଯୂ ଓଭିା ଭିଡଅି ଭାଧ୍ୟଭ ଫୟଫହୃତ ୄହଈ, 
ସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ସାଯ ୄହଈଙ ିମାହା ପ୍ରାପ୍ତ ଓର୍ତ୍ ା ଫୁଛିାୄଯ ୄମଭିତ ିସଂୄପ୍ରର୍ତି ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏଓ ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଏହା ଘଣନ ଓଯଫିା କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ଓ ି ଓିଯ ି  ୄଓୄତୄଫୄ ଏହା ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ ା 
ାଔଓୁ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ାଆଫ ׀  

ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଫଷିୟୄଯ ନଭିନୄଯ ସଘତି୍ର ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

ଅସନୁ୍ତ ଘତି୍ରୄଯ ଦକୁଡଓୁି ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିା : 

ଘତି୍ର 4: ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

 

ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରଓାଯ 

ୄଭୌଖିଓ ରିଖିତ ଣ-ୄଭୌଖିଓ 
ଶଯୀଯ ବାଷାଯ 

ଉୄମାକ ଓଯିଫା 

ଉତ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ଧା ଏନୄଓାଡଙି୍ଗ ଡିୄ ଓାଡଙି୍ଗ ଡିୄ ଓାଡଙି୍ଗ  

ପିଡଫୟାଓ  

ସନ୍ଦବଧ/ପ୍ରଓଯଣ 

ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ 
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ଯବିାଷା  

i. ଈତ୍ସ: ସୄନ୍ଦର୍ଯ ଈତ୍ସ ଯୂୄ, ବିଓର୍ତ୍ ା ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ଓାହିଁଓ ିଫାର୍ତ୍ ା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓଯୁଙ,ି  
ୄସ ଓ’ଣ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ ଏଫଂ ନଃିସୄନ୍ଦହ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ସଂୄପ୍ରର୍ତି ଓଯୁଥିଫା ସଘୂନା 
ଈୄମାକୀ  ସଠ୍ଓି ୄଟ ׀ 

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

iii. ଏୄନକାଡଙି୍ଗ ୂସୄଙ୍କତୀଓଯଣ  ୄହଈଙ ି ସୂଘନା ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ମାହା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ସ୍ୱଯୂୄଯ 
ଫୟକ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ ମାହା ଠ୍ାମାଆ ାଯଫି ଏଫଂ ନୟ ାଶ୍ୱ ୄ ଯ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଡିୄ ଓାଡଙି୍ଗ 
ୂସୄଙ୍କତାନୁଫାଦ  ଓଯାମାଏ ׀ ସୄଙ୍କତୀଓଯଣଯ ସପତା ଏହା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ୄଓୄତ 
ବରବାୄଫ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  ଭ୍ରାନ୍ତଯି ଅଧାଯଓୁ ଦୂଯ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ׀ ଏଥି ାଆଁ ତା’ ୄଶ୍ରାତାକଣ 
ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହା ଓଯଫିାୄଯ ଫପିତାଯ ଯଣିାଭ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ୄହଫ 
ମାହାଓୁ ବୂର ଯୂୄ ୄଫାଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

iv. ଏଓ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଏଓ ଘୟାୄନର ୂଭାଧ୍ୟଭ  ଚଯଅିୄଯ ଠ୍ାମାଏ, ମାହାଓୁ ୄସହ ି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ଘଣନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀  ଭାଧ୍ୟଭ ୄଭୌଖିଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୟକି୍ତକତ ସାଭନା-ସାଭନ ି ୄଫୈଠ୍ଓ, 
ୄଟରିୄପାନ   ଓନଫୄ ଯନିସଙ୍୍ଗ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁଏ, ଓଭିା ରିଖିତ ୄହାଆାୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ତ୍ର, ଆ-ୄଭର, 
ୄଭୄଭା,  ଯିୄ ାଟ  ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀  

v. ଡିୄ ଓାଡଙି୍ଗ ୂସୄଙ୍କତାନୁଫାଦ  ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ଘଯଣ ୄମଈଁଠ୍ ି ସୂଘନା ଏହାଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, 
ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ  ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରଓାଯ ୄଫାଧ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ୄଦଔାମାଏ ୄମ ସୄଙ୍କତାନୁଫାଦ ୂଓଭିା 
ଚୄଣ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଓିଯ ିଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ୄସୄତ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମୄତ ସୄଙ୍କତୀଓଯଣ ୂଚୄଣ ଏହାଓୁ 
ୄଓଭିତ ିପ୍ରଓାର୍ ଓୄଯ  ୄଟ ׀  

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

vii. ପିଡଫୟାଓ ୂପ୍ରତିୁଷି୍ଟ : ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ାମାଏ  ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ ାଓୁ ୄଭୌଖିଓ  
ଣ-ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ୄପ୍ରଯଓଓୁ ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ଠ୍ାଆଫା ଈଘତି ׀ ୄପ୍ରଯଓ ୄସବ ିପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ାଆଫା ଅଫର୍ୟଓ 
 ଏସଫୁ ପ୍ରତକି୍ରିଣାଓୁ ଧ୍ୟାନଯ ସହତି ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମୄହତୁ ଏହା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ଏହା ସାହାମୟ 
ଓଯଫି ଓ ିସୄନ୍ଦର୍ଟ ିଓିଯ ିପ୍ରାପ୍ତ ୄହରା  ତା ଈୄଯ ଓିଯ ିଓାମ ୟ ଓଯାକରା ׀ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ, ସୄନ୍ଦର୍ 
ଫଦା ମାଆାୄଯ ଓଭିା ରକା ଯୂୄ ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 
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3. ପ୍ରବାଫଶାୀ ସଂୄପ୍ରଷଣୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ଈୄଯାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ/ଫାଧା ଈୁଚିାୄଯ ׀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ଫଓୃିତ ୄହାଆାୄଯ ୄପ୍ରଯଓ ଫରି୍ଣୄଯ ସୃଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଧାଯଣା ଓାଯଣଯୁ, ଓଭିା ସୄନ୍ଦର୍ ଦୁଫ  ବାୄଫ ଯୂାଙି୍କତ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଯଣଯୁ, ଓଭିା ତ ିୄଫର୍ୀ ଓଭିା ତ ିଓଭ ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଯଣଯୁ, ଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ ା ୄପ୍ରଯଓଯ 
ସଂସ୍କତୃଓୁି ଫୁଛ ିନ ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ׀ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄହଈଙ ିଏହ ିସଫୁ ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ହଟାଆଫା ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓଯଫିାୄଯ ଓ’ଣ ସାହାମୟ ଓୄଯ ନାହିଁ ? 

I. ଅଓର୍ ଣ 

II. ଫଶି୍ୱାସ 

III. ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

IV. ସଂର୍ଣଫାଦ/ଫଶି୍ୱାସ 

 

ଗ. ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄଓୄତଓ ଫଧାଯଣାକୁଡଓୁି ୄଦଖିଫା ମାହାଓୁ ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଏଓ ଭହାନ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି ଓଯିଫା 

ଅୄଭ ଫୂ ଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଅଓର୍ ଣ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିସଭନ୍ଧଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ଗମ୍ଭ ׀ ଅଣ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ, ମିଏ ଅଣଙୁ୍କ 
ସନ୍ଦ ଓୄଯ ନାହିଁ, ଠ୍ାଯୁ ଫୟଫସାଣ କ୍ୱଘତି୍ ାଆ ାଯିୄ ଫ ׀ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄନଓ ଫୟକି୍ତ ଅଣଙ୍କ ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିା ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭାତ୍ର ଏଓ ତୁଯନ୍ତ ନଚଯ, ଓଭିା ଓଙି ି ୄସୄଓଣ୍ଡ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତ ି
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ସାକ୍ଷାତ ଓଯିୄ ଫ ׀ ଅଣ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଭତ, ଅଣଙ୍କ ଯୂ, ଅଣଙ୍କ 
ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ , ଅଣଙ୍କ ଅଘାଯ/ଫୟଫହାଯ ଏଫଂ ଅଣ ଓିଯ ି ନ୍ଧଙିନ୍ତ ି  ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ଓଯନ୍ତ ି  ଏସଫୁ ଈୄଯ ׀
ଅଧାଯତି ׀ ଭୄନ ଯଔନୁ୍ତ ୄମ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ଦୀଖ ସ୍ଙାଣୀ ହୁଏ ׀ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି ଓଯଫିା ାଆଁ 
ୄଓୄତଓ ଈୄମାକୀ ଯାଭର୍  ୄହଈଙ:ି 

i. ସଫଧଦା ଠ୍କି୍ ସଭୟୄଯ ଯହନୁ୍ତ ׀ ଓଙି ିସଭଣ ଫୂ ଯୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄମାଚନା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯନୁ୍ତ ସଫୁ 
ପ୍ରଓାଯଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଫିଭତା ାଆଁ ସି୍ଙତ ିନୁଯୂ ଓାମ ୟ ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ׀ 

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

 ଅଣଙ୍କ ଯୂଯଙ୍ଗ ସଠ୍କି୍ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯୁଙ ିଓ ି? 
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 ଅଣଙ୍କ ିନ୍ଧଥିିଫା ୄାର୍ାଓ ୄଫୈଠ୍ଓ ଓଭିା ଫସଯ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଓ ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଫାହୟ ଯୂ ଯଙ୍ଗ ସପା  ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଈର୍ତ୍ଭ ଫାଓଟା  ଖିଯ, ସପା  
ଫୟଫସ୍ଙିତ ୄାର୍ାଓ, ସପା  ଫୟଫସ୍ଙିତ ୄଭକ୍ ପ୍ ସହତି ? 

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

iv. ୄଔାରା, ଅତ୍ମ ଫଶି୍ୱାସୀ  ସଓାଯାତ୍ମଓ ୄହଫା 

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

 ଅଣ ସଧିା ଙଡିା ହୁନ୍ତ ିଓ,ି ଭୁଯୁଓ ିହସ ଦିନ୍ତ ିଓ,ି ୄନତ୍ର ସଂଓ  ଓଯନ୍ତ ିଓ,ି ଏଓ ଦୃି 
ହସ୍ଗଭିନ ଦ୍ୱାଯା ବୟଥ ନା ଓଯନ୍ତ ିଓ ି? 

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

v. ନୟ ଫୟକି୍ତ ଉୄଯ ଅଗ୍ରହ – ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଚନିରି୍ ୄହଈଙ ିନୟ ଫୟକି୍ତଠ୍ାୄଯ ଫାସ୍ଗଫଓି ଯୂୄ 
ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯଫିା ׀ 

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

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

 ଅଣ ସଂୂର୍ଣ୍ ଯୂୄ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଈସି୍ଙତ  ଈରବ୍ଧ ଙନ୍ତ ି ଓ ି ଓଭିା 
ଅଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତଓାଯଯ ଧା ସଭଣୄଯ ଅଣ ୄଭାଫାଆର ୄପାନୄଯ ଫୟସ୍ଗ ଯହୁଙନ୍ତ ି׀ 

1. ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବାଷା (ଶାଯୀଯିଓ ବାଷା) 

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

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

ଓ) ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସ 

ଏଆଠ୍ ିୄଓୄତଓ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଆଙ ିଓ ିଚୄଣ ଓିଯ ିଅମକ ଫଶି୍ୱାସୀ  ଅମକ –ପ୍ରତରି୍ତୃ ୄଦଔାମିଫ, ନୟଓୁ 
ଏହ ିଧାଯଣା ସୃଷି୍ଟ ଓଯ ିଓ ିତାଓୁ ଧ୍ୟାନଯ ସହତି ରୁ୍ଣାମାଈଙ ି: 

 ଙ୍ଗ-ଫନିୟାସ – ଓାନ୍ଧକୁଡଓି ଙଓୁ ଯଖି ସଧିା ଙଡିା ୄହଫା 

 ଦୃଢ ୄନତ୍ର ସଂଓ  – ଏଓ ‚ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଈଥିଫା‛ ଭୁଔ ସହତି 
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 ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟରୂ୍ଣ୍   ଚାଣି ରୁ୍ଣି ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯୁଥିଫା ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ 

क  ଫଶି୍ୱାସ / ନଷି୍ଠା 

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

 ଅଖିକୁଡଓି ଫହୁତ ଓଭ ଓଭିା ନାସି୍ଗ ବ ିସଂଓ  ଓଯଫିା, ଓଭିା ର୍ୀଘ୍ର ର୍ୀଘ୍ର ଘକ୍ଷୁ ଘନ 

 ଓହଫିା ସଭଣୄଯ ହାତ ଓଭିା ଙୁ୍ଗକିୁଡଓି ଚଣଓଯ ଭହୁଁ ସମ୍ମଔୁୄଯ ଥିଫ 

 ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯ ୄବୌତଓିଯୂୄ ନୟ ଚଣଓଠ୍ାଯୁ ନୟ ଅୄଡ ଫୁରିଥିଫ 

 ଚଣଓଯ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ୄଫକ ଫଢମିାଏ  

 ୄଘୄହଯାଯ ଯଙ୍ଗ ଫଦ ିମାଏ; ଭୁଔଭଣ୍ଡ ଓଭିା ୄଫଓ ରାର ୄହାଆମାଏ  

 ଛା ୄଫାହଫିା ଫଢମିାଏ  

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

 ଫଘନ - ସ୍ୱଯ ଧ୍ୱନ ିଭଧ୍ୟଭଯୁ ଓଭୄଯ ଯଖି ଧୀଯ  ସ୍ପଷ୍ଟ 

ୄଓୄତଓ ର୍ାଯୀଯଓି ଘନ, ମାହା ଅମକ ଯକ୍ଷାଓାଯତିା  ଣ-ପ୍ରାପ୍ତଓାଯତିାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ 
ହୁଏ: 

 ହାତ /ଫାହୁଯ ବାଫବଙ୍ଗୀ/ସୄଙ୍କତକଡୁଓି କ୍ଷଦୁ୍ର  ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯଯ ନଓିଟୄଯ ଥାଏ  

 ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ବାଫବିଫୟକି୍ତ ତ ିଓଭ ଥାଏ 

 ର୍ଯୀଯ ୄବୌତଓିଯୂୄ ଅଣଙ୍କଠ୍ାଯୁ ନୟ ଅଡଓୁ ୄଭାଡମିାଏ  

 ଫାହୁ ଦୁଆଟ ିର୍ଯୀଯ ସମ୍ମଔୁୄଯ ଙଓ ଅଓାଯୄଯ ଯଔାମାଏ  

 ଅଖିକୁଡଓି ଳ୍ପ ସଂଓ  ଯଔନ୍ତ,ି ଓଭିା ତ ଅୄଡ ୄଦଔନ୍ତ ି

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

2. େଫଣ ୄଓୌଶ  

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

ଓ) ସକ୍ରୟି େଫଣ: 

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

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

i. ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 

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

 ଫକ୍ତା ଅୄଡ ସଧିା ସରଔ ୄଦଔନୁ୍ତ 

 ଧ୍ୟାନ ହଟାଈଥିଫା ଘନି୍ତାଧାଯାକୁଡଓୁି ନୟ ଅୄଡ ଯଔନୁ୍ତ 

 ଭାନସଓି ଯୂୄ ଏଓ ଔଣ୍ଡନ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

 ସଭସ୍ଗ ଫାହୟ ଫଓିର୍ ଣଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯନୁ୍ତ ୂଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଅଣଙ୍କ ୄଭାଫାଆରଓୁ 
ନଃିର୍ବ୍ଦ ଯୂୄଯ ଯଔନୁ୍ତ    

 ଫକ୍ତାଙ୍କ ର୍ାଯୀଯଓି ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀଓୁ ‚ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ ରୁ୍ଣନୁ୍ତ‛ 

ii. ଅଣ ଶୁଣୁଙନ୍ତ ିୄଫାରି ପ୍ରଦଶତି ଓଯିଫା: 

ଏଆଠ୍ ିର୍ାଯୀଯଓି ବାର୍ା ୂଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ ଯ ଈୄମାକ ଏଓ କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ବୂଭଓିା ନଫି ାହ ଓୄଯ ׀ ଈଦାହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ: 

 ୄଫୄୄଫୄ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯ ିାୄଯ  ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଆ ାୄଯ   

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

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

iii. ପିଡଫୟାଓ (ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ) ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା: 

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

 ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ନୟଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଈାଣ ୄହଈଙ ି ଫକ୍ତାଯ 
ଫକ୍ତଫୟଓୁ/ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ସଯ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା  

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

ଉଦାହଯଣ 

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

ଫକ୍ତାଙ୍କ ସରି ଶବ୍ଦକଡୁଓୁି ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ ଓହଫିା - ଭାୄନ ଅଣ ଓହୁଙନ୍ତ ିଓ ି ‘ଅଭଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄମାଚନାକଡୁଓି ୄସୄତ 
ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁନାହିଁ ମାହା ତ ିଅଓର୍ ଣୀଣ’ - ଭଁୁ ଅଣଙୁ୍କ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଫୁଛଙି ିତ ? 

iv. ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ନ ୄହଫା : 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ସଫ ଫୃହତ୍ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ୄହଈଙ ିଫକ୍ତା ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନାମକ ଓ  କ୍ଷାତ ିୄହଫାଯ 
ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି  ଯଣିାଭ ହୁଏ ୄମ ୄଶ୍ରାତା ରୁ୍ଣି ାୄଯ ମାହା ଫକ୍ତା ଓୄହ ଓନୁି୍ତ ତା’ ନଚି କ୍ଷାତ ିଥ ଫୟାଔୟା ׀
ନୁସାୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ ତାହା ରୁ୍ୄଣ ଓ ିଫକ୍ତା ଓ’ଣ ଓହୁଥାଆାୄଯ ׀ 

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

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

 ଫକ୍ତାଓୁ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯଫିା ୂଫ ଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫନୁି୍ଦଓୁ ୂଯା ଓଯଫିାଓୁ ନୁଭତ ିୄଦଫା 
 ୄଓୌଣସ ିଫିଯୀତ ତଓ  ଦ୍ୱାଯା ଫକ୍ତାଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫାଧା ନ ୄଦଫା 

v. ମଥାଥଧ ଯୂୄ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫା/ପ୍ରତକି୍ରୟିା ୄଦଔାଆଫା 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ ମାହା ଫକ୍ତା ଓୄହ, ତାହାଓୁ ଭାତ୍ର ରୁ୍ଣିଫାଠ୍ାଯୁ ନୟ ଫହୁତ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ସଂରୂ୍ଣ୍  ୄହାଆାୄଯ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄଶ୍ରାତା ୄଓୌଣସ ି ଯୂୄ ଫ ି ୄହଈ, ଓହଫିା 
ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ବାଫ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତକି୍ରଣିା ପ୍ରଦର୍ ନ ଓୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ନଣିଭଯ ାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଏହା 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଫକ୍ତାଓୁ ନୀଙ୍ଙ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ୄଦଔା ମାଈ ନାହିଁ ଫଯଂ ସମ୍ମାନ  ଭମ ୟାଦା ସହତି 
ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଈଙ ି׀ ଏକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି: 

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

ଫୟଫହାଯ ାଆଫାଓୁ ଘାହାନ୍ତ ି

vi. ସଭାନୁବୂତଓି େଫଣ:  

ସଭାନୁବୂତଓି ୄହଫାଯ ଫସୁ୍ଗତଃ ଥ  ୄହଈଙ ି ନଚିଓୁ ନୟ ଫୟକି୍ତଯ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଯଖିଫା ଏଫଂ ନୟ ଫୟକି୍ତଯ 
ବାଫନା ନିୄ ଚ ନୁବଫ ଓଯଫିା ୄମଭିତ ିୄସହ ିଫୟକି୍ତ ନୁବଫ ଓଯଥିାନ୍ତା ׀ 

ସଭାନୁବୂତ ିଯୂୄ ଶ୍ରଫଣ ଓଯଫିା ସଭସ୍ଗ ଈର୍ତ୍ଭ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଙ୍ଗ ׀ ଏହା ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ 
ସୂକ୍ଷ୍ମ /ସଂଓଟୂର୍ଣ୍  ୄହାଆମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ନୟ ଫୟକି୍ତ ବିୄମାକ ଥିଫା  ଫହୁତ ଓଷ୍ଟୄଯ ଥିଫା ଏଓ 
ଗ୍ରାହଓ ହୁଏ ׀  

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

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ ? 

I. ଈର୍ତ୍ଭ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 
II. ତୟନ୍ତ ଅୄରାଘନାମକ ଓ ୄହଫା 
III. ସଭାନୁବୂତଓି ଶ୍ରଫଣ 
IV. ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିା ୄଦଔାଆଫା 

 
ଘ. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ 

1. ଫହିଙ୍ଗାଫୄରାଓନ 

ଫର୍ତ୍ ଭାନ ସଭଣୄଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ଭାରିଓାନା ସଭନ୍ଧୀଣ କମ୍ଭୀଯ ଘନି୍ତା ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଈଙ,ି ଓାଯଣ ନୁଘତି ଫୟଫହାଯ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓି ଫଢଫିାୄଯ ରାକିଙ ି  ଫଶି୍ୱଯ ୄଓୄତଓ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଭିଥୟା ଅଓାଈଣ୍ଟ  ସାଧୁ ׀
ୄରଔା ୂଡଟି  ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସାହାମୟୄଯ ଠ୍ଓଥିିଫାଯ ଭିଙି ି  ଓୄତଓ ଫନୁ୍ଧଭାନଙ୍କ ୄରାବଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ାଆଁୄ ׀
ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରଫନ୍ଧଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଙ୍କକୁଡଓିଯ ପଣ୍ଡସଫୁଯ ଦୁଯୁୄମାକ ଓଯାମାଆଙ ି  ଓଭ ଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫୟକି୍ତକତ ׀
ରାବଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଫାାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଧିଓାଯଯ ଈୄମାକ ଓଯଙିନ୍ତ ି ି ଫଦ୍ଧତି ଯୂୄ, ୄସହ ׀ ୄରାଓଭାୄନ 
ୄମଈଭଁାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଓାମ ୟ ସବ୍ନାଦନ ାଆଁ ଚନ ସଭୁଦାଣ ଫଶି୍ୱାସ ଓଯନ୍ତ,ି ଫଶି୍ୱାସଓୁ ପ୍ରତାଯତି ଓଯଥିିଫା 
ୄଦଔାମାଆଙ ି׀ ଫୟକି୍ତକତ ର୍କି୍ତ ଫଦ୍ଧ ନ  ୄରାବ ପ୍ରଘତି ଙ ି׀    

ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ, ଦାଣିତ୍ୱ  ଓୄ ାୄଯଟ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଫଢ ିଘାରିଙ,ି ୄମଈକଁଡୁଓୁି ଏଓତ୍ର 
ଯୂୄ ଫୟଫସାଣୄଯ ‚ୄନୈତଓିତା‛ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀ ‘ସୂଘନାଯ ଧିଓାଯ ନଣିଭ’ ବ ିଧିନଣିଭକୁଡଓି  ‘ଚନ ସ୍ୱାଥ  
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ବିୄମାକ’ ବ ିଫଓିାର୍ସଫୁ ଈର୍ତ୍ଭ ଦାଣିତ୍ୱ  ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ ଭାଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ମୄଥଷ୍ଟ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  
ଟନ୍ତ ି׀  

ୄନୈତଓି ଅଘାଯଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱତଃ ଈର୍ତ୍ଭ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ୄହାଆଥାଏ ׀  ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତାଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ 
ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ନଷି୍ଠାଫୂ ଓ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ଈର୍ତ୍ଭ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ଓୁହାମାଏ ׀ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ନୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଓଭ ସହାନୁବୂତ ିପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ  ନଚି ାଆଁ ଧିଓ ସ୍ୱାଥ  ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନଚିଯ ସଯଓାଯୀ ଦଫୀ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ନଚି-ସ୍ୱାଥ  ସାଧନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଣାସ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଓୁହାମାଏ ׀ ନଚିଯ ସ୍ୱାଥ  ପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ଟି ୄଦଫାୄଯ 
ଓଙି ିୄଦାର୍ ନାହିଁ ׀ ଓନୁି୍ତ ନୟଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ ଯ ଭୂରୟ ଫଦୄଯ ଏହା ଓଯଫିା ନୟାଣ ୄଟ ׀  

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

ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଖୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ନଚିଯ ସ୍ୱାଥ  ରାବଓୁ ନୟଯ ସ୍ୱାଥ  ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଫାରି ଫଘିାଯ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଫବିିନ୍ନ ଫନିଣିାଭଓୄଯ ଅଆ.ଅଆ. ଡ.ିଏ ଦ୍ୱାଯା ଈରିଳଖିତ ୄନୈତଓି ସଂହତିା ୂଧ୍ୟାଣ 4 ୄଯ ଅୄରାଘତି 
ୄହାଆଥିଫା  ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଅୄଡ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ତି ହୁଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଅଘାଯ ସଂହତିାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଧାଯାଓୁ ଚାଣଫିା ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମ 
ସଂହତିାଯ ଈରଖଂନ ନ ୄହଈ ׀ ନୁାନ ସ୍ୱତଃ ହୁନ୍ତା ମଦ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ତାଙ୍କଯ ପ୍ରତନିଧିିଭାୄନ ସଫ ଦା 
ପ୍ରତୟାର୍ତିଯ ସ୍ୱାଥ ଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଔୄନ୍ତ ׀ ଚନିରି୍ସଫୁ ୄନୈତଓି ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଧିଓାଯୀଭାୄନ 
ପ୍ରତୟାର୍ତିଯ ରାବ ୄକ୍ଷା ଫୟଫସାଣଯ ରକ୍ଷୟ ଈୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତ ି׀ 

2. ଫିୄ ଶଷତା 

ୄନୈତଓି ଅଘଯଣଯ ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ୄହଈଙ:ି 

ଓ  ଗ୍ରାହଓଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାଥ /ହତିଓୁ ଚଣଓଯ ନଚି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରାବକୁଡଓିଯ ଈୄଯ 
ସ୍ଙାନ ୄଦଫା  

ଔ  ଗ୍ରାହଓଯ ଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଫୟଫସାଣିଓ  ଫୟକି୍ତକତ ସଘୂନାଓୁ ତୟନ୍ତ ୄକାନୀଣତା ସହତି 
ଯଖିଫା  ୄକୌଯଫାନିତ ଭୄନ ଓଯଫିା  

କ  ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ନରି୍ଣ୍ ଣକୁଡଓୁି ୄନଫାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଯ ସଂରୂ୍ଣ୍   
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିା 

ନଭିନ ଯସିି୍ଙତସିଫୁୄଯ ୄନୈତଓିତା ସହତି ଭଧ୍ୟଭାକ  ଘଣନ ଓଯଫିାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଯହ ିାୄଯ: 

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

ଔ  ଏଓ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ରିସୀଓୁ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଓଯ ିଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରୄରାବନ ୄଦଔାଆଫା 
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କ  ୄସହ ିଯସିି୍ଙତକିୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫା ମାହା, ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଚଣାୄଡ, ଗ୍ରାହଓ ଓଭିା 
ଦାଫୀଯ ରାବଗ୍ରାହୀଯ ହତି ଈୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫ ଓାଆାୄଯ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 6 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ୄନୈତଓି ଅଘାଯଯ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ନୁୄହଁ ? 

I  ସୂଘନାପ୍ରାପ୍ତ ନରି୍ଣ୍ ଣକୁଡଓୁି ୄନଫାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିା 
II. ଗ୍ରାହଓଯ ଫୟଫସାଣ  ଫୟକି୍ତକତ ସଘୂନାଯ ୄକାନୀଣତା ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା 
III. ଅମକ -ସ୍ୱାଥ ଓୁ ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥ ଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙାନ ୄଦଫା 
IV. ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥ ଓୁ ଅମକ -ସ୍ୱାଥ ଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙାନ ୄଦଫା 

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା  ସଭନ୍ଧଯ ବୂଭିଓା ନୟ ଈତ୍ପାଦ ୄକ୍ଷା ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତ ିୄଫର୍ୀ-ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀  
ଔ  ୄସଫା କଣୁଫର୍ତ୍ାଯ ାଞ୍ଚ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ସଘୂଓଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି ଫଶି୍ୱସନୀଣତା, ଅଶ୍ୱାସନା ୂପ୍ରତରୁି୍ତ ି, 

ପ୍ରତକି୍ରିଣାର୍ୀତା, ସଭାନୁବୂତ ିଏଫଂ ସ୍ପର୍ କଭୟ ୂୄବୌତଓି   
କ  ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟଓୁ ୄସହ ିଅଥଓି ରାବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ 

ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖ  ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୁସ୍ଙ/ଈର୍ତ୍ଭ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓଯଫିାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
ଖ  ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ବୂଭିଓା ତୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀ 
ଗ  ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଏଓ ସଙ୍କତି ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ୂଅଆ.ଚ.ିଏମ୍. ଏସ୍  ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ିମାହାଯ 

ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଧୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଈୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ ׀  

ଘ  ୄରାଓା, ଫୀଭତି  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଯସ୍ପଯ ସମ୍ମତିୄ ଯ, ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ  ଯାଭର୍ ଦାତା 
ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଙ  ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଏଫଂ ମଥାଥ  ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିା ୄଦଔାଆଫା ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ 
  ׀

ଚ  ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ନଚି ସ୍ୱାଥ  ୄକ୍ଷା ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥ ଓୁ ସ୍ଙାନ ୄଦଫା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଓ  ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା 
ଔ  ସଭାନୁବୂତ ି
କ  ସଙ୍କତି ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ୂ ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍.  
ଖ  ଗ୍ରାହଓ ସୁଯକ୍ଷା ଧିନଣିଭ, 1986 
ଗ  ଚଲି୍ଲା ଈୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଧିଓଯଣ 
ଘ  ଫୀଭା ୄରାଓା/ଫୀଭା ପ୍ରର୍ାସନଓି ବିୄମାକ ମାଞ୍ଚ ଧିଓାଯୀ 
ଙ  ର୍ାଯୀଯଓି ବାର୍ା/ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ 
ଚ  ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ 
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ଛ  ୄନୈତଓି ଅଘାଯ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ  

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନ ଓା ଭୂରୟଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଅଥଓି ରାବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ମାହା ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖ ାଫଧି ସଭନ୍ଧ 
ସ୍ଙାନ ଦ୍ୱାଯା ହାସର ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଅଆନ ନୁସାୄଯ ନଫିାମ ୟ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଈୄଯ ଫାଦ ଫଫିାଦଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁୄହଁ  ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଈୄବାକ୍ତା ସଯୁକ୍ଷା ଧିନଣିଭ, 1986 ନୁସାୄଯ, ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ୁନଃଫକି୍ରଣ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚନିରି୍କଡୁଓୁି ଓିୄ ଣ, 
ଏଓ ଈୄବାକ୍ତାଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହାଆାଯଫି ନାହିଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସଂର୍ଣଫାଦ/ଫଶି୍ୱାସ ଏଓ ସୁସ୍ଙ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାନ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ତୟନ୍ତ ଅୄରାଘନାମକ ଓ ୄହଫା ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ  ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଅମକ -ସ୍ୱାଥ ଓୁ ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥ ଯ ଅକୄଯ ସ୍ଙାନ ୄଦଫା ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ନୁୄହଁ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ପ୍ରଶନ 1 

____________ଏଓ ସ୍ପର୍ କଭୟ ଚନିରି୍ ନୁୄହଁ ׀ 

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

ପ୍ରଶନ 2 

_______________ୄସଫା କଣୁଫର୍ତ୍ାଯ ଏଓ ସୂଘଓ ନୁୄହଁ ׀ 

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

ପ୍ରଶନ 3 

ବାଯତୄଯ _____________ ଫୀଭା ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀ 

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

ପ୍ରଶନ 4 

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭା ଭୂରୟ ହ୍ରାସ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ି_______________ ׀ 

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

ପ୍ରଶନ 5 

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

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

ପ୍ରଶନ 6 

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

ପ୍ରଶନ 7 

_______________ ଙ୍କ ୄସହ ି ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ ସୁଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି ୄମଈଁଠ୍ ି ଚନିରି୍ 
ଓଭିା ୄସଫାଯ ଭରୂୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦାଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ ଥାଏ׀ 

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

ପ୍ରଶନ 8 

ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ : 

I. ଅମକ ଫଶି୍ୱାସୀ ୄହାଆ 
II. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଈସ୍ଙିତ ଯହ ି
III. ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯ ି
IV. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଈସ୍ଙିତ ଯହ ିଅଗ୍ରହ ୄଦଔାଆ  ଅମକ ଫଶି୍ୱାସୀ ୄହାଆ 

ପ୍ରଶନ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫକ୍ତଫୟଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ : 

I. ଫୀଭା ଫକି୍ରି ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ସମ୍ଭଫ ୄଟ 
II. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ  
III. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ବିଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଶି୍ୱାସ ସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ  
IV. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ୄଓଫ ର୍ୀର୍  ପ୍ରଫନ୍ଧଠ୍ାଯୁ ଅର୍ା ଓଯାମାଏ 

 

ପ୍ରଶନ 10 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଥାଏ : 

I. ଫକ୍ତା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 
II. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯଫିା  ଭୁଯୁଓ ିହସ ୄଦଫା 
III. ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
IV. ଫକ୍ତା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯଫିା  ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଫା ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
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ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ପର୍ କଭୟ ଚନିରି୍ ନୁୄହଁ  ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଘତୁଯତା ୄସଫା କଣୁଫର୍ତ୍ାଯ ଏଓ ସଘୂଓ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ବାଯତୄଯ ୄଭାଟଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀   

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭା ଭୂରୟ ହ୍ରାସ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଓାଟଫିାୄମାକୟ ଧାଯା ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ  5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 6  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚଲି୍ଲା ନୟାଣାଧିଓଯଣଙ୍କ ୄସହ ିଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ ସୁଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି ୄମଈଁଠ୍ ିଚନିରି୍ ଓଭିା 
ୄସଫାଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦାଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ ଥାଏ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  
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ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ଅମକ ଫଶି୍ୱାସୀ ୄହାଆ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଈସି୍ଙତ ଯହ ି ଅଗ୍ରହ ୄଦଔାଆ ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ବିଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଶି୍ୱାସ ସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

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

ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଫୀଭା ଈୄଦୟାକ ଭଔୂୟତଃ ଏଓ ୄସଫା ଈୄଦୟାକ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍,ି ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ପ୍ରତୟାର୍ାକୁଡଓି 
ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଯୂୄ ଫୃଦ୍ଧ ିାଈଙ ିଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତ ିସୄନ୍ତାର୍ ସଫ ଦା ଯହୁଙ ି  ׀
ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଈତ୍ପାଦ ନଫୀନତା  ଅଧୁନଓି ୄଦୟାକିଓୀଯ ଈୄମାକଯ ସହାଣତାୄଯ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ସ୍ଗଯୄଯ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଈନ୍ନତ ିସୄତ୍ତ୍ୱ, ଈୄଦୟାକ ଗ୍ରାହଓ ସୄନ୍ତାର୍  ନଓୃିଷ୍ଟ ଙଫ ିହସିାଫୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ି  ׀
ଏହ ିଯସିି୍ଙତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାାଆଁ ସଯଓାଯ  ଫନିଣିାଭଓ ୄନଓ କୁଡଏି ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଙନ୍ତ ି׀ 

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

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 
 

A. ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା –ଈୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଣ, ୄରାଓା 
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A. ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା – ଉୄବାକ୍ତା ନୟାୟାୟ, ୄରାଓା 
1. ସଭନିେତ ବିୄମାକ ଯଘିାନା ପ୍ରଣାୀ (ଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍ ସ) 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମାକ ଯଘିାନା ପ୍ରଣାୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଓଯଙିନ୍ତ ିମାହା ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ 
ଏଓ ୄଓନ୍ଧୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଈୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ 
ଓାମ ୟ ଓୄଯ ׀ 

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

ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରଣାୀ  

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

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

2. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଅଆନ, 1986 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଏହ ି ଅଆନଓୁ ‚ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥଧଯ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାକାଆଫାଓୁ ଏଫଂ ଉୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଫଫିାଦକୁଡଓିଯ 
ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ାଆ ଁ ଉୄବାକ୍ତା ଯିଷଦ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ପ୍ରତଷି୍ଠା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯିଫା ାଆ‛ଁ ଫଧିିଫଦ୍ଧ 
ଓଯାକରା ׀ ଏହ ିଅଆନଓୁ ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା (ସଂୄଶାଧନ) ଅଆନ, 2002 ଦ୍ାଯା ସଂୄଶାଧିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 
ଅଆନୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଯବିାର୍ାକୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି: 

ଯିବାଷା 

“ୄସଫା” ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିଫଫିଯଣଯ ୄସଫା ମାହାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଈୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ 
ଏଫଂ ୄମଈଥଁିୄଯ ଫୟାଙି୍କଂ, ଥ  ୄମାକାଣ, ଫୀଭା, ଯଫିହନ, ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ, ଫଦୁିୟତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭିା ନୟାନୟ ର୍କି୍ତ 
ୄମାକାଣ, ଔାଦୟ ଓଭିା ଅଫାସ ଓଭିା ଈବଣ, କହୃ ନଭି ାଣ, ଭୄନାଯଞ୍ଜନ, ଅୄଭାଦ ପ୍ରୄଭାଦ ଓଭିା ସଭାଦ ଓଭିା 
ନୟାନୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ରୁ୍ଳ୍କ ଭୁକ୍ତ ଓଭିା ଫୟକି୍ତକତ ୄସଫାଯ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ୄଓୌଣସ ି
ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଫୀଭାଓୁ ଏଓ ୄସଫା ଯୂୄ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

“ଉୄବାକ୍ତା” ଯ ଥ  ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ 

 ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ି କୃୄହାଓଯଣଓୁ ଓିୄ ଣ ଏଫଂ ୄସବ ି କୃୄ ହାଓଯଣଯ ୄଓୌଣସ ି
ଈୄମାକଓର୍ତ୍ ାଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ମିଏ ୄସବ ି
କୃୄହାଓଯଣ ୂସାଭଗ୍ରୀ  ଓୁ ନୁଃଫକି୍ରଣ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିଫାଣିଚୟିଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିା  
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 ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄସଫାଓୁ ବଡାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିା ଏହାଯ ରାବ ଈଠ୍ାଏ ଏଫଂ ୄସବ ି
ୄସଫାକୁଡଓିଯ ରାବଗ୍ରାହୀଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  

“ତୁଟ”ି ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିୄଦାର୍, ୂର୍ଣ୍ ତା, ପ୍ରଦର୍ ନଯ କଣୁଫର୍ତ୍ା, ପ୍ରଓୃତ ି ଯୀତିୄ ଯ ରଖ ୁପ୍ରାଘୁମ ୟ ମାହାଓୁ 
ୄଓୌଣସ ିଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ତା’ ନ୍ତକ ତ ଫଚାଣ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଘୁକି୍ତ 
ଓଭିା ନୟଥା ନୁମାଣୀ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ସଂାଦତି ଓଯଫିା ାଆଁ ନଅିମାଆଥିଫ ׀   

“ବିୄମାକ”ଯ ଥ  ଏଓ ବିୄମାକଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଅୄଯା ୄମ : 

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

ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙନ୍ତ ି 
 ଘାଚ  ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଭିା ୟାୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ 

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

ଫିଦସଂଓୁ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓି ଚନସାଧାଯଣଓୁ ଫକି୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ମାହା ୄସହ ିଅଆନଯ 
ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓିଯ ଈରଖଂନ ୄଟ ମାହା ୄସବ ିକୃୄ ହାଓଯଣ ସାଭଗ୍ରାକୁଡଓିଯ ଈୄମାକଯ ଫରି୍ଣ, 
ଯୀତ ି ପ୍ରବାଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନା ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯଫିା ଫୟଫସାଣୀ ୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ 

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

‚ଈୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓି‛ ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳା  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

i. ଚଲି୍ଲା ୄପାଯମ୍ 

 ଏହ ି ୄପାଯଭଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ସୀଭା ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ବିୄମାକକଡୁଓୁି ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ୄମଈଁଠ୍ ି
କୃୄହାଓଯଣ ଓଭିା ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣଯ ଭରୂୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ 
ୄଟ ׀ 

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

ii. ଯାଚୟ ଅୄୟାକ 

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

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

 ନୟାନୟ କ୍ଷଭତା  ୄଫୈଧାନଓି ଧିଓାଯ ଚରିଳା ୄପାଯମ୍ ସଦୃର୍ ୄଟ ׀ 

iii. ଚାତୀୟ ଅୄୟାକ                  

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

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

 ଏହା ନଓିଟୄଯ ଯାଚୟ ଅୄଣାକଙ୍କ ଈୄଯ ନଯିୀକ୍ଷଣାମକ ଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି׀ 

ସଭସ୍ଗ ତନି ିଭାଧ୍ୟଭଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଏଓ ସବିିର ନୟାଣାଣଯ କ୍ଷଭତାସଫୁ ଯହଙି ି׀ 

ଘତି୍ର 1: ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ାଆଁ ପ୍ରଣାୀ/ଭାଧ୍ୟଭ 

 

b) ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା/ପ୍ରଣାୀ 

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

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

i. ବିୄମାକଓାଯୀଙୁ୍କ ଭୂରୟ, ୂଓଭିା ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ , ବିୄମାକଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା      
ରୁ୍ଳ୍କଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫାଓୁ 

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

iii. ପ୍ରର୍ନ ଈଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄସଫାୄଯ ଥିଫା ତୁଟ ିଓଭିା ବାଫକୁଡଓୁି ଦୂଯ ଓଯଫିାଓୁ 
iv. ନୁଘତି ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ଓଭିା ନରି୍ଦି୍ଧ ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ନଫୃିର୍ତ୍ ଓଯଫିାଓୁ ଓଭିା ୄସକୁଡଓୁି ନୁଫ ାଯ ନ      

ଓଯଫିାଓୁ 
v. କ୍ଷଭାନଙୁ୍କ ମ ୟାପ୍ତ ଭରୂୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ 

d) ବିୄମାକକୁଡଓିଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତନି ିୄପାଯମ୍ ନ୍ତକ ତ ଈୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ନଭିନରିଖିତ 
ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି  

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

3. ଫୀଭା ୄରାଓା 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ , 1938 ଯ କ୍ଷଭତା ନ୍ତକ ତ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ୄଯ ଯାଚଓୀଣ କୟାୄଚୄେ 
ପ୍ରଓାର୍ତି ଏଓ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ସାଫ ଚନୀନ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ନଣିଭାଫୀ, 1998 ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓୄର ׀ ଏହ ିନଣିଭକୁଡଓି 
ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା, ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭାକୁଡଓି ାଆଁ, ଥ ାତ୍, ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷଭତାୄଯ 
ନଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭାାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ׀ 

ୄରାଓା, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ଧାଙ୍କ ାଯେଯିଓ ସମ୍ମତ ିଦ୍ାଯା, ଓାମଧୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଏଫଂ ଉୄଦଷ୍ଟା 
ଯୂୄ ଓାମଧୟ ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀ 

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

a) ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ 
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ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିବିୄମାକ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଥିଫା ଈଘତି୍, ମାହା ଫୀଭିତ 
ଓଭିା ତାଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହାଆ, ଏଓ ୄରାଓାଙୁ୍କ ସୄଭାଧିତ ଓଯାମାଏ ମାହାଙ୍କ 
ଧିଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ର୍ାଔା/ଓାମ ୟାଣ ଥାଏ, ମାହା ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନଯି 
ସ୍ୱଯୂ  ଭାତ୍ରା ଏଫଂ ଭାକୁଥିଫା ସହାଣତା ସହତି, ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ୄହାଆଥାଏ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ ׀ 

ୄରାଓାଙୁ୍କ ବିୄମାକସଫୁ ଓଯାମାଆାଯଫି ମଦ:ି    

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

 ବିୄମାକଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଥିିୄର ଓଭିା  
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକ ପ୍ରାପି୍ତଯ ୄକାଟଏି ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକଓାଯୀ ୄଓୌଣସ ିଈର୍ତ୍ଯ ପ୍ରାପି୍ତ 

ଓଯ ିନ ଥିୄର 

ii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଈର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମାକଓାଯୀ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତ ି 

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

iv. ବିୄମାକଟ ିୄଓୌଣସ ିନୟାଣାଣ ଓଭିା ଈୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ଓଭିା ଭଧ୍ୟସ୍ଙତାୄଯ ଭୀଭାଂସତି ୄହାଆ ଯହ  ି

ନାହିଁ 

b) ୄରାଓା ଦ୍ାଯା ସୁାଯିଶ 

ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ/ଫଧିି ଯହଙି ିମାହାଓୁ ୄରାଓା ନୁସଯଣ ଓଯଫିା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ: 

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

ଫାଓୁ ଡଫି 
iv. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ରଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ୄସହ ିସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର 

ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଭକାମିଫା ଈଘତି୍ 

c)  ନଷି୍ପରି୍ତ୍ 

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

ୄରାଓାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଈଥିଫା ନଷି୍ପର୍ତ୍କିୁଡଓି ନଭିନ ନଣିଭକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁନ୍ତ:ି 

i. ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଟ. 20 ରକ୍ଷ ୂନୁଗ୍ରହ ଯାର୍ ି ୄଦଣ  ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙ  ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯ ି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଈଘତି୍ 
ନୁୄହ ଁ

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

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

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷା ଓଯନୁ୍ତ 1 

___________ାଔୄଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ସୀଭା ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ବିୄମାକକୁଡଓିଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା, ୄମଈଁଠ୍ ି
କୃୄହାଓଯଣ ଓଭିା ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ ୄଟ ׀ 

I. ଚରିଳା ୄପାଯମ୍  
II. ଯାଚୟ ଅୄଣାକ  
III. ଚରିଳା ଯରି୍ଦ  
IV. ଚାତୀୟ ଅୄୟାକ  

ସାଯାଂଶ 

 ଅଆ ଅଯ ଡ ିଏ ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମାକ ଯଘିାନା ପ୍ରଣାୀ ୂଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍  ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଓଯଙିନ୍ତ ିମାହା 
ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଧୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଈୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଏଓ ଈଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ ׀  

 ଈୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓି ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳା  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

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

 ୄରାଓା, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ାଯସ୍ପଯଓି ସମ୍ମତ ି ଦ୍ୱାଯା, ଓାମ ୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଏଫଂ 
ଈୄଦଷ୍ଟା ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀  

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

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

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

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିI ׀ 

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

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

‘ଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍’ ଦ ଯ ସବ୍ସାଯଣ ଓଯନୁ୍ତ ׀ 

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

ପ୍ରଶନ 2 

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

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

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଟଁା ଏଓ ୄଫୈଧ ଈୄବାକ୍ତା ବିୄମାକ ାଆଁ ଅଧାଯ ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ? 

I. I.ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟଏି ଈତ୍ପାଦ ାଆଁ ଏଭଅଯି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଭୂରୟ ରାକ ୁଓଯଫିା 
II. ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟଏି ଫକ ୄଯ ଥିଫା ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଈତ୍ପାଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଈୄଦର୍ ନ ୄଦଫା  
III. ୄକାଟଏି ର୍ଧ ୄଫାତର ଈୄଯ ପ୍ରତୁୟଚ ତା ୄଘତାଫନୀ ଦଅି ମାଆ ନ ଥିଫା  
IV. ତୁଟମୁିକ୍ତ ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି 

ପ୍ରଶନ 4 
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ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ୄକାଟଏି ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିା ାଆଁ 
ସଫୁଠ୍ାଯୁ ଈମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଫ ?  

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

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈ ଁଈକି୍ତ ଫୀଭା ୄରାଓାଯ ପ୍ରାୄଦର୍ଓି ନୟାଣାଧିଓାଯ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ଓି ୄଟ ? 

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

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଫୀଭା ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ଓିଯ ିବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଏ ? 

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

ପ୍ରଶନ 7 

ଏଓ ଫୀଭା ୄରାଓା ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ସଭଣ ସୀଭା ଓଣ ୄଟ ?  

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

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ୄକାଟଏି ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିା ାଆଁ ୂଫ -ଅଫର୍ୟଓତା ନୁୄହ ଁ
? 

I. ବିୄମାକ ଏଓ ‘ଫୟକି୍ତକତ ଙି୍କ୍ତ’ ଫୀଭା ଈୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄହଫା ଈଘତି 
II. ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ବିୄମାକ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିାଯ ୄକାଟଏି ଫର୍  ବିତୄଯ ବିୄମାକ ନଶି୍ଚଣ ଦାଔର ଓଯଫିା ଈଘତି 
III. ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄରାଓା ୂଫ ଯୁ ଏଓ ଈୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ନଓିଟଓୁ ମିଫାଓୁ ଡଫି 
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IV. ଭାକୁଥିଫା ୄଭାଟ ସହାଣତା ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଭୂରୟ ବିତୄଯ ନଶି୍ଚଣ ଯହଫିା ଈଘତି 

ପ୍ରଶନ 9 

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

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

ପ୍ରଶନ 10 

ଏଓ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯଫି ଓ ି? 

I. ବିୄମାକ କୁଡଓି ୄଓଫ ସାଫ ଚନୀନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯଫି 
II. ହଁ, ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯଫି 
III. ଚୀଫନ ଫବିାକୄଯ ୄଓଫ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯଫି  
IV. ଣ-ଚୀଫନ ଫବିାକୄଯ ୄଓଫ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯଫି 
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନକୁଡଓିଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଅଆଚଏିମ୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଟିୄ ଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗି୍ରୋନସ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟମ୍ ଫଦୄଯ ଈୄମାକ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟଏି ଫକ ୄ ଯ ଥିଫା ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଈତ୍ପାଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଈୄଦର୍ ନ ୄଦଫା ୄକାଟଏି ୄଫୈଧ ଈୄବାକ୍ତା 
ବିୄମାକ ାଆଁ ଅଧାଯ ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  
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ବିୄମାକ ୄସହ ି ଫୀଭା ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ଦାଔର ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମାହାଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭା ନ୍ତକ ତ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଓାମ ୟାଣ ଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଫୀଭା ୄରାଓା ୄଓଫ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭା ବିତୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ବିୄମାକଓାଯୀ ୄରାଓା ନଓିଟଓୁ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ୄକାଟଏି ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ନଶି୍ଚଣ 
ହଞ୍ଚଫିା ଈଘତି୍ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄରାଓା ୂଫ ଯୁ ଏଓ ଈୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ଅଫର୍ୟଓ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

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

ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ 
 

 

A. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ 
 

ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ 
  

ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଫନିଣିଭାଫୀ 3 ଡିୄ ସଭଯ 2013 ଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହରା I 
 

ନଭିନ ଯବିାର୍ାକୁଡଓି ପ୍ରାସଙି୍ଗଓ ଟନ୍ତ ିI  
 

1. ଯବିାଷା: 

a. “ଧିନଣିଭ” ଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହଈଥିଫା, ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 
ୂ1938 ଯ 4  I  

b. ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ଘୁକି୍ତନାଭା” ଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ଏଓ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଏଫଂ ଏଓ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଘୁକି୍ତନାଭା; 

c. “ପ୍ରାଧିଓଯଣ” ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଧିନଣିଭ, 1999 ୂ1999 ଯ 
41  ଯ ନୁବାକ 3 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକ ତ ସଂସ୍ଙାିତ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ; 

d. ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ଦୂଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫିଣନ” ୄସହ ିଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଓଭିା ୄସଫାସଫୁ ମାଘନା 
ଓଭିା ଫକି୍ରଣ ଓଭିା ଫକି୍ରଣଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିମାଘନା ଓଭିା ଫକି୍ରଣ ଓଭିା ଫକି୍ରଣଯ ସଭାନ 
ସଭଣୄଯ ଈୄବାକ୍ତା ୄବୌତଓିଯୂୄ ଈସି୍ଙତ ନ ଥାଏ, ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ୄଟରିୄପାନ ଓଭିା କ୍ଷଦୁ୍ର ସଂୄଦର୍ 
ୄସଫା ୂSMS) ଓଭିା ଆ-ୄଭର ଓଭିା ଆଣ୍ଟଯୄନଟ ଓଭିା ୄେବ୍ ୄସଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନଷି୍ପାଦତି ଓଯାମାଆଥାଏ, 
ଏହାଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ I  

e. ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, “ୄନତୃତ୍ୱ” ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄସହ ିଫୟକି୍ତ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟ/ସୂଘନା ମିଏ 
ଏଓ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ୄେବ୍ ସାଆଟ ୄଦଖିଙ ି ଏଫଂ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦସଫୁଯ ଭରୂୟ ଓଭିା 
ଫିୄ ର୍ର୍ତା/ରାବସଫୁ ଈୄଯ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାାଆଁ, ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ସଂଓ  ସଘୂନା ଦାଔର ଓଯଙି:ି  

f. ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, “ୄନତୃତ୍ୱ ଚାତ” ୄହଈଙ ି ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ମାଘନା ସହତି 
ଅୄକଆଫା ଫୂ ଯୁ, ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିାାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା; 
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g. ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ୄନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ” ୄଯଓଡ , ପିରଟଯ, ୄଫୈଧଓଯଣ, ୄଗ୍ରଡ୍, 
ଫତିଯଣ, ନୁକାଭୀ କ୍ରଣିା ଓଯଫିାାଆଁ ଏଫଂ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ୄେବ୍ ସାଆଟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା 
ନୁସନ୍ଧାନକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ୄନତୃତ୍ୱକଡୁଓିଯ ସଭାନ ାଆଁ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ସପଟୄ େଯଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ; 

h. ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ଅଈଟୄସାସଙ୍ି୍ଗ” ଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ୄସହ ିଓାମ ୟଓା ୄମଈକଁୁଡଓି 
ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ନୁଯୂ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙ୍କଦ୍ୱାଯା ସବ୍ନାଦତି ଓଯାମାଆାୄଯ I 

i. “ଫୟକି୍ତ” ଯ ଥ  ୄହଈଙ ି

1. ଓବ୍ନାନୀ ଅଆନ, 1956 ୂ1956 ଯ 1  ନ୍ତକ ତ କଠ୍ତି ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ ; ଓଭିା 
2. ସୀଭିତ ଦାଣିତ୍ୱ ବାକିଦାଯୀ ଅଆନ, 2008 ୂ2009 ଯ 6  ନ୍ତକ ତ କଠ୍ତି ଏଓ ସୀଭିତ ଦାଣିତ୍ୱ 

ବାକିଦାଯୀ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄଓୌଣସ ି ଂର୍ୀଦାଯ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫନିଭିଣ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଅଆନ, 1999 ୂ1999 ଯ 
42  FEMA ଯ ନୁବାକ 2 ଯ ଧାଯା ୂw) ୄଯ ଯବିାର୍ତି ୄହାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ ଏଓ ଣ-

ଫାସନି୍ଦା ସର୍ତ୍ା/ବାଯତ ଫାହାୄଯ ଫାସ ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତ ୄଟ, ଏଫଂ ତା‟ ନ୍ତକ ତ ଞି୍ଜଓୃତ ଏଓ 
ଫିୄ ଦର୍ୀ ସୀଭିତ ଦାଣିତ୍ୱ ବାକିଦାଯୀ ନୁୄହ;ଁ ଓଭିା 

3. ଏଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସ ି
ଫୟକି୍ତ; 

j. “ପ୍ରଧାନ ଧିଓାଯୀ” ଯ ଥ  ୄହଈଙ ି
1. ଏଓ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ଓ/ଂର୍ୀଦାଯ, ମିଏ ଏଓ ସଂସ୍ଙା ଓୄ ାୄଯଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଓାମ ୟଓା 

ାଆଁ ଦାଣୀ ଯୄହ; ଓଭିା 
2. ଏଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ଓାମ ୟକୁଡଓି ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫିାାଆଁ ୄଓଫ ନମୁିକ୍ତ ଭଔୂୟ ଓାମ ୟଓାଯୀ 

ଧିଓାଯୀ; 
k. ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ମାଘନା” ଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା 

ଭଧ୍ୟସ୍ଙଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଦଅିମାଈଥିଫା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ;  

l. ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ୄଟରି ଓରଯ” ୄହଈଙ ିଦୂଯ ଫିଣନ ୂୄଟରିଭାୄଓ ଟଙ୍ି୍ଗ  ଏଫଂ ଦୂଯଫର୍ତ୍ ୀ 
ଫିଣନ ସଭନ୍ଧତି ଓାମ ୟ ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଟରିଭାୄଓ ଟଯ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ;  

m. ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ୄଟରି ଭାୄଓ ଟଯ” ୄହଈଙ ିୄଟରିଓଭ ଫାଣିଚୟିଓ ସଂଘାଯ ଗ୍ରାହଓ ସନ୍ଦ 
ଫନିଣିଭାଫୀ, 2010 ୂସଭଣ ସଭଣୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହଈଥିଫା ନୁଯୂ  ଯ ଧ୍ୟାଣ III ନ୍ତକ ତ 
ବାଯତୀଣ ୄଟରିଓଭ ଫନିଣିାଭଓ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ଏଓ ସର୍ତ୍ା; 

n. ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ” ୄହଈଙ ି ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀ ନ୍ତକ ତ 
ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ;  

o. “ୄେଫସାଆଟ୍” ୄହଈଙ ିଏଓଭାତ୍ର ୄେବ୍ ୄଡାୄଭନ୍ ଠ୍ାଯୁ ୄସଫାପ୍ରାପ୍ତ ସଭନ୍ଧତି ୄେବ୍ ଷୃ୍ଠାକୁଡଓିଯ ଏଓ 
ସଭହୂ I ଏଓ ୄେଫସାଆଟଓୁ ନୂୟନ ୄକାଟଏି ୄେବ୍ ସବ ଯ ଈୄଯ ୄହାଷ୍ଟ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଏଓ ସଭଯୂ ସଂସାଧନ 
ଶ୍ରଫଣମନ୍ତ୍ର ୂଣୁନପିଭ  ଯିୄ ସାସ  ୄରାୄଓଟଯ  ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ ଠ୍ଓିଣା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ ଓଭିା 
ଏଓ ପ୍ରାଆୄବଟ ସ୍ଙାନୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄନଟେଓ  ବ ିଏଓ ୄନଟେଓ  ଚଯିଅୄଯ ବିକଭୟ ୄହାଆଥାଏ I “ୄେଫସାଆଟ” 
ର୍ବ୍ଦ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଏଓ ୄେବ୍ ୄାଟ ର ଏଫଂ/ଓଭିା ଏଓ ୄଭାଫାଆର ସାଆଟ୍ ଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ; 



  

70 

 

p. ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ନାଭାଙି୍କତ “ୄେଫସାଆଟ” ୄହଈଙ ି ୄଡାୄଭନ ନାଭ ୂକୁଡଓି  ଞି୍ଜଓୃତ 
ୄହାଆଥିଫା, ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ଥିଫା ଏଫଂ ତାହାଯ ଓାମ ୟଓାକୁଡଓି ାଆଁ ୄଓଫ ଫୟଫହୃତ 
ୄହଈଥିଫା ୄେଫସାଆଟ ୂକୁଡଓି ; 

q. ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହାଆଥିଫା ଏଫଂ ଯବିାର୍ତି ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଓନୁି୍ତ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 
1938 ୂ1938 ଯ 4 , ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଧିନଣିଭ, 1999 ଓଭିା ତା‟ ନ୍ତକ ତ 
ୄଓୌଣସ ି ଫନିଣିଭାଫୀୄଯ ଯବିାର୍ତି ୄହାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ ତଥା ଈକି୍ତକୁଡଓିଯ ଥ  ମଥାକ୍ରୄଭ ୄସହ ି
ଧିନଣିଭ ଓଭିା ଫନିଣିଭାଫୀ ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄହାଆଥିଫା ନୁମାଣୀ ୄହଫ I  

 

2. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ରାଆୄସନସ ାଆଁ ୄମାକୟତା ଭାଦଣ୍ଡ: 

a. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ରାଆୄସନସଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ/ରାଆୄସନସଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ, ଅୄଫଦଓ ନଭିନସଫୁଓୁ 
ସମି୍ମତି ଓଯୁଥିଫା ଓନୁି୍ତ ଏସଫୁୄଯ ସୀଭିତ ନ ଥିଫା ସର୍ତ୍ କୁଡଓିଯ ୂଯଣଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫି: 

i. ଅୄଫଦଓ ଫନିଣିଭ 1(i) ନ୍ତକ ତ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁଯୂ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥାଏ I  
ii. ଓବ୍ନାନୀଯ ସଂଖଯ ଜ୍ଞାନ ୂୄଭୄଯାୄଯଣ୍ଡମ୍ ଫ୍ ଅୄସାସଏିର୍ନ  ଓଭିା ଅୄଫଦଓଭାନଙ୍କ ୄସବ ି

ନୟାନୟ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ଭଔୂୟ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଓଫ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକଡୁଓିଯ ୄେଫ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ 
ଫୟଫସାଣ ୄହଫ I  

iii. ଅୄଫଦଓ ତାହାଯ ଭଔୂୟ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୂଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ୄେଫ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ  ଫୟତୀତ ନୟ 
ୄଓୌଣସ ିଫୟଫସାଣୄଯ ରିପ୍ତ ଯହ ିନ ଥିଫ;   

iv. ଅୄଫଦଓ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା କଠ୍ତି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫନିଣିଭାଫୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା, 
ଓୄ ାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ ା, ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା, ଟ.ିି.ଏ., ସୄଫ କ୍ଷଓ, ହାନ ିଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଭିା ନୟ 
ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ସଂସ୍ଙା ହସିାଫୄଯ ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ/ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆ ନ ଥିଫ I  

v. ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଅୄଫଦଓଯ ୄଓୌଣସ ିୄଯପଯାଲ୍ ଫୟଫସ୍ଙା ନ ଥିଫ I   
vi. ଅୄଫଦଓ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା, ଫୀଭା ୄବ୍ରାଓଯ, ଓୄ ାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ ା, ସୂକ୍ଷ୍ମ-

ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା, ଟ.ିି.ଏ., ସୄଫ କ୍ଷଓ ଓଭିା ହାନ ି ଭୂରୟାଙ୍କଓ ଓଭିା ନୟ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଏଓ 
ସଭନ୍ଧତି କ୍ଷ ୄହଫ ନାହିଁ I  

b. ଫନିଣିଭଦ୍ୱାଯା ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ ପ୍ରଧାନ ଧିଓାଯୀଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄମାକୟତା ଥିଫ I 
c. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ପ୍ରଧାନ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରାଯମ୍ଭୄଯ 50 ଖଣ୍ଟାଯ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ଏଫଂ ୄଯ ପ୍ରତ ି ତନି ି ଫର୍ ଯ 

ସଭାପି୍ତୄଯ 25 ଖଣ୍ଟାଯ ନୂତନୀଓଯଣ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫ I  
d. ପ୍ରଧାନ ଧିଓାଯୀ/ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ଓ/ୄପ୍ରାତ୍ସାହଓ/ଂର୍ୀଦାଯ/ବାକୀଦାଯ/ଭଔୂୟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସଭଣ 

ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଧିସଘୂୀତ ୄହାଆଥିଫା ୄମାକୟ ଏଫଂ ମୄଥାଘତି ଭାଦଣ୍ଡୄଯ ଥିଫା ସର୍ତ୍ କୁଡଓୁି 
ୂଯଣ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ I  

e. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଫନିଣିାଭଓ ଦ୍ୱାଯା ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଏଫଂ ଅଘାଯ ସଂହତିାଯ ଈରଳଖଂନ ଓଯ ିନ ଥିଫା 
ଈଘତି୍ I  

f. ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ଏହ ିଭତ ୄଟ ୄମ ରାଆୄସନସଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ରିସୀଧାଯଓଭାନଙ୍କ ହତିୄଯ ୄହାଆଥିଫ I  
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3. ରାଆୄସନସଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ଘାହଁୁଥିଫା ଅୄଫଦନ 

a. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ରାଆୄସନସଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ଘାହଁୁଥିଫା ଏଓ ଅୄଫଦଓ, ପ୍ରାଧିଓଯଣଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି 
ଅୄଫଦଓ ପଭ ୄ ଯ ଅୄଫଦନ ଓଯଫି I  

b. ଅୄଫଦନ ସହତି „ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ‟ ସକ୍ଷୄଯ ହାଆଦ୍ରାଫାଦୄଯ ୄଦଣ, ଏହ ି
ନାଭୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଫୟାଙ୍୍କ ଡ୍ରାପଟ ଦ୍ୱାଯା ଦର୍ ହଚାଯ ଟଙ୍କାଯ ଏଓ ଣ-ୄପଯସ୍ଗୄମାକୟ 
ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ I  

c. ଅଈୄଟସାସଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ୄଟରିଭାୄଓ ଟଙ୍ି୍ଗ ଓାମ ୟ/ସୁଫଧିା ାଆଁ ନୁଭତ ିଘାହଁୁଥିଫା ଅୄଫଦଓଭାୄନ ଅୄଫଦନ 
ପଭ ୄ ଯ ତାହା ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯିୄ ଫ I  

d. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ରାଆୄସନସଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ଘାହଁୁଥିଫା ଅୄଫଦଓ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ନୁବାକକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ନୁମାଣୀ ସଭସ୍ଗ ୄମାକୟତା ସର୍ତ୍ କୁଡଓି ଯୂଣ ଓଯଫି ଏଫଂ 
ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ସର୍ତ୍ କୁଡଓି ୂଯଣ ଓଯଫି I  

e. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ରାଆୄସନସଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଈୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି 
ନୁସାୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଦୄକ୍ଷ ନଅିମିଫ I   

f. ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀୄଯ ଈରିଳଖିତ ସଭସ୍ଗ ୄମାକୟତା ଭାଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଅୄଫଦଓ ଯୂଣ ଓରା 
ୄଯ; ଏଓ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯଫିାାଆଁ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଅୄଫଦଓଓୁ ରାଆୄସନସଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ 
ୄଦଫ I  

g. ଥୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ରାଆୄସନସ ଏହାଯ ଚାଯୀ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ତନି ିଫର୍ ଯ ସଭଣାଫଧି ମ ୟନ୍ତ 
ୄଫୈଧ ଯହଫି, ମଦ ିତାହାଓୁ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ନୁସାୄଯ ନରିମି୍ବତ ଓଭିା ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯା ନ ମାଏ I  

h. ଏଓ ଅୄଫଦନ, ମାହା ସଫୁ ହସିାଫୄଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  ୄହାଆ ନ ଥାଏ, ଏହା ଗ୍ରାହୟ ୄହଫାଯ ଦାଣୀ ୄହଫ I    
4. ରାଆୄସନସଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଘାହଁୁଥିଫା ଅୄଫଦନ: 

a. ଫୟଫସାଣଓୁ ଘାରୁ ଯଖିଫାାଆଁ ଘାହଁୁଥିଫା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାୄନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ରାଆୄସନସଯ ସଭାପି୍ତଯ 
ନୂୟନ ତଯିରି୍ ଦନି ଫୂ ଯୁ ରାଆୄସନସଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ାଔୄଯ ଅୄଫଦନ ଓଯଫି I 
ରାଆୄସନସଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ସହତି ଦର୍ ହଚାଯ ଟଙ୍କାଯ ରୁ୍ଳ୍କ ଦଅିମିଫ I ଅଈୄଟସାସଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ 
ୄଟରିଭାୄଓ ଟଙ୍ି୍ଗ ଓାମ ୟ/ସୁଫଧିା ାଆଁ ନୁଭତ ିଘାହୁଁଥିଫା ଅୄଫଦଓଭାୄନ ଅୄଫଦନ ପଭ ୄଯ ତାହା ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ 
ଈୄରଳଔ ଓଯିୄ ଫ I 

b. ୄଓୌଣସ ି ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଓୁ, ରାଆୄସନସଯ ସଭାପି୍ତୄଯ, ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ଓାମ ୟସଫୁ ସବ୍ନାଦତି 
ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଭିଫି ନାହିଁ I  

ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ : ଏଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଓୁ, ରାଆୄସନସଯ ସଭାପି୍ତ ୂଫ ଯୁ ନୄଫ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଅୄଫଦନ 
ଦାଔର ଓଯଫିାାଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମାଏ I  

a. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ରାଆୄସନସଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଈୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି 
ନୁସାୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଦୄକ୍ଷ ନଅିମିଫ I  

b. ଏଓ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ, ରାଆୄସନସଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଘାହିଁଫା ୂଫ ଯୁ, ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ 
ପ୍ରଧାନ ଧିଓାଯୀ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ସଂସ୍ଙାନଠ୍ାଯୁ ନୂୟନ ଘରି୍ 
ଖଣ୍ଟାଯ ୄସୈଦ୍ଧାନ୍ତଓି ଏଫଂ ଫୟଫହାଯଓି ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ିI  
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c. ପ୍ରାଧିଓଯଣ, ଏହା ସୄନ୍ତାର୍ ୄହଫାୄଯ ଓ ି ଅୄଫଦଓ ଏଓ ରାଆୄସନସଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ସଭସ୍ଗ ସର୍ତ୍ କୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯୁଙ,ି ରାଆୄସନସଯ ନୂତନୀଓଯଣ ତନି ି ଫର୍ ଯ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ଓଯଫି ଏଫଂ 
ଏହା ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫାଯ ସୂଘନା ଅୄଫଦଓ ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫ I  

d. ୄମଈଁଠ୍ ି ଫ ି ଏହା ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିୄ  ୄମ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ରାଆୄସନସ ସଭଣାଫଧିଯ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ /ଅଂର୍ଓି ଫଧିୄଯ ଓଙି ି ଯଭିାଣଯ ଫ ି ଫୟଫସାଣ ଓଯ ି ନାହିଁ, ପ୍ରାଧିଓଯଣ ରାଆୄସନସଯ 
ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯ ିୄଦଆାୄଯ I  
 

5. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ଓଭଧଘାଯୀ :   
a. ଫୀଭା ମାଘନା  ସତୟାନୄଯ ଚଡତି ଥିଫା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ଓଭ ଘାଯୀଭାୄନ ସଭଣ ସଭଣୄଯ 

ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ସଂସ୍ଙାନଠ୍ାଯୁ ଫୀଭା ଈୄଯ ଘାର୍ ଖଣ୍ଟାଯ ୄସୈଦ୍ଧାନ୍ତଓି  ଫୟଫହାଯଓି 
ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯଥିିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଈୄଯାକ୍ତ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ଚାତୀଣ ଫୀଭା 
ଏଓାୄଡଭୀ, ୁନା ଓଭିା ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଯୀକ୍ଷା ସଭିତ ିଦ୍ୱାଯା ଅୄଣାଚତି 
ଏଓ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଈର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍  ୄହାଆଥିଫା ଈଘତି୍ I 

b. ଫୀଭା ମାଘନା ଓଯଫିା ାଆଁ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙ୍କଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ୄଟରି-ଓରଯଭାୄନ ୄେବ୍ 
ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ଈସ୍ଙିତ ିଞି୍ଜଓାୄଯ ଓଭ ଘାଯୀ ୄହାଆଥିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଈଘତି୍ I  

c. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ତଯପଯୁ ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଓୃତୟ ତଥା ରୁପ୍ତଯ 
ସଭସ୍ଗ ଓାମ ୟ ାଆଁ ଦାଣୀ ଯହିୄ ଫ I  

 

6. ଫାଷଓି ଶୁଳ୍କ :  
a. ପ୍ରୄତୟଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଟ. 5, 000/- ଯ ଫାର୍ଓି ରାଆୄସନସ ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି I  
b. ଫାର୍ଓି ରାଆୄସନସ ରୁ୍ଳ୍କ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ଡଟି ଓଯାୄହାଆଥିଫା ଫାର୍ଓି ଅଓାଈଣ୍ଟକୁଡଓିଯ ନ୍ତଭି ଯୂ 

ୄଦଫାଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଓଭିା 30 ୄସୄଟଭଯ, ୄମଈଁଟା ଫ ିପ୍ରଥୄଭ ଅସଫି, ୄସୄତୄଫୄ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମିଫ I  

c. ରୁ୍ଳ୍କଓୁ “ଫୀଭା ଧିନଣିଭ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ” କ୍ଷୄଯ, ହାଆଦ୍ରାଫାଦୄଯ ୄଦଣ, ଏହ ିନାଭୄଯ ଏଓ 
ଅଓାଈଣ୍ଟ ୄଣୀ ଦ୍ୱାଯା ୄଦଣ ୄହଫ I  
 

7. ୁଞି୍ଜ ଅଫର୍ୟଓତା:   
a. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ୁଞି୍ଜଓୁ ଆକ୍ୱିଟ ି ୄର୍ଣଯ ଯୂୄ ଚାଯୀ ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄେବ୍ 

ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଓବ୍ନାନୀ ଅଆନ, 1956 ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ ଓବ୍ନାନୀ ୄହାଆଥାଏ I  
b. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ାଔୄଯ ସଫୁ ସଭଣୄଯ ୄନଟ ଭୂରୟ ଦର୍ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କାଯୁ ଓମ୍ ୄହଫ ନାହିଁ I  
c. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ାଔୄଯ ପ୍ରତ ି ଫର୍  ଅଓାଈଣ୍ଟ ଔାତାଯ ନ୍ତଭି ଯୂ ୄଦଫା ୄଯ ଏଓ 

ଘାଟାଡ  ଅଓାଈୄଣ୍ଟଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ଈଘତି୍ ଯୂୄ ପ୍ରଭାଣିତ ଏଓ ୄନଟ୍ ଭୂରୟ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଦାଔର ଓଯଫି I  
 
 

8. ଫୟଫସାଣିଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫୀଭା 
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a. ପ୍ରୄତୟଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙୁ୍କ ଭଞ୍ଜଯୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ରାଆୄସନସଯ ୄଫୈଧତାଯ 
ସଭଗ୍ର ସଭଣାଫଧିୄଯ ଫୟଫସାଣିଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫୀଭା ୄନଫ ଏଫଂ ସମ୍ଭା ିଯଖିଫ ଏଫଂ ସମ୍ଭା ିଯଖିଫାୄଯ 
ଘାରୁ ଯଖିଫ I ଫୟଫସାଣିଓ କ୍ଷତୂିର୍ତ୍ ିଫୀଭାଓୁ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ I ସର୍ତ୍  
ଏହ ି ଓ ି ୄମ ଈମୁକ୍ତ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଏଓ ନୂତନ ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଓୁ ଭୂ 
ରାଆୄସନସ ଚାଯୀ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଙ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସବ ିଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫ I  

 

9. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ଧଫୟ ଏଫଂ ଓାମଧୟ:  
a) ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ 

i. ୄସହ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ୄମଈଁଭାୄନ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙ୍କ 
ସହତି ଘୁକି୍ତନାଭାୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯଙିନ୍ତ ିI  

ii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄନତୃତ୍ୱ ଚାତ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଥିଫା ଓାମ ୟଓାକୁଡଓିଯ ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫି I  
iii. ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ଏଗି୍ରୄକର୍ନ ୄେଫସାଆଟୂକୁଡଓି /ୄେଫସାଆଟୂକୁଡଓୁି  ୄହାଷ୍ଟ ଓଯୁଥିଫା 

ୄାଟ ର, ୄନତୃତ୍ୱ  ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ ତଥୟ ୄଓନ୍ଧ/ୄାଟ ରୂକୁଡଓି /ୄନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଫନ୍ଧନ 
ପ୍ରଣାୀଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯୁଥିଫା ୂଈବଣ ହାଡ ୄେଯ  ସପଟୄେଯ  ତଥୟ/ସୂଘନା ପ୍ରଣାୀକୁଡଓି ସଭଣ 
ସଭଣୄଯ ବାଯତୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଈଥିଫା ସଫ ସାଧାଯଣଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତ ତଥୟ/ସୂଘନା ସଯୁକ୍ଷା 
ଭାନଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ନୁାନ ଓଯୁଙନ୍ତ ିI  

iv. ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ୄନତୃତ୍ୱ ଏଫଂ ନୟାନୟ ତଥୟଓୁ 128 ଫଟି୍ ଏନିକିଵନ ବ ିସଯୁକି୍ଷତ ସ୍ଗଯ ତଥୟ 
ଏନିକିଵନ ୄଟୄଓନାୄରାଚଯି ଈୄମାକ ଓଯ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ନୟଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ଠ୍ାମାଈଙ ିI  

v. ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ତଯପଯୁ ପି୍ରଭିଣଭ ଚଭା ଓଯଫିାାଆଁ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା 
ପ୍ରାଧିଓୃତ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଚଭା ଏଫଂ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ାଆଁ ୄଓଫ RBI 

ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ୄକଟୄେକୁଡଓିଯ ଈୄମାକ ଓଯନୁ୍ତ I  
vi. ଏଓ ଅଥଓି ଫର୍ ୄଯ ଥୄଯ CERT-ଆନ ଦ୍ୱାଯା ୟାୄନରୄଯ ସମି୍ମତି ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ ସଯୁକ୍ଷା 

ଡଟିଙ୍ି୍ଗ ସଂକଠ୍ନକୁଡଓିଦ୍ୱାଯା ଡଟି୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଗି୍ରୄକର୍ନ 
ୄେଫସାଆଟୂକୁଡଓି /ୄେଫସାଆଟୂକୁଡଓୁି  ୄହାଷ୍ଟ ଓଯୁଥିଫା ୄାଟ ର, ୄନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ 
ତଥୟ ୄଓନ୍ଧ/ୄାଟ ରୂକୁଡଓି /ୄନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯୁଥିଫା ୂଈବଣ ହାଡ ୄେଯ  
ସପଟୄ େଯ  ତଥୟ/ସଘୂନା ପ୍ରଣାୀକୁଡଓୁି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଏହାଯ ଡଟି 
ପ୍ରଭାଣତ୍ର/ଯିୄ ାଟ ଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିିଓୁ ତାହାଯ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଆଅଯଡଏି 
ଏଫଂ ୄସହ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଚଭା ଓଯନୁ୍ତ ମାହା ସହତି ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଏଓ 
ଘୁକି୍ତନାଭାୄଯ ଅଫଦ୍ଧ ୄହାଆଙ ିI  
 

 b) ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ :  
i. ୄେଫସାଆଟୄଯ ନୟାନୟ ଅଥଓି ସଂସ୍ଙା/FMG ଯ ଈତ୍ପାଦ ଓଭିା ୄସଫା ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିଈତ୍ପାଦ ଓଭିା 

ୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିତଥୟ/ସଘୂନା ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ନାହିଁ I  
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ii. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟସ  ୄେଫସାଆଟୄଯ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଓଭିା ୄସଫା, ନୟାନୟ ଅଥଓି ଈତ୍ପାଦ ଓଭିା 
ୄସଫା/ଓଭିା ନୟ ୄଓୌଣସ ି ଈତ୍ପାଦ ଓଭିା ୄସଫା ସହତି ୄଓୌଣସ ି ଈତ୍ପାଦ ଓଭିା ୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ 
ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫଜି୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ନାହିଁ I  

iii. ୄଓୄତଓ ଫୟତକି୍ରଭ ଫୟତୀତ ଫହୁ ୄେଫସାଆଟ ସଂଘାତି ଓଯଫି ନାହିଁ ଓଭିା ନୟ 
ସ୍ୱୀଓୃତ/ସ୍ୱୀଓୃତ/ ଣରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ତ୍ା/ୄନତୃତ୍ୱ ଚାତ ାଆଁ ୄେଫସାଆଟ/ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ 
ତୁନା ଆତୟାଦ ିସହତି ସଭନ୍ଧ ଯଖିଫ ନାହିଁ I  

iv. ନୟାନୟ ଅଥଓି/ଫାଣିଚୟିଓ/ଫିଣନ ଓଭିା ଫକି୍ରଣ ଓଭିା ୄସଫା ସର୍ତ୍ାକୁଡଓିଯ ୄେଫସାଆଟ ସଂଘାତି 
ଓଯଫି ନାହିଁ ଓଭିା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ତୁନା ଆତୟାଦ ି ାଆଁ ନୟାନୟ ସାଭାଚଓି ଭିଡଅି ଆତୟାଦଯି 
ଈୄମାକ ଓଯଫି ନାହିଁ I   

v. ଫନିଣିଭାଫୀଯ ନୁାନ ଓଯୁଥିଫା ସର୍ତ୍ାକୁଡଓି ଫୟତୀତ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ି
ସର୍ତ୍ାଓୁ ୄନତୃତ୍ୱ ଠ୍ାଆଫା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ନୟ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାୄଯ ସଂଘାତି ଓଯଫି ନାହିଁ I  
 
 

c) ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙ୍କ ନାଭ ଦ୍ଧତ ି:  
i) ଏହାଯ ଓାମ ୟଓାଯ ପ୍ରଓାଯଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ଚନସାଧାଯଣଓୁ ଅଆଅଯଡଏି 

ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ଫୀଭା ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ  ନୟାନୟ ଣ-ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧତି ସର୍ତ୍ା ଭଧ୍ୟୄଯ 
ାଥ ଓୟ ଚାଣଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଭସ୍ଗ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଫୀଭା ୄବ୍ରାଓଙ୍ି୍ଗ ଓବ୍ନାନୀ ନାଭୄଯ 
„ଫୀଭା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ‟ ଓଭିା ‘ଫୀଭା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟସ ‟ ର୍ବ୍ଦଓୁ ଧାଯଣ ଓଯିୄ ଫ I ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ 
ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ରାଆୄସନସ ାଆଫାଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯୁଥିଫା ନୂତନ ଅୄଫଦଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙୁ୍କ ନାଭଦ୍ଧତ ି
ଅଫର୍ୟଓତାଯ ନୁାନଯ ନୁସ୍ଙିତିୄ ଯ ଫଘିାଯଓୁ ନଅିମିଫ ନାହିଁ I  

ii) ପ୍ରୄତୟଓ ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଫୀଭା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଏହାଯ ସଭସ୍ଗ ରାବଗ୍ରହୀତା ସହତି ଥିଫା ସଭସ୍ଗ 
ତ୍ରାଘାଯୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆଥିଫା ଏହାଯ ନାଭ, ଞି୍ଜଓୃତ  ଓୄ ାୄଯଟ ଓାମ ୟାଣଯ 
ଠ୍ଓିଣା, ଅଆଅଯଡଏି ରାଆୄସନସ ସଂଔୟା ଏଫଂ ରାଆୄସନସଯ ଭାନୟତା ଫଧିଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିା I  

iii) ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ୂଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫନିା ଫୀଭା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ତ୍ରାଘାଯ/ୁସ୍ଗଓାଦ/ିତ୍ର 
ର୍ୀର୍ ୄଯ ୄଓୌଣସ ିନୟ ନାଭ ଈୄମାକ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମାଏ ନାହିଁ I  
 

11. ଏଓ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ସହତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଙ୍କ ଘୁକି୍ତନାଭା:  
a. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଠ୍ାଯୁ ୄନତୃତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାାଆଁ ଘାହଁୁଥିଫା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ 

ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ସହତି ଏଓ ଘୁକି୍ତନାଭାୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିୄ ଫ, ୄମଈଁଥିୄଯ ଅଫର୍ୟଓଯୂୄ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ଫଫିଯଣୀ, ମଦି ଏଥିୄଯ ସୀଭିତ ନୁୄହଁ, ଏସଫୁଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫି :  
i) ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ସଭଣ ସୀଭା ଏଫଂ ୄନତୃତ୍ୱକୁଡଓିଯ ସଂଘାଯଣଯ ୄଭାଡ  

ii) ଘୁକି୍ତନାଭାଯ ଈବଣ କ୍ଷଯୁ ଫନିଣିାଭଓ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଅଆନକତ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓିଯ ନୁାନ 
ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ 

iii) ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ତଥୟ ଈାଦାନ ୂମଥା: ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ/କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ୂୄେଫ ସାଆଟଯ 
ଦର୍ ଓ , ସଂଓ  ଫଫିଯଣୀ ଆତୟାଦ ି ଏସଫୁଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା  
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iv) ଘୁକି୍ତନାଭାଯ ସଭାନ ୄଯ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଓୁ ସମ୍ମତ ଈତ୍ପାଦକଡୁଓିଯ ପି୍ରଭିଣଭ  ଫିୄ ର୍ର୍ତା 
ସାଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାାଆଁ ସଭଣସୀଭା ଏଫଂ ୄସକୁଡଓୁି ଦୟତନ ୂ ଟୁ ୄଡଟ  ଓଯ ିଯଖିଫା I  

b. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ରାଆୄସନସଯ ୄଫୈଧତା ନ୍ତକ ତ, ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄହାଆଥିଫା ଘୁକି୍ତନାଭା, ଏହାଯ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ତନି ିଫର୍ ଯ ସଭଣାଫଧି ମ ୟନ୍ତ ୄଫୈଧ ଯହଫି I  

c. ଘୁକି୍ତନାଭାୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ନ୍ଦଯ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ 
ଘୁକି୍ତନାଭାଓୁ ଦାଔର ଓଯଫି I  

 

12. ୄେଫସାଆଟୄଯ ଉତ୍ପାଦ ତୁନାଯ ପ୍ରଦଶଧନ: 
a. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାୄନ ୄହାମ୍ ୄଜ୍ ୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଏଓ ସୂଘନା ପ୍ରଓଟ ଓଯିୄ ଫ ୄମ : 

i. ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ/ଦର୍ ଓଯ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ୄହାଆାୄଯ I  
ii. “ଫୀଭା ୄହଈଙ ିମାଘନାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ” 

iii. “ଏହ ିୄେଫସାଆଟୄଯ ପ୍ରଦର୍ତି ସଘୂନା/ତଥୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ୄଟ ମାହା ସହତି ଅଭ ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଏଓ ଘୁକି୍ତନାଭା ଙ”ି 

b. ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙ୍କଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତି ଈତ୍ପାଦ ସଘୂନା ପ୍ରାଭାଣିଓ/ପ୍ରାଧିଓୃତ ୄହଫ ଏଫଂ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ସଘୂନା ଈୄଯ ହିଁ ୄଓଫ ଅଧାଯତି ୄହଫ I   

c. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଦଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ, ଫବିାକକ୍ରଭ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା, ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଓଭିା ଈର୍ତ୍ଭ ୄଦାଓାନଦାଯ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ନାହିଁ I ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙ୍କ ୄେଫଯ 
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ସ୍ୱଯୂ ନଯିୄକ୍ଷ ଏଫଂ ଫାସ୍ଗଫଧଭ ୀ ୄହଫ; ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସଂାଦଓୀଣୄଯ ଓଭିା ୄସଭାନଙ୍କ 
ୄେଫସାଆଟଯ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙାନୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା ୄସଭାନଙ୍କ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଭନ୍ତଫୟ ୄଦଫାଠ୍ାଯୁ ନଚିଓୁ 
ନଫୃିର୍ତ୍ ଓଯିୄ ଫ I  

 

13. ାଯିେଭିଓ:  

ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓିଯ ନୁାନୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙୁ୍କ ୄଓୌଣସ ିଅଓାଯୄଯ 
ଫ ିଯଶି୍ରଭିଓ ୄଦଣୄମାକୟ ୄହଫ : 

a. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଈୄଯାକ୍ତ ଫନିଣିଭ 14 ୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଯୂୄଯଔା ନୁସାୄଯ ଏଓ ଦୃି LMS 

ଯଖିୄଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ୄନତୃତ୍ୱକୁଡଓି ୄପ୍ରର୍ତି ଓଯିୄ ଫ I ୄସବ ି ୄନତୃତ୍ୱକୁଡଓି ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିଘାଚ  ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଈଘତି ନୁୄହଁ I  

b. ଏହାଯ ୄେଫସାଆଟଯ ତୁନା ଘାଟ ୄ ଯ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତି ପ୍ରୄତୟଓ ଈତ୍ପାଦ ାଆଁ ଫାର୍ଓି 
ଘାର୍ ହଚାଯଯୁ ଧିଓ ୄହଈ ନ ଥିଫା ଏଓ ପଳାଟ୍ ରୁ୍ଳ୍କ I  

c. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ରିସୀକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୀଣ „ଫୀଭା ୄସଫା‟ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିାାଆଁ ଅଈୄଟସାସଙ୍ି୍ଗ ଓାମ ୟ ୄନଆାଯନ୍ତ ି I ୄସବ ିଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙୁ୍କ 
ୄସଭାନଙ୍କ ସହତି ୄହାଆଥିଫା ୄସଫା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ହାଯୄଯ ଈଘତି୍ ୄସଫା ଘାଚ  ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ିI  

d. ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଏହାଯ ଏଗି୍ରୄକର୍ନ ୄେଫସାଆଟଠ୍ାଯୁ ଚାତ ୄହାଆଥିଫା ୄନତୃତ୍ୱ ଈୄଯ ଅଧାଯତି 
ଫୀଭାଯ ମାଘନା ାଆଁ, ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯୂୄଯଔାଯ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ନୁସାୄଯ, 
ୄଟରିଭାୄଓ ଟଙ୍ି୍ଗ/ଦୂଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫିଣନ ୄଭାଡଯ ଈୄମାକ ଓଯିାୄଯ I ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ୄସବ ିୄସଫା 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏଓ ରିସୀ ସଓାୄର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ାଯଶି୍ରଭିଓ, ମାହା 



  

76 

 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ଫୀଭା ଭଧ୍ୟସ୍ଙଓୁ ୄସବ ି ଏଓ ରିସୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ସଓାୄର୍ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଈଥିଫା ାଯଶି୍ରଭିଓ ସମି୍ମତି ଓୄଯ, ଏହା ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 42-E ଯ ସର୍ତ୍ ାଫୀୄଯ 
ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ସୀଭାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନାହିଁ I  
 

14. ସଘୂନା ଦ୍ାଯା ରାଆୄସନସଯ ଯଦ୍ଦଓଯଣ ଓଭୋ ନରିଭେନ -  
a. ଈଘତି୍ ସୂଘନା ୄଦଫା ୄଯ ଏଫଂ ତାଓୁ ରୁ୍ଣଫିାଯ ଏଓ ଈଘତି୍ ସୁୄ ମାକ ୄଦଫା ୄଯ ଏଓ ୄେଫ 

ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ରାଆୄସନସଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଭିା ନରିମି୍ବତ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିୄସ - 
i) ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ୂ1938 ଯ 4 , ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଧିନଣିଭ, 1999 

ୂ1999 ଯ 41  ଯ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓିଯ, ଓଭିା ତା‟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ନଣିଭ ଓଭିା ଫନିଣିଭକୁଡଓିଯ ଈରଳଖଂନ 
ଓୄଯ; 

ii) ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଭାନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନୁସାୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ୄଟରିଭାୄଓ ଟଙି୍ଗ ଓଭିା ଦୂଯଫର୍ତ୍ ୀ 
ଫିଣନ ଓାମ ୟଓା ନଷି୍ପାଦତି ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ; 

iii) ଈୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଅଘାଯ ସଂହତିାଯ ନୁାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ I  
iv) ଏଓ ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାାଆଁ ବୁର ଓଭିା ଭିଥୟା ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ; ଓଭିା ଏଓ ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ 

ଓଯଫିାାଆଁ ଦାଔର ଓଯାମାଆଥିଫା ଅୄଫଦନୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି 
ହୁଏ; 

v) ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ନୁମାଣୀ ଏଓ ଫୀଭା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ତାହାଯ 
ଓାମୟଓା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ି ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାୄଯ ଫପି ହୁଏ ଓଭିା ରାଆୄସନସଯ ୄଫୈଧତା 
ଫଧିୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣଓୁ ବୁର ଓଭିା ଭିଥୟା ତଥୟ/ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଓଭିା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ରୁଘାଏ 
ଓଭିା ତାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ; 

vi) ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ନୁମାଣୀ ଅଫର୍ତ୍ଓି ଯଟିର୍ଣ୍  ଚଭା ଓୄଯ ନାହିଁ; 
vii) ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଅୄଣାଚତି ୄଓୌଣସ ିନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଭିା ନୁସନ୍ଧାନୄଯ ସହୄମାକ ଓୄଯ ନାହିଁ; 

viii) ରିସୀ ଧାଯଓଭାନଙ୍କ ବିୄମାକକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ ଓଭିା ଏହା ତଯପଯୁ 
ପ୍ରାଧିଓଯଣଓୁ ଏଓ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ଫପି ହୁଏ; 

ix) ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଓଭିା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ୄଓୌଣସ ିନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ଓ ଓଭିା ନୟାନୟ ଓଭ ଘାଯୀ ଓିଭା ଏଓ 
ପ୍ରଫର୍ତ୍ ଓ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯୁଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତଓୁ ନକଦ ଓଭିା ଚନିରି୍ ଯୂୄ ଙାଡ ଓଭିା ଈତ୍ ୄପ୍ରଯଣ 
ୄଦଫାୄଯ ରିପ୍ତ ଯୄହ I  

x) ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ; 
xi) ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁସାୄଯ ୁଞି୍ଜ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ସମ୍ଭା ିଯଖିଫାୄଯ ଫପି ହୁଏ;  

xii) ମଦ ିପ୍ରଧାନ ଧିଓାଯୀ ଫନିଣିଭୄଯ ଈରିଳଖିତ ସର୍ତ୍ କୁଡଓୁି ଯୂଣ ନ ଓୄଯ ;  
xiii) ମଦ ି ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ନିୄ ଚ ଓଭିା ଫିଥକାଭୀ ଓଯୁଥିଫା ଓଲ୍ ଓଭିା ନଓରି ଓଲ୍ ଦ୍ୱାଯା ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ 

ଚଯଅିୄଯ ଫୟଫସାଣ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାୄଯ ଚଡତି ହୁଏ I  
b. ୄସହସିଫୁ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ପ୍ରାଧିଓଯଣ ନୁବଫ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ସଂସ୍ଙାନ 

ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଓଭିା ୄସଭାନଙ୍କ ସହୄମାକୀଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଧିିଯ ଦକି ଯଫିର୍ତ୍ ନ ହିଁ ୄଟ, 
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ଏହା ନିୄ ଚ ଈଘତି୍ ନୁସନ୍ଧାନ ଓରାୄଯ, ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଓୁ ଭଞ୍ଜଯୁୀ ୄଦଆଥିଫା ରାଆୄସନସଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ 
ଓଯିାୄଯ I   

c. ଏଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ମାହାଯ ରାଆୄସନସଓୁ ଈଘତି୍ ସଘୂନା ୄଯ ଓଭିା ତାଓୁ ରୁ୍ଣଫିାଯ ଏଓ ଈଘତି୍ 
ସୁୄମାକ ୄଦଫାୄଯ ନରିମି୍ବତ ଓଯାମାଏ, ୄସବ ି ନରିଭନ ଅୄଦର୍ଯ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ୄମ ମ ୟନ୍ତ 
ନରିଭନଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ, ୄସହ ିସଭଣ ମ ୟନ୍ତ ୄସ ଏଓ ନୂତନ ଫୟଫସାଣଯ ମାଘନା ଓଯଫି ନାହିଁ 
ଓଭିା ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ଓାମ ୟ ଓଯଫି ନାହିଁ ମାହା ାଆଁ ରାଆୄସନସଯ ଭଞ୍ଜଯୁୀ 
ଦଅିମାଆଥିରା I  
 

15. ଅଓାଈଣ୍ଟ ଔାତା, ୄଯଓଡ , ଆତୟାଦଯି ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ 

a. ପ୍ରୄତୟଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଅଥଓି ଫର୍  ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯ ିଯଖିଫ - 
i) ପ୍ରୄତୟଓ ଅଓାଈଣ୍ଟଂି ସଭଣାଫଧିଯ ସଭାପି୍ତ ମ ୟନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଭାଭରାକୁଡଓିଯ ଏଓ ଫାରାନସ ର୍ୀଟ୍ 

ଓଭିା ଏଓ ଫଫିଯଣ; 
ii) ୄସହ ିସଭଣାଫଧି ାଆଁ ଏଓ ରାବ ଏଫଂ କ୍ଷତ ିଔାତା; 
iii) ନକଦ/ନଧିି କଭନ-ଅକଭନଯ ଏଓ ଫଫିଯଣ;  
iv) ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ନୁସାୄଯ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଫୟଫସାଣ ଈୄଯ ତଯିକି୍ତ 

ଫଫିଯଣସଫୁ I   
ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ: ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଅଥଓି ଫର୍  12 ଭାସ ୂଓଭିା ଓମ୍ ୄମଈଁଠ୍ ି ଏଓ ଫୟଫସାଣଓୁ 1 
ଏପି୍ରର ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଏ  ସଭଣାଫଧିଯ ୄହଫ ମାହା ଫର୍ ଯ ଏପି୍ରରଯ ପ୍ରଥଭ ଦନି ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ 
ଫର୍ ଯ 31ର୍ ଦନି ସଭାପ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ ଔାତାକୁଡଓି ଧିଫୃଦ୍ଧ ିଅଧାଯୄଯ ସମ୍ଭା ିଯଔାମିଫ I  
 

b. ପ୍ରୄତୟଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ, ଡଟି ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଥଓି ଫଫିଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ 
ପ୍ରତରିିିଓୁ, ଅଥଓି ଫର୍  ସଭାନଠ୍ାଯୁ 90 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଔର ଓଯଫି ୄମଈଁଥିୄଯ ମଦ ି ଓଙି ି ଥାଏ, 
ଫୟଫସାଣ ଯଘିାନା, ଅଓାଈଣ୍ଟସ ଯ ସ୍ଙିତ,ି ଆତୟାଦ ି ଈୄଯ ଡଟିଯଭାନଙ୍କ ଟପି୍ପଣୀ ଓଭିା 
ଫୄରାଓନ/ଫଘିାଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଥିଫ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ାଔୄଯ ଦାଔର ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସବ ି
ଅଓାଈଣ୍ଟସୄଯ ୄସହ ିଫୄରାଓନ ଈୄଯ ଏଓ ଈଘତି୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣଓୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମିଫ I  

c. ପ୍ରୄତୟଓ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଡଟିଯଯ ଯିୄ ାଟ ଯ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ନୄଫ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଡଟିଯଯ 
ଯିୄ ାଟ ୄ ଯ ଦର୍ ାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ନୂୟନତା/ୂର୍ଣ୍ ତାଓୁ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଯଫିାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଦୄକ୍ଷ 
ୄନଫ ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫି I  

d. ସଭସ୍ଗ ଅଓାଈଣ୍ଟ ଔାତା, ଫଫିଯଣ, ଦସ୍ଗାଫଚି, ଆତୟାଦଓୁି ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ଭଔୂୟ ଓାମ ୟାଣ ଓଭିା 
ପ୍ରାଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ନାଭାଙି୍କତ  ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସବ ି ନୟ ର୍ାଔା ଓାମ ୟାଣୄଯ ସମ୍ଭା ି
ଯଔାମିଫ, ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣ ସଓାୄର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ  ଏହା ତଯପଯୁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ୄସବ ିଧିଓାଯୀଭାନଙୁ୍କ 
ଓାମ ୟ ଦଫିସୄଯ ଈରବ୍ଧ ଓଯାମିଫ I  

e. ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଫଂ ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ 
ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ୄଯଓଡ , ଔାତା, ଦସ୍ଗାଫଚି, ଫଫିଯଣ, ଘୁକି୍ତ ୄନାଟ ଆତୟାଦଓୁି ୄସଭାୄନ ସଭନ୍ଧ ଯଔଥୁିଫା 
ଫର୍ ଯ ସଭାପି୍ତଠ୍ାଯୁ ନୂୟନ ଦର୍ ଫର୍ ଯ ସଭଣାଫଧି ମ ୟନ୍ତ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯାମିଫ I ଫର୍ୟ, ଯିୄ ାଟ  
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ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାନୁନୀ ଫଫିାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଟଚିଟିାର ୄଯଓଡ /ଦସ୍ଗାଫଚି ଏଫଂ ମଦ ିୄସକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ନୟାଣାଣଯ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିାଆଁ ଫଘିାଯାଧୀନ ଙ,ି ନୟାଣାଣଦ୍ୱାଯା ୄଓସ୍ କୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ମ ୟନ୍ତ ୄଯଓଡ କୁଡଓୁି ସଂଯକି୍ଷତ ଯଖିଫାଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆଥାଏ I  

f. ପ୍ରୄତୟଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନୁମାଣୀ ନଭିନଯ ୄଯଓଡ ଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଓଯଫି:  

i) ଚାତ ୄହାଆଥିଫା ଏଫଂ ୄପ୍ରର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ୄନତୃତ୍ୱ 

ii) ରିସୀୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ୄନତୃତ୍ୱ 

iii) ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏଫଂ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ବିୄମାକ 

iv) ତୁନାାଆଁ ୄେଫସାଆଟୄଯ ପ୍ରଦର୍ତି ଈତ୍ପାଦ 

v) ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିାଆଁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ାଯଶି୍ରଭଓି 

vi) ରିସୀୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ୄନତୃତ୍ୱକୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ାଯଶି୍ରଭିଓ 

vii) ଅଈଟୄସାସଙ୍ି୍ଗ ଓାମ ୟଓାକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ାଯଶି୍ରଭିଓ 

viii) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ନୟ ୄଓୌଣସ ି ାଯଶି୍ରଭଓି ୂଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ଈୄରଳଔ 
ଓଯଫି  

 

16. ଏଓ ୄଫୈଧ ରାଆୄସନସ ଫନିା ଏଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ଓାମ ୟଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଦୄକ୍ଷ - 
i) ଏହ ି ଫନିଣିଭାଫୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଏଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ଓାମ ୟ 

ଓଯିାଯଫି ନାହିଁ ମଦ ି ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ତାଓୁ ଏଓ ରାଆୄସନସ ଭଞ୍ଜଯୁ 
ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫ I  

ii) ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ, ମିଏ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ନ୍ତକ ତ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ୄଫୈଧ ରାଆୄସନସ ଧାଯଣ 
ନ ଓଯ ିଏଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ, ତା‟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯଥିିଫା ଯାଧିଓ 
ଦୄକ୍ଷ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଫଂ କ୍ଷାତତିା ଫନିା, ପ୍ରାଧିଓଯଣ ୄସବ ିଫୟକି୍ତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଆନ ନ୍ତକ ତ 
ଦଣ୍ଡାମକ ଓ ଦୄକ୍ଷଯ ଅହାନ ଓଯିାୄଯ I 
 

17. ନୁାନଯ ପ୍ରଭାଣୀଓଯଣ 

ପ୍ରୄତୟଓ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯଯ ପ୍ରଧାନ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରୄତୟଓ ଅଥଓି ଫର୍ ଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ନଓିଟୄଯ ଏଓ 
ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଦାଔର ଓଯଫି ଏହା ଷିୁ୍ଟ ଓଯ ିୄମ ୄେବ୍ ଏଗି୍ରୄକଟଯ ଅଥଓି ଫର୍  ସଭଣାଫଧିୄଯ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀଯ 
ସଭସ୍ଗ ପ୍ରାଫଧାନଯ ନୁାନ ଓଯଙି ିI 
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ଧ୍ୟାୟ 5 

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଫୈଧିଓ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

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

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ –ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷ୍ଟିୄଓାଣ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ 

 

 



  

80 

 

 

ଓ. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ – ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣ ଏଫଂ ଫିୄ ଶଷ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈଶିଷ୍ଟୟ 

1. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ - ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷ୍ଟିୄଓାଣ 

ଓ)  ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ 

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

ଔ   ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣ 

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

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄହଈଙ ିକ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯାଚନିାଭା, ମାହା ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନୀଣ ୄଟ ׀ ବାଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ 
ଧିନଣିଭ, 1872 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସହତି ବାଯତଯ ସଭସ୍ଗ ଘୁକି୍ତଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓୄଯ ׀  
 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘୁକି୍ତ, ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୁଆ କ୍ଷ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତ,ି ଥ ାତ୍, ଓବ୍ନାନୀ, ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଓୁହାମାଏ,  ରିସୀଧାଯୀ, ମାହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁହାମାଏ ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠାିତ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ׀  

ଘତି୍ର 1 : ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ  
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କ) ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

ଘତି୍ର 2 : ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

i. ପ୍ରସ୍ତାଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ନୟ ଚଣଓୁ ୄଓୌଣସ ିଓାମ ୟ ଓଯଫିାଓୁ ଓଭିା ଓାମ ୟ ଓଯଫିାଯୁ ନଫୃିତ ଯହଫିାଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ମାହାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄସହ ିଓାମ ୟ ାଆଁ ନୟଠ୍ାଯୁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା, ୄସ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଈଙ ି
ୄଫାରି ଓୁହାମିଫ ׀ ସାଧାଯଣତଃ, ପ୍ରସ୍ଗାଫଟ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଏ, ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା 
ଦଅିମାଏ ׀  

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

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

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

ମଦ ିୄଓୌଣସ ିସର୍ତ୍  ଯଔାମାଏ, ଏହା ଏଓ ପ୍ରତଓୂି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄହାଆମାଏ ׀  

ରିସୀ ଫଣ୍ଡ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄହାଆମାଏ ׀  
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ii. ପ୍ରତପି 

ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଘୁକି୍ତୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଙି ିାଯସ୍ପଯଓି ରାବ ଥିଫା ଈଘତି ׀ ପି୍ରଭିଣଭ  
ୄହଈଙ ି ଫୀଭତି ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତପି ୄଟ, ଏଫଂ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ୄଦଫାଯ ପ୍ରତରୁ୍ତ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଔଯୁ ପ୍ରତପି 
ୄଟ ׀  

iii. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚନିାଭା 

ଈବଣ କ୍ଷ ୄସହ ିସଭାନ ଚନିରି୍ଓୁ ୄସହ ିସଭାନ ଥ ୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଈଘତି ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଈବଣ 
କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ “ସଫ ସମ୍ମତ ି” ୄହଫା ଈଘତି ׀ ଈବଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ରିସୀଧାଯୀ ୄସହ ିସଭାନ ଚନିରି୍ ଈୄଯ 
ୄସହ ିସଭାନ ଥ ୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସମ୍ମତ ିୄଦଫା ଈଘତି ׀  

iv. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ି/ ସମ୍ମତ ି

ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତ ିଥିଫା ଈଘତି ׀  

ସମ୍ମତଓୁି ଭକୁ୍ତ ୄଫାରି ଓୁହାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ନଭିନ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆ ନ ଥାଏ  

 ଚଫଯଦସି୍ଗ/ଈତ୍ପୀଡନ 

 ନୁଘତି ପ୍ରବାଫ 

 ଓଟ 

 ବୁର ଈସ୍ଙାନା 
 ବୁର 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଯାଚନିାଭା ାଆଁ ସମ୍ମତ ି ଚଫଯଦସି୍ଗ ଈତ୍ପୀଡନ, ଓଟ ଓଭିା ବୁରଈସ୍ଙାନା ଓାଯଣଯୁ 
ୄହାଆଥାଏ, ଯାଚନିାଭା ରୂ୍ନୟ /ଓାଭୀ/ଫୟଥ  ୄହାଆମାଏ ׀  

v. କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା  

ଘୁକି୍ତଯ ଈବଣ କ୍ଷ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ସୁୄ ମାକୟ /ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ଈଘତି 
 ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଣସ୍କ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ׀
ସୁସ୍ଙ ଭନଯ ୄହଫା ଈଘତି  ଅଆନ ନ୍ତକ ତ ୄମାକୟ ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଈଘତି ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 
ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କଭାୄନ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀  

vi. ୄଫୈଧିଓତା 

ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ୄଫୈଧିଓ ୄହଫା ଈଘତି୍, ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫୈଧିଓ ଓାମ ୟ ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା 
ୄହାଆାଯଫି ନାହିଁ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଯାଚନିାଭା ମାହାଯ ଫରି୍ଣ ଓଭିା ପ୍ରତପି ୄଫଅଆନ ୄଟ, ତାହା ଫୟଥ  /ଭାନୟ 
ୄହଫ ׀ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଫରି୍ଣ ୄଟ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

i. ଚଫଯଦସି୍ଗ/ଈତ୍ପୀଡନ – ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଘାଓୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀  
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ii. ନୁଘତି ପ୍ରବାଫ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ନୟ ଚଣଓଯ ଆଙ୍ଚା ଈୄଯ ର୍ାସନ ଓଯିାୄଯ, ତା‟ 
ଦଫୀଓୁ, ନୁଘତି ରାବ ଈଠ୍ାଆଫା ାଆଁ, ନୟ ଈୄଯ ଈୄମାକ ଓୄଯ ׀   

iii. ଓଟ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଭଥିୟା ଫଶି୍ୱାସ ଈୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୟଚଣଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ାଏ, ମାହା 
ଏଓ ଈସ୍ଙାନା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ୄସ ସତ ୄଫାରି ଫଶି୍ୱାସ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଏହା ହୁଏତ ଚାଣିରୁ୍ଣ ି
ତଥୟଓୁ ରୁଘାଆଫା ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ୄସକଡୁଓୁି ବୁର ଯୂୄ ଈସ୍ଙାନା ଓଯଫିା ଦ୍ୱାଯା ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

iv. ବୁର – ଏଓ ଚନିରି୍ ଓଭିା ଖଟଣା ଈୄଯ ଚଣଓଯ ଜ୍ଞାନ ଓଭିା ଫଶି୍ୱାସ ଓଭିା ଥ ଫୟାଔୟା ୄଯ ତୁଟ ି׀ ଏହା ଘୁକି୍ତଯ 
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୁଛଫିାୄଯ ଓଭିା ସମ୍ମତ ିୄହଫାୄଯ ତୂଟ ିଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଆାୄଯ ׀  

3 

2. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ - ଫିୄ ଶଷ ରକ୍ଷଣ 

ଓ) ୟୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ଓଭିୋ ଯଭ ସଦ୍ପାଫ 

ଏହା ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ୄଟ ׀ ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ଓୁହାମାଏ, ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ି
ୄମ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରୄତୟଓ କ୍ଷ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଈଘତି ׀  

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

ଏଆଠ୍ ିନୁାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ନଣିଭ ୄହଈଙ ି“ୄଓବିଟ ଏବ୍ନଟଯ ” ଯ ନୟିଭ ମାହାଯ ଥଧ ୄହଉଙ ି ୄକ୍ରତା 
ସାଫଧାନ ׀ ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭାୄନ ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିୄ ଫ ୄଫାରି ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄମ ମ ୟନ୍ତ 
ୄକାଟଏି କ୍ଷ ନୟଓୁ ବୁର ଭାକ ଦର୍ ନ ନ ଓୄଯ  ଈର୍ତ୍ଯସଫୁ ସତୟତାୂର୍ଣ୍  ବାୄଫ ଦଅିମାଏ, ନୟ କ୍ଷ ଘୁକି୍ତଓୁ  
ଫଜ୍ଞା ଓଯଫିାଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରର୍ନ ନାହିଁ ׀  

ଯଭ ସଦ୍ପାଫ : ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଏଓ ନୟ ଅଧାଯୄଯ ଙଡିା ହୁଏ ׀ ପ୍ରଥଭତଃ, ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସ୍ପର୍ କଭୟ ୄଟ ଏଫଂ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଭିା ନୁବୂତ ିଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସହଚୄଯ ଚଣାମିଫ ନାହିଁ ׀ ୁନଃ ୄନଓ କୁଡଏି ତଥୟ 
ଙ,ି ୄମଈଁକୁଡଓି ୄସଭାନଙ୍କ ନଚି ସ୍ୱଯୂ ଦ୍ୱାଯା, ୄଓଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଣା ଡିାୄଯ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ 
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ସଘୂନା ାଆଁ ଯୂାୂଯ ିଯଫର୍ତ୍ ୀ ଈୄଯ ଫଶି୍ୱାସ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

ୄତଣୁଓଯ ିଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସଘୂନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ମାହା ାଔୄଯ ଏହ ିତଥୟ ନ ଥାଏ, ତାଙୁ୍କ 
ୄଦଫା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଙ୍କ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ  

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

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

ତଥୟ ସଘୂନା ୄହଈଙ ିୄସହ ିସଘୂନା ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ନଭିନରିଖିତ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ :  

 ୄସଭାୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିୄ ଫ ଓ?ି 

 ମଦ ିହଁ, ୄଓଈଁ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯୄଯ ଏଫଂ ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ? 

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ୄନୈତଓି ଓର୍ତ୍ ଫୟ ସାଧାଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକ ତ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନା ୄଓଫ ତଥୟ ସଘୂନା ଈୄଯ 
ରାକହୁୁଏ, ଓନୁି୍ତ ୄସହ ିତଥୟ ସୂଘନା ମ ୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସାଯତି ହୁଏ ମାହା ୄସ ଚାଣଫିା ଈଘତି ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ନଭିନକୁଡଓି ତଥୟ ସୂଘନାଯ ୄଓୄତଓ ଈଦାହଯଣ ମାହା ଫରି୍ଣୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଫା ସଭଣୄଯ 
ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଈଘତି : 

i. ଚୀଫନ ଫୀଭା: ନଚିଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଆତହିାସ, ଫଂର୍କତ ୄଯାକଯ ଯଫିାଯ ଆତହିାସ, ଧୂମ୍ରାନ ତଥା ଭଦୟାନ 
ବ ି ବୟାସ, ଓାମ ୟୄଯ ନୁସି୍ଙତ,ି ଫଣସ, ସଈଓ, ଅଥଓି ସଘୂନା ୄମଯଓି ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଅଣ 
ଫଫିଯଣୀ, ଫୂ ଯୁ ଥିଫା ଚୀଫନ ରିସୀ, ଫୟଫସାଣ ଆତୟାଦ ି׀  

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

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

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

ଫୀଭା ଘୁକି୍ତସଫୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙତଯ ଦାଣିତ୍ୱ ନ୍ତକ ତ ଅସନ୍ତ ି ଫୀଭା ଯିୄ ׀ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଦ୍ଭାଫ ଘୁକି୍ତସଫୁ ଯଭ 
ସଦ୍ଭାଫ ଘୁକି୍ତ ୄହାଆମାଅନ୍ତ ି׀ 

ଯିବାଷା  

“ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ” ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ “ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଆଥାଈ ଥଫା ଓଯାମାଆ ନ ଥାଈ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଓଯାମାଈଥିଫା 
ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ, ସଠ୍ଓି ଯୂୄ  ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ସଓାଯାମକ ଓ 
ଓର୍ତ୍ ଫୟ” ଚଡତି ଥିଫା ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀   
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ମଦ ି ଯଭ ସଦ୍ପାଫଯ ନୁାନ ଏଓ କ୍ଷ ଦ୍ାଯା ନ ହୁଏ, ଘୁକି୍ତଟ ି ନୟ କ୍ଷ ଦ୍ାଯା ଏୄଡଆ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀ 
ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଓାହାଓୁ ଫ ିତା‟ ନଚିଯ ବୂରଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫା ଈଘତି ନୁୄହ,ଁ 
ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ׀  

ଏହା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିତଥୟ, ମାହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ, ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିବୂର 
ଈସ୍ଙାନା ଓଯଫିା ଈଘତି ନୁୄହ ଁ׀ ଫୀଭିତ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଈଘତି ׀ 
ମଦ ି ଏହ ି ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନ ଥାଅନ୍ତା, ଫୀଭା ୄନଈଥିଫା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ପ୍ରବାଫ 
ଓାଈଥିଫା ୄଓୄତଓ ତଥୟଓୁ ରୁଘାଆ ଯଔନ୍ତା, ଏଫଂ ନୁଘତି ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତା ׀  
 

ଫୀଭାଧାଯୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ଫନିା ରୁଘାଆ ସତୟତାୂର୍ଣ୍ ଯୂୄ ତା‟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ସ୍ଙତି,ି ଯଫିାଯ 
ଆତହିାସ, ଅଣ, ଫୟଫସାଣ ଆତୟାଦଓୁି ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ, ମାହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ 
ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ବୂର ଈସ୍ଙାନାୄଯ, ମାହା 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ ଣଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାନ୍ତା ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଘୁକି୍ତଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଫିାଯ ଧିଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ 
ାଔୄଯ ଯହଙି ି׀  

ଅଆନ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟଓୁ ଧାମ ୟ ଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

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

ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ହୃତିଣ୍ଡୄଯ ଏଓ ଚନମକତ ଓଣା ଙ ିଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା 
ଦ୍ାଯା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ  ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ୄମ ୂଫଧଯୁ ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓି ତ ିଓଭୄଯ 4 ଫଷଧ 
ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଦ୍ାଯା ତଥୟଯ ବୂର ଭାକଧଦଶଧନ ୄଟ ׀  

ଔ)   ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସଘୂନା 

ଯିବାଷା  

ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ 
ଏଫଂ ମଦ ିହଁ, ୄଓଈଁ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ  ସର୍ତ୍   ଘୁକି୍ତୄଯ, ଏହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ଫଘିାଯଓୁ 
ପ୍ରବାଫତି ଓଯିାୄଯ ׀  
 

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

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

ଉଦାହଯଣ  

ସଭୁଦ୍ରୄଯ ନଅିମାଉଥିଫା ଓାୄକଧାଯ ଅଦଚନଓ ପ୍ରଓୃତ,ି ୄଯାକଯ ତୀତ ଆତହିାସ 

ii. ସଭସ୍ଗ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ନଅିମାଆଥିଫା ତୀତ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫଦିୟଭାନତା  ୄସକୁଡଓିଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନ 
ସ୍ଙିତ ି

iii. ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଓଭିା ଅୄଫଦନୄଯ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ ପ୍ରର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ, 
ୄମୄହତୁ ଏସଫୁଯ ସଭନ୍ଧ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଫବିିନ୍ନ ଦକି ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଓଟନ ସହତି ଥାଏ ׀ 
ୄସକୁଡଓିଯ ଈର୍ତ୍ଯ ସତୟତାୂର୍ଣ୍  ବାୄଫ ୄଦଫା  ସଫୁ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

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

ସୂଘନା 

ଅଫଶୟଓୀୟ ତଥୟ ସଘୂନା ମାହାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଅଫଶୟଓ ନୁୄହଁ  

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

i. ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯିଫା ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ଉାୟ  

ଉଦାହଯଣ: ଏଓ ଗି୍ନ ନଫି ାଓଯ ଈସ୍ଙିତ ି

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

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

iii. ମଥାଥଧ ଉଦୟଭ ଦ୍ାଯା ମାହାଯ ଅଫଷି୍କାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ?  

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

iv. ଅଆନ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଷିୟ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ୄଦର୍ଯ ନଣିଭ/ଅଆନ ଚାଣିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ: ଫିୄ ଫାଯଓକୁଡଓିଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନକଯାଓିାଯ ଅଆନ 
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v. ମାହା ଫଷିୟୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଉଦାସୀନ ୄଦଔାମାଏ (ଓଭିୋ ଧିଓ ସୂଘନା ାଆଁ ଅଫଶୟଓତାଓୁ ତୟାକ 
ଓଯିଙ)ି  

ଉର୍ତ୍ଯକୁଡଓି ସଂୂର୍ଣ୍ଧ ଥିରା, ଏହ ିଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ସଭୟୄଯ ଦାୟିତ୍ୱଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାଯଫି ନାହିଁ 
  ׀
ୄଓୄତୄଫୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଥାଏ ?  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ାଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଈସି୍ଙତ ଥାଏ 
ୄମମ ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫଟ ିସ୍ୱୀଓୃତ ନ ୄହାଆଙ ି ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯା ନ ମାଆଙ ି׀ ଥୄଯ ରିସୀ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆ ମିଫାୄଯ, 
ନୟ ତଥୟ ସୂଘନାକୁଡଓୁି ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତା ନ ଥାଏ, ମାହାସଫୁ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦଔାମାଆ 
ାଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

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

ଫର୍ୟ ମଦ ିନଦି୍ଧ ାଯତି ସଭଣୄଯ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପିତା ୄମାକଁୁ ରିସୀଟ ିଫୟକତ ଫସ୍ଙାୄଯ 
ଥାଏ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ଘୁକି୍ତଓୁ ୁନଃପ୍ରଘତି ଓଯଫିାାଆଁ  ୁନଃ ଓାମ ୟଓାଯୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାୄହଁ, ୄସବ ି
ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ,  ତା‟ ାଔୄଯ ସଭସ୍ଗ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଥାଆାୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି 
ତୟାଫର୍ୟଓ  ମଥାଥ  ୄଟ, ୄମଯ ିଓ ିଏହା ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ୄଟ ׀  

ଯଭ ସଦ୍ପାଫଯ ଉରଙ୍ଘନ 

ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄସହ ିଯସିି୍ଙତକିଡୁଓି ଈୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ମାହା ସହତି ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଈରଙ୍ଘନ ଚଡତି ׀ ୄସ 
ବ ିଈରଙ୍ଘନ ହୁଏତ ଣ –ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ବୂର ଈସ୍ଙାନା ଦ୍ୱାଯା ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ: ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ସାଧାଯଣତଃ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ସଭନ୍ଧୄଯ 
ଘୁପ୍ ଯୄହ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯ ିନାହିଁ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ 
ଓୁଟୀ ଈର୍ତ୍ଯ ଚଯଅିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆ ାୄଯ ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ନବିୄପ୍ରତ ୄହାଆାୄଯ 
ୂମାହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଏହା ଚଣଓଯ ଜ୍ଞାନ ଓଭିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫନିା ଓଯାମାଆଥାଆାୄଯ  ଓଭିା ଓାଯଣ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ 
ବାଫରିା ୄମ ତଥୟଟଯି ଅଫର୍ୟଓତା ନ ଥିରା ׀  

ୄସହ ିବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ାର୍ ୄଟ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ତଥୟଓୁ ଚାଣିରୁ୍ଣି ଘାି ଯଔାମାଏ ଏହାଓୁ ରୁଘାମିଫା 
ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମାଏ ׀ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତାଯଣା ଓଯଫିାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହଙି ି׀  

ବୂର ଉସ୍ଥାନା/ବୂରଘତି୍ରଣ/ବୂର ଯିୄାଟଧ: ୄଓୌଣସ ିଈକି୍ତ ମାହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଏଓୁହା, 
ତାହାଓୁ ଯିୄ ାଟ /ଘତି୍ରଣ ଓୁହାମାଏ ׀ ଯିୄ ାଟ  ତଥୟଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଈକି୍ତ ଓଭିା ଫଶି୍ୱାସ, ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓଭିା ପ୍ରତୟାର୍ାଯ ଏଓ 
ଈକି୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ତଥୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମ ଈକି୍ତ ଫାସ୍ଗଫଓିଯୂୄ ସଠ୍କି୍ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 
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ୄମୄତୄଫୄ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓି, ମାହା ଫଶି୍ୱାସ ଓଭିା ପ୍ରତୟାର୍ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଥାଏ, ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ, ଏହା 
ଓୁହାମାଏ ୄମ ଏସଫୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସଦ୍ଭାଫୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ବୂରଘତି୍ରଣ ଦୁଆପ୍ରଓାଯଯ ୄଟ: 

i. ନିୄ ଦ ାର୍ ବୂର ଘତି୍ରଣ ମଥାଥ  ଈକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ମାହା ୄଓୌଣସ ି ଓଟରୂ୍ଣ୍  ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫନିା 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ii. ଓଟୂର୍ଣ୍  ବୂରଘତି୍ରଣ, ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଭିଥୟା ଈକି୍ତକୁଡଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମଈକଁୁଡଓି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରତାଯତି 
ଓଯଫିାଓୁ ଚାଣିରୁ୍ଣ ି ଓୁହାମାଆଥାଏ ଓଭିା ସତୟ ପ୍ରତ ି ଈଘତି ଧ୍ୟାନ ନୄଦଆ ଫିୄ ଫଓ ହୀନ ବାୄଫ 
ଓୁହାମାଆଥାଏ ׀  

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

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ବିନଫ ସଂୄର୍ାଧନ ୂଭାଙ୍ଙ , 2015  ୄସହ ିସର୍ତ୍ କୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୄତଓ ଭାକ ଦର୍ଓିା 
ୂନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ଓିା  ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି ି ମାହା ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ୂଚାରିଅତ ି ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ଈୄଯ ଅର୍ତ୍ ି ଈଠ୍ା 
ମାଆାୄଯ I  ନୂତନ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତ ି 
 

ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ୂଚାରିଅତ ି 

ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ଅଧାଯୄଯ, ରିସୀଯ ଚାଯୀ ତାଯଔି ଓଭିା ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔି ଓଭିା ରିସୀଯ ନୁଃ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ତାଯଔି 
ଓଭିା ରିସୀଯ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିତାଯଔି, ୄମଈଁଟା ଫ ିଙୄଯ ୄହାଆଥିଫ, ୄସହ ିତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ତନି ିଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଈୄଯ ଅର୍ତ୍ ିଈଠ୍ା ମାଆାୄଯ : 

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

“ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ୂଚାରିଅତ ି” ର୍ବ୍ଦଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି  ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଙ:ି 

“ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ୂଚାରିଅତ ି” ଦଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରତାଯତି ଓଯଫିା ଓଭିା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫିାଓୁ 
ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଈତୄପ୍ରଯତି ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୀଭିତ ଓଭିା ତାହାଯ ବିଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସବ୍ନାଦତି ଓଯାମାଆଥିଫା 
ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାମ ୟ:   

 ୂଓ  ୄସହ ିଯାଭର୍ , ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ମାହା ସତୟ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ମାହା ଫୀଭିତ ସତୟ ୄଫାରି ଫଶି୍ୱାସ ଓୄଯ 
ନାହିଁ; 

ୂଔ  ତଥୟ ଈୄଯ ଜ୍ଞାନ ଓଭିା ଫଶି୍ୱାସ ଥାଆ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ସକ୍ରଣି ପ୍ରଙ୍ଚନ୍ନତା; 

ୂକ  ପ୍ରତାଯତି ଓଯଫିାୄମାକୟ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓାମ ୟ; ଏଫଂ 

ୂଖ  ୄସବ ିୄଓୌଣସ ିଓାମ ୟ ଓଭିା ରୁପି୍ତ ମାହାଓୁ ଅଆନ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଓଟୂର୍ଣ୍  ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା ଓୄଯ I  
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ୄସହ ିତଥୟସଫୁ ମାହା ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟାଙ୍କନଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯ ିାଯନ୍ତ ିୄସସଫୁ ପ୍ରତ ିଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଯ ନୀଯଫତା ୄଓଫ 
ଓଟ ନୁୄହଁ, ମଦ ିପ୍ରଓଯଣଯ ଯସିି୍ଙତ ିୄସବ ିୄହାଆ ନ ଥାଏ, ଏହା ଫୀଭିତ ଓଭିା ତାଯ ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ୄଟ 
ୄମ, ଓହଫିାୄଯ ୄଭୌନ ଯହଫିା, ସ୍ୱତଃ ହିଁ, ଓହଫିା ସହତି ସଭାନ ୄଟ I  

ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓଟ ଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯଫି ନାହିଁ ମଦ ି ଫୀଭତି ପ୍ରଭାଣିତ 
ଓଯିାୄଯ ୄମ ତାହାଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ  ଫଶି୍ୱାସ ହସିାଫୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ତଥୟ/ସଘୂନାଯ ଭିଥୟା-ଓଥନ ଓଭିା 
ୄକାନ ସତୟ ୄଟ ଓଭିା ତଥୟଓୁ ରୁଘାଆଫାୄଯ ୄଓୌଣସ ି ସଘୁନି୍ତତି ବିପ୍ରାଣ ନ ଥିରା ଓଭିା ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  
ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ୄସବ ିଭଥିୟା-ଓଥନ ଓଭିା ୄକାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଜ୍ଞାତସାଯୄଯ ଥିରା: 

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

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ମାଘନା ଓୄଯ ଓଭିା ଓଥାଫାର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଫକି୍ର ି ଓୄଯ, ୄସ ଘୁକି୍ତଯ ଯଘନା 
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ବିଓର୍ତ୍ ା ୄଟ ୄଫାରି ଭାନ ିୄନଫାଓୁ ୄହଫ I  
 

କ) ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 

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

i. ଚୁଅୄଔ ଏଫଂ ଫୀଭା 

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

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

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

ୄସହ ି ହତି/ସ୍ୱାଥ  ମାହା ଫୀଭିତଯ ତା‟ ଖଯ ଓଭିା ତା‟ ଧନୄଯ ଥାଏ, ତାଓୁ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଓୁହାମାଏ ׀ 
ଫୀଭାୄମାକୟ ହତିଯ ଈସି୍ଙତ ିଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଓୁ ୄଫୈଧ ଏଫଂ ଅଆନ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନୀଣ ଓଯଥିାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଶ୍ରୀ ଘନ୍ଧୄର୍ଔଯ ଏଓ ଖଯଯ ଭାରିଓ ଟନ୍ତ ିମାହା ାଆଁ ୄସ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଟ. 15 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଊଣ 
ୄନଆଙନ୍ତ ି׀ ନଭିନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ଈୄଯ ଘନି୍ତା ଓଯନୁ୍ତ:  

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

 ତାଙ୍କ ୄଡାର୍ୀଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ? 

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

 ୄସଭାନଙ୍କ ଓରୟାଣୄଯ ତାଙ୍କଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି? 

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

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

 

ଏଆଠ୍ ିଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ  ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ାଥ ଓୟଓୁ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହଫ ׀  

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

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

ଘତି୍ର 3: ସାଧାଯଣ ନଣିଭ ନୁସାୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 
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ii. ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ୄଓଉଁ ସଭୟୄଯ ଯହଫିା ଉଘତି 

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

ଖ) ଅସନ୍ନ (ନଓିଟସ୍ଥ) ଓାଯଣ 

ୄଫୈଧିଓ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫ ୄର୍ର୍ ୄହଈଙ ିଅସନ୍ନ/ନଓିଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ׀  

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

ଏହ ିନଣିଭ ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭିତ ପ୍ରଧାନ ଓାଯଣଓୁ ୄଔାଚ ିଫାହାଯ ଓୄଯ ମାହା ଖଟଣାକ୍ରଭଓୁ ୄଦଔାଏ ୄମଈକଁୁଡଓି ହାନ ି
ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ଏହା ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ୄର୍ର୍ ଖଟଣା ମାହା ହାନଯି ନଓିଟସ୍ଙ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ୄହାଆଥିଫ, ଥ ାତ୍ ଏହା ׀
ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ଏଓ ଖଟଣା ମାହା ହାନଯି ଓାଯଣ ାଆଁ ନଓିଟତଭ, ଓଭିା ଫୟଫହତି ଯୂୄ ଦାଣୀ ୄହାଆଥିଫ ׀  

ନୟ ଓାଯଣକୁଡଓୁି ଦୂଯସ୍ଙ ଓାଯଣ ଯୂୄ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ୄମଈଁକୁଡଓି ନଓିଟସ୍ଙ ଓାଯଣକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ 
ଟନ୍ତ ି׀ ଦୂଯସ୍ଙ ଓାଯଣକୁଡଓି ଈସି୍ଙତ ଥାଆ ାଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ଖଟଣା ଖଟାଆଫାୄଯ ପ୍ରବାଫୀ ୄହାଆ ନ ାଯନ୍ତ ି׀  
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ଯିବାଷା 

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

ନଓିଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଓିଯ ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ରାକୁ ହୁଏ ? ସାଧାଯଣତଃ, ୄମୄହତୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ 
ଭୃତୁୟଯ ଓାଯଣ ଫଘିାଯଓୁ ନ ୄନଆ, ଭୃତୁୟ ରାବଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥାଏ, ନଓିଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ରାକ ୁ
ୄହାଆ ନ ାୄଯ, ଫର୍ୟ ୄନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ରାବ ଯାଆଡଯ ଥାଏ ୄମଈଁଠ୍ ି
ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ, 
ଓାଯଣଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆମାଏ – ଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଈ ଫା ୄହାଆ ନ ଥାଈ ׀ 
ନଓିଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ୄସବ ିସି୍ଙତକିୁଡଓିୄଯ ରାକୁ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ନଷି୍ଠାଯ ଘୁକି୍ତ 

ନଷି୍ଠା ଘୁକି୍ତସଫୁ ୄହଈଙନ୍ତ ିୄସକୁଡଓି ୄମଈକଁୁଡଓି ଧିଓ ୄସୌଦାଓଯଫିାଯ ରାବଥିଫା କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତ,ି 
ନୟ କ୍ଷଓୁ ୄଓଫ ଏହା ସହତି ନଷି୍ଠା ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯଫିାଯ, ଥ ାତ୍ ଘୁକି୍ତଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ଓଭିା ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିାଯ 
ଫସଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏଠ୍ ିଘୁକି୍ତଯ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସୌଦା ଓଯଫିାଯ ସଫୁ କ୍ଷଭତା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଥାଏ ׀  

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

ପ୍ରତସି୍ଥାନା 

ଭଯାଭତ ି

ନକଦ ଯାଶ ି
ପ୍ରଦାନ 

କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ 
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ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ଈତ୍ପୀଡନ ୂଚଫଯଦସି୍ଗ  ଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଈର୍ତ୍ଭ ପି୍ରଣ୍ଟଯ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଆ ଯୄଭର୍ ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓୄଯ 

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

III. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଯୄଭର୍ ତା‟ ଫୟଫସାଣିଓ ୄଓୌର୍ଯ ଈୄମାକ ଓୄଯ 

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

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଯୄଭର୍ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଓଯାମାଆାଯଫି ନାହିଁ ?  

I. ଯୄଭର୍ଯ ଖଯ 

II. ଯୄଭର୍ଯ ତ୍ନୀ 
III. ଯୄଭର୍ଯ ଫନୁ୍ଧ 

IV. ଯୄଭର୍ଯ ିତାଭାତା 
 

ସାଯାଂଶ 

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

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

 ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତ ନଭିନକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓୄଯ:  

i. ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ii. ପ୍ରତପି 

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

 ଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି  

i. ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ୂଯଭ ସଦ୍ଭାଫ  
ii. ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 

iii. ନଓିଟସ୍ଙ/ଅସନ୍ନ ଓାଯଣ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

2. ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରତପି 

3. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚନିାଭା/ସମ୍ମତ ି

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

7. ନଓିଟସ୍ଙ/ଅସନ୍ନ ଓାଯଣ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଯୄଭର୍ ଭୄହର୍ଓୁ ଭାଯଫିା ାଆଁ ବଣ ୄଦଔାଆଫା ମଦ ିୄସ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ନ ଓୄଯ, ଈତ୍ପୀଡନ/ଚଫଯଦସି୍ଗଯ ଏଓ 
ଈଦାହଯଣ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

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

ସ୍ୱ- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ୄଓଈ ଁତତ୍ତ୍ୱ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ?  

I. ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

II. ପ୍ରତପି 

III. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତ ି
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IV. ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା 

ପ୍ରଶନ 2  

_______________ ସତୟ ଈକି୍ତ, ୄମଈକଁୁଡଓି ୄଓୌଣସ ି ଓଟୂର୍ଣ୍  ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫନିା ଓୁହାମାଆଥାଏ, ସହତି 
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀  

I. ବୂର ଘତି୍ରଣ ୂବୂର ଯିୄ ାଟ   
II. ଂର୍ଦାନ 

III. ପ୍ରସ୍ଗାଫ 

IV. ଯିୄ ାଟ  

ପ୍ରଶନ 3 

_______________ ୄଯ ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଘା ଚଡତି ׀  

I. ଓଟ 

II. ନୁଘତି ପ୍ରବାଫ 

III. ଈତ୍ପୀଡନ/ଚଫଯଦସି୍ଗ 

IV. ବୂର 

ପ୍ରଶନ 4  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ୄଟ ?  

I. ୄସକୁଡଓି ୄଭୌଖିଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ ମାହା ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନୀଣ ନୁୄହଁ ׀  
II. ୄସକୁଡଓି ୄଭୌଖିଓ ୄମଈଁକୁଡଓି ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନୀଣ ୄଟ ׀ 
III. ବାଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ନୁସାୄଯ ୄସକୁଡଓି ଦୁଆ କ୍ଷ ୂଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତ  ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକି୍ତ ୄଟ 

  ׀
IV. ୄସକୁଡଓି ସର୍ତ୍  ଘୁକି୍ତ ସଦୃର୍ ୄଟ ׀  

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତପି ନୁୄହଁ ?  

I. ଟଙ୍କା 
II. ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

III. ରାଞ୍ଚ 

IV. ଙ୍କାଯ 

ପ୍ରଶନ 6 

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

I. ଫୟଫସାଣ ଭାରିଓ 
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II. ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କ 

III. କୃହଣିୀ 
IV. ସଯଓାଯୀ ଓଭ ଘାଯୀ 

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଓାମ ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ି“ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ୂଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ” ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ?  

I. ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଜ୍ଞାତ ଡାକ୍ତଯୀ ସ୍ଙିତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଭିଥୟା ଓହଫିା 
II. ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ନଓଯଫିା 
III. ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା 
IV. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  

ପ୍ରଶନ 8 

ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ନୁୄହଁ ?  

I. ିତା ତାଙ୍କ ୁତ୍ର ଈୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା 
II. ତିତ୍ନୀ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଈୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା 
III. ଫନୁ୍ଧଭାୄନ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଈୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା  
IV. ନମୁିକି୍ତଦାତା ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା  

ପ୍ରଶନ 9 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତିଯ ଈସି୍ଙତ ିୄଓୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ?   

I. ଫୀଭା ୄନଫା ସଭଣୄଯ 

II. ଦାଫୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ 

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

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଯଦୃିର୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଯ ନଓିଟସ୍ଙ ଓାଯଣ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯନୁ୍ତ ? 

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

I. ନିୄ ଭାନଅି 

II. ବାଙି୍ଗମାଆଥିଫା ିଠ୍ ି

III. ୄଖାଡା ଈଯୁ ଡମିିଫା 
IV. ସଚ ଯୀ ୂର୍ରୟକ୍ରିଣା  
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ବୂର ଘତି୍ରଣ ୂବୂର ଯିୄ ାଟ   ସତୟ, ୄମଈକଁୁଡଓି ୄଓୌଣସ ିଓଟୂର୍ଣ୍  ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫନିା ଓୁହାମାଆଥାଏ, ସହତି ସଭନ୍ଧ 
ଯୄଔ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଈତ୍ପୀଡନ/ ଚଫଯଦସି୍ଗ ୄଯ ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଘା ଚଡତି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ବାଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ନୁସାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ୄହଈଙ ିଦୁଆକ୍ଷ ୂଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭତି  ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଘୁକି୍ତ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ରାଞ୍ଚ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତପି ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କଭାୄନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମାକୟ ନୁହଁନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା “ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ୂଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ”  
ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ନୁଓୂ ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

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

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ୄମାକୟ ହତିଯ ଈସି୍ଙତଯି ଅଫର୍ୟଓତା ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୄଖାଡା ଉଯୁ ଡମିିଫା ଚୟଯ ଭୃତୁୟଯ ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣ ୄଟ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 6 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓ‟ଣ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଫୀଭା ଘାଯ ିତତ୍ତ୍ୱ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ 

 ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

 ଫଭିିତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଙ୍କଟ 

 ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

 ଘୁକି୍ତ 

ଘାରନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟକୁଡଓୁି ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଈୄଯ ଈରିଳଖିତ ଚୀଫନ 
ଫୀଭାଯ ଫବିିନ୍ନ ଖଟଓ ଅୄଡ କ୍ଷଦୁ୍ର ଦୃଷି୍ଟ ଓାଆଫା ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ -ଖଟଓ, ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ, ାଯସ୍ପଯଓିତା 
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ - ଖଟଓ, ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ, ାଯସ୍ପଯଓିତା 

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

ଅୄଭ ୂଫ ଯୁ ୄଦଖିସାଯରୁି ୄମ ଏଓ ଭରୂୟଫାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିମାହା ଭୂରୟ ଓଭିା ପ୍ରତପି ଦଏି 
 ସହି ିଭରୂୟ ହାନଯି ଯଭିାଣଓୁ ଭଧ୍ୟୄ ׀ ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିାଆଁ ଭୂରୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଭୌଦି୍ରଓ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଭାମାଏ ׀
ଭାମାଆାୄଯ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓାଯ ଏଓ ଦୁଖ ଟଣାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ, କ୍ଷତଯି ଯଭିାଣଓୁ ଟ 50,000 ୄଫାରି ଅଓନ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏହ ିକ୍ଷତ ିାଆଁ ଭାରିଓଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଫ ׀ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଭଯମିାଏ, ଅୄଭ ହାନଓୁି ୄଓଭିତ ିଅଓନ ଓଯଫିା ? 

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

ଈୄଯାକ୍ତ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିୄସ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସାକ୍ଷାତ ଓଯଫି ׀ 
ଏହା ଅଧାଯୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯିାଯଫି ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ଫୀଭା ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୁାଯରି୍ ଓଯଫିାଓୁ ୄହଫ ׀   ଏହା 
ଫାସ୍ଗଫୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧ୍ୟାଣ ମାହା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ର୍ଖିିଫାଓୁ ଡଫି ׀ 

ୄସୌବାକୟଫର୍ତଃ ଅଭଯ ଏଓ ଭା ଙ,ି ମାହା ପ୍ରାଣ ସତୁଯୀ ଫର୍  ୂୄ ଫ  ୄପ୍ରା. ହୁୄଫନଯ ଦ୍ୱାଯା ଫଓିର୍ତି ୄହାଆଥିରା 
 ׀ ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭୂରୟ (ଏଘ ଏର ବି) ଯୂୄ ଯଘିତି ଏହ ିଭା ସାଯା ଥୃିଫୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀

ଏଘ ଏର ବି ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଭାନଫ ଚୀଫନଓୁ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓୄଯ ମିଏ ଏଓ ଅଣ ଚ ନ ଓୄଯ ׀ ଏ 
ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରୁ୍ଦ୍ଧ ୂୄନଟ  ବଫରି୍ୟତ ଅଣ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଭାନଫ ଚୀଫନଯ 
ଭୂରୟଓୁ ଭା ଓୄଯ ׀ ୄନଟ ଅଣ ଥ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ବଫରି୍ୟତୄଯ ପ୍ରତ ିଫର୍  ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯୁଥିଫା ଅଣ ଫମୁିକ୍ତ ୄସ ନଚି 
ଈୄଯ ଔଙ୍ଙ  ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ ି׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ଯିଫାଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଅଥଓି ହାନଓୁି ସଘୂୀତ 
ଓୄଯ ମଦ ିଅୟଓର୍ତ୍ଧାଯ ପ୍ରାପ୍ତଫୟସୄଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ ׀ ଏହ ିଅୟସଫୁୄଯ ଡସିଓାଉଣ୍ଟ ୄଦଫାାଆଁ ଏଓ ସଭୁଘତି ସଧୁ 
ହାଯ ଉୄମାକ ଓଯି, ଏକୁଡଓୁି ଞିୁ୍ଜବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଏଘ ଏର ବି ଓୁ ଭାିଫା ାଆଁ ଏଓ ସଯ ଫୟଫହାଯଓି ନଣିଭ ଓଭିା ଈାଣ ଙ ି  ଏହା ୄହଉଙ ିଫାଷଓି ଅୟ ମାହା ׀
ଏଓ ଯଫିାଯ ୄହଫା ାଆଁ ଘାହ ିଁଫ, ମଦି ନ୍ନଦାତା ଚୀଫତି ନ ଥାଏ, ତାଓୁ ସଧୁ ହାଯ ମାହା ଉାଚତି ଓଯାମାଆାୄଯ 
ଦ୍ାଯା ଫବିକ୍ତ ଓଯିଫା ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଯଞ୍ଜନ ଫାଫୁ ଫର୍ ଓୁ ଟ 1,20,000 ଈାଚ ନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ନଚି ଈୄଯ ଟ 24,000 ଔଙ୍ଙ  ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ମଦ ିୄସ ସଭଣୄଯ ଭଯମିାଅନ୍ତ,ି ୄନଟ ଅଣ ମାହା ତାଙ୍କ ଯଫିାଯ ହଯାଆଫ, ଟ 96,000 ପ୍ରତ ିଫର୍  ୄହଫ ׀ 

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

ଏଘ ଏର ବି ଏହା ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ୄମ ସଂରୂ୍ଣ୍  ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଚଣଓଯ ାଔୄଯ ୄଓୄତ 
ଯଭିାଣଯ ଫୀଭା ଥିଫା ଈଘତି ׀ ଏହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ସୀଭା ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁୄହ ମାହା ଫାହାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓଳ୍ପତି 
ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ସାଧାଯଣ ବାୄଫ, ଅୄଭ ଓହ ିାଯଫିା ୄମ ଫୀଭାଯ ଯଭିାଣ ଚଣଓଯ ଫାର୍ଓି ଅଣଯ ପ୍ରାଣ 10 ଯୁ 15 କୁଣ ୄହଫା 
ଈଘତି ׀ ଈୄଯାକ୍ତ ଈଦାହଯଣୄଯ, ଚୄଣ ସୄନ୍ଦହ ଓଯଫି ମଦ ିଯଞ୍ଜନ ଫାଫୁ ଟ 2 ୄଓାଟଯି ଫୀଭା ାଆଁ ଓହଥିାୄନ୍ତ 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିତାଙ୍କ ଅଣ ଫର୍ ଓୁ ୄଓଫ ଟ.1- 2 ରକ୍ଷ ୄଟ ׀ କ୍ରୟ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୀଭାଯ ପ୍ରଓୃତ ଯିଭାଣ 
ଫଶୟ ଓାଯଓ, ୄମଯଓି ିଚୄଣ ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ଫୀଭା ାଆଁ ସଭଥଧ ୄହାଆାଯିଫ  ୄଓୄତ ଯଭିାଣ କ୍ରୟ 
ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହ,ଁ ଉୄଯ ନବିଧଯ ଓଯିଫ ׀ 

2. ସଙ୍କଟ 

ୄମଯଓି ିଅୄଭ ଈୄଯ ୄଦଖିଙୁ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄସହସିଫୁ ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ଏଓ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଯୂୄ ଭାନଫ ଚୀଫନଯ ଭରୂୟଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଭିା ହ୍ରାସ ଓଯଦିଏି ׀ ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ଥିତ ିଙ ିୄମଉଁଠ୍ ିୄସବ ିହାନ ି
ଖଟିାୄଯ ׀ ୄସକୁଡଓି ୄହଉଙ ିଫିୄ ଶଷ ଉଦଫଗି୍ନତା ମାହା ସହତି ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

ଘତି୍ର 1 : ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ ଈଦଫଗି୍ନତା  

 

ନୟ କ୍ଷୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସହ ିସଙ୍କଟକୁଡଓି ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ି
ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି - ୄମଯ ି ଓ ି ନଅଁି, ସଭଦୁ୍ରୄଯ ଥିଫା ସଭଣୄଯ ଓାୄକ ାଯ ହାନ,ି ସାଧାଯଣ ୄଘାଯୀ, ୄଘାଯୀ  ୄଭାଟଯ 
ଦୁଖ ଟଣା ׀ ୄସଭାୄନ ୄସହ ି ଖଟଣାକୁଡଓୁି ଫ ି ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯନ୍ତ ି ୄମଈଁକୁଡଓିଯ ଯଣିାଭ ନାଭ  ସଦ୍ଭାଫଯ ହାନ ି
ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏସଫୁ ୄକାଟଏି ୄେଣୀଯ ଫୀଭା ଦ୍ାଯା ଅଫୃତ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଫୀଭା ଓୁହାମାଏ ׀ 

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄସବ ି ସଙ୍କଟସଫୁ ଙନ୍ତ ି ମିଏ ଫୟକି୍ତ ଈୄଯ ପ୍ରବାଫ ଓାଆ ାଯନ୍ତ ି  ଫୟକି୍ତକତ ସଙ୍କଟ ׀
ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏହ ିସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀ 

ଉଦାହଯଣ 

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

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

ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଚୀଫନ ଫୀଭା 
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କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ : ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ, ଫୟକି୍ତକତ 
ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ଫୟତୀତ, ୄହଈଙନ୍ତ ି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍/ି 
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଘୁକି୍ତ ׀ 
  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ପ୍ରତୟାବୂତ/ିଅଶ୍ୱାସନଯ ଘୁକି୍ତ 
 ׀
 

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ ଗି୍ନଓାଣ୍ଡ ବ ି ଏଓ 
ଖଟଣା ଖଟଫିା ୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଖଟଥିିଫା ହାନଯି 
ସଠ୍କି୍ ଯଭିାଣଓୁ ଅଓନ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫଯ 
ହାନଯି ଯାର୍ ିଯଭିାଣ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦଏି – ୄଫର୍ୀ ନୁହଁ ଓ ି
ଓମ୍ ନୁହଁ ׀ 
 

ଏହା ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ ׀ ଏଓ ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ରାବ ଯାର୍ଓୁି 
ଅଯମ୍ଭଯୁ ଘୁକି୍ତ ୄରଖିଫା ସଭଣୄଯ ହିଁ ନଦି୍ଧ ାଯତି 
ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଏ 
ପ୍ରଓାୄଯ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଅଶ୍ୱାସନ ଘୁକି୍ତ 
ଯୂୄ ଯଘିତି ୄହାଆଥାନ୍ତ ି  ମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତୄ ׀
ଭଯମିାଏ, ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ତାହାଯ ନାଭିତ ଓଭିା 
ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙୁ୍କ ଦଅିମାଏ ׀ 

 

ନଶିି୍ଚତତା: ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ କୁଡଓିୄଯ, 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ସଙ୍କଟ ଖଟଣା 
ନଶିି୍ଚତ ଥାଏ ׀ ୄଓହ ି ଚୄଣ ଫ ି ନଶିି୍ଚତତା ସହତି 
ଓହିାଯଫି ନାହିଁ ୄମ ଏଓ ଖଯ ନଅଁିୄଯ ଗ୍ରସତି 
ୄହଫ ଓଭିା ଏଓ ଓାଯ ଦୁଖ ଟଣାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫ 
 ׀

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଭୃତୁୟ ଖଟଣା ୄହଫ ଓ ି
ନାହିଁ, ଏହାଯ ପ୍ରର୍ନ ହ ିଁ ନ ଥାଏ ׀ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚନମ ୄହୄର 
ଭୃତୁୟ ୄହଫା ସନୁଶିି୍ଚତ ׀ ମାହା ନଶିି୍ଚତ ଥାଏ, ତାହା 
ୄହଉଙ ି ଭୃତୁୟଯ ସଭୟ  ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
ସାଭଣିଓ/ଓା ଭୃତୁୟଯ ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା  
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

 

ସମ୍ଭାଫୟତାୄଯ ଫୃଦ୍ଧ:ି ସାଧାଯଣ ଫୀଭାୄଯ, ନଅଁି 
ଓଭିା ବୂଭିଓବ୍ନ ବ ି ଫିଦ ସି୍ଙତିୄ ଯ, ଖଟଣା 
ଖଟଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ସଭଣ ସହତି ଫୄଢ ନାହିଁ ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନା ଫଣସଯ 
ଫୃଦ୍ଧ ିସହତି ଫଢଥିାଏ ׀ 

ଔ) ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱଯୂ 

ୄମୄହତୁ ଭୃତୁୟଯ ଫଣସ ସହତି ସଭନ୍ଧ ଥାଏ, ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିମୁଫାଫସ୍ଙାଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଭ ପି୍ରଭଣିଭ 
ଏଫଂ ଧିଓ ଫଣସଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ ׀ ୄକାଟଏି ଯଣିାଭ ଏଭିତ ିଥିରା ୄମ 
ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄମଈଁଭାୄନ ୄଫର୍ୀ ଫଣସଯ, ଓନୁି୍ତ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଥିୄର, ପ୍ରତୟାହାଯ ଓୄର ୄମୄତୄଫୄ 
ଓ ି ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ ସଦସୟଭାୄନ ୄମାଚନାୄଯ ଟଓ ି ଯହିୄ ର ׀ ପସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ କମ୍ଭୀଯ 
ସଭସୟାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୄର ׀ ୄସଭାୄନ ୄସହ ିଘୁକି୍ତସଫୁ ଫଓିାର୍ ଓଯଫିାଓୁ ଘାହିୄଁ ର ୄମଈଁଭାନଙ୍କ ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି 
ଦଅିମିଫାାଆଁ ସଭଥ  ୄହାଆାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଚୀଫନ ସାଯା ୄଦଆ ାଯିୄ ଫ ׀ 
ଏହାଯ ଯିଣାଭୄଯ ସଭତ ପି୍ରଭୟିଭଯ ଫଓିାଶ ୄହରା ׀ 
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3. ସଭତ ପି୍ରଭୟିଭ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପି୍ରଭିଣଭ ମାହାଓୁ ୄସ ବଅି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ୄମ ଏହା ଫଣସ ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ 
ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ଘୁକି୍ତ ସଭଣାଫଧି ସାଯା ଯଫିର୍ତ୍ ନୀଣ ଯୄହ ׀  
 

ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ, ଏହ ି ଫଣସୄଯ ଭଯୁଥିଫା 
ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓି ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ, ଧିଓ ୄହଫ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି
ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ, ଧିଓ ଫଣସୄଯ ଭଯୁଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଦାଫୀ ୂଯଣ 
ଓଯଫିାଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଓଭ ୄହଫ ׀ ସଭତ ପି୍ରଭିଣଭ  ୄହଈଙ ିଈବଣଯ ହାଯାହାଯ ିଯାର୍ ିଯଭିାଣ ׀ 
ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ କୁଡଓିଯ  ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ କୁଡଓିଯ ପି୍ରଭିଣଭଯ ନିଣ୍ଟ ଓୁ 
ୂଯଣ ଓୄଯ ׀  

ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟଯ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି׀  

ଘତି୍ର 2 : ସଭତ ପି୍ରଭିୟଭ 

 

ସଭତ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଥ  ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତସଫୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଦୀଖ ାଫଧି ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ମାହା 
10, 20 ଓଭିା ଅହୁଯ ିଧିଓ ଫର୍  ାଆଁ ଘାରୁ ଯୄହ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଳ୍ପାଫଧି ୄଟ 
ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍  ସଭାପ୍ତ ହୁଏ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ଏହାଯ ରିସୀଧାଯୀ ଭାନଙ୍କ ରାବ ାଆଁ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ େଷ୍ଟୄଯ ଯଔାମାଏ ׀ ୄସବଅି ସଂକହୃୀତ ଯାର୍ଓୁି “ସଂଯକ୍ଷଣ ୂଯଚିବ  ” ଓୁହାମାଏ ׀ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ଏହ ିଯଚିବ ଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ବଫରି୍ୟତ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଯଖିଥାନ୍ତ ି׀ ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ ିଭଧ୍ୟ ଏଓ 
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ନଧିି ଚାତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ “ଚୀଫନ ନଧିି” ଓୁହାମାଏ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏହ ିନଧିିଓୁ ନିୄ ଫର୍ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ସଧୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀   
 

ଓ) ସଭତ ପି୍ରଭିୟଭଯ ଖଟଓ 

ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଦୁଆଟ ିଖଟଓ ଙନ୍ତ ି:  

i. ପ୍ରଥଭଟ ିଫଧି ଓଭିା ସୁଯକ୍ଷା ଖଟଓ ଯୂୄ ଯଘିତି, ୄମଈଁଥିୄଯ ପ୍ରଭିଣଭଯ ୄସୄତ ଂର୍ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ମାହା 
ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଓୃତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣଟ ିନକଦ ଭରୂୟ ଖଟଓ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ଏହା ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ତଯିକି୍ତ ୄଦଣଯ ସଂଘଣ ୄଯ କଠ୍ତି 
  ׀ ଏହା ସଂଘଣ ଖଟଓ ୄଟ ׀

ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ସଭସ୍ଗ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷା  ସଂଘଣଯ ଭିଶ୍ରଣ ଥାଏ ׀ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ 
ନକଦ ଭୂରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ଥାଏ, ଏହାଓୁ ଏଓ ସଂଘଣ ନୁଓୂ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଫାରି ୄସୄତ ୄଫର୍ୀ ଫଘିାଯ 
ଓଯାମାଏ ׀   

4. ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟଓଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙୁ୍କ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠାନ୍ ୄଫାରି ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି ି ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ׀
ୄମ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୄଦଣ ଥିଫା ରାବସଫୁଓୁ ୄନଓ ଥଯ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଅଓାଯୄଯ ନଅିମାଆଙ ି  ׀
ଚୀଫନ ଫୀଭା  ୄନର୍ନଓୁ ାଯବ୍ନଯଓି ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆଙ,ି  ସୄଫ ାଯ,ି ୄସଭାୄନ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ଅଥଓି 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଥ ୄ ଯ ׀ ଏହ ି ସଯୁକ୍ଷା ୄମଈଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଘୁକି୍ତକୁଡଓୁି ସଂଯଘନା ଓଯାମାଆଙ,ି ତା‟ 
ଯଭିାଣସ୍ୱଯୂ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ନଯିାର୍ତ୍ା ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯାମାଆଙ ି ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଯହିୄ ଫ ׀ ଏହ ିସଂଯଘନା ାଯସ୍ପଯଓିତା ଓଭିା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ 
ପ୍ରୄଣାକ ଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀  

ାଯେଯିଓତା (ସୄହାଓାଯିତା) ୄହଈଙ ିଅଥଓି ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଈାଣ 
ନୟଟ ିୄହଈଙ ିଫଫିଧିତାଓଯଣ ׀ ଈବଣ ଭୂତଃ ରକା ଟନ୍ତ ି׀  

ଫଫିଧିତାଓଯଣ ାଯେଯିଓତା/ସୄହାଓାଯିତା 
ଫଫିଧିତାଓଯଣ ନ୍ତକ ତ ନଧିିସଫୁଓୁ ଫବିିନ୍ନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସାଯତି ଓଯାମାଏ ୂଣ୍ଡାସଫୁଓୁ ଫବିିନ୍ନ 
ଫାୄସ୍କଟୄଯ ଯଖିଫା  

ାଯସ୍ପଯଓିତା ଓଭିା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ନ୍ତକ ତ, ଫବିିନ୍ନ 
ଫୟକି୍ତଙ୍କ ନଧିିସଫୁଓୁ ଭିର୍ାଆ ଦଅିମାଏ ୂସଭସ୍ଗ ଣ୍ଡାଓୁ 
ୄକାଟଏି ଫାୄସ୍କଟୄଯ ଯଖିଫା  

ଫଫିଧିତାଓଯଣ ନ୍ତକ ତ ଅଭ ାଔୄଯ ନଧିିସଫୁ ଯହଙି ି
ମାହା ୄକାଟଏି ଅଧାଯଯୁ ୄନଓ ରକ୍ଷୟସ୍ଙଓୁ ପ୍ରଫାହତି 
ହୁଏ  

ାଯସ୍ପଯଓିତା ନ୍ତକ ତ ଅଭ ାଔୄଯ ନଧିିସଫୁ ଯହଙି ି
ମାହା ଫବିିନ୍ନ ଅଧାଯଯୁ ୄକାଟଏିଓୁ ପ୍ରଫାହତି ହୁଏ  

ଘତି୍ର 3 : ାଯେଯଓିତା/ସୄହାଓାଯିତା 

ାଯସ୍ପଯଓିତା ୂନଧିିସଫୁ ୄନଓ ଅଧାଯଯୁ ୄକାଟଏି ଓୁ ପ୍ରଫାହ ହୁନ୍ତ ି 
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ାଯସ୍ପଯଓିତା ଓଭିା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଦୁଆ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀  

i. ପ୍ରଥଭଟ ିୄହଈଙ ିଚଣଓଯ ଓା ଭୃତୁୟ ପୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିାୄଯ ଏହାଯ ବୂଭିଓା ׀ ଏହ ିହାନଓୁି ଏଓ ନଧିି ଯଖିଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫହନ  ୂଯଣ ଓଯାମାଏ, ୄମଈ ଁ
ନଧିି ୄନଓଙ୍କ ଂର୍ଦାନଓୁ ସଭଙୁ୍ଙଣ ଓୄଯ ୄମଈଭଁାୄନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

ii. ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଫର୍ୟ ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ ଫାହାଯଓୁ ମାଏ ׀ ଏହା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଏଫଂ 
ଅଥଓି ସଙ୍କଟଓୁ ହଟାଆଫାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚଡତି ଓୄଯ ׀ ଏହା ପି୍ରଭଣିଭ, ନଧିି  ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫବିିନ୍ନ ସଭଣୄଯ 
ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄନଆଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଘୁକି୍ତଯ ଅନୁସଙି୍ଗଓ ସଙ୍କଟକଡୁଓିଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ହାସର 
ଓଯାମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଫବିିନ୍ନ ିିୀଯ ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ଏଓ ଯଦୃିର୍ୟ ׀ 
ଏହ ିସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯ ଯଭିାଣ ୄହଈଙ ିପ୍ରଣାସ ଓଯଫିା  ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ୄମ ଈର୍ତ୍ଭ ତଥା ଫିଯୀତ 
ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଭଣ ଅଯାଯୄଯ ପ୍ରତପିଓୁ ସଭାନ ଓଯ ିଏଓ ସଭାନ ହାଯଯ ପ୍ରତପି 
ୂଏଓ ସଭାନ ୄଫାନସ  ୄଦଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ׀  
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5. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ 

ଘତି୍ର 4 : ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ 

 

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ନ୍ତଭି ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଈଙ ି ଘୁକି୍ତ ׀ ଏହାଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ ଫୀଭା ଯାର୍ ିର୍ବ୍ଦଯୁ ଅୄସ ׀ ଏହ ିଯାର୍ ି ଘୁକ୍ତୀଣ ଯୂୄ 
କୟାୄଯଣ୍ଟ ିପ୍ରାପ୍ତ, ମାହା ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ସାଧନ ଓଯଥିାଏ ׀ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିତତ୍ତ୍ୱଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ 
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓୄଠ୍ାଯ ଫନିଣିଭ  ଓଡ ׀ ମ ୟୄଫକ୍ଷଣଯ ନ୍ତକ ତ ୄଟ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଫୟଫସାଣଓୁ ୄରଖିଫା ାଆଁ ଏଓ ସର୍ତ୍  ଯୂୄ ସାଭଧାନଓି ସଂଯକ୍ଷଣ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ 
ସଭାନଙ୍କ ପଣ୍ଡସଫୁଯ ନିୄୄ ׀ ଫର୍ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯୁଥିଫା ଘୁକି୍ତ ୄସଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଥାଆାୄଯ, ୄସଭାନଙୁ୍କ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ପି୍ରଭଣିଭ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଧନଓୁ ଓିଯ ିଔଙ୍ଙ  
ଓଯ ିାଯିୄ ଫ, ଏହାଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯୁଥିଫା ନଣିଭସଫୁଯ ଅଧୀନୄଯ ଥାଆ ାଯନ୍ତ ି׀  

ଫହୁ ସଭୟୄଯ ତଓଧଫତିଓଧ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଭଔୂୟ ପ୍ରଶନ ୄହଉଙ ି ୄମ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଦଅିମାଉଥିଫା ରାବ, 
ନୟାନୟ ଅଥଓି ସାଧନ ତୁନାୄଯ, ମୄଥଷ୍ଟ ଓ ି׀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ, ଅୄଭ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫା, ଈବଣ 
ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷା  ଏଓ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀ ଏହା ଅଥଓି ଫଚାଯୄଯ ଥିଫା ନୟାନୟ ଈତ୍ପାଦ ବଅି, ଏହାଓୁ 
ଏଓ ଅଥଓି ଈତ୍ପାଦୄଯ ଯଣିତ ଓୄଯ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫାସ୍ଗଫତଃ ଓଭ ହସିାଫୄଯ ଏଓ ସୁଯକ୍ଷା ଈତ୍ପାଦ  ଧିଓ 
ଯୂୄ ଧନ ଯଖିଫା ଏଓ ସାଧନ ୄହାଆମାଆଙ ି׀  

ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫଧି ଫୀଭା, ମାହା ୄଓଫ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ସଂଘଣ ୄମାଚନା ମାହାଯ ଏଓ ଫଡ ନକଦ 
ଭୂରୟ ଓଭିା ସଂଘଣ ଖଟଓ ଙ ି -ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥ ଓୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ଏଆଠ୍ ି ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ 
ୄମୄତୄଫୄ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀଯ ଏଓ ଓଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଥାଏ, ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫହୁତ ଫଡ ୄହାଆାୄଯ  ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସଂଘଣଯ 
ଏଓ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଂର୍ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହାଯ ଥ  ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଏଓ ଫୃହତ ସୁୄ ମାକ ଭରୂୟ 
ଯହଙି ି ି ସୁୄମାକ ଭୂରୟ‟ ଦ ୄସହ ିଭରୂୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄସହ„ ׀
ସୁୄମାକ ଯୂୄ ମାହାଓୁ ୄସ ଙାଡଦିଏି ନଚିଯ ଧନଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙାନୄଯ ନ ଯଖି ׀  

ଫାସ୍ଗଫୄଯ, “ଫଧି କ୍ରଣ ଓଯ  ନ୍ତଯଓୁ ନୟ ୄଓଈଁଠ୍ ିନିୄ ଫର୍ ଓଯ” ୄଫାରାମାଈଥିଫା ଏଓ ମୁକି୍ତତଓ ଯ ଯଣିାଭ 
ସ୍ୱଯୂ ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଂଘଣ ଘୁକି୍ତଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ଏଓ ଫଡ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ଅସରିା ׀ ୄଭୌଓିଯୂୄ 
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ଏହା ମୁକି୍ତ ଓଯାକରା ୄମ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ୄଓଫ ଫଧି ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯ ି ଫର୍ଷି୍ଟ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ 
ଈଙ୍ଙ ପ୍ରତପି ୄଦଈଥିଫା ଭାଧ୍ୟଭ କଡୁଓିୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯ ିଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯହ ିାଯଫି ׀  

ଏଠ୍ ିୄସହ ିମୁକି୍ତକୁଡଓୁି ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ମଥାଥ  ୄହଫ, ୄମଈଁକୁଡଓି ାଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଭରୂୟ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ସଭଥ ନୄଯ 
 ଫିକ୍ଷୄଯ ଗ୍ରସଯତି ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଓ)  ରାବ 

i. ଏହାଓୁ ଐତହିାସଓି ଯୂୄ ଏଓ ନଯିାଦ  ସଯୁକି୍ଷତ ନିୄ ଫର୍ ୄଫାରି ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ ଏହାଯ ନକଦ 
ଭୂରୟ ଏଓ ନଭିନତଭ ହାଯଯ ପ୍ରତପିଯ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଦଏି, ମାହା ଘୁକି୍ତ ସଭଣାଫଧି ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିୄହାଆାୄଯ ׀  

ii. ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନୄଯ ନଣିଭତିତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଚଣଓଯ ସଂଘଣଯ ନଫିାମ ୟ ୄମାଚନା ଏଫଂ 
ସଂଘଣଓାଯୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫା ର୍ଙୃ୍ଖା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଈୄଯ ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତ ି ଫୟକି୍ତଓୁ ଏହ ିଦାଣିତ୍ୱଯୁ ଭକୁ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

iv. ଏହା ଦ୍ରଫତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଫୀଭିତ ଏଓ ଊଣ ୄନଆାୄଯ ଓଭିା ରିସୀଓୁ ସଭ ଣ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଏ 
ପ୍ରଓାୄଯ ଏହାଓୁ ନକଦୄଯ ଯଣିତ ଓଯିାୄଯ ׀  

v. ଈବଣ ନକଦ ଭୂରୟ ପ୍ରଓାଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଫଂ ଫାର୍ଓିୀ ୂଏନୁଆଟ ି ଅଣଓଯ ସୁଫଧିା ଈୄବାକ ଓଯନ୍ତ ି
  ׀

vi. ଏହା ଊଣଦାତାଙ୍କ ଦାଫୀଠ୍ାଯୁ ନଯିାଦ ଯହିାୄଯ, ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭିତଯ ୄଦଫାଅିଣ ଓଭିା ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣାୄଯ ׀  

ଔ) ହାନ ି

i. ୄକ୍ଷାଓୃତ ସି୍ଙଯ ପ୍ରତପି ଥିଫା ଏଓ ସାଧନ ଯୂୄ, ଏହା ସଭସ୍ଗ ସି୍ଙଯ ଅଣ ନିୄ ଫର୍ ଈୄଯ ଭଦୁ୍ରାଫୀତଯି 
କ୍ଷଣଓାଯୀ ପ୍ରବାଫଯ ଧୀନ ୄଟ ׀  

ii. ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ଈଙ୍ଙ ଫିଣନ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଔଙ୍ଙ , ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ଏଓତ୍ରତି 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଭଦୁ୍ରା/ ଧନଯ ଯଭିାଣଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ ׀ 

iii. ରାବ ୂପ୍ରତପି  କୟାୄଯଣ୍ଟ ିପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ସଭଣୄଯ, ନୟାନୟ ଅଥଓି ଫଚାଯ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓି ୄକ୍ଷା ଓଭ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ ଓଭ ପ୍ରତପି ଫୟାାଯ / ଫନ୍ଦଯ ଯଣିାଭ ୄଟ, ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଫଫିଧିତାଓଯଣ ଓିଯ ିଅଥଓି ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ ?   

I. ଫହୁଫଧି ଅଧାଯଯୁ ନଧିି ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା  ୄସସଫୁଓୁ ୄକାଟଏି ସ୍ଙାନୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା 
II. ଫବିିନ୍ନ ଯ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫକ  ଭଧ୍ୟୄଯ ନଧିି ସଫୁଓୁ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା 
III. ନିୄ ଫର୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭଣ ନ୍ତଯା ଯଖିଫା 
IV. ନଯିାଦ ଯ ିସବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା 
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ସାଯାଂଶ 

ଓ   ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିମାହା ଏଓ ଭୂରୟ ଓଭିା ଏଓ ପ୍ରତପି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଔ   ଏଘ ଏର ବି ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଭାନଫ ଚୀଫନଓୁ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଭିା ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା 
ଏଓ ଅଣ ଈାଚ ନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ୄନଟ ବଫରି୍ୟତ ଈାଚ ନ 
ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଭାନଫ ଚୀଫନଯ ଭରୂୟଓୁ ଭା ଓୄଯ ׀  

କ   ସଭତ ପି୍ରଭିଣଭ ୄହଈଙ ିଏଓ ସି୍ଙଯ ପି୍ରଭିଣଭ ମାହାଓୁ ଏ ବ ିନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ୄମ ଏହା ଫଣସ ସହତି ଫୄଢ 
ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ସାଯା ଘୁକି୍ତ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ଯଫିର୍ତ୍ ନୀଣ ଯୄହ ׀  

ଖ   ାଯସ୍ପଯଓିତା/ସୄହାଓାଯତିା ୄହଈଙ ିଅଥଓି ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଈାଣ, 
ନୟଟ ିୄହଈଙ ିଫଫିଧିତାଓଯଣ ׀  

ଗ  ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ କୟାୄଯଣ୍ଟଯି ତତ୍ତ୍ୱ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓୄଠ୍ାଯ ଫନିଣିଭ  ଓଡା 
ମ ୟୄଫକ୍ଷଣ /ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଧୀନୄଯ ଥାଏ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି

2. ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ 
3. ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭ 

4. ାଯସ୍ପଯଓିତା / ସୄହାଓାଯତିା 
5. ଫଫିଧିତାଓଯଣ 

 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫଫିଧିତାଓଯଣ ଫବିିନ୍ନ ଯସିବ୍ନରି୍ତ୍ ଫକଧ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄ ଫଶସଫୁଓୁ ପ୍ରସାଯତି ଓଯି ଅଥଓି ଫଚାଯୄଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ହ୍ରାସ 
ଓଯଫିାଯ ରକ୍ଷୟ ଯୄଔ ׀  

ସ୍ୱ- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1  

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ ? 

I. ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି

II. ସଙ୍କଟ 
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III. ାଯସ୍ପଯଓିତାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

IV. ଅଥଓି ସହାଣତା  

ପ୍ରଶନ 2  

ଓଏି HLV ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଯ ବିଓଳ୍ପନା ଓଯଥିିୄର ? 

I. ଡ. ଭାଟନି ରୁଥଯ ଓଙି୍ଗ 

II. ୋୄଯନ ଫୄପଟ 

III. ୄପ୍ରା. ହୁୄଫନଯ 

IV. ଚଚ  ୄସାୄଯାସ 

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ଈରିଳଖିତ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ାଔୄଯ ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ିଓଭ ଯଭିାଣଯ ଙ ିଓଭିା ୄଭାଟା 
ୄଭାଟ ିନାହିଁ ?  

I. ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା 
II. ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ ୄମାଚନା 
III. ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ୄମାଚନା  
IV. ଭନ ିଫୟାକ୍ ୄମାଚନା 

ପ୍ରଶନ 4  

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଏଓ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଓୁହାମାଆାଯଫି ନାହିଁ ? 

I. ଓାଯ 

II. ଭାନଫ ଚୀଫନ 

III. ଫାଣୁ 

IV. ଖଯ 

ପ୍ରଶନ 5  

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ସଙ୍କଟ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ?  

I. ତ ିମୁଫାଫସ୍ଙାୄଯ ଭଯମିିଫା 
II. ତ ିର୍ୀଘ୍ର ଭଯମିିଫା 
III. ସ୍ୱାବାଫଓି ଫୟଫହାଯୄଯ ଔଯା ୄହଫା  
IV. ଫଓିାଙ୍ଗତା ସହତି ଫଞ୍ଚ ିଯହଫିା  

ପ୍ରଶନ 6  

ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ସତୟ ୄଟ ?  
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I. ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱାସନଯ 
ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ି 

II. ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱାସନଯ ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି 
ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ି

III. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ନଶିି୍ଚତ ୄଟ 

IV. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଙ୍କଟ ଖଟଣାଯ ନଶିି୍ଚତତା ସଭଣ ସହତି ଫଢମିାଏ  

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଦ୍ଧତ ିକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ଏଓ ାଯବ୍ନଯଓି ଦ୍ଧତ ିୄଟ ମାହା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫା ଫୀଭାଓୁ 
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓୄଯ ?  

I. ଭାନଫ ଅଥଓି ଭୂରୟ 
II. ଚୀଫନାଫଧି ପ୍ରସ୍ଗାଫ 

III. ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ 
IV. ବଫରି୍ୟତ ଚୀଫନ ଭୂରୟ 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ଏହ ି ତଥୟ ାଆଁ ସଫ ାଧିଓ ମଥାଥ  ଫୟାଔୟା ୄଟ ୄମ ଫୃଦ୍ଧ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ତୁନାୄଯ ମୁଫା 
ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ଯଭିାଣଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ପି୍ରଭିଣଭ ଘାଚ  ଓଯମିାଏ ? 

I. ମୁଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ ଅଶି୍ରତ ଥାଅନ୍ତ ି

II. ଫୃଦ୍ଧ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଧିଓ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଭଥ  
III. ଭୃତୁୟଯ ସଭନ୍ଧ ଫଣସ ସହତି ଥାଏ 

IV. ଫଣସ ସହତି ଭୃତୁୟଯ ଫିଯୀତ ସଭନ୍ଧ ଥାଏ  

ପ୍ରଶନ 9 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ନକଦ ଭରୂୟ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ରାବ ନୁୄହ ଁ? 

I. ନଯିାଦ  ସଯୁକି୍ଷତ ନିୄ ଫର୍ 

II. ସଂଘଣ ନୁର୍ାସନ ନ୍ତନିୄ ଫର୍ ଓୄଯ 

III. ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 

IV. ଅଣ ଓଯ ରାବ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ନକଦ ଭରୂୟ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଓୁ ଏଓ ରାବ ୄଟ ?  

I. ଭୁଦ୍ରାଫୀତଯି କ୍ଷଣଓାଯୀ ପ୍ରବାଫଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫା ପ୍ରତପି 

II. ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ଓଭ ଚଭା 
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III. ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 

IV. ସୁଯକି୍ଷତ ନିୄ ଫର୍ 

 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ତତ୍ତ୍ୱକଡୁଓିୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍,ି ସଙ୍କଟ, ାଯସ୍ପଯଓିତାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ׀  

ଅଥଓି ସହାଣତା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୄପ୍ରା. ହୁୄଫନଯ ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ ୂHLV  ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ବିଓଳ୍ପନା ଓଯଥିିୄର ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫଧି ଫୀଭା ସହତି ସଂଘଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂକୃ୍ତ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଫାଣୁଓୁ ଏଓ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଯୂୄ ଓୁହାମାଆ / ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ସ୍ୱାବାଫଓି ଫୟଫହାଯୄଯ ଔଯା ୄହଫା ଏଓ ତଥୟ / ଯୂ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ସଙ୍କଟ ନୁୄହଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଅଶ୍ୱାସନଯ ଘୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ଘୁକି୍ତ 
ଟନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଭାନଫ ଚୀଫନ ଭରୂୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫା ଫୀଭାଯ ଯଭିାଣଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଭୃତୁୟଯ ସଭନ୍ଧ ଫଣସ ସହତି ଥାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯ ିଫୃଦ୍ଧ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ତୁନାୄଯ ମୁଫା ଫୟକି୍ତ, ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ଭଯଫିା 
ସମ୍ଭାଫନା ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ, ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ଯଭିାଣଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ରାବ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ହାନ ିୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସୁଯକି୍ଷତ ନିୄ ଫର୍ ନକଦ ଭରୂୟ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ରାବ ୄଟ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 7 

ଅଥଓି ୄମାଚନା 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଧ୍ୟାଣକୁଡଓିୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନା ଓଯଙୁି ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସହତି ଓ‟ଣ ଚଡତି ଏଫଂ ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଏହାଯ ବୂଭିଓା ଓ‟ଣ ୄଟ ׀ ୄସହ ି ଫୟକି୍ତ ୄମଈଁଭାୄନ ଫର୍ତ୍ ଭାନ  ବଫରି୍ୟତଯ ଫବିିନ୍ନ 

ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଣ  ଧନଓୁ ଫନିିୄ ଣାଚତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ 

ୄନଓ ଘନି୍ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄକାଟଏି ୄଟ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ “ ଫୟକି୍ତକତ ଅଥଓି ୄମାଚନା” ଯ 

ଫୟାଓ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ଫରି୍ଣ ସହତି ଯଘିତି 

ଓଯାଆଫା ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 
 

ଓ. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର 

ଔ. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଯ ବୂଭଓିା 
କ. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଯ ପ୍ରଓାଯ 
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ଓ. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର 

1. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

ଅଭଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ୄରାଓ ଅଭ ଚୀଫନଯ ଧିଓାଂର୍ ବାକ ଧନ ଚ ନ ଓଯଫିାୄଯ ଫତିାଈ ׀ ଏହା ଫଘିାଯ 
ଓଯଫିାଓୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହା ଈଘତି ସଭଣ ନୁୄହଁ ଓ ିୄମ ଅୄଭ ଧନଓୁ ଅଭ ଯ ଓାମ ୟୄଯ ରକାଆ ାଯଫିା ? 

ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଥଓି ୄମାଚନା ୄହଈଙ ିଏଓ ତୀକ୍ଷଣ ଈାଣ  ׀  ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଯବିାର୍ାଓୁ 
ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ׀  

ଯିବାଷା  

i. ଅଥଓି ୄମାଚନା ୄହଈଙ ିଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା, ଏହ ିଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି 
ଅଥଓି ରକ୍ଷୟୄଯ ଯୂାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଥ ଓୁ ୄସହ ି ଈାଣୄଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ମାହା ୄସହ ି
ରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି ହାସର ଓଯଫିାୄଯ ଚଣଓୁ ସାହାମୟ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ׀  

ii. ଅଥଓି ୄମାଚନା ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଚୄଣ ତା‟ଚୀଫନଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ  ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଯାସ୍ଗାଭୟା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯିାଯଫି ׀ ଏଥିୄଯ ଚଣଓଯ ରୁ୍ଦ୍ଧ 
ୄମାକୟତାଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା, ବଫରି୍ୟତ ଅଥଓି ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଯ ଅଓନ ଓଯଫିା, ଏଫଂ ଥ ଯ ମଥାଥ  
ପ୍ରଫନ୍ଧ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସହ ିଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିାଯ ଓାମ ୟ ଓଯଫିା ଚଡତି ଥାଏ ׀  

iii. ଅଥଓି ୄମାଚନା ୄହଈଙ ିଚଣଓଯ ରକ୍ଷୟ  ବିାର୍ଓୁ ଫାସ୍ଗଫତାୄଯ ଯଣିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ׀  

iv. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଘତି  ବଫରି୍ୟତ ଅଫର୍ୟଓତା, ତା‟ ଫୟକି୍ତକତ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଏଫଂ ଏହ ି
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଯାସ୍ଗାଭୟା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ାଆଁ ତା‟ ଅଣଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯୄଔ ׀  

 

ଅଥଓି ୄମାଚନା ଏଓ ଚୀଫନଓୁ ଓଭ ଘନି୍ତା ସହତି ନଭିିତ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ ାଣଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ଧ୍ୟାନୂଫ ଓ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄମାଚନା ଅଣଙୁ୍କ ଅଣଙ୍କ ପ୍ରାଥଭିଓତା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ ରକ୍ଷୟଓୁ ହାସର 
ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଘତି୍ର 1 : ରକ୍ଷୟକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯ 
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i. ଏହ ିରକ୍ଷୟ ସଫୁ ଳ୍ପାଫଧି ୄହାଆାୄଯ : ଏଓ LCD ଟବିି ୄସଟ ଓଣିଫିା ଓଭିା ଏଓ ଯଫିାଯ ଦୀଖ ଓାୀନ 
ଙୁଟିୄ ଯ ମିଫା   

ii. ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଭାଫଧି ୄହାଆାୄଯ : ଏଓ ଖଯ ଓଣିଫିା ଓଭିା ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଏଓ ଦୀଖ ଓାୀନ ଙୁଟ ି 
iii. ଦୀଖ ାଫଧି ରକ୍ଷୟସଫୁ ସମି୍ମତି ଓଯିାୄଯ : ଚଣଓଯ ସନ୍ତାନଯ ର୍କି୍ଷା ଓଭିା ଫଫିାହ ଓଭିା ଫସଯଗ୍ରହଣ 

ଯଫର୍ତ୍ ୀ ପ୍ରାଫଧାନ  

2. ଫୟକି୍ତଯ ଚୀଫନ ଘକ୍ର 

ୄସ ୄହଈଙନ୍ତ ିେିରିଣଭ ୄସସ, ିଯ ମିଏ ଓହଥିିୄର ୄମ ସଂସାଯ ଏଓ ଯଙ୍ଗଭଞ୍ଚ ୄଟ ׀ ୄମଈଁଦନି ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚନମ 
ନଏି, ୄସହ ିଦନି ଠ୍ାଯୁ ତାଯ ଭୃତୁୟ ମ ୟନ୍ତ, ୄସ ଚୀଫନଯ ଫବିିନ୍ନ ୄସାାନ ୄଦଆ କତ ିଓୄଯ, ୄମଈଁ ସଭଣାଫଧି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଓୁ ବୂଭିଓାଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଏ – ଫଦିୟାଥ ୀ, ଈାଚ ନଓର୍ତ୍ ା, ଚୀଫନସାଥୀ, 
ିତା/ଭାତା ଯୂୄ, ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ା ଯୂୄ, ଯକି୍ତ ଅଫାସୀ ଯୂୄ ଏଫଂ ନ୍ତଭି ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫର୍ ସଫୁ ׀  

ଏହ ିୄସାାନକୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଘତି୍ରଦ୍ୱାଯା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଅିମାଆଙ ି׀  

ଘତି୍ର 2 :  ଅଥଓି ଚୀଫନ ଘକ୍ର  

 

 

ଚୀଫନ ୄସାାନ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭଓିତାସଫୁ 

ଓ)  ଫଦିୟାଥଧୀ (ଧଯନୁ୍ତ ଫୟସ 20-25 ମଧୟନ୍ତ ) : ଏଓ ୄସାାନ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତାଯ ଜ୍ଞାନ  
ୄଓୌର୍ଓୁ ଫୃଦ୍ଧଓିଯ ିଏଓ ଈତ୍ପାଦନକ୍ଷଭ ନାକଯଓି ୄହଫାାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ହୁଏ ׀ ଓଯିଣ ୄଓନ୍ଧ ୄହଈଙ ିତାହାଯ 
ଭାନଫୀଣ ୁଞି୍ଜଯ ଭରୂୟ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିା ׀ ତା‟ ର୍କି୍ଷା ରାକି ଥ  ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ନଧିି ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଈଦାହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ୄକୌଯଫର୍ାୀ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ନୁଷ୍ଠାନୄଯ ଏମ୍.ଫ.ିଏ. ାଆଁ ଧିଓ ଭରୂୟଯ ରୁ୍ଳ୍କଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ׀  

ଔ)  ଉାଚଧନଓର୍ତ୍ଧା (25 ଫଷଧଠ୍ାଯୁ ଅକଓୁ): ୄସାାନ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି 
ହୁଏତ ତା‟ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଈାଚ ନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙ  ଓଯଫିାଓୁ ତା‟ାଔୄଯ 
ତଯିକି୍ତ ଥ  ଭଧ୍ୟ ଙ ି ି ଏହ ׀ ଫସ୍ଙାୄଯ ଫୟକି୍ତଯ ଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଥାଆାୄଯ ଏଫଂ ନଓିଟସ୍ଙ 
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ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି
ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ ସଂଘଣ  ନିୄ ଫର୍ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫୟସ୍ଗ ଯହିାୄଯ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଫହୁଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଘାଓଯିୀୄଯ 
ଥିଫା ଏଓ ମୁଫଓ ଏଓ କୃହ ଊଣ ନଏି ଏଫଂ ଏଓ କୃହୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓୄଯ ׀  

କ)  ଚୀଫନସାଥୀ (ଧଯନୁ୍ତ 28–30 ୄଯ ଫଫିାହ ୄହଫା ୄଯ) : ଏହା ୄସହ ିୄସାାନ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫଫିାହ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ତା‟ ନଚିଯ ଏଓ ଯଫିାଯ ଙ ି  ଏହ ିୄସାାନ ଏଓ ଯଫିାଯ ׀
ନଭି ାଣ ଓଯଫିା  ଏହାଯ ଚାକଯଣୄଯ ଅସଥୁିଫା ଦାଣିତ୍ୱ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଫରି୍ଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହଓୁ 
ନଓିଟତଭ ୄଓନ୍ଧଫନୁି୍ଦଓୁ ଅୄଣ – ୄମଯଓି ି ନଚିଯ ଏଓ ଖଯ ୄହଫା, ହୁଏତ ଏଓ ଓାଯ, ଈୄବାକ୍ତା 
ସ୍ଙାଣୀଫସୁ୍ଗ ୄହଫା, ିରାଭାନଙ୍କ ବଫରି୍ୟତ ାଆଁ ୄମାଚନା ଓଯଫିା ଆତୟାଦ ି׀  

ଖ)  ିତା/ଭାତା (ଧଯନୁ୍ତ 28 – 35) : ଏକୁଡଓି ୄସହ ିଫର୍  ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ 
ସନ୍ତାନଯ ୄକୌଯଫର୍ାୀ ିତା/ଭାତା ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏକୁଡଓି ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫର୍  ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଫୟକି୍ତଓୁ 
ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ର୍କି୍ଷା- ୄସଭାନଙୁ୍କ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍କରୁୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯଫିା ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୄଯ ଘନି୍ତତି ୄହଫାଓୁ 
ୄଡ ׀  

ଗ) ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ଧା (ଧଯନୁ୍ତ ଫୟସ 35 ଯୁ 55) : ଏହା ୄସହ ି ଫଣସ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାୄନ 
ଓିୄ ର୍ାଯାଫସ୍ଙାୄଯ ଈନୀତ ୄହାଆମାଅନ୍ତ,ି ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଈଙ୍ଙ ଫଦିୟାଣ  ଓୄରଚ 
ସଭଣଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଚୀଫନଯ ଯୀକ୍ଷାକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାାଆଁ ିରାଓୁ ୄଫୈର୍ଣିଓ  
ଫୟଫସାଣିଓଯୂୄ ୄମାକୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଚଓିାରି ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ର୍କି୍ଷାଯ ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙ  ଫରି୍ଣୄଯ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତୟଧିଓ ଘନ୍ତତି ୄହାଆମାଏ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସହ ିଯାର୍ଓୁି ଫଘିାଯ ଓଯନୁ୍ତ ମାହାଓୁ ାଞ୍ଚ 
ଫର୍  ଧଯ ିଘାରୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯୀ ାଠ୍ୟକ୍ରଭ ାଆଁ ଥ  ଫୟଫସ୍ଙା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ୄନଓ ବାଯତୀଣ 
ଖୄଯ, ଛିଭାୄନ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କା ୄହଈ ୄହଈ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫଫିାହ ଭଧ୍ୟ ଓଯଦିଅିମାଏ ׀ ଛିଭାନଙ୍କ ଫଫିାହ  
ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ବାଯତୀଣ ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଘନି୍ତାଯ ସଫ ାଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ 
ୄକାଟଏି ୄଟ ׀ ଫାସ୍ଗଫୄଯ, ଅଚଓିାରି ିରାଭାନଙ୍କ ଫଫିାହ  ର୍କି୍ଷା ଧିଓାଂର୍ ବାଯତୀଣ ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଘଣଯ ନଭଯ ଏଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଟ ׀   

ଘ) ଯକି୍ତ ଅଫାସୀ (ଫୟସ 55 ଯୁ 65): ଯକି୍ତ ଅଫାସୀଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ିରାଭାୄନ ଫସା ୂଖଯଦ୍ୱାଯ  ଓୁ 
ରୂ୍ନୟ ଓଯ ିଈଡମିାଈଙନ୍ତ ି׀ ଏହା ୄସହ ିସଭଣ ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାୄନ ଫଫିାହ ଓଯସିାଯଙିନ୍ତ ିଏଫଂ 
ୄଫୄ ୄଫୄ ିତାଭାତାଙୁ୍କ ଙାଡ,ି ଓାଭ ାଆଁ ନୟ ସ୍ଙାନଓୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯତି ହୁନ୍ତ ି ି ଅର୍ାଚନଓ ବାୄଫ ଏହ ׀
ଫସ୍ଙା ମ ୟନ୍ତ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ୂୄମଯଓି ିକହୃ ଊଣ  ନୟାନୟ ଫନ୍ଧଓ  ଓୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯ ି
ସାଯଥିିଫ ଏଫଂ ଫସଯଗ୍ରହଣ ାଆଁ ଏଓ ନଧିି ସୃଷ୍ଟ ି ଓଯଥିିଫ ׀ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄସହ ିସଭଣ ୄମୄତୄଫୄ 
ଯକ୍ତଘା  ଡାଆୄଫଟସି ୂଭଧୁୄଭହ  ବ ିଓର୍ ଓ ୄଯାକସଫୁ ଅଫବି ୁ ତ ୄହଫା  ଫୟକି୍ତଯ ଚୀଫନଓୁ 
ଅକ୍ରାନ୍ତ ଓଯଫିା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଦିିନ୍ତ ି׀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସୁଯକ୍ଷା ସଫ ାୄକ୍ଷା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄହାଆମାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ 
ଅଥଓି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା  ଅଣଯ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ହୁଏ ׀  

ଙ)  ଫସଯଗ୍ରହଣ – କ୍ଷୟ ଫଷଧସଫୁ (ଫୟସ 60 ଏଫଂ ଊଦ୍ନଧ): ଏହା ୄହଈଙ ିୄସହ ିଫଣସ ୄମୄତୄଫୄ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ସକ୍ରିଣ ଓାମ ୟଯୁ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଚୀଫନଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଯୂଣ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓତଯ ଯୂୄ ତା‟ ସଂଘଣଠ୍ାଯୁ ଔଙ୍ଙ  ଓୄଯ ׀ ଏଆଠ୍ ିୄଓନ୍ଧଫନୁି୍ଦ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ  ତା‟ 
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ତ୍ନୀ/ ତଯି ୄର୍ର୍ ମ ୟନ୍ତ ଚୀଫନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ଈୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ׀ କମ୍ଭୀଯ 
ସଭସୟାକୁଡଓି ୄହଈଙ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା, ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଶିି୍ଚତତା  ଏଓାନ୍ତତା ׀ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄସହ ିସଭଣ 
ୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫନଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହିଁ ାୄଯ ଏଫଂ ୄସହସିଫୁ ଚନିରି୍ 
ଈୄବାକ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହିଁାୄଯ ମାହାଯୄସ ସ୍ୱନ ୄଦଖିଥିରା ଓନୁି୍ତ ୄଓୄଫ ଫ ିହାସର ଓଯ ିାଯରିା ନାହିଁ 
– ୄମଭିତଓି ିଏଓ ସଈଓଯ ନୁାନ ଓଯଫିା ଓଭିା ଏଓ ଦୀଖ ଙୁଟିୄ ଯ ଓଭିା ତୀଥ  ମାତ୍ରାୄଯ ମିଫା ׀ ଚୄଣ 
ଈର୍ତ୍ଭଯୂୄ ଓଭିା ଫଞ୍ଚତି ୄହାଆ ଫଣସଓୁ ଫତିାଆ ାଯଫି ׀ ଏହ ିସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ ଏହା ଈୄଯ ନବି ଯ 
ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଏହ ିଫର୍ ସଫୁ ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀  

ୄମଭିତଓି ିଅୄଭ ଈୄଯ ୄଦଖିାଯିୄ ର, ଅଥଓି ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ତିୄ ନାଟ ିଫସ୍ଙା ଙ ି׀  

ଙାତ୍ର ଫସ୍ଥା ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ୄହଈଙ ିପ୍ରାକ୍-ଘାଓଯିୀ ଫସ୍ଙା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଷି୍ଟଯୂୄ 
ଏଓ ଙାତ୍ର ଥାଏ ׀ ଏଓ ଈତ୍ପାଦନକ୍ଷଭ ନାକଯଓି ଯୂୄ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁଓୁ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଏହା ପ୍ରସୁ୍ଗତଓିଯଣ ଫସ୍ଙା ୄଟ ׀ ପ୍ରାଥଭଓିତା ୄହଈଙ ି ଚଣଓଯ ୄଓୌର୍ ସଭହୂଓୁ 
ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିା  ତା‟ଭାନଫୀଣ ଞିୁ୍ଜ ଭୂରୟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିା ׀  

ଓାମଧୟଶୀ ଫସ୍ଥା ଓାମ ୟଯ ଫସ୍ଙା ପ୍ରାଣ 18 ଯୁ 25 ଫର୍  ଫଣସ ଓଭିା ତା‟ୂଫ ଯୁ ଭଧ୍ୟ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ଏଫଂ 
35 ଯୁ 40 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ଘାରୁ ଯହ ି ାୄଯ ׀ ଏହ ି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୟକି୍ତ ୄମୄତ 
ୄବାକ ଓୄଯ, ତା‟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଈାଚ ନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସଂଘଣ ଓଯଫିା  
ନଧିିସଫୁୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ׀  

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫସ୍ଥା ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ୄସ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଓୄଯ  ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ନଭିତି ଓୄଯ ମାହା 
ବଫରି୍ୟତୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତା ାଆଁ ନଧିି ୄମାକାଆ ାୄଯ, ୄମଈଥଁିୄଯ ଯଫର୍ତ୍ ୀ 
ଫର୍ ସଫୁଯ ଅଣ ଫ ି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ, ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ 
ଓାଭ ଓଯଫିା ଫନ୍ଦ ଓଯଦିଏି ׀  

3. ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଓାହିଁଓ ିସଂଘୟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ଅଥଓି ଯିସବ୍ନରି୍ତ୍ ଓଣିଫିା ାଆଁ ଅଫଶୟଓ ଓୄଯ ?  

ଓାଯଣ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଚୀଫନୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄସାାନ, ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ବୂଭିଓାଯ ନଷି୍ପାଦନ 
ଓୄଯ ׀ ତା‟ସହତି ୄନଓକୁଡଏି ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଅଣିଥାଏ ମାହା ାଆଁ ନଧିି ୄମାକାଆଫାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫଫିାହ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା’ ନଚିଯ ଏଓ ଯଫିାଯ ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ׀ ତା’ ନଚିଯ ଖଯ ୄହଫା 
ଅଫଶୟଓ ଡିାୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାନଙ୍କ ଫୟସ ଫୃଦ୍ଧ ି ହୁଏ, ୄସଭାନଙ୍କ ଉଙ୍ଙତଯ ଶକି୍ଷା ାଆଁ ନଧିିଯ 
ଅଫଶୟଓତା ହୁଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଫୟସ ାଯ ୄହାଆମାଏ, ଘନି୍ତା ଯୄହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଔଙ୍ଙଧ 
ସଫୁଓୁ ତୁାଆଫା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା  ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ସଂଘୟ ଯଖିଫା ମାହାଦ୍ାଯା ଚଣଓୁ ତା’ 
ିରାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ନବିଧଯ ଓଯଫିା  ଏଓ ୄଫାଛ ୄହଫା ଦଯଓାଯ ୄ଼େ ନାହିଁ ׀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଯୂୄ  ଭାନ-ଭମଧୟାଦା 
ସହତି ଫଞ୍ଚ ିଯହଫିା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ୄହାଆମାଏ ׀  

ସଂଘଣଓୁ ଦୁଆଟ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ସମି୍ମଶ୍ରଣ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 
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i. ଉୄବାକଯ ସ୍ଥକିତଓଯଣ/ଫିଭେନ : ଫର୍ତ୍ ଭାନ  ବଫରି୍ୟତ ଈୄବାକ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂସାଧନକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ 

ii. ଦ୍ରଫତାଓୁ ତୟାକ ଓଯଫିା ୂଓଭିା ପ୍ରସୁ୍ଗତ କ୍ରଣ କ୍ଷଭତା  ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ପ୍ରଫାହୀ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି ଫଦୄଯ ׀ 
ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ କ୍ରଣଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଏଓ ଘୁକି୍ତ, ମାହା ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ପ୍ରଫାହୀ 
ୄଟ, ତାଯ ଫଦୄଯ ଟଙ୍କା ୄଦଫା ׀  

ଅଥଓି ୄମାଚନା ଈବଣ ପ୍ରଓାଯଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ଓୁି ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ବଫରି୍ୟତ ାଆଁ ସଂଘଣ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ୄମାଚନା ଓଯଫିା ଈଘତି ଏଫଂ ଫଜି୍ଞତା ସହଓାୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା ଈଘତି 
ୄମଈଁକୁଡଓି ଫବିିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ମାହା ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଅଫର୍ୟଓତା  ଈମୁକ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓୁି ଫୁଛଫିା ାଆଁ, ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ଫସ୍ଙାକୁଡଓୁି ଧିଓ ନଓିଟଯୁ ୄଦଖିଫା 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ନଭିନୄଯ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଚୀଫନ ଫସ୍ଥା 

ଫାରୟଫସ୍ଥା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଏଓ ଙାତ୍ର ଓଭିା ଫଦିୟାଥ ୀ ୄହାଆଥାଏ 

ମୁଫା ଫଫିାହତି ଫସ୍ଥା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫିୄ ଓାାଚ ନ ଓଯଫିା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଦିଏି ଓନୁି୍ତ ଏଓୁଟଅି 
ୂଫଫିାହତି  ଥାଏ  

ମୁଫା ଫଫିାହତି ଫସ୍ଥା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଚୀଫନସାଥୀ ଓଭିା ତ/ିତ୍ନୀ ୄହାଆମାଏ 
ମୁଫା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି ଥିଫା 
ଫଫିାହତି ଫସ୍ଥା 

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ିତା/ଭାତା ୄହାଆମାଏ 

ଧିଓ ଫୟସ୍କଯ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି
ଥିଫା ଫଫିାହତି ଫସ୍ଥା 

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ା ୄହାଆମାଏ ମାହାଓୁ ଫଣସ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄହଈଥିଫା 
ିରାଭାନଙ୍କ ର୍କି୍ଷା  ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ଈୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ 
ଡଥିାଏ  

ଯଫିାଯ 
ଯଫର୍ତ୍ଧୀ/ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫୂଧ 
ଫସ୍ଥା 

ୄମୄତୄଫୄ ିରାଭାୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନାଶି୍ରତ ୄହାଆମାଆାଯଥିାନ୍ତ ି ଖଯଓୁ ଙାଡ ି
ମାଅନ୍ତ,ି ୄମଭିତଓି ିକ୍ଷୀଭାୄନ ରୂ୍ନୟଫସାଓୁ ଙୄଯ ଙାଡ ିଘାରିମାଅନ୍ତ ି

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫସ୍ଥା ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ତା‟ ଚୀଫନଯ ସନ୍ଧୟାଓା ୄଦଆ କତ ି ଓୄଯ ׀ ୄସ ଭାନ- 
ଭମ ୟାଦା ସହତି ଚୀଫନ ମାନ ଓଯିାଯଫି ମଦ ି ୄସ ସଂଘଣ ଓଯଥିାଏ  ଏହ ି
ଫସ୍ଙାୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯ ି
ଯଖିଥିଫ ଥଫା ୄସ ନଃିସହାଣ  ନୟଚଣଓଯ ଦଣା ଈୄଯ ଅଶି୍ରତ 
ୄହାଆାୄଯ ମଦ ିୄସ ୄସବ ିପ୍ରାଫଧାନ ଓଯ ିନ ଥିଫ ׀  

 

4. ଫୟକି୍ତକତ ଅଫଶୟଓତା 

ମଦ ିଅୄଭ ଈୄଯାକ୍ତ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଓୁ ୄଦଖିଫା, ଅୄଭ ୄଦଖି ାଯଫିା ୄମ ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଈୁଚିାୄଯ ׀ 
ଏକୁଡଓି ାଆଁ 3 ପ୍ରଓାଯଯ ଅଥଓି ଈତ୍ପାଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
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ଓ)  ବଫଷିୟତ ଓାଯଫାଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯିଫା  

ପ୍ରଥଭ ସଭହୂଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ୄସହ ିନଧିିକୁଡଓିଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓି ୄସବ ିଏଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ତୁାଆଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ୄମଈସଁଫୁ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫବିିନ୍ନ ଫସ୍ଙାୄଯ 
ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଯ ଅର୍ଙ୍କା ଓଯାମାଏ ׀ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସବ ିଅଫର୍ୟଓତା ଙ ି׀  

i. ଫିୄ ଶଷ ଓାଯଫାଯ ଅଫଶୟଓତା: ଫିୄ ର୍ର୍ ଚୀଫନ ଖଟଣାକୁଡଓି ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄମଈଁକୁଡଓି 
ସଂସାଧନସଫୁଯ ଏଓ ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି  ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଅଶି୍ରତଭାନଙ୍କ ଈଙ୍ଙତଯ ׀
ର୍କି୍ଷା/ଫଫିାହ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯଫିା; ଏଓ ଖଯ ଓଭିା ଈୄବାକ୍ତା ସ୍ଙାଣୀଫସୁ୍ଗକୁଡଓିଯ କ୍ରଣ  

ii. ସାଧାଯଣ ଓାଯଫାଯ ଅଫଶୟଓତା : ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ଘହି୍ନତି ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫା ଘତି 
ଈୄବାକଠ୍ାଯୁ ରକା ଯଔାମାଆଥିଫା ଯାର୍-ି ଏକୁଡଓୁି ସାଧାଯଣଯୂୄ “ବଫରି୍ୟତ ପ୍ରାଫଧାନ” 
ଓୁହାମାଏ  

ଔ) ଅଓସି୍ମଓତାକୁଡଓିଯ ଯୂଣ ଓଯଫିା  

ଅଓସି୍ମଓତାକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନ ଖଟଣାସଫୁ ମାହାାଆଁ ତୟଧିଓ ନଧିିଯ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଡିାୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ଘତି ଅଣଠ୍ାଯୁ ଯୂଣ ୄହାଆାୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୂଫ ଯୁ ନଧିି ସଂଘଣଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି ି ଭୃତୁୟ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ଓଭିା ଣ-ନମୁିକି୍ତ ବ ׀ ଏଓ ଖଟଣାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଯ 
ଯଣିାଭ ଅଣଯ ହାନ ି ୄହାଆମାଏ ׀ ଏଓ ଗି୍ନଓାଣ୍ଡ ବ ି ନୟକୁଡଓିଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ଧନଯ ହାନ ି
ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏବଅି ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓିଯ ଧ୍ୟାନ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆାୄଯ, ମଦ ିୄସକୁଡଓିଯ ଖଟଫିାଯ 
ସମ୍ଭାଫୟତା ଓଭ ଥାଏ ଓନୁି୍ତ ଔଙ୍ଙ  ପ୍ରବାଫ ଧିଓ ଥାଏ ׀ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ଯୂୄ ୄସବ ି ଅଓସି୍ମଓତାକୁଡଓି ାଆଁ 
ପ୍ରାଫଧାନ ଯୂୄ ଏଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ହସିାଫୄଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ପ୍ରଫାହୀ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଏଓ ଫୟାଓ ଯଭିାଣ 
ରକା ଯଖିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଡିାୄଯ ׀  

କ  ଧନ ସଂଘଣ  

ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣ  ନିୄ ଫର୍ଯ ଯଣିାଭ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଓଙି ି ଧନଯ ସୃଷ୍ଟ ି ୄଟ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ସଂଘଣ 
ବିପ୍ରାଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଓହୁ ଏହା ନୁଓୂ ଫଚାଯ ଫସଯକୁଡଓିଯ ସୁଫଧିାଯ ସୁୄ ମାକ ୄନଫା  ୄସସଫୁଠ୍ାଯୁ ରାବ 
ଅଦାଣ ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଭୂଔୟତଃ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିାଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଆଙ୍ଚାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ 
ସଂଘଣ  ନିୄ ଫର୍କୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଧନ ସଂଘଣ ଓଯଫିାଯ ବିାର୍ଯ ଯଣିାଭ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏହ ିବିପ୍ରାଣଓୁ ଓାଳ୍ପନଓି ଓଭିା ଫୟଫହାଯଓି ବିପ୍ରାଣ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଆଙ ିଓାଯଣ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା 
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଧିଓ ପ୍ରତପି ାଆଫା ାଆଁ ଓଙି ିସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀ ଧିଓ ପ୍ରତପି 
ଫାଞ୍ଛନୀଣ ୄଟ ଓାଯଣ ଏହା ଚଣଓଯ ଧନ ଓଭିା ରୁ୍ଦ୍ଧ ଭୂରୟଓୁ ଧିଓ ତୀବ୍ରଯୂୄ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ ׀ ଧନ ଫାଞ୍ଛନୀଣ 
ୄଟ ଓାଯଣ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଈଦୟଭ, ର୍କି୍ତ/କ୍ଷଭତା  ପ୍ରବାଫ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄଟ ׀  

5. ଅଥଓି ଈତ୍ପାଦ 

ଈୄଯାକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓତା ସଭହୂସଫୁ ନୁମାଣୀ ଅଥଓି ଫଚାଯୄଯ ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ଈତ୍ପାଦ ଙ ି׀  

ଓାଯଫାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପାଦ ଫୟାଙ୍କ ଚଭା  ନୟାନୟ ସଂଘଣ ସାଧନ ମାହାସଫୁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଠ୍କି୍ 
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ସଭଣୄଯ  ଠ୍କି୍ ଯଭିାଣୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଯ କ୍ଷଭତା 
ୂଦ୍ରଫତା  ୄଦଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭା ବ ିଅଓସି୍ମଓତା ଈତ୍ପାଦ  ଏକୁଡଓି ଫଡ ଫଡ ହାନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ମାହା 
ଅଓସି୍ମଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାସଫୁ ଖଟଫିା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଧନସଂଘଣ ଈତ୍ପାଦ ୄର୍ଣଯ  ଧିଓ ରାବଦାଣଓ ଫଣ୍ଡ ଓଭିା ଯଣିର ଆୄଷ୍ଟଟ ୄହଈଙ ି
ଏବ ି ଈତ୍ପାଦଯ ଈଦାହଯଣ ׀ ଏଆଠ୍ ି ଧିଓ ଟଙ୍କା ଈାଚ ନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ନିୄ ଫର୍ 
ଓଯାମାଏ ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ାଔୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଈୄଯାକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତାକଡୁଓିଯ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ଥାଏ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ତାଯ 
ସଭସ୍ଗ ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ଈତ୍ପାଦ ୄନଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଆାୄଯ ׀ ସାଯାଂର୍ୄଯ ଚୄଣ ଓହିାୄଯ ଓ ିଏଆଠ୍ ିନଭିନ ସଫୁ 
ଙ ି:  

i. ସଂଘଣ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା – ନକଦଯ ଅଫର୍ୟଓତା ାଆଁ  
ii. ଫୀଭା ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା – ନଶିି୍ଚତତାକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 

iii. ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓତା- ଧନ ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ  

6. ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଏଫଂ ନିୄ ଫଶ 

ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଦଔାମାଆ ାୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫବିିନ୍ନ ଫସ୍ଙା ୄଦଆ କତ ିଓୄଯ, ମୁଫା 
ଈାଚ ନଓର୍ତ୍ ା ଠ୍ାଯୁ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ ୀ ଫଣସ ଅୄଡ  ତାୄଯ ତା‟ ଓାମ ୟର୍ୀ ଚୀଫନଯ ନ୍ତଭି ଫର୍ କୁଡଓି ଅୄଡ ׀ ସଙ୍କଟ 
ୄପ୍ରାପାଆର, ଓଭିା ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଯିଫାଯ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଭଧ୍ୟ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ମୁଫାଫସ୍ଙାୄଯ ଥାଏ, ତା‟ ାଔୄଯ ଅକଓୁ ଫଢଫିା ାଆଁ ଫହୁତ ଫର୍  ଥାଏ  ୄମୄତୄଫର୍ୀ 
ସମ୍ଭଫ, ୄସୄତ ଧନ ସଂଘଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସ ତୟନ୍ତ ଈତ୍ସାହୀ ୄହାଆଥାଏ ତଥା ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାୄହଁ ׀  

ଫର୍ୟ ୄମୄତୄଫୄ ସଭଣ ଫତିମିାଏ, ୄସ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ସାଫଧାନ 
ୄହାଆାୄଯ, ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ତା‟ ନିୄ ଫର୍ସଫୁଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ  ଦୃଢ ଯଖିଫା ୄହାଆଥାଏ ׀  

ନ୍ତଭିୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୟକି୍ତ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଭଣୄଯ ନଓିଟତଯ ହୁଏ, ୄସ ତୟନ୍ତ ସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ୄହାଆଥାଏ ׀ 
ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଧ୍ୟାନ ୄଓନ୍ଧତି ହୁଏ ଏଓ ଅଧାଯ ଯହଫିା ାଆଁ ୄମଈଁଠ୍ାଯୁ ୄସ ଫସଯ ପ୍ରାପି୍ତ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଭଣୄଯ ଔଙ୍ଙ  
ଓଯିାଯଫି ׀ ଚୄଣ ତା‟ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈର୍ତ୍ଯଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିା ହ ିୄ ତୈର୍ୀ ଓୁ ଦାନ ଓଯଫିା ଆତୟାଦ ିାଆଁ ଭଧ୍ୟ 
ଘନି୍ତା ଓଯିାୄଯ ׀  

ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ସହତି ନୁଓୂ ଓଯଫିା ାଆଁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ନିୄ ଫଶ ୄଶୈୀଯ ଭଧ୍ୟ ଯଫିର୍ତ୍ଧନ ହୁଏ ׀ ଏହାଓୁ 
ନଭିନୄ ଯ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଆଙ ି 
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ଘତି୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର  ନିୄ ଫଶ ୄଶୈୀ 

ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର                   ନିୄ ଫଶ ୄଶୈୀ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାାଆଁ ଅଣ ସୁାଯରି୍ 
ଓଯିୄ ଫ ?  

I. ଫୀଭା 
II. ଫୟାଙ୍କ FD କୁଡଓି ବ ିଓାଯଫାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପାଦ 

III. ୄର୍ଣଯ 

IV. ଡିୄ ଫଞ୍ଚଯ 

 

ଔ. ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ବୂଭିଓା 

1. ଅଥଓି ୄମାଚନା 

ଅଥଓି ୄମାଚନା ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄମଈଁଥିୄଯ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଯ ଘତି  ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ବଫରି୍ୟତ 
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ଧ୍ୟାନଫୂ ଓ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ ଅଥଓି ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ସୁାଯରି୍ ଓଯ ିଫବିିନ୍ନ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓ/ ଅଓସି୍ମଓ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଯାସ୍ଗାଯ ଯୂୄଯଔା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିାଓୁ ତା‟ ଫୟକି୍ତକତ 
ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର  ଅଣଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିୄଯ ନଭିନସଫୁ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି:  

 ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା – ଚଣଓଯ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିା ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ ଅଫଣ୍ଠତି 
ଓଯଫିା , 

 ସଙ୍କଟ ଯଘିାନ 

 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା 
 ଓଯ  ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄମାଚନା ,ଏଫଂ 
 ଚଣଓଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ାଆଁ ଥ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯଫିା  

ସଂୄକ୍ଷୄଯ ଓହଫିାଓୁ କୄର ଅଥଓି ୄମାଚନାୄଯ 360 ଡଗି୍ରୀଯ ୄମାଚନା ଚଡତି ଥାଏ ׀  

ଘତି୍ର 4 : ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ତତ୍ତ୍ୱ  
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2. ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ବୂଭଓିା 

ଅଥଓି ୄମାଚନା ଏଓ ନୂଅ ଫୟଫସ୍ଙା ନୁୄହଁ ׀ ଏହାଓୁ ଅଭ ଫୂ ଯୁୁର୍ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଯ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯୄଯ 
ଅଣୁଥିୄର ׀ ୄସୄତୄଫୄ ସୀଭିତ ନିୄ ଫର୍ ଫଓିଳ୍ପସଫୁ ଥିରା ׀ ଓଙି ିଦର୍ନ୍ଧ ିୂୄ ଫ  ମଥାଥ ତାୄଯ ନିୄ ଫର୍ଓୁ ଧିଓାଂର୍ 
ଚନସଭୁଦାଣଦ୍ୱାଯା ଚୁଅୄଔ ସଦୃର୍ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ସଂଘଣସଫୁଓୁ ଧିଓାଂର୍ତଃ ଫୟାଙ୍କ ଚଭା, ଡାଓଖଯ 
ସଂଘଣ ୄମାଚନା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସ୍ଙଯି/ନଦି୍ଧ ାଯତି ଅଣ ସାଧନୄଯ ଯଔାମାଈଥିରା ׀ ଅଭ ସଭାଚ  ଅଭ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ଯୀକ୍ଷା ୂଘୟାୄରଞ୍ଜ  ଅଚଓିାରି ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ି:  

i. ୄମୌଥ ଯିଫାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ଫଖିଟନ  

ୄମୌଥ ଯଫିାଯଯ ସ୍ଙାନ ୄଓନ୍ଧଓି ଯଫିାଯ ୄନଆଙ,ି ୄମଈଁଥିୄଯ ିତା, ଭାତା  ିରାଭାୄନ ସମି୍ମତି ׀ 
ାଯବ୍ନଯଓି ପ୍ରଧାନ  ଯଫିାଯଯ ଈାଚ ନଓାଯୀ ସଦସୟଓୁ ନଚିଯ  ତା‟ ନଓିଟତଭ ଯଫିାଯ ସଦସୟଙ୍କ ମତ୍ନ 
ୄନଫାାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ଏଥିାଆଁ ୄନଓ ଈମୁକ୍ତ ୄମାଚନାଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ଏଫଂ ଚୄଣ 
ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ଅଥଓି ୄମାଚନାଓାଯୀଠ୍ାଯୁ ଓଙି ିଯଭିାଣଯ ସହାଣତାଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆାୄଯ ׀  

ii. ଫହୁଫଧି ନିୄ ଫଶ ଫଓିଳ୍ପ 

ଧନ ସୃଷି୍ଟ ାଆଁ ଅଚଓିାରି ଅଭ ାଔୄଯ ଫହୁତ ସଂଔୟଓ ନିୄ ଫର୍ ସାଧନସଫୁ ଯହଙି ି  ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ׀
ପ୍ରୄତୟଓଠ୍ାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯଭିାଣଯ ସଙ୍କଟ  ପ୍ରତପି ଯହଙି ି׀ ଅଥଓି ରକ୍ଷୟକୁଡଓିଯ ହାସର ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା 



  

126 

 

ାଆଁ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଫଜି୍ଞତା ସହତି ଘଣନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି  ତା‟ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିା ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଅଧାଯ 
ଓଯ ି ସଠ୍ଓି ନିୄ ଫର୍ଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ୄନଫାଓୁ ଡଫି ׀ ଅଥଓି ୄମାଚନା ଚଣଓଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଅଫଣ୍ଟନୄଯ ସାହାମୟ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

iii. ଯଫିର୍ତ୍ଧନ ୄହଉଥିଫା ଚୀଫନୄଶୈୀ  

ତ୍ୱଯତି ତୁଷି୍ଟଓଯଣ ଅଚଓିାରିଯ ସି୍ଙତ ି ୄହାଆମାଆଙ ି ୄଫାରି ୄଦଔାମାଏ ׀ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଅଧୁନଓିତଭ ୄଭାଫାଆର 
ୄପାନ, ଓାଯ, ଫୃହତ ଖଯ, ପ୍ରତଷି୍ଠତି କ୍ଳଫଯ ସଦସୟତା, ଆତୟାଦ ିଥିଫା ଘାହଁାନ୍ତ ି  ଏହ ିଆଙ୍ଚାସଫୁଓୁ ୂର୍ଣ୍  ଓଯଫିା ׀
ାଆଁ ୄସଭାନଙୁ୍କ ସଫ ଦା ଫଡ ଫଡ ଊଣ ୄନଫାାଆଁ ୄଡ ׀ ଯଣିାଭ ୄହଈଙ ି ୄମ ଅଣଯ ଧିଓାଂର୍ ଊଣ 
ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିାୄଯ ମାଏ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ସଂଘଣ ଓଯଫିାଯ ଫସଯ ଓଭ ୄହାଆମାଏ ׀ ଅଥଓି ୄମାଚନା ୄହଈଙ ି
ଚାକୃତତା  ଅମକ -ନୁର୍ାସନ ଅଣିଫାଯ ତଥା ଚଣଓଯ ଔଙ୍ଙ ଯ ୄମାଚନାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ 
ମାହାଦ୍ୱାଯା ଚୄଣ ନାଫର୍ୟଓ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଓାଟ ିୄଦଆ ାଯଫି ଏଫଂ ଈବଣ :  ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଚୀଫନଯ ଭାନଦଣ୍ଡଓୁ 
ଫଚାଣ ଯଖିଫା  ସଭଣ ଫୃଦ୍ଧ ିସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏହାଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ସପ ୄହାଆାଯଫି ׀  

iv. ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତ ି

ଭୁଦ୍ରାଫୀତ ି ୄହଈଙ ି ଏଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥ ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ ଚନିରି୍  ୄସଫାସଫୁଯ ଭରୂୟଯ ସାଧାଯଣ 
ସ୍ଗଯୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି  ଯଣିାଭୄଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଓଠ୍ନି ଯଶି୍ରଭୄଯ ׀ ଏହାଯ ପ ସ୍ୱଯୂ ଭୁଦ୍ରାଯ ଭରୂୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ ׀
ଚତି ଭୁଦ୍ରାଯ ଓଣିଫିା ର୍କି୍ତ ଓମ୍ ୄହାଆମାଏ ׀ ଭୁଦ୍ରାଫୀତ ି ଚଣଓଯ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଭଣୄଯ ସଫ ନାର୍ 
ଓଯିାୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ତାହାଯ ରାବଚନଓ ଫୟଫସାଣ/ ଓାମ ୟଯ ଅସୁଥିଫା ଅଣ ରୁ୍ଖି ମାଆଥିଫ ଏଫଂ ଅଣଯ 
ଏଓଭାତ୍ର ଈତ୍ସ ତୀତଯ ସଂଘଣ ଥିଫ ׀ ଅଥଓି ୄମାଚନା ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣତା ଦଏି ମାହାଦ୍ୱାଯା 
ଫୟକି୍ତ ,ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଭଣୄଯ, ଭଦୁ୍ରାଫୀତଯି ଭୁଓାଫରିା ଓଯଫିା ାଆଁ ସୁସଜ୍ଜତି ୄହାଆଥାଏ ׀  

v. ନୟାନୟ ଅଓସି୍ମଓତା  ଅଫଶୟଓତା  

ଅଥଓି ୄମାଚନା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓତା  ଘୟାୄରଞ୍ଜଯ ଭୁଓାଫରିା ଓଯଫିାୄଯ 
ସାହାମୟ ଓଯଫିାଯ ଭଧ୍ୟ ଭାଧ୍ୟଭ ୄଟ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡାକ୍ତଯୀ ସଂଓଟଓାୀନ ଯସିି୍ଙତ ିଓଭିା ନୟାନୟ 
ଅଓସି୍ମଓତା ସଭଣୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ମାହା ସହତି ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଔାଔଅୁଆଫାଓୁ 
ଡିାୄଯ ׀ ୄସହବି,ି ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫିୄ ଫଓର୍ୀଯୂୄ ୄସଭାନଙ୍କ ଓଯ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
  ׀
ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଧନ  ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯୁଥିଫା 
ୄସଭାନଙ୍କ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଭତୁୃୟ ୄଯ ଫାଧୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ପି୍ରଣ ଚନଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ଘାରିମିଫା ଈଘତି ׀ 
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଓାୄଯ  ତାୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓତା ୄମଯଓି ି ଈଦାଯତା ୄଦଔାଆଫା ଓଭିା 
ୄଓୄତଓ ସାଭାଚଓି  ଧାଭିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଯହଙି ି  ଅଥଓି ୄମାଚନା ׀
ଏହ ିସଫୁଓୁ ହାସର ଓଯଫିାଯ ଭାଧ୍ୟଭ ୄଟ ׀  
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3. ଅଥଓି ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିାଯ ଉମୁକ୍ତ ସଭୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

ଏହା ୄଓଫ ଧନୀ ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓ ି ? ଫାସ୍ଗଫୄଯ, ୄମାଚନା ଅଦର୍ ତଃ ୄସହ ି ଭୁହୂର୍ତ୍ ଯୁ ହ ିଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିା ଈଘତି 
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି ି ସବୄ ׀ ୄଓୌଣସ ି ୄପ୍ରଯଣାଦାତା ନାହାନ୍ତ ି ମିଏ ଓହଫି ଓ ି
ୄଓୄଫଠୁ୍ ଚୄଣ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

ଫଶୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ଧ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଯହଙି ିମାହା ଅଭଓୁ ଭାକଧ ଦଶଧାଆ ାୄଯ –ଅଭଯ ନିୄ ଫଶସଫୁଯ ସଭୟାଫଧି ୄମୄତ 
ଧିଓ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓି ୄସୄତ ଧିଓ ଯଭିାଣଯ ୄହଫ ׀  

ଏଣୁଓଯ ିଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିାୄଯ ଏହା ୄଓୄଫ ଫ ିତ ିର୍ୀଘ୍ର ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀ ଚଣଓଯ ନିୄ ଫର୍ ସଭଣଯ 
ସଫ ାଧିଓ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫି ׀ ୁନଶ୍ଚ, ୄମାଚନା ୄଓଫ ଧନୀ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନୁୄହଁ ׀ ଏହା ସଭସ୍ଗଙ୍କ ାଆଁ ୄଟ ׀ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ, ୄସ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ନୁର୍ାସନର୍ୀ ଈାଣୄଯ ନୁାନ ଓଯଫିା 
ଈଘଘି ׀ ମାହା ଅଥଓି ରକ୍ଷୟଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ଏଫଂ ନଷି୍ଠାଫୂ ଓ ସଂଘଣ ସାହାମୟୄଯ ନିୄ ଫର୍ 
ଫାହନକୁଡଓିୄଯ ଅୄଯାହଣ ଓଯାମାଏ ମାହା ଚଣଓଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଊଘ ିନୁସାୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ୄହଫ ׀ ଅଥଓି 
ୄମାଚନା ପ୍ରତ ି ଏଓ ନାୄଣାଚତି ׀ ଅୄଫକର୍ୀ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣ ୄହଈଙ ିଅଥଓି ଫିର୍ତ୍ଯି ଏଓ ଭୂଔୟ ଓାଯଣ ମାହା 
ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଅଥଓି ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିାଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ସଭଣ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

I. ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ ୀ 
II. ଚୄଣ ତା‟ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ାଆଫା ଭାୄତ୍ର 

III. ଫଫିାହ ୄଯ 

IV. ଚୄଣ ଧନୀ ୄହଫା ୄଯ ୄଓଫ  
 

କ. ଅଥଓି ୄମାଚନା  - ପ୍ରଓାଯ 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଥଓି ୄମାଚନା ବୟାସକୁଡଓି ୄଦଖିଫା ମାହା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଘତି୍ର 5 : ଅଥଓି ୄମାଚନା ଉୄଦଷ୍ଟା ୄସଫା 
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ଫବିିନ୍ନ ଈୄଦଷ୍ଟା ୄସଫାକୁଡଓୁି ଫଘିାଯ ଓଯନୁ୍ତ ମାହା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄସ ବ ିଙଟ ିୄକ୍ଷତ୍ର ଙ ିମାହା 
ଅୄଭ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା  

 ନକଦ ୄମାଚନା 
 ନିୄ ଫର୍ ୄମାଚନା 
 ଫୀଭା ୄମାଚନା 
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା 
 ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄମାଚନା  
 ଓଯ ୄମାଚନା  

1. ନକଦ ୄମାଚନା ଓଯଫିା 

ନକଦ ପ୍ରଫାହଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିାଯ ଦୁଆଟ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଙ ି׀  

i. ପ୍ରଥଭତଃ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଅଣ  ଫୟଣଓୁ ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିାଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ୄମଈଥଁିୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓ  ଅଓସି୍ମଓ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରଫାହୀ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ସ୍ଙାନ  
ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ୄଟ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ୁଞି୍ଜ ନିୄ ଫର୍ ାଆଁ ନକଦଯ ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ଯି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଯୂୄ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିା  
ତାଓୁ ଫଚାଣ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଏଠ୍ ିପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୄଚଟ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଘତି ଅଣ  ଔଙ୍ଙ  ପ୍ରଫାହଯ ଏଓ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିା ׀ 
ଏଥିାଆଁ, ଫୟକି୍ତଭାୄନ ପ୍ରଥୄଭ ବଫରି୍ୟତ ାଆଁ ମଥାଥ  ରକ୍ଷୟ  ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭହୂ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହା ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏହା ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫି ୄମ ଘତି ଔଙ୍ଙ  ଓଯଫିା ୄର୍ୈୀ ୄସଭାନଙୁ୍କ 
ୄସଆଠ୍ ିୄନଆ ହଞ୍ଚାଆଫ ଓ ିନାହିଁ ׀  

ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫସ୍ଙା ୄହଈଙ ିନଣିଭିତ  ୄଭାଟା ଅଓାଯଯ ଓ‟ଣ ଔଙ୍ଙ  ୄହାଆଙ,ି ଏହା ୄଦଖିଫା ାଆଁ କତ ଙ ଭାସ ଧଯ ି
ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ   ଅଣ ପ୍ରଫାହଯ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିା ׀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ 
ସି୍ଙଯ  ଯଫିର୍ତ୍ ନୀଣ ଔଙ୍ଙ  ଯୂୄ ଫବିାଚତି ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ସି୍ଙଯ ଔଙ୍ଙ କୁଡଓି ଈୄଯ ଚଣଓଯ 
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ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଯହ ିନ ାୄଯ, ଯଫିର୍ତ୍ ନୀଣ ଔଙ୍ଙ  କୁଡଓି ଧିଓ ଫିୄ ଫଓାଧୀନ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଓଭ ଓଭିା 
ଫିମି୍ବତ/ସ୍ଙକିତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

ତୃତୀଣ ଫସ୍ଙା ୄହଈଙ ିସଭଗ୍ର ଫର୍  ାଆଁ ବଫରି୍ୟତ ଭାସଓି ଅଣ  ଫୟଣସଫୁଯ ୂଫ ାନୁଭାନ ଓଯଫିା ׀ ତୀତଯ 
ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ  ବଫରି୍ୟତଯ ୂଫ ାନୁଭାନଯ ଅଧାଯୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏହ ିନକଦ ପ୍ରଫାହସଫୁଓୁ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଏଓ ୄମାଚନାଯ ଯୂୄଯଔା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯ ିାଯଫି ׀  

ନକଦ ୄମାଚନା ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ନୟ ଏଓ ବାକ ୄହଈଙ ିଫିୄ ଫଓାଧିନ ଅଣଓୁ ସୄଫ ାଙ୍ଙ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌର୍କୁଡଓିଯ 
ଯୂୄଯଔା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନଚିଯ ଫାଓଥିିଫା ଊଣସଫୁଯ ନୁକ ଠ୍ନ ଓଯ ିାଯଫି ׀  

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫାଓଥିିଫା ୄକ୍ରଡଟି ଓାଡ  ଊଣକୁଡଓିଯ ସୁଦୃିୀଓଯଣ ଓଯ ି ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ସୁଧ ଥିଫା ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଊଣ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସକୁଡଓୁି ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯ ିଊଣସଫୁଯ ଭୁଓାଫରିା ଓଯ ିାଯଫି ׀  

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତା’ ନିୄ ଫଶସଫୁଓୁ ଧିଓ ଅୟ ଉାଚଧନ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫା ାଆଁ, ୄସସଫୁଯ ୁନଃଅଫଣ୍ଟନ 
ଓଯିାଯିଫ ׀  

2. ଫୀଭା ୄମାଚନା  

ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଙ୍କଟ ଙନ୍ତ ିମାହାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ହୁନ୍ତ,ି ୄମଈକଁୁଡଓି ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟକି୍ତକତ 
ଅଥଓି ରକ୍ଷୟ ହାସର ଓଯଫିାଯୁ ଦୂୄଯଆ ଦିନ୍ତ ି  ଫୀଭା ୄମାଚନା ୄସବ ିସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଫୀଭା ׀
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀଯ ଏଓ ୄମାଚନା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ୄଟ ׀  

ଏଆଠ୍ ିଓାମ ୟ ୄହଈଙ ିୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ, ତାହାଯ ଅଓନ ଓଯଫିା ଏଫଂ ୄଓଈଁ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ 
ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ, ତାହା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ׀  

i. ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ, ଔାଦୟ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ାଯ ସଭଣ ଭତୁୃୟ ଫସଯୄଯ ଯରଭିତ/ନବି ଯଭାନଙ୍କ 
ଅଣ  ଫୟଣ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଯ ଅଓନ ଓଯି, ନଦି୍ଧ ାଯିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ii. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ଔଙ୍ଙ  ଯୂୄ ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମାହା 
ଯଫିାଯଯ ୄଓୌଣସ ିଡାକ୍ତଯୀ ସଂଓଟଓାୀନ ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀  

iii. ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଚଣଓଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି ାଆଁ ଫୀଭାଓୁ, ହାନଯି ସଙ୍କଟଠ୍ାଯୁ ତା‟ ଖଯ/ଫାହନ /ଓାଯଔାନା 
ଆତୟାଦଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫାାଆଁ ସଯୁକ୍ଷାଯ ପ୍ରଓାଯ  ଯଭିାଣ ହସିାଫୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

3. ନିୄ ଫଶ ୄମାଚନା ଓଯିଫା 

ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ସଠ୍ଓି ଈାଣ ନାହିଁ ׀ ୄଓଈଁଟ ିଈମୁକ୍ତ ୄଟ, ଏହା ଫୟକି୍ତ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ ନିୄ ଫର୍ ୄମାଚନା ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍,ି ଅଥଓି ରକ୍ଷୟ  
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ୄସହ ିରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ ସଭଣ ସୀଭା ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ନିୄ ଫର୍ ଏଫଂ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଅଫଣ୍ଟନ ୄଓୌର୍କୁଡଓୁି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ׀  

ଓ) ନିୄ ଫଶ ଭାଦଣ୍ଡ 

ଘତି୍ର 6 :  ନିୄ ଫଶ ଭାଦଣ୍ଡ  

 

ଏଆଠ୍ ିପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ୄହଈଙ ିୄଓୄତଓ ନିୄ ଫର୍ ଭାଦଣ୍ଡକୁଡଓୁି ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିା ׀ ଏସଫୁୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

i. ସଙ୍କଟ ସହନଶୀତା: ଏଓ ନିୄ ଫର୍ କ୍ରଣ ଓଯଫିାୄଯ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାୄହଁ, ଏହାଯ ଏଓ ଭା ୄଟ ׀  

ii. ସଭୟ ସୀଭା : ଏହା ୄହଈଙ ିୄସହ ିସଭଣ ଯଭିାଣ ମାହା ଏଓ ଅଥଓି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଈରବ୍ଧ ଥାଏ ׀ ସଭଣ ସୀଭା ରକ୍ଷୟ ହାସର ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ନିୄ ଫର୍ ସାଧନକୁଡଓୁି ପ୍ରବାଫତି 
ଓୄଯ ׀ ସଭଣ ସୀଭା ୄମୄତ ଦୀଖ  ହୁଏ, ଳ୍ପାଫଧି ଦାଣିତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସୄତ ଓଭ ଘନି୍ତା ଯୄହ ׀ ତାୄଯ 
ଚୄଣ ଦୀଖ ତଯ ଫଧି ାଆଁ ଓଭ ପ୍ରଫାହୀ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିନିୄ ଫର୍ ଓଯିାୄଯ ମାହା ଧିଓ ପ୍ରତପି ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀  

iii. ଦ୍ରଫତା : ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭାୄନ, ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା କ୍ଷଭତା ସୀଭିତ ୄଟ ଓଭିା ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ଅଣ 
 ଫୟଣ ପ୍ରଫାହ ନଶିି୍ଚତ ଥାଏ ଓଭିା ୄମଈଭଁାୄନ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୟକି୍ତକତ ଓଭିା ଫୟଫସାଣିଓ ଔଙ୍ଙ ଓୁ 
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ତୁାଆଫା ାଆଁ ନିୄ ଫର୍ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭାୄନ ଦ୍ରଫତା ଓଭିା ଭୂରୟ ହାନ ିଫନିା ନିୄ ଫର୍ଓୁ ନକଦୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 
ଓଯଫିାଯ କ୍ଷଭତା ସହତି ସଭନ୍ଧତି ଥାଅନ୍ତ ି׀  

iv. ଫିଣନ ୄମାକୟତା : ସହଚତା ମାହା ସହତି ଏଓ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଯି କ୍ରଣ ଓଭିା ଫକି୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

v. ଫଫିଧିତାଓଯଣ: ଫସୃି୍ଗତତା ୄମଈଁ ମ ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ନିୄ ଫର୍ସଫୁଓୁ ଫଫିଧି ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଓଭିା ଫସି୍ଗାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଚୄଣ ଘାୄହଁ ׀  

vi. ଓଯ ପ୍ରତପି: ୄନଓ ନିୄ ଫର୍ ୄଓୄତଓ ଅଣ ଓଯ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଚୄଣ ଫବିିନ୍ନ ନିୄ ଫର୍ଯ 
ଓଯ-ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଯଟିର୍ଣ୍ କୁଡଓି ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫଘିାଯ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଔ) ଉମୁକ୍ତ ନିୄ ଫଶ ଫାହଓକୁଡଓିଯ ଘୟନ  

ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫସ୍ଙା ୄହଈଙ ିଈୄଯାକ୍ତ ଭାଦଣ୍ଡ କୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଈମୁକ୍ତ ନିୄ ଫର୍ ଫାହଓକଡୁଓିଯ ଘଣନ 
ଓଯଫିା ׀ ଫାସ୍ଗଫ ଘଣନ ପ୍ରତପି  ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯଫି ׀  

ବାଯତୄଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଈତ୍ପାଦ ଙନ୍ତ ି ୄମଈକଁୁଡଓୁି ନିୄ ଫର୍ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ : ଏଥିୄଯ 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

 ଫୟାଙ୍କ/ଓୄ ାୄଯଟଯ ସ୍ଙାଣୀ ଚଭାସଫୁ 

 ଡାଓ ଖଯଯ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଘଣ ୄମାଚନାସଫୁ 

 ୄର୍ଣଯକୁଡଓିଯ ସାଫ ଚନଓି ସଂସ୍କଯଣ 

 ଡିୄ ଫଞ୍ଚଯ ଓଭିା ନୟାନୟ ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ 

 ଭୁୟଘୁୟଅର ପଣ୍ଡସଫୁ 

 ଣୁନଟି ରିଙ୍କଡ ରିସୀସଫୁ ୄମଈଁକୁଡଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଆତୟାଦ ିଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

4. ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା 

ଏହା ୄସହ ିଧନ ଯଭିାଣ, ମାହା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ତା‟ ଫସଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଦଯଓାଯ ୄଡ, ତାହାଓୁ ନଦି୍ଧ ଯତି ଓଯଫିାଯ ଏଫଂ ଏହ ିସଫୁ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଫସଯଗ୍ରହଣ 
ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓିଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄଟ ׀  

ଘତି୍ର 7 :  ଫସଯଗ୍ରହଣଯ ଫସ୍ଥା 
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ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନାୄଯ ତିୄ ନାଟ ିଫସ୍ଙା ଚଡତି ଥାଏ  

ଓ  ସଂଘଣ : ଏହ ି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ନିୄ ଫର୍ ାଆଁ ଥ  / ଟଙ୍କାଓୁ ରକା ଯଖିଫାଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଓୌର୍ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପଣ୍ଡ/ନଧିିସଫୁଯ ସଂଘଣ ଓଯାମାଏ ׀  

ଔ   ସଂଯକ୍ଷଣ: ସଂଯକ୍ଷଣ ୄସହ ିପ୍ରଣାସସଫୁଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ 
ୄମ ଚଣଓଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଠ୍ନି ଯଶି୍ରଭ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୟକି୍ତଯ ଓାମ ୟଓାୀନ ଫର୍ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଭୂଧନଯ ସୄଫ ାଧିଓ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହାଆମିଫା ଈଘତି ׀  

କ  ଫତିଯଣ: ଫତିଯଣ ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄଯ ଅଣ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭୂଧନ ୂମାହାଓୁ 
ଅୄଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସୁ୍ଙାଂର୍ ଓଭିା ଏଓ ୄଓାର୍ ଭଧ୍ୟ ଓହୁ   ତାଓୁ ପ୍ରତୟାହାଯ /ଫାର୍ଓି ଯାର୍ ିୄଦଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ଓଯଫିାଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀   

5. ବୂସବ୍ନରି୍ତ୍ ୄମାଚନା 

ଏହା ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ ତା‟ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ନ୍ତଯଣ  ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ାଆଁ ଏଓ ୄମାଚନା ୄଟ ׀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଫୁ 
ଯହଙି ିୄମଯଓି ିନାଭୀତଓିଯଣ  ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଓଭିା ଏଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀନାଭା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତଓିଯଣ ׀ ଭୂ 
ଧାଯଣା ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ ତା‟ ଆଙ୍ଚା ନୁସାୄଯ ତା‟ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ 
ସୁଯୁଔଯୁୁୄଯ ଫତିଯତି ଏଫଂ/ ଓଭିା ଫୟଫହୃତ ୄହଈଙ ି׀  

6. ଓଯ ୄମାଚନା 

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫଦିୟଭାନ ଓଯ ଧିନଣିଭ ଠ୍ାଯୁ ସଫ ାଧିଓ ଓଯ ରାବ ଓିଯ ିଈଠ୍ାମାଆାଯଫି, ଏହାଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଏଫଂ ଓଯ ଫିୄ ରାନଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ରାବ ଈଠ୍ାଆ ଅଣ, ଫୟଣ  ନିୄ ଫର୍ ସଫୁଯ ୄମାଚନା ାଆଁ ଓଯ ୄମାଚନା 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହା ସଭଣଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିା ଘତି ଓଭିା ବଫରି୍ୟତ ଅଣ ଓଯ ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓୁି ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌର୍ସଫୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ସହତି ଚଡତି ׀ ଚୄଣ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଈଘତି ୄମ ଏଠ୍ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିଓଯଓୁ 
ନଭିନତଭ ଓଯଫିା, ଏଫଂ ଏହାଠୁ୍ ଫଞ୍ଚ ିାଆଫା ନୁୄହଁ ׀  

ଚଣଓଯ ନିୄ ଫର୍ସଫୁଓୁ ନୁଃଅଫଣ୍ଟତି ଓଯ ିଏଫଂ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଓଯ ସଂଘଣ ସୁୄ ମାକ ଅଫଷି୍କାଯ 
ଓଯ,ି ତା‟ଅଣ  ସଂଘଣଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିା ସମ୍ଭଫ ୄଟ, ମାହା ନୟଥା ଓଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ମାଆଥାଅନ୍ତା ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଫହୁ ସଭଣୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ କ୍ଳାଏଣ୍ଟ  ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ନା 
ୄଓଫ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ  ୄସଭାନଙ୍କ ନୟାନୟ ଅଥଓି ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ 
ସହାଣତା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଯାଭର୍  ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଓୁ, ଘାହ ିଁ ାଯନ୍ତ ି  ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ଈର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ  ଈୄଯ ଫର୍ଣ୍ିତ ׀
ଏହାଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଭରୂୟଯ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଓଯ ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ନୁୄହଁ ?  

I. ସଫ ାଧିଓ ଓଯ ରାବ 

II. ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ନିୄ ଫର୍ ପୄଯ ହ୍ରାସ ୄହାଆଥିଫା ଓଯ ୄଫାଛ 
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III. ଓଯ ଫଞ୍ଚନ/ଯହିାଯ 

IV. ଓଯ ଫିୄ ରାଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ରାବ 

 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଅଥଓି ୄମାଚନା ୄହଈଙ ିନଭିନଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା :  

 ଚଣଓଯ ଚୀଫନଯ ରକ୍ଷୟକୁଡଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା, 
 ଏହ ିଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ରକ୍ଷୟକଡୁଓୁି ଅଥଓି ରକ୍ଷୟୄଯ ଯୂାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ଏଫଂ 
 ଚଣଓଯ ଥ ଓୁ ୄସହ ି ଈାଣୄଯ ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିା ମାହା ତାଓୁ ୄସହ ି ରକ୍ଷୟସଫୁ ହାସର ଓଯଫିାୄଯ 

ସାହାମୟ ଓଯଫି ׀  

 ଫୟକି୍ତକତ ଚୀଫନ ଘକ୍ର ଅଧାଯୄଯ ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ଅଥଓି ଈତ୍ପାଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ଏକୁଡଓି ନଭିନ ଯୂୄ ସାହାମୟ 
ଓଯନ୍ତ:ି  

 ବଫରି୍ୟତ ଓାଯଫାଯସଫୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା 
 ଅଓସି୍ମଓତାକୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିା 
 ଧନ ସଂଘଣ ଓଯଫିା 

 ଅଥଓି ୄମାଚନାଯ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ ନର୍ୀ ସାଭାଚଓି କତରି୍ୀତା ୄମଯଓି ିୄମୌଥ ଯଫିାଯ ଫଖିଟନ, 
ଅଚଓିାରି ଈରବ୍ଧ ୄହଈଥିଫା ଫହୁଫଧି ନିୄ ଫର୍ ଫଓିଳ୍ପ  ଯଫିର୍ତ୍ ନ ୄହଈଥିଫା ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଆତୟାଦ ିଦ୍ୱାଯା 
ଅହୁଯ ିଫୃଦ୍ଧ ିଓଯାମାଏ ׀  

 ଅଥଓି ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିାଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ସଭଣ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ଠ୍କି୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ׀  

 ଅଥଓି ୄମାଚନା ଈୄଦଷ୍ଟା ୄସଫା ସମି୍ମତି ଓୄଯ :  

 ନକଦ ୄମାଚନା, 
 ନିୄ ଫର୍ ୄମାଚନା, 
 ଫୀଭା ୄମାଚନା, 
 ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା, 
 ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄମାଚନା ଏଫଂ 
 ଓଯ ୄମାଚନା  

 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ଅଥଓି ୄମାଚନା 
2. ଚୀଫନାଫସ୍ଙା 
3. ସଙ୍କଟ ାଶ୍ୱ ଫନୁି୍ଦ 

4. ନକଦ ୄମାଚନା 
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5. ନିୄ ଫର୍ ୄମାଚନା 
6. ଫୀଭା ୄମାଚନା 
7. ଫସଯଗ୍ରହଣ ୄମାଚନା 
8. ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄମାଚନା 
9. ଓଯ ୄମାଚନା  
 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀  

ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚୄଣ ତା‟ ପ୍ରଥଭ ୄଫତନ ାଆଫା ଭାୄତ୍ର ହିଁ ୄସ ଅଥଓି ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄ ଦଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଓଯ ଫଞ୍ଚନ/ଯିହାଯ ଓଯ ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ନୁୄହଁ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1  

ଈଦୟଭର୍ୀ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ସମ୍ଭଫତଃ ଧନ ___________ ନିୄ ଫର୍ ୄର୍ୈୀଯ ନୁାନ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

I. ସୁଦୃଢୀଓଯଣ 

II. ଦାନ ଓଯଫିା 
III. ସଂଘଣ 

IV. ଔଙ୍ଙ  ଓଯଫିା  

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଧନ ସଂଘଣ ଈତ୍ପାଦ ୄଟ ?   

I. ଫୟାଙ୍କ ଊଣ 

II. ୄର୍ଣଯ 

III. ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ 
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IV. ସଂଘଣ ଫୀଭା ଔାତା 

ପ୍ରଶନ 3 

ସଂଘଣଓୁ ଦୁଆଟ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ଏଓ ସଭାହାଯ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ନଭିନ ସୂଘୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄସକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ 
  ׀

I. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ  ହ୍ରାସୄହାଆଥିଫା ଈୄବାକ 

II. ଦାନ ୄଦଫା  ସଂଘଣ 

III. ଔଙ୍ଙ  ଓଯଫିା  ସଂଘଣ 

IV. ଈୄବାକଯ ଫିଭନ/ସ୍ଙକିତଓଯଣ  ଦ୍ରଫତା/ତଯତା ଯ ଯତିୟାକ 

ପ୍ରଶନ 4 

ଚୀଫନଯ ୄଓଈଁ ଫସ୍ଙାୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ତୀତ ସଂଘଣସଫୁଓୁ ସଫୁଠୁ୍ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ୱ ଦଏି ?  

I. ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ ୀ  
II. ଈାଚ ନ ଓର୍ତ୍ ା 
III. ଫଦିୟାଥ ୀ 
IV. ଫଫିାହତି ୄହଫାଭାୄତ୍ର  

ପ୍ରଶନ 5 

ନିୄ ଫର୍ ସୀଭା  ପ୍ରତପି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

I. ଈବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସଭନ୍ଧ ନାହିଁ  
II. ନିୄ ଫର୍ ସୀଭା ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତପି ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ 

III. ନିୄ ଫର୍ ସୀଭା ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତପି ୄସୄତ ଓଭ ୄହଫ 

IV. ନିୄ ଫର୍ ସୀଭା ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତପି ଈୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଓଯ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି 

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଓାଯଫାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପାଦ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ?   

I. ଫୟାଙ୍କ ଚଭା 
II. ଚୀଫନ ଫୀଭା 
III. ୄର୍ଣଯ 

IV. ଫଣ୍ଡ 

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଅଓସି୍ମଓ ଈତ୍ପାଦ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ  ?  

I. ଫୟାଙ୍କ ଚଭା 
II. ଚୀଫନ ଫୀଭା 
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III. ୄର୍ଣଯ 

IV. ଫଣ୍ଡ 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଧନ ସଂଘଣ ଈତ୍ପାଦ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ?  

I. ଫୟାଙ୍କ ଚଭା 
II. ଚୀଫନ ଫୀଭା 
III. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା 
IV. ୄର୍ଣଯ 

ପ୍ରଶନ 9 

_____________ ୄହଈଙ ି ଏଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥ  ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ ଚନିରି୍  ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଭରୂୟଯ 
ସାଧାଯଣ ସ୍ଗଯୄଯ ଏଓ ଫୃଦ୍ଧ ି׀  

I. ଫୀତ ି

II. ଭୁଦ୍ରାଫୀତ ି

III. ସ୍ଙିଯଫୀତ ି

IV. ତଭିୁଦ୍ରାଫୀତ ି

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫିୄ ଫଓାଧୀନ ଅଣଓୁ ସଫ ାଧିଓ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ୄଓୌର୍ ନୁୄହଁ ? 

I. ଊଣ ନୁକ ଠ୍ନ  
II. ଊଣ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ 

III. ନିୄ ଫର୍ ୁନକ ଠ୍ନ 

IV. ଫୀଭା କ୍ରଣ  
 

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III  

ଈଦୟଭର୍ୀ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ସମ୍ଭଫତଃ ଧନ ସଂଘଣ ନିୄ ଫର୍ ୄର୍ୈୀଯ ନୁାନ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄର୍ଣଯ ୄହଈଙ ିଏଓ ଧନ ସଂଘଣ ଈତ୍ପାଦ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସଂଘଣ ଈୄବାକଯ ଫିଭନ/ସ୍ଙକିତଓଯଣ  ଦ୍ରଫତା/ଦ୍ରଫତାଯ ଯତିୟାକଯ ଏଓ ସଭାହାଯ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫସ୍ଙାୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ତୀତ ସଂଘଣସଫୁଓୁ ସଫୁଠୁ୍ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ୱ ଦଏି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀  

ନିୄ ଫର୍ ସୀଭା ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ୄହଫ, ପ୍ରତପି ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୟାଙ୍କ ଚଭାଓୁ ଓାଯଫାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପାଦ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଅଓସି୍ମଓ ଈତ୍ପାଦ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀  

ୄର୍ଣଯଓୁ ଧନ ସଂଘଣ ଈତ୍ପାଦ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଭୁଦ୍ରାଫୀତ ି ୄହଈଙ ି ଏଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଥ  ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ ଚନିରି୍  ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଭରୂୟଯ ସାଧାଯଣ 
ସ୍ଗଯୄଯ ଏଓ ଫୃଦ୍ଧ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଫୀଭା କ୍ରୟ ଆଙ୍ଚାଭୂଓ ଅୟଓୁ ସଫଧାଧିଓ ଓଯି ାଯିଫ ନାହିଁ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 8 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ - I 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ି ଧ୍ୟାଣ ଅଣଙୁ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦସଫୁଯ ସଂସାଯ ସହତି ଯଘିତି ଓଯାଆଫ ׀ ଏହା ସାଧାଯଣ ଯୂୄ 
ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯ ି ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ ଏଫଂ ତା ୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକଡୁଓି ାଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓତା  ଫବିିନ୍ନ ଚୀଫନ ରକ୍ଷୟ ସାଧନ ଓଯଫିାୄଯ ୄସକୁଡଓି ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିିଫା ବୂଭିଓା ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା 
ଓଯଫିାଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଅୄଭ ୄଓୄତଓ ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଈୄଯ ଦୃଷ୍ଟି ଓାଆଫା ׀   

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ.ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦଯ ସାଧାଯଣ ସଭୀକ୍ଷା 
ଔ. ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ 
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ସାଧାଯଣ ସଭୀକ୍ଷା 

1. ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

ଅଯମ୍ଭୄଯ ଅସନୁ୍ତ ଫୁଛଫିା ଏଓ ଈତ୍ପାଦଯ ଥ  ଓ‟ଣ ୄଟ ׀ ୄରାଓପି୍ରଣ ବାର୍ାୄଯ ଏଓ ଈତ୍ପାଦଓୁ ଏଓ ଈୄମାକୀ 
ଫସୁ୍ଗ ସହତି ସଭାନ ପ୍ରଓାୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ମାହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଏଓ ଫସୁ୍ଗ ମାହାଓୁ ଣାମାଏ  ଫଚାଯସ୍ଙୄଯ 
ଫକି୍ରି ଓଯାମାଏ ׀ „ଈତ୍ପାଦ‟ ର୍ବ୍ଦ „ୂୁନଃ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯଫିା  ଦଯୁ ଅସଙି ିମାହାଯ ଥ  ୄହଈଙ‟ି „ଚନମ ୄଦଫା‟ ଓଭିା „ସୃଷ୍ଟ ି
ଓଯଫିା‟ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଈତ୍ପାଦ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିଯଶି୍ରଭ ଓଭିା ପ୍ରଣାସଯ ଯଣିାଭ ଓଭିା ପ ׀    

ଫର୍ୟ ଏଓ ଚନିରି୍ଯ ଈୄମାକିତା ସ୍ୱଣଂ ଚନିରି୍ଯୁ ଅୄସ ନାହିଁ  ଓନୁି୍ତ ତା‟ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ କୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀ 
ଏହା ଅଭଓୁ ଫିଣନ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଓୁ ଅୄଣ ׀ ଫିଣନ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀଯୁ, ଏଓ ଈତ୍ପାଦ ଫିୄ ର୍ର୍ତା/କୁଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ 
ୄଟ ׀ ପାଭ କୁଡଓି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ କୁଣକୁଡଓୁି ଓଭିା ସଭାନ କୁଣକଡୁଓିଯ ଫବିିନ୍ନ ସଭହୂକୁଡଓୁି ଏଓତ୍ର ୟାଓ ଓଯ ି
ଫଚାଯ ସ୍ଙୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଈତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ଗାଫସଫୁଯ ୄବଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଈତ୍ପାଦ ୂଏଓ ଫିଣନ ଥ ୄ ଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଫା ବ ି  ଏଓ ଈୄମାକୀ ଫସୁ୍ଗ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥ ଓୟ 
ୄହଈଙ ିୄମ ଏଓ ଈତ୍ପାଦଯ ଫିୄ ବଦୀଓଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ଈୄମାକୀ ଫସୁ୍ଗଓୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ନାହିଁ ׀ ଏହାଯ 
ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଫବିିନ୍ନ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫକି୍ରି ଓଯାମାଈଥିଫା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି, ମଦି ୄସକୁଡଓି ସଭାନ ଫକ ୄଯ 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓିଯ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟସଫୁ ହସିାଫୄଯ ଏଓ ନୟଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ହୁନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄଓାରୄକଟ, ୄଳାଚ   ପ୍ରଭଜି୍ ସଫୁକୁଡଓି ସଭାନ ୄେଣୀଯ ଟୁଥୄଷ୍ଟକୁଡଓିଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟନ୍ତ ି  ଓନୁି୍ତ ׀
ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ୄଫୈଶଷି୍ଟୟ ନୟଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ଏଓ ଈତ୍ପାଦ ନିୄ ଚ ପ୍ରୄଣାଚନ ନୁୄହଁ ଓନୁି୍ତ ନୟ ପ୍ରୄଣାଚନସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ ୄଟ ׀ ଏହ ି
ଥ ୄଯ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ସଭସୟା ସଭାଧାନଯ ଈଓଯଣ ଟନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ଅଫର୍ୟଓତା ଓଭିା ବାଫ ୂଯଣଓାଯୀୄ ׀
ଯୂୄ ଓାଭଓୁ ଅସନ୍ତ ି  ଏଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ାଆଁ ଏଓ ଈତ୍ପାଦ ୄଓୄତ ଈମୁକ୍ତ ୄଟ, ଏହା ଈତ୍ପାଦଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତା ׀
ସଫୁ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀  

ଈତ୍ପାଦସଫୁ ୄହାଆାଯନ୍ତ:ି  

i. େଶଧକଭୟ : ୄସହ ି ୄବୌତଓି ଫସୁ୍ଗକଡୁଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ସ୍ପର୍  ଓଯଫିା ଦ୍ୱାଯା ନୁବଫ 
ଓଯାମାଏ ୂଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଓାଯ ଓଭିା ଏଓ ୄଟରିବିଚନ ୄସଟ  

ii. େଶଧକଭୟ : ୄସହ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄଓଫ ନୁବଫ ଓଯାମାଏ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହଉଙ ିଏଓ ଉତ୍ପାଦ ମାହା େଶଧକଭୟ ୄଟ ׀ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ୄହଈଙ ିଏଓ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତାସଫୁଓୁ ׀ ଏହା ଓ‟ଣ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଏହା ୄଓଈଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରାହଓଯ 
ନନୟ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ୂଯଣ ଓଯିାୄଯ, ଏସଫୁଓୁ ଫୁଛଫିାୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  

2. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓତା  
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ୄମଈଁଠ୍ ିଫ ିସଙ୍କଟ ଙ,ି ଏହା ଈଦଫଗି୍ନତାଯ ଓାଯଣ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଅୄଭ ଭନୁର୍ୟଭାୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ଫର୍ୀବୂତ ଓଯଫିାଓୁ, 
ତ ିଓୄମ୍ର ଫୁଛଫିାଓୁ, ଏହାଯ ଫୂ ାନୁଭାନ ରକାଆଫାଓୁ ଏଫଂ ଏଥିାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ୄହଫାଓୁ ଘାହିଁଙ ି  ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ׀
ସୁଯକ୍ଷା ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି ଆଙ୍ଚା ଫୀଭା ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଓାଯଣ ୄଟ ׀  

ଅୄଭ ଭନୁର୍ୟଭାୄନ ସାଭାଚଓି ପ୍ରାଣୀ ଟୁ ମିଏ ଅଭ –ଅଭଯ ପି୍ରଣଚନଙ୍କ ବ ିନୟଭାନଙ୍କ ସହତି ଅଭଯ ଚୀଫନଯ 
ସୁଔ ଦୁଃଔୄଯ ବାକୀଦାଯ ୄହଈ ׀ ଅୄଭ ଏଓ ତୟନ୍ତ ଭୂରୟଫାନ ଞିୁ୍ଜଯ ଭଧ୍ୟ ଧିଓାଯୀ ଟୁ – ଅଭଯ ଭାନଫୀୟ 
ୁଞି୍ଜ – ମାହା ଅଭଯ ଉତ୍ପାଦନଶୀ ଉାଚଧନ ଓଯଫିା କ୍ଷଭତାଯ ଉତ୍ସ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ଚୀଫନ  ଭାନଫୀଣ ଓୁର୍ତା 
ସଭନ୍ଧୄଯ ନଶିି୍ଚତତା ଥାଏ ׀ ଭୃତୁୟ  ୄଯାକ ବ ିଖଟଣାସଫୁ ଅଭଯ ଈତ୍ପାଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତାଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯଦିିନ୍ତ ି
ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଅଭଯ ଭାନଫୀଣ ୁଞି୍ଜଯ ଭରୂୟଓୁ ଓଭ ଓଭିା ନଷ୍ଟ ଓଯଦିିନ୍ତ ି׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦସଫୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଈତ୍ପାଦନର୍ୀ କ୍ଷଭତାଯ ଅଥଓି ଭୂରୟଯ ହାନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯନ୍ତ,ି ମାହା ତା‟ ନବି ଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଭିା ନଚି ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ׀ „ଚୀଫନ ଫୀଭା‟ ୄଯ „ଫୀଭା‟ ର୍ବ୍ଦ ଭୃତୁୟ ଓଭିା 
ସ୍ଙାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଈବଣ ନଚିଓୁ ଓଭିା ତା‟ ପି୍ରଣଚନଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ 
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ନୟାନୟ ଓାମ ୟ ଯହଙି,ି ମଥା: ସଂଘଣ  ନିୄ ଫର୍, ଓନୁି୍ତ ଭୃତୁୟ ଓଭିା ବଣାନଓ ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ୄହଈଙ ି
ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄନଫାଯ ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ଓାଯଣ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ତା‟ ଓାମ ୟଯତ ଚୀଫନଯ ଫର୍ଷି୍ଟ 
ଈାଚ ନଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଖିଥିଫା ସମ୍ଭାଫୟ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିଭୂରୟ ଓଭିା ଧନଓୁ ପ୍ରତସି୍ଙାିତ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଓଭିା ତା‟ ପି୍ରଣଚନଭାନଙୁ୍କ ଓଭିା ନଚିଓୁ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଫା ାଆଁ ଘାହିଁଫ, ମଦ ି ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଅଣ 
ଈତ୍ପାଦନଓାଯୀ କ୍ଷଭତା ଘୁକି୍ତ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷ୍ଟ ଓଭିା ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆମାଏ ׀ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫା 
ଭୂହୁର୍ତ୍ ୄ ଯ ହିଁ ଫୀଭତି ଚୀଫନ ନାଭୄଯ ଏଓ ତାତ୍କାଓି ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିସୃଷି୍ଟ ଓଯ ିଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏଣୁ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ, ଏହାଯ ବୟନ୍ତଯୄଯ, ଫୟକି୍ତଯ ନଓିଟତଭ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ଭାନସଓି ର୍ାନ୍ତ ି 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ତାଯ ଓଙି ିଦୁବ ାକୟୂର୍ଣ୍  ଖଟଣା ଖଟଥିାଏ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନୟ ବୂଭିଓା ୄହଈଙ ି
ସଂଘଣ  ଧନ ସଙ୍କନ ାଆଁ ଏଓ ଫାହନ ଯୂୄ ׀  ଏହ ିଥ ୄଯ, ଏହା ନିୄ ଫର୍ଯ  ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ହାଯଯ ପ୍ରତପିଯ 
ଭଧ୍ୟ ନଯିାର୍ତ୍ା  ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଭତୁୃୟ  ୄଯାକ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ସାଧନ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ ଏହା ଏଓ 
ଅଥଓି ଈତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ନନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈତ୍ପାଦ ୄକ୍ଷା ଅଥଓି ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଏଓ ଫବିାକ ଯ 
ୄନଓ ଈାଦାନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଯୂୄ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏହାଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ପ୍ରଓଟତି ୄହଈଥିଫା ଅଥଓି 
ଫଚାଯସ୍ଙୄଯ, ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଫହୁଫଧି ଫଓିଳ୍ପ ଥାଏ, ନା ୄଓଫ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ପ୍ରଓାଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଓନୁି୍ତ ପ୍ରଓଟ ୄହାଆଥିଫା ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟ, ୄମଯଓି ିଚଭା, ଫଣ୍ଡ, 
ଷ୍ଟଓ  ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ ׀  

ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଚୄଣ ଏହା ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଭରୂୟ ପ୍ରତଜି୍ଞପି୍ତ ଓ‟ଣ ୄଟ ׀ ଗ୍ରାହଓ ଭୂରୟ ଏହା 
ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭହୂଯ ଏଓ ସଭାଧାନ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଓିଯ ି
ନୁବଫ ଓଯାମାଏ ׀  

 ଏହା ସଠ୍ଓି ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଓ ି? ଓଭିା “ ଏହା ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ୄଟ ଓ ି?” 
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 ଏହାଯ ଭରୂୟ ଓ‟ଣ ? ଓଭିା “ ଏହା ଓାମ ୟକ୍ଷଭ ୄଟ ଓ ି?” 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈୄଦୟାକ ଫକିତ ଦୁଆ ର୍ତାବ୍ଦୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନୄଯ ୄନଓ ବିନଫ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ୄଦଖିଙ ି׀ ମାତ୍ରା 
ଭୃତୁୟ ରାବ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ସହତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା ଓନୁି୍ତ ଏହ ିସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫହୁଫଧି ଚୀଫନ୍ତ ରାବ ୄମଯଓି ି
ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ, ଫଓିାଙ୍ଗତା ରାବ, ବଣାନଓ ୄଯାକଯ ସଯୁକ୍ଷା ଏଫଂ ଅହୁଯ ିୄନଓଓୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାକରା ׀  

ୄସବ ିଏଓ „ରାବୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯଫିା‟ ାଯବ୍ନଯଓି ଈତ୍ପାଦ ଠ୍ାଯୁ, ବିନଫ ଯଫିର୍ତ୍ ନସଫୁ „ଫଚାଯ ସଭନ୍ଧତି‟ 
ରିସୀକୁଡଓି ସୃଷି୍ଟଓୄର ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭିତଓୁ ତା‟ ନିୄ ଫର୍ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଘଣନ  ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିାୄଯ ୄମାକଦାନ 
ୄଦଫାଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରତି ଓଯାକରା ׀  ନୟ ଏଓ ଦକିଓୁ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାକରା, ୄମଈଁଠ୍ ିଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦସଫୁ ୂନଦି୍ଧ ାଯତି 
ରାବସଫୁଯ  ଏଓ ସି୍ଙଯ ସଭହୂଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ନଭନୀଣ ସଭୂହ ଫଘୁିୟତ ଈତ୍ପାଦସଫୁ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହୄର, ୄମଈଁଠ୍ ି
ଯଫିର୍ତ୍ ନର୍ୀ ଅଫର୍ୟଓତା, ପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ଏଫଂ ଚୀଫନାଫସ୍ଙାସଫୁ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ଧାଯୀଦ୍ୱାଯା ଫବିିନ୍ନ ରାବ ତଥା 
ଭୂରୟ ଖଟଓକୁଡଓୁି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

3. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିୄଯ ସଂୄଶାଧନ / ନୁଫୃଦ୍ଧ ି(ଯାଆଡଯ)  

ଈୄଯ ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ, ୄଓଭିତ ିଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ଫବିିନ୍ନ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ 
ଅଫର୍ୟଓତାଯ ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ କୁଡଏି ଯାଆଡଯ ୂସଂୄର୍ାଧନ  
ପ୍ରଦାନ ଓଯଙିନ୍ତ ିମାହା ସାହାମୟୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ମାଘନାକୁଡଓିଯ ଭରୂୟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଏହ ିସଂୄର୍ାଧନ/ ଘୁକି୍ତ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ମାହାଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ନୁୄଭାଦନ ସାହାମୟୄଯ ୄମାଡାମାଏ, 
ମାହା ତାୄଯ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହାଆମାଏ ׀ ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଓଙି ିପ୍ରଓାଯଯ ତଯିକି୍ତ ରାବ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିାୄଯ ଓଭିା ଏଓ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ରାବଯ ଯଭିାଣଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିାୄଯ ଈୄମାକ ଓଯାମାଏ ׀  

ନୁଫୃଦ୍ଧସିଫୁଓୁ ଏଓ ିଜ୍ଜା ୄଯ ଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ଘଣନ ସହତି ତୁନା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଭୂ ରିସୀ ଏଓ ିଜ୍ଜା 
ଅଧାଯ ବ ିଏଫଂ ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓିଯ ଘଣନ ଫବିିନ୍ନ ିଜ୍ଜା ଈଯ ିସ୍ଗଯକୁଡଓିଯ ଘଣନ ବ ିୄଟ ମାହା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ନୁସାୄଯ ନୁଓୂ ଓଯଫିା ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି  ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫବିିନ୍ନ ׀
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଏଓ ଭାତ୍ର ୄମାଚନାୄଯ ନୁଓୂ ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣଓ ହୁନ୍ତ ି׀  

ଘତି୍ର 1: ନୁଫୃଦ୍ଧ ି(ଯାଆଡଯ) କୁଡଓିଯ ଘୟନ  
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ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓି ଈାଣ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଭାନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ତଯିକି୍ତ ରାବ ଯୂୄ 
ଫଓିାଙ୍ଗତା ଅଫଯଣ, ଦୁଖ ଟଣା ସୁଯକ୍ଷା  କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ରିସୀ ଧାଯୀ 
ଏକୁଡଓିଯ ଘଣନ ଓଯ ି  ଏହ ି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯ ି ଏହ ି ନୁଫୃଦ୍ଧକିୁଡଓୁି ଈରବ୍ଧ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ସ୍ପର୍ କଭୟ ଈତ୍ପାଦ ୄଟ ?  

I. ଓାଯ 

II. ଖଯ 

III. ଚୀଫନ ଫୀଭା 
IV. ସାଫୁନ 

 

ଔ.  ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄଓୄତଓ ାଯବ୍ନଯଓି ପ୍ରଓାଯଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଚାଣଫିା ׀  

ଘତି୍ର 2 : ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 

 

1. ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା 

ଫଧି ଫୀଭା ୄଓଫ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯୄହ ମାହା ଘୁକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଫଧି 
ଏଓ ଈଡାଚାହାଚ ମାତ୍ରା ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯଫିାଓୁ ରାକୁଥିଫା ତ ିଳ୍ପ ସଭଣଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ିଘାରି୍ ଫର୍ ଯ ଦୀଖ  ଫଧି 
ମ ୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ׀  
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ସୁଯକ୍ଷା 65 ଓଭିା 70 ଫର୍  ଫଣସ ମ ୟନ୍ତ ଫସୃି୍ଗତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏଓ –ଫର୍  ଫଧି ରିସୀକୁଡଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଦୁଖ ଟଣା 
ଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ସଦୃର୍ ଟନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଓବ୍ନାନୀଦ୍ୱାଯା ଭତୁୃୟ ସଙ୍କଟଯ 
ଭୂରୟ ଯୂୄ ଈାଚତି ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ଫୀଭିତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସଂଘଣ ଓଭିା ନକଦ ଭରୂୟ 
ତଥୟ ନାହିଁ ׀  

ଓ) ଉୄଦ୍ଦଶୟ 

ଏଓ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଙୄଯ ଥିଫା ଭୂଔୟ  ଭୂ ଧାଯଣାଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ, ଥ ାତ୍ ମଦ ି
ଫୀଭିତ ଚୀଫନଯ ସଭଣୄଯ ଭତୁୃୟ ୄହାଆମାଏ ତା‟ ଯଫିାଯଯ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏଓ ଧନ ଯାର୍ ିଈରବ୍ଧ 
ୄହଫ ׀ ଏହ ି ୄଭାଟା ଅଓାଯଯ ଥ  ଫୀଭିତଯ ପି୍ରଣଚନଭାନଙ୍କ ାଆଁ ତା‟ ଭାନଫୀଣ ଚୀଫନ ଭରୂୟ ନଯୂିଣ 
ଓୄଯ: ନଚି ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଘାଯତିାୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଆଥାଈ ଥଫା ୄଫୈଜ୍ଞାନଓି ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଥାଈ  ׀   

ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ଅୟ ପ୍ରତସି୍ଥାନ ୄମାଚନା ହସିାଫୄଯ ସୁରବ ଯୂୄ ଅସଥିାଏ ׀ ଏଆଠ୍ ି
ଅଶି୍ରତଭାନଙୁ୍କ ଏଓ ୄଭାଟା ଅଓାଯଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଫଦୄଯ, ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଦୁବ ାକୟରୂ୍ଣ୍  ଭୃତୁୟ 
ଖଟଫିାୄଯ, ଅଶି୍ରତ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙୁ୍କ ଏଓ ଫୂ  – ନଦି୍ଧ ାଯତି ଫଧି ାଆଁ ଭାସଓି, ୄତୈଭାସଓି ଓଭିା ୄସବ ି
ସାଭୁହଓି ଯାର୍-ିପ୍ରଦାନଯ ର୍ଙୃ୍ଖା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଔ)  ଫଓିାଙ୍ଗତା/ ଙ୍ଗତା 

ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ୄଓଫ ଭୃତୁୟଓୁ ସଂଯକି୍ଷତ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଏହାଓୁ 
ଭୂଔୟ ରିସୀ ଈୄଯ ଏଓ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସଯୁକ୍ଷା ନୁଫୃଦ୍ଧ ିସହତି କ୍ରଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫଧି ଫୀଭା ଘାରୁଥିଫା  
ସଭଣୄଯ ୄଓହ ିଚୄଣ ୄସବ ିଏଓ ଭହାଫିର୍ତ୍ିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ରାବଗ୍ରହୀତା/ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ 
ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ୄଓୌଣସ ିରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ 
ନାହିଁ ଓାଯଣ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ଭାୄତ୍ର ଫୟାାଯ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀  

ଘତି୍ର 3 : ଫଓିାଙ୍ଗତା  

 

କ) ଏଓ ଯାଆଡଯ/ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଯୂୄ ଫଧି ଫୀଭା 

ଫଧି ଚୀଫନ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ ନାଶି୍ରତ ରିସୀ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଓନୁି୍ତ 
ଏହାଓୁ ଏଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  
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ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ୄନର୍ନ ୄମାଚନାୄଯ, ୄସହ ିତାଯଔି, ୄମୄତୄଫୄ ୄନର୍ନ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥାନ୍ତା, ତା‟ ୂଫ ଯୁ ମଦ ି
ଚଣଓଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ, ତାଯ ପ୍ରାୟ ଭତୁୃୟ ରାବ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଥାଆାୄଯ ׀  

 

ଖ) ନୂତନୀଓଯଣତା  

ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫଧି ଫୀଭାଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ସଭଣ ାଆଁ ଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଫାର୍ଓି ହାଯୄଯ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ 
 ଓୄତଓ ୄମାଚନାୄଯ ଫଧି ସଭଣୄଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଥାଏ; ଫର୍ୟୄ ׀
ଏହସିଫୁ ଈତ୍ପାଦୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ୄସହ ିଫସ୍ଙାୄଯ ଏଫଂ ନୂତନ ଫଧିୄଯ ମାହା ାଆଁ ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ 
ଓଯାମାଈଙ,ି ଚଣଓଯ ଅଣୁ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିନୁଃ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମିଫ ׀  

ଗ) ଯଫିର୍ତ୍ଧନୀୟତା  

ଯଫିର୍ତ୍ ନୀଣ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ଏଓ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ନୂତନ ପ୍ରଭାଣ ନ ୄଦଆ ଏଓ 
ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀଓୁ “ସଂୂର୍ଣ୍  ଚୀଫନ” ବ ିଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ୄମାଚନାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦିନୁ୍ତ 
 ଏହ ିସୁଫଧିା ୄସଭାନଙୁ୍କ ସାହାମୟ ଓୄଯ ୄମଈଁଭାୄନ ସ୍ଙାଣୀ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୀଭା ୄନଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ  ׀
ସ୍ଙାଣୀଯୂୄ ଏହାଯ ଈଙ୍ଙ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥ  ହୁନ୍ତ ି׀ ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ରିସୀଓୁ ସ୍ଙାଣୀ 
ଫୀଭାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଏ, ନୂତନ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଘ)  ୟୁ.ଏସ୍ ସ.ି.  

ଫଧି ପ୍ରତରୁି୍ତଯି ନନୟ ଫକି୍ରଣ ପ୍ରତଜି୍ଞପି୍ତ ୂଣୁ.ଏସ୍.ି  ୄହଈଙ ିଏହାଯ ଓଭ ଭରୂୟ, ମାହା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ 
ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଧିଓ ଯାର୍ ିଯଭିାଣଓୁ କ୍ରଣ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ 
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଭଔୂୟ ଅଣ ଈାଚ ନଓାଯୀ ାଆଁ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ୄମାଚନା ୄଟ, ମିଏ ସଭଣ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ତା‟ ପି୍ରଣ ଚନଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଈଙ୍ଚା ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭା ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ମାହା 
ାଔୄଯ ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଥାଏ ׀  

ଙ) ଫବିିନ୍ନତା 

ଫଧି ଘୁକି୍ତଯ ୄନଓ ଯୂୄବଦ ଥିଫା ସମ୍ଭଫ ׀  

ଘତି୍ର 4 : ଫଧି ଘୁକି୍ତଯ ଯୂୄବଦ 
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ଚ)  ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ପ୍ରତୟାବୂତ ି

ଏହ ିୄମାଚନାସଫୁ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିମାହାଯ ଯଭିାଣ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି ସହତି ହ୍ରାସ ୄହାଆଥାଏ ׀ 
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ ୀଣ ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ରିସୀ ଭୃତୁୟ ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ ୄଯ ଟ. 1,00,000 ଯ ରାବ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଫାର୍ଓିୀୄଯ ଟ 10,000 ଯ ଯାର୍ ିହ୍ରାସ ୄହାଆ, ଦର୍ଭ ଫର୍ ଯ ସଭାପି୍ତୄଯ 
ରୂ୍ନୟଓୁ ଅସମିାଏ ׀ ଫର୍ୟ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ ଯ ୄଦଣ ପି୍ରଭଣିଭ ସଭତୄଯ ଯୄହ ׀  

ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଏଫଂ ୄକ୍ରଡଟି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଯୂୄ ଫିଣନ 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  

 ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ: ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭାଯ ଏଓ ୄମାଚନା ୄଟ ମାହାଯ ବିଓଳ୍ପନା ଏଓ ଭୃତୁୟ 
ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଊଣୄଯ ଊଣୀ ୄହାଆଥିଫା ହ୍ରାସଫାନ୍ ଯାର୍ଯି 
ନୁଓୂ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସ ବ ିଊଣସଫୁୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ସଭୀଓୃତ ଭାସଓି ଓସିି୍ଗ ୂEMI)  
ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାଯା ଫାଓଥିିଫା ଭୂଧନ ଯାର୍ ିହ୍ରାସ ୄହଈଥାଏ ׀ ଫୀଭାଓୁ ଏବ ିଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମ 
ୄଓୌଣସ ିଦର୍ତ୍ ସଭଣୄଯ ଭୃତୁୟ ରାବଯ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ଊଣ ନଅିମାଆଥିଫା ଭୂଧନଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ି
ସହତି ସଭାନ ଯୄହ ׀ ରିସୀଯ ଫଧି ଫନ୍ଧଓଯ ଦୀଖ ତାଯ ନୁଓୂ ୄହଫ ׀ ନୂତନୀଓଯଣ 
ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭାନ ଥାଏ ׀ ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନଯ କ୍ରଣ ୄନଓ ଥଯ 
ଫନ୍ଧଓ ଊଣଯ ଏଓ ସର୍ତ୍  ହୁଏ ׀  

 ୄକ୍ରଡଟି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଫଧି ଫୀଭା ୄଟ ମାହାଯ ବିଓଳ୍ପନା ଏଓ ଊଣ ଈୄଯ 
ଫାଓଥିିଫା ୄଦଣଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଯାମାଆଙ,ି ମଦ ିଊଣଗ୍ରହୀତା ଊଣ ଯିୄ ର୍ାଧ ୄହଫା ୂଫ ଯୁ 
ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀ ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ବ ିଏହା ସାଧାଯଣତଃ ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭା ୄଟ ׀ ଏହା 
ଧିଓ ୄରାଓପି୍ରଣ ବାୄଫ ଊଣ ୄଦଈଥିଫା ନୁଷ୍ଠାନକୁଡଓୁି ୄସହ ିନୁଷ୍ଠାନକୁଡଓିଯ ଊଣଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କ 
ଚୀଫନଓୁ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଭହୂ ଫୀଭା ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ 
ରାବଓୁ ୄନଓ ଥଯ ଊଣଦାତାଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମଦ ିଫୀଭିତ ଊଣଗ୍ରହୀତା ରିସୀ 
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀  

ii. ଫଧଧଭାନ ଫଧି ଫୀଭା 

ୄମଭିତଓି ିନାଭ ସୂଘୀତ ଓଯୁଙ,ି ଏହ ିୄମାଚନା ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ମାହାଯ ରିସୀଯ ଫଧି ସହତି 
ଫୃଦ୍ଧ ି ହୁଏ ׀ ଯାର୍ଯି ଫୃଦ୍ଧ ିରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ନ୍ତଯାୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯଭିାଣୄଯ ଓଭିା ଓଙି ି
ପ୍ରତରି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ଯୂୄ ଚୀଫତି ସଘୂଓଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିନୁସାୄଯ ଭୂ ଯାର୍ଯି ଫୃଦ୍ଧ ି
ୄହାଆାୄଯ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ସଯୁକ୍ଷା ଯାର୍ଯି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ׀   

iii. ପି୍ରଭୟିଭଯ ପ୍ରତପି ସହତି ଫଧି ଫୀଭା 

ଅହୁଯ ିନୟ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ୂବାଯତୄଯ ତ ିୄରାଓପି୍ରଣ  ଯହଙି ିମାହା ୄହଈଙ ି ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରତପି 
ସହତି ଫଧି ଫୀଭା ׀ ଏହ ି ୄମାଚନା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ଓଙି ି ହଯାଆ ନାହିଁ ମଦ ି ୄସ 
ଫଧିୄଯ ଚୀଫତି ଯୄହ ׀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ, ଏହାଯ ସଭାନ ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରତପି ଫନିା 
ଫଧି ଫୀଭା ପ୍ରମୁଚୟ ପି୍ରଭଣିଭଠ୍ାଯୁ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  
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h) ପ୍ରାସଙି୍ଗଓ ଯିଦୃଶୟ  

ନଭିନ ସି୍ଙତସିଫୁୄଯ ଫଧି ଫୀଭାଯ ତୟନ୍ତ ସଭନ୍ଧ ଙ ିୄଫାରି ଚଣା ଡଙି:ି 

i. ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ରୂ୍ଣ୍ ତଃ ସ୍ଙାଣୀ ୄଟ, ୄମଯଓି ିଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓଭିା 
ଏଓ ୄସୈଦ୍ଧାନ୍ତଓି ନିୄ ଫର୍ଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ׀  

ii. ଏଓ ସଂଘଣ ୄମାଚନାଯ ତଯିକି୍ତ ଯିଯୂଓ ଯୂୄ, ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ମୁଫା ିତା/ଭାତା 
ଅଶି୍ରତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଫିୁଥିଫା ଫଣସୄଯ ତଯିକି୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି 
ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା  ׀ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଯଫିର୍ତ୍ ନୀଣ ଫଧି ଫୀଭାଯ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଆାୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି
ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ୄମାଚନା ୄନଫାୄଯ ସଭଥ ତା ଥାଏ ׀  

iii. “ଫଧି ଓଣିନୁ୍ତ  ଫର୍ଷି୍ଟଓୁ ନିୄ ଫର୍ ଓଯନୁ୍ତ” ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ, ୄମଈଁଠ୍ ି ୄକ୍ରତା ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ୄଓଫ ର୍ସ୍ଗା ଫଧି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଓଣିଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଯଣିାଭଚନତି ନ୍ତଯଓୁ 
ନୟ ୄଓଈଁଠ୍ ିଏଓ ଧିଓ ଅଓର୍ ଣୀଣ ନିୄ ଫର୍ ଫଓିଳ୍ପୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଔାୄଚ ׀ ରିସୀଧାଯୀଓୁ 
ଫର୍ୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄସବ ିନିୄ ଫର୍ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଥିଫା ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

i) ପ୍ରତପି  

ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିୄଯ ଯାଶିୄ ଯ ଭୂରୟ ୄହଉଙ ି ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ରାବଯ ଭୂଔୟ ଅଧାଯ ׀ ଏହା 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫାର୍ଓି ନୂତନୀଓଯଣୄମାକୟ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ୄଦଔାମାଏ ୄମଈକଁୁଡଓି ୄସଭାନଙ୍କ 
ସଭତ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରତିକ୍ଷ କୁଡଓି ୄକ୍ଷା ଧିଓ ର୍ସ୍ଗା ଟନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ିଏଓ–ଫର୍ ୀଣ ଫଧି ୄମାଚନାକୁଡଓି ସହତି ସଭସୟା ୄହଈଙ ିୄମ ଫଣସ ସହ ିଭୃତୁୟ ଭରୂୟ ଭଧ୍ୟ ଫଢଥିାଏ 
 ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏକୁଡଓି ଏଓ ଳ୍ପ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା ସୀଭା ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଓଫ ଅଓର୍ ଣୀଣ ׀
ଟନ୍ତ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଫଧି ୄମାଚନାସଫୁଯ ସୀଭାଦ୍ଧତା 

ଏହା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ସୀଭାଫଦ୍ଧତାଓୁ ଚାଣିଫା ଈଘତି ׀ 
ଫହୁତ ସଭସୟା ଈୁୄ ଚ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄନଫାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଧିଓ ସ୍ଙାଣୀ ଯୄହ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ରିସୀ ଫଧି ଫାହାୄଯ ଫସୃି୍ଗତ ହୁଏ ׀ ରିସୀଧାଯୀ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ 
ଣଫୀଭାୄମାକୟ  ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧଯନୁ୍ତ 65 ଓଭିା 70 ଫର୍  ଫଣସୄଯ ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହଫାୄଯ ସଭଥ  ୄହାଆାୄଯ ׀ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ନ୍ତଭି ୄଯକ ଦ୍ୱାଯା ୄହଈଥିଫା କ୍ଷଣ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଧନଓୁ 
ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଓଭିା ଙୄଯ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଯ ଦାନ ଯଖିଫା ାଆଁ ଧିଓ ସ୍ଙାଣୀ ୄମାଚନାକୁଡଓି 
ୄନଫାାଆଁ ୄଔାଚ ିାଯନ୍ତ ି׀ ଫଧି ଫୀଭା ୄସବ ିଯସିି୍ଙତକିୁଡଓିୄଯ ଓାଭଓୁ ଅସ ିନ ାୄଯ ׀  
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2. ସଂରୂ୍ଣ୍ଧ ଚୀଫନ ଫୀଭା 

ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ସ୍ଙାଣୀ ଫୀଭା ଈଦାହଯଣ ଟନ୍ତ ି׀ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ 
ସୁଯକ୍ଷା ଈରବ୍ଧ ଥାଏ, ସଂୂର୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄଟ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, 
ସୁଯକ୍ଷାଯ ୄଓୌଣସ ିନଦି୍ଧଧାଯିତ ଫଧି ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ସମ୍ମତ ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଏି ମଦ ି
ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଭୃତୁୟ ୄହଉ ତା‟ସହତି ଓଙି ିସଭେନ୍ଧ ନାହିଁ ׀ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁ ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ସାଯା 
ଓଭିା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ମାହା ସୀଭିତ ୄଟ  ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଓାଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄଟ, ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ 
ାୄଯ ׀  

ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଫଧି ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଟନ୍ତ ିୄମୄହତୁ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ରିସୀଯ 
ଯଓିଳ୍ପନା ଫୀଭିତ ଭୃତୁୟ ମ ୟନ୍ତ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫିା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହାଯ ଯଓିଳ୍ପନା ସଫ ଦା 
ଭୃତୁୟ ମ ୟନ୍ତ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫିା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ, ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହାଯ ଯଓିଳ୍ପନା ସଫ ଦା ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପି୍ରଭିଣଭଠ୍ାଯୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଥ  ଯଭିାଣଓୁ ଫଧି ଫୀଭାଯ ଭୂରୟଓୁ 
ୂଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄନଆମିଫା ୄଯ, ଫଶଷି୍ଟ ଟଙ୍କାଓୁ ରିସୀଧାଯୀ କ୍ଷଯୁ ନିୄ ଫଶ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହାଓୁ ନକଦ –

ଭୂରୟ ଓୁହାମାଏ ׀ ଚୄଣ ଏଓ ରିସୀ ଊଣ ଅଓାଯୄଯ ନକଦ ଈଠ୍ାଆ ାୄଯ ମଦ ିୄସ ଅଓସି୍ମଓ ୄଓାର୍ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓୄଯ, ଓଭିା ୄସ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟ ାଆଁ ଏହାଓୁ ସଭ ଣ ଓଯ ିଫିୄ ଭାଘତି ଓଯିାୄଯ ׀  

ଫାଓ ିଥିଫା ଊଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଊଣ  ସୁଧ ଯାର୍ଓୁି ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଓାଟ ିନଅିମାଏ ମାହାଓୁ ଭୃତୁୟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ 
ଧିଓୃତ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙୁ୍କ ଦଅିମିଫା ଈଘତି ׀  

ସଂରୂ୍ଣ୍ଧ ଚୀଫନ ରିସୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ, ାଆଁ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄମାଚନା ୄଟ ମିଏ ଯଫିାଯଯ ଭଔୂୟ ଅୟ ଉାଚଧନ ଓର୍ତ୍ଧା 
ୄଟ ଏଫଂ ତା‟ ଓା ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଓୌଣସ ିଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷାଠ୍ାଯୁ ପି୍ରୟଚନଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ 
ଘାୄହଁ ׀ ଏହ ିଫୟକି୍ତ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଈଙ୍ଙ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ନୁଓୂ  ଦୀଖ ାଫଧି ଅଧାଯୄଯ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ନଶି୍ଚଣ ସଭଥ  ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ, ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଘାୄହ ଁ ମାହା ଭୃତୁୟ ରାବ 
ୄଦଆାୄଯ, ୄଓୄତୄଫୄ ୄସ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯଫି, ୄସ ସହତି ୄଓୌଣସ ି ସଭନ୍ଧ ନ ଯଖି, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ତା‟ 
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଫର୍ୟଓତା ାଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଈୄମାକ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଘାୄହଁ, ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା କୃହ ଚନିରି୍ତ୍ର ସଂଘଣୄଯ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ୀଢଓୁି ୄଦଫା ାଆଁ ଧନ ସୃଷ୍ଟି ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ମାହା ଏହା କ୍ରଣ ଓଯଫିାୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଏି, ତାହା 
ୄହଈଙ ିଈର୍ତ୍ଯଦାନଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ – ଚଣଓଯ ବଫରି୍ୟତ ୀଢୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ୄୈତୃଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଙାଡ ିମିଫାଯ ଆଙ୍ଚା ׀ 
ିରାଭାନଙ୍କ ସହତି ଖଯଓଯଣା ଚନିରି୍ତ୍ରକୁଡଓି ାଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ଏଫଂ ଯଫିାଯ 
ାଆଁ ଏଓ ଈଙ୍ଙ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ଅହୁଯ ିଦୃିୀଓଯଣ ଓୄଯ ׀  

3. ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ / ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ଫୀଭା 

ଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ୄହଈଙ ିଫାସ୍ଗଫୄଯ ଦୁଆଟ ିୄମାଚନାଯ ସଭାହାଯ :  

 ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା ମାହା ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ  
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 ଏଓ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ୄମାଚନା ମାହା ଏହ ିଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତ ମ ୟନ୍ତ ଫଞ୍ଚ ି
ଯୄହ  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହ ିଉତ୍ପାଦୄଯ ଉବୟ ଏଓ ଭୃତୁୟ  ଏଓ ଚୀଫନ୍ତ ରାବ ଖଟଓ ଯହଙି ି׀ ଏଓ ଅଥଓି ଦୃଷି୍ଟ ୄଓାଣଯୁ, ଘୁକି୍ତଟ ି
ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭା  ଫଧ ଭାନ ନିୄ ଫର୍ ତତ୍ତ୍ୱଯ ଏଓ ସଭାହାଯ ୄଟ ׀ ରିସୀ ଫଧି ୄମୄତ ଳ୍ପ ହୁଏ, ନିୄ ଫର୍ 
ତତ୍ତ୍ୱ ୄସୄତ ଧିଓ ହୁଏ ׀ 

ଫଧି  ନିୄ ଫର୍ ତତ୍ତ୍ୱଯ ସଭାହାଯ ଭଧ୍ୟ ସଂୂର୍ଣ୍  ଚୀଫନ  ନୟାନୟ ନକଦ ଭୂରୟ ଘୁକି୍ତକୁଡଓିୄଯ ଈସି୍ଙତ ଥାଏ ׀ 
ଏହା ଫର୍ୟ ଧିଓ ଯୂୄ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓିୄଯ ଥାଏ ׀ ଏହା ଏହାଓୁ ଏଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ 
ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଥ  ଯାର୍ଓୁି ଏଓତ୍ର ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ସାଧନ ଓଯଥିାଏ ׀  

ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଂଘଣ ଓାମ ୟକ୍ରଭ ୄଟ, ମାହା ଓା ଭତୁୃୟଯ ଅଓସି୍ମଓତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରାଫଧାନ 
ଦ୍ୱାଯା ସଯୁକି୍ଷତ ହୁଏ ׀ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହାଯ ଅଓର୍ ଣ ଏଆଥି ାଆଁ ୄମ ଏହା ଏଓ ସାଧନ ୄଟ ମାହା ଚଣଓଯ 
ସଂଘଣ ଓାମ ୟକ୍ରଭଓୁ ଫୀଭା ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯ ି ତା‟ ଫୟକି୍ତକତ ଅଥଓି ୄମାଚନାଓୁ ନଶିି୍ଚତତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 
ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ସଂଘଣ ସଂଓନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନଯିାଦ  ନଫିାମ ୟ ଦ୍ଧତ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ 
ନିୄ ଫର୍  ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଦାଣିତ୍ୱ ଯଘିାନ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓିଯ ଦ୍ଧ -ନଫିାମ ୟ ସ୍ୱଯୂ ସଂଘଣ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଏି ׀  

ୄରାଓଭାୄନ ଫୃଦ୍ଧ ଫଣସ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଦ୍ଧତ ିଯୂୄ ଓଭିା ଧଯନୁ୍ତ 15 ଫର୍ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ର୍କି୍ଷା 
ୄଓାର୍ ବ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ାଆଁ ଓଭିା ଚଣଓଯ ଛିଭାନଙ୍କ ଫଫିାହ ଔଙ୍ଙ  ତୁାଆଫା ାଆଁ ଏଓ ୄଓାର୍ 
ଯଖିଫା ାଆଁ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ୄମାଚନାସଫୁଓୁ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ ି  ׀ ଏହସିଫୁ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ୄଔ ୄଔା ମାଆ ନ ାୄଯ ׀
ୄସକୁଡଓୁି ନଶିି୍ଚତତା ସହତି ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ଏହା ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ୂକୃହ  ଊଣ ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଅଦର୍  ଈାଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ୄହାଆଙ ି׀ ନା 
ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ଓାଯଣଯୁ ଊଣ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିାଯ ନଶିି୍ଚତତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଊଣଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ିଓନୁି୍ତ 
ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ରବ୍ଧ ଅଣ ଭୂଧନଓୁ ଭଧ୍ୟ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିାୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ରିସୀଓୁ ଭିତଫୟଣୀ ସଂଘଣ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯାମାଆଙ ି  ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଏଓ ׀
ସଭୄଣାୄମାକୀ ପ୍ରତଜି୍ଞପି୍ତ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓାମ ୟୄଯ ଅସିାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ପ୍ରୄତୟଓ ଭାସ/ତନିଭିାସ/ଫର୍ ଯ 
ଅଯମ୍ଭଯୁ ତଯିକି୍ତଓୁ ରକା ଯଖି ବଫରି୍ୟତୄଯ ଏହାଯ ଈୄମାକ ାଆଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଫଦ୍ଧ ୄହଫା ାଆଁ ଏଓ ସଯୁକି୍ଷତ 
ସ୍ଙାନ ୄଔାଚୁଥାଏ ׀  

ଓଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ ପି୍ରଭିୟଭ ଓାଟଫିା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଓାଯଣ ୄମାକଁ ୁୄମାଚନାଓୁ ଅଓଷଧଣୀୟ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ୁନଃ ବାଯତୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନୟ ଏଓ ପ୍ରତଜି୍ଞପି୍ତ ୄହଈଙ ିMWPA (ଫଫିାହତି ଭହିାଙ୍କ ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଧିନୟିଭ) ନ୍ତକ ତ 
ସୃଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ େଷ୍ଟୄଯ ରିସୀଓୁ ଫସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାଯ ସଫୁଧିା – ଟଙ୍କାଓୁ ୄଓଫ ରିସୀ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାଯଫି, ମିଏ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୀଭିତଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ସଭସ୍ଗ ଊଣଦାତାଙ୍କ ଦାଫୀ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀  
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ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄନଓ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ରିସୀ 55-65 ଅଣୁୄଯ ଯିକ୍ୱତା ରାବ ଓଯଥିାଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ତା‟ 
ଫସଯଗ୍ରହଣ ାଆଁ ୄମାଚନା ଓଯୁଥାଏ ଏଫଂ ୄସବ ିରିସୀସଫୁ ଫସଯଗ୍ରହଣ ସଂଘଣଯ ନୟାନୟ ଈତ୍ସ ାଆଁ ଏଓ 
ଈୄମାକୀ ଯିଯୂଓ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି׀  

ଓ) ଫବିିନ୍ନତା 

ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭାଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓି ନଭିନୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀  

i. ଭନ ିଫୟାକ୍ ପ୍ଳାନ (ଟଙ୍କା ୄପଯସ୍ତ ୄମାଚନା)  

ବାଯତୄଯ ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ୄମାଚନାଯ ଏଓ ୄରାଓପି୍ରଣ ପ୍ରଓାଯ ଭନ ି ଫୟାକ୍ ପ୍ଳାନ ୄଟ ׀ ଏହା 
ଫିୄ ଶଷଯୂୄ ଏଓ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ/ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ ୄମାଚନା ୄଟ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫଧି ସଭୟୄଯ ଅଫରି୍ତ୍ ଓସିି୍ତୄଯ ଫୀଭା 
ଯାଶଯି ଏଓ ବାକଓୁ ୄପଯସ୍ତ ଓଯିଫାଯ ଏଫଂ ଫଧି ସଭାପି୍ତୄଯ ଫୀଭା ଯାଶଯି ଫଶଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ 
ପ୍ରାଫଧାନ ଯହଙି ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

20 ଫର୍ ଯ ଏଓ ଭନ ିଫୟାଓ ରିସୀ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 20% ଓୁ 5, 10,  15 ଫର୍ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ଚୀଫତି ରାବ 
ଯୂୄ ଏଫଂ ଫର୍ଷି୍ଟ 40% 20 ଫର୍ ଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଧିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିାୄଯ ׀   

ମଦ ିଫୀଭାଧାଯଓଯ ଚୀଫନ ଧଯନୁ୍ତ 18 ଫର୍ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍  ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଈାଚତି 
ୄଫାନସଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ଏହ ିତଥୟ ଈୄଯ ଧ୍ୟାନ ନ ୄଦଆ ୄମ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୂଫ ଯୁ ଭୂ ଭୂରୟଯ 60%  ଯ 
ରାବ ୄଦଆସାଯଙି ି׀  
 

ଏହ ିୄମାଚନାକୁଡଓି ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ରଫତା ୂନକଦ ୄପଯସ୍ଗ  ତତ୍ତ୍ୱ ୄମାକଁୁ ତ ିୄରାଓପି୍ରଣ ୄହାଆାଯଙି,ି ମାହା 
ଳ୍ପ  ଭଧ୍ୟଭା ଫଧି ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଈର୍ତ୍ଭ ସାଧନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଆତ ିଭଧ୍ୟୄଯ 
ସଂରୂ୍ଣ୍  ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷା ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିଫୟକି୍ତଯ 
ଭୃତୁୟ ହୁଏ ׀  

ii. ାର୍ (ସହୄମାକୀ) ଏଫଂ ଣ-ାର୍ (ଣ-ସହୄମାକୀ) ୄମାଚନା 

“ାର୍” ଦଯ ଥ  ୄସହ ିରିସୀସଫୁଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମଈକଁୁଡଓି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ରାବୄଯ ଂର୍ ଗ୍ରହଣ 
ଓଯନ୍ତ ି ି ନୟ କ୍ଷୄଯ „ଣ-ାର୍‟ ୄସହ ׀ ରିସୀସଫୁଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ରାବୄଯ ଂର୍ ଗ୍ରହଣ 
ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଈବଣ ପ୍ରଓାଯ ଈସ୍ଙିତ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

ସଭସ୍ଗ ାଯବ୍ନଯଓି ୄମାଚନା ନ୍ତକ ତ, ସଭଙୁ୍ଙଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚୀଫନ ନଧିିସଫୁ, ମାହାସଫୁ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ 
ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭଯ ରାବପ୍ରାପି୍ତ ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ତି, ଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁସାୄଯ, ଓଠ୍ନି ଫନିଣିାଭଓ ନଯିୀକ୍ଷଣ 
ନ୍ତକ ତ ନିୄ ଫର୍ ଓଯାମାଏ, ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଫୃଦ୍ଧଯି ଏଓ ଂର୍ଯ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମାଏ ଥଫା “ରାବ 
ସହତି ୄମାଚନା” ଓୁହାମାଈଥିଫା ୄମାଚନା ନ୍ତକ ତ, ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଚାତ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଯିକି୍ତ 
ଯାର୍ଯି ଏଓ ଂର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀  
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ଣ – ସହୄମାକୀ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ଳାଟପଭ  ଥଫା ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ଳାଟପଭ  ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅଭଯ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ସହତି ସଭନ୍ଧ ଯହଫି ୄମଈଁକୁଡଓି ସଂମୁକ୍ତ ׀ 
ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ “ରାବ ଯହତି ୄମାଚନାକୁଡଓି” ୄହଈଙନ୍ତ ିୄସକୁଡଓି ୄମଈଁଠ୍ ିଘୁକି୍ତ ସଭଣୄଯ ରାବସଫୁଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି 
ଓଯାମାଆଥାଏ  କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମାଆଥାଏ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀ ଏହସିଫୁ ରାବ ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ 
ଧିଓ ାଆଁ ନୁୄହ ଁ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚଣଓଯ ୄଓାଡଏି ଫଷଧ ାଆଁ ଏଓ ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ରିସୀ ଥାଆାୄଯ ମାହା ଫଧିଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଷଧ ାଆ ଁ
ଫୀଭା ଯାଶଯି 2 % ଯ ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ଫୃଦ୍ଧ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ମାହା ପୄଯ ଯିକ୍ୱତା ଭୂରୟ ଫୀଭା ଯାଶ ି
ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ଯାଶଯି 40% ଯ ୄଭାଟ ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ׀  

ାଯବ୍ନଯଓି ଣ-ାର୍ ୂଣ-ସହୄମାକୀ  ରିସୀସଫୁ ଈୄଯ ଅଆଅଯଡଏିଙ୍କ ନୂତନ ଦକିଦର୍ଓିା ଈୄରଳଔ 
ଓଯନ୍ତ ିୄମ ଏହସିଫୁ ରିସୀ ାଆଁ, ୄସହ ିରାବ, ମାହା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଖଟଣା ଖଟଫିାୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ, 
ୄସକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ୄଫଞ୍ଚଭାଓ ଯ ୄଓୌଣସ ିସୂଘଓ 
ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ ׀  

ୄସହବି,ି ତଯିକି୍ତ ରାବ, ମଦ ିଓଙି ି ଥାଏ, ୄମଈଁକୁଡଓି ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଣିଭିତ ନ୍ତଯାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ 
ହୁଏ, ଫରି୍ଣୄଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ୄଫଞ୍ଚଭାଓ ଯ ୄଓୌଣସ ିସଘୂଓ ସହତି 
ସଂମୁକ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ରିସୀସଫୁଯ ପ୍ରତପିଓୁ ରିସୀ 
ଅଯମ୍ଭଯୁ ହିଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ରିସୀଧାଯୀ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତପିଓୁ ନଯୂିଣ ଓଯିାଯଫି ଏଫଂ ରିସୀ ଭୂରୟଯ 
ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୟାନୟ ଭାକ  ସହତି ତୁନା ଓଯ ିାଯଫି ׀  

iii. ସହୄମାକୀ (ାର୍) ରାବ ସହତି ୄମାଚନା  

ରାବ ଯହତି ଓଭିା କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଏହ ିୄମାଚନାସଫୁୄଯ ରାବୄଯ ସହୄମାକୀତା 
ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହଙି ି  ׀ ରାବ ସହତି ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ନୟସଫୁ ୄକ୍ଷା ଏଓ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଥାଏ ׀
ରାବସଫୁଓୁ ୄଫାନସ ଓଭିା ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଫାନସସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ 
ୄଫାନସଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄସକୁଡଓୁି ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଏଓ ସଭାନୁାତ ୂଥ ାତ୍ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଟ. 70 ପ୍ରତ ି
ସହସ୍ର  ଯୂୄ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ଅଓାଯୄଯ ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଯିକ୍ୱତା ଓଭିା ସଭ ଣ 
ଦ୍ୱାଯା, ରିସୀଯ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ତଯିକି୍ତ ରାବ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ୄମାକୟ ହୁଏ ׀  

ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ, ମାହା ଥୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆକୄର, କୟାୄଯଣ୍ଟ ି ଦଅିମାଆଥାଏ, ଏହା ଫୟତୀତ ଚୀଫନ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନ୍ତଭି ୄଫାନସଯ ଭଧ୍ୟ ୄଖାର୍ଣା ଓଯିାୄଯ ׀ ଏସଫୁ ଓଙି ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯୁଥିଫା 
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ଅଓସି୍ମଓ ହୁଏ ଏଫଂ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ନୁହନ୍ତ ି׀  

ନ୍ତଭି ୄଫାନସକୁଡଓି ସହୄମାକୀ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ସହତି ଅଫଣ୍ଟନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଯୂୄ 
ଫଓିର୍ତି ଓଯାମାଆଥିରା, ଫଡ ଫଡ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରାବସଫୁ ୄଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିୄ ଟୄନାଯ ଫଚାଯକୁଡଓିୄଯ ନିୄ ଫର୍ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ୄସକୁଡଓି ବାଯତୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄନଓ ଫଓିାର୍ର୍ୀ ଫଚାଯକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ରାକ ୁ
ଓଯାମାଆଙ ି׀  
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ସୂଘନା 

ରାବ ସହୄମାକୀତାୄଯ ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ଦ୍ଧତ ି

ଣୁ.ଏସ.ଏ. ବ ିନୟ ୄଓୄତଓ ଫଚାଯ ଙ ିୄମଈଁଠ୍ ିରାବସଫୁଓୁ ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ଅଓାଯୄଯ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 
ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ଚଭା ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତଯି ନୁାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

i. ାଯବ୍ନଯଓି ଦ୍ଧତ ି ଥିରା “ୄାଟଧୄପାରି ଦ୍ଧତ”ି ׀ ଏଆଠ୍ ି ଓବ୍ନାନୀଦ୍ୱାଯା ଧାଯଣ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ୄାଟ ୄପାରି ଈୄଯ ୄଭାଟ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରତପିଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଈଥିରା ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ରିସୀଧାଯୀଙୁ୍କ 
ଫବିାଚୟ ଧିୄର୍ର୍ଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଂର୍ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିରା ׀  ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାୄଯ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ 
ନିୄ ଫର୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଥ ସଫୁ ଈୄଯ ଚତି ପ୍ରତପି ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଚଭା ଓଯାମାଆଥିଫା ଥ  ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଥିଫା ାଥ ଓୟଓୁ ଚାଣଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯାମାଈ ନ ଥିରା ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄାଟ ୄ ପାରି ଦ୍ଧତ ିପ୍ରତପିଯ 
ହାଯସଫୁଓୁ ସଭଯୂ ଓଯ ିୄଦଈଥିରା ଏଫଂ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସକୁଡଓୁି ସି୍ଙଯ ଓଯ ିୄଦଈଥିରା ׀ ଏହା ଓଙି ି
ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯୁଥିରା ଏଫଂ ଏହ ି ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହା ଏଓଯୂୀ 
ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ ତନ୍ତ୍ର ସହତି ଯୂାୂଯ ିନୁଯୂ ୄଟ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ି“ଘତି ଥଧ ଦ୍ଧତ”ି ׀ ଏଆଠ୍ ିପ୍ରତପି ୄଓୄଫ ନିୄ ଫର୍ ଓଯାମାଆଥିରା  ନିୄ ଫର୍ 
ସଭଣୄଯ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯାମାଆଥିଫା ହାଯ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ଏହଓୁ ଔଣି୍ଡତ ଓଭିା ନିୄ ଫର୍ ଫଳଓ ଦ୍ଧତ ି
ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ୄମୄହତୁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ନିୄ ଫର୍ ଫଳଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତପି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

 

ାଯବ୍ନଯଓି ରାବ ସହତି ୂସହୄମାକୀ  ରିସୀକୁଡଓି ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୀଫନ ଓାମ ୟାଣଯ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରଦର୍ ନ ସହତି ଓଙି ି
ସଂୄମାକ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି  ରିସୀଧାଯୀ ୄଫାନସ ଅଓାଯୄଯ ଓ‟ଣ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ׀ ଫର୍ୟ ସଂୄମାକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନୁୄହଁ ׀
ଓୄଯ, ଏହା ନଧିିଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି  ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ତ୍ ି ୂସାଧାଯଣତଃ ଫାର୍ଓି  ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଈୄଯ ନବି ଯ 
ଓୄଯ ׀  

ଭୂରୟ ନଦି୍ଧଧାଯଣୄଯ ୄଖାଷତି ଧିୄଶଷ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫୀଭାଙ୍କନ ଦ୍ାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୂଧାନୁଭାନ  ଫଘିାଯୄଯ 
ନଅିମାଆଥିଫା ଓାଯଓସଫୁ ଉୄଯ ନବିଧଯ ଓୄଯ ׀ ଧିୄର୍ର୍ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମିଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ, ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହାଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହ ି ସଫୁ ଓାଯଣଯୁ, 
ରିସୀସଫୁୄଯ ୄମାଡାମାଆଥିଫା ୄଫାନସକୁଡଓି ଏଓ ତ ିଅଯାଭ  ଦୂଯସ୍ଙ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଓଫ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରଦର୍ ନଯ 
ନୁାନ ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିଦ୍ଧତ ିଙୄଯ ଥିଫା ଭୂ ତଓଧ ୄହଉଙ ିସଭୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିୄ ଫଶ ପ୍ରତପିଓୁ ଭସୃଣ ଓଯିଫା ׀ ଏହା ସତୟ ୄଟ 
ୄମ ନ୍ତଭି ୄଫାନସ  ୄମୌକିଓ ୄଫାନସକୁଡଓି ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଆଓୁୟଟ ି ନିୄ ଫର୍ କୁଡଓିଯ ପ୍ରାପ୍ତ ରାବସଫୁଯ ଏଓ 
ଫୃହତ୍ ଂର୍ ଈୄବାକ ଓଯଫିାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି ି ତଥାି ୄସକୁଡଓି ଏୄଫ ଫ ׀ ଚୀଫନ ଓାମ ୟାଣଯ ଫୁଦ୍ଧଭିାନୀ 
ଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଏଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ନ୍ତକ ତ ୄଫାନସସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫର୍ ଓୁ ଥୄଯ ୄଖାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀ ୄସକୁଡଓି 
ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟୄଯ ୄଦୈନଓି ଯଫିର୍ତ୍ ନଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀  
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ାଯବ୍ନଯଓି ରାବ ସହତି ୄମାଚନାକଡୁଓି ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଏଓ ଈତ୍ପାଦନଓୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଁଥିୄଯ 
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ୄମ ରାବ ୂଫୀଭା ଯାର୍ ି ୄଫାନସ  ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯ ିଈତ୍ପାଦ ଓଭିା 
ୄମାଚନାଯ କଠ୍ନ ଓିଯ ିୄଟ ׀ ମଦି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନିୄ ଫର୍ ଫଚାଯୄଯ ଈଙ୍ଙ ପ୍ରତପି ଚ ନ ଓୄଯ, ଏହା 
ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ଏହାଯ ୄଫାନସ ଓଭିା ଡବିିୄଡଣ୍ଡକୁଡଓିଯ ଏହ ିପ୍ରତପିସଫୁ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ସଂୄମାକ ଥିଫ ׀  

ରିସୀଧାଯୀ ଓଭିୋ ଫୀଭିତ ାଆ ଁଫ଼େ ରାବ ୄହଉଙ ିୄମ ନିୄ ଫଶଯ ନଶିି୍ଚତତା ୄସହ ିଅଫଶୟଓତା ୄମଉଁକଡୁଓି ନଶିି୍ଚତ 
 ସଭିତ ନଧିି ଅଫଶୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓିଯ ୂଯଣ ାଆଁ ଏହ ି ୄମାଚନାକୁଡଓୁି ତୟନ୍ତ ଉମୁକ୍ତ ସାଧନ 
ଓଯିଥାଏ, ୄସକୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ନିୄ ଫର୍ ୄାଟ ୄପାରିଯ ସଭଗ୍ର ୄାଟ ୄ ପାରି ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ସାହାମୟ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ାଯବ୍ନଯଓି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ଅଆଅଯଡଏିଙ୍କ ନୂତନ ଭାକଧଦଶଓିା  

ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ାଯବ୍ନଯଓି ୄମାଚନାସଫୁଯ ଈତ୍ପାଦ ବିଓଳ୍ପନା ପ୍ରାଣ ସଭାନ ଯହିାୄଯ ׀  

ଓ   ନୂତନ ାଯବ୍ନଯଓି ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଧିଓ ଭୃତୁୟ ସୁଯକ୍ଷା ଯହଫି ׀  

i. ଏଓ ପି୍ରଭଣିଭ ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ 45 ଫର୍ ଯୁ ଓଭ ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏହା ଏଓ ପି୍ରଭଣିଭଯ 
125% ୄହଫ ଏଫଂ 45 ଫର୍ ଯୁ ଧିଓ ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏହା ଏଓ ପି୍ରଭଣିଭଯ 110% ୄହଫ ׀  

ii. ନଣିଭିତ ପି୍ରଭଣିଭ ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ, ସଯୁକ୍ଷା 45 ଫର୍ ଯୁ ଓଭ ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭିଣଭଯ 10 କୁଣ ୄହଫ ׀  

ଔ   ାଯବ୍ନଯଓି ୄମାଚନା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଫ ନଭିନ ଭୃତୁୟ ରାବ ୄହଈଙ ିତ ିଓଭୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଯଭିାଣ  ତଯିକି୍ତ 
ରାବ ୂମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  ׀  

କ  ଫୀଭା ଯାର୍ ି ତଯିକି୍ତ, ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯା ୄହାଆଥିଫା ୄଫାନସ/ତଯିକି୍ତ ରାବ  ଭୃତୁୟ ତାଯଔି ମ ୟନ୍ତ 
ଈାଚତି ଯାର୍ ିଭୃତୁୟ ୄହୄର ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ମଦ ିୂଫ ଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫ ׀  

ଖ  ଏହ ି ୄମାଚନାସଫୁ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯ, ସହୄମାକୀ ଏଫଂ ଣ-ସହୄମାକୀ, ସହୄମାକୀ ୄମାଚନାୄଯ ଅସଫିା ଘାରୁ 
ଯହିାୄଯ ׀  

i. ସହୄମାକୀ ରିସୀସଫୁ ାଆଁ ୄଫାନସଓୁ ନଧିିଯ ପ୍ରଦର୍ ନ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୂ ଯୁ ୄଖାର୍ତି 
ଓଭିା କୟାୄଯଣ୍ଟପି୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀ ଓନୁି୍ତ, ୄଫାନସ ଥୄଯ ୄଖାର୍ତି ୄହାଆକୄର ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟ ି
ୄହାଆମାଏ ׀ ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଧାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଯିକ୍ୱତା ରାବ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ 
  ׀ ଏହ ିୄଫାନସଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ׀

ii. ଣ-ସହୄମାକୀ ରିସୀସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀ ଈୄଯ ପ୍ରତପି ରିସୀଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ହିଁ ପ୍ରଓଟ 
ଓଯଦିଅିମାଆଥାଏ ׀  

 

ସ୍ୱତଃ –ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 
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ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ଫଧି ପ୍ରତୟାବୂତ ିାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ 
ୄକ୍ଷା  _________ ୄଟ ׀  

I. ଧିଓ 

II. ଓଭ 

III. ସଭାନ 

IV. ମୄଥଷ୍ଟ ଧିଓ 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଈତ୍ପାଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତାଯ ଅଥଓି ଭୂରୟଯ ହାନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ମାହା ତା‟ ଅଶି୍ରତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଭିା ସ୍ୱଣଂ ନଚି ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀  

 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ, ଏହାଯ ବୟନ୍ତଯୄଯ, ଫୟକି୍ତଯ ନଓିଟସ୍ଙ ପି୍ରଣଚନଭାନଙୁ୍କ ଭାନସଓି ର୍ାନ୍ତ ି ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମଦ ିତାଯ ଓଙି ିଦୁବ ାକୟ ୂର୍ଣ୍  ଖଟଣା ଖୄଟ ׀  

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

 ଫଧି ଫୀଭାୄଯ ନନୟ ଫକି୍ରଣ ପ୍ରଯଜି୍ଞପି୍ତ ୂଣୁ.ଏସ୍.ି.  ୄହଈଙ ିଏହାଯ ଓଭ ଭୂରୟ, ମାହା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ 
ସୀଭିତ ଫୄଚଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଧିଓ ଯାର୍ ିଯଭିାଣଓୁ ଓଣିଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  

 ୄମୄତୄଫୄ ଫଧି ରିସୀକୁଡଓି ସ୍ଙାଣୀ ଫୀଭାଯ ଈଦାହଯଣ ଟନ୍ତ,ି ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ 
ସୁଯକ୍ଷା ଈରବ୍ଧ ଥାଏ, ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄଟ ׀  

 ଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା ପ୍ରଓୃତିୄ ଯ ଦୁଆଟ ିୄମାଚନାଯ ସଭାହାଯ ୄଟ – ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା 
ମାହା ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ 
ୄମାଚନା ମାହା ଏହ ିଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତ ମ ୟନ୍ତ ଚୀଫତି ଯୄହ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ଫଧି ଫୀଭା 
2. ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା 
3. ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା 
4. ଭନ ିଫୟାକ୍ ରିସୀ 
5. ସହୄମାକୀ  ଣ-ସହୄମାକୀ ୄମାଚନା 
6. ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ 
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀   

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ପର୍ କଭୟ ଈତ୍ପାଦ ୄଟ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀  

  

ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ଫଧି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ 
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄଟ ׀  

ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

____________ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଧାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ ଫନ୍ଧଓଓୁ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଦିଏି ׀  

I. ଫଧି 

II. ଫନ୍ଧଓ 

III. ସଂରୂ୍ଣ୍  
IV. ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ/ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ 

ପ୍ରଶନ 2 

ଅଣଙ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ୄମୄତ ____________ ୄହଫ, 
ଅଣଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଦଅିମାଈଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣ ୄସୄତ ______________  ୄହଫ ׀  

I. ଧିଓ, ଧିଓ 

II. ଓମ୍, ଧିଓ 

III. ଧିଓ, ଓମ୍ 

IV. ର୍ୀଘ୍ର, ଧୀଯ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନା ସଭନ୍ଧୀଣ ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

I. ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି ସଭଗ୍ର ଚୀଫନ ନୂତନୀଓଯଣ ଫଓିଳ୍ପ ସହତି ଅସନ୍ତ ି

II. ସଭସ୍ଗ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି ନ୍ତନଭିିତ ଫଓିାଙ୍ଗତା/ନୁଫୃଦ୍ଧ ିସହତି ଅସନ୍ତ ି

III. ଫଧି ଫୀଭା ଏଓ ନାଶି୍ରତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ ତଥା ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଥିଫା ନୟ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯା ମାଆାୄଯ 
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IV. ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାଓୁ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ଫୀଭା  ୄମାଚନାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରାଫଧାନ 
ନାହିଁ  

ପ୍ରଶନ 4 

ହାସ୍ରଫାନ୍ –ଫଧି ଫୀଭାୄଯ, ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ  _____________  ׀  

I. ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ 

II. ହ୍ରାସ ହୁଏ 

III. ସ୍ଙିଯ ଥାଏ 

IV. ୄପଯସ୍ଗ ଦଅିମାଏ  

ପ୍ରଶନ 5 

ଏଓ ଫଧି ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଫଓିଳ୍ପଯ ଈୄମାକ ଓଯ ି ଅଣ ତାହାଓୁ ____________ ୄଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀  

I. ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ରିସୀ 
II. ଫନ୍ଧଓ ରିସୀ 
III. ଫୟାଙ୍କ ଏଫ୍.ଡ.ି 
IV. ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ରିସୀ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦଯ ଭୂଔୟ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

I. ଓଯ ଙାଡ ୂଯିୄ ଫଟ  
II. ନଯିାଦ ନିୄ ଫର୍ ଭାକ  
III. ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଈତ୍ପାଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତାଯ ଅଥଓି ଭୂରୟଯ ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 

IV. ଧନ ସଂଘଣ 

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଓୁ ଏଓ ଫଧି ୄମାଚନା କ୍ରଣ ଓଯଫିାଓୁ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଏ ?  

I. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭା ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ଥ /ଟଙ୍କା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା‟ ାଔୄଯ ଧିଓ ଫୄଚଟ ଙ ି 
III. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଓନୁି୍ତ ତା‟ ାଔୄଯ ଓମ୍ ଫୄଚଟ ଙ ି 
IV. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଏଓ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମାହା ଧିଓ ପ୍ରତପି ୄଦଫ 

ପ୍ରଶନ 8 

ହ୍ରାସଫାନ ଫଧି ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର ୄଟ ?  
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I. ଭୃତୁୟ ରାବ ଯାର୍ ିସଯୁକ୍ଷାଯ ଫଧି ସହତି ହ୍ରାସ ାଏ  
II. ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ ିସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି ସହତି ହ୍ରାସ ାଏ 

III. ପି୍ରଭଣିଭ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭତ/ସଭାନ ଯୄହ 

IV. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ୄମାଚନାକୁଡଓି ହ୍ରାସଫାନ ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄଟ 

ପ୍ରଶନ 9 

ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା ୄମାଚନା ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ  ?  

I. ଏହା ାଔୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ଖଟଓ ଙ ି

II. ଏହା ାଔୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ଚୀଫତି ରାବ ଖଟଓ ଙ ି

III. ଏହା ାଔୄଯ ଈବଣ ଭତୁୃୟ ଚୀଫତି ଖଟଓ ଙ ି

IV. ଏହା ଏଓ ଫଧି ୄମାଚନା ସଦୃର୍ ୄଟ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ପ୍ରତୟାବୂତ ିୄମାଚନାଯ ଈଦାହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ୄମାଚନା 
II. ୄକ୍ରଡଟି ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମାଚନା 
III. ଭନ ିଫୟାଓ ୄମାଚନା 
IV. ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ୄମାଚନା  
 

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫନ୍ଧଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଧାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ ଫନ୍ଧଓଓୁ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଦିଏି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I  ׀  

ଅଣଙ୍କ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଅଣଙ୍କ ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣାୄଯ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଦଅିମାଈଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଫଧି ଫୀଭା ୄମାଚନାଓୁ ଏଓ ନାଶି୍ରତ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ ତଥା ନୁଫୃଦ୍ଧ ି ଥିଫା ନୟ ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ କ୍ରଣ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 4  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III ׀  

ହ୍ରାସଫାନ୍-ଫଧି ଫୀଭାୄଯ, ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସି୍ଙଯ ଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

 ଏଓ ଫଧି ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଫଓିଳ୍ପଯ ଈୄମାକ ଓଯ ି ଅଣ ତାହାଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଚୀଫନ ରିସୀୄଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଈତ୍ପାଦନର୍ୀ ସକ୍ଷଭତାଯ ଅଥଓି ଭୂରୟଯ ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ୄହଈଙ ିଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
ଈତ୍ପାଦ ଙୄଯ ଥିଫା ଭଔୂୟ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଫଧି ୄମାଚନା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଫଓିଳ୍ପ ୄଟ ମିଏ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା‟ ାଔୄଯ ଓଭ 
ଫୄଚଟ ଙ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଫୀଭାୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ସଭଗ୍ର ଫଧିୄଯ ସଭତ/ସଭାନ ଯୄହ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀  

ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ପ୍ରତୟାବୂତ ିୄମାଚନାୄଯ ଈବଣ ଏଓ ଭୃତୁୟ ରାବ ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫତି ଖଟଓ ଯହଙି ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଭନ ିଫୟାକ୍ ୄମାଚନା ୄହଉଙ ିଏଓ ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 9 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି - II 

ଧ୍ୟାୟ ଉକ୍ରଭ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଚକତ ସହତି ଯଘିଣ ଓଯାଏ । ଅୄଭ ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସୀଭାଫନ୍ଧନ ଯୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫି ଏଫଂ ତାୄଯ ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା 
ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଅର୍ତ୍ ି ଈୄଯ ନଚଯ ଓାଆଫା । ୄର୍ର୍ୄଯ ଅୄଭ  ନଚଯ ଓାଆଫା ଓଙି ି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ 
ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଈୄଯ ମାହା ଫଚାଯୄଯ ଈରବ୍ଧ । 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ କୁଡଓି 

 
A. ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସାଧାଯଣ ଫର୍ଣ୍ ନା 
B. ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି 
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A. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସାଧାଯଣ ଫର୍ଣ୍ଧନା 

୧. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି - ଉୄଦ୍ଦଶୟ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓତା      

ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଧ୍ୟାଣ କୁଡଓିୄଯ ଅୄଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଙି ି ଈୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଆଙୁ ମାହାଯ 
ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ  ଫୀଭା ଥିଫା ସଂୄକ ସଂୄକ ସଂଘୀତ ଉାଦାନ କଡୁଓି ଭଧ୍ୟ ଙ ି । ଏହ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଧିଓାଂଶ 
ସଭୟୄଯ ଅଥଓି ଫଚାଯଯ ଂଶ ବାୄଫ କୁଯୁତ୍ୱ ଦଅିମାଆଙ ିଏଫଂ ସଞ୍ଚତି ଭୂଧନଯ ନୟ ଦ୍ଧତ ିକଡୁଓି ସହତି 
ତୁନା ଓଯାମାଆଙ ି।   

ସଞ୍ଚଣ ଏଫଂ ନିୄ ଫର୍ ଯ ଭଔୂୟ ଈୄଦର୍ୟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି, ଅୄଭ ନଶି୍ଚଣ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଈଘତି, ସବ୍ନଦଯ ନଚି ନଚି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓଓି ଅଫଣ୍ଟନଓୁ ହାସର ଓଯଫିା ମାହାଓ ିଦକ୍ଷ ଏଫଂ ଓାମ ୟଓାଯୀ ୄଟ । 

i. ନଚି ନଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଯ-ୄରୌଓଓି ଅଫଣ୍ଟନଭାୄନ ସାଯା ସଭଣଯ ଅଫଣ୍ଟନ । ଏଠ୍ାୄଯ ଓାମ ୟଓାଯୀ ର୍ବ୍ଦଯ 
ତାତ୍ପମ  ୄହଈଙ ି ୄମ ମୄଥଷ୍ଟ ଧନ ଯାର୍ ି ଫହୁତ ପ୍ରଓାଯ ଅଫର୍ୟଓତା କୁଡଓୁି ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ବାଫୄଯ 
ଓୃତଓାମ ୟ  ଓଯଫିାଓୁ ଈରବ୍ଧ ୄହଫା ୄମଯ ିୄସଭାୄନ ଚୀଫନ ଘକ୍ରଯ ଫବିିନ୍ନ ୄସାାନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈସ୍ଙତି 
ହୁନ୍ତ ି। 

ii. ନୟ କ୍ଷୄଯ ଦକ୍ଷ ଅଫଣ୍ଟନଯ ତାତ୍ପମ ୟ ଦୃତ କତିୄ ଯ ସଞ୍ଚଣ ଏଫଂ ବଫରି୍ୟତୄଯ ୄଫର୍ୀ ଧନ ଯାର୍ ି
ଈରବ୍ଧ ଓଯଫିା । ୄକାଟଏି ଦଅିମାଆଥିଫା ସଂଓଟଯ ସ୍ଗଯ ାଆଁ ଈଙ୍ଙତଯ ୄପଯସ୍ଗ, ହିଁ ୄଫର୍ୀ ଦକ୍ଷ ନିୄ ଫର୍ 
। 

ଚୀଫନଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଘନି୍ତାଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଫରି୍ଣ ୄହଈଙ ିୄମ ଅଥଓି ଫଚାଯୄଯ ନୟ ସଂର୍ତ୍ ି
ତୁନାୄଯ ଅଭଦାନୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା । ଚୀଫନ  ଫୀଭାଯ ାଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଭୂରୟ ୄମାଚନା କୁଡଓିଯ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଙି ିଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିାଓୁ ଈୄମାକୀ ହୁନ୍ତା ମାହା ଅୄଭ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓରୁ । ଏହାଓୁ 
ୄମାଚନା ଫଣ୍ଡଲ୍ ଓୁହାମାଆଙ ିଓାଯଣ ୄମଈ ଁଯାସ୍ଗାୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ କଠ୍ନ ଫଣ୍ଡଲ୍ ଏଫଂ ପ୍ରଦର୍ ନ ୄହାଆଙ ିୄମଯ ି
ରାବ କୁଡଓି ଏଫଂ ଫୀଭା  ାଆଁ  ୄଦଣ ଥ ଯ ଏଓ ୟାୄଓଜ୍ ।  

୨. ାଯବ୍ନଯିଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସୀଭାଫନ୍ଧନ 

ୄକାଟଏି ସଂଓଟୂର୍ଣ୍  ଯୀକ୍ଷା ନଭିନରିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ର କୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରଓାର୍ତି ଓଯଫି : 

a) ନକଦ ଭୂରୟଯ ଉାଦାନ: ପ୍ରଥଭତଃ, ସଂଘତି ଯାର୍ୀ ଓଭିା ନକଦ ଭୂରୟଯ ଈାଦାନ ଏହ ିରିସୀୄଯ ବର 
ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯାୄହାଆ ନାହିଁ । ସଂଯକି୍ଷତ ଫୀଭା ସଂଓଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ ଯଭିାଣ 
ଫୀଭାଙ୍କନଙ୍କଯ ଯଚିବ ଯ ଭାତ୍ରା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ । ଏହା ଫଦୄଯ ଭୃତୁୟସଂଔୟା, ସୁଧଯ ହାଯ କୁଡଓି, 
ଔଙ୍ଙ  କୁଡଓି ଏଫଂ ନୟ ଭାଦଣ୍ଡ କୁଡଓି ମାହା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫସ୍ଙା ୄହାଆଙ ି ତାହା 
ଫରି୍ଣୄଯ ଓଳ୍ପନା ଓଯଫିା ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄହାଆଙ ି। ଏହ ିଓରପନା କୁଡଓି ପ୍ରାଣ ଭନଭଔୁୀ ୄହାଆାଯଫି । 

b) ୄପଯସ୍ତଯ ହାଯ: ଦ୍ୱତିୀଣତଃ ଏହ ିଦ୍ଧତ ିକୁଡଓି ଈୄଯ ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ଓଣ ୄହଫ ଏହା ୄଔାଚଫିା ସହଚ 
ନୁୄହ ଁ। ଏହାଯ ଓାଯଣ "େିଥ୍ ୄପ୍ରାପିଟ୍ ରିସୀଜ୍" ଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫା ରାବ ଯ ଭୂରୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଚଣାଥିଫ, 
ୄଓଫ ୄମୄତୄଫୄ ଘୁକି୍ତ ୄର୍ର୍ ୄହଫାଓୁ ଅସଫି। ୁଣ,ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରଓୃତ ଘାଚ  ପ୍ରଓଟ ଓଯାୄହାଆ 
ନାହିଁ । ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟତାଯ ବାଫ ୄସଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂଘଣଯ ନୟ ଫଓିଳ୍ପ ଈାଦାନ 
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କୁଡଓୁି ତୁନା ଓଯଫିା ଓଠ୍ନି ଓଯଥିାଏ। ସ୍ୱତଃଫୁର୍ତ୍  ବାଫୄଯ ଚୄଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମ ୄଓୄତ ଦକ୍ଷ ଚାଣି 
ାଯଫି ନାହିଁ ୄମଯ ିୄକାଟଏି ସଂଘତି ମନ୍ତ୍ର ୄଟ ମଦଫିା ଚୄଣ ଏହବି ିତୁନା ଓଯ ିାଯଫି ।            

c) ସଭଧଣ ଭୂରୟ: ୄକାଟଏି ତୃତୀଣ ସୁଫଧିା ୄହଈଙ ିୄମ ଟଙ୍କା ଏଫଂ ସଭ ଣ ଭୂରୟ କୁଡଓି (ୄମ ୄଓୌଣସ ି
ସଭଣୄଯ), ଏହ ି ଘୁକି୍ତ କୁଡଓି ଧୀନୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଭରୂୟ କୁଡଓି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ( ସଂଯକି୍ଷତ ଫୀଭା 
ସଂଓଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ ଯଭିାଣ ଏଫଂ ନୀତଯି ମଥା ନୁାତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସହବାକୀ) । ଏହ ି
ଭୂରୟ  କୁଡଓି ପ୍ରାଣ ଭନଭଔୁୀ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯାମାଆାୄଯ । ସଭ ଣ ଭୂରୟ ାଔୄଯ ହଂଘଫିାଯ 
ପ୍ରଣାୀ ଦୃର୍ୟଭାନ ହୁଏ ନାହିଁ । 

d) ଅଭଦାନୀ/ରାବ: ୄର୍ର୍ୄଯ ୄସଠ୍ାୄଯ ଏହ ିରିସୀଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ଅଭଦାନୀ/ରାବ ଚାତ ୄହଫ । ଓାଯଣ 
ଈବଣ ଥ ଯ ଫନିିୄ ମାକ ଈୄଯ ଓାମ ୟନଫି ାହଓ ଭାନଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଦୃଢ ମ ୟୄଫକ୍ଷଣ ଏଫଂ ସ୍ୱଯୂ ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଥ ଯ ଫନିିୄ ମାକ ସଂାଦନ ଂର୍ୀଦାଯଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ତଯିକି୍ତ ରାବୟାଂର୍ ହଠ୍ାତ୍ ପ୍ରତପିତି 
ଓଯଫି ନାହିଁ, ଏହ ିରିସୀଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ଅଭଦାନୀ/ରାବ ଫହୁତ ଈଙ୍ଙୄଯ ୄହାଆନାୄଯ ମାହା ଧିଓ 
ଅର୍ଙ୍କାୂର୍ଣ୍  ଥ ଯ ଫନିିୄ ମାକ ଠ୍ାଯୁ ୄହାଆଥାଏ ।      

3. ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ  

ୄମଯ ିାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମାଚନା କୁଡଓିଯ ସୀଭାନ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହରା, ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ କୁଡଓି ସଂଔୟା ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ଈତ୍ପାଦ ୄପ୍ରାପାଆରକୁଡଓିୄଯ ଦୃଷ୍ଟିୄକାଘଯ ୄହରା । ଏହକିୁଡଓି ତୄ ସଂକି୍ଷପ୍ତୄଯ ଫର୍ଣ୍ ନା 
ଓଯାମାଆଙ:ି 

a) ଫଣ୍ଡଲ୍  

ଏହ ିପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି ସଯୁକ୍ଷା ଏଫଂ ସଂଘତି ଈାଦାନ କୁଡଓିଯ ଥୃଓୀଓଯଣୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଏଫଂ ୄଯୄଯ ଈତ୍ପାଦ 
କୁଡଓିଯ ଫଓିାର୍ ୄମଈଁଟା ସୁଯକ୍ଷା ଓଭିା ସଂଘଣ ଈୄଯ ୄଦରା, ତାହା ଯଫିୄର୍ତ୍  ଈବଣଯ ୄକାଟଏି ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଭିଶ୍ରଣ । 

ୄମୄତୄଫୄ ଣୁନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ବ ିଫଚାଯୄଯ ,ଏହକିୁଡଓି ଫୀଭାଯ ସଂଜ୍ଞାଯ ୄକାଟଏି ନୁଃଅଫଷି୍କାଯଓୁ 
ୄନତୃତ୍ୱ ଓରା ଏଫଂ ଫଶି୍ୱଫୟାୀ ଅଶ୍ୱାସନ ବ ି ନୂଅ ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ଏଫଂ ଯଫିର୍ତ୍ ନର୍ୀ ଅଶ୍ୱାସନ, 
ଣୁନାଆୄଟଡ୍ ଓଙ୍ି୍ଗଡମ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚାଯ କୁଡଓିୄଯ ଏଓଭାତ୍ର ଫୀଭା ସଂୄମାଚଓଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄଦଔା ୄହରା । 

b) ଥଧ ଫନିିୄ ମାକ ସଭେନ୍ଧନ/ସଂମୁକ୍ତ  

ଦ୍ୱତିୀଣ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସଭନ୍ଧନ  ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ଅଡଓୁ ଫସି୍ଙାିତ ଥିରା , ୄମଈଁଟା ଓ ି  ଫୀଭାଧାଯଓଙୁ୍କ 
ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସଂାଦନଯ ୄକାଟଏି ପ୍ରଦର୍ ଓ ଫସୁ୍ଗ ସହତି ଚଡତି ୄହାଆଥିଫା ରାବ । ୄସଠ୍ାୄଯ ଏହ ିଯାସ୍ଗାୄଯ 
ୄକାଟଏି ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ଥିରା ୄଯୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଦ ଦଅିମାଆଥିରା । ନୂଅ ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ବ ିଏଓଭାତ୍ର 
ସଂମୁକ୍ତଯ ତାତ୍ପମ ୟ ଥିରା  ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄକାଟଏି ନୂଅ ବୂଭିଓା ୄଔଫିାଓୁ ଥିରା । ୄସଭାୄନ ଥିୄର 
ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ ଦକ୍ଷ ଥ  ଯଘିାଓ ୄକାଟଏି ଈଙ୍ଙ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରତିୄ ମାକୀ ଅଭଦାନୀଯ ହାଯ ୄମାକାଆୄଦଈଥିଫା ଯ 
ଧିଓାଯ ସହତି, ତାହା ଯଫିୄର୍ତ୍  ଥ  ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନଯିାର୍ତ୍ାଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାୄନ ।  

c) ାଯଦଶତିା  
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ଫଣ୍ଡର ଭଧ୍ୟ ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯୄଯ ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଦୃର୍ୟଭାନତାଯ ଅଯମ୍ଭ ଏଫଂ ଓବ୍ନାନୀ କୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ୄସଭନଓଯ 
ୄସଫା କୁଡଓି (ଔଙ୍ଙ  କୁଡଓି ବ)ି ାଆଁ ଘାଚ  କୁଡଓିୄଯ ଫାଧ୍ୟ ଓଯାକରା ।ଏହସିଫୁ କୁଡଓି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଫର୍ଣ୍ ନା 
ଓଯାକରା ଏଫଂ ଏହଯୂିୄ ତୁନା ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆ ାଯୁଥିରା । 

d) ପ୍ରତୀଓ/ଣଭାନଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି  

ଘତୁଥ  ଭୂଔୟ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିୄହଈଙ ିୄକାଟଏି ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ଦୃଢଯୁ ନଭନୀଣ ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓିଯ କଠ୍ନ ,ୄମଈଁଟା ଓ ିଭାନଓ 
ଈତ୍ପାଦ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯଫିାଯ ଭଧ୍ୟ ୄଦଔାୄହାଆଙ ି। ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଓହୁଙୁ ଭାନଓ ଏହା ୄହଈଙ ିସନ୍ଦଯ 
ୄସାାନ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ୄମଈଁଟା ୄକାଟଏି ଗ୍ରାହଓ ଓାମ ୟଓାଯୀ ଓଯିାଯଫି ଫୀଭା ରିସୀ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ରାବ କୁଡଓି 
ଏଫଂ କଠ୍ନ ଂଓନ ଓଯଫି ।   

ୄସଠ୍ାୄଯ ଦୁଆଟ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ତତ୍ପଯ ବାଫୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ିଏହ ିସଂଫନ୍ଧୄଯ  

 ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ଏଫଂ ରାବ କୁଡଓିଯ କଠ୍ନ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଏଫଂ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯଫିା 
 ୄମୄତୄଫୄ ଭୄନାନଣନ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ଯ ଅଣ ଓୁ ଓିଯ ିଥ ଯ ଫନିିୄ ମାକ ଓଯଫିା   

4. ଅରି୍ତ୍ - ଅଫଶୟଓତା କୁଡଓିଯ ଭିନ  

ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓିଯ ନୂଅ ଯୀତିୄ ଯ ଅର୍ତ୍ଯି ଭୂଔୟ ଈତ୍ସ କୁଡଓି ମାହା ଦୁନଅି ସାଯା ଦୃଷ୍ଟିୄକାଘଯ ୄହରା  ତାହା ନଭିନୄ ଯ 
ଦଅିମାଆଙ ି: 

a) ଥଧ ଫନିିୄ ମାକଯ ରାବ କୁଡଓି ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଫନ୍ଧ : ପ୍ରଥଭତଃ , ୄସଠ୍ାୄଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକଯ ରାବ 
କୁଡଓି ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଫନ୍ଧଯ ପ୍ରତୟର୍ା ୄମଈଁଟା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ କୁଡଓି ୄକାଟଏି ପ୍ରପୁଲ୍ଲ ଏଫଂ 
ପ୍ରତଜି୍ଞା ଫଦ୍ଧ  ୁଞି୍ଜ  ଫଚାଯୄଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଚଯଅିୄଯ  ତଅିଯ ିଓଯିାଯନ୍ତ ି । ଧିଓତଭ କୁଯୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  
ମୁକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି   ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସଭନ୍ଧନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ସକ୍ଷୄଯ ୄହାଆଙ ିୄମ , 
ଏଯଓି ି ମଦି ଳ୍ପ ୄଦୌଡୄଯ,ୄସଠ୍ାୄଯ ୄହାଆାୄଯ ଓଙି ି ଈଙ୍ଙ ଏଫଂ ନଙି୍ଙ କ୍ଷାତ ଫଚାଯୄଯ 
ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓି ଏହ ିଫଚାଯ କୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ , ରଭା ୄଦୌଡୄଯ , ନୟ ସୁଯକି୍ଷତ ନଶିି୍ଚତ ଅଣ ଦ୍ଧତ ିକୁଡଓି 
ତୁନାୄଯ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହଫ । ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ କୁଡଓି ମିଏଓ ି  ଦକ୍ଷତାଯ ସହତି ଯଘିାନା 
ଓଯଫିାଓୁ ୄମାକୟ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଫବିାକ କୁଡଓି ୄସଭାନଙ୍କଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫହୁତ 
ଫଢଅି ୄପଯସ୍ଗ ଈତ୍ପର୍ଣ୍  ଓଯିାଯଫି ଏଫଂ ଏହଯୂିୄ ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ଫଓିର୍ତି ଓଯ ିାଯଫି । 

b) ଭୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଖାତ ଓଯି ୄପଯସ୍ତ : ଅଭଦାନୀଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ  ସଂଘଣ ଈୄଯ ଓୃତ୍ରଭି ଈୄଯ 
ଭୂରୟ ଫୃଦ୍ଧଯି ସଂସ୍ପର୍  ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଓଯନ୍ତ ି ୄମଯ ିଅୄଭ ସଫୁ ଚାଣିଙୁ , ଓୃତ୍ରଭି ଈାଣୄଯ ଭୂରୟ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଚଣଓଯ ଐଶ୍ୱମ ୟ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରବାଫ ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ କ୍ଷଣ ଓଯିାଯଫି ମାହା  ଦ୍ୱାଯା , ମଦ ିଅଚ ିୄକାଟଏି 
ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ୄଓଫ ୩୦ ଆସା ହୁନ୍ତା ନ୍ଦଯ ଫର୍  ୄଯ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଭୂଧନ ଅଚ ିତ ିଓଭୄଯ 
୩୦୦ ଟଙ୍କାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନ୍ଦଯ ଫର୍  ବିତୄଯ ଏହ ିକ୍ରଭୄଯ ଏହାଯ ଭୂରୟ ହୁନ୍ତା ମାହା 
ଅଚ ିଙ ି। ଏହାଯ ଭାୄନ ୄହଈଙ ିୄମ ୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଈୄଯ ଅଭଦାନୀଯ ହାଯ ଓୃତ୍ରଭି 
ଈାଣୄଯ ଭରୂୟ ଫୃଦ୍ଧ ିଯ ହାଯ ତାତ୍ପମ ୟମୁକ୍ତ ବାଫୄଯ ନଶି୍ଚଣ ଧିଓ ୄହଫା ଈଘତି । ଏହା ୄହଈଙ ିୄସଆଠ୍ ି
ୄମଈଁଠ୍ାୄଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ରିସୀ କୁଡଓି ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ 
ଧିଓ ସଂଔୟା ଓଯଫିାଓୁ ଫରି୍ଷି୍ଟ ବାଫୄଯ ୄମାକୟ ଥିରା । 
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c) ନଭୟତା/ନଭନୀୟତା : ୄକାଟଏି ତୃତୀଣ ଓାଯଣ ୄସଭାନଙ୍କଯ  ଅର୍ତ୍ ିାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କଯ ନଭୟତା ଥିରା । 
ଫୀଭାଧାଯଓଭାୄନ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ସୀଭା ବିତୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯ ିାଯିୄ ଫ, ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ଭୂରୟ ୄସଭାୄନ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଘାହଁୁଥିୄର ଏଫଂ ଭୃତୁୟଯ ରାବ କୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହଫ ଏଫଂ ନକଦ ଟଙ୍କାଯ 
ଭୂରୟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟ । ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସଂମୁକ୍ତ ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓିୄଯ , ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସନ୍ଦ 
ଥିରା ଏଫଂ ୁଞି୍ଜଯ ଭିଶ୍ରଣ ୄମଈଁଥିୄଯ ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ ଫନିିୄ ମାକ ଯ 
ରାବ ଘାହଁୁଥିୄର । ଏହାଯ ତାତ୍ପମ ୟ ଥିରା ୄମ ଫୀଭାଧାଯଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଥ  
ଫନିିୄ ମାକ ଈୄଯ ଧିଓ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯ ିାଯିୄ ଫ  । 

d) ସଭଧଣ ଭୂରୟ : ୄର୍ର୍ୄଯ ,ରିସୀକୁଡଓି ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୄକାଟଏି ଫରି୍ଷି୍ଟ ଯୂୄ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ଓଯୁଥିଫା 
ଫର୍  କୁଡଓିଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ  ଫଧି ( ଓହଫିା ତନି ିଯୁ ାଞ୍ଚ ), ୄଯ ୄକାଟଏି ନାଭଭାତ୍ର ୄପଯସ୍ଗଯ ଘାଚ ଯ ହ୍ରାସ 
ୄଯ ୄମାଚନା କୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ଟଙ୍କା ଓାିଫିାଓୁ ନୁଭତ ି ୄଦୄର । ଏଭିତ ି ୄପଯସ୍ଗ ଈୄଯ ଈରବ୍ଧ 
ଯଭିାଣ ଓଭିା ଭଦୁ୍ରାୄଯ ଯଣିତ ଓଯୁଥିଫା ଓାମ ୟ ଈୄଯ ରିସୀଯ ୁଯା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓା ୂଫ ଯୁ , ତତ୍କାନି 
ାଯବ୍ନଯଓି ରିସୀ କୁଡଓି ଧିନୄଯ ଥିଫା ଈରବ୍ଧ ୄପଯସ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଠ୍ାଯୁ ଫହୁତ ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଥିରା ।    

ଏହ ିରିସୀ କୁଡଓି ଫହୁତ ୄରାଓପି୍ରଣ ୄହରା ଏଫଂ ଏଯଓି ିଫହୁତ ୄଦର୍ କୁଡଓିୄଯ ାଯବ୍ନଯଓି ଈତ୍ପାଦ କଡୁଓି ୁନଃ 
ସ୍ଙାନ ଓଯଫିାଓୁ ଅଯମ୍ଭ ଓୄର , ୂବାଯତ ଫ ିନ୍ତବ ୁ କ୍ତ  ଓାଯଣ ୄସଭାୄନ ସାକ୍ଷାତ ଓଯୁଥିୄର ୄକାଟଏି ସଂଓଟୂଣ  
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫହୁତ ଥ  ଫନିିୄ ମାକଓାଯୀ - ଐଶ୍ୱମଧୟଯ ସଂଘୟଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ୄମଉଁଟା ଦକ୍ଷ ଥଧ ଫନିିୄ ମାକ ଉାୟ କୁଡଓି 
ାଆ ଁଘାହଦିା ଉତ୍ପାଦନ ଓରା । ଣୁନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟ୍ସୄଯ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୁ, " ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ " ବ ିଈତ୍ପାଦ 
କୁଡଓି ପ୍ରଘତି ଈଙ୍ଙ ସୁଧଯ ହାଯ କୁଡଓି ୄପଯସ୍ଗଯ ରାବ କୁଡଓୁି ତକି୍ରଭ ଓଯଫିାଯ ଈାଣ ୄମାକାଆ ୄଦୄର 
ୄମଈଁଟା ଓ ିଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାୄନ ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ  ଏଫଂ ଫୀଭାଧାଯଓଭାୄନ ଫହୁତ ର୍ୀଘ୍ର ୁଞି୍ଜ ଫଚାଯୄଯ 
ଈାଚ ନ ଓୄର । 

ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  କୁଡଓିଯ ନଭୟତା ଏଫଂ ଙି୍କତ ଯାର୍ ିଏହା ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ସକ୍ଷଭ  ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ 
ଥ  ତାଙ୍କଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫସ୍ଙାୄଯ ନୁଓୂ ସଭାୄଣାଚତି ୄହଫ । ତ ିର୍ୀଘ୍ର ୄପଯସ୍ଗଯ ସୁଫଧିା ଫନିା ଭଧ୍ୟ ନୁଘତି କ୍ଷତ ି
ଭାୄନୄହଈଙ ିୄମ ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ଫହୁତ ରଭା ସଭଣ ାଆଁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯଫିର୍ତ୍ ନୀଣ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଅଈ ୄହଫ ନାହିଁ । 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ୄଓଈଁଟା ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ?    

 I. ଫଧି ଅର୍ବାସନ 
 II. ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
 III. ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ଫୀଭା 
 IV. ସଂୂର୍ଣ୍ଧ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
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B. ାଯବ୍ନଯିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି 

1. ଓଙି ିାଯବ୍ନଯଓି ଉତ୍ପାଦ  

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ନୁୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓିୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନା ଓଯଫୁି ଓଙି ିାଯବ୍ନଯଓି ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ୄମଈଁଟା ଓ ି
ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଏଫଂ ନୟତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିୄକାଘଯ ୄହାଆଙ ି 

a) ସାଫଧଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା  

ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହଈଙ ିୄକାଟଏି ରିସୀ ମାହା ୧୯୭୯ ୄଯ ଣୁନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟ୍ସ୍ ୄଯ ଯଘିତି 
ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଦର୍ଓଯ ପ୍ରଥଭ ଧା ସୁଦ୍ଧା ଫହୁତ ୄରାଓପି୍ରଣ ୄହାଆଥିରା । 

ନୄବଭେଯ ୨୦୧୦ ଯ ଅଆଅଯଡଏି ନୁସାୄଯ ," ସଫୁ ସାଫଧଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି ( 
ୟୁନେିସଧଲ୍ ରାଆଫ୍ ୄପ୍ରାଡଓଟସ୍ ସ ) ଯଫିରି୍ତ୍ତ ୄହାଆ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି ( ବାଯିଏଫୁଲ୍ ଆନସଯୁାନସ ୄପ୍ରାଡଓଟସ୍ ସ 
( ବିଅଆି ) ନାଭୄଯ ଯଘିତି ୄହଫ ।‛ 

ସୂଘନା 
ସାଫଧଚନୀନ ଚୀଫନ ଫଷିୟୄଯ 

ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସ୍ଙାଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄକାଟଏି ଦ୍ଧତ ିଏହାଯ ନଭନୀୟ ଫୀଭା ାଆ ଁୄଦୟ ଥଧ, ନଭନୀୟ 
ଙି୍କତ ଯାଶ ିଏଫଂ ଭୃତୁୟ ରାବ ଯିଭାଣ କୁଡଓି , ଏଫଂ ଏହାଯ ଦାମ୍ ଉାଦାନ କୁଡଓିଯ ୄଶଷ  ଦ୍ୱାଯା ତାଯ ରକ୍ଷଣ 
ହସିାଫୄଯ ଫବିାଚନ ଓଯାୄହାଆଙ ି। ୄମୄତୄଫୄ ାଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ୄକାଟଏି ଫରି୍ଷି୍ଟ 
ୄଭାଟାୄଭାଟ ିଓଭିା ଓାମ ୟାଣ ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଥ  ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ଘୁକି୍ତଓୁ କ୍ରଭୄଯ ଯଖିଫାଓୁ , 
ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ କୁଡଓି ରିସୀଧାଯୀ ଭାନଙୁ୍କ ସୀଭା ବିତୄଯ ନୁଭତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି, ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ 
ଥ  କୁଡଓିଯ ଯଭିାଣ ଫୀଭାଓୃତ ଯାର୍ ିାଆଁ ୄସ ଥ  ୄଦଫାଓୁ ଘାହଁୁଙନ୍ତ ି । ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ ଯଭିାଣ 
ୄଫର୍ୀ ୄହୄର , ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଫୀଭାଓୃତ ଯାର୍ ିସଯୁକ୍ଷା ଏଫଂ ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟ ଫୃହର୍ତ୍ଯ ୄହଫ ।  

ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଭଔୁୟ ନୂଅ ଦ୍ଧତ ିପ୍ରଥଭ ରିସୀ ଫର୍  ୄଯ ଯୁା ନଭନୀଣ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  । 
ୄସହ ିଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ୁଯା ଯୂୄଯ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ମାହାଓ ିରିସୀ ୄାର୍ଣ ଓଯଫିାଯ ଭୂରୟ କୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ 
ଫହୁତ ୄଫର୍ୀ । ଏହାଯ ତାତ୍ପମ ୟ୳ ୄଟ ୄମ, ଏଥିାଆଁ ୄମୄତୄଫ ମ ୟନ୍ତ ଏହାଯ ନକଦ ଭରୂୟ ଭୃତୁୟହାଯ ଘାଚ  
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙ  କୁଡଓି ୄଦଫାଓୁ ମ ୟାପ୍ତ ଥିଫ, ୄସ ମ ୟନ୍ତ ରିସୀ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫି ।  

ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ ନଭୟତା ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ଧାମ ୟ୳ ଓଯଫିାଯ ଯଭିାଣ ଈୄଯ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ 
ଥ  କୁଡଓି ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଓୁ ନୁଭତ ି ଭଧ୍ୟ ଥାଏ । ଏହା ଭଧ୍ୟ ଚଣଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫା ଏଡାଆମିଫାଓୁ ନୁଭତ ି
ୄଦଆାୄଯ ଓଭିା ଭୂରୟ କୁଡଓି ୄଦଫା ମାହା ଧାମ ୟ୳ ଯଭିାଣ ଠ୍ାଯୁ ନଭିନ ୄହାଆାୄଯ ।   
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ସଂଯଘନାଯ ନଭୟତା ଭଧ୍ୟ ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ନକଦ ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ମାହା ଈରବ୍ଧ ଥାଏ ତାହା ଠ୍ାଯୁ ଅଂର୍ଓି ଭୂରୟ 
ଓାିଅିଣଫିାଓୁ ସୁଫଧିା ଥିରା, ଏହ ିଯଭିାଣ ୁନଃ ୄଦଫାଓୁ ଫନିା ଦାଣିତ୍ୱୄଯ ଓଭିା ଏହା ଈୄଯ ୄଓୌଣସ ି ସୁଧ 
ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ନାହିଁ । ନକଦ ଯାର୍ଯି ଭୂରୟ ଫସି୍ଗାଯତି ଯୂୄଯ ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଈଥିରା । 

ନଭୟତା ଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ୄହରା ୄମ ଭୃତୁୟ ରାବ କୁଡଓି ସଭାୄଣାଚତି ଓଯାମାଆାଯଫି ଏଫଂ ଙି୍କତ ଯାର୍ ି କୁଡଓି 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଆାଯଫି।  

ତଥାି ଏହ ିପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ବୂରୄଯ ଫଓିା ମାଆାଯଫି। ଫାସ୍ଗଫଓି , ଣୁଏସ୍ଏ ବ ିଫଚାଯ କୁଡଓିୄଯ , ଅକାଭୀ 
ଗ୍ରାହଓ ଭାୄନ ନଣିଭ ଦ୍ୱାଯା ୄଭାହତି ୄହଈଥିୄର ୄମ ' ଚୄଣ ୄଓଫ ଳ୍ପ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ୄଦଫା 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହରା ଏଫଂ ତାୄଯ ରିସୀ ନଚିଯ ମତ୍ନ ୄନଫ ' । ୄମଈଟଁା ୄସଭାୄନ ପ୍ରଓଟ ଓୄର ନାହିଁ  ୄମ ନକଦ 
ଭୂରୟଯ ଥ  ୄାର୍ଣ ଓଯିାଯଫି ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯଖିଫା ମଦ ିୄଓଫ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓି 
ୄସହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଥିଫ । 

ଥଧ ଫନିିୄ ମାକ ୄପଯସ୍ତ କୁଡଓିଯ ହ୍ରାସ ସ ି ଦଶଓଯ ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ଧାୄଯ ନକଦ ଥଧ ଯ ଭୂରୟ ଯ କ୍ଷୟୀଓଯଣ 
ୄନତୃତ୍ୱ ୄନରା । ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ମିଏ ଫୀଭା ାଆ ଁୄଦୟ ଥଧ ଘାରୁ ଯଖିଫାୄଯ ଫପି ୄହୄର ୄସଭାନଙ୍କଯ 
ରିସୀ କୁଡଓି ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିରା ମାହା ୄଔାଚ ିାଆଫାଓୁ ଛଟଓା ୄଦଉଥିରା ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଓୌଣସ ିଚୀଫନ  
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଉ ନଥିରା । 
ଘତି୍ର 1 : ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି 

 
ବାଯତୄଯ, ଅଆଅଯଡଏି ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁସାୄଯ , ୄସଠ୍ାୄଯ ଏହ ିପ୍ରଓାଯ ୄଓଫ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ାଯବ୍ନଯଓି ସଂଘତି 
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଙ ିମାହା ନୁଭତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାୄହାଆଙ:ି    

 ଯଫିର୍ତ୍ତି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି   
 ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି 

i. ଯଫିରି୍ତ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା 



  

165 

 

ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄମଯ ିଣୁନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚାଯ କୁଡଓିୄଯ ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣଫିାଓୁ 
ଈୄମାକୀ ୄହଫ । 

ଏହ ିରିସୀ ଯ ପ୍ରଥୄଭ ୧୯୭୭ ୄଯ ଣୁନାଆୄଟଡ୍ ୄସଟଟସ୍ ୄଯ  ଯଘିଣ ଓଯାୄହାଆଥିରା ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ୄହଈଙ ିୄକାଟଏି ପ୍ରଓାଯଯ " ସାଯା ଚୀଫନ " ରିସୀ ୄମଈଁଠ୍ାୄଯ ରିସୀ ଯ ଭୃତୁୟ ରାବ କୁଡଓି ଏଫଂ 
ନକଦ ଥ ଯ ଭରୂୟ ଥ  ୄକାଟଏି ଫରି୍ଷି୍ଟ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଅଓାଈଣ୍୍ଟ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ଚଭା 
ଓଯା ୄହଈଙ ି ତା'ଯ ଫନିିୄ ମାକ ପ୍ରଦର୍ ନ ନୁସାୄଯ ଯୂାନ୍ତଯତି ହୁନ୍ତ ି। ରିସୀ ଏହ ିପ୍ରଓାଯ ଏହା ସୁଧଯ ହାଯ 
ଓଭିା ସଫ ନଭିନ ନକଦ ଥ  ଯ ଭୂରୟ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ନବି ୄ ଯାକି୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁନାହଁାନ୍ତ ି । ଏହ ିପ୍ରଓାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓି ବାଫୄଯ 
ନକଦ ଥଧଯ ଭୂରୟ ଶୂନୟଓୁ ଔସ ିକୄର, ୄସହ ିସ୍ଥିତିୄ ଯ ରିସୀ ୄଶଷ ୄହଫ   ।    

ାଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଥ ଯ ଭୂରୟ ରିସୀ କୁଡଓି ସହତି ାଥ ଓୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଟ । ୄକାଟଏି ାଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଥ  
ଭୂରୟ ରିସୀଯ ୄକାଟଏି ଙି୍କତ ଯାର୍ ିମାହା ଯୁା ରିସୀ ଫଧିୄଯ ସଭାନ ସ୍ଗଯୄଯ ଥାଏ । ନକଦ ଥ ଯ 
ଭୂରୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ଏଫଂ ୄକାଟଏି ନଦିଷି୍ଟ ହାଯୄଯ ସୁଧ ଈାଚ ନ ଓୄଯ । ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ରିସୀ ବଣ୍ଡାଯ ଅଓୃତିୄ ଯ ସଭଥ ନ ଓଯନ୍ତ ିମାହାଦ୍ୱାଯା ୄକାଟଏି ସାଧାଯଣ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଅଓାଈଣ୍ଟ ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଯ ନବି ୄ ଯାକି୍ତ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଥ  ୄାର୍ଣ ଓଯନ୍ତ ି । ଏହ ି ସବ୍ନତ ି କୁଡଓି ସୁଯକି୍ଷତ ଥ  
ଫନିିୄ ମାକଯ ୄକାଟଏି ଫବିାକୄଯ ଯଔା ୄହାଆଙ ି । ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ଏହ ିଅଓାଈଣ୍ଟୄଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିକୁଡଓି 
ଈୄଯ ୄକାଟଏି ଦୃି ଈାଚ ନଓୁ ଏହ ିପ୍ରଓାଯୄଯ ଅର୍ା ଓଯିାଯଫି । 

ଫିଯୀତୄଯ, ୄକାଟଏି ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି କୁଡଓି ରିସୀ ବଣ୍ଡାଯ ଯ ପ୍ରତନିଧିିତବ 
ୄକାଟଏି ରକା ପଣ୍୍ଡ ୄଯ ଯଔା ୄହାଆଙ ିମାହା ଏହାଯ ସାଧାଯଣ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଅଓାଈଣ୍ଟଯ  ଂର୍ କଠ୍ନ 
ଓଯଫି ନାହିଁ । ଣୁଏସ୍ ୄଯ ଏହା ୄକାଟଏି ରକା ଅଓାଈଣ୍ଟ ଯୂୄଯ ଓୁହାମାଈଥିରା ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି
ଓାନାଡାୄଯ ଏହାଓୁ ୄକାଟଏି ସଂଥୃଓନ ଅଓାଈଣ୍ଟ ଯୂୄଯ ଓୁହାମାଈଥିରା । ଫହୁତ  ଯଫିର୍ତ୍ତି ରିସୀ କୁଡଓି 
ରିସୀଧାଯୀ ଭାନଙୁ୍କ ଫହୁତ ରକା ଅଓାଈଣ୍ଟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫାଙଫିାଓୁ ଏଫଂ ତ ି ଓମ୍ ୄଯ ଫର୍ ୄଯ ଥୄଯ 
ୄସଭାଙ୍କଯ ଘଣନ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯଫିାଓୁ ନୁଭତ ିୄଦଆଥିୄର ।  

ସଫ ୄ ଭାଟୄଯ, ଏଠ୍ାୄଯ ୄକାଟଏି ରିସୀ ଙ ିୄମଈଁଥିୄଯ ନକଦ ଥ ଯ ଭୂରୟ କୁଡଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ରକା ଅଓାଈଣ୍ଟ କୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଫରି୍ତ୍ ୄାର୍ତି ଓଯା ୄହାଆଙ,ି ଏଫଂ ଭୃତୁୟ ରାବ କୁଡଓି ଏଫଂ ନକଦ ଥ ଯ ଭୂରୟ 
ପ୍ରତପିନ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ବିଜ୍ଞତାଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯନ୍ତ ି । ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ୄକାଟଏି ସଫ ନଭିନ ଭୃତୁୟ ରାବ 
ନବି ୄ ଯାକି୍ତ ୄମାକାଆଙନ୍ତ ିୄମଈଁଥିାଆଁ ଭୃତୁୟହାଯ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙ  ଅର୍ଙ୍କା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫାହତି ୄହାଆଙ ି । 
ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ସଫୁ ାଯବ୍ନଯଓି ୁଯା ଚୀଫନ ଧୀନୄଯ ସ୍ଙାଣୀଓଯଣ ଓଯା ୄହାଆଙ ି। ଭୂଔୟ ାଥ ଓୟ 
ାଯବ୍ନଯଓି ଯୁା ଚୀଫନ ରିସୀ କଡୁଓି ସହତି ଏହ ିପ୍ରଓାଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଈାଦାନ ୄଟ ।     

ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ୄାରିସୀ କୁଡଓି ୄସହ ି ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସନ୍ଦ ୄମାକୟ ଫଓିଳ୍ପ ୄହାଆଙ ି ମିଏ ୄସଭାନଙ୍କ 
ଘଣନଯ ଥ  କୁଡଓିଯ ୄକାଟଏି ଭିଶି୍ରତୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଫନିିୄ ମାକ ଓଯଫିାଓୁ ଘାହିୄଁ ର ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଫବିାକଯ ନୁଓୂ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ପ୍ରଦର୍ ନ ଠ୍ାଯୁ ସଧିାସଔ ରାବ ଭଧ୍ୟ ଘାହିୄଁ ର । ୄସଭାନଙ୍କଯ 
କ୍ରଣ ାଆଁ ୄକାଟଏି ଭଔୂୟ ସର୍ତ୍  ୄହଈଙ ିୄମ ୄକ୍ରତା ନଶି୍ଚଣ  ରିସୀ ଈୄଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସଂଓଟ ଫହନ 
ଓଯଫିାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଏଫଂ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଯହଫିା ଈଘତି । ଏହା ସୁଘତି ଓୄଯ ଓ ି ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ରିସୀ ଜ୍ଞାନୀ 
ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓଣିାମାଏ ୄମଈଁଭାୄନ ଆକ୍ୱୀଟ/ିୄଡଫଟ ଫଚାଯାଆଁ ଏଫଂ ଫଚାଯଯ ସ୍ଙଯିତାଯ ଅର୍ଙ୍କା 
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ଫହନ ଓଯିାଯଫି । ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄଯ, ଏହାଯ ୄରାଓପି୍ରଣତା ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଫଚାଯ ଯସି୍ଙିତ ିଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯଫି 
- ଫଚାଯ ସହସାଫୃଦ୍ଧିୄ ଯ ଈବଣ ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ ସଭୃଦ୍ଧରି୍ୀ ଯହଫିା ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଷ୍ଟକ୍ ଏଫଂ ଫଣ୍ଡଯ ଭୂରୟ 
କୁଡଓିଯ ୄଫାଛ  ହ୍ରାସ ୄହଫ । ଏହ ିସି୍ଙଯତା ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଭାୄଓ ଟଂିଗ୍ ସଭଣୄଯ ଭନୄଯ ଯଖିଫାଓୁ ଡଫି 
।      

ii. ୟୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା  

ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ୄମାଚନା କୁଡଓି, ଭଧ୍ୟ ଣୁଏଲ୍ଅଆିଜ୍ ବାଫୄଯ ଚଣାମାଏ ୄସକୁଡଓି ଫହୁତ ୄରାଓପି୍ରଣ ଏଫଂ 
ଭହତ୍ୱୂଣ  ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଅଓାଯୄଯ ନକି ଭନ ୄହରା, ଫହୁତ ଫଚାଯକୁଡଓି ୄଯ ାଯବ୍ନଯଓି 
ୄମାଚନା କୁଡଓୁି ସ୍ଙାନାନ୍ତଯ ଓରା । ଏହ ିୄମାଚନାକୁଡଓି ଣୁୄଓ ୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଓଯା  ୄହାଆଥିରା ,ମ ୟାପ୍ତ ଥ  
ଫନିିୄ ମାକ କୁଡଓିଯ ୄକାଟଏି ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ମାହା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣ ଆକ୍ୱିଟୀ ବାକକଡୁଓିୄଯ  
ତଅିଯ ି ୄହରା ଏଫଂ ଫଡ ୁଞି୍ଜ  ରାବ ଏଫଂ ରାବାକୁଡଓି ୄସଭାୄନ ପାପ ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓୄର । 
ୄକାଟଏି ଅଫର୍ୟଓତା ାଆଁ ଯହୁଥିଫା ଈବଣ ଆକ୍ୱିଟୀ କୁଡଓିୄଯ ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଏଫଂ ରାବକୁଡଓି 
ରିସୀଧାଯୀଓୁ ୄକାଟଏି ଧିଓ ଦକ୍ଷ ଏଫଂ ନୟାଣସଂକତ ପ୍ରଣାୀୄଯ ନୁକଭନ ଓଯାୄହଈଥିରା ।    

ରାବ (ୄମାକଦାନ) ରିସୀକୁଡଓି ସହତି ପ୍ରଘତି ପ୍ରଥା ଚୀଫନ ଓାମ ୟାଣଯ  ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ପ୍ରଦର୍ ନଓୁ ଓଙି ି
ସଂୄମାଚଓ ଫସୁ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଓଯନ୍ତ ି । ସଂୄମାଚଓ ଫରି୍ଣ ଏଯଓି ିସଧିାସଔ ହୁଏ ନାହିଁ । ଫୀଭାଧାଯଓଭାନଙ୍କଯ 
ତଯିକି୍ତ ରାବାଂର୍ ସଭଣ ସଭଣୄଯ (ସାଧାଯଣତଃ ଫର୍ ଓୄଯ ଫୀଭାକଣନାଓାଯୀଙ୍କ) ସବ୍ନର୍ତ୍ ିକୁଡଓିଯ ଏଫଂ ଦାଣ 
ପଯୂୄ ନୁକାଭୀ ଈଦଫୃର୍ତ୍ ଫସୁ୍ଗ ଈୄଘାର୍ତି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ, ୄମଈଁଟାଓ ି ଫଦୄଯ ଓଳ୍ପନା ଏଫଂ 
ଈାଦାନ କୁଡଓି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ । 

ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାଯ ଦ୍ଧତଓୁି ସଂଓଟୂର୍ଣ୍  ଘୁକି୍ତ ଅଣର୍ତ୍ୄଯ ୄମାକାଆୄଦଈଥିଫା ପ୍ରତରୁି୍ତ ି କୁଡଓି ାଆଁ 
ଈୄଫତନ ୄଟ । ପାପ ଅଓାଯୄଯ ତଯିକି୍ତ ରାବଣାଂର୍ (ୄଫାନସ୍) ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ନ୍ତନହିତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
କୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ସଧିାସଔ ବାଫୄଯ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ନାହିଁ । ଏଯଓି ି ୄଯ ଈଦଫୃର୍ତ୍ ଫସୁ୍ଗ ୄଖାର୍ଣା 
ଓଯାୄହାଆଙ,ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ତଥାି ଏହା ୄଫାନସ୍ ଓୁ ଫଣ୍ଟନ ଓୄଯ । ଓନୁି୍ତ ଭୁକ୍ତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି କ୍ରଭ ଫୃଦ୍ଧ ିଏଫଂ 
ପ୍ରସାଯଣ ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାଯଫିା ସଂୄକ ସଂୄକ କିଫିାଓୁ ସ୍ଙିଯ ଓଯାମାଆ ାୄଯ । 

ଏହସିଫୁ ଓାଯଣଯୁ ,ୄଫାନସଯ ରିସୀ କଡୁଓିାଆଁ ଫଣ୍ଟନ ୄକାଟଏି ଫହୁତ ଈାଦାନ ଏଫଂ ଦୂଯସ୍ଙ ଯୀତିୄ ଯ ଥ  
ଫନିିୄ ମାକ ପ୍ରଦର୍ ନ ନୁସଯଣ ଓଯନ୍ତ ି। 

ଭୂ ତଓ ଫଦିୟା ନୁସାୄଯ ାଯବ୍ନଯଓି ରିସୀକୁଡଓି ସଭଣ ନୁସାୄଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକଯ ୄପଯସ୍ଗ କୁଡଓି ସହଚ 
ଓୄଯ । ୄମଈ ଁସଭଣୄଯ ନତିୟ ୄଫାନସ୍ କୁଡଓି ଏଫଂ ଭିଶି୍ରତ ୄଫାନସ୍ କୁଡଓି କ୍ଷାତଯ ରାବ କୁଡଓିଯ 
ୄକାଟଏି ଫୃହର୍ତ୍ଯ ଔଣ୍ଡ ଅନନ୍ଦ ଈୄବାକ ଓଯଫିାଓୁ ଫୀଭାଧାଯଓଭାନଙୁ୍କ ସାଭଥ ୟ ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ନୟ ଈଙ୍ଙ 
ଅଭଦାନୀ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ କୁଡଓି, ଚୀଫନ ଓାମ ୟାଣଯ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ, ମିଏ ୄଖାର୍ଣାଓୄଯ ଏହ ି
ୄଫାନସ୍ କୁଡଓୁି । ଣୁ,ି ୄଫାନସକଡୁଓି ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ଫର୍ ୄଯ ଥୄଯ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାୄହାଆଥାଏ ୄମୄହତୁ 
ପାପ ୄଓଫ ଫର୍ ଓୁ ଫର୍  ଓଯାୄହଈଥାଏ । ଅଭଦାନୀ/ରାବକଡୁଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିକୁଡଓିଯ  ଭରୂୟୄଯ ୄଦୈନଓି 
ହ୍ରାସଫୃଦ୍ଧଓୁି ପ୍ରତପିତି ଓଯଫି ନାହିଁ ।    
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ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା କୁଡଓି ଈବଣ ଈୄଯାକ୍ତ ଫୟତକି୍ରଭ କୁଡଓି ଦୂଯ ଓଯଫିାଓୁ ସାହାମୟ ଓଯନ୍ତ ି । ଏହ ି ଘୁକି୍ତ 
କୁଡଓି ଅୟର୍ତ୍ୄଯ ଥିଫା ରାବ କୁଡଓି ୁଯା ଓଭିୋ ଅଂଶଓି ବାଫୄଯ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ରୂ୍ଣ୍ଧ 
ହୁଏ ଫୀଭାଧାଯଓଭାନଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟଓୁ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓଯାମାଏ ମାହା ଚଭାଥିଫା ୟୁନଟି୍ ଉୄଯ ନବିଧଯ ଓୄଯ ।  

ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭାକୁଡଓି ଏହିଯ ିୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ପ୍ରଦର୍ ନଯ ରାବଣାଂର୍ 
କୁଡଓି ଈୄଯ ସଧିାସଔ ଏଫଂ ହଠ୍ାତ୍ ନକଦ ଟଙ୍କାୄଯ ଯଣିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ବିପ୍ରାଣ ୄମାକାଆୄଫ । ଣୁନଟି୍ 
କୁଡଓି ୄହଈଙ ିସାଧାଯଣତଃ ୄସହକିୁଡଓି ୄକାଟଏି ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯଥିିଫା ଣୁନଟି୍ େଷ୍ଟ ଓଭିା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି 
ୄକାଟଏି ଥୃକ୍ (ଅବୟନ୍ତଯଣି) ଭରୂୟ ୄଟ ।  ଣୁନଟି୍ କୁଡଓି ୄକାଟଏି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ ପ୍ରଦାନ 
ଓଭିା ନଣିଭିତ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ପ୍ରଦାନ ଚଯଅିୄଯ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ।  

ଣୁନାଆୄଟଡ୍ ଓଂିକଡମ୍ ଏଫଂ ନୟ ଫଚାଯୄଯ ଏହ ିରିସୀ କୁଡଓି ଫଓିର୍ତି ଏଫଂ ଫସ୍ଙିତ ୄହଈଥିରା ଏଓ 
ସଂରଗ୍ନ ଫୀଭା ଈାଦାନ ସହତି ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସଦୃର୍ୟ । ୄସଭାନଙ୍କଯ କଠ୍ନ ାଯବ୍ନଯଓି ନକଦ ଥ  ଭୂରୟଯ   
ଘୁକି୍ତ କୁଡଓି  ଠ୍ାଯୁ ତାତ୍ପମ ୟ ମୁକ୍ତ ବାଫୄଯ ପ୍ରୄବଦ ଦର୍ ାଈଙ ି । ୄଯ ୄମଯ ି  ଅୄଭ ଓହଙୁି ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ  
ୄହଈଙ ି। ୄସଭାୄନ ୄସଭାଙ୍କଯ ଫଧି, ଔଙ୍ଙ  କୁଡଓି  ଏଫଂ ସଞ୍ଚତି ଈାଦାନକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ାଯଦର୍ ୀ ଟନ୍ତ ି
। ଣୁନଟି୍ ସଂମୁକ୍ତ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି, ଯକ୍ଷୄଯ , ଫଙି୍ଚନି୍ନ, ଟନ୍ତ ି। ୄସଭାଙ୍କଯ କଠ୍ନ ଫୀଭାାଆଁ, ଘାଚ   ୄଦଫା ଭୂରୟ 
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙ  ଈାଦାନକୁଡଓି ାଯଦର୍ ୀ ବାଫୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖିତ ୄହଆଥାଏ । 

ଘତି୍ର ୨ : ଫୀଭା ାଆ ଁୄଦୟ ଥଧଯ ଫବିାଚନ   

 
ଥୄଯ ଏହ ି ଘାଚ  କୁଡଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଠ୍ାଯୁ ଫାଦ୍ ଓଯାୄହରାୄଯ, ଫାଓ ି ଅଣ ଣୁନଟି୍ କୁଡଓିୄଯ ଫନିିୄ ମାକ 
ଓଯାମାଏ । ଏହ ିୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ଓଙି ିପ୍ରଦର୍ ନଯ ୂଫ  ନରି୍ଣ୍ିତ ପ୍ରଦର୍ ଓ ଫସୁ୍ଗ ସଂଫନ୍ଧ ୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫି । 

ଫଷିୟୄଯ ସାଯ ୄହଉଙ ି ୄମ ଏହ ି ଭୂରୟ ୄକାଟଏି ସୂତ୍ର ଓଭିୋ ସାଧାଯଣ ସୂତ୍ର ଦ୍ାଯା ଫର୍ଣ୍ଧନା ଓଯାୄହାଆଙ,ି 
ୄମଉଁଟା ଓ ିଅକଯୁ ରିଖିତ ୄହାଆଙ ି । ଅଦଶଧ ସ୍ୱଯୂ ୄେଣୀ କୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ସଫଧୄଭାଟ ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଭୂରୟ (ୄନଟ୍ 
ଅୄସଟ୍ ବାରୁୟ (NAV) ଦ୍ାଯା ଦଅି ୄହାଆଙ ି ,ୄମଉଁଟା  ସବ୍ନରି୍ତ୍ କୁଡଓିଯ ଫଚାଯ ଭୂରୟ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ 
ୄମଉଁଥିୄଯ ଥଧ ଫନିିୄ ମାକ ଓଯାୄହାଆଙ ି । ଦୁଆଟ ିସ୍ୱାଧୀନ ୄରାଓ ସାଧାଯଣ ସୂତ୍ରଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯଫିା ଦ୍ାଯା 
ସଭାନ ରାବ କୁଡଓି ାଆାଯିୄଫ । 

ଫୀଭାଧାଯଓ ଯ ରାବକୁଡଓି ଏହିଯ ିଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଓଳ୍ପନା ଏଫଂ ସାଫଧାନତା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯନ୍ତ ି
ନାହିଁ । 
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ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ରିସୀ କୁଡଓିଯ ୄକାଟଏି ବର ରକ୍ଷଣ ୄହଈଙ ିଏହାଯ ଫାଙଫିାଯ ସୁଫଧିା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ପଣ୍ଡ 
କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥ ଓୟ ,ୄମଈଁଟା ୄଶ୍ରଣୀ ଧାଯଣଓାଯୀ ବୟାସ  ଓଯିାଯଫି । ପ୍ରୄତୟଓ ପଣ୍ଡଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭିଶ୍ରଣ 
ୄକାଟଏି ରକା ଫବିାକୄଯ ଙ ି। ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଧିଓାଯୀ ଏହପି୍ରଓାଯ ଊଣଯ ଏଓ ଫୟାଓ ଫଓିଳ୍ପ, ସନୁ୍ତତି 
ଏଫଂ କ୍ଷାତ ଥ  କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଫାଙ ିାଯଫି । ୄକାଟଏି ଊଣ ପଣ୍ଡଯ ତାତ୍ପମ ୟ ୄହଈଙ ିବୂଲ୍ ଏଫଂ ପ୍ରତଜି୍ଞା 
ତ୍ର ବ ି ଊଣ ସୁଯକ୍ଷା ଫହୁତ ବିତଯୁ ଚଣଙ୍କଯ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  କୁଡଓିଯ ଫନିିୄ ମାକ । ୄକାଟଏି 
କ୍ଷାତ ଥ ଯ ଭୂରୟଯ ତାତ୍ପମ ୟ ୄହଫ ୄମ ୄଶ୍ରଣୀକୁଡଓି କ୍ଷାତ ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରବାଫ ଫସି୍ଗାଯ ଓଯୁଙ ି । 
ଏଯଓି ିଏହ ିପ୍ରର୍ସ୍ଗ ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓି ୄସଠ୍ାୄଯ ନୟ ପ୍ରଓାଯଯ ଫଓିଳ୍ପ କଡୁଓି ବିତୄଯ ଯହିାୄଯ । 

ଆକ୍ୱିଟୀ ପଣ୍ଡ ଋଣ/ୄଡଟ୍ ପଣ୍ଡ ସନୁ୍ତତି ପଣ୍ଡ ଭୁଦ୍ରା ଫଚାଯ ପଣ୍ଡ 
ଏହ ିପଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଟୀ 
 ଆକ୍ୱିଟୀ 
 ସଭନ୍ଦତି  
ଈଓଯଣୄଯ 
ଫନିିୄ ମାକ ଓଯନ୍ତ ି
। 
 
 
 

ଏହ ିପଣ୍ଡ ସଯଓାଯୀ 
ପ୍ରତଜି୍ଞା ତ୍ର , ଯାଚା 
ଫଧିି ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ତି 
ପ୍ରତଜି୍ଞା ତ୍ର, ସ୍ଙାଣୀ 
କଙ୍ଚତି ଯାର୍ ି
ଆତୟାଦିୄ ଯ ଥ  
ଫନିିୄ ମାକ ଓଯନ୍ତ ି।    

ଏହ ିପଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଟୀ 
ଏଫଂ ଊଣ ଈାଦାନ 
କୁଡଓିଯ ୄକାଟଏି 
ଭିଶ୍ରଣୄଯ ଥ  
ଫନିିୄ ମାକ ଓଯନ୍ତ ି। 

ଏହ ିପଣ୍ଡ ଭୁଔୟତଃ 
ଈାଦାନ କୁଡଓି 
ୄମଯ ିଔଚଣା ଭରୂୟ 
ତାରିଓା, ଚଭା 
ପ୍ରଭାଣତ୍ର,   ଫାଣିଚୟ 
ତ୍ର ଆତୟାଦିୄ ଯ ଥ  
ଫନିିୄ ମାକ ଓଯନ୍ତ ି। 

ଚୄଣ ୄକାଟଏି କ୍ରଭଫୃଦ୍ଧ ି  ୁଞି୍ଜ, ପ୍ରବାଫ ଫସି୍ଗାଯ ଓଯ ି କ୍ରଭଫୃଦ୍ଧ ି କଙ୍ଚତି ଯଭିାଣୄଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ,ଓଭିା 
ୄକାଟଏି ସଭତା ୁଞି୍ଜ, ୄମଈଁଟା ୁଞି୍ଜ ରାବ ସହତି ଅଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭାନ ଓଯଫିା ଭଧ୍ୟଯୁ  ଫାଙିାଯନ୍ତ ି। 
ଚୄଣ ଭଧ୍ୟ ଏହ ି ଈଓଯଣ ସଂଫନ୍ଧୄଯ  ୁଞି୍ଜ କୁଡଓି ଫାଙିାୄଯ, ୄମଈଁଟା ୄଓଫ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫବିାକ ଏଫଂ 
ଶ୍ରଭର୍ଳି୍ପୄଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଓଯଙିନ୍ତ ି। ପ୍ରୄତୟଓ ଫଓିଳ୍ପ ମାହା ଫଙା ୄହାଆଙ ିଚଣଙ୍କଯ ସଂଓଟ ୂର୍ଣ୍  ୄପ୍ରାପାଆଲ୍ 
ଏଫଂ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ନଶି୍ଚଣ ପ୍ରତପିତି ଓଯଫିା ଈଘତି । ୄସଠ୍ାୄଯ ୄକାଟଏି ପ୍ରଓାଯ ୁଞି୍ଜ ଯୁ 
ନୟ ପ୍ରଓାଯଓୁ ମଦ ିଚଣଙ୍କଯ ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଭିା ଫହୁତ ୁଞି୍ଜ କୁଡଓି ୄସହ ିଘହି୍ନ ମ ୟନ୍ତ ଈରବ୍ଧ ିଓଯ ୄହଈନାହିଁ, 
ତାହାୄହୄର ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯଫିାଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଭଧ୍ୟ ଙ ି।  

ଏହ ିସଫୁ ସନ୍ଦ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ୄକାଟଏି ୄମାକୟତା ଫହନ ଓଯଥିାଏ । ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ୄକାଟଏି ଦକ୍ଷ 
ଫବିାକଯ ଯଘିାନା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟ କୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦିନ୍ତ ିନାହିଁ । ଏହା 
ପ୍ରଓାଯ ଥ  ଫନିିୄ ମାକ ସଂଓଟଯ ୄକାଟଏି ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଂର୍ ଏଠ୍ାୄଯ ହ୍ରାସ ଓଯାୄହାଆଙ ି । ୄର୍ୄର୍ାକ୍ତ ୄଶ୍ରଣୀ 
ଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭୃତୁୟହାଯ ଏଫଂ ଏଯଓି ିଔଙ୍ଙ  ସଂଓଟ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ । 

ୁଣ,ି ଫିଯୀତୄଯ ାଯବ୍ନାଯଓି ୄମାଚନା କୁଡଓି, ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓି ୄକାଟଏି ଳ୍ପ ଯଭିାଣଯ ୄଦଣ 
ଥ  ବିର୍ତ୍ ିୄଯ ଓାଭ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭାଯାର୍ ିଅଶ୍ୱାସନ ଈୄଯ ନୁୄହ ଁ।  ଫୀଭାଧାଯଓ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ 
ଯଭିାଣ ଈୄଯ ସ୍ଙିଯ ଓଯନ୍ତ,ି ମାହାଓ ି ୄସ ନଣିଭିତ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ ୀ ସଭଣୄଯ ୄଦଫାଓୁ ଘାହଁୁଙନ୍ତ ି । ଚୀଫନ ଫୀଭା 
ହାନୀଯୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ୄହଉଙ ି ୄକାଟଏି ଫୀଭା ାଆ ଁ ୄଦୟ ଥଧ ୄଦଫାଯ କୁଣିତଓ ଯାଶ ି । ଫୀଭିତ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଯ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଏଫଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତଭ ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ସନ୍ଦ ଓଯିାଯନ୍ତ ି। ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ  ଦୁଆଟ ି
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ଈାଦାନୄଯ କିା ୄହାଆାୄଯ - ଫଧି ଈାଦାନ ୄକାଟଏି ପ୍ରତରୁି୍ତ ିୁଞି୍ଜୄଯ (ଣୁୄଓ ୄଯ ୄସଟାଯରିଙ୍୍ଗ ୁଞି୍ଜ 
ୄଫାରି ଓୁହାମାଏ ) ସ୍ଙାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ିମାହା ଭୃତୁୟ ଈୄଯ ୄକାଟଏି ଳ୍ପ ଯଭିାଣଯ ହାନଯୁି ଯକ୍ଷା ଅଭଦାନୀ 
ୄହଫ । ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଫାଓ ିଥ  ଅକବ ିୄଶ୍ରଣୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଓୁ ମାହା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୁଞି୍ଜ ଫଚାଯୄଯ, ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫନିିୄ ମାକ ଓଯାମାଏ । ଭୃତୁୟ ଫସ୍ଙାୄଯ ଭୃତୁୟ ରାବଣାଂର୍ଯ ଯଭିାଣ ଅଶ୍ୱାସନ ଓଭିା 
ଅଓାଈଣ୍ଟଯ ୁଞି୍ଜ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ଫୃହର୍ତ୍ଯଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫି । ୁଞି୍ଜଯ ଦାମ୍ ୄଓଫ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭରୂୟ  ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କ 
ଅଓାଈଣ୍ଟୄଯ ୄଶ୍ରଣୀ ସଂଔୟା ଦ୍ୱାଯା କୁଣିତଓ ୄହଫ । 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 
ୄଓଈଁଟା ନଭିନରିଖିତ ଫଫୃିତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ବୂଲ୍ ୄଟ ? 

II. ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟଏି ସାଭଣିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ । 
III. ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟଏି ଘଯିସ୍ଙାଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ । 
IV. ରିସୀଯ ୄକାଟଏି ନକଦ ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ଅଓାଈଣ୍ଟ ଙ ି।  
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ରିସୀ ନୁୟନତଭ ଭୃତୁୟ ରାବୟାଂଶ ପ୍ରତଶୃିତ ିୄମାକାଆଥାଏ । 

ସାଯାଂଶ 
 ଜ                 କ        ଚ     ଏକ                 ଛ        କ 

 ଜ                                   କ     ।  

        କ ଜ             କ        କ  ଛ      ,                     ଏ   
        ,             କ          କ         କ              କ   । 

     ଜ    ଜ              ଜ               ଏ      ଏ                    
       ,                 ଏ                        କ, ଏ   ଏ        
           କ                                ଜ  କ      ଛ  । 

         ଜ            ଛ       ଏ  କ    "      ଜ    "                
                     କ ଏ                          ଏ                    
 କ                               ଜ   କ      ଛ     '                 
                       ।   

               ଜ       କ,      ଏ             ଜ    ଏ,       କ      
   କ    ଏ                    କ           ଏ  କ                ,      
 ଜ      କ         କ    ଜ       କ        କ      । 

                      କ ଏ           ଏ ଜ         କ                   
                   କ              ଏ                        
କ                         । 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 
1. ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
2. ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା 
3. ୄଶ୍ରଣୀ ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା    
4. ୄନଟ୍ ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଭୂରୟ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 
ଉର୍ତ୍ଯ  ୧ 
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ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  II ୄଟ 

ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟଏି  ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ୄଟ 

ଉର୍ତ୍ଯ  ୨ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  I ୄଟ 

ଫଫୃିର୍ତ୍ ି‚ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟଏି ସାଭଣିଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ  ୄଟ ‛ ବୂଲ୍ ୄଟ 

ସଠ୍ଓି ଫଫୃିରି୍ତ୍ ‚ ଯଫିରି୍ତ୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକାଟଏି ଘଯିସ୍ଥାୟୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ  ‛ ୄଟ 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 
ପ୍ରଶନ ୧ 

ନ୍ତଯ-ୄରୌଓଓି ସାଧନକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନ ନଚି ବିତୄଯ ଓଣ  ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ଓଯୁଙ ି? 

I. ଠ୍ଓି ସଭଣ ନ ଅସରିା ମ ୟନ୍ତ ସାଧନାକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନ ସ୍ଙକିତ ଯଖିଫା  
II. ସଭଣ ସାଥିୄଯ ସାଧନାକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନ 
III. ସାଭଣିଓ ସାଧନାକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନ 
IV. ସାଧନାକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନଯ ଫବିିନ୍ନତା 

ପ୍ରଶନ ୨ 

                                                                    ? 

I.                                         
II.                                                 
III.                                                
IV.                                

ପ୍ରଶନ ୩ 

ୄଓଈଁଠ୍ାୄଯ ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ ପ୍ରଥୄଭ ଣାମାଆଥିରା ? 

I. ଣୁଏସ୍ଏ 
II. ୄଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିୄ ଟନ୍ 
III. ଚଭ ାନୀ 
IV. ଫ୍ରାନସ 

ପ୍ରଶନ ୪ 

ଓଏି ନଭିନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓଣିଫିାଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତ?ି 
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I. ୄରାଓଭାୄନ ମିଏ ସ୍ଙିଯ ୄପଯସ୍ଗ ୄଔାଚୁଙନ୍ତ ି
II. ୄରାଓଭାୄନ ମିଏ ସଂଓଟ ଫଭିୁଔ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ କ୍ଷାତୄଯ ଈଯ ଠ୍ାଈଯଅି ଓାଭ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ 
III. ଜ୍ଞାନୀ ୄରାଓଭାୄନ କ୍ଷାତ ସହତି  ଅଯାଭଦାଣଓ ଟନ୍ତ ି
IV. ସାଧାଯଣୄଯ ମୁଫଓ ୄରାଓଭାୄନ 

 ପ୍ରଶନ ୫ 

ନଭିନ ୄଯ ଥିଫା ଫଫୃିତ ିଭଧ୍ୟଯୁ  ୄଓଈଟଁା ଣୁରି ଫରି୍ଣୄଯ ସତୟ ୄଟ ? 

I.                                                                    
II.                                                   
III.                                                                           
IV.                              

ପ୍ରଶନ ୬ 

ନଭିନୄ ଯ ଥିଫା ସଫୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫିୄ ର୍ର୍ତା କୁଡଓି ଟନ୍ତ ିୄଓଫ ୄକାଟଓୁି ଙାଡଓିଯ ି : 

I. ନଭନୀଣ ଫୀଭା ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ 
II. ନକଦ ଭୂରୟଯ ଟଙ୍କା  ନବି ୄ ଯାକି୍ତ ନୁୄହ ଁ
III. ଫୀଭାଧାଯଓ ଫାଙଫି ୄଓଈଁଠ୍ାୄଯ ସଂଯକି୍ଷତ ସଂଘଣ ଫନିିୄ ମାକ ଓଯାୄହଈଙ ି  
IV. ସଫ ନଭିନ ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଅିମାଈଙ ି

ପ୍ରଶନ ୭ 

ୄଓଈଁଟା ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ଓି ୄଟ  ? 

ଫଫୃିତ ି I  : ଏହା ଫୀଭାଧାଯଓଙୁ୍କ ପି୍ରଭିଣମ୍ ପ୍ରଦାନ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯଫିାାଆଁ ନୁଭତ ିଦଏି ।  
ଫଫୃିତ ି  II : ରିସୀ ଧିଓାଯୀ ନକଦ ଟଙ୍କାଯ ଭୂରୟ ଯୂୄଯ ଫଚାଯ  ଈୄଯ ଅଧାଯତି ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ଈାଚ ନ 
ଓଯିାଯିୄ ଫ 

I. I ସତୟ ୄଟ  
II. II ସତୟ ୄଟ  
III. I ଏଫଂ II ସତୟ ୄଟ 
IV. I ଏଫଂ II ଭିଥୟା ୄଟ  

ପ୍ରଶନ ୮  

ନଭିନୄ ଯ ଥିଫା ସଫୁ ଣୁରି ଏସ୍ ଫରି୍ଣୄଯ ସତୟ ୄଟ ୄଓଫ ୄକାଟଓୁି ଙାଡଓିଯ ି : 

I. ୄଶ୍ରଣୀ ଧାଯଣଓାଯୀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ ପଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟଯୁ ଭୄନାନଣନ ଓଯିାଯଫି 
II. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟ କୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି
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III. ୄଶ୍ରଣୀ କୁଡଓି ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ ଏଓ ଭୂରୟ ୄଦଫା ଓଭିା  ନଣିଭତି ଫୀଭା ାଆଁ ୄଦଣ ଥ ଯ ଭୂରୟକୁଡଓି  
ୄଦଫା ଦ୍ୱାଯା ଓଣିାମାଆାୄଯ   

IV. ଣୁରି ରିସୀ ଯ କଠ୍ନ ଫୀଭା ଔଙ୍ଙ କୁଡଓି ଈାଦାନ ସଂଫନ୍ଧୄଯ  ାଯଦର୍ ୀ ୄଟ 

ପ୍ରଶନ ୯ 

ଅଆଅଯଡଏି ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁସାୄଯ, ୄକାଟଏି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନଭିନରିଖିତ ୄଓଈ ଁାଯବ୍ନଯଓି ସଂଘଣକୁଡଓି ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ୄମଈକଁୁଡଓି ବାଯତୄଯ ନୁଭତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାୄହାଆଙ ିତାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯଫି?  

ଘଣନ I : ୄଶ୍ରଣୀ ସଂୄମାଚଓ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି  
ଘଣନ II : ଯଫିର୍ତ୍ତି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି 

I. ୄଓଫ I 
II. ୄଓଫ II 
III. ଈବଣ I ଏଫଂ II 
IV. I ନୁହ ଁଓ ିII ଫ ିନୁହ ଁ

ପ୍ରଶନ ୧୦ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫଣ୍ଡର ଓଣ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ଓଯୁଙ ି? 

I. ଫଣ୍ଡ ସହତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକଡୁଓିଯ ସହସଂଫନ୍ଧ 
II. ଆକ୍ୱିଟୀ କୁଡଓି ସହତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସହସଂଫନ୍ଧ 
III. ସୁଯକି୍ଷତ ଏଫଂ ସଂଘଣ ଈାଦାନଯ ଭିଶ୍ରଣ 
IV. ସୁଯକି୍ଷତ ଏଫଂ ସଂଘୟ ଉାଦାନଯ ୃଥଓୀଓଯଣ 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 
ଉର୍ତ୍ଯ ୧ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  II ୄଟ 

ସାଧନକୁଡଓିଯ  ନ୍ତଯ-ୄରୌଓଓି ଅଫଣ୍ଟନ  ସଭଣ ସାଥିୄଯ ସାଧନକୁଡଓିଯ ଅଫଣ୍ଟନଓୁ  ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ଓଯୁଙ । 

ଉର୍ତ୍ଯ ୨ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  IV ୄଟ । 

ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିୄଯ  ନଶି୍ଚଣ ଓଯଫିା ସହଚ ନୁୄହ ଁ। 

ଉର୍ତ୍ଯ ୩ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  I ୄଟ । 

ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ରିସୀ ପ୍ରଥୄଭ ଣୁଏସ୍ଏ ୄଯ ଣାୄହାଆଥିରା । 



  

174 

 

ଉର୍ତ୍ଯ ୪ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  III ୄଟ । 

ଜ୍ଞାନୀ ୄରାଓଭାୄନ କ୍ଷାତ ସହତି  ଅଯାଭଦାଣଓ ଟନ୍ତ ି ଏଫଂ ସଫୁଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା 
ଓଣିଫିାଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତ ି। 

ଉର୍ତ୍ଯ ୫ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  III ୄଟ । 

ଣୁରି'ଏସ୍ ୄସଭାନଂଓଯ ଫଧି, ଔଙ୍ଙ  କୁଡଓି ଏଫଂ ସଂଘଣ ଈାଦାନ କୁଡଓି ସଫନ୍ଧୄଯ ାଯଦର୍ ୀ ୄଟ । 

ଉର୍ତ୍ଯ ୬ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  I ୄଟ । 

ଫୀଭା ାଆଁ ପି୍ରଭଣିମ୍ ୄଦଫା ସ୍ଙାଣୀ ୄଟ ଏଫଂ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଚୀଫନ ଫୀଭା ସହତି ନଭନୀଣ ନୁୄହ ଁ। 

ଉର୍ତ୍ଯ ୭ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  III ୄଟ । 

ଈବଣ ଫଫୃିର୍ତ୍ ିକୁଡଓି ସତୟ ୄଟ । ଫୀଭା ାଆଁ ଥ  ୄଦଫା ନଭନଣିତା ସାଫ ଚନୀନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄକାଟଏି 
ଫିୄ ର୍ର୍ତା ୄଟ । 

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଏହ ି ଅଓୃତ ି ଫୀଭାଧାଯଓଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄପଯସ୍ଗଯ ହାଯ ଓଙି ି ଫଚାଯ ଅଧାଯତି ନୁକ୍ରଭଣିଓା ୄମାଡ ି
ଈାଚ ନ ଓଯଫିାଓୁ ନୁଭତ ିଦିନ୍ତ ି। 

ଉର୍ତ୍ଯ ୮ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  II ୄଟ । 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଣୁରି'ଏସ୍  ଫରି୍ଣୄଯ ୄଶ୍ରଣୀ ଭୂରୟକୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ  । 

ଉର୍ତ୍ଯ ୯ 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ  III ୄଟ । 

ଅଆଅଯଡଏି ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁସାୄଯ  ାଯବ୍ନଯଓି ସଂଘଣକୁଡଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ବାଯତୄଯ  ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ 
ୄଶ୍ରଣୀ ସଂୄମାଚଓ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି ଏଫଂ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି ାଆଁ ନୁଭତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯଫି । 

ଉର୍ତ୍ଯ ୧୦  

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ IV ୄଟ ।  
ସୁଯକି୍ଷତ ଏଫଂ ସଂଘୟ ଉାଦାନଯ ୃଥଓୀଓଯଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫଣ୍ଡରଓୁ ନିୄ ଦ୍ଦଧଶ ଓଯୁଙ ି। 



  

175 

 

ଧ୍ୟାୟ 10 
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄଓଫ ଓା ଭୃତୁୟଠ୍ାଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଏହାଯ ନୟାନୟ ପ୍ରୄଣାକ 
/ଈୄମାକ ଭଧ୍ୟ ଯହଙି ି  ଏହାଓୁ ଯଣିାଭଚନତି ଫୀଭା ରାବ ସହତି ଫଶି୍ୱାସ ଚାତ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ଈୄମାକ ׀
ଓଯାମାଆାୄଯ; ଏହାଓୁ ଏଓ ରିସୀ ଚାତ ଓଯଫିାୄଯ ମାହା ଈୄଦୟାକକୁଡଓିଯ ପ୍ରଭୂଔ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଅଫୃତ ଓୄଯ 
ଏଫଂ ଫନ୍ଧଓସଫୁଯ ଫିୄ ଭାଘନୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀ ଅୄଭ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଏହ ିଫବିିନ୍ନ ପ୍ରୄଣାକ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତୄଯ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯଫିା ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄଣାକ 
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରୄୟାକ 

1. ଫଫିାହତି ଭହିା ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଧିନୟିଭ 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ େଷ୍ଟ ୂଫଶି୍ୱସନୀଣତା  ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଫାର୍ଓିୀ ସହତି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ 
ରାବସଫୁଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ/ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯ ଈୄଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଯଯ ପ୍ରମୁଚୟତା ୄନଆ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ 
ବାଯତୄଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଯଯ ୄରା ସହତି େଷ୍ଟଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ଧିଓ ସନ୍ଦ ଓଯାମାଈନାହିଁ, ଏହ ିଫରି୍ଣଓୁ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ 
ଫୁଛଫିା ରାବଦାଣଓ ହୁଏ ׀  

ଫଫିାହତି ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଧିନଣିଭ, 1874 ଯ ନୁବାକ 6 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ତ୍ନୀ  
ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତଭିାନଙୁ୍କ ରାବଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଫଫିାହତି ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଧିନଣିଭ, 1874ଯ ନୁବାକ 6 ଏଓ 
େଷ୍ଟଯ କଠ୍ନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ׀  

ଘତି୍ର 1 : MWP ଧିନୟିଭ ନ୍ତକଧତ ରାବଗ୍ରହୀତା 

 

ଏହା ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫଫିାହତି ୁଯୁର୍ ଦ୍ୱାଯା ତା‟ ନଚି ଚୀଫନ ଈୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା, ଏଫଂ 
ତା‟ ତ୍ନୀ, ଓଭିା ତା‟ ତ୍ନୀ  ସନ୍ତାନ, ଓଭିା ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ଫ ି ରାବ ାଆଁ ଏହା ସମ୍ମଔୁୄଯ ପ୍ରଓଟ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ, ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସବ ିହତି ନୁସାୄଯ ତା‟ ତ୍ନୀ, ଓଭିା ତା‟ ତ୍ନୀ  
ସନ୍ତାନ, ଓଭିା ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ଫ ିରାବ ାଆଁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ଏଫଂ ଏଓ େଷ୍ଟ ୄଟ ୄଫାରି ଧଯ ିନଅିମିଫ, 
ଏଫଂ ୄମ ମ ୟନ୍ତ େଷ୍ଟଯ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ ଯହଥିିଫ, ତାହା ତ,ି ଓଭିା ତା‟ ଊଣଦାତାଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣଯ ଧୀନୄଯ, 
ଓଭିା ତା‟ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଂର୍ ୄହାଆ ଯହଫି ନାହିଁ ׀  

ଓ)  MWP ଧିନୟିଭ ନ୍ତକଧତ ଏଓ ରିସୀଯ ୄଫୈଶଷି୍ଟୟ 

i. ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଏଓ ବିନ୍ନ େଷ୍ଟ ହସିାଫୄଯ ଯହଫି ׀ ତ୍ନୀ ଓଭିା ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତ ିୂ18 ଫର୍  ଫଣସଯୁ ଉଦ୍ଧ   
ଏଓ େଷି୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ii. ରିସୀଟ ିନୟାଣାଣ ସଂରଗ୍ନ, ଊଣଦାତା ଏଫଂ ଏଯଓି ିଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣଯ ଫାହାୄଯ ଯହଫି ׀  

iii. ଦାଫୀ ଥ ଓୁ େଷି୍ଟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀  
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iv. ରିସୀଓୁ ସଭ ଣ ଓଯାମାଆାଯଫି ନାହିଁ ଏଫଂ ନାଭୀତଓିଯଣ ନା ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଙ ି
  ׀

v. ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ରାବସଫୁଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଓଭିା ଯଘିାନା ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ 
େଷି୍ଟ ନମୁିକ୍ତ ନ ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକି୍ଷତ ଯାର୍ ି ଯାଷ୍ଟ୍ର ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ରାକୁ ୄହାଆଥିଫା ଫୀଭାଯ 
ଓାମ ୟାଣ ଫସ୍ଙିତ ତାଯ ସଯଓାଯୀ େଷି୍ଟଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆମାଏ ׀  

ଔ  ରାବ 

ଏଓ ଟ, ସଂୄର୍ାଧନୀଣ େଷ୍ଟ ପ୍ରସଂଫଦିା ନ୍ତକ ତ େଷ୍ଟଓୁ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ଫୀଭା 
ରିସୀ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ ׀ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ରାବ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, େଷ୍ଟ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ପ୍ରର୍ାସନ ାଆଁ ଏଓ 
େଷି୍ଟ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫିା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓୁି ଧାଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯ,ି 
ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟୄଯ ତା‟ ଧିଓାଯସଫୁଓୁ ତୟାକ ଓୄଯ  ׀ େଷ୍ଟି ଫୀଭା 
ରାବଓୁ ନିୄ ଫର୍ ଓୄଯ ଏଫଂ େଷ୍ଟଓୁ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ରାବଗ୍ରହୀତା ାଆଁ ଯଘିାତି ଓୄଯ ׀    

ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିତ/ିତ୍ନୀ ଏଫଂ ିରାଭାନଙ୍କ ରାବ ାଆଁ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଥା ଯହଙି,ି ରାବଗ୍ରହୀତା 
ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ନୟ ୄଫୈଧିଓ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏଓ େଷ୍ଟ କଠ୍ନ ଓଯଫିା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ରିସୀ 
ରାବସଫୁଓୁ ରାବଗ୍ରହୀତାଯ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ ସଭଣୄଯ ଫଜି୍ଞତା ସହତି ନିୄ ଫର୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ବଫରି୍ୟତ 
ଊଣଦାତାଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ରାବଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଯୄଔ ׀  

2. ଓ ିଭୟାନ ଫୀଭା 

ଓଭିୟାନ ଫୀଭା ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ଫୀଭା ୄଟ ׀ 

ଯିବାଷା 

ଓଭିୟାନ ଫୀଭା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ଧନା ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୟଫସାୟ ଦ୍ାଯା ୄସହ ିଅଥଓି କ୍ଷତ ି
ାଆଁ, ୄସହ ିଫୟଫସାୟଯ କ୍ଷତୂିଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ନଅିମାଏ, ମାହା ଫୟଫସାୟଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ସଦସୟଙ୍କ ଭୃତୁୟ 
ଓଭିୋ ଫସି୍ତାଯିତ ସଭଥଧତାଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଏହାଓୁ ସଯଯୂୄ ଓହଫିାଓୁ କୄର, ଓ ି ଭୟାନ ଫୀଭା ୄହଈଙ ି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ମାହାଓୁ ଫୟଫସାଣ ସଯୁକ୍ଷା 
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ରିସୀ ଫଧି ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ଈୄମାକୀତାଯ ସଭଣାଫଧି 
ଫାହାଯଓୁ ଫସି୍ଗାଯତି ହୁଏ ନାହିଁ ׀ ଓ ିଭୟାନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ାଔୄଯ ଥାଏ 
ଏଫଂ ଏହାଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ହାନସିଫୁ ାଆଁ ଫୟଫସାଣଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ଓଯଫିା ମାହା ଏଓ ଭୂଔୟ ଅଣ 
ଈତ୍ପନ୍ନଓାଯୀଯ ହାନ ିସହତି ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣ ଫଙି୍ଚନି୍ନତାୄଯ ସହାଣଓ ୄହଫା ׀ ଓଭିୟାନ ଫୀଭା ୄହାଆଥିଫା 
ଫାସ୍ଗଫ ହାନସିଫୁଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ଫୀଭା ରିସୀ ଈୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଅଥଓି 
ଯାର୍ ିଦ୍ୱାଯା କ୍ଷତିଯୂଣ ଓୄଯ ׀  

ୄନଓ ଫୟଫସାଣୄଯ ଏଓ ଓ ିଭୟାନ ୂଭୂଔୟ ଫୟକି୍ତ  ଥାଏ ମିଏ ଧିଓାଂର୍ ରାବ ାଆଁ ଦାଣୀ ଯୄହ, ଓଭିା ୄଫୌଦ୍ଧଓି 
ସବ୍ନର୍ତ୍ ିବ ିୄଓୌର୍ ସଭହୂଓୁ ପ୍ରତସି୍ଙାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ନନୟ  ଓଠ୍ନି ୄଓୌର୍ ଥାଏ, ମାହା ସଂକଠ୍ନ ାଆଁ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦାତା ୄଓୌଣସ ିଓଭ ଘାଯୀ ମାହାଯ ଜ୍ଞାନ, ଓାମ ୟ, ଓଭିା ୄଭାଟାୄଭାଟ ି ୄମାକଦାନଓୁ 
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ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ନନୟଯୂୄ ଭରୂୟଫାନ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ, ତାଯ ଚୀଫନ ଓଭିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈୄଯ ଏଓ ଓ ିଭୟାନ 
ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆାୄଯ ׀  

ନମୁିକି୍ତଦାତା ଭୂରୟ ୂମଥା: ସ୍ଙାଣୀ ସହାଣତା ୄନଫା ଓଭିା ଏଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ବର୍ତ୍ ି ଓଯଫିା  ଏଫଂ ହାନ ି ୂମଥା: 
ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାୄନ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ୄହଫା ମ ୟନ୍ତ ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିାୄଯ ହ୍ରାସ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷଭତା  ମାହା 
ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତଓୁ ହଯାଆଫା ଫସଯୄଯ ନମୁିକି୍ତଦାତା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ତାଯ ସଭାୄଣାଚନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହା ଓଯଥିାଏ  ׀ 

ଓଭିୟାନ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ଭୂଔୟ ଫୟକି୍ତଯ ନଚି ଅଣ ୄକ୍ଷା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ରାବଦାଣିତା ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ଓଯ ଓୁର୍ ୄଟ ୄମୄହତୁ 
ସଭଗ୍ର ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫୟଫସାଣ ଔଙ୍ଙ  ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ଯୂୄ, 
ଓଭିୟାନ ଫୀଭାୄଯ ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ଅଣ ଯୂୄ ଯକିଣିତ ଓଯ ିଏହା ଈୄଯ ଓଯ ରକାମାଏ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଭୂରୟାଙ୍କନୄଯ ଫୟଫସାଣଯ ଡଟିଓଯା ୄହାଆଥିଫା ଫୟଫସାଣ ଫଫିଯଣକୁଡଓି ଏଫଂ ପାଆର 
ଓଯାମାଆଥିଫା IT  ଯଟିର୍ଣ୍ସଫୁଓୁ ୄଦଖିୄଫ ׀ ସାଧାଯଣତଃ, ଓବ୍ନାନୀ ଓଭିୟାନ ଫୀଭା ାଆଁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ରାବଦାଣଓ 
ୄହଫା ଈଘତି ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ହାନ ିଓଯୁଥିଫା ଓନୁି୍ତ ଈର୍ତ୍ଭ-ନଧିି ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ 
ାଆଁ ଅର୍ତ୍ ିଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ଓ)   ଓଏି ଏଓ ଓଭିୟାନ ୄହାଆାୄଯ ?   

ଏଓ ଓଭିୟାନ ୄଓହ ିଫ ିୄହାଆାୄଯ ମିଏ ଫୟଫସାଣ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଚଡତି ଥାଏ ମାହାଯ ହାନ ିଫୟଫସାଣ 
ାଆଁ ଅଥଓି ପ୍ରଫ ପ୍ରଣାସଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଈଦାହଯଣସ୍ୱଯୂ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ଓବ୍ନାନୀଯ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ଓ, ଏଓ 
ସହବାକୀ, ଏଓ ଭଔୂୟ ଫିୄ କ୍ରତା, ଭୂଔୟ ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ଭୟାୄନଚଯ, ଓଭିା ୄସହ ିଫରି୍ଷି୍ଟ ୄଓୌର୍ ଓଭିା ଜ୍ଞାନ ଥିଫା 
ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଭୂରୟଫାନ ୄଟ ׀  

ଔ)  ଫୀଭାୄମାକୟ ହାନ ି

ନଭିନ ହାନସିଫୁ ୄସସଫୁ ଟନ୍ତ ିମାହା ାଆଁ ଓ ିଭୟାନ ଫୀଭା କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ :  

i. ଫସି୍ଗାଯତି ସଭଣାଫଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ହାନ ି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୂଔୟ ଫୟକି୍ତ ଓାଭ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥ  ହୁଏ, 
ସ୍ଙାଣୀ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ଏଓ ପ୍ରତସି୍ଙାନଯ ବର୍ତ୍ ି ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ାଆଁ ଥ  ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ׀ 

ii. ରାବକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଫୀଭା ଓଯାମାଏ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ହଯାଆଥିଫା ଫକି୍ରୀକୁଡଓିଠ୍ାଯୁ 
ୄହାଆଥିଫା ହଯାଆଥିଫା ଅଣସଫୁଯ ସଭାୄଣାଚନ ଓଯଫିା, ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତ ଚଡତି ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫୟଫସାଣ 
ୄପ୍ରାୄଚଓଟଯ ଫିଭନ ଓଭିା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣଠ୍ାଯୁ ଈୁଚଥିିଫା କ୍ଷତ,ି ଫସି୍ଗାଯ ଓଯଫିାଯ ଫସଯଯ ହାନ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ 
ୄଓୌର୍ ଓଭିା ଜ୍ଞାନଯ ହାନ ିଆତୟାଦ ି׀  

3. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା ( MRI) 

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ଅଣ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଣିିଫା ାଆଁ ଏଓ ଊଣ ୄନଈଙନ୍ତ ି  ଅଣଙୁ୍କ ଊଣ ଫୟଫସ୍ଙାଯ ଂର୍ ଯୂୄ ଫୟାଙ୍କ ׀
ଦ୍ୱାଯା ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା ାଆଁ ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
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ଓ)  MRI ଓ‟ଣ ୄଟ?  

ଏହା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ମାହା କହୃ ଊଣ ଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏହା ଭୂତଃ 
ଏଓ ହ୍ରାସଫାନ୍ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଊଣ ଈୄଯ 
ଫର୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ଓୁି ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିାାଆଁ ନଅିମାଆଥାଏ ମଦ ିୄସ ଏହାଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯିୄ ର୍ାଧ ୂଫ ଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ 
ଓୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ଏଓ ଊଣ ସଯୁକ୍ଷାଦାତା ରିସୀ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିୄମାଚନା ଫଣସ୍କ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଈମୁକ୍ତ ୄଟ ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ଫରଭିତଭାୄନ ରିସୀଧାଯୀଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ 
ୄସଭାନଙ୍କ ଊଣସଫୁଓୁ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣତା ୄରାଡ ିାଯନ୍ତ ି׀  

ଔ)  ୄଫୈଶଷି୍ଟୟ 

ରିସୀ ସଭ ଣ ଭୂରୟ ଓଭିା ଯିକ୍ୱତା ରାବ ଧାଯଣ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫର୍  ଓମ୍ ୄହଈଥାଏ ମାହା ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ବ ି ନୁୄହଁ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ରିସୀ ସଭଣାଫଧି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଯୄହ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା ଙୄଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

I. ୄକ୍ଷାଓୃତ ଫନ୍ଧଓ ହାଯଓୁ ସୁକଭ ଓଯଫିା 
II. କୃହ ଊଣ ଈଧାଯଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
III. ଫନ୍ଧଓ ଯଔାମାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭରୂୟଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା 
IV. ତୁଟ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନଷି୍କାସନଯୁ ଫଞ୍ଚଫିା  
 

ସାଯାଂଶ 

 ଫଫିାହତି ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଧିନଣିଭ, 1874 ଯ ନୁବାକ 6 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ତ୍ନୀ  
ସନ୍ତାନସନ୍ତତଭିାନଙୁ୍କ ରାବସଫୁଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

 MWP ଧିନଣିଭ ନ୍ତକ ତ ରାକଓୁଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ନୟାଣାଣ ସଂରଗ୍ନ, ଊଣଦାତା ଏଫଂ ଏଯଓି ିଚୀଫନ 
ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ନଣିନ୍ତ୍ରଣଯ ଫାହାୄଯ ଥିଫ ׀  

 ଓଭିୟାନ ଫୀଭା ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ଫୀଭା ୄଟ ׀ ଏହାଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ ନା 
ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ଦ୍ୱାଯା ୄସହ ିଅଥଓି ହାନଯି କ୍ଷତିୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ନଅିମାଏ, ମାହା 
ଫୟଫସାଣଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ସଦସୟଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଫସି୍ଗାଯତି ସଭଥ ତାଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା ଭୂତଃ ଏଓ ହ୍ରାସଫାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଓର୍ତ୍ ା 
ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଊଣ ଈୄଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ଓୁି ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଅିମାଆଥାଏ ମଦ ି ୄସ ଏହାଯ 
ସଂରୂ୍ଣ୍  ଯିୄ ର୍ାଧ ୂଫ ଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ ׀  
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ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ଫଫିାହତି ଭହିା ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଧିନଣିଭ 

2. ଓଭିୟାନ ୂଭୂଔୟ ଫୟକି୍ତ  ଫୀଭା 
3. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

MRI କୃହ ଋଣ ଉଧାଯଓର୍ତ୍ଧାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଓଭିୟାନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ସାଧାଯଣତଃ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ?  

I. ଓଭିୟାନ ଅଣ 

II. ଫୟଫସାଣ ରାବଦାଣିଓତା 
III. ଫୟଫସାଣ ଆତହିାସ 

IV. ଭୁଦ୍ରାଫୀତ ିସୂଘଓ 

ପ୍ରଶନ 2 

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା ୂ MRI) ଓୁ ____________ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

I. ଫଧ ଭାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା 
II. ହ୍ରାସଭାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା 
III. ଯଫିର୍ତ୍ ନୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା 
IV. ସାଫ ୄବୌଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା 

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ହାନକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁକୁଡଓୁି ଓଭିୟାନ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ଓଯାମାଏ ?  

I. ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄଘାଯୀ 
II. ଫସି୍ଗାଯତି ସଭଣାଫଧି ସଭନ୍ଧୀଣ ହାନ ିୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତ ଓାଭ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥ  ହୁଏ  
III. ସାଧାଯଣ ଦାଣିତ୍ୱ 

IV. ତୂଟ ି ଫିୄ ରା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ି

ପ୍ରଶନ 4 
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WMP ଧିନଣିଭ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ରିସୀ ଓାମ ୟଓାଯୀ ହୁଏ ׀ ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ରାବସଫୁଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ  
ଯଘିାନା ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ େଷି୍ଟଓୁ ନମୁିକ୍ତ ନ ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକି୍ଷତ ଯାର୍ ି____________ଓୁ 
ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆମାଏ ׀  

I. ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଜ୍ଞାତ ି

II. ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ସଯଓାଯୀ େଷି୍ଟ 

III. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
IV. ଫୀଭିତ 

ପ୍ରଶନ 5 

ଭୄହର୍ ଈଧାଯ ଓଯଥିିଫା ୁଞି୍ଜ ଈୄଯ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ଘାରୁ ଓଯଥିିରା ׀ ତାଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟ ୄଯ, ସଭସ୍ଗ 
ଊଣଦାତା ଭୄହର୍ଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିଡୁଓି ଙୄଯ ମିଫାାଆଁ ସଫୁ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯୁଙନ୍ତ ି  ନଭିନ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓି ׀
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଈଁଟା ଊଣଦାତାଭାନଙ୍କ ହୁଞ୍ଚ ଫାହାୄଯ ୄଟ ? 

I. ଭୄହର୍ଯ ନାଭୄଯ ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

II. ଭୄହର୍ଯ ଫୟାଙ୍କ ଏଓାଈଣ୍ଟ 

III. MWP ଧିନଣିଭ ଯ ନୁବାକ 6 ନ୍ତକ ତ ଓଣିାମାଆଥିଫା ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ 
IV. ଭୄହର୍ ନାଭୄଯ ଥିଫା ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ 

ପ୍ରଶନ 6 

MWP ଧିନଣିଭ ପ୍ରଓଯଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ୄଟ ? 

ଈକି୍ତ  I: ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ୄଘକ୍ କଡୁଓି ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ 

ଈକି୍ତ II: ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ୄଘକ୍ କଡୁଓି େଷି୍ଟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  

I. I ସତୟ ୄଟ 

II. II ସତୟ ୄଟ 

III. ଈବଣ I ଏଫଂ II ସତୟ ଟନ୍ତ ି 

IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫ ିସତୟ ନୁୄହଁ  

ପ୍ରଶନ 7 

MWP ଧିନଣିଭ ପ୍ରଓଯଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଟଁ ିସତୟ ୄଟ ? 

ଈକି୍ତ I: ଭୃତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓି ନାଭୀତଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ  
ଈକି୍ତ II: ଭୃତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓି େଷି୍ଟଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ  

I. I ସତୟ ୄଟ 

II. II ସତୟ ୄଟ 

III. ଈବଣ I ଏଫଂ II ସତୟ ଟନ୍ତ ି
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IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫ ିସତୟ ନୁୄହଁ  

ପ୍ରଶନ 8 

ଚଣ ତା‟ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ନଭିନ ଫୀଭା ପି୍ରଭଣିଭ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଓଭ ଘାଯୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣ ଯୂୄ ଓାଟଫିାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ?  

ସନ୍ଦ I: ଓଭ ଘାଯୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ରାବ ସହତି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ସନ୍ଦ II: ଚଣଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ରାବ ସହତି ଓଭିୟାନ ଚୀଫନ ଫୀଭା 

I. ୄଓଫ I 
II. ୄଓଫ II 
III. ଈବଣ I ଏଫଂ II 
IV. I ଏଫଂ II ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫ ିନୁୄହଁ  

ପ୍ରଶନ 9 

ୄସହ ି ଊଣଓର୍ତ୍ ା ୄମଈଭଁାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଅନୁର୍ଙି୍ଗଓ ଯୂୄ ଫନ୍ଧଓ ଯଔନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ସଧୁ 
ରକାଆଫା ଓନୁି୍ତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄସଭାନଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଯଖିଫାଯ ପ୍ରଥାଓୁ  ______________  ଓହନ୍ତ ି׀  

I. ସୁଯକ୍ଷା 
II. ଫନ୍ଧଓ 

III. ସୁଧୄଔାଯୀ 
IV. ହାଆୄାୄଥୄଓର୍ନ ୂଦୃଷ୍ଟି ଫନ୍ଧଓ  

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ରିସୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି କୃହ ଊଣ ଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ?  

I. ଚୀଫନ ଫୀଭା 
II. ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫୀଭା 
III. ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା 
IV. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା  
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀ 

ଓ ିଭୟାନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକଧତ ଫୀଭା ଯାଶଓୁି ସାଧାଯଣତଃ ଫୟଫସାୟ ରାବଦାୟିଓତା ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀ 
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ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା (MRI) ଓୁ ହ୍ରାସଭାନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ନ୍ତକଧତ ଫକଧୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀ 

ଫସି୍ତାଯିତ ସଭୟାଫଧି ସଭେନ୍ଧୀୟ ହାନ,ି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫୟକି୍ତ ଓାଭ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥଧ ହୁଏ, ସଫୁଓୁ ଓଭିୟାନ 
ଫୀଭା ନ୍ତକଧତ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII  ׀  

ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକଧତ ରାବସଫୁଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ  ଯିଘାନା ଓଯଫିା ାଆ ଁଏଓ ଫିୄ ଶଷ ଟ୍ରଷି୍ଟଓୁ ନମୁିକ୍ତ ନ 
ଓୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକଧତ ସଯୁକି୍ଷତ ଯାଶ ିଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ସଯଓାଯୀ ଟ୍ରଷି୍ଟଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII  ׀  

MWP  ଧିନଣିଭ ଯ ନୁବାକ 6 ନ୍ତକ ତ ଓଣିାମାଆଥିଫା ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନୟାଣାଣ ସଂରଗ୍ନ  
ଊଣଦାତାଭାନଙ୍କ ୁହଞ୍ଚ ଫାହାୄଯ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି II ׀ 

ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ୄଘକ୍ କୁଡଓି ଟ୍ରଷି୍ଟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଭୃତୁୟ ଦାଫୀକୁଡଓି ଟ୍ରଷି୍ଟଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII  ׀  

ଚୟଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ରାବ ସହତି ଓଭିୟାନ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓୁ ଓଭଧଘାଯୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣ ଯୂୄ 
ଓାଟଫିାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି  II  ׀  

ୄସହ ି ଋଣଓର୍ତ୍ଧା ୄମଉଭଁାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସବ୍ନରି୍ତ୍ଓୁ ଅନୁସଙି୍ଗଓ ଯୂୄ ଫନ୍ଧଓ ଯଔନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ସଧୁ 
ରକାଆଫା ଓନୁି୍ତ ସବ୍ନରି୍ତ୍ଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଧୀନୄଯ ଯଖିଫା ପ୍ରଥାଓୁ ଫନ୍ଧଓ ଓହନ୍ତ ି׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି III  ׀  

ଫନ୍ଧଓ ଫିୄ ଭାଘନ ଫୀଭା କୃହ ଊଣ ଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ  11 

ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଏଫଂ ଭରୂୟାଙ୍କନ / ଭରୂୟାୟନ 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିଫଦିୟାଥ ୀଓୁ ୄସହ ିଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ସହତି ଯଘିତି ଓଯାଆଫା ୄମଈଁକଡୁଓି ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଘୁକି୍ତସଫୁଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଏଫଂ ରାବ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଟନ୍ତ ି  ଅୄଭ ପ୍ରଥୄଭ ୄସହ ିତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ׀
ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ମାହା ପି୍ରଭଣିଭ କଠ୍ନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି ଏଫଂ ତାୄଯ ଧିୄର୍ର୍  ୄଫାନସଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଈୄଯ 
ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭକୁଡଓି 

 

ଓ. ଫୀଭା ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ – ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ 

ଔ. ଧିୄର୍ର୍ ଏଫଂ ୄଫାନସ 
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ଓ. ଫୀଭା ଭୂରୟ ନଦି୍ଧଧାଯଣ – ଭୂବୂତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ 

1. ପି୍ରଭୟିଭ 

ସାଧାଯଣ ବାର୍ାୄଯ, ଏହ ିଦ ୄସହ ିଭୂରୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ 
ଓଯଫିାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ପ୍ରତ ିଏଓ ହଚାଯ ଟଙ୍କା ହାଯୄଯ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ 
  ଏହ ିପି୍ରଭଣିଭ ହାଯସଫୁ ହାଯଯ ସାଯଣୀ ଅଓାଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ׀

ଘତି୍ର 1 : ପି୍ରଭୟିଭ 

 

ୄମଈଁ ହାଯ/ ଭରୂୟ ସଫୁ ଏହ ିସାଯଣୀକୁଡଓିୄଯ ପି୍ରଣ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ, ୄସକୁଡଓୁି “ପିସ ପି୍ରଭଣିଭ” ଓୁହାମାଏ ׀ ଏକୁଡଓି 
ସାଧାଯଣତଃ ସଭାନ ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଟନ୍ତ ିମାହାଓୁ ପ୍ରତ ି ଫର୍  ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ଏକୁଡଓି ଫଧି ସାଯା ସାଭାନ ଥାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଫାର୍ଓି ହାଯ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଅୟୁ ାଆଁ ଏଓ ୄଓାଡଏି ଫଷଧଯ ଫୃରି୍ତ୍ଦାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତୀ ରିସୀ ାଆଁ ପି୍ରଭୟିଭ ଟ 4,000 ହୁଏ, 
ଏହାଯ ଥଧ ୄହଉଙ ିୄମ ପ୍ରତଫିଷଧ ଟ 4,000 ୄରଔାଏଁ ୄଓାଡଏି ଫଷଧ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଓୁ ଡଫି ׀  

ଫର୍ୟ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଥିଫା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମଈଁଥିୄଯ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ୄଓଫ ପ୍ରଥଭ ୄଓୄତଓ ଫର୍ ୄଯ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଏଓଭାତ୍ର ପି୍ରଭିଣଭ ଘୁକି୍ତସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଯହଙି ି ୄମଈଁଠ୍ ି ୄଓଫ ୄକାଟଏି 
ପି୍ରଭଣିଭ ଘୁକି୍ତଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ୄଦଣ ୄହାଆଥାଏ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ନିୄ ଫର୍ ଈନମୟଔ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

2. ଯିୄଫଟ (ଙୁଟ) 
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ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄଦଣ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ିଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଯିୄ ଫଟ ୄହଈଙ ି:  

 ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ 

 ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଣାୀ ାଆଁ 

ଓ) ଫୀଭା ଯାଶ ିାଆଁ ଯିୄ ଫଟ 

ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ ଯିୄ ଫଟ ୄସଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ୄମଈଭଁାୄନ ଧିଓ ଫୀଭାଯାର୍ ିରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ ି  ׀
ଏହାଓୁ ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄସହ ିରାବସଫୁ ୄଦଫାଯ ଏଓ ଈାଣ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈଙ୍ଙତଯ 
ଭୂରୟଯ ରିସୀସଫୁ ୄଦଫା ସଭଣୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହାଯ ଓାଯଣ ଫହୁତ ସଯ ୄଟ ׀ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଟ 50,000 ୄହଈ ଓଭିା ଟ 5,00,000 ାଆଁ ଏଓ ରିସୀଯ ଓାମ ୟ ଓଯଥିାଈ, ଈବଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 
ଯଶି୍ରଭଯ ଯଭିାଣ, ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ, ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସାସଙି୍ଗଯ ଭୂରୟ ସଭାନ ହିଁ ଯୄହ ׀ ଓନୁି୍ତ 
ଈଙ୍ଙତଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ରିସୀସଫୁ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଈାଚତି ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ରାବ ଚ ନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଔ)  ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଣାୀ ାଆଁ ଯିୄଫଟ 

ୄସହବି ି ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରଣାୀ ାଆଁ ଏଓ ଯିୄ ଫଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ 
ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓୁି ଫାର୍ଓି, ଦ୍ଧ -ଫାର୍ଓି, ୄତୈଭାସଓି ଓଭିା ଭାସଓି ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଆ 
ାଯନ୍ତ ି׀ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଣାୀ ୄମୄତ ଫାଯଭାଯ ୄହଫ, ୄସଫା ଭୂରୟ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀ ଫାର୍ଓି  ଦ୍ଧ  ଫାର୍ଓି 

ପ୍ରଣାୀୄଯ ସଂଗ୍ରହ  ୄରଔାଫଧିି ଫର୍ ଓୁ ୄଓଫ ଥୄଯ ଚଡତି ଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିୄତୈଭାସଓି  ଭାସଓି 
ପ୍ରଣାୀଯ ଥ  ୄହଈଙ ିପ୍ରକ୍ରଣିା ଧିଓ ଫାଯଭାଯ ୄଟ ׀ ୄତୈଭାସଓି  ଭାସଓି ପ୍ରଣାୀ ତୁନାୄଯ ଦ୍ଧ -ଫାର୍ଓି 
ଓଭିା ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭିଣଭ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ପ୍ରର୍ାସନଓି ଭୂରୟୄଯ ସଂଘଣୄଯ ସଭଥ  ହୁଏ ׀ ସୄଫ ାଯ,ି ଫାର୍ଓି 
ପ୍ରଣାୀୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏହ ିଯାର୍ଓୁି ସଭଗ୍ର ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଈୄମାକ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଏହା ଈୄଯ ସଧୁ ଚ ନ 
ଓଯିାୄଯ ׀ ୄତଣୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫାର୍ଓି  ଦ୍ଧ ଫାର୍ଓି ପ୍ରଣାୀ ଈୄଯ ଯିୄ ଫଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ ଏକୁଡଓି 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ସଂକୃ୍ତ ପ୍ରର୍ାସନଓି ଔଙ୍ଙ ଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଓଯଫିା ାଆଁୄ ׀
ଭାସଓି ପ୍ରଓାଯଯ ପ୍ରଦାନ- ାଆଁ ଓଙି ିତଯିକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଘାଚ  ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

3. ତଯିିକ୍ତ ଘାଚଧ 

ସାଯଣୀ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ାଆଁ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ ୄମଈଭଁାୄନ ୄଓୌଣସ ିଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  
ଓାଯଓ ନ୍ତକ ତ ନ ଥାନ୍ତ ିମାହା ଏଓ ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ׀ ୄସବ ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଚୀଫନଭାନଙୁ୍କ ଭାନଓ 
ଚୀଫନ ଓୁହାମାଏ ଏଫଂ ଘାଚ  ଓଯାମାଈଥିଫା ଭୂରୟଓୁ ସାଧାଯଣ ଭରୂୟ ଓୁହାମାଏ ׀  

ମଦ ିଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଈଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ୄଯାକ ଓଭିା ଭଧୁୄଭହ ବ ିୄଓୄତଓ ହୃଦଣ ସଭସୟାୄଯ ୀଡତି 
ଥାଏ, ମାହା ତା‟ ଚୀଫନ ାଆଁ ଏଓ ଅଦ ୄହାଆାୄଯ, ୄସବ ିଚୀଫନଓୁ ନୟ ଭାନଓ ଚୀଫନ ତୁନାୄଯ ଈ- 
ଭାନଓ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକଓୁଯଫିା ାଆଁ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଆାୄଯ ׀ ୄସହବି ିଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ତଯିିକ୍ତ ୄସଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ରାକ ୁଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଈଭଁାୄନ 
ଏଓ ସଓ ସ ଏୄକ୍ରାୄଫଟ ବ ିଏଓ ଅଦରୂ୍ଣ୍  ଫୟଫସାଣୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥାଅନ୍ତ ି׀ ଏହସିଫୁ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଯଣିାଭ 
ସାଯଣୀ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ୄହାଆାୄଯ ׀  



 

188 

 

ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଓଙି ିତଯିକି୍ତ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ, ୄମଈଁକୁଡଓି ଏଓ ତଯିକି୍ତ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଦ୍ୱକିଣୁିତ ଦୁଖ ଟଣା ରାବ ଓଭିା DAB ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ୂୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଦାଫୀ ଯୂୄ 
ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଦ୍ୱକିୁଣ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ହୁଏ ମଦ ିଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ   ׀ ଏଥି ାଆଁ ଏଓ ଟଙ୍କା 
ପ୍ରତ ିହଚାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକୁ ଓଯିାୄଯ ׀  

ୄସହବି ିପ୍ରତ ିହଚାଯ ଫୀଭା ଯାଶିୄ ଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯି ସ୍ଥାୟୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ରାବ (PDB) ଯୂୄ ଏଓ ରାବ 
ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

4. ପି୍ରଭୟିଭ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଓଯଫିା 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄଓଭତି ି ୄସହ ି ହାଯ/ଭରୂୟସଫୁଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯନ୍ତ ି
ୄମଈସଁଫୁଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ସାଯଣୀୄଯ ଦର୍ ାମାଆଥାଏ ׀ ଏହ ିଓାମ ୟଓୁ ଏଓ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା ସଂାଦତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 
ଫଧି ଫୀଭା, ସଂୂର୍ଣ୍  ଚୀଫନ  ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ବ ି ାଯବ୍ନଯଓି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ପ୍ରକ୍ରିଣା ନଭିନ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓୁି ଫଘିାଯ ଓୄଯ :  

 ଭୃତୁୟହାଯ 

 ସୁଧ 

 ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ଔଙ୍ଙ  
 ଯଚିବ  ୂସଂଘତି  
 ୄଫାନସ ୄରାଡଙି୍ଗ 

 

ଘତି୍ର 2 : ପି୍ରଭୟିଭଯ ଖଟଓସଫୁ 
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ପ୍ରଥଭ ଦୁଆଟ ି ତତ୍ତ୍ୱ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ କଠ୍ନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ନୟ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ୄରାଡ 
ଓଯାମାଏ ମାହା ପୄଯ ୄଭାଟ ଓଭିା ପିସ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀  

ଓ)   ଭୃତୁୟହାଯ ଏଫଂ ସଧୁ 

ଭୃତୁୟହାଯ ୄହଈଙ ି ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ପ୍ରଥଭ ତତ୍ତ୍ୱ ׀ ଏହାଓୁ ଏଓ ଭତୁୃୟହାଯ ସାଯଣୀ, ଯ ଈୄମାକ ଓଯ ିନଦି୍ଧ ାଯତି 
ଓଯାମାଏ, ମାହା ଅଭଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଅଣୁ ାଆଁ ଭୃତୁୟହାଯଯ ଏଓ ଅଓନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଅଣୁ 35 ାଆଁ ଭୃତୁୟ ହାଯ 0.0035 ହୁଏ ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ପ୍ରୄତୟଓ 1000 ଫୟକି୍ତ ୄମଈଭଁାୄନ 
ଅଣୁ 35 ମ ୟନ୍ତ ଚୀଫତି ଥାଅନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 3.5 ୂଓଭିା 10,000 ଭଧ୍ୟଯୁ 35  ଅଣୁ 35  36 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯିୄ ଫ ୄଫାରି ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ׀  

ସାଯଣୀଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଅଣୁ ାଆଁ ଭୃତୁୟହାଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଈଦାହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ ଅଣୁ 35 ାଆଁ 0.0035 ଯ ହାଯଯ ଥ  ୄହଈଙ ି0.0035ଯ ଫୀଭା X 1000 ୂଫୀଭା ଯାର୍ ି  =  ଟ 
3.50 ପ୍ରତ ିହଚାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ ׀  

ଉୄଯାକ୍ତ ଭୂରୟଓୁ “ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭୟିଭ” ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀ ଧିଓ ଅୟୁ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭୟିଭ ଧିଓ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଫବିିନ୍ନ ଅଣୁ ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓୁି ଭିର୍ାଆ ଅୄଭ ୄସହ ି ଦାଫୀସଫୁଯ ଭୂରୟ ାଆ ାଯଫିା 
ୄମଈଁକୁଡଓି ସଭଗ୍ର ସଭଣ ଓଭିା ଫଧି, ଧଯନୁ୍ତ ଅଣୁ 35 ଠ୍ାଯୁ 55 ମ ୟନ୍ତ, ାଆଁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ୄଫାରି 
ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ି ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ୄଭାଟ ଭରୂୟ ଅଭଓୁ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ବଫରି୍ୟତ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁଓୁ 
ୄଦଔାମାଆ ାୄଯ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଏହା ଅଭଓୁ ଫତାଏ ୄମ ୄସସଫୁ ଦାଫୀଓୁ ମାହା ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହାଆାୄଯ, ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଭଓୁ ୄଓୄତ ଯଭିାଣୄଯ ଥ  ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ୄହଈଙ ିବଫରି୍ୟତ ଦାଫୀ ଭୂରୟସଫୁଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭୂରୟଯ ଅଓନ 
ଓଯଫିା ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯଫିାଯ ଓାଯଣ ୄହଈଙ ିୄମ ଅୄଭ ୄସଆଣା ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଘଷ୍ଟା 
ଓଯୁଙୁ ୄମ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଅଭ ହାତୄଯ ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ଥ  ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହା ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଦାଫୀସଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯିାଯଫି ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯଫିାଯ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରଣିା ଅଭଓୁ 
ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯଣଯ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ତତ୍ତ୍ୱ ାଔଓୁ ୄନଆମାଏ, ମାହାଓୁ “ସୁଧ” ଓୁହାମାଏ ׀  

ସୁଧ ୄହଈଙ ିସଯଯୂୄ ବଫରି୍ୟତ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ମାହା ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି, ତାଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭରୂୟଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଅୄଭ ଧଯ ିୄନଈଥିଫା ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ହାଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ  

ମଦ ିାଞ୍ଚ ଫର୍ ୄଯ ଫୀଭାଯ ଭରୂୟଓୁ ତୁାଆଫା ାଆଁ ଅଭ ାଔୄଯ ଟ 5 ପ୍ରତ ିହଚାଯ ଯହଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ 
ମଦ ିଅୄଭ ସଧୁହାଯଓୁ 6% ୄଫାରି ଧଯିୄ ନଫା, ାଞ୍ଚ ଫର୍  ୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଟ. 5 ଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭରୂୟ ୄହଫ 

5 x 1/(1.06)5 = 3.74 ׀  
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ମଦ ି 6% ଯଫିୄର୍ତ୍ଧ ଅୄଭ 10% ଧଯି ୄନଫା, ଫର୍ତ୍ଧଭାନ ଭୂରୟ ୄଓଫ 3.10 ୄହଫ ׀ ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ 
ଧଯନିଅିମାଆଥିଫା ସୁଧଯ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଫର୍ତ୍ଧଭାନ ଭୂରୟ ୄସୄତ ଓଭ ୄହଫ ׀  

ଭୃତୁୟହାଯ  ସୁଧ ଈୄଯ ଅଭଯ ଧ୍ୟଣନ ଠ୍ାଯୁ ଅୄଭ ଦୁଆଟ ିଭଔୂୟ ନଷି୍କର୍ ୄଯ ଈନୀତ ୄହଫା 

 ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀୄଯ ଭୃତୁୟହାଯ .ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ 

 ସୁଧ ହାଯ ୄମୄତଧିଓ ଭୄନ ଓଯାମିଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ 

ଫୀଭାଙ୍କଓଭାୄନ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ଓଙି ିସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଭୃତୁୟ ହାଯଓୁ ଭାନ ିନିନ୍ତ ିମାହା 
ଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତିୄ ଯ ୄସଭାୄନ ଅର୍ା ଓଯୁଥିଫା ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ 
ନିୄ ଫର୍ସଫୁଯୁ ମାହା ଈାଚ ନ ଓଯଫିାଓୁ ଅର୍ା ଓଯନ୍ତ ି׀ ତା‟ ୄକ୍ଷା ନଭିନ ସଧୁ ହାଯ ଭଧ୍ୟ ୄସଭାୄନ ଭାନ ିନିନ୍ତ ି
  ׀

ଶୁଦ୍ଧ ପି୍ରଭିୟଭ 

ସଭସ୍ଗ ବଫରି୍ୟତ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭରୂୟ “ରୁ୍ଦ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ପି୍ରଭିଣଭ” ୄଦଆଥାଏ ׀ 
ରୁ୍ଦ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ପି୍ରଭଣିଭ ଠ୍ାଯୁ, ଅୄଭ “ରୁ୍ଦ୍ଧ ସଭାନ ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ” ାଆ ାଯଫିା ׀ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ପି୍ରଭଣିଭଓୁ 
ସଭାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏହା ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୄଭାଟ ପି୍ରଭୟିଭ 

ଘତି୍ର 3 : ୄରାଡଙି୍ଗଯ ଯଭିାଣ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଓଯିଫା ାଆଁ ଭାକଧଦଶଓିା ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

 

ୄଭାଟ ପି୍ରଭିଣଭ ୄହଈଙ ି ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ ମୁକ୍ତ ୄରାଡଙି୍ଗ ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ ଯଭିାଣ ׀ ତିୄ ନାଟ ିଫଘିାଯ ଓଭିା 
ଭାକ ଦର୍ଓିା ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଙ ିମାହାଓୁ ୄରାଡଙି୍ଗଯ ଯଭିାଣଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ 
  ׀

i. ମୟାପ୍ତତା 

ସଭସ୍ଗ ରିସୀଠ୍ାଯୁ ୄଭାଟ ୄରାଡଙି୍ଗ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଭାଟ ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀଯ ଔଙ୍ଙ ଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ଏହା ନଯିାର୍ତ୍ା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଓଙି ିଭାଚନି ଯଖିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଏହା 
ଓବ୍ନାନୀଯ ରାବ ଓଭିା ଧିୄର୍ର୍ୄଯ ୄମାକଦାନ ୄଦଫା ଈଘତି୍ ׀  

ii. ମଥାଥଧତା( ନଷି୍ପକ୍ଷତା)  
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ଔଙ୍ଙ   ନଯିାର୍ତ୍ା ଭାଚନି ଆତୟାଦଓୁି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମାଚନାଯ ପ୍ରଓାଯ, ଫଣସ  ଫଧି ଅଦ ି
ଅଧାଯୄଯ ନୁାତୄଯ ଅଫଣ୍ଠନ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ଧାଯଣା ୄହଈଙ ି ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ରିସୀ ଏହାଯ 
ନଚିଯ ଭରୂୟ ାଆଁ ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଈଘତି, ମାହା ପୄଯ ୄମୄତଦୂଯ ସମ୍ଭଫ, ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ 
ନୟଓୁ ସହାଣତା ଓଯଫି ନାହିଁ ׀  

iii. ପ୍ରତିୄ ମାକୀତା 

ଯଣିାଭଚନତି ୄଭାଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଏହାଯ ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ସ୍ଙାନଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା 
ଈଘତି ׀ ମଦ ି ୄରାଡଙି୍ଗ ତ ି ୄଫର୍ୀ ହୁଏ, ଏହା ରିସୀସଫୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଭରୂୟଯ ଓଯିୄ ଦଆାୄଯ ଏଫଂ 
ୄରାଓଭାୄନ କ୍ରଣ ଓଯ ିନ ାଯନ୍ତ ି׀  

ଔ) ଔଙ୍ଙଧ ଏଫଂ ଯିଚବଧ (ସଂଘତି) 

ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଯଘିାନ ଔଙ୍ଙ  ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ମାହା ସମି୍ମତି ଓୄଯ:   

 ବିଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ  ବର୍ତ୍,ି 
 ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ 

 ଷ୍ଟାଫ୍ ୄଫତନ,  
 ଓାମ ୟାଣ ନଫିାସ, 
 ଓାମ ୟାଣ ୄଷ୍ଟସନଯୀ ୂୄରଔନ –ସାଭଗ୍ରୀ , 
 ଫଚୁିୀ ଘାଚ , 
 ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙ  ଆତୟାଦ ି

ଏହସିଫୁଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂକହୃୀତ ପି୍ରଭଣିଭଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  
ଏହ ିଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ୄରାଡ ୂୄମାକ  ଓଯାମାଏ ׀  

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଔଙ୍ଙ  ଫହନ ଓଯଥିାଏ :  

i. ପ୍ରଥଭତଃ, “ନୂତନ ଫୟଫସାୟ ଔଙ୍ଙଧ” ଯୂୄ ଯଘିତି ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫସ୍ଙାୄଯ ଫହନ ଓଯାମାଏ  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଔଙ୍ଙ , “ନୂତନୀଓଯଣ ଔଙ୍ଙଧ” ଯୂୄ ଯଘିତି ଔଙ୍ଙ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ଫହନ 
ଓଯାମାଏ ׀  

ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଓଭିା ନୂତନ ଫୟଫସାଣ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ମୟାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଅଆନତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ 
ଯଚିବ ଯୂୄ ଓଙି ିଭାଚ ନ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଓର୍ତ୍ ଫୟଓୁ 
ୂଯଣ ଓଯିାଯିୄ ଫ, ଏଯଓି ି ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭାନଙ୍କ ଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ି ନୁଭାନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଔଯା ହୁଏ ׀ ଯଚିବ  ଯୂୄ ଯଖିଫାଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ଭାଚନି ସହତି ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ 
ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ସାଧାଯଣତଃ ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଓବ୍ନାନୀ ଏବଅି ଏଓ ଘାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ, ମାହାଓୁ ନୂତନ ଫୟଫସାଣ ଘା ଓୁହାମାଏ ׀ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଈତ୍ ପ୍ରଫାହ 
ଓୁ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଦ୍ୱାଯା ୄଓଫ ୁନଃପ୍ରାପି୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ନହିତିାଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ ଚୀଫନ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ କଡୁଓିୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଔଙ୍ଙ ଯ ଅୂର୍ତ୍ ି ୄହଫା ଫୂ ଯୁ, ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀସଫୁଓୁ 
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ଧିଓ ସଂଔୟାୄଯ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଭିା ଫୟକତ ୄହଫା ସହୟ ଓଯିାଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ନୂତନ ଫୟଫସାଣ ଘାଯ ନୟ ଏଓ 
ନହିତିାଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୂଫ ଯୁ ଓଙି ିଫର୍ ଯ କବ ାଫଧି ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଔଙ୍ଙ ଯ ପ୍ରଓାଯ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଈାଣୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀  

i. ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ବିଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରଫନ୍ଧଓ/ ଫଓିାର୍ ଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଓଭରି୍ନ  ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ 
ଚତି ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଯ ପ୍ରତରି୍ତଯୂୄ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମାଏ ׀  

ii. ନୟକ୍ଷୄଯ, ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ରୁ୍ଳ୍କ  ରିସୀ ଷ୍ଟାବ୍ନ ବ ି ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଫୀଭାଯାର୍ ି ଯଭିାଣ ଓଭିା 
ରିସୀଯ ଙି୍କତ ଭୂରୟ ଅଧାଯୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭାଯାର୍ ିଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯମିାଏ 
   ׀

iii. ତୃତୀଣ ଫକ ଯ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ୄହଈଙ ିଈଯ ିୂବଯୄହଡ  ଔଙ୍ଙ  ୄମଭିତ ିଓ ିୄଫତନ  ବଡା ମାହା ସାଧାଯଣତଃ 
ଓାମ ୟଓା ସଫୁଯ ଯଭିାଣ ସହତି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ନୁଶ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ 
ସଂଔୟା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ରିସୀ ସଂଔୟା ହସିାଫୄଯ ଫୟଫସାଣଯ ଅଓାଯ ୄମୄତ ଫଡ ୄହଫ, 
ବଯୄହଡ ଔଙ୍ଙ  ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଈୄଯାକ୍ତ ଫକ ୀଓଯଣ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି , ଏଓ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ ସହତି ସାଧାଯଣ ୄରାଡଙି୍ଗୄଯ ତନି ିବାକ 
ୄହାଆାୄଯ  

i. ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ପ୍ରତରି୍ତ 

ii. ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଫୀଭା ଯାର୍‟ି ୂଓଭିା ଙି୍କତ ଯାର୍ ି ାଆଁ ଏଓ ସି୍ଙଯ ଯାର୍ ି ଯଭିାଣ ମାହାଓୁ ରୁ୍ଦ୍ଧ 
ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ୄମାକ ଓଯାମାଏ 

iii. ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ 

ଫୟକଭନ ଏଫଂ ଅଓସି୍ମଓତା 

ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ  ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡଙି୍ଗ ରାବସଫୁଯ ଅଓତି ଭରୂୟ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙ  ଘାଚ  ମାହା ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯଫିା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ, ଏସଫୁଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଫାଯଭାଯ ଏହ ି ସଙ୍କଟଯ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ୄମ ଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ି ଘୁକି୍ତଓୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ଫସ୍ଙାୄଯ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ୂଫ ାନୁଭାନଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସଙ୍କଟଯ ଏଓ ଈତ୍ସ ୄହଈଙ ିଫୟକଭନ  ୄପଯସ୍ଗ ନଅିମିଫାଯ ସଙ୍କଟ ׀ ଫୟକଭନ ଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ 
ରିସୀଧାଯୀ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓଯଦିଏି ׀ ୄପଯସ୍ଗ ୄନଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀଯ ସଭ ଣ 
ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଚତି ନକଦ ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଯାର୍ିଯଭିାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀  

ଫୟକଭନ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ସଭସୟା ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିାୄଯ ଓାଯଣ ୄସକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଥଭ ତନିଫିର୍ ୄଯ 
ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ ୄ ଯ ହିଁ ଧିଓ ଖଟଣା ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହାଯ ଯଣିାଭୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା 
ରିୄଓଚଯ ସମ୍ଭାଫନା ୄମାକଁୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏଓ ୄରାଡଙି୍ଗ ସମି୍ମତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  



 

193 

 

ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄସହ ିଅଓସି୍ମଓତା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସହ ିଫୂ ାନୁଭାନ ମାହା 
ଅଧାଯୄଯ ୄସଭାୄନ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଥିାନ୍ତ ି ି ତାହା ଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ׀ ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
ୄସବ ିଅଓସି୍ମଓତା ଦୁଆଟ ିଓାଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ :  

i. ପ୍ରଥଭତଃ, ଫୂ ାନୁଭାନକୁଡଓି ନିୄ ଚ ନିୄ ଚ ହିଁ ମଥାଥ  ୄହାଆଥାଆାଯନ୍ତ ି  ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଚୀଫନ ׀
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଭତୁୃୟହାଯ ସାଯଣୀ ଫୟଫହାଯ ଓଯିାୄଯ ମାହା ଘତି ଭୃତୁୟହାଯ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ନାହିଁ 
ଓଭିା ଭଦୁ୍ରାଫୀତ ିାଆଁ ମ ୟାପ୍ତ ବାୄଫ ଫବିାଚତି ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ, ନଣିଭିତ ଯଫିର୍ତ୍ ନସଫୁ ହୁଏ ମାହା ଫୂ ାନୁଭାନକୁଡଓୁି ଭଥିୟା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯ ିୄଦଆ ାୄଯ ׀  

ତିୄ ନାଟ ିଈାଣୄଯ ଈୄଯାକ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  

i. ୄସକୁଡଓୁି ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄଦଆ ଦଅିମାଆାୄଯ, ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଣୁରି ବ ିନିୄ ଫର୍-ସଂମୁକ୍ତ ଈତ୍ପାଦକଡୁଓି 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓଭ ପ୍ରତପିଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣ ଈାଣ ୄହଈଙ ିରିସୀଓୁ ଏଓ ୁନଃଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ନୁଃଫୀଭିତ ଓଯଫିା ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟ 
ସଙ୍କଟଓୁ ନୁଃଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

iii. ତୃତୀଣ ଏଫଂ ଧିଓ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ଦ୍ଧତ ି ୄହଈଙ ି ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଏଓ ୄରାଡଙି୍ଗ 
ଭାଚନି ସମି୍ମତି ଓଯଫିା, ମାହା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ  ଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ିଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନତାଓୁ ଭିାଆ ୄଦଫାୄଯ 
ସହାଣଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

କ)  ରାବ ସହତି ରିସୀ ଏଫଂ ୄଫାନସ ୄରାଡଙି୍ଗ 

ଅସନୁ୍ତ ରୁ୍ଣଫିା ଫୀଭାଙ୍କଓ ବ୍ରଏିନ ଓଫ ି„ରାବ ସହତି ରିସୀ‟ ୄଓଭତି ିଅଫବି ାଫ ୄହରା ଏହା ଫରି୍ଣୄଯ ଓ‟ଣ 
ଓହନ୍ତ ି׀  

 

“ଓଙି ି ଦୁଆ ର୍ହ ଫର୍  ୂୄ ଫ , ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ, ଭଔୂୟ ନଶିି୍ଚତତା ଥିରା ଭୃତୁୟହାଯ ׀ ପ୍ରୄଣାକ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭାଧାନ ଥିରା ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯଫିା ׀ ଫର୍ୟ ୄସଭାୄନ ଚାଣି ନ ଥିୄର ୄମ 
ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄସସଫୁ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥିରା ମାହା ପୄଯ ଯିୄ ର୍ାଧ-କ୍ଷଭତାଯ ୂଫ ାନୁଭାନ ଓଯାକରା, ଏଫଂ 
ତାୄଯ, ଏହା ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁବୂତ ିପ୍ରାପ୍ତ ୄହରା ୄମ ଏହା ଭଧ୍ୟଯୁ ତଯିକି୍ତଓୁ ଓଭିା ଓଙିଓୁି 
ୄଫାନସ ମୁକ୍ତ ଯୂୄ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯଫିା ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଓୄତ ୄହଫା ଈଘତି ଥିରା ׀ ଏହା 
ଥିରା ାଯବ୍ନଯଓି ରାବ ସହତି ରିସୀସଫୁଯ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ିମାହା ଅୄଭ ଅଚଓିାରି ଚାଯୀ ଓଯୁଙୁ…” 

ରାବସଫୁୄଯ ସହବାକୀତା ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ “ୄଫାନସ ୄରାଡଙି୍ଗ” ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୄଫର୍ ଓରା 
 ଫଘିାଯ ଥିରା ପି୍ରଭଣିଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ରାବସଫୁ ାଆଁ ଏଓ ଭାଚନି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା, ମାହା ପୄଯ ଏହା ସମ୍ଭାଫୟ ׀
ଗ୍ରାହଓ ଅଓସି୍ମଓତାକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଏଓ ସଂମୁକ୍ତ ଓୁର୍ନ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓରା ଏଫଂ ୄଫାନସ ଯୂୄ ଫତିଯତି 
ଧିୄର୍ର୍ୄଯ ରିସୀଯ ଂର୍ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓରା ׀ ୄଫାନସ ୄରାଡଙି୍ଗ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ ୄହଈଙ ି ଏଓ ଓାଯଣ 
ଓାହିଁଓ ି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଦୀଖ ାଫଧି ଯିୄ ର୍ାଧ-କ୍ଷଭତା ଏଫଂ ୁଞି୍ଜ ମ ୟାପ୍ତତା ସଭନ୍ଧୄଯ 
ଅଶ୍ୱସ୍ଗ ଯହଙିନ୍ତ ି׀  
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ୄଭାଟାୄଭାଟ ିବାୄଫ ଅୄଭ ଓହ ିାଯଫିା ୄମ :  

ୄଭାଟ ପି୍ରଭିୟଭ = ୄନଟ (ଶୁଦ୍ଧ) ପି୍ରଭୟିଭ+ ଔଙ୍ଙଧସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡଙି୍ଗ + ଅଓସି୍ମଓତାସଫୁ ାଆଁ ୄରାଡଙି୍ଗ + 
ୄଫାନସ ୄରାଡଙି୍ଗ  

ମଦ ିଅୄଭ ଭୄନ ଓଯଫିା ୄମ ଈୄଯାକ୍ତ ୄରାଡଙି୍ଗ ସଫୁ ଏଓତ୍ରତି ଯୂୄ ୄଭାଟ ପି୍ରଭିଣଭ ୂGP) ଯ ୄଭାଟ K  
ପ୍ରତରି୍ତ ହୁନ୍ତ ି  ଦର୍ତ୍ ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ (NP) ହସିାଫୄଯ, ଅୄଭ ୄଭାଟ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି  ׀
ଓଯିାଯଫିା  

GP = NP + K (GP) 

GP = NP + K (GP) 

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ମଦ ିଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ ୂଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ  ରିସୀ ାଆଁ ରୁ୍ଦ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ପି୍ରଭିଣଭ ଟ.380 ହୁଏ  ଏଫଂ 
ୄରାଡଙି୍ଗ ଓାଯଓ,  K 50% ହୁଏ ୄତୄଫ ୄଭାଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଟ. 760 ୄହଫ  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଏଓ ରିସୀ ଫୟକଭନଯ ଥ  ଓ‟ଣ ? 

I. ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ୂଯା ଓୄଯ 

II. ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓୄଯ 

III. ରିସୀ ଯିକ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ 

IV. ରିସୀଓୁ ଫଚାଯଯୁ ହଟାଆ୍ ନଅିମାଏ  
 

ଔ. ଧିୄଶଷ ଏଫଂ ୄଫାନସ 

1. ଧିୄଶଷ ଏଫଂ ୄଫାନସଯ ନଦି୍ଧଧାଯଣ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି  ଦାଣିତ୍ୱସଫୁଯ ଏଓ ଅଫଧିଓ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ପ୍ରତୟାର୍ା 
ଓଯାମାଏ ׀ ୄସବ ିଭୂରୟାଙ୍କନଯ ଦୁଆଟ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହଙି ି:  

i. ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା୍ଯ ଅଥଓି ସ୍ଙିତଯି ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ଏହା ଯିୄ ର୍ାଧ କ୍ଷଭ ୄଟ ଓ ି
ନୁୄହ,ଁ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା  

ii. ରିସୀଧାଯୀ/ ଂର୍ ୂୄର୍ଣଯ  ଧାଯୀ ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫତିଯଣ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ଧିୄର୍ର୍ଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 
ଓଯଫିା 

ଯିବାଷା 

ଧିୄଶଷ ୄହଉଙ ି ଦାୟିତ୍ୱସଫୁଯ ଭୂରୟ ଉୄଯ ଯସିବ୍ନରି୍ତ୍ସଫୁଯ ଭୂରୟଯ ଅଧିଓୟ ׀ ମଦ ି ଏହା ଫମୁିକ୍ତାତ୍ମଓ ହୁଏ, 
ଏହାଓୁ ଘା ଓୁହାମାଏ ׀  

ଅସନୁ୍ତ ଏୄଫ ୄଦଖିଫା ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଧିୄର୍ର୍ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଓ ପାଭ ଯ ରାବଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଠ୍ାଯୁ ୄଓଭିତ ିବିନ୍ନ ୄଟ ׀  
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ସାଧାଯଣତଃ ପାଭ କୁଡଓିୄଯ ରାବ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯ ଧାଯଣା ଙ ି ୄ ରଔାଙ୍କନ ଥୄ ׀ ଯ, ରାବଓୁ ଏଓ ଦର୍ତ୍ 
ୄରଔାଙ୍କନ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ଫୟଣ ଈୄଯ ଅଣଯ ଅଧିଓୟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ରାବ ଏଓ ପାଭ ଯ 
ଫାରାନସ ର୍ୀଟଯ ଏଓ ଂର୍ ଭଧ୍ୟ ହୁଏ –ଏହାଓୁ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁ ଈୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଅଧିଓୟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଫାରାନସ ର୍ୀଟ P ଏଫଂ L ୂରାବ ଏଫଂ କ୍ଷତ ି ଔାତାୄଯ ରାବଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ׀ ଈବଣ 
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତୄଯ, ରାବ ସହତି ଯଘିତି ୄହଫା ାଆଁ ଏଓ ୂଫ  - ଦ ଦୃଷ୍ଟିୄ ଓାଣ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

31 ଭାଙ୍ଙ  2013 ମ ୟନ୍ତ XYZ ପାଭ ଯ ରାବଓୁ, ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଏହାଯ ଅଣ ଫମୁିକ୍ତ ଔଙ୍ଙ  ଓଭିା ଏହାଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଫମୁିକ୍ତ ଦାଣିତ୍ୱ ଯୂୄ ଦଅିମାଏ ׀  

ଉବୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତୄଯ, ରାବଓୁ େଷ୍ଟଯୂୄ ଯିବାଷତି ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ଚଣାଡଙି ି׀  

ଅୄଭ ୄସବ ିଏଓ ଫତିଓ  ପ୍ରୄଣାକ ଏଫଂ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଭରୂୟାଙ୍କନ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦାଣିତ୍ୱ  ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ 
ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯିାଯଫିା ଓ ି?  

ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯିାଯଫିା 

ଧିୄଶଷ = ଯିସବ୍ନରି୍ତ୍ -ଦାୟିତ୍ୱ 

ୄମଈଁଠ୍ ି ରିସୀକୁଡଓିଯ ଏଓ ଫଳଓ ାଆଁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫା ଅର୍ା ଓଯାମାଈଥିଫା ଦାଣିତ୍ୱସଫୁଓୁ ବଫରି୍ୟତ ଦାଫୀସଫୁଯ 
ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭୂରୟ, ଔଙ୍ଙ  ଏଫଂ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ଈୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ଅର୍ା ଓଯାମାଈଥିଫା ନୟାନୟ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ 
ଔଙ୍ଙ  ଫମୁିକ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭରୂୟ ଫମୁିକ୍ତ, ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ 

ଘତି୍ର 4 :  ଯିସବ୍ନରି୍ତ୍ସଫୁଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧଧାଯଣଯ ଦ୍ଧତ ି

 

 

ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ତନି ିଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄଯ ଓଯାମାଏ  

i. ଫହ ିଭୂରୟୄଯ 

ଏହା ୄସହ ିଭୂରୟ ୄଟ ୄମଈଥଁିୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏହାଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଙି ି 
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ii. ଫଚାଯ ଭୂରୟୄଯ 

ଫଚାଯ ସ୍ଙୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭରୂୟ 

iii. ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ଧଭାନ ଭୂରୟ 

ଫବିିନ୍ନ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ଠି୍ାଯୁ ବଫରି୍ୟତ ଅଣଯ ଅଓନ ଓଯଫିା ଏଫଂ ୄସକୁଡଓୁି ଫର୍ତ୍ ଭାନୄଯ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଓଯଫିା  

ସଭସୟା ୄହଈଙ ିୄମ ଚୄଣ ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଏଓ ସଠ୍କି୍ ଭରୂୟ ରକାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ଓାଯଣ ୄସ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ 
ବଫରି୍ୟତଫାଣୀ ଓଯିାଯଫି ନାହିଁ ୄମ ବଫରି୍ୟତୄଯ ଓ‟ଣ ଖଟଫି ׀ ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଭୂରୟ ଭୃତୁୟହାଯ, ସଧୁ, ଫୟଣ  
ଦୃଢତା ବ ି ଓାଯଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୂ ାନୁଭାନ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ, ୄମଈଁକୁଡଓି ବଫରି୍ୟତ ଦାଣିତ୍ୱସଫୁଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନ 
ଭୂରୟ ଅଓନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଅୄଭ ରାବ ଯଫିୄର୍ତ୍  
ଧିୄର୍ର୍ ଦ ଫୟଫହାଯ ଓଯଥିାଈ ׀  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ୄହଈଙ ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓିଯ ିଓଯାମାଏ, ଯ ଏଓ ଓାମ ୟ ׀   

i. ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏହାଯ ଭରୂୟାଙ୍କନୄଯ ତ ିସଂଯକ୍ଷଣର୍ୀ ହୁଏ, ଏହାଯ ଯଣିାଭ 
ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ଭରୂୟାଙ୍କନ ନୟକ୍ଷୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ୄଧାଭୂରୟାଙ୍କନ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ପୄଯ ୄଖାର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ଧିୄର୍ର୍ ହ୍ରାସ ୄହାଆମାଆାୄଯ ׀ ଏହାଯ ଥ  
ୄହଈଙ ିୄମ ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫତିଯଣ ାଆଁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ୄଫାନସ ଈରବ୍ଧ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଅଥଓି ସୁସ୍ଙତାୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄମାକଦାନ ୄଦଆାୄଯ ׀ ଏହାଯ ଓାଯଣ 
ୄହଈଙ ିଧିୄର୍ର୍ଯ ଫାସ୍ଗଫ ଯଭିାଣ ୄଖାର୍ତି ଧିୄର୍ର୍ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ  ବଫରି୍ୟତ 
ାଆଁ ଧିଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଔାମାଆାୄଯ ׀ ଏହା ବଫରି୍ୟତଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ରାବ ୄଦଆାୄଯ ׀  

ii. ନୟକ୍ଷୄଯ, ମଦ ିଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓୁି ଈଦାଯତା ସହତି ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଫିଯୀତ 
ଯଣିାଭ ହୁଏ, ଫର୍ତ୍ ଭାନ ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ବଫରି୍ୟତଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭୂରୟୄଯ ରାବପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆାଯନ୍ତ ି׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫର୍ତ୍ ଭାନ  ବଫରି୍ୟତ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଠ୍କି୍ ବାଯସାଭୟ ଯଖିଫାଓୁ ଡଫି ׀  

2. ଧିୄଶଷଓୁ ଅଫଣ୍ଟତି/ନଦି୍ଧଧାଯିତ ଓଯିଫା 

ଧିୄର୍ର୍ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତ,ି ୄସ ମାହା ଫୂ  ନୁଭାନ ଓଯଥିିରା, ତା‟ ଠ୍ାଯୁ ଈର୍ତ୍ଭ ୄହଫାଯ 
ଯଣିାଭୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ରାବ ସହତି ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ, ଚୀଫନ ୂଫାସ୍ଗଫ  ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଯଣିାଭ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଥିଫା  ୄସବ ି ନୁଓୂ ନ୍ତଯଯ ରାବଓୁ ୄସହ ି ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ୄଟ 
ୄମଈଭଁାୄନ ରାବୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ସମ୍ମତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ଏଫଂ ଏହ ି ରାବ ସହତି ରିସୀସଫୁଓୁ କ୍ରଣ 
ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ୄସହ ିସଭଣୄଯ, ଧିୄର୍ର୍ ୄସହ ିଈତ୍ସ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ାଯୁ ଓବ୍ନାନୀଯ ଭୂବୂତ ୁଞି୍ଜ ୂଏହାଯ ମଥାଥ ତା ଓଭିା ରୁ୍ଦ୍ଧ 
ଭୂରୟ  ଓୁ ନଚି ବିତଯୁ ହିଁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିଥ ୄଯ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଧିୄର୍ର୍ ଏଓ ସାଧାଯଣ 
ଓବ୍ନାନୀଯ ରାବ ସହତି ସଭାନ ୄଟ ମାହାଓୁ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯା ମାଆ ନ ଥାଏ ଓନୁି୍ତ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏକୁଡଓୁି  
„ପ୍ରତଧିାଯତି ଈାଚ ନ‟ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏଭାୄନ ଅଥଓି ସ୍ୱଙ୍ଚତାୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  
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ଅସନୁ୍ତ ଏୄଫ ୄଦଖିଫା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଥିଫା ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ୄଓଭତି ିଅଫଣ୍ଟତି ଓଯାମାଆାୄଯ  

ଓ)  ଯିୄ ଶାଧ କ୍ଷଭତାଯ ଅଫଶୟଓତା 

ପ୍ରଥଭତଃ, ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଧିୄର୍ର୍ଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ବଫରି୍ୟତଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ 
ଫିର୍ତ୍ଯି ଖଟଣାୄଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଯଔାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଯିୄ ର୍ାଧକ୍ଷଭତା ଭାଚନିଓୁ 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଏଫଂ ଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ନ୍ତଯଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାାଆଁ ଏଓ 
ଓୁର୍ନ ଯୂୄ ଫିୄ ର୍ର୍ବାୄଫ ରକା ଯଔାମାଆଥିଫା ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ୄସହ ି
ଂର୍ ହସିାଫୄଯ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଔ)  ଭୁକ୍ତ ଯିସବ୍ନରି୍ତ୍ 

ଫତିଯଣ ାଆଁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଧିୄର୍ର୍ ଯଖିଫାଯ ନୟ ଏଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିଭକୁ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ସ୍ଗଯଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଓଯଫିା ׀ ଭୁକ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓି ବାଯଗ୍ରସ୍ଗ ଟନ୍ତ ି ି ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ ୄଓୌଣସ ׀ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ୄସସଫୁଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄସକଡୁଓୁି ଫୟଫହାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭକୁ୍ତ ୄଟ ׀ 
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଦୁଆଟ ିଓାଯଣ ାଆଁ ୄସବ ିଭୁକ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ ଯଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ି׀  

i. ପ୍ରଥଭତଃ ନୂତନ ଫୟଫସାଣଓୁ ଥ  ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙୁ୍କ ୁଞି୍ଜଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀ ଅୄଭ 
ୂଫ ଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଓିଯ ିୄସଭାନଙ୍କ ନୂତନ ଫୟଫସାଣ ଘାଓୁ ଥ  ୄମାକାଆଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଥାଏ ׀  

ii. ଭୁକ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ିଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ତା‟ ପ୍ରଣାୀ ଘଣନ ଓଯଫିାୄଯ ଧିଓ ର୍କି୍ତ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀ ଏହା ୄସହ ି ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄହାଆମାଏ .ୄମଈଭଁାନଙୁ୍କ ଈଙ୍ଙ  ଧିଓ 
ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ପ୍ରତପି ଚାତ  ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀  

ଥୄଯ ଫବିାଚୟ ଧିୄର୍ର୍ ୄଖାର୍ତି ୄହାଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଭସୟା ୄହଈଙ ିଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ୂଂର୍ଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫତିଯଣ ାଆଁ ଓଙି ିଂର୍ ଯଖିଫା ୄଯ, 
ମଦ ି ୄଓୌଣସ ିଥାଏ  ׀ ବାଯତୄଯ, ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ୄରାଓପି୍ରଣ ଦ୍ଧତ ିୄହାଆଙ ି “ ୄଫାନସ ଓାମ ୟ ପ୍ରଣାୀ ” 
ଭାଧ୍ୟଭ ୄମଈଁଠ୍ ିଧିୄର୍ର୍ଓୁ ୄଫାନସ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରଣାୀ ମୁକ୍ତ ଯାଚୟ, ବାଯତ ଏଫଂ ନୟ 
ୄନଓ ୄଦର୍ୄଯ ୄରାଓପି୍ରଣ ୄଟ ׀  

3. ୄଫାନସ 

ୄଫାନସଓୁ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଭୂବୂତ ରାବ ସହତି ଏଓ ଯଫିଦ୍ଧ ନ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 
ସାଧାଯଣତଃ ଏହା ଭୂବୂତ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଓଭିା ଫାର୍ଓି ଭୂବୂତ ୄନର୍ନ ସହତି ଏଓ ଯଫିଦ୍ଧ ନ ଯୂୄ 
ୄଦଔାମାଆାୄଯ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏହାଓୁ ଟ 60 ପ୍ରତ ିଏଓ ହଚାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିୂଓଭିା SA ଯ 60%) ଯୂୄ 
ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଫାନସ ୄହଈଙ ିପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ ׀ ଓବ୍ନାନୀ ୄସବ ିୄଫାନସ ଯଫିଦ୍ଧ ନ ପ୍ରତ ିଫର୍ , 
ଘୁକି୍ତଯ ସି୍ଙତଓିା ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଖାର୍ତି ଓଯଫିା ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ ׀ ଥୄଯ ୄଖାର୍ତି ୄହାଆକୄର, ୄସକଡୁଓି ସଂରଗ୍ନ 
ୄହାଆମାଏ ଏଫଂ ହଟାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ ୄସକୁଡଓି ଓବ୍ନାନୀଯ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଂର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ ୄସକୁଡଓୁି „ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ‟ 
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ୄଫାନସ ଓୁହାମାଏ ଓାଯଣ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ୄଓଫ ୄସକୁଡଓି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଘୁକି୍ତ ଭୃତୁୟ ଓଭିା 
ଯିକ୍ୱତାୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ୄହାଆମାଏ ׀  

ୄଫାନସ ସଭ ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଘୁକି୍ତ ଯୄହ ୄମ 
ୄମାକୟ ୄହଫାାଆଁ ଘୁକି୍ତ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫଧି ୂଧଯନୁ୍ତ 5 ଫର୍   ାଆଁ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ଈଘତି୍ ׀  

ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ଧୀ ୄଫାନସଯ ପ୍ରଓାଯ 

ଘତି୍ର 5 : ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ଧୀ ୄଫାନସଯ ପ୍ରଓାଯ 

 

i. ସଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ଧୀ ୄଫାନସ 

ଏହା ୄହଈଙ ି ଏଓ ୄଫାନସ ମାହାଓୁ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ଭୂବୂତ ନକଦ ରାବଯ ଓଙି ି ପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ii. ଘକ୍ରଫୃଦ୍ଧ ିୄଫାନସ  

ଏଠ୍ ିଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ୄଫାନସଓୁ ଭୂବୂତ ରାବ  ୂଫ ଯୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫାନସଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓୄଯ ׀ 
ଏହା ଏହ ିପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ୄଫାନସ ଈୄଯ ୄଫାନସ ୄଟ ׀ ଏହାଓୁ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄହାଆାୄଯ 
ଭୂ ଫୀଭା ଯାର୍ ିୄମାକ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫାନସଯ 8% ହାଯ ଯୂୄ ׀  

iii. ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ 

ୄମଯଓି ି ନାଭ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ଏହ ି ୄଫାନସ ଘୁକି୍ତ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ହୁଏ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଯିକ୍ୱତାୄଯ 
ଏହାଯ ଘୁକ୍ତୀଣ ସଭାପି୍ତୄଯ ׀ ଏହ ି ୄଫାନସଓୁ ୄଓଫ ଅକାଭୀ ଫର୍ ଯ ଦାଫୀ ାଆଁ, ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ କୁଡଓି 
ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫଘନଫଦ୍ଧତା ଫନିା ୂୄମଭିତଓି ିପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ହୁଏ , ୄଖାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀ 



 

199 

 

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ 2013 ାଆଁ ୄଖାର୍ତି ଅଫଧିଓ ଫୀଭା ୄଓଫ ୄସହ ିଦାଫୀସଫୁ ାଆଁ ରାକୁ ୄହଫ ମାହା 2013-

14 ାଆଁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଙ ିଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ କୁଡଓି ାଆଁ ନୁୄହଁ ׀  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ ଘୁକି୍ତଯ ସଭଣାଫଧି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫଧି ଫୃଦ୍ଧ ି ୄହଫା ସୄଙ୍ଗ 
ସୄଙ୍ଗ ଏହା ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ 25 ଫର୍  ାଆଁ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ଏଓ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ 15 
ଫର୍  ାଆଁ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ଘୁକି୍ତଯ ଅଫଧିଓ ୄଫାନସଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଧିଓ ପ୍ରାପ୍ତ ରାବ ମାହା ୄର୍ଣଯ  ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ୄଯ ଫଦ୍ଧତି ନିୄ ଫର୍ଯ ଯଣିାଭସ୍ୱଯୂ ଚତି ଓଯାମାଆଥାଏ , 
ୄସକୁଡଓୁି ୄଓଭିତ ିଫୟଫହାଯ ଓଯାମିଫ, ଏହ ିସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ ଯୂୄ ୂ UK ୄଯ  ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହାଆଥିରା ׀ ଏକୁଡଓୁି ଏଓ ଫ୍ ପ୍ରଦାନ ଯୂୄ ୄଦଆ  ୄସସଫୁଓୁ ସଭଣ ସହତି ସଭନ୍ଧତି ଓଯ ିଚୀଫନ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏହ ି ୄଫାନସକୁଡଓୁି ୄଓଭତି ି ଯଖିୄଫ, ଏହ ି ସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ ଓଯଥିିୄର ׀ ଏକୁଡଓି 
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥ ତା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟ ୄହାଆକୄର ׀  

4. ୄମାକଦାନ ଦ୍ଧତ ି

ଧିୄର୍ର୍ ଅଫଣ୍ଟନଯ ନୟ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି ମାହାଓୁ ଈର୍ତ୍ଯ ଅୄଭଯଓିାୄଯ ରାକ ୁ ଓଯାମାଆଙ,ି “ୄମାକଦାନ” ଦ୍ଧତ ି
ୄଟ ׀ ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନୁସାୄଯ, ପ୍ରତପିଓୁ ଧିୄର୍ର୍ଯ ତିୄ ନାଟ ିଅଧାଯଓୁ ଦଅିମାଏ – ତଯିକି୍ତ ସଧୁ, ଭତୁୃୟ ସଂଘଣ 
ଏଫଂ ଫୟଣ  ନୟାନୟ ୄରାଡଙି୍ଗ ସଭନ୍ଧୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫା ସଂଘଣ ׀  

ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ମାହା ଖଟଫିାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଈଥିରା ଏଫଂ ଭୃତୁୟ, ସୁଧ  ଫୟଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫର୍  ଭଧ୍ୟ 
ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଓ‟ଣ ଖଟରିା, ତାଯ ନ୍ତଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀ 

ୄଖାର୍ତି ଓଯାମାଈଥିଫା ଡବିିୄଡଣ୍ଡଓୁ ନଭିନ ଘାଯ ିଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏିୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ  

i. ଏହାଓୁ ଡବିିୄଡଣ୍ଟ ଯୂୄ ନକଦୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ  

ii. ବଫରି୍ୟତ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଭାୄଣାଚନ, ଏଫଂ ୄସଥିଯୁ ହ୍ରାସ ଯୂୄ 

iii. ତୃତୀଣ ଦ୍ଧତ ି ୄହଈଙ ି ରିସୀ ସହତି ଣ-ଚଫତ ଓଯଫିାୄମାକୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଂୄମାଚନଯ 
କ୍ରଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା 

iv. ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଡବିିୄଡଣ୍ଡସଫୁଓୁ ରିସୀଯ ଚଭା ଧନୄଯ, ସଧୁ ସହତି ସଂଘତି ଓଯଫିା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମାଆାୄଯ ׀ ଏହା ରିସୀଧାଯୀଯ ଆଙ୍ଚାୄଯ ଓଭିା ୄଓଫ ଘୁକି୍ତଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ହଟାଆ ନଅିମାଆାୄଯ  

5. ୟୁନଟି ରିଙ୍କଡ ରିସୀ 

ାଯବ୍ନଯଓି “ରାବ ସହତି” ରିସୀସଫୁୄଯ, ଈୄଯ ଅୄରାଘତି ୄହାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ, ୄସଭାୄନ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା 
ୄଫାନସ  ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଯ ନିୄ ଫର୍ ପ୍ରଦର୍ ନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତନ ସମି୍ମତି ଥାଏ ׀ ଘୁକି୍ତନ ଫର୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନୁୄହ ଁ
ି ରିସୀଧାଯୀଯ ୄଫାନସ ୄସହ ׀ ଧିୄର୍ର୍ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ହୁଏ ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ ି  ଦାଣିତ୍ୱସଫୁଯ 
ଅଫଧିଓ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଭଣୄଯ ୄଖାର୍ତି ହୁଏ ׀ ପ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫାନସ ସଂଯଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଅଧାଯବୂତ 
ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  
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ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଭରୂୟାଙ୍କନ ନ୍ତକ ତ ୄଫାନସସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫର୍ ଓୁ ୄଓଫ ଥୄଯ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଏ ׀ ୄସଭାୄନ 
ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଭରୂୟୄଯ ୄହଈଥିଫା ୄଦୈନଓି ଯଫିର୍ତ୍ ନଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓଯ ି ନ ାଯନ୍ତ ି  ଣୁନଟି ରିଙ୍କଡ ׀
ରିସୀକୁଡଓିଯ ବିଓଳ୍ପନା ଈୄଯାକ୍ତ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫା ାଆଁ ସ୍ୱଷ୍ଟଯୂୄ 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ୄସଭାୄନ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ବିଓଳ୍ପନା ପ୍ରତ ିଏଓ ବିନ୍ନ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଯଔନ୍ତ ିଏଫଂ ଏଓ ବିନ୍ନ ସଭୂହଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ କୁଡଓିଯ 
ନୁାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଓ) ୟୁନଟିୄଯ ଫକଧୀଓୃତ ଓଯିଫା  

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ଫରି୍ଷି୍ଟ ରକ୍ଷଣ ୄହଈଙ ି ୄମ ୄସକୁଡଓିଯ ରାବଓୁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଔାତାୄଯ ଣୁନଟି ଦାଫୀ 
ପ୍ରଦାନ ୄଦଣ ୄହଈଥିଫା ତାଯଔିୄଯ ଚଭା ୄହାଆଥିଫା ଣୁନଟିସଫୁଯ ଭୂରୟ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍ ଯୂୄ ଓଭିା ଅଂର୍ଓି 
ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ଏଓ ନିୄ ଫର୍ ନଧିିଓୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ସଭାନ ଂର୍ୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯ ିଏଓ ଣୁନଟି 
ଚାତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଔ) ସ୍ୱଙ୍ଚ ସଂଯଘନା 

ଏଓ ଣୁନଟି ସଂମୁକ୍ତ ଈତ୍ପାଦଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା  ଫୟଣ ାଆଁ ଘାଚ ସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ନଯୂିିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହ ି
ଘାଚ ସଫୁ ଥୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଯୁ ଓାଟ ି ଦଅିମିଫା ୄଯ ଔାତାଯ ଫଓା ଯାର୍ ି ଏଫଂ ଏହାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣଓୁ 
ଣୁନଟିସଫୁୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହ ିଣୁନଟି ସଫୁଯ ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରଦର୍ ନଯ ଫୂ - ନଦି୍ଧ ାଯତି ସଘୂଓ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ 
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏହାଓୁ ଏଓ ନଣିଭ ଓଭିା ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ, ମାହାଯ ଯୂୄଯଔା ୂଫ ଯୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 
ଏହ ିସୂତ୍ରଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯ,ି ଦୁଆ ଚଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୟକି୍ତ, ରାବଯ ସଭାନ ଅଓନୄଯ ହଞ୍ଚିୄ ଫ ׀ ରିସୀଧାଯୀ 
ରାବ, ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୂଫ ାନୁଭାନ  ସ୍ୱନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  

କ) ଭୂରୟ ନଦି୍ଧଧାଯଣ  

ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ/ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ ବ ି ାଯବ୍ନଯଓି ୄମାଚନାସଫୁୄଯ, ଫୀଭିତ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଫୀଭିତ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ׀ ଏହ ିପ୍ରତୟାବୂତ ଯାର୍ ିକୟାୄଯଣ୍ଟପି୍ରାପ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସି୍ଙଯ ଓଯାମାଏ ମାହା 
ଦ୍ୱାଯା, ଭୃତୁୟ, ସଧୁ  ଫୟଣଯ ଦର୍ତ୍ ୂଫ ାନୁଭାନ ନ୍ତକ ତ, ଏହ ିଯାର୍ିଯଭିାଣଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫ ׀ 
ମଦ ିଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ି ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୂ ାନୁଭାନ ୄକ୍ଷା ଈର୍ତ୍ଭ ହୁଏ, 
ରାବଓୁ ୄଫାନସ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଣୁନଟି ରିଙ୍କଡ ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭିତ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ନଣିଭିତ ନ୍ତଯାୄଯ ୄଓୄତ ପି୍ରଭିଣଭ 
ଯାର୍ଯି ଂର୍ଦାନ ଓଯିାଯଫି ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ, ଏଓ ସଫ ନଭିନ ଯାର୍ ିନ୍ତକ ତ, ମାହାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓିଯ କଣୁଓ ୄଟ – 
ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏହା ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭିଣଭଯ ଦର୍ କୁଣ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ତନି ିବାକୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ  
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i. ପ୍ରଥଭତଃ ଏଓ ରିସୀ ଅଫଣ୍ଟନ ଘାଚ  ୂPAC) ଥାଏ ମାହା ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଓଭିର୍ନ, ରିସୀ ସ୍ଙାନ 
ଭୂରୟ, ପ୍ରର୍ାସନଓି ଭୂରୟ  ୄଫୈଧାନଓି ଓଯସଫୁଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣ ଖଟଓ ୄହଈଙ ିଭୃତୁୟ ଘାଚ  ମାହା ସଙ୍କଟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଭୂରୟ ୄଟ ׀  

iii. ଈୄଯାକ୍ତ ଦୁଆଟଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିା ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓିଯ ଫଓାଓୁ ଣୁନଟିକୁଡଓିଯ କ୍ରଣ ାଆଁ ଅଫଣ୍ଟତି 
ଓଯାମାଏ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭାନୁାତ ହସିାଫୄଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ କଡୁଓିୄଯ ଈବଣ ାଯବ୍ନଯଓି  ଣୁରି 
ୄମାଚନାୄଯ, PAC ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ׀ ାଯବ୍ନଯଓି ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, ଏହ ିଘାଚ ସଫୁଓୁ ବାକ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ରିସୀ ଫଧି ସାଯା ପ୍ରସାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ଣୁରିକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫର୍ୟ ୄସକୁଡଓି ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯୁ 
ହିଁ ଓାଟ ି ନଅିମାଏ ׀ ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫସ୍ଙାୄଯ, ଘାଚ ସଫୁ ନିୄ ଫର୍ ାଆଁ ଅଫଣ୍ଟତି 
ଓଯାମାଈଥିଫା ଯାର୍ଓୁି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଓଭ ଓଯିୄ ଦଆାୄଯ ׀ ଏହ ିଓାଯଣଯୁ ରାବସଫୁଯ ଭରୂୟ, ତଥା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ତୟନ୍ତ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଠ୍ାଯୁ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଖ)  ନିୄ ଫଶ ସଙ୍କଟଯ ଫହନ 

ନ୍ତଭିୄଯ, ୄମୄହତୁ ଣୁନଟିସଫୁଯ ଭୂରୟ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ନିୄ ଫର୍ଯ ଭୂରୟ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ, ଏଓ 
ସଙ୍କଟ ଙ ିୄମ ଏହ ିଣୁନଟି ଭରୂୟ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଯଭିାଣୄଯ ପ୍ରତପି 
ଓଭ ଓଭିା ଫମୁିକ୍ତାମକ ଓ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା, ଏହ ିନିୄ ଫର୍ସଫୁଓୁ ନିଣୁ  ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ଯୂୄ 
ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫି ୄଫାରି ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଈଥିଫା ସଭଣୄଯ, ଣୁନଟି ଭୂରୟକୁଡଓି ଈୄଯ ୄଓୌଣସ ିକୟାୄଯଣ୍ଟ ି
ଦଏି ନାହିଁ ׀ ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ/ଣୁନଟିଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଏ ׀ ଚୀଫନ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫର୍ୟ ଭୃତୁୟ  ଫୟଣ ସଙ୍କଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଣୁରିକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ଓଏି ଫହନ ଓୄଯ ?  

 I. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
 II. ଫୀଭିତ 

 III. ଯାଷ୍ଟ୍ର 

 IV. ଅଆଅଯଡଏି 

 

ସାଯାଂଶ 

 ସାଧାଯଣ ବାର୍ାୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭ ଦ ୄସହ ିଭୂରୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

 ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଭୃତୁୟ, ସୁଧ, ଔଙ୍ଙ  ଫୟଫସ୍ଙା  ଯଚିବ ସଫୁଯ ଫଘିାଯ 
ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ 
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 ୄଭାଟ ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିୄନଟ/ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ ମୁକ୍ତ ୄରାଡଙି୍ଗ ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ׀  

 ଏଓ ଫୟକଭନଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ରିସୀଧାଯୀ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓଯଦିଏି ׀ ସାଯଣ/ ହଟାଆୄନଫା 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀଯ ସଭ ଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଚତି ନକଦ ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ 
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀  

 ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ମାହା ୂଫ ାନୁଭାନ ଓଯଥିିରା, ତା‟ ୄକ୍ଷା ତା‟ ଫାସ୍ଗଫ ନୁବୂତ ଈର୍ତ୍ଭତଯ ୄହଫା 
ଯଣିାଭୄଯ ଧିୄର୍ର୍ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀  

 ଧିୄର୍ର୍ ଅଫଣ୍ଟନ ଯିୄ ର୍ାଧ କ୍ଷଭତା ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିା, ଭକୁ୍ତ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଫିା 
ଆତୟାଦ ିାଆଁ ୄହାଆାୄଯ ׀  

 ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଫାନସ ୄହଈଙ ିପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ ׀ 
 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ପି୍ରଭଣିଭ 

2. ୂଯିୄ ଫଟ  ଙୁଟ 

3. ୄଫାନସ 

4. ଧିୄର୍ର୍ 

5. ଯଚିବ  
6. ୄରାଡଙି୍ଗ 

7. ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII  ׀ 

ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓଯିୄ ଦଫାଓୁ ରିସୀ ଫୟକଭନ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଣୁରି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭିତ ଫହନ ଓୄଯ ׀  
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ “ପି୍ରଭଣିଭ” ଦ ଓ‟ଣ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ?  
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 I. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଚତି ରାବ 
 II. ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଭରୂୟ 
 III. ଏଓ ରିସୀ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଭାଚନି 

 IV. ଏଓ ରିସୀ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଈଥିଫା ଫୟଣ 

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଚୀଫନ ଫୀଭା ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଓାଯଓ ନୁୄହଁ ?  

 I. ଭୃତୁୟହାଯ 

 II. ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  
 III. ଯଚିବ  
 IV. ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଔଙ୍ଙ  

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ରିସୀ ସାଯଣ ୂହଟାଆଫା  ଓ‟ଣ ୄଟ ?  

 I. ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫନ୍ଦ ଓଯଫିା 
 II. ଚତି ସଭ ଣ ଭରୂୟ ପ୍ରତଫିଦୄଯ ରିସୀଯ ସଭ ଣ 

 III. ରିସୀ ଈନ୍ନତଓିଯଣ 

 IV. ରିସୀ ଫନତଓିଯଣ  

ପ୍ରଶନ୍ 4 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଈାଣ ୄଟ ?  

 I. ତୟଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ 
 II. ତୟଧିଓ ଓାଯଫାଯ ୂୄଭାଟ ଫକି୍ରୀ  
 III. ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓି ଈୄଯ ଦାଣିତ୍ୱକଡୁଓିଯ ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟ 
 IV. ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିଡୁଓିଯ ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟ 

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଣୁରି ପି୍ରଭଣିଭଯ ଏଓ ଖଟଓ ନୁୄହଁ ?  

 I. ରିସୀ ଅଫଣ୍ଟନ ଘାଚ  
 II. ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭିଣଭ 

 III. ଭୃତୁୟ ଘାଚ  
 IV. ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷା ଘାଚ  

ପ୍ରଶନ 6 
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ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄକ୍ରତାଭାନଙୁ୍କ ୄସହ ି ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି ମାହା 
_____________  ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 I. ୄକ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଯାର୍ ି

 II. ୄକ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ପ୍ରଓାଯ 

 III. ୄ କ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄମାଚନାଯ ଫଧି 

 IV. ୄ କ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ପ୍ରଣାୀ ୂନକଦ, ୄଘକ୍, ଓାଡ   

ପ୍ରଶନ 7 

ସୁଧ ହାଯ ୄହଈଙ ିଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଖଟଓ ମାହାଯ ଈୄମାକ ପି୍ରଭିଣଭ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଏ ׀ ସଧୁ 
ହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

 I. ୂଫ ାନୁଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଧୁ ହାଯ ୄମୄତ ଓଭ ୄହଫ, ପି୍ରଭିଣଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ 
 II. ୂଫ ାନୁଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଧୁ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଧିଓ ୄହଫ  
 III. ୂଫ ାନୁଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଧୁ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ 

 IV. ସୁଧ ହାଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ନାହିଁ  

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

 I. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭିଣଭ ସହତି ନଭନୁାଯୂଓ ୄରାଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ :  ଓ  ପି୍ରଭିଣଭସଫୁ ାଆଁ 
ଏଓ ସ୍ଙଯି ଯାର୍ ିୂଔ  ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକି୍ତ ଯାର୍‟ି ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙଯି ଯାର୍ ିଏଫଂ ୂକ  ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ 
ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ ି  

 II. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ନଭନୁାଯୂଓ ୄରାଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ :  ଓ  ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଯ ଓଙି ି
ପ୍ରତରି୍ତ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ ିୂଔ  ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକି୍ତ ଯାର୍‟ି ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ ିଏଫଂ ୂକ  ପ୍ରୄତୟଓ 
ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙଯି ଯାର୍ ି 

 III. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ନଭନୁାଯୂଓ ୄରାଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ ୂଓ  ପି୍ରଭିଣଭ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ 
ଯାର୍ ିଏଫଂ ୂଔ ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକି୍ତ ଯାର୍‟ି ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙଯି ପ୍ରତରି୍ତ  ୂକ  ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙଯି 
ଯାର୍ ି

 IV. ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭିଣଭ ସହତି ନଭନୁାଯୂଓ ୄରାଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ : (ଓ  ପି୍ରଭିଣଭସଫୁ ାଆଁ 
ଏଓ ସ୍ଙଯି ଯାର୍ ିୂଔ  ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଘୁକି୍ତ ଯାର୍‟ି ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ ିଏଫଂ ୂକ  ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଓଙି ି
ପ୍ରତରି୍ତ ଯାର୍ ି

ପ୍ରଶନ 9 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ, ____________ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ଭୂରୟ 
ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏହାଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓୁି କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି׀  

 I. ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ବଫରି୍ୟତ ଭୂରୟ 
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 II. ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭୂରୟ 
 III. ଫଚାଯ ଭରୂୟ 
 IV. ଫହ ିଭୂରୟ 

ପ୍ରଶନ 10 

_____________ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ ୄଫାନସଓୁ ଭୂବୂତ ରାବ  ଫୂ ଯୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫାନସଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ 
ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯଥିାଏ ׀  

 I. ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ୀ ୄଫାନସ 

 II. ଘକ୍ରଫୃଦ୍ଧ ିୄଫାନସ 

 III. ଅଫଧିଓ ୄଫାନସ 

 IV. ଦୃିତା ୄଫାନସ 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଭରୂୟଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ଏଓ ଓାଯଓ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

Tସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଚତି ସଭ ଣ ଭରୂୟ ପ୍ରତଫିଦୄଯ ରିସୀଯ ସଭ ଣଓୁ ରିସୀ ସାଯଣ ୂହଟାଆୄନଫା  ଓୁହାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀  

ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓି ଈୄଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିଡୁଓିଯ ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟ ଧିୄର୍ର୍ଓୁ ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଈାଣ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀ 

ଣୁରି ପି୍ରଭିଣଭ ଅଫଣ୍ଟନ ଘାଚ , ନିୄ ଫର୍ ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ  ଭୃତୁୟ ଘାଚ  ୄନଆ କଠ୍ତି ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 6 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄକ୍ରତାଭାନଙୁ୍କ ୄସହ ି ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି ମାହା 
ୄକ୍ରତାଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଯାର୍ ିଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ୂଫ ାନୁଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଧୁ ହାଯ ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄସୄତ ଓମ୍ ୄହଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଏଓ ୄନଟ୍ ୂରୁ୍ଦ୍ଧ  ପି୍ରଭିଣଭ ସହତି ପ୍ରାଯୂୀ ୄରାଡଙି୍ଗୄଯ 3 ବାକ ଥାଆାୄଯ : (ଓ  ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଯ ଏଓ ପ୍ରତରି୍ତ 
ଔ  ପ୍ରୄତୟଓ „1000 ଫୀଭା ଯାର୍‟ି ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ ିଏଫଂ କ  ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ାଆଁ ଏଓ ସ୍ଙିଯ ଯାର୍ ି 

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଫହ ିଭୂରୟ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଭୂରୟ ମାହା ଦ୍ୱାଯା 
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏହାଯ ଯସିବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓୁି କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଘକ୍ରଫୃଦ୍ଧ ିୄଫାନସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ ୄଫାନସଓୁ ଭୂବୂତ ରାବ  ୂଫ ଯୁ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫାନସଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ 
ପ୍ରଓାର୍ ଓଯଥିାଏ ׀  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 

 

ଧ୍ୟାୟ 12 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରିରୀଓଯଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈୄଦୟାକୄଯ ଅୄଭ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭ   ଦସ୍ଗାଫଚି ୂଦରିର  ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯୁ ׀ ଏକୁଡଓି 
ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ୱଙ୍ଚତା ଅଣିଫା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅୄଭ 
ଫବିିନ୍ନ ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫସ୍ଙାୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସକଡୁଓିଯ ଭହତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ׀ 
ଅୄଭ ଫଘିାଯ ଓଯଫିାଓୁ ମାଈଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି 

i. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓା 
ii. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  
iii. ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 
iv. ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 
v. ୄନୈତଓି ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା  
vi. ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ 

vii. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଙୁ୍କ ଚାଣନୁ୍ତ ୂ KYC) ଦସ୍ଗାଫଚି  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା – ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫସ୍ଙା ଦରିରୀଓଯଣ 
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା – ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥା ଦରିରୀଓଯଣ  

1. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ତଓା 

ଯିବାଷା 

ଏଓ ଫଫିଯଣ ୁସି୍ତଓା ୄହଉଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ାଯା ଫୟଫହୃତ ୄହଉଥିଫା ଏଓ ଘାଯିଓ ୄଫୈଧିଓ ଦସ୍ତାଫଚି 
ମାହା ଉତ୍ପାଦ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  
ଏଓ ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓା ୄସହ ିସଫୁ ତଥୟଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯଫିା ଈଘତି ମାହା ଏଓ ରିସୀଯ କ୍ରଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ସଘୂୀତ 
ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଫାାଆଁ ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ଫଫିଯଣ ସିୁ୍ଗଓାୄଯ, ଏହାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ୄମାଚନା 
ନ୍ତକ ତ, ନଭିନସଫୁ ଈରିଳଖିତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀  

i. ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ii. ରାବଯ ଯସିଯ – କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ଏଫଂ ଣ-କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ 

iii. ାତ୍ରତା / ଧିଓାଯ 

iv. ଫୟତକି୍ରଭ 

v. ୄମାଚନାଟ ିସହବାକୀତା ଓଭିା ଣ-ସହବାକୀତା ୄଟ 

ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓା ଏଓ ଯଘିଣାମକ ଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ବ ି ୄଟ ମାହା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ସହତି ଯଘିତି ୄହଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

2. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ 

ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଈଙ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ରିସୀଧାଯୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଘୁକି୍ତ ׀ ୄମଭିତଓି ିୄଓୌଣସ ିଫ ି ଘୁକି୍ତ ାଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ଏହାଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ଏହାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଥାଏ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା 
ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗାଫଚି ସାଧାଯଣତଃ „ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ‟ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ପ୍ରୄତୟଓ ତଥୟ ଈବଣ  

କ୍ଷ ାଆଁ ନଫିାମ ୟ ହୁଏ ଏଫଂ ଏହାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୁଛଫିାୄଯ ଫପିତାଯ ପ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ସଭଣୄଯ 
ଫିଯୀତ ଯଣିାଭ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଯିବାଷା 

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଓୁ ଅଆଅଯଡଏି ୂରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାଥ  ସଯୁକ୍ଷା  ଧିନଣିଭ, 2002 ନ୍ତକ ତ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି 
ଓଯାମାଆଙ ି:  

“ଏହାଯ ଥଧ ୄହଉଙ,ି ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମିଫ, ଏହାଯ ଦାୟିତ୍ୱ ନଅିମିଫ ଓ ି ନାହିଁ, ଏହାଯ 
ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ୄନଫାୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଏଓ ସୁଯକ୍ଷାଯ ହାଯ, ସର୍ତ୍ଧ  
ପ୍ରତଫିନ୍ଧଯ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଓଯିଫାୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଦ୍ାଯା ଅଫଶୟଓ ୄହଉଥିଫା 



 

209 

 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସଭସ୍ତ ତଥୟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ 
ଦ୍ାଯା ୂଯଣ ଓଯିଫାଓୁ ଡୁଥିଫା ଏଓ ପଭଧ ׀ ” 

ଏହ ି ଧିନଣିଭକୁଡଓି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ” ଯ ଥ  ୄହଫ ଏଫଂ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯଫି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ସଯୁକ୍ଷା 
ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ସଭସ୍ଗ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ , ଅଫର୍ୟଓ  ପ୍ରାସଙି୍ଗଓ ତଥୟ ସୂଘନା ׀    

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଅଆଅଯଡଏି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓୄର, ପଭ ଯ ଯୂୄଯଔା  ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ଈୄଯ ଙାଡିୄ ଦୄର ׀ ଫର୍ୟ ରିସୀଧାଯୀ, ଭଧ୍ୟସ୍ଙ, ୄରାଓା ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ପିଡଫୟାଓ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ଅଆଅଯଡଏି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ପଭ   ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଭାନଦଣ୍ଡୀଓଯଣ ଓଯଫିାଯ 
ଅଫର୍ୟଓ ନୁବଫ ଓୄର ׀  

ଅଆଅଯଡଏି ଅଆଅଯଡଏି ୂଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅଦର୍  ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ   ଧିନଣିଭ, 2013 ଚାଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ׀
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଅଆଅଯଡଏି ଯୂୄଯଔା  ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଙିନ୍ତ,ି ତଯିକି୍ତ ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଏହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙୁ୍କ ନଭନୀଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ନା ୄଓଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ  ପ୍ରସ୍ଗାଫତି 
ଚୀଫନ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଫସୃି୍ଗତ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍  ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ମିଏ ରିସୀଯ ମାଘନା ଓୄଯ ଏଫଂ ପଭ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାୄଯ 
ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ତା‟ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ଥାଏ ׀  
 

3. ବିଓର୍ତ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 

ବିଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଟନ୍ତ ି׀ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ରିସୀଧାଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ତଥୟ  ଫଫିଯଣୀ, ବିଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, 
ବୟାସ, ଫୟଫସାଣ, ଅଣ  ଯଫିାଯ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
  ׀

4. ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 

ୄନଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚାଫନଯ ଘଓିତି୍ସାଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି
 ଈଙ୍ଙତା, ଚନ, ଯକ୍ତଘା, ହୃତି୍ପଣ୍ଡୀଣ ସି୍ଙତ ିଆତୟାଦ ିବ ିର୍ାଯୀଯଓି ରକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ׀
ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାୄଯ ୄଯଓଡ   ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଏ ମାହାଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଓୁହାମାଏ ׀  

ଅୄଭ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଈଘତି ୄମ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଫନିା ୄନଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫୀଭା ାଆଁ ସଙ୍କଟାଙି୍କତ  
ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆମାଅନ୍ତ ି׀ ୄସକୁଡଓୁି ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ପ୍ରଓଯଣ ଓୁହାମାଏ ׀ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାଯ ଅଫର୍ୟଓ 
ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ନ୍ତକ ତ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ଓାଯଣ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଯାର୍ ିଓଭିା ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନଯ ଅଣୁ ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ଓଭିା ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତାଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଯାର୍ ିଓଭିା 
ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନଯ ଅଣୁ ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ଓଭିା ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତାଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ପ୍ରଓଟତି ଓଯାମାଆଥାଏ, ମାହା 
ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣ  ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଏହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତଯି ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ 
ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  
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5. ୄନୈତଓି ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ  ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ମିଏ ଥ ଯ ଏଓ ଈରିଳଖିତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ରିସୀଯ ଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ,ି 
ଅଣ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ଅୄଫଦନ ଯୂଣ ଓଯଫିା  ର୍ାଯୀଯଓି ଯୀକ୍ଷଣ ାଆଁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ସହତି ୄନଓ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଠ୍ନ ଓଯଫିା ଈଘତି ׀ ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଓାଯଓ, ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ 
ୄଔାଚନ୍ତ,ି ତାଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଯିବାଷା 

ୄନୈତଓି ଅଦ ଏହ ିସମ୍ଭାଫୟତା ୄଟ ୄମ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଫାଯ ଯିଣାଭ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଯ 
ଅଫସ୍ଥାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ଧନ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସବ ିଏଓ ଯଫିର୍ତ୍ଧନ ଏଓ ହାନଯି ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯିାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚନ ୄଡା ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରୟ ଓରା ׀ ୄସ ତାୄଯ ଏଓ ସ୍ଥାନୄଯ ୄହଉଥିଫା ସି୍କଆଙ୍ଗ 
ବିମାନୄଯ ମିଫା ାଆଁ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ୄନର׀ ମାହାଓୁ ୃଥିଫୀୄଯ ସଫଧାୄକ୍ଷା ଫିଦଚନଓ ସି୍କଆଙ୍୍ଗ ସ୍ଥକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ 
ୄକାଟଏି ଯୂୄ ସୁାଯିଶ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ତୀତୄଯ ୄସ ୄସବ ି ବିମାନୄଯ ବାକ ୄନଫା ାଆଁ ଭନା 
ଓଯିୄଦଆଥିରା ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ୄମଈଁଭାୄନ ନଚି ଚୀଫନ ଓଭିା ନୟ ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ସଭାପ୍ତ ଓଯଫିା ବ ି
ଓାମ ୟକୁଡଓି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାଯ ୄନର୍ଣୄଯ ଥାଅନ୍ତ,ି ୄସହ ିସମ୍ଭାଫନା 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହାଁନ୍ତ ି  ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଓ ׀
ମାହା ୄସବ ିଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିାୄଯ, ତାଯ ୄନର୍ଣୄଯ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

ଏହ ି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ, ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଏଓ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ୄନୈତଓି 
ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ସଂରୂ୍ଣ୍  ୄହଫା ଫୂ ଯୁ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ୄଦଈଥିଫା 
ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ନିୄ ଚ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଯଘିଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯଫିା ଫୂ ଯୁ 
ୄସ ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ତାଓୁ ତା‟ ନଫିାସୄଯ ସାକ୍ଷାତ ଓଯଫିା ଈଘତି ׀ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ୄଦଈଥିଫା ଓଭ ଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ 
ଥିଫା ଚୀଫନଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ବୟାସ, ଫୟଫସାଣ, ଅଣ, ସାଭାଚଓି ଷୃ୍ଠବୂଭି ଏଫଂ ଅଥଓି ସି୍ଙତ ିଅଦ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

6. ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ଅୄଭ ୂଫ ଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭୃତୁୟହାଯଯ ସଙ୍କଟ ଅଣୁ ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ׀ ୄତଣୁ ଅଣୁ ୄହଈଙ ିଏଓ 
ଓାଯଓ ମାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନଯ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆରଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାୄଯ 
ଈୄମାକ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀ ତଦନୁସାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଅଣୁ ଫକ  ାଆଁ ଏଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ ׀ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣଯ ଏଓ 
ମଥାଥ  ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଯୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାଯା ସଠ୍କି୍ ଅଣୁଯ ସତୟାନ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ 
ଓୄଯ ׀ 

ୄଫୈଧ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଭାନଓ ଓଭିା ଣ-ଭାନଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  
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ଓ) ଭାନଓ ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ୄହଈଥିଫା ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ୄହଈଙ ି:  

i. ଫଦିୟାଣ ଓଭିା ଭହାଫଦିୟାଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର  
ii. ଭୁୟନସିିାର ୄଯଓଡ  ଠ୍ାଯୁ ଈଦ୍ଧାଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

iii. ାସୄାଟ  
iv. PAN ଓାଡ  
v. ୄସଫା ୄଯଚଷି୍ଟାଯ 

vi. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭ ାବିୄର୍ଓଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

vii. ଏଓ ଯଫିାଯ ଫାଆୄଫର ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଈଦ୍ଧଯଣ ମଦ ିଏଥିୄଯ ଚନମ ତାଯଔି ଈରିଳଖିତ ଥାଏ  
viii. ସୁଯକ୍ଷା ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯଘିଣ ତ୍ର 

ix. ଏଓ ୄଯାଭାନ ଓୟାୄଥାରିଓ କୀଚ ା ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫଫିାହ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ଔ) ଣ- ଭାନଓ ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଈୄଯାକ୍ତ ବ ିଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଈରବ୍ଧ ନ ଥାଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ 
ପ୍ରଭାଣଯ ଈସ୍ଙାନାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆାୄଯ ׀ ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ୄହଈଥିଫା ୄଓୄତଓ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ୄହଈଙ:ି  

i. ଚନମ ତ୍ରଓିା 
ii. ଯାର୍ନ ଓାଡ  
iii. ସ୍ୱ-ୄଖାର୍ଣା ଯୂୄ ଏଓ ର୍ଥତ୍ର 

iv. ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାଣତ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ଘତି୍ର 1:  ୄଫୈଧ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ 
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7. ଏଣ୍ଟ ି– ଭନ ିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ (AML) 

ଯିବାଷା 

ଭନ ି ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ୄହଉଙ ି ଥଧଯ ୄଫୈଧ ଉତ୍ପରି୍ତ୍ସ୍ଥ ରୁଘାଆ ଏଓ ଥଧ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄଫୈଧ ଥଧ ଅଣିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ମାହାଦ୍ାଯା ଏହା ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି ୄଫାରି ଚଣାୄ଼େ ׀ ବାଯତ ସଯଓାଯ ଭନ ି – ରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ 
ଓାମଧୟଓାକୁଡଓୁି ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଓଯିଫା ାଆଁ  PMLA,2002  ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯିଥିୄର ׀  

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ନଫିାଯଣ ଧିନଣିଭ ୂPMLA), 2002  ଭନ-ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଓାମ ୟଓାକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଏଫଂ ଭନ-ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନଓୁ ଚଫତ ୂଧିହଯଣ  ଓଯଫିା ାଆଁ, 2005 ଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହରା ׀ ଏହା ଭନ-ି

ରଣ୍ଡଯଙି୍ଗଓୁ ଏଓ ଯାଧ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ମାହା ତନିଠୁଁି୍ ସାତ ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ସଶ୍ରଭ ଓାଯାଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଟ. 5 ରକ୍ଷ 
ମ ୟନ୍ତ ୄଚାଯଭିାନାୄଯ ଦଣ୍ଡନୀଣ ହୁଏ ׀ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ଏଓ AML ରିସୀ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ଅଆଅଯଡଏି ନଓିଟୄଯ ଏଓ 
ପ୍ରତରିିି ଦାଔର ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ AML ଓାମ ୟକ୍ରଭ ନଭିନସଫୁଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫିା ଈଘତି:  

i. ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରିସୀ, ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ 

ii. ଏଓ ଭଔୂୟ ନୁାନ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ନମୁିକି୍ତ 

iii. AML ଦୄକ୍ଷ ଈୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ ି

iv. ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ୄରଔା ୂଡଟି /ନଣିନ୍ତ୍ରଣ  

8. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ (KYC)  
ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଓୁ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ 
ଯଘିଣଓୁ ସତୟାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ଯଘିଣ ୄଘାଯୀ, ଅଥଓି ଓଟତା ଏଫଂ ଭନ-ି

ରଣ୍ଡଯଙି୍ଗଯ ନଫିାଯଣ ାଆଁ ଫୟାଙ୍କ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଫସୃି୍ଗତ ସଘୂନା ଦିନୁ୍ତ ୄଫାରି 
ଫୃଦ୍ଧକିତ ବାୄଫ ଦାଫୀ ଓଯୁଙନ୍ତ ି׀  
KYC ଭାକ ଦର୍ଓିାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଓାମ ୟଓା ାଆଁ ଯାଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଅଥଓି 
ସଂସ୍ଙାନକୁଡଓିଯ ଈୄମାକଯ ନଫିାଯଣ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ, ୄତଣୁଓଯ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରଓୃତ ଯଘିଣ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ 
ବିଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ୄମ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ସହତି KYC ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ 
ଂର୍ ଯୂୄ ନଭିନସଫୁଓୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯନ୍ତ:ି  

i. ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ 

ii. ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ 

iii. ଠ୍ଓିଣା ପ୍ରଭାଣ –ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ, ାସୄାଟ , ୄଟରିୄପାନ ଫରି, ଫଚୁିୀ ଫରି, ଫୟାଙ୍କ ାସଫୁଓ 
ଆତୟାଦ ି 
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iv. ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ – ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ, ାସୄାଟ , ୄବାଟଦାତା  ID ଓାଡ ,  PAN ଓାଡ , ଆତୟାଦ ି

v. ଧିଓ – ଭରୂୟ ଓାଯଫାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଣ ପ୍ରଭାଣ ଦସ୍ଗାଫଚି 

9. ଭୁକ୍ତ – ଫୄରାଓନ ଫଧି  

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ନୂତନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଏଫଂ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ିଏଫଂ 
ତାହାଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିାୄଯ, ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧସଫୁ ୄସ ୄମଭିତ ିଘାହଁୁଥିରା, ୄସଭତ ିନୁୄହଁ ׀  

ୄସ ଓ‟ଣ ଓଯିାୄଯ ?  

ଅଆଅଯଡଏି ତାଙ୍କ ଧିନଣିଭୄଯ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ-ସୁରବ ପ୍ରାଫଧାନ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଙିନ୍ତ ିମାହା ଏହ ିସଭସୟା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଏି 
  ׀ ଏହା ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙ ିମାହାଓୁ ଏଓ “ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫଧି” ଓଭିା “ର୍ୀତୀଓଯଣ ଫଧି” ଓୁହାମାଏ ׀

ଏହ ିସଭଣାଫଧିୄଯ, ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଏହାଓୁ ଘାୄହଁ ନାହ ିଁ, ୄସ ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ 
ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ନଭିନ ସର୍ତ୍ ସଫୁ ନ୍ତକ ତ ୄପଯସ୍ଗ ାଆାୄଯ ׀  

i. ୄସ ଏହ ିଫଓିଳ୍ପଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯିାୄଯ 

ii. ତାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି 

iii. ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯସ୍ଗ ସୁଯକି୍ଷତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ସଭାନୁାତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ 
ସଓାୄର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ଏଫଂ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଓଯ ଘାଚ  ାଆଁ ସଭାୄଣାଚତି ଓଯାମିଫ ׀  

ଏହ ି ଭକୁ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଏଓ ସଫୁଧିା ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ ׀ 
ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔିଯ 15 ଦନିଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭାୄନ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପଓୁ ପ୍ରୄଣାକ 
ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ 1 

_____________ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଏହାଓୁ ଘାୄହଁ ନାହ ିଁ, 
ୄସ ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ୄପଯସ୍ଗ ାଆାୄଯ ׀  

I. ଭୁକ୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

II. ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ 

III. ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 

IV. ଭୁକ୍ତ ମାଞ୍ଚ 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓା ୄହଈଙ ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଏଓ ଘାଯଓି ୄଫୈଧିଓ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଈତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  
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 ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିାାଆଁ ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗାଫଚି ସାଧାଯଣତଃ „ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ‟ ଯୂୄ 
ଯଘିତି ׀  

 ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ବୟାସ  ଫୟଫସାଣ, ଅଣ  ଯଫିାଯ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ 
ବିଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଈୄରଳଔ ଓଯାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

 ଈଙ୍ଙତା, ଚନ, ଯକ୍ତଘା, ହୃତି୍ପଣି୍ଡଣ ସି୍ଙତ ିଆତୟାଦ ିବ ିର୍ାଯୀଯଓି ରକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ତାଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାୄଯ ୄଯଓଡ   ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଏ ମାହାଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଓୁହାମାଏ ׀  

 ୄନୈତଓି ଅଦ ଏହ ିସମ୍ଭାଫୟତା ୄଟ ୄମ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ 
ଗ୍ରାହଓଯ ଫୟଫହାଯୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସବ ିଏଓ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଏଓ ହାନଯି ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଓଯିାୄଯ ׀  

 ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ୄହଈଥିଫା ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁଏ ସ୍କରୁ ଓଭିା ଓୄରଚ 
ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଭୁୟନସିିାର ୄଯଓଡ ଠ୍ାଯୁ ଈଦ୍ଧାଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଆତୟାଦ ି׀  

 ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ଏଓ ରିସୀ ଥିଫା ଏଫଂ ତଦନୁଯୂ ଅଆଅଯଡଏି ାଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି ଦାଔର 
ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ AML ଓାମ ୟକ୍ରଭ ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ରିସୀ, ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀ  ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଏଓ ଭୂଔୟ 
ନୁାନ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ନମୁିକି୍ତ ସମି୍ମତି ଓଯଫିା ଈଘତି ׀  

 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରଓୃତ ଯଘିଣ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ KYC ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀଯ 
ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଠ୍ଓିଣା ପ୍ରଭାଣ, ାନ ଓାଡ  ଏଫଂ ପୄଟାଗ୍ରାପ ଆତୟାଦ ିବ ିKYC ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ଏଓତ୍ରତି 
ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଶବ୍ଦାଫୀ 

1. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓା 
2. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  
3. ୄନୈତଓି ଅଦ 

4. ଭାନଓ ଏଫଂ ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ 

5. ଏଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ 

6. ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ ୂKYC) 

7. ଭୁକ୍ତ-ଫୄରାଓନ ଫଧି  
 

 
 
 
 
 



 

215 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ସଭୟାଫଧିୄଯ, ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ରିସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଙ ିଏଫଂ ଏହାଓୁ ଘାୄହଁ ନାହ ିଁ, ୄସ ଏହାଓୁ 
ୄପଯାଆ ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ୄପଯସ୍ତ ାଆାୄଯ ׀ 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1  

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଯାର୍ନ ଓାଡ  
II. ଚନମତ୍ରଓିା 
III. ାସୄାଟ  
IV. ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାଣତ ପ୍ରଭାଣତ୍ର  

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ୄନୈତଓି ଅଦ ଯୂୄ ଯକିଣିତ ଓଯାମାଆାଯଫି ? 

I. ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ଅଫସ୍ଙା 
II. ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ଫୂ ଯୁ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ଅଫସ୍ଙା 
III. ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ହ୍ରାସ ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ଅଫସ୍ଙା 
IV. ଫୀଭିତ ୄହଫା ୄଯ ଯାଧିଓ ଓାମ ୟଓାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ୄହଫା 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାୄଯ ନଭିନ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିମାଞ୍ଚ ଓଯାମିଫ ?  

I. ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ବାଫୂର୍ଣ୍  ଅଫସ୍ଙା 
II. ଈଙ୍ଙତା, ଚନ  ଯକ୍ତଘା 

III. ସାଭାଚଓି ସ୍ଙିତ ି

IV. ସତୟଯାଣଣତା 

ପ୍ରଶନ 4 

ଏଓ ____________ ୄହଈଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଏଓ ଘାଯଓି ୄଫୈଧିଓ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଈତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

I. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  
II. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଈଦ୍ଧଯଣ 
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III. ସୂଘନା ସଂୄକ୍ଷ-ସୂଘୀ 
IV. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓା 

ପ୍ରଶନ 5 

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗାଫଚି ସାଧାଯଣଯୂୄ _____________ ଯୂୄ 
ଯଘିତି ׀  

I. ଅୄଫଦନ ପଭ  
II. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  
III. ଞି୍ଜଓଯଣ ପଭ  
IV. ଂର୍ଦାନ ପଭ  

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ ଦର୍ତ୍ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ, ୄସହ ିୄକାଟଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ମାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ଣ-ଭାନଓ ଯୂୄ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

I. ଫଦିୟାଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

II. ସୁଯକ୍ଷା ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯଘିଣ ତ୍ର 

III. ଯାର୍ନ ଓାଡ  
IV. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭ ାବିୄର୍ଓଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର  

ପ୍ରଶନ 7 

ଭନ ି ରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ୄହଈଙ ି ଥ ଯ ______________  ଈତ୍ପର୍ତ୍ସି୍ଙଓୁ ରୁଘାଆ ଏଓ ଥ  ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ  
_____________ ଥ  ଅଣିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ମାହା ପୄଯ ଏହା ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଚଣାୄଡ ׀  

I. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ 

II. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ 

III. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ 

IV. ୄଫୈଧ, ୄଫୈଧ 

ପ୍ରଶନ 8 

ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ରିସୀୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ୄସ ଭୁକ୍ତ – ଫୄରାଓନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥ ାତ୍ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ପ୍ରାପ୍ତ 
ଓଯଫିାଯ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଆ ାୄଯ ׀  

I. 60 ଦନି 

II. 45 ଦନି 

III. 30 ଦନି 

IV. 15 ଦନି  
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ପ୍ରଶନ 9 

ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଏଓ ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ୄପଯାଆ ଦଅିମାଆଥିଫା ରିସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

I. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପି୍ରଭଣିଭଯ 100% ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ 

II. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପି୍ରଭଣିଭଯ 50% ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ 

III. ଫୀଭା ସୁଯକି୍ଷତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି, ାଆଁ ସଭାନୁାତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଔଙ୍ଙ   ଷ୍ଟାବ୍ନ 
ଓଯ ଘାଚ ଓୁ ସଭାୄଣାଚତି ଓଯଫିା ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ  

IV. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସଂରୂ୍ଣ୍  ପି୍ରଭଣିଭଯ ଧିଓାଯ ହଯାଆଫ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ୄଫୈଧ ଠ୍ଓିଣା ପ୍ରଭାଣ ନୁୄହଁ ?  

I. PAN ଓାଡ  
II. ୄବାଟଦାତା ID ଓାଡ  
III. ଫୟାଙ୍କ ାସଫୁଓ 

IV. ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ 
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ାସୄାଟ  ୄହଈଙ ିଏଓ ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୀଭା କ୍ରଣ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ଅଫସ୍ଙାଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ଯୂୄ ଯକିଣିତ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଈଙ୍ଙତା, ଚନ  ଯକ୍ତ ଘା ୄହଈଙନ୍ତ ି ୄସହ ି ୄଓୄତଓ ଚନିରି୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ 
ପ୍ରତିୄ ଫଦନାୄଯ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମିଫ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀   
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ଏଓ ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓା ୄହଈଙ ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଏଓ ଘାଯଓି ୄଫୈଧିଓ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଈତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ଅୄଫଦନ ଦସ୍ଗାଫଚି ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଯୂୄ ଯଘିତି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 6  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଯାର୍ନ ଓାଡ ଓୁ ଏଓ ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ୄହଈଙ ିଥ ଯ ୄଫୈଧ ଈତ୍ପର୍ତ୍ସି୍ଙଓୁ ରୁଘାଆ ଏଓ ଥ  ଫୟଫସ୍ଙାୄଯ ୄଫୈଧ ଥ  ଅଣଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
ମାହା ପୄଯ ଏହା ୄଫୈଧ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଚଣାୄଡ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀   

ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ରିସୀୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ୄସ ଭୁକ୍ତ-ଫୄରାଓନ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥ ାତ୍ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ପ୍ରାପ୍ତ 
ଓଯଫିାଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଆାୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ସଭଣାଫଧିୄଯ, ଏଓ ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ୄପଯାଆ ଦଅିମାଆଥିଫା ରିସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ସଯୁକି୍ଷତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ସଭାନୁାତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ, ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଔଙ୍ଙ   ଷ୍ଟାବ୍ନ ଓଯ 
ଘାଚ ଓୁ ସଭାୄଣାଚତି ଓଯଫିା ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ୄଦଫ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

PAN ଓାଡ  ଏଓ ୄଫୈଧ ଠ୍ଓିଣା ପ୍ରଭାଣ ନୁୄହଁ ׀   
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ଧ୍ୟାୟ 13 

ଦରିରୀଓଯଣ – ରିସୀ ସର୍ତ୍ଧ- I 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହାଆଥାଏ, ୄସଥିୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫବିିନ୍ନ ଦସ୍ଗାଫଚି ଈୄଯ 
ଅୄଭ ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

A. ରିସୀ ଫସ୍ଙା ଦରିରୀଓଯଣ 
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A. ରିସୀ ଫସ୍ଥା ଦରିରୀଓଯଣ 

1. ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିୟଭ ଯସଦି 

ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ୂFPR) ଚାଯୀ 
ଓୄଯ ׀ FPR ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙ ି׀   

ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ନ୍ତକ ତ ନଭିନ ସଘୂନାସଫୁ ଥାଏ :  

i. ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ନାଭ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା 
ii. ରିସୀ ସଂଔୟା 
iii. ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ ି

iv. ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତ ି ଫାଯଭାଯତା 
v. ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ୄଦଣ ତାଯଔି 

vi. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔି 

vii. ରିସୀଯ ନ୍ତଭି ଯିକ୍ୱତା ତାଯଔି 

viii. ୄ ର୍ର୍ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନଯ ତାଯଔି 

ix. ଫୀଭା ଯାର୍ ି

FPR ଯ ଚାଯୀ ୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦିକୁଡଓି ଚାଯୀ ଓଯଫି ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓ ଠ୍ାଯୁ ଅହୁଯ ି ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ ׀ ଏହ ିଯସଦିସଫୁଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ୂRPR) ଓୁହାମାଏ ׀ 
RPR କୁଡଓି ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିଫଫିାଦଯ ଫସଯୄଯ ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯନ୍ତ ି׀  

2. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 

ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ଫୀଭା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଦସ୍ଗାଫଚି ୄଟ ׀ ଏହା ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ׀  ଏହା ସ୍ୱଣଂ ଘୁକି୍ତ ନୁୄହଁ ׀ ମଦ ିରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ରିସୀଧାଯୀଠ୍ାଯୁ ହଚମିାଏ, ଏହା ଫୀଭା 
ଘୁକି୍ତଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ ନ ନ ଓଯ ିଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫି ׀ 
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ଏଓ ୄମାକୟ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହଫାଓୁ ଡଥିାଏ ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସାୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ମୁକ୍ତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଭାନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତନି ିବାକ ଥାଏ :  

a) ରିସୀ ନୁସଘୂୀ  

ରିସୀ ନୁସୂଘୀ ପ୍ରଥଭ ବାକ ହୁଏ ׀  ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ସମ୍ମଔୁ ଷୃ୍ଠାୄଯ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ׀ ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ନୁସଘୂୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସସଫୁୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନଭିନ 
ସୂଘନାସଫୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଥାଏ : 

ଘତି୍ର 1: ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ଖଟଓ 
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i. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ନାଭ 

ii. ରିସୀ ାଆଁ ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫଫିଯଣୀ ୄମଯଓି ି:  

 ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା 
 ଚନମ ତାଯଔି ଏଫଂ ଫଣସ କତ ଚନମଦନି 

 ରିସୀ ଘୁକି୍ତଯ ୄମାଚନା ଏଫଂ ଫଧି 

 ଫୀଭା ଯାର୍ ି

 ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ 

 ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଫଧି 

 ଅଯମ୍ଭ ତାଯଔି, ଯିକ୍ୱତା ତାଯଔି ଏଫଂ ୄର୍ର୍ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄଦଣତାଯଔି 

 ରିସୀ ରାବ ସହତି ଓ ିରାବ ଯହତି ୄଟ 

 ନାଭୀତ ଙ୍କ ନାଭ 

 ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଣାୀ -  ଫାର୍ଓି; ଦ୍ଧ  ଫାର୍ଓି; ୄତୈଭାସଓି; ଭାସଓି; ୄଫତନଠ୍ାଯୁ ଓାଟଫିା 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ  

 ରିସୀ ସଂଔୟା – ମାହା ରିସୀ ଘୁକି୍ତଯ ନନୟ ଯଘିଣ ସଂଔୟା ୄଟ  

iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫଘନଫଦ୍ଧତା ׀ ଏହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ୄଟ  

iv. ପ୍ରାଧିଓୃତ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଏଫଂ ରିସୀ ଷ୍ଟାବ୍ନ  

v. ସ୍ଙାନୀଣ ଫୀଭା ୄରାଓାଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା  

b) ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ 

ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଖଟଓ ଭାନଓ–ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ତି ହୁଏ, ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ସଭସ୍ଗ 
ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ଈସି୍ଙତ ଥାଏ, ମଦ ିଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଫହବି ୂ ତ ଓଯା ନ ମାଆଥାଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଙି ିୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଘୁକି୍ତ ମଥା: ଫଧି, ଏଓଭାତ୍ର ପି୍ରଭିଣଭ ଓଭିା ରାବୄଯ ଣ-ସହୄମାକୀ ରିସୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହାଆ ନ ାଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ଧିଓାଯ  ସୁଫଧିା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ ସଫୁଓୁ 
ନଯୂିିତ ଓଯନ୍ତ,ି ମାହାସଫୁ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରମୁଚୟ ଟନ୍ତ ି׀  



 

222 

 

c) ଫିୄ ଶଷ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ 

ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ତୃତୀଣ ବାକୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି ୄମଈକଁୁଡଓି ୄଫୈଣକି୍ତଓ 
ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଟନ୍ତ ି׀ ଏକୁଡଓୁି ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ସମ୍ମଔୁୄଯ ଙାମାଆାୄଯ ଓଭିା ଏଓ ସଂରଗ୍ନ ଯୂୄ 
ରକା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଭାନଓ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ, ନୁଗ୍ରହ ଦନିସଫୁ ଓଭିା ଫୟକଭନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଣ-ଚଫତ ବ,ି 
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ, ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ ଘୁକି୍ତ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଭହିା, ମିଏ ଘୁକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯିଫା ସଭୟୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟାଶା ଯୄଔ, ତାଯ କବଧଧାଯଣ ୄମାକଁୁ ଭୃତୁୟଓୁ 
ଫାଧା ୄଦଉଥିଫା ଏଓ ଧାଯ ׀ 

ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ଧ୍ୟାଣ 13 ୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ୂFPR) ଓ‟ଣ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ? ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପଯ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ׀ 

I. ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି

II. ଏହା ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଙ ି

III. ରିସୀଓୁ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆାଯଫି ନାହିଁ  
IV. ରିସୀ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନକଦ ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଙି ି 
 

ସାଯାଂଶ 

 ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ୂFPR) ଚାଯୀ 
ଓୄଯ ׀  FPR ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଙ ି׀  

 ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ଫୀଭା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଥିଫା ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଦସ୍ଗାଫଚି ୄଟ ׀ ଏହା ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ׀  

 ଭାନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତିୄ ନାଟ ିବାକ ଯୄହ ୄମଈଁକୁଡଓି ୄହରା ରିସୀ ନୁସଘୂୀ, ଭାନଓ 
ପ୍ରାଫଧାନ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ୂ FPR) 

2. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି 

3. ରିସୀ ନୁସୂଘୀ 



 

223 

 

4. ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ 

5. ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନ  
 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

FPR ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଙ ି׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ନଭିନ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ? 

I. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  
II. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି 

III. ଫଫିଯଣ ୁସି୍ଗଓା 
IV. ଦାଫୀ ପଭ  

ପ୍ରଶନ 2 

ମଦ ିଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ୄରଖିଫା ାଆଁ ଚଟି ବାର୍ା ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହାଦ୍ୱାଯା ୄନଓାଥ  
ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସାଧାଯଣତଃ ଏହାଯ ଥ  ୄଓଭିତ ିଓଯାମିଫ  ?  

I. ଫୀଭିତଯ ସକ୍ଷୄଯ 

II. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ସକ୍ଷୄଯ 

III. ରିସୀଓୁ ରୂ୍ନୟ /ନଷି୍କ୍ରିଣ ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ସଧୁ ସହତି ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯାଆୄଦଫା ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଓୁହାମିଫ  

IV. ରିସୀଓୁ ରୂ୍ନୟ/ନଷିି୍କ୍ରଣ ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭତି  ଫନିା ସୁଧୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯାଆୄଦଫା ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଓୁହାମିଫ  

ପ୍ରଶନ 3 

ୄସହ ିଫଓିଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ମାହା ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଓୁ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓୄଯ ׀  

I. ଏହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ 

II. ଏହା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଓଣିିଫାୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଈଥିଫା ଅଗ୍ରହଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ 

III. ଏହା ଫୟାଙ୍କ, ୄବ୍ରାଓଯ ଏଫଂ ନୟାନୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବ ିଘୟାୄନର ଂର୍ୀଦାଯଭାନଙ୍କ ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 
ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ୂଓାମ ୟପ୍ରଣାୀ  ଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ  
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IV. ଏହା ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରଦାନୄଯ ଥିଫା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଥିଫା ସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର ୄଟ  

ପ୍ରଶନ 4 

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ? 

I. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙ ି 
II. ପି୍ରଭଣିଭଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙ ି 
III. ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙ ି 
IV. ପି୍ରଭଣିଭ ଦଯ ଫିାଆଫା ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙ ି 

ପ୍ରଶନ 5 

ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଯଫର୍ତ୍ ୀ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫୁ ାଆଁ, ଓବ୍ନାନୀ 
_____________ ଚାଯୀ ଓଯଫି ׀ 

I. ୁନଃପ୍ରଘନ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି  
II. ୁନଯୁଦ୍ଧାଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି 

III. ୁନଃସ୍ଙାନ ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି 

IV. ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି 

ପ୍ରଶନ 6 

ଓ‟ଣ ୄହଫ ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଭୂ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଓୁ ହଚାଆ ଦଏି ?  

I. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ ନ ନ ଓଯ ିଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫି  
II. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମିଫ 

III. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫଭିୀତଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄନରା ୄଯ ନଫୀଓୃତ ନଣିଭ  ସର୍ତ୍  ସହତି ଏଓ 
ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫି 

IV. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ ନ ନ ଓଯ,ି ଓନୁି୍ତ ୄଓଫ ଏଓ ନୟାଣାଣ ଅୄଦର୍ ୄଯ, ଏଓ ନଓର 
ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫି  

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ?  

I. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଓୁ ଏଓ ସୁୄ ମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହଫାଓୁ ଡଫି ଓନୁି୍ତ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସାୄଯ ନଫିାମ ୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ׀   

II. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଓୁ ଏଓ ସୁୄ ମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହଫାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସାୄଯ ନଫିାମ ୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀   

III. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ଏଓ ସୁୄମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନା ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସାୄଯ ନଫିାମ ୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀   
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IV. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ନା ଏଓ ସୁୄମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ନା ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସାୄଯ ନଫିାମ ୟ ଯୂୄ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀   

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ପଭ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଭାନଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ପ୍ରଥଭ ବାକ ହୁଏ ?  

I. ରିସୀ ନୁସୂଘୀ 
II. ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ 

III. ଫିୄ ର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ 

IV. ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିା  

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ ଭାନଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ, ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁବାକୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ସଘୂନା ଥିଫ ?  

I. ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔି, ଯିକ୍ୱତା  ତାଯଔି ଏଫଂ ୄର୍ର୍ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄଦଣ ତାଯଔି  
II. ନାଭୀତଯ ନାଭ 

III. ଧିଓାଯ  ସଫୁଧିା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ , ମାହା ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରମୁଚୟ 
IV. ପ୍ରାଧିଓୃତ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯଓାଯୀଙ୍କ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଏଫଂ ରିସୀ ଷ୍ଟାବ୍ନ  

ପ୍ରଶନ 10 

“ଏଓ ଭହିା, ମିଏ ଘୁକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯୄଔ, ତାଯ କବ ଧାଯଣ ୄମାକଁୁ ଭତୁୃୟଓୁ ଫାଧା 
ୄଦଈଥିଫା ଏଓ ଧାଯା” ଓୁ ଏଓ ଭାନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ୄଓଈଁ ନୁବାକୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯାମିଫ ?  

I. ରିସୀ ନୁସୂଘୀ 
II. ସାଧାଯଣ ପ୍ରାଫଧାନ 

III. ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ 

IV. ଫିୄ ର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀   

ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI  ׀   
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ମଦ ିଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଦସ୍ଗାଫଚି ୄରଖିଫା ସଭଣୄଯ ଚଟି ବାର୍ା ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହାଦ୍ୱାଯା ୄନଓାଥ  ଈତ୍ପନ୍ନ 
ହୁଏ, ଏହାଯ ଥ  ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭିତଯ ସକ୍ଷୄଯ ୄହଫ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I  ׀   

ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭିଣଭ ଯସଦି ଏହାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ୄମ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଆଙ ି׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀   

ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଯଫର୍ତ୍ ୀ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁ ାଆଁ, ଓବ୍ନାନୀ ନୂତନୀଓଯଣ 
ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ଚାଯୀ ଓଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଭୂ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଓୁ ହଚାଆଦଏି, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଘୁକି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ ନ ନ 
ଓଯ ିଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀   

ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଓୁ ଏଓ ସୁୄମାକୟ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହଫାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନଣିଭ 
ନୁସାୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନମୁକ୍ତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀   

ରିସୀ ନୁସୂଘୀ ଏଓ ଭାନଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ପ୍ରଥଭ ବାକ ହୁଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII  ׀   

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଭାନଓ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁବାକୄଯ ଧିଓାଯ  ସୁଫଧିା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍  ଈୄଯ 
ସୂଘନା ଥିଫ, ମାହା ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରମୁଚୟ ׀   
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ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV  ׀   

“ଏଓ ଭହିା, ମିଏ ଘୁକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ପ୍ରସଫଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯୄଔ, ତାଯ କବ ଧାଯଣ ୄମାକଁୁ ଭତୁୃୟଓୁ ଫାଧା 
ୄଦଈଥିଫା ଏଓ ଧାଯା” ଓୁ ଏଓ ଭାନଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁବାକୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ 
ଓଯାମିଫ ׀   
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ଧ୍ୟାୟ 14 

ଦରିରୀଓଯଣ -ରିସୀ ସର୍ତ୍ଧ - II 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ସମି୍ମତି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ׀ 
ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘତି ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓିୄଯ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି, ରିସୀ ଫୟକଭନ ଏଫଂ ଣ-ଚଫତ ଆତୟାଦ ି
ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ  
 

A. ରିସୀ ସର୍ତ୍  ଏଫଂ ସଫୁଧିା  
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A. ରିସୀ ସର୍ତ୍ଧ ଏଫଂ ସୁଫଧିା 

1. ନୁଗ୍ରହ ସଭୟାଫଧି 

ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ  ଭୃତୁୟ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫଘନ ଫଦ୍ଧ ହୁଏ ଏହ ିସର୍ତ୍ ୄ ଯ ୄମ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫୁ ଅଚ ିତାଯଔି 
ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଥିଫ ׀ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି ରିସୀଧାଯୀଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଣ ୄହଫା 
ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ସଭଣାଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ନୁଗ୍ରହ ସଭୟାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖଧତା ଏଓ ଭାସ ଓଭିୋ 31 ଦନି ୄଟ ׀ ନୁଗ୍ରହଯ ଦନି ିପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄଦଣ 
ତାଯଔିଯ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଦନିଠ୍ାଯୁ କଣନା ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରାଫଧାନ ଏଓ ରିସୀ, ମାହା ନୟଥା ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ 
ଥିଫା ୄମାକଁୁ ଫୟକତ ୄହାଆମାଆଥାନ୍ତା, ତାଓୁ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଘାରୁ ଯହଫିା ାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  
 

ପି୍ରଭଣିଭ ଫର୍ୟ ୄଦଣ ଯୄହ ଏଫଂ ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ଏହ ିସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପି୍ରଭିଣଭଓୁ 
ଭୃତୁୟ ରାବଠ୍ାଯୁ ଓାଟ ିୄଦଆ ାୄଯ ׀ ମଦ ିନୁଗ୍ରହ ସଭଣ ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫାଓ ିଯୄହ, ରିସୀଓୁ 
ତାୄଯ ଫୟକତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଓବ୍ନାନୀ ଭତୁୃୟ ରାବଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ  ଧୀନୄଯ ଯୄହ 
ନାହିଁ ׀ ୄଓଫ ୄସହ ିଯାର୍ ିପ୍ରଦାନୄମାକୟ ହୁଏ ମାହା ଣ-ଚଫତ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ ׀ ଏଓ ଥ ୄଯ ଫୀଭିତ ଏ 
ପ୍ରଓାୄଯ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭକୁ୍ତ ଫୀଭା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀  

2. ଫୟକଭନ ଏଫଂ ନୁଃସ୍ଥାନ /ନୁଃପ୍ରଘନ 

ଅୄଭଭାୄନ ଫୂ ଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ରିସୀ ଫୟକତ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଙ ି ୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ ମଦ ି ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନୁଗ୍ରହ 
ଦନିକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆନାହିଁ ׀ ସୁସଭାଘାଯ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୟଫହାଯଓି ଯୂୄ ସଭସ୍ଗ ସ୍ଙାଣୀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଏଓ 
ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃସ୍ଙାନ ୂୁନଃପ୍ରଘନ  ଯ ନୁଭତ ିୄଦଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଯିବାଷା 

ୁନଃସ୍ଙାନ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ରିସୀଓୁ ନୁଃ ପ୍ରବାଫୀ ଯୄଔ ମାହାଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ 
ପ୍ରଦାନ ନ ଓଯାୄହାଆଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯ ିଦଅିମାଆଥିଫା ଓଭିା ଣ – ଚଫତ ଓାଯଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ନ୍ତକ ତ 
ଘାରୁ ଯଔାମାଆଥିଫ ׀  
 

ଏଓ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଫର୍ୟ ଫୀଭିତଯ ସର୍ତ୍ ଫହିୀନ ଧିଓାଯ ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ ଏହା ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍  
ନ୍ତକ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାଯଫି :  

i. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ାଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିନାହିଁ : ଏଓ ରିସୀଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ଓାଯଣଯୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  

 

ii. ଯିଚବଧଯ ସୃଷ୍ଟ:ି  ରିସୀଧାଯୀ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସଧୁ ସହତି ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓିଯ ୄସହ ିଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଈଘତି୍, ମାହା 
ପୄଯ ୄସହ ିଯଚିବ  ସୃଷ୍ଟି ଓଯାମାଆାଯଫି ମାହା ସଂଘତି ୄହାଆ ଥାନ୍ତା ମଦ ିରିସୀ ଫୟକତ ୄହାଆ ନ ଥାନ୍ତା ׀  
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iii. ଫିୄ ଶଷ ସଭୟାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ: ରିସୀଧାଯୀ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄସବ ି ନୁଃସ୍ଙାନ ାଆଁ 
ପ୍ରାଫଧାନୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ସଭଣ ଫନ୍ଧନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ବାଯତୄଯ 
ୁନଃପ୍ରଘନ ନଶିି୍ଚତ୍ ଯୂୄ ଫୟକଭନ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ, ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି, ଧଯନୁ୍ତ ାଞ୍ଚ ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରବାଫୀ 
ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀  

iv. ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ସୄନ୍ତାଷଚନଓ ପ୍ରଭାଣ : ଫୀଭିତ ତା‟ ଫଙିନି୍ନ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ପ୍ରଭାଣ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  ୄଓଫ  ୄମ ତା‟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଥିଫ 
ତାହାନୁୄହଁ ଓନୁି୍ତ ନୟାନୟ ଓାଯଣ ୄମଯଓି ିଅଥଓି ଅଣ  ୄନୈତଓିତା ଫସୁ୍ଗତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀                                                                           

v. ଓାାତୀତ (ତିୄ ଦୟ) ପି୍ରଭିୟଭଯ ସୁଧ ସହତି ପ୍ରଦାନ : ରିସୀଧାଯୀଓୁ ସଭସ୍ଗ ଓାାତୀତ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ପ୍ରୄତୟଓ 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄଦଣ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ସଧୁ ସହତି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀   

vi. ଫଶଷି୍ଟ ଋଣଯ ପ୍ରଦାନ :  ଫୀଭତି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ି ଫାଓ ି ଥିଫା ରିସୀ ଊଣଯ ପ୍ରଦାନ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ି
ଊଣଗ୍ରସ୍ଗତାଓୁ ନୁଃସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ମାହା ଫୂ ଯୁ ଯହ ିଥାଆାୄଯ ׀   

ୄଫାଧହୁଏ ଉୄଯାକ୍ତ ସର୍ତ୍ଧକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ଧ ତାହା ୄଟ ମାହା ନୁଃସ୍ଥାନୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ପ୍ରଭାଣ 
ଅଫଶୟଓ ଓୄଯ ׀ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ପ୍ରଭାଣଯ ପ୍ରଓାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀଯ ଯସି୍ଙିତ ିଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀  
ମଦ ିରିସୀଟ ି ତ ିଳ୍ପ ଫଧି ାଆଁ ଫୟକତ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଯହଙି,ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଭାଣ ଫନିା ରିସୀଓୁ 
ୁନଃସ୍ଙାିତ ଓଯିାୄଯ ଓଭିା ଫୀଭତି ଠ୍ାଯୁ ୄଓଫ ଏଓ ସଯ ସ୍ୱୀଓାୄଯାକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାୄଯ ମାହା ପ୍ରଭାଣ ଓୄଯ ୄମ 
ତାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙତି ିଈର୍ତ୍ଭ ଙ ି׀                                                                                              

ଓବ୍ନାନୀ ଫର୍ୟ ୄଓୄତଓ ଯସି୍ଙତି ି ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଭିା ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ନୟ ପ୍ରଭାଣ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

i. ୄକାଟଏି ୄହଈଙ ିଫହୁ ସଭଣ ଫୂ ଯୁ ନୁଗ୍ରହ ଫଧି ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଆଙ ିଏଫଂ ରିସୀଟ ିଧଯନୁ୍ତ, ପ୍ରାଣ ଏଓ ଫର୍  
ୄହଫ ଫୟକତ ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଙ ି׀                                                                                                                                                                                                                 

ii. ନୟ ଏଓ ଯସି୍ଙିତ ି ୄହଈଙ ିୄମଈଠଁ୍ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ଏହା ସୄନ୍ଦହ ଓଯଫିାଯ ଓାଯଣ ଯହଙି ି ୄମ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ଓଭିା ନୟ ସଭସୟା ଯହଥିାଆାୄଯ ׀ ନୂତନ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ମଦ ିରିସୀଯ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଓଭିା ଗ୍ରବାକ ଯାର୍ ିଧିଓ ୄହାଆଥିଫ ׀  

ୄମୄହତୁ ଏଓ ୁନଃପ୍ରଘନ ାଆଁ ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ଫଡ ଅଓାଯଯ ଯାର୍ ିପି୍ରଭିଣଭଯ ତୀତ ଫାଓଯିାର୍ ି 
ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଧାଯୀ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଏହାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ୄନଫା ଈଘତି ୄମ ଭୂ 
ରିସୀଓୁ ନୁଃପ୍ରଘନ ଓଯଫିା ଓଭିା ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିା ଧିଓ ରାବଦାଣଓ ୄହଫ ׀ ୄନଓ ସଭୟୄଯ 
ୁନଃପ୍ରଘନ ଧିଓ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆଥାଏ ଓାଯଣ ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ କ୍ରୟ ଓଯିଫା, ନୁଃପ୍ରଘନଯ ତାଯିଔ ଦନି ଫୀଭିତଓୁ 
ୄହାଆଥିଫା ଫୟସ ଅଧାଯୄଯ ଧିଓ ପି୍ରଭୟିଭ ଅଫଶୟଓ ଓଯଫି ׀  

a) ରିସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ଦୄକ୍ଷ 
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ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତ ିଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଓାଆଫା ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ରିସୀ ୁନଃପ୍ରଘନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 
ସାଧାଯଣତଃ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫୟକଭ ରିସୀଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ପ୍ରଥଭ ୄଦଣ ପି୍ରଭଣିଭ (FUP) ଯୁ ଓଙି ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି 
ୂଧଯନୁ୍ତ 5 ଫର୍   ଭଧ୍ୟୄଯ ଓଯିାଯଫି ׀  

i. ସାଧାଯଣ ନୁଃପ୍ରଘନ 

ସଫୁଠୁ୍ ସଯ ପ୍ରଓାଯଯ ପ୍ରଘନ ତାହା ୄଟ ମାହା ସୁଧ ସହତି ଫର୍ଷି୍ଟ ୂଫାଓ ି ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ ଏହାଓୁ 
ସାଧାଯଣ ନୁଃପ୍ରଘନ ଓୁହାମାଏ ଏଫଂ ଏହା ପ୍ରବାଫୀ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ସଭ ଣ ଭୂ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ସ୍ୱୀଓାୄଯାକି୍ତ ଓଭିା ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ଓଙି ିନୟ ପ୍ରଭାଣ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

ii. ଫିୄ ଶଷ ୁନଃପ୍ରଘନ 

ଅୄଭ ଓ‟ଣ ଓଯଫିା ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ତନି ିଫର୍ ଯୁ ଓଭ ସଭଣ ଘାୁ ଯହଥିିଫ ଏଫଂ ସଫ ନଭିନ ସଭ ଣ ଭୂରୟପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆ ନ ଥିଫ ୂଥ ାତ୍ ସଂଘତି ଯଚିବ  ଓଭିା ନକଦ ଭରୂୟ ନକଣୟ ୄହାଆଥାଏ  ଓନୁି୍ତ ଫୟକଭନ ସଭଣାଫଧି ଧିଓ 
ୄହାଆଥିଫ ? ଧଯନୁ୍ତ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭିଣଭ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଫର୍  ଓଭିା ଧିଓ ସଭଣାଫଧି ୄଯ ରିସୀଓୁ 
ୁନଃପ୍ରଘନ ାଆଁ ଈସି୍ଙତ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଏହାଓୁ ନୁଃପ୍ରଘତି ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଦ୍ଧତ ି ୄହଈଙ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ୁନଃପ୍ରଘନ ଯୂୄ ଯଘିତି ଏଓ ୄମାଚନା 
ସାହାମୟୄଯ ୂମାହା ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ବାଯତୀଣ LIC ୄଯ ପ୍ରଘତି ଙ ି ׀ ଏଆଠ୍ ିଏହା ୄସବ ିୄଟ ୄମଭିତଓି ିଏଓ 
ନୂତନ ରିସୀ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ,ି ମାହାଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔି ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯତି ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନାହିଁ ମାହା ରିସୀ 
ୄନଫା ସଭଣୄଯ ୄଓୄତଓ ଚୀଫନ ପ୍ରତ ିପ୍ରମୁଚୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଭୂ ରିସୀଟ ି40 ଫର୍  ଫଣସୄଯ ନଅିମାଆଥିଫ ଏଫଂ ନୂତନ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔି 42 ଫର୍  ଫଣସ ୄଟ, ରିସୀ ଫଧି 
ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄସହ ିରିସୀସଫୁ ାଆଁ ୄଓାଡଏିଯୁ ଠ୍ଯ ଫର୍ ଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମିଫ ୄମଈଁକୁଡଓି ାଆଁ ଫଧି 60 ଫର୍ ୄଯ ସଭାପ୍ତ 
ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଯୁୁଣା  ନୂତନ ପି୍ରଭଣିଭ ଭଧ୍ୟଯ ନ୍ତଯ ଏଫଂ ଏହା ଈୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସଧୁଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  
 

iii. ଋଣ ମୁକ୍ତ ନୁଃପ୍ରଘନ 

ତଥାି LIC ଏଫଂ ନୟାନୟ ଓବ୍ନାନୀ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ଥିଫା ନୁଃପ୍ରଘନଯ ତୃତୀଣ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ିଊଣ ମୁକ୍ତ ନୁଃପ୍ରଘନ 
ଦ୍ଧତ ି׀ ଏହା ୄଓଫ ଏଓାଓୀ ନୁଃପ୍ରଘନ ନୁୄହଁ ଓନୁି୍ତ ଦୁଆଟ ିଓାଯଫାଯ ସହତି ଚଡତି :  

 ଏଓ ଊଣଯ ସଭଓାଓି ସ୍ୱୀଓୃତ ି 

 ରିସୀଯ ନୁଃପ୍ରଘନ 

ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ଫାଓ ି  ସୁଧଓୁ ସାଧାଯଣ ୁନଃପ୍ରଘନ ନ୍ତକ ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ବ ି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ନୁଃପ୍ରଘନ ତାଯଔି ସଦୁ୍ଧାଚୄଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ୄମାକୟ ୄହଈଥିଫା ଊଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀  ଏହ ି
ଊଣଓୁ ନୁଃପ୍ରଘନ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ପ୍ରତପି ଯାର୍ ି ଯୂୄ ଈୄମାକ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିଊଣଓୁ ନୁଃପ୍ରଘନ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ 
ାଆଁ ପ୍ରତପି ଯାର୍ ିଯୂୄ ଈୄମାକ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ମଦ ିଫାଓଥିିଫା ପି୍ରଭିଣଭ  ସଧୁ ାଆଁ ଊଣ ସଭାୄଣାଚନ ୄଯ 
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ଯହଥିିଫା ଓଙି ିଫଓା ଯାର୍ ିଥାଏ, ଏହା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଊଣମୁକ୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନଯ 
ସୁଫଧିା ୄଓଫ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫ ୄମଈକଁୁଡଓି ୁନଃପ୍ରଘନ ତାଯଔି ସଦୁ୍ଧା ସଭ ଣ ଭରୂୟ ପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆଥିୄଫ ׀                                                                                                                                                         

iv. ଓସିି୍ତ ୁନଃପ୍ରଘନ  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଅଭ ାଔୄଯ ଓସିି୍ଗ ୁନଃପ୍ରଘନ ଯହଙି ିମାହାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀଧାଯୀ ଫାଓ ିଥିଫା 
ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଏଓ ୄଭାଟା ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସି୍ଙତିୄ ଯ ନ ଥାଏ ଥଫା ରିସୀଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁଃପ୍ରଘନ ୄମାଚନା 
ନ୍ତକ ତ ନୁଃପ୍ରଘତି ଓଯାମାଆାୄଯ ନାହିଁ ׀ ୄସବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓିଯ ଫାଓଥିିଫା ଯାର୍ଓୁି ଏଓ ସାଧାଯଣ 
ୁନଃପ୍ରଘନ ୄମାଚନା ନ୍ତକ ତ ଓଯାମାଈଥିଫା ବ ିସାଧାଯଣ ହସିାଫୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମିଫ ׀  

 ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରଓାଯ ୂୄତୈଭାସଓି ଓଭିା ଦ୍ଧ ଫାର୍ଓି  ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଫୀଭାଧାଯଓଓୁ ୄକାଟଏି ଦ୍ଧ ଫାର୍ଓି ଓଭିା ଦୁଆଟ ି
ୄତୈଭାସଓି ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଫାଓ ି ଥିଫା ଯାର୍ଯି ଫର୍ଷି୍ଟଓୁ 
ପ୍ରସାଯତି ଓଯାମିଫ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଘତି ରିସୀ ଫାର୍ଓିୀ ଫର୍   ତା‟ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଦୁଆ ସଂୂର୍ଣ୍  ରିସୀ ଫାର୍ଓିୀକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି 
ଓଯ,ି ଦୁଆ ଫର୍  ଓଭିା ତୄତାଧିଓ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଣ ତାଯଔିସଫୁୄଯ ବଫରି୍ୟତ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମିଫ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଫୟକତ ରିସୀସଫୁଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଓାମ ୟ ୄଟ ମାହାଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସକ୍ରଣିଯୂୄ 
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିାାଆଁ ଘାହାଁନ୍ତ ିୄମୄହତୁ ଫୟକତ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଥିଫା ରିସୀସଫୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଥଫା ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ତ ି
ଓମ୍ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆାୄଯ ׀  
 

3. ଣ – ଚଫତ ପ୍ରାଫଧାନ 

ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ ୂନୁବାକ 113  ନ୍ତକ ତ ୄକାଟଏି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ପ୍ରାଫଧାନ ତାହା ୄହଈଙ ି ମାହା 
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୄଓୄତଓ ରାବଯ ପ୍ରାପି୍ତ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭାୄନ ଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଦ୍ୱାଯା 
ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀସଫୁଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍  ସକ୍ରଣି ଯଖିଫାୄଯ ସଭଥ  ହୁନ୍ତ ି ି ଏଆଟ ׀ ରାକୁ ୄହଈଥିଫା ତଓ  ୄହଈଙ ି ୄମ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ସଂଘତି ନକଦ ଭୂରୟ ଈୄଯ ରିସୀଧାଯୀଯ ଦାଫୀ ଥାଏ ׀  

ଏପ୍ରଓାୄଯ ବାଯତୀୟ ଅଆନ ଏହ ିପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ମଦ ିନୁୟନ ତନି ିଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫଷଧ ାଆଁ ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ,ି 
ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭଧଣ ଭୂରୟ ୄହଫ ׀ ମଦ ିରିସୀଯ ସଭ ଣ ଓଯାମାଆନାହିଁ, ଏହା ଏଓ ହ୍ରାସ ଓଯ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ଭୂରୟ ଥିଫା ଏଓ ରିସୀ ଯୂୄ ପ୍ରଘତି ଥିଫ ׀ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ଭରୂୟ 
ୄକ୍ଷା ଏଓ ଧିଓ ଈଦାଯ ସଭ ଣ ଭରୂୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

a) ସଭଧଣ ଭୂରୟ 

ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ସାଯଣୀ ଥାଏ ମାହା ଫବିିନ୍ନ ସଭଣଯ ସଭ ଣ ଭୂରୟକୁଡଓିଯ ସୂଘୀ 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଥିାଏ ମାହା ସଭ ଣ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ଈୄମାକୀ ୄହଫ ׀ ଏହ ି
ସୂତ୍ର ଫୀଭାଯ ପ୍ରଓାଯ  ୄମାଚନା, ରିସୀଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ରିସୀ ପି୍ରଭଣିଭ-ପ୍ରଦାନ ସଭଣାଫଧିଯ ଧ୍ୟାନ ଯୄଔ ׀ ସଭ ଣ 
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ଚୄଣ ହାତୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈଥିଫା ନକଦଯ ଫାସ୍ଗଫ ଯଭିାଣ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ସଭ ଣ ଭୂରୟ ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ବିନ୍ନ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଏହା ଏହ ି ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ ୄମ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଂୄମାଚନ, ୄଫାନସ ଓଭିା ଡବିିୄଡଣ୍ଡ ସଂଘଣ, ଗ୍ରୀଭ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଭିା ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ନ୍ତଯ, ରିସୀ ଊଣ ଆତୟାଦଯି ପସ୍ୱଯୂ ନକଦ ସଭ ଣ ଭୂରୟ ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ମୁକ୍ତ ଓଭିା 
ଫମୁିକ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ମାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ୄହଈଙ ିରୁ୍ଦ୍ଧ ସଭ ଣ ଭୂରୟ ׀ ସଭ ଣ ଭୂରୟ 
ୄଡ୍ ପ୍ ଭରୂୟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୄଟ ׀  

ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭଯ ପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସଭ ଣ ଭୂରୟଓୁ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭ ଣ ଭୂରୟ ଓୁହାମାଏ ׀  

b) ରିସୀ ଋଣ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ, ମାହା ଏଓ ନକଦ ଭରୂୟ ସଂଘତି ଓଯନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ାଔୄଯ ଊଣ ାଆଁ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ରିସୀଯ 
ନକଦଭରୂୟଯ ଈୄମାକ ଓଯ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଠ୍ାଯୁ ଟଙ୍କା ଈଧାଯ ୄନଫାଯ ଧିଓାଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ 
ଥାଏ ׀ ରିସୀ ଊଣ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ସଭ ଣ ଭୂରୟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୂଧଯନୁ୍ତ 90%) ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ ׀ ଧ୍ୟାନ 
ଯଔନୁ୍ତ ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ନଚି ଏଓାଈଣ୍ଟଯୁ ଧାଯ ୄନଈଙ ି׀ ୄସ ଯାର୍ ିପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାଯ ୄମାକୟ ୄହାଆଥାନ୍ତା ମଦ ିରିସୀଯ 
ସଭ ଣ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତା ׀  

ଫର୍ୟ ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାଯ ସଭାପି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତା ׀ ରିସୀ ଈୄଯ ଏଓ ଊଣ ୄନଫା ଯଫିୄର୍ତ୍ , ଏଓ 
ରିସୀଧାଯୀ ୄଓକ୍ ଓୁ ଯଖିଫାୄଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଔାଆଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ସଭଥ  ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ଊଣ ରିସୀଓୁ ଚୀଫତି 
ଯଖିଫା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦ୍ରଫ ନଧିିକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଧିଓାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଊଣ ତାହା ୄଟ ମାହାଓୁ ଅଣ 
ଅଓସି୍ମଓ ନଧିିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ସଭଣୄଯ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୁାଯରି୍ ଓଯିାଯିୄ ଫ ଓନୁି୍ତ ଅଣ ତାଓୁ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ଯୂୄ 
ଯଖିଫା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଘାହିୄଁ ଫ ׀  

ଏଓ ରିସୀ ଊଣ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟାାଯଓି ଊଣଠ୍ାଯୁ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯୄଯ ବିନ୍ନ ୄଟ :  

ରିସୀ ଋଣ ଫୟାାଯିଓ ଋଣ  
No legal obligation to repay the loan: 

ଊଣ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନାହିଁ ׀ ଊଣ ଯିୄ ର୍ାଧ 
ଓଯଫିାଓୁ ରିସୀ ଧାଯୀ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଫାଧ୍ୟ ନୁୄହଁ ׀ ୄସ ଯୂା ଊଣ 
ଓଭିା ଊଣଯ ଏଓ ଂର୍ଓୁ ୄସ ଘଣନ ଓଯଥିିଫା ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ି
ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯିାୄଯ ׀ ମଦ ିଊଣ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯାମାଆ ାଯନିାହ ିଁ, 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଊଣଯ ଫାଓ ିୂପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫା  ଯାର୍ଓୁି  ସଧୁଓୁ 
ରିସୀ ରାବ, ମାହା ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଟ, ତା‟ଠ୍ାଯୁ ଓାଟ ିୄଦଫ ׀    

ଏଓ ଫୟାାଯଓି ଊଣ ଏଓ ଊଣଓର୍ତ୍ ା – 
ଊଣଦାତା ସଭନ୍ଧ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓୄଯ 
ୄମଈଁଥିୄଯ ଈଧାଯଓର୍ତ୍ ା ୄଫୈଧିଓ 
ଯୂୄ ଊଣଦାତାଓୁ ଯିୄ ର୍ାଧ 
ଓଯଫିାାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ୄଟ ׀  

ୄଓୌଣସ ିଋଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ:  
ୄଓୌଣସ ି ଊଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ୄମୄହତୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଏହାଯ ନଚିଯ ନଧିିଓୁ ଊଣ ଅଓାଯୄଯ 
ୄଦଆ ନ ଥାଏ, ଊଣଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ଏଓ ଊଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ରକାଆଫାଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ୄମୄତୄଫୄ ଊଣଓର୍ତ୍ ା ଊଣାଆଁ ଅୄଫଦନ 

ଊଣଦାତା ଊଣଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ଏଓ 
ସଂରୂ୍ଣ୍  ଊଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ରାକୁ ଓୄଯ ׀  
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ଓୄଯ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ୄଓଫ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଥାଏ ୄମ ଊଣ ୄମାକୟ ଯାର୍ ି ଈୄଯ ସୂଘୀତ sv ଯ 90% ଠ୍ାଯୁ 
ଧିଓ ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫର୍ୟ ରିସୀଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଯୂୄ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ୄସସଫୁ ଊଣଯ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାଯ 
ଧିଓାଯ ଯୄଔ ׀ ୄମୄହତୁ ଊଣଟ ି ରିସୀଓୁ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ଯଖି ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଏ, ରିସୀଟ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନାଭୄଯ 
ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ରିସୀଧାଯୀ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପି୍ତ ାଆଁ ୄଓହଚିଣଓୁ 
ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଯିୄ ଦଆଥିଫ, ଏହ ିନାଭୀତଓିଯଣ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଦ୍ୱାଯା ଯଦ୍ଦ୍ ୄହାଆ ାଯଫି 
ନାହିଁ ׀  

ନାଭୀତଯ ଧିଓାଯ ରିସୀୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ହତି ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରବାଫତି ୄହଫ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚ ୁନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଓଣିିଥିରା ୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଭାଟ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଟ. 2.5 ରକ୍ଷ 
ଥିରା ׀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଚ ୁନଯ ୄଭାଟ ଫର୍ଷି୍ଟ ଊଣ  ସଧୁଯ ଯଭିାଣ ଟ. 1.5 ରକ୍ଷ ହୁଏ ׀  

ୄତଣୁ ଚଧୁନଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ, ନାଭୀତ ଫଶଷିଚ ଟ. 1 ରକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଫ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀ ଊଣସଫୁ ଈୄଯ ସୁଧ ରାକ ୁ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈଁକୁଡଓି ଦ୍ଧ -ଫାର୍ଓି ଓଭିା ଫାର୍ଓି ଯୂୄ 
ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଟ ׀ ମଦ ିସୁଧ ଘାଚ କୁଡଓି ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ, ୄସକୁଡଓି ରିସୀ ଊଣଯ ଂର୍ ୄହାଆମାଅନ୍ତ ିଏଫଂ ଫାଓ ି
ଥିଫା ଊଣୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ୄହାଆମାଅନ୍ତ ି׀  

ୄମୄତ ଦନି ମ ୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫ ଏଫଂ ରିସୀ ସକ୍ରଣି ଥିଫ ସଂଘତି ନକଦ ଭୂରୟ 
ସାଧାଯଣତଃ ଊଣ  ସୁଧ ଘାଚ ଓୁ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଧିଓ ୄହଫ ׀ ଓନୁି୍ତ ମଦ ିରିସୀ ଫୟକତ ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଥିଫ 
ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୂଅଁ ପି୍ରଭିଣଭ ଅସୁ ନଥିଫ,  ଏଓ ଯସିି୍ଙତ ିଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିଫାଓ ିଥିଫା ଊଣ ଯଭିାଣ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ତ୍ 
ସୁଧ ୂୄଭାଟ ଊଣ  ରିସୀଯ ନକଦ ଭୂରୟଯ ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସାଧାଯଣତଃ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଙିତଯି ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫ ନାହିଁ ׀ ୄସବ ିଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାଯ ଫହୁତ ୂଫ ଯୁ, 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ନିନ୍ତ ିମାହାଓୁ ୁୄ ଯାଫନ୍ଧ ୂୂଫ ଯୁ ଫ  ଦୄକ୍ଷ ଓୁହାମାଏ ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ 
ୁୄଯାଫନ୍ଧ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ଫୂ ଯୁ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ସୂଘନା ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ׀ ରିସୀଓୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯ ିଦଅିମାଏ ଏଫଂ ଯହଥିିଫା 
ନକଦ ଭରୂୟଓୁ ଫାଓ ି ଯହଥିିଫା ଊଣ  ସଧୁ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଭାୄଣାଚତି ଓଯାମାଏ ׀ ଫଓା ୄଓୌଣସ ି ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ଓୁି 
ରିସୀଧାଯୀଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

4. ଫିୄ ଶଷ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ଏଫଂ ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ 

a) ନାଭୀତଓିଯଣ 

i. ନାଭୀତଓିଯଣ ୄହଈଙ ିୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ୂଭାନ  ଙ୍କ ନାଭଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦଏି ମାହାଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ׀   

ii. ଫୀଭାଧାଯଓ ଚୄଣ ଓଭିା ଧିଓ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ନାଭୀତ ଯୂୄ ଭୄନାନୀତ ଓଯିାୄଯ ׀  
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iii. ନାଭୀତଭାୄନ ୄଫୈଧ ଡସିଚାଚ  ାଆଁ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଏହାଯ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ 
ସକ୍ଷଯୁ ଏଓ େଷି୍ଟ ଯୂୄ ଥ ଓୁ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଯଖିଫାଓୁ ୄଡ ׀  

iv. ନାଭୀତଓିଯଣ ରିସୀଓୁ କ୍ରଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଓଭିା ୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  
v. ଫୀଭା ଧିନଣିଭ 1938 ଯ ନୁବାକ 39 ନ୍ତକ ତ, ନଚି ଚୀଫନ ଈୄଯ ରିସୀ ୄନଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଚୄଣ 

ଫୟକି୍ତ ଥଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଭୄନାନୀତ ଓଯ ି ାୄଯ ମାହାଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା 
ସୁଯକି୍ଷତ ୄହାଆଥିଫା ଥ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀  

ରିସୀୄଯ ନୟ ଏଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ସଂରଗ୍ନ ଓଯ ିନାଭୀତଓିଯଣଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ନାଭୀତଓିଯଣ ୄଓଫ ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ରିସୀ ଥ ସଫୁଓୁ ନାଭୀତଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଧିଓାଯ ଦଏି ׀ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ଧ ଦାଫୀ (ଓଭିୋ ଦାଫୀଯ ଂଶ) ଉୄଯ ଚୄଣ ନାଭୀତଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ ନ ଥାଏ ׀   
 

ୄମଈଁଠ୍ ିନାଭୀତ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ୄହାଆଥାଏ, ରିସୀଧାଯୀ ଏଓ ନମୁିକ୍ତଓୁ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀ ନମୁିକ୍ତଓୁ ଏଓ 
ନମୁିକ୍ତ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯଫିାଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯଫିା ାଆଁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ଦସ୍ଗଔତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ 
ନମୁିକ୍ତଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ ହଯାଆଥାନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ନାଭୀତ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କ ଅଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭାଧାଯଓଯ 
ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ସଭଣୄଯ ନମୁିକ୍ତଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯିାୄଯ ׀  ମଦ ି ୄଓୌଣସ ି ନମୁିକ୍ତ ଦଅି ନ ମାଏ, ଏଫଂ ନାଭୀତ ଏଓ 
ଳ୍ପଫଣସ୍କ ୄହାଆଥାଏ, ୄତୄଫ ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟୄଯ, ଭୃତୁୟ ଦାଫୀଓୁ ରିସୀଧାଯୀଯ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓାଧିଓ ନାଭୀତଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଏ, ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ୄସଭାନଙୁ୍କ ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଓଭିା ଚୀଫତି ଥଫା ଚୀଫତିଭାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ନାଭୀତ ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ଶଷ ଂଶ ଦଅି ମାଆ ନ ାୄଯ ׀  ରିସୀଯ ଅଯମ୍ଭ 
ୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ନାଭୀତଓିଯଣଓୁ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

 

ଘତି୍ର 1:  ନାଭୀତଓିଯଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଫଧାନ 
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b) ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ 

ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଦ ସାଧାଯଣତଃ ରିଖିତଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହା ଯଦିାନ ଦ୍ୱାଯା 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ/ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱୄଯ ୄସବ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଧିଓାଯ ସମି୍ମତି ଥାଏ, 
ମାହା ଚୄଣ ଓଭିା ୄନଓ ଫୟକି୍ତ ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣୄଯ, ନାଭୀତଓିଯଣ ଯଦ୍ଦ୍ ୄହାଆମାଏ, ୄସହ ି ସଭଣ ଫୟତୀତ ୄମୄତୄଫୄ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଏଓ ରିସୀ ଊଣ ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଈୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ରିସୀଯ ପ୍ରାପ୍ତାଧିଓାଯଯ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହତିଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଯୂୄ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଠ୍ାଯୁ ନୟ ଚଣଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଓଯଫିାଯ ଓାମ ୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ୄସହ ି ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଧିଓାଯଓୁ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓୄଯ, ତାଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ଓ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମାହାଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯାମାଏ, ତାଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ 
ଓୁହାମାଏ ׀ 

 

 ଘତି୍ର 2 : ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ 

 

ବାଯତୄଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଫୀଭା ଧିନଣିଭଯ ନୁବାକ 38 ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁଏ ׀ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣଯ 
ପ୍ରୄଣାକୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ସଭନୁୄଦର୍ତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭିତ୍ୱ  ହତି ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ 
ସ୍ୱାଭୀ ୄହାଆଥାଏ, ଏହ ି ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକ ତ ୄମ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ସଭନୁୄଦର୍ଓ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଧିଓାଯ 
ଯହିାଯଫି ନାହିଁ  ׀  

ଏହ ି ନ୍ତଭି ପ୍ରାଫଧାନ ତ ି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ଏହାଯ ସଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହଫାଯ ୄମାକୟ ୄହଫ ନାହିଁ ମାହାଓୁ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରତୟାବୂତଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ୄମ କ୍ଷଭାୄନ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ସୁୄମାକୟ ୄହଫା ଈଘତି ଏଫଂ ୄଫୈଧିଓ 
ୄମାକୟତାଯ ନ୍ତକ ତ ୄହାଆ ନ ଥିୄଫ ׀  
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ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଥାଏ  

ଘତି୍ର 3 : ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣଯ  ପ୍ରଓାଯ 

 

ପ୍ରତଫିନ୍ଧାତ୍ମଓ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ ନଯିଙୁ୍କଶ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ 

ପ୍ରତଫିନ୍ଧାମକ ଓ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଏହ ି
ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ଯିକ୍ୱତା ସଭଣ ମ ୟନ୍ତ 
ଚୀଫତି ଥିୄର ଓଭିା ସଭନୁୄଦର୍ନୀଯ ଭୃତୁୟୄଯ 
ଫୀଭାଧାଯଓଙୁ୍କ ରିସୀଓୁ ୄପଯାଆ ଦଅିମିଫ ׀  
  

ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ପ୍ରାଫଧାନ 
ଯୄଔ ୄମ ସଭସ୍ଗ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହତି 
ମାହା ରିସୀ ଈୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ଓଯ ଥାଏ, 
ତାଓୁ ୄଓୌଣସ ିଖଟଣାୄଯ ଫ ିୄସସଫୁଓୁ ଓଭିା ତା‟ 
ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ତାଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତି ନ ଓଯ,ି 
ସଭନୁୄଦର୍ନୀ ଈୄଯ ନଯିଙୁ୍କର୍ ବାୄଫ ନୟସ୍ଗ 
ଓଯାମାଏ ׀ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ସଭନୁୄଦର୍ଓଯ 
ସମ୍ମତ ି ଫନିା ୄମଈଁ ହସିାଫୄଯ ଘାହିଁଫ, ୄସହ ି
ହସିାଫୄଯ ରିସୀ ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯିାୄଯ ׀   

ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ୄନଓ ଫୟାାଯଓି ସି୍ଙତିୄ ଯ ଧିଓ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ୄଦଔାମାଆଥାଏ ୄମଈଁଠ୍ ି
ରିସୀଟ ିସାଧାଯଣତଃ ଏଓ କହୃ ଊଣ ବ,ି ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୂ ାନୁଭାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଊଣ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫନ୍ଧଓ 
ଯଔାମାଏ ׀  

ୄଫୈଧ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ ାଆଁ ସର୍ତ୍ଧ  :   

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄସହ ିସର୍ତ୍ କୁଡଓୁି ୄଦଖିଫା ମାହା ଏଓ ୄଫୈଧ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଟନ୍ତ ି

i. ସଫ  ପ୍ରଥୄଭ ଏହାଓୁ ରାକୁ ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତ ୂସଭନୁୄଦର୍ଓ  ାଔୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ତି ୄହଈଥିଫା ରିସୀଯ ନଯିଙୁ୍କର୍ 
ଧିଓାଯ  ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ଓଭିା ସଭନୁୄଦର୍ନୀଣ ହତି ଥିଫା ଈଘତି୍ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଭରୂୟଫାନ ପ୍ରତପି ଦ୍ୱାଯା ସହାଣତାପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା 
ଈଘତି୍ ୄମଈଁଥିୄଯ ୄପ୍ରଭ  ୄେହ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଥାଏ ׀  

iii. ତୃତୀଣତଃ ଏହା ନଫିାମ ୟ ୄଟ ୄମ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ପ୍ରବାଫୀ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଅଆନଯ ଫିଯୀତ ନୁୄହଁ ׀ 
ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ନୟ ଏଓ ୄଦର୍ୄଯ ଫାସ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫିୄ ଦର୍ୀ ନାକଯଓିଓୁ ଦଅିମାଆଥିଫା ଏଓ ରିସୀଯ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଫନିଭିଣ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଫନିଣିଭନଯ ଈରଙ୍ଘନ ଓଯିାୄଯ ׀  
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iv. ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ନୟ ଏଓ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଓଯିାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଯିାଯଫି ନାହିଁ ଓାଯଣ 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଫୀଭାଧାଯଓ ନୁୄହଁ ׀  

ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ରିଖିତ ଯୂୄ ଥିଫା ଈଘତି ଏଫଂ ନୁୟନ ଚୄଣ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି  
ନୁପ୍ରଭାଣିତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣଯ ତଥୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଏଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ 
ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ଏହା ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣଯ ସଘୂନା 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ୄଦଫା ଈଘତି ׀ ମଦ ିରିଖିତ ଯୂୄ ୄସ ବ ିସଘୂନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଦ୍ାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସଭନୁୄଦଶନିୀ ାଔୄଯ 
ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ ଯହଫି ନାହିଁ ׀  

ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ  ସଘୂନା ାଆଁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ପ୍ରାପି୍ତୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଭନୁୄଦର୍ଓୁ ପ୍ରବାଫତି  ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯିାୄଯ ׀ 
ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଈଘତି୍ ୄମ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଯ 
ୄଫୈଧତା ଓଭିା ୄଫୈଧ ପ୍ରବାଫ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଦାଣିତ୍ୱ ନଏି ନାହିଁ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିଭତ ପ୍ରଓାର୍ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଫହସିଫୁୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ୄହାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ତାଯଔି ୄସହ ିତାଯଔି ୄହଫ ୄମଈ ଁ
ଦନି ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଏଫଂ ତା‟ ସୂଘନା ତାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମ ୟାଣଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫ ׀ ମଦ ିସଘୂନା ଏଫଂ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ତାଯଔିୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଓୁ ୄଡ, ୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄକାଟଓିଯ ତାଯଔିଓୁ 
ଞି୍ଜଓଯଣଯ ତାଯଔି ୄଫାରି ଧଯ ିନଅିମିଫ ׀  

ଏଓ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ରିସୀ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ହତିଓୁ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ନୁଃସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯିାୄଯ ׀ 
ୄସ ବ ି ନୁଃହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ସଭଣୄଯ ଦାଫୀଯ ତ୍ୱଯତି ସଭାଧାନ ାଆଁ ଏଓ ନୂତନ ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଭିା 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଓାମ ୟଓାଯୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଆାୄଯ ׀ ନୁଶ୍ଚ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧାତ୍ମଓ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରିସୀଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ସଭନୁୄଦଶନିୀଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭାଧାଯଓ ନଓିଟଓୁ 
ପ୍ରତୟାଫରି୍ତ୍ତ ୄହଫ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ ମଦ ିହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ନଯିଙୁ୍କର୍ ୄହାଆମାଏ,  ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ ଭୃତ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ 
ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ମିଫ ׀  

ଘତି୍ର 4  : ଫୀଭା ରିସୀସଫୁଯ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଫଧାନ  
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ଫୀଭା ଧିନଣିଭଯ ସଂୄର୍ାଧନ ବାଯତୄଯ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫନିଣିଭ ରାକୁ ଓୄଯ I ଏଓ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ବାଯତୄଯ  ସ୍ଙାିତ ଏଓ ର୍ାଔା ଚଯଅିୄଯ ନୁଃ-ଫୀଭାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆାୄଯ I “ୁନଃ - ଫୀଭା” ର୍ବ୍ଦଯ ଥ  
ୄହଈଙ ି „ଏଓ ନୟ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ୄକାଟଏି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭା ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ  ଏଓ ାଯସ୍ପାଯଓି ଯୂୄ 
ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ପି୍ରଭଣିଭ ାଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିାଏ ‟ 

ନାଭୀତଓିଯଣ ଫନାଭ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ 

ାଥଧଓୟଯ ଅଧାଯ ନାଭୀତଓିଯଣ ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ 

ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଭିୋ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ 
ଓ‟ଣ ୄଟ  ? 

ନାଭୀତଓିଯଣ ୄହଈଙ ିଭୃତୁୟ 
ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ନମୁିକି୍ତଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ׀  

ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଫୀଭା ରିସୀଯ 
ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଓଭିା 
ସଂସ୍ଙାନଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ׀  

ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଭିୋ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ 
ୄଓୄଫ ଓଯାମାଆାୄଯ ?  

ନାଭୀତଓିଯଣ ପ୍ରସ୍ଗାଫ 
ସଭଣୄଯ ଓଭିା ରିସୀଯ 
ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ 
  ׀

ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ରିସୀଯ 
ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄଯ ୄଓଫ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଭିୋ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯିଓଯଣ/ସଭଧଣ ଓଏି 
ଓଯିାୄଯ  ?   

ନାଭୀତଓିଯଣ ଫୀଭାଧାଯଓ 
ଦ୍ୱାଯା ୄଓଫ ତା‟ ନଚି 
ଚୀଫନଯ ରିସୀ ଈୄଯ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ରିସୀଯ 
ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଧାଯଓ ଦ୍ୱାଯା ମଦ ି
ୄସ ରିସୀଧାଯୀ ୄହାଆଥାଏ ଓଭିା 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏହା ୄଓଉଁଠ୍ ିପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ  ?  ଏହା ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ୄଓଫ 
ୄସଆଠ୍ ିୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭା 
ଧିନଣିଭ, 1938 ପ୍ରମୁଚୟ 
ହୁଏ ׀  

ଏହା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ସଭନ୍ଧତି ୄଦର୍ଯ ନଣିଭ ନୁସାୄଯ, 
ସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀  

ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ଉୄଯ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଯୄଔ ଓ ି? 

ଏହା ରିସୀ ଈୄଯ ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ 
 ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଯୄଔ ଏଫଂ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ଭଓଦ୍ଦ୍ଭା ଓଯଫିା ାଆଁ 
ନାଭୀତଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ ନ 
ଥାଏ ׀  

ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଧିଓାଯ, 
ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହତି ହଯାଏ ୄମ ମ ୟନ୍ତ ଏଓ 
ୁନଃ-ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ 
ଓାମ ୟଓାଯୀ ନ ହୁଏ ଏଫଂ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ଭଓଦ୍ଦ୍ଭା ଓଯଫିା ାଆଁ 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ଧିଓାଯ ଙ ି׀ 

ଏଓ ସାକ୍ଷୀଯ ଅଫଶୟଓତା 
ଙ ିଓ ି?  

ସାକ୍ଷୀଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀  ସାକ୍ଷୀ ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀  

ୄସଭାୄନ ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ 
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁନ୍ତ ିଓ ି ?  

ରିସୀ ଈୄଯ ନାଭୀତଯ 
ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ ନାହିଁ ׀ 

ରିସୀ ଈୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  
ଧିଓାଯ ଥାଏ ଏଫଂ ଏଯଓି ିରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ଭଓଦ୍ଦ୍ଭା ଓଯିାୄଯ ׀ 
  

ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ନଅି ମାଆ ନାଭୀତଓିଯଣଓୁ ରିସୀ ଫଧି ଥୄଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ 
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ାଯିଫ ଓ ି?   ସଭଣୄଯ ୄଓୄଫ ଫ ିୄପଯାଆ 
ନଅିମାଆାୄଯ ଓଭିା ଯଦ୍ଦ୍ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ୄହାଆକୄର, ଏହାଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ 
ଓଯାମାଆାଯଫି ନାହିଁ ׀ ଓନୁି୍ତ ନୁଃ-
ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯାମାଆ ାଯଫି ׀  

ଳ୍ପ ଫୟସ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :  ମଦ ିନାଭୀତ ଏଓ ଳ୍ପଫଣସ୍କ 
ୄହାଆଥାଏ, ଏଓ ନମୁିକ୍ତଓୁ 
ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ମଦ ିସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଣସ୍କ 
ୄହାଆଥାଏ, ଏଓ ବିବାଫଓଓୁ ନମୁିକ୍ତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ନାଭୀତଯ ଓଭିୋ 
ସଭନୁୄଦଶନିୀଯ ଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓ‟ଣ ଖୄଟ ?  

ନାଭୀତଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, 
ରିସୀଯ ଧିଓାଯ 
ରିସୀଧାଯୀ ଓଭିା ତାଯ 
ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ 
ାଔଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନ ହୁଏ ׀   

ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀ 
ଈୄଯ ଧିଓାଯ, 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣଯ ସର୍ତ୍  
ଅଧାଯୄଯ, ଫୀଭାଧାଯଓଙୁ୍କ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନ 
ହୁଏ ׀ ନଯିଙୁ୍କର୍ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ଭତୁୃୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତାଯ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ 
ଭାୄନ ରିସୀଯ ଧିଓାଯୀ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟ ୄଯ 
 ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ୂଫଧଯୁ 
ନାଭୀତ ଓଭିୋ 
ସଭନୁୄଦଶନିୀଯ ଭୃତୁୟ 
ୄହୄର ଓ‟ଣ ହୁଏ ? 

ମଦ ିଭୃତୁୟ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ 
ୂଫ ଯୁ ନାଭୀତଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ, 
ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଫୀଭାଧାଯଓଯ 
ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ  

ମଦ ିସଭାଧାନ ୂଫ ଯୁ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ 
ଭୃତୁୟ ହୁଏ, ରିସୀ ଧନ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ 
ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ଏଫଂ ଫୀଭା 
ଧାଯଓଓୁ ନୁୄହଁ ମିଏ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଋଣଦାତାଭାୄନ ରିସୀଓୁ 
ସଂରଗ୍ନ ଓଯିାଯିୄ ଫ ଓ ି? 

ଊଣଦାତାଭାୄନ ୄସହ ି
ରିସୀଓୁ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିାଯିୄ ଫ 
ୄମଈଁଥିୄଯ ଏଓ ନାଭୀତଓିଯଣ 
ଥିଫ ׀ 

ଊଣଦାତାଭାୄନ ରିସୀଓୁ ସଂରଗ୍ନ 
ଓଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ମଦ ି
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ 
ଊଣଦାତାଭାନଙୁ୍କ ଙ/ଓଟ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଦର୍ ାମିଫ 
ନାହିଁ ׀  

c) ନଓର ରିସୀ 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ଏଓ ପ୍ରତରୁି୍ତଯି ୄଓଫ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ଭାତ୍ର ୄଟ ׀ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ହଚମିିଫା ଓଭିା 
ନଷ୍ଟ ୄହଫା ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାୄଯ ଫ ିଏହାଯ ଦାଣିତ୍ୱଯୁ ଭକିୁ୍ତ ୄଦଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି 
ହଚମିିଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଭାନଓ ପ୍ରକ୍ରଣିାସଫୁ ଥାଏ ׀  

ସାଧାଯଣତଃ ପିସ ଏହା ୄଦଖିଫା ାଆଁ ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫି ୄମ ଅୄଯାିତ କ୍ଷତ ିଈୄଯ ସୄନ୍ଦହ ଓଯଫିାଓୁ ଓଙି ି
ଓାଯଣ ଙ ିଓ ି?  ୄମ ଓ ିରିସୀଟ ିହଚମିାଆଙ ିଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାୄଯ ତା‟ ଫରି୍ଣୄଯ ଓାଯଫାଯ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ୄଫାରି 
ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ପ୍ରଭାଣ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ଦାଫୀଓର୍ତ୍ ା ଚଭାନତ ସହତି ଓଭିା 
ଏହା ଫନିା ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫଣ୍ଡ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ୄଯ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  
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ମଦ ି ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ନଓିଟୄଯ ୄଦଣ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ ି ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ, ପିସ ୄଚାଯ 
ୄଦଆାୄଯ ୄମ ହଚଥିିଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଓଯ,ି ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରଘନ ଥିଫା ଏଓ ଚାତୀଣ ଔଫଯଓାକଚୄଯ ଏଓ 
ଫଜି୍ଞାନ ଦଅିମାଈ ׀ ଏଓ ନଓର ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏହା ନଶିି୍ଚତ ୄହାଆ ୄମ ନୟ ଓାହାଠ୍ାଯୁ ୄଓୌଣସ ି
ଅର୍ତ୍ ିନାହିଁ ׀  

d) ଯଫିର୍ତ୍ଧନ 

ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ରିସୀ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧସଫୁୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ରାକୁ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହିଁ ାଯନ୍ତ ି׀ ଈବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  
ଫୀଭିତଙ୍କ ସମ୍ମତ ି ୄଯ ୄସବ ି ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହଙି ି  ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ׀
ଯଫିର୍ତ୍ ନସଫୁଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମାଆ ନ ାୄଯ, ୄଓଫ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଫୟତୀତ ଓଭିା ୄସହ ି
ଯଫିର୍ତ୍ ନସଫୁ ଫୟତୀତ ୄମଈଁ କୁଡଓୁି ନଫିାମ ୟ ପ୍ରଓୃତଯି ଟନ୍ତ ି - ୄମଯଓି ି

 ନାଭ ଓଭିା/ ଠ୍ଓିଣାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

 ଅଣୁଯ ନୁଃପ୍ରୄଫର୍ ମଦ ିଏହା ଧିଓ ଓଭିା ଓଭ ୄଫାରି ପ୍ରଭାଣିତ ହୁଏ  
 ଦ୍ୱକିଣୁ ଦୁଖ ଟଣା ରାବ ଓଭିା ସ୍ଙାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ରାବ ଆତୟାଦଯି ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ ନୁୄଯାଧ  

ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ କୁଡଓି ାଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମାଆାୄଯ ׀ ରିସୀୄଯ ଓଭିା ଏଓ ରକା ଓାକଚୄଯ 
ଏଓ ଈମୁକ୍ତ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ରକାଆ ଏହ ି ଯଫିର୍ତ୍ ନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ଓାମ ୟଓାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ନୟାନୟ 
ଯଫିର୍ତ୍ ନ, ୄମଈକଁୁଡଓି ରିସୀ ସର୍ତ୍ ାଫୀୄଯ ଏଓ ଚଯୁଯୀ ତଥୟ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ,ି ଫଦିୟଭାନ ରିସୀସଫୁଯ 
ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ  ନୂତନ ରିସୀଯ ଚାଯୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ୄଓଫ ଭୂଔୟ ପ୍ରଓାଯଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ, ମାହାଯ ନୁଭତ ିଦଅିମାଏ, କୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି 

i. ୄଓୄତଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭା ଓଭିା ଫଧି ୂୄମଈଁଠ୍ ିସଙ୍କଟଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯାମାଏ ନାହିଁ  ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

ii. ଫୀଭା ଯାର୍ିୄ ଯ ହ୍ରାସ 

iii. ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

iv. ରିସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

v. ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଓଭିା ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫବିାଚତି ଓଯଫିା 
vi. ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଓଭିା ସୀଭିତ ଧାଯାଓୁ ହଟାଆଫା  
vii. ରାବ ଯହତି ୄମାଚନାଠ୍ାଯୁ ରାବ ସହତି ୄମାଚନାଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ ନ  
viii. ନାଭୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ 

ix. ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ସଭାଧାନ ଫଓିଳ୍ପ ଏଫଂ ଦ୍ୱକିୁଣ ଦୁଖ ଟଣା ରାବଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ଏହ ିଯଫିର୍ତ୍ ନକୁଡଓିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ଚଡତି ଥାଏ ׀ ରିସୀସଫୁୄଯ ନୟାନୟ ଯଫିର୍ତ୍ ନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ 
ଙନ୍ତ ିୄମଈକଁୁଡଓିଯ ନୁଭତ ିଦଅିମାଏ ନାହିଁ ׀ ଏକୁଡଓି ୄସହ ିଯଫିର୍ତ୍ ନ ଟନ୍ତ ିମାହାଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଓଭ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରବାଫ 
ଯହଥିାଏ ׀ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଫଧିୄଯ ଫସି୍ଗାଯଣ; ରାବ ସହତି ୄମାଚନାଠ୍ାଯୁ ରାବ ଯହତି ୄମାଚନାଓୁ 
ଯଫିର୍ତ୍ ନ; ୄକାଟଏି ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭା ଠ୍ାଯୁ ନୟ ଏଓଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ୄମଈଁଠ୍ ିଏହା ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ :  ଏଫଂ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି׀  
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ସଫୁଠ୍ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙୁ୍କ ସାଧାଯଣତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୃତ ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ଘଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ନୁଭତ ିଦଅିମାଏ ׀ ଓନୁି୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ ଏକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରଓ ନଓିଟୄଯ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1   

ୄଓଈଁ ସଫୁ ଯସିି୍ଙତ ିଧୀନୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ନମୁିକ୍ତଓୁ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ  ?  

I. ଫୀଭିତ ଳ୍ପ ଫଣସ ୄହାଆଥାଏ  
II. ନାଭିତ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଣସ ୄହାଆଥାଏ  
III. ରିସୀଧାଯୀ ସୁସ୍ଙ ଭସି୍ଗଷ୍କଯ ୄହାଆ ନ ଥାଏ 

IV. ରିସୀଧାଯୀ ଫଫିାହତି ୄହାଆ ନ ଥାଏ  
 

ସାଯାଂଶ 

 ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଧାଯା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଣ ୄହଫା ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ତଯିକି୍ତ 
ସଭଣାଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

 ୁନଃସ୍ଙାନ ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ରିସୀଓୁ ନୁଃ ଘାରୁ ଯୄଔ ମାହାଓୁ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯ ିଦଅିମାଆଥିଫ ଓଭିା ଏଓ ଣ – ଚଫତ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକ ତ 
ଘାରୁ ଯଔାମାଆଥିଫ ׀   

 ଏଓ ରିସୀ ଊଣ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟାାଯିଓ ଊଣ ଠ୍ାଯୁ ଦୁଆ ପ୍ରଓାୄଯ ବିନ୍ନ ୄଟ, ପ୍ରଥଭତଃ ରିସୀଧାଯୀ ଊଣ 
ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଫାଧ୍ୟ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭିତ ଈୄଯ ଏଓ ଊଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ରକାଆଫାଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ  ׀  

 ନାଭୀତଓିଯଣ ୄହଈଙ ି ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭାଧାଯଓ ୂଭାନ ଙ୍କ ନାଭ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଓୄଯ ମାହାଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଭତୁୃୟ ୄଯ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ׀  

 ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ରିସୀଯ ପ୍ରାପ୍ତାଧିଓାଯଯ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହତିଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଯୂୄ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଠ୍ାଯୁ ନୟଚଣଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଓଯଫିାଯ ଓାମ ୟଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଧିଓାଯଓୁ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓୄଯ, ତାଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ଓ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମାହାଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ହସ୍ଗାନ୍ତଯତି ଓଯାମାଏ, ତାଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ 
ଓୁହାମାଏ ׀  

 ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଈବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତଯ ସମ୍ମତ ି ନ୍ତକ ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ପ୍ରଥଭ ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄଓୄତଓ ସଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଫୟତୀତ ଯଫିର୍ତ୍ ନଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆ ନ ାୄଯ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି 

2. ରିସୀ ଫୟକଭନ 

3. ରିସୀ ନୁଃପ୍ରଘନ 
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4. ସଭ ଣ ଭରୂୟ 
5. ନାଭୀତଓିଯଣ 

6. ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ  
 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄମଉଁଠ୍ ିନାଭୀତ ଳ୍ପ ଫୟସ୍କ ୄହାଆଥାଏ, ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ନମୁିକ୍ତଓୁ ନମୁିକ୍ତ ୄଦଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ହୁଏ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1  

ନାଭୀତଓିଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଭିଥୟା ୄଟ  ?  

I. ରିସୀ ନାଭୀତଓିଯଣଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ମଦ ି ରିସୀଓୁ ଏଓ ଊଣ ଫଦୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ତି 
ଓଯାମାଆଥାଏ  

II. ରିସୀ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଓଭିା ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଭଣୄଯ ନାଭୀତଓିଯଣ ଓଯାମାଆଥାଏ  
III. ରିସୀୄଯ ଏଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ସଂରଗ୍ନ ଓଯ ିନାଭୀତଓିଯଣଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଆାୄଯ  
IV. ସଭଗ୍ର ଦାଫୀ ଈୄଯ ଏଓ ନାଭୀତଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଧିଓାଯ ଯୄହ  

ପ୍ରଶନ 2 

ରିସୀ ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭ ଣ ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଅଆନ ନୁସାୄଯ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯ ି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ?  

I. ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 2 ଫଙ୍ଚନି୍ନ ଫର୍  ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ  
II. ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 3 ଫଙ୍ଚନି୍ନ ଫର୍  ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ  
III. ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 4 ଫଙ୍ଚନି୍ନ ଫର୍  ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ  
IV. ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 5 ଫଙ୍ଚନି୍ନ ଫର୍  ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ  

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ରିସୀ ଫୟକତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ୄଓୄଫ ଧଯ ିନଅିମାଏ  ?  

I. ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ୄଦଣ ତାଯଔିୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ 

II. ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ୄଦଣ ତାଯଔି ୂଫ ଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ 

III. ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନୁଗ୍ରହ ଦନି କୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫ 

IV. ମଦ ିରିସୀଯ ସଭ ଣ ଓଯାମାଏ  
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ପ୍ରଶନ 4 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଯ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ  ?  

I. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖ ତା ଏଓ ଭାସ ୄଟ  
II. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖ ତା 30 ଦନି ୄଟ 

III. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖ ତା ଏଓଭାସ ଓଭିା 30 ଦନି ୄଟ  
IV. ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖ ତା ଏଓ ଭାସ ଓଭିା 31 ଦନି ୄଟ  

ପ୍ରଶନ 5  

ଓ‟ଣ ୄହଫ ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ୄଦଣ ତାଯଔି ସୁଦ୍ଧା ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଭତୁୃୟଫଯଣ 
ଓୄଯ  ?  

I. ୄଦଣ ତାଯଔି ସୁଦ୍ଧା ପି୍ରଭଣିଭ ଣ-ପ୍ରଦାନ ଓାଯଣଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ରିସୀଓୁ ରୂ୍ନୟ/ନଷି୍କ୍ରିଣ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯଫି ଏଫଂ 
ୄତଣୁଓଯ ିଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫି  

II. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ଏଫଂ ନ୍ତଭି ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଙାଡ ିୄଦଫ 

III. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଓାଟ ିଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି 

IV. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଧୁ ମାହାଓୁ ଫୟାଙ୍କ ସଂଘଣ ସଧୁ ହାଯ ଠ୍ାଯୁ 2%  ଧିଓ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ, ସହତି ପ୍ରଦର୍ତ୍  ପି୍ରଭିଣଭଓୁ 
ଓାଟ ିଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି  

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ, ନଭିନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଫାରି 
ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ  ?  ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ୁନଃପ୍ରଘନ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ପ୍ରଭାଣ 

II. ରିସୀଯ ନୁଃପ୍ରଘନ ମାହା ପୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ସଙ୍କଟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ  
III. ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ସଧୁ ସହତି ପ୍ରଦାନ 

IV. ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ  ଫୀଭିତ ନୁଃପ୍ରଘନ ଅୄଫଦନ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା  

ପ୍ରଶନ 7 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ  _____________ ନ୍ତକ ତ ନାଭୀତଓିଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ  

I. ନୁବାକ 10 

II. ନୁବାକ 38 

III. ନୁବାକ 39 

IV. ନୁବାକ 45 

ପ୍ରଶନ 8 
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ଏଓ ରିସୀ ମାହା ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଊଣ ନଅିମାଆଙ ି׀ ତା‟ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର 
ୄଟ  ?  

I. ରିସୀଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସକ୍ଷୄଯ  ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି  
II. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ୄହାଆଥିଫା ୄମାକଁୁ ଈକ୍ତ ରିସୀଯ ନାଭୀତଓିଯଣ ଯଦ୍ଦ୍ 

ୄହାଆମିଫ 

III. ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ହତି ମ ୟନ୍ତ ନାଭୀତଯ ଧିଓାଯ ପ୍ରବାଫତି ୄହଫ  
IV. ରିସୀ ଊଣ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀଯ ସଭ ଣ ଭରୂୟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ  

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର ୄଟ ?  

I. ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ଭତୁୃୟ ଖଟଣାୄଯ, ରିସୀଯ ସ୍ୱାଭିତ୍ୱ ଭୃତ 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ବୂସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ମିଫ ׀  

II. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ରିସୀଯ ପ୍ରାପ୍ତାଧିଓାଯଯ ଧିଓାଯ, ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱ  ହତିଓୁ ୂସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଯୂୄ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଠ୍ାଯୁ ନୟଚଣଓୁ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଓଯଫିାଯ ଓାମ ୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

III. ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣଯ ସୂଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଦଫା ଈଘତି ׀  
IV. ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଯିକ୍ୱତା ମ ୟନ୍ତ ରିସୀ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ସହତି ନୟସ୍ଗ ଯୄହ, 

ୄଓଫ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣା ଫୟତୀତ, ୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ଫୀଭିତଯ ରାବଗ୍ରହୀତା ନଓିଟଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତି 
ହୁଏ ׀ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନୁଭତ ିଦଅିମାଆଥାଏ  ?   

I. ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଓଭିା ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫବିାଚତି ଓଯଫିା 
II. ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଫଧିଯ ଫୃଦ୍ଧ ି

III. ରାବ ସହତି ରିସୀଠ୍ାଯୁ ରାବ ଯହତି ରିସୀୄଯ ରିସୀଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ  
IV. ଫୀଭା ଯାର୍ିୄ ଯ ଫୃଦ୍ଧ ି

 

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ  

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV  ׀   

ସଭଗ୍ର ୂଓଭିା ଅଂର୍ଓି  ଦାଫୀ ଈୄଯ ଏଓ ନାଭୀତଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓାଯ ଯୄହ ନାହିଁ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀   
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ରିସୀ ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭ ଣ ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୂୟନ 3 ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫର୍  ାଆଁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନୁଗ୍ରହ ଦନିକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫ, ରିସୀ ଫୟକତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଧଯ ିନଅିମାଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀   

ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିଯ ଭାନଓ ଦୀଖ ତା ଏଓ ଭାସ ଓଭିା 31 ଦନି ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ୄଦଣ ତାଯଔି ସୁଦ୍ଧା ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ନୁଗ୍ରହ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭା 
ଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଓାଟ ିଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀   

ଏଓ ଫୟକତ ରିସୀଯ ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ, ନୁଃପ୍ରଘନୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଯ ପ୍ରଭାଣଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସଫୁଠୁ୍ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 39 ନ୍ତକ ତ ନାଭୀତଓିଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀  

II  ଫଓିଳ୍ପ ବୂର ୄଟ ׀   
ଏଓ ରିସୀ ମାହା ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଊଣ ନଅିମାଆଙ ି ׀  ତା‟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସକ୍ଷୄଯ 
ରିସୀଯ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ୄହାଆଥିଫା ୄମାକଁୁ ନାଭୀତଓିଯଣ ଯଦ୍ଦ୍ ୄହଫ ନାହିଁ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

IV ଫଓିଳ୍ପ ବୂର ୄଟ ׀  
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ନଯିଙୁ୍କର୍ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଯିକ୍ୱତା ମ ୟନ୍ତ ରିସୀ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ସହତି ନୟସ୍ଗ ଯୄହ ׀  ରିସୀ 
ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ, ରିସୀ ଫୀଭିତଯ ରାବଗ୍ରହୀତା ନଓିଟଓୁ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତି ୄହଫ ନାହିଁ ׀  ରିସୀ ରାବକୁଡଓି 
ାଆଁ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଧିଓାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀   

ଏଓ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ମାହା ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଓଭିା ଧିଓ ରିସୀୄଯ ଫବିାଚତି ଓଯଫିାୄଯ ସଂକୃ୍ତ, ଓୁ ନୁଭତ ିଦଅିମାଆ ଥାଏ ׀   
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ଧ୍ୟାୟ 15 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ / ଦାୟଗ୍ରହଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଥୄଯ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଗ୍ରାହଓ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସୁଯକି୍ଷତ ୄହାଆକୄର ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ଓାମ ୟ ଫନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ 
  ׀  ପ୍ରସ୍ଗାଫଟ ିନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଯଣିାଭ ଏଓ ରିସୀ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀

ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଏଓ ପ୍ରୄଫର୍ ଥ ୄଦଆ ମିଫାଓୁ ଡଫି ୄମଈଁଠ୍ ିଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ 
ଗ୍ରହଣ ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ, ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ମଦ ିହଁ, ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଈୄଯ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
ଏଫଂ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ଚଡତି ତତ୍ତ୍ୱକଡୁଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଚାଣଫିା ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା 
B. ଣ  - ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

C. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
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A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଉୄଦ୍ଦଶୟ 

ଅୄଭ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଯ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ସହତି ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିା ׀ ଏହାଯ ଦୁଆଟ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଙ ି:   

i. ଫିଯୀତ ଘଣନ ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘଣନଯ ନଫିାଯଣ ଓଯଫିା 
ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକ ୀଓଯଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥ ତା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା  

ଯିବାଷା 

ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଘଣନ ଦ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ହସିାଫୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ 
ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଏଫଂ ତାୄଯ ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ ଓ ିନାହିଁ  ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ନୁସାୄଯ, ଏହାଯ 
ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ଫିଯୀତ ଘୟନ ୄହଉଙ ି ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରହ ସହଓାୄଯ ଫୀଭା ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯଫିା ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ରାବାନିେତ ୄହଫାଯ 
ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍, ୄମଉଭଁାୄନ ସୄନ୍ଦହ ଓଯନ୍ତ ିଥଫା ଚାଣନ୍ତ ିୄମ ଏଓ କ୍ଷତ ିନୁବଫ ଓଯଫିାଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଫସଯ ଧିଓ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଈଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ ଘଣନାମକ ଓ ନ ୄହାଆଥାୄନ୍ତ, ଏଓ ଫସଯ ଥାଅନ୍ତା 
ୄମ ହୃଦଣ ସଭସୟା ଓଭିା ଓୟାନସଯ ବ ିକମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ଥିଫା ୄରାଓଭାୄନ, ୄମଈଁଭାୄନ ଦୀଖ  ସଭଣ ଧଯ ିଚୀଫତି ଯହଫିା 
ଅର୍ା ଓଯ ିନ ଥିୄଫ, ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହିଁ ଥାୄନ୍ତ ׀  

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦ ିଚୄଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଘୟନଯ ପ୍ରୄୟାକ ନ ଓରା, ଏହା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘୟନତି ୄହଫ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରୟିାୄଯ ହାନଯି 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫ ׀ 

2. ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥଧତା 

ଅସନୁ୍ତ ଏୄଫ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ମଥାଥ ତା ଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ׀ “ମଥାଥ ତା” ଦଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ୄସହ ିଅୄଫଦଓ, 
ୄମଈଭଁାୄନ ସଭାନ ତୀବ୍ରତାଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ,ି ୄସ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ସଭାନ ପି୍ରଭିଣଭ ଫକ ୄଯ ଯଔାମିଫା ଈଘତି୍ ׀ 
ଅୄଭଭାୄନ ଫୂ ଯୁ ୄଦଔଙୁୁ ରାକ ୁଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄଓଭିତ ିଏଓ 
ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀଯ ଈୄମାକ ଓଯନ୍ତ ି  ସାଯଣୀ ଭାନଓ ଚୀଫନ ଓଭିା ହାଯାହାଯ ିସଙ୍କଟଯ ଭୃତୁୟହାଯ ନୁବୂତଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ׀
ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି ଫରି୍ା ଫହୁସଂଔୟଓ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ସମି୍ମତି ଓଯନ୍ତ ିମିଏ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦିନ୍ତ ି׀  

a) ସଙ୍କଟ ଫକଧୀଓଯଣ 

ମଥାଥ ଓତାଯ ଥପ୍ରଦର୍ ଓ ାଆଁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣ ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ହୁଏ, ଥ ାତ୍ 
ୄସଭାୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିୄଫୈଣକି୍ତଓ ଚୀଫନଭାନଙୁ୍କ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକ ୄ ଯ 
ଫକ ୀଓୃତ  ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀ ୄସବ ିଘାଯ ିପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ୄଶ୍ରଣୀ ଙନ୍ତ ି׀  

ଘତି୍ର 1 :  ସଙ୍କଟ ଫକଧୀଓଯଣ 
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i. ଭାନଓ ଚୀଫନ 

ଏହା ୄସଭାନଙୁ୍କ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ୄମଈଁଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀୄଯ ପ୍ରଦର୍ତି ୄହାଆଥିଫା ଭାନଓ ଚୀଫନଭାନଙ୍କ ନୁଯୂ 
ହୁଏ ׀  

ii. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ 

ଏହା ୄସହସିଫୁ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭତୁୃୟହାଯ ଭାନଓ ଚୀଫନ ଠ୍ାଯୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଓଭ ୄହାଆଥାଏ 
ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯ ିଏହାାଆଁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ପି୍ରଭିଣଭି ରାକୁ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

iii. ଉଭାନଓ ଚୀଫନ 

ଏଭାୄନ ୄସହ ି ଚୀଫନ ଟନ୍ତ ି ୄମଈଁଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ ହାଯାହାଯ ି ଓଭିା ଭାନଓ ଚୀଫନ ୄକ୍ଷା 
ୄକ୍ଷାଓୃତ ୄଫର୍ୀ ୄହାଆଥାଏ, ଓନୁି୍ତ ଏକୁଡଓୁି ତଥାି ଫୀଭାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏଭାନଙୁ୍କ ଧିଓ 
ୂଓଭିା ତଯିକି୍ତ  ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଓଭିା ୄଓୄତଓ ସୀଭାଫଦ୍ଧତା ଧୀନୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ ׀ 

iv. ସ୍ୱୀଓୃତ ଚୀଫନ 

ଏଭାୄନ ୄସହସିଫୁ ଚୀଫନ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁଭାନଙ୍କ ହାନ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ତଯିକି୍ତ ଭୃତୁୟହାଯ ଏୄତ ଧିଓ ୄଟ ୄମ ଏଓ 
ର୍ସ୍ଗା ଭୂରୟୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଭଧ୍ୟ 
ସ୍ଙାଣୀଯୂୄ ଗ୍ରାହୟ ଓଯ ିଦଅିମାଆାୄଯ ମଦ ିୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ୄଯର୍ନ ବ ିଏଓ ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଖଟଣାଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫ ׀  

3. ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଭିା ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦୁଆଟ ିସ୍ଗଯୄଯ ହୁଏ ୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ:  

 ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ/ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ଗଯୄଯ 

 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକ ସ୍ଗଯୄଯ 

ଘତି୍ର 2 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଭିୋ ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
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a) ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଓଭିୋ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ତଯ 

ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସ୍ଗଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଓୁ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏହା ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ 
ଈମୁକ୍ତ ଓ ି ନୁୄହଁ ଏହାଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରତନିଧିି ଦ୍ୱାଯା ସୂଘନା ସଂଗ୍ରହଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ 
ଓୄଯ ׀ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ 
ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣଫିା ାଆଁ ୄସ ସୄଫ ାଙ୍ଙ ସ୍ଙାନୄଯ ଥାଏ ׀  

ୄନଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନ ସଭନ୍ଧୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା 
ଫିୄ ର୍ର୍ ତଥୟ, ଭତ  ସୁାଯରି୍ଓୁ ଭାକି, ବିଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏଓ ଫଫିଯଣ ଓଭିା ୄକାନୀଣ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଯୂା ଓଯିୄ ଫ ׀  

ୄସହ ିପ୍ରଓାଯଯ ଏଓ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା, ମାହାଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଓୁହାମାଆଙ,ି ତାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଏଓ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ାଔଯୁ ଭକାମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ି ପ୍ରତିୄ ଫଦନାସଫୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନଯ ଫୟଫସାଣ, ଅଣ  
ଅଥଓି ସି୍ଙତ ିଏଫଂ ଔୟାତଓୁି ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ଚାିଅତ ି(ଓଟ) ଉୄଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ଧାଙ୍କ ବୂଭିଓା  

ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଧିଓାଂର୍ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄସହ ିତଥୟସଫୁ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ମାହା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫ 
ପଭ ୄ ଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକୄଯ ଫସଙି,ି ତାଙ୍କ ାଆଁ ୄମ ଏହ ିତଥୟସଫୁ ସତୟ 
ଟନ୍ତ ି ଏଫଂ ପ୍ରତାଯତି ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚାଣିରୁ୍ଣ ି ଓଟୂର୍ଣ୍ ବାୄଫ ଏକୁଡଓିଯ ବୂର ଘତି୍ରଣ ଓଯାମାଆଙ ି ୄଫାରି ଚାଣଫିା 
ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହାଆମାଏ ׀ 

ଏଆଠ୍ ିବିଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ୄସ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ସି୍ଙତିୄ ଯ ଥାଏ ୄମ ଘତି୍ରଣ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟସଫୁ ସତୟ ଟନ୍ତ ି ି ମୄହତୁ ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକି୍ତକତ ସଂଓ  ଯହଙିୄ ׀
ଏଫଂ ୄସ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯିାୄଯ ୄମ ଫିଥକାଭୀ ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚାଣିରୁ୍ଣି ଣ – ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା 
ବୂରଘତି୍ରଣ ଓଯାମାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀  

b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକ ସ୍ତଯ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ସ୍ଗଯ ୄହଈଙ ିଫବିାକ ଓଭିା ଓାମ ୟାଣ ସ୍ଗଯୄଯ ׀ ଏହା ୄସହ ିଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ସଂକୃ୍ତ 
ଓୄଯ ୄମଈଭଁାୄନ ୄସ ବ ିଓାମ ୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄମଈଁଭାୄନ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ 
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ଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଈୄଯ ଏହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ ଫଘିାଯ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ଧତ ି

ଘତି୍ର 3  :  ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଦ୍ଧତ ି

 

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଦ୍ଧତଯି ଈୄମାକ ଓଯିାଯନ୍ତ:ି 

ନରି୍ଣ୍ଧୟ ଦ୍ଧତ ି ସାଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତ ି

ଏହ ି ଦ୍ଧତ ି ନ୍ତକ ତ ଫୟକି୍ତକତ ନରି୍ଣ୍ ଣଯ 
ଈୄମାକ ଓଯାମାଏ, ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ 
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ନଅିମାଏ ମାହା ଚଟି ଥାଏ ׀  

ଏହ ି ଦ୍ଧତ ି ନ୍ତକ ତ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ସଭସ୍ଗ 
ନଓାଯାମକ ଓ ଓଭିା ଫିଯୀତ ଓାଯଓ ାଆଁ ମୁକ୍ତ 
ଭୂରୟାଙ୍କନ ଙ୍କ ୂୄଓୌଣସ ିସଓାଯାମକ ଓ ଓଭିା ନୁଓୂ 
ଓାଯଓ ାଆଁ ଫମୁିକ୍ତ ଙ୍କ  ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ: ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମାହାଯ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହ 
ଙ,ି ତାଓୁ ଫୀଭା  ଦଅିମିଫ ଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓଈ ଁ
ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଈୄଯ, ଏହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା 

 

ୄସବ ିଯସିି୍ଙତ ିସଫୁୄଯ, ଫବିାକ ଏଓ ୄଭଡଓିାର 
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଫିୄ ର୍ର୍ ଭତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ, 
ମାହାଙୁ୍କ ଏଓ ୄଭଡଓିାର ୄଯପଯୀ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଏବଅି ଦଅିମାଆଥିଫା ୄଭାଟ ଏଣ୍ଟ ସଂଔୟା 
ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫି ୄମ ଏହାଓୁ ୄଓୄତ ତଯିକି୍ତ ଭୃତୁୟହାଯ 
ଭୂରୟାଙ୍କନ ୂEMR ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଈଥିଫା  ଦଅିମାଆଙ ି
 EMR ୄମୄତ ଧିଓ ୄହଫ, ଚୀଫନ ୄସୄତ ׀
ଈଭାନଓ ୄହଫ ׀ ମଦ ି  EMR ତୟଧିଓ ହୁଏ, 
ଫୀଭାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ଧୟ 
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ଘତି୍ର 4 : ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ଧୟ 

 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି 
ଚୀଫନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄନଆଥାନ୍ତ ି 

a) ସାଧାଯଣ ହାଯୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି(OR) ୄହଈଙ ିସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ନରି୍ଣ୍ ଣ ׀ ଏହ ିଭରୂୟାଙ୍କନ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ ସଙ୍କଟଓୁ 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄସହ ିହାଯୄଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ ମାହା ଏଓ ସାଧାଯଣ ଓଭିା ଭାନଓ ଚୀଫନ ପ୍ରତ ିରାକୁ ୄହଫ ׀  

b) ଏଓ ତଯିକି୍ତ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ ି : ଏହା ୄହଈଙ ି ଈ- ଭାନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଧିଓାଂର୍ ସହତି ଓାଯଫାଯ ସଫୁଠୁ୍ 
ସାଧାଯଣ ଦ୍ଧତ ି׀ ଏହା ସାଯଣୀବୁକ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ଈୄଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ରାକୁ ଓଯଫିା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀  

c) ପ୍ରତୟାବୂତ ଯାଶ ି ଉୄଯ ଏଓ ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ:ି ଏଓ ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ୄହଈଙ ି ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଧାଯଣ 
ମାହାଓୁ ୄସହ ିରାବ ଯାର୍ ିଈୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୂଅଂର୍ଓି ଓଭିା ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ  ରାକୁ ଓଯିାୄଯ, ମାହାଓୁ 
ଏଓ ଦାଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହାଓୁ ୄଦଫା ାଆଁ ୄଡ ׀  
ଉଦାହଯଣ : ଏହାଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନ ଟ ି ଫ ି ବ ି ୄଓୌଣସ ି ୄଯାକୄଯ 
ଅକ୍ରାନ୍ତ  ତା‟ଠ୍ାଯୁ ଅୄଯାକୟ ୄହାଆଙ ି ି ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ଯ ଥ  ୄହଈଙ ׀ ୄମ ମଦ ି ଫୀଭାଧାଯଓ ଏଓ ଦର୍ତ୍ 
ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓାଯଣ ୂଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଟ ିଫ ିଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନ  ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଭୃତୁୟ 
ରାବଯୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଯାର୍ ିୄଓଫ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ׀  
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d) ଏଓ ପ୍ରତଫିନ୍ଧାତ୍ମଓ ଧାଯା ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ:ି ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରତଫିନ୍ଧାମକ ଓଧାଯା ରାକ ୁ
ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯସି୍ଙିତ ିନ୍ତକ ତ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ରାବଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଦିଏି ׀  
ଉଦାହଯଣ ୄହଈଙ ି ଏଓ କବ ଧାଯଣ ଧାଯା ମାହାଓୁ କବ ଫତୀ ଭହିାଙ୍କ ଈୄଯ ରାକ ୁ ଓଯାମାଏ ମାହା ଧଯନୁ୍ତ 
ପ୍ରସଫଯ ତନିଭିାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା କବ ଧାଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଫୀଭାଓୁ ସୀଭିତ 
ଓଯଦିଏି ׀  

e) ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଭିୋ ଫିଭିେତ ଓଯଫିା:  ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଫୀଭା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ 
ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଭିା ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଆାୄଯ ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ 
ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ/ନୟାନୟ ରକ୍ଷଣ ଏୄତ ଫିଯୀତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିୄମ ୄସଭାୄନ ସଙ୍କଟ ଖଟଫିାଓୁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ ବାୄଫ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଓଯଦିିନ୍ତ ି׀  
ଉଦାହଯଣ : ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଓୟାନସଯୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ିଏଫଂ ଅୄଯାକୟ ୄହଫାଯ ଫହୁତ ଓଭ ଫସଯ ଙ,ି 
ସ୍ୱୀଓାଯଯ ାତ୍ର ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୄସହବି ିୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିସଭଣ ମ ୟନ୍ତ ଫିମି୍ବତ/ ସ୍ଙକିତ ଓଯଫିା ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄହଫ ୄମ 
ମ ୟନ୍ତ ଯସି୍ଙିତଯି ଈନ୍ନତ ିୄହାଆନାହିଁ ଏଫଂ ଏହା ଧିଓ ନୁଓୂ ୄହାଆନାହିଁ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଭହିା, ମାହାଯ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ହିୄ ସଟୄଯୄଓଟାଭି ୄଯର୍ନ ୄହାଆଙ,ି ତାଓୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି
ୄଯର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଚଟିତାଓୁ ଘାରିମିଫାଓୁ ନୁଭତ ିୄଦଫା ାଆଁ, ତା‟ ଚୀଫନ ଈୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା 
ୂଫ ଯୁ ଓଙି ିଭାସ ୄକ୍ଷା ଓଯଫିା ାଆଁ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୀଭାଧାଯଓ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଭିା ଫିମି୍ବତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଯହଙି ି?  

I. ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ 18 ଫର୍  ଫଣସ୍କ 

II. ଏଓ ୄଭାଟା ଫୟକି୍ତ 

III. ଏଡସୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ 

IV. ନଚିଯ ୄଓୌଣସ ିଅଣ ନ ଥିଫା କହୃଣିୀ  
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B. ଣ- ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

1. ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ଫନିା ସାଧାଯଣତଃ ଘଣନତି ୄହାଆମାଆାଯନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିପ୍ରଓଯଣଓୁ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ପ୍ରଓଯଣ ଏହ ି ନଷି୍କର୍  ଈୄଯ ଅଧାଯତି ୄମ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଓଫ ଓଙି ି ନୁାତଯ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣ ଦର୍ ାଆ ଥାଏ ׀ ଫର୍ଷି୍ଟସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଈର୍ତ୍ଯସଫୁଠ୍ାଯୁ ଓଭିା ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନଯ 
ଙୁଟ ିୄଯଓଡ   ନୟାନୟ ଦସ୍ଗାଫଚିଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଏଓ ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅୄଣାଚନ ାଆଁ ୄମ ଡାକ୍ତଯଙୁ୍କ ରୁ୍ଳ୍କ ୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ି ଯୀକ୍ଷଣ ନ ଓଯ ି ସଂଘତି ଓଯାମାଈଥିଫା ଭୂରୟ, ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଓୁ 
ଏଡାଆଫାଯ ପସ୍ୱଯୂ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ତଯିକି୍ତ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଓାଯଣଯୁ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଈଥିଫା ହାନ ିୄକ୍ଷା ତ ିୄଫର୍ୀ ୄଫାରି 
ଚଣା ଡଙି ି׀ ୄତଣୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଈୄଯ ୄଚାଯ ନ ୄଦଆ ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ପ୍ରଥାଓୁ 
ଗ୍ରହଣ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

2. ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସର୍ତ୍ଧାଫୀ 

ଫର୍ୟ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନୁାନ ାଆଁ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

i. ପ୍ରଥଭତଃ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଫକ ଯ ଭହିା, ୄମଭିତଓି ିଓାମ ୟଯତ ଭହିା, ୄମାକୟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି׀  

ii. ଫୀଭା ଯାର୍ ିଈୄଯ ଈଙ୍ଙତଯ ସୀଭା ରାକ ୁଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ାଞ୍ଚ ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ ି
ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିପ୍ରଓଯଣ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଧୀନ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

iii. ପ୍ରୄଫର୍ ସୀଭାୄଯ ଅଣୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ – ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 40 ଓଭିା 45 ଫର୍  ଠ୍ାଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍  ଫଣସଯ ୄଓୌଣସ ି
ଫ ିଫୟକି୍ତ ାଆଁ ନଫିାମ ୟ ଯୂୄ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

iv. ଫୀଭାଯ ୄଓୄତଓ ୄମାଚନା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରାକ ୁ ହୁଏ – ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଫଧି ଫୀଭାଓୁ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଣ ଫକ  ନ୍ତକ ତ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ׀  

v. ଫୀଭାଯ ସଫ ାଧିଓ ଫଧି ୄଓାଡଏି ଫର୍ /60 ଫର୍  ଫଣସ ମ ୟନ୍ତ ସୀଭତି ୄହାଆାୄଯ 

vi. ଚୀଫନସଫୁଯ ଫକଧ: ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ଫୀଭା ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫକ ଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆାୄଯ, 
ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ଫରି୍ଷି୍ଟତା ୄକାଟଏି ଫର୍ ଯ ୄସଫା ଥିଫା ଫଔିୟାତ ପାଭ କୁଡଓିଯ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଈମୁକ୍ତ ଙୁଟ ିୄଯଓଡ  ଥାଏ ଏଫଂ ଏଭାନଙ୍କ ସାଭଣିଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ 
ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙତି ିସହଚୄଯ ସତୟାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଭୂରୟ ନଯୂିଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ 

ଭୂରୟ ନଯୂିଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓସଫୁ ଅଥଓି ସ୍ଙିତ,ି ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ବୟାସ, ଯଫିାଯ ଆତହିାସ, ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭିତଯ 
ଚୀଫନଯ ଫୟକି୍ତକତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଆତହିାସ  ନୟାନୟ ଫୟକି୍ତକତ ଯସିି୍ଙତ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ାଶ୍ୱ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯନ୍ତ ି ମାହା ଏଓ 
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ଅଦଯ ଓାଯଣ ୄହାଆ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯିାଯନ୍ତ ି׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏହ ିଅଦ  ୄସକୁଡଓିଯ ସମ୍ଭାଫୟ ପ୍ରବାଫଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା 
ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକ ୀଓଯଣ ଓଯଫିା ସହତି ଚଡତି ׀  

ଅସନୁ୍ତ ଫୁଛଫିା ଓିଯ ିଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଚୀଫନଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତାସଫୁଯ ପ୍ରବାଫ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଥାଏ ׀ ୄଭାଟାୄଭାଟବିାୄଫ ଏକୁଡଓୁି 
ଦୁଆ ବାକୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ – ୄସକୁଡଓି ମାହା ୄନୈତଓି ଅଦୄଯ ୄମାକଦାନ ଦିନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ମାହା 
ୄବୌତଓି/ର୍ାଯୀଯଓି ୂସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ  ଅଦୄଯ ୄମାକଦାନ ଦିନ୍ତ ି  ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ׀
ତଦନୁସାୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଫକ ୄ ଯ ଫବିାଚତି ଓଯନ୍ତ ି ି ଅଣ, ଫୟଫସାଣ, ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟାସ ବ ׀
ଓାଯଓ, ମାହା ୄନୈତଓି ଅଦୄଯ ୄମାକଦାନ ଦିନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓୁି ଅଥଓି ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଂର୍ ଯୂୄ ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ, 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଦକିକୁଡଓୁି ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଂର୍ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ׀  

a) ଭହିା ଫୀଭା 

ସାଧାଯଣତଃ ଯୁୁର୍ଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷା ନାଯୀଭାୄନ ଧିଓ ଦୀଖ ାଣୁ ହୁନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ ୄସଭାୄନ ୄନୈତଓି ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ୄଓୄତଓ ସଭସୟାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି׀ ଏହା ଏହ ିଓାଯଣଯୁ ହୁଏ ୄମ ବାଯତୀଣ ସଭାଚୄଯ ୄନଓ ନାଯୀ ଏୄଫ 
ଭଧ୍ୟ ଯୁୁର୍ ର୍ାସନ  ସାଭାଚଓି ୄର୍ାର୍ଣଯ ର୍ୀଓାଯ ଟନ୍ତ ି׀ ଅଚ ିଭଧ୍ୟ ୄମୌତୁଓ ଚନତି ଭୃତୁୟ ବ ିଓୁଯୀତସିଫୁ ପ୍ରଘତି 
ଙ ି  ନୟ ଏଓ ଓାଯଓ ମାହା ନାଯୀଭାନଙ୍କ ଦୀଖ  ଚୀଫନଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯିାୄଯ, କବ ଧାଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟାଠ୍ାଯୁ ׀
ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଭହିାଭାନଙ୍କ ଫୀଭାୄମାକୟତା ଫୀଭାଯ ଅଫର୍ୟଓତା  ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ କ୍ଷଭତା ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁଏ ׀ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଓଫ ୄସଭାନଙୁ୍କ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫାଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଆାଯନ୍ତ ିୄମଈଁଭାୄନ ନଚିଯ 
ଅଣ ଈାଚ ନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ନୟ ଫକ ଯ ଭହିାଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରାକୁ ଓଯିାଯନ୍ତ ି ୄସହବି ି କବ ଫତୀ 
ଭହିାଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

b) ଳ୍ପଫୟସ୍କ 

ଳ୍ପଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ନଚିଯ ୄଓୌଣସ ିନୁଫନ୍ଧୀଣ ଧିଓାଯ ନାହିଁ ׀ ୄତଣୁ ଏଓ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ଚୀଫନ ଈୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ, ନୟ 
ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ିତା/ଭାତା ଓଭିା ୄଫୈଧ ବିବାଫଓ କ୍ଷଭତାୄଯ ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସହତି ସଂକୃ୍ତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଙାିତ 
ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ଫୀଭାଯ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଚଯୁଯୀ ୄହାଆାୄଯ, ୄମୄହତୁ ସାଧାଯଣତଃ 
ଳ୍ପଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ନଚିଯ ୄଓୌଣସ ିଈାଚତି ଅଣ ନ ଥାଏ ׀  

ଳ୍ପ ଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ାଆଁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତିୄ ନାଟ ିସର୍ତ୍  ଯଔାମାଆଥାଏ ׀  

i. Whether they have a properly developed physique 

ୄସଭାନଙ୍କ ଈର୍ତ୍ଭଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ର୍ାଯୀଯଓି କଠ୍ନ ଙ ିଓ ିୄୌଷି୍ଟଓତା ୂଓୁୄାର୍ଣ  ଓଭିା ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟକତ 
ସଭସୟା ଓାଯଣଯୁ ର୍ାଯୀଯଓି କଠ୍ନୄଯ ଓଭ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହାଆାୄଯ ମାହା କମ୍ଭୀଯ ସଙ୍କଟ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିାୄଯ ׀  

ii. ଉମୁକ୍ତ ଯଫିାଯ ଆତହିାସ ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ 

ମଦ ିଏଆଠ୍ ିଫିଯୀତ ସୂଘନାସଫୁ ଥାଅନ୍ତ,ି ଏହା ସଙ୍କଟ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିାୄଯ ׀  

iii. ଯଫିାଯ ମୄଥଷ୍ଟ ବାୄଫ ଫୀଭିତ ୄଟ ଓ ି 
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ଳ୍ପଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ଫୀଭା ାଆଁ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭାଯ ସଂସ୍କତୃ ି ଥିଫା ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥାଏ ׀ 
ଏପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ିରାଯ ଚୀଫନ, ୄମଈଁଠ୍ ିିତାଭାତା ଫୀଭତି ୄହାଆ ନ ଥିୄଫ, ତାଈୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା 
ସଭଣୄଯ ଚଣଓୁ ସାଫଧାନ ଫରଭନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଓାହିଁଓ ି ୄସବ ି ଫୀଭା ନଅି ମାଆ ନାହିଁ ׀ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ଭଧ୍ୟ ିତାଭାତାଙ୍କ ଯାର୍ ି
ଯଭିାଣ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  

c) ଧିଓ ଯଭିାଣଯ ଫୀଭା ଯାଶ ି

ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ସାଫଧାନ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଫୀଭିତଯ ଫାର୍ଓି ଅଣ ତୁନାୄଯ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ତୟଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ଚଣଓଯ ଫାର୍ଓି ଅଣଯ ପ୍ରାଣ ଦର୍ ଠୁ୍ ଫାଯ କଣୁ ଥିଫ 
ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ମଦ ିନୁାତ ଏହା ୄକ୍ଷା ତୟନ୍ତ ଧିଓ ହୁଏ, ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘଣନଯ 
ସମ୍ଭାଫୟତାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଫାଷଓି ଅୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁଏ ଏଫଂ ୄସ ଟ 3 ୄଓାଟଯି ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଏି, ଏହା 
ଘନି୍ତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ସାଧାଯଣତଃ ଘନି୍ତା ୄସବ ିପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହ ିସମ୍ଭାଫନା ଓାଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଅମକ ହତୟାଯ ପ୍ରତୟାର୍ାୄଯ ଓଭିା 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ତନଯ ଯଭିାଣୄଯ ୄସବ ିତୟଧିଓ ଯାର୍ ିଯଭିାଣଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦଅିମାଈଙ ି ି ସବୄ ׀
ଧିଓ ଯାର୍ଯି ତୃତୀଣ ଓାଯଣ ଫିୄ କ୍ରତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ତୟଧିଓ ଓୁ-ଫକି୍ରଣ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ନହିତି ଅନୁାତଓିଯୂୄ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଥ  ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସବ ି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ 
ଘାରୁ ଯହଫି ଓ ି ନାହିଁ, ଏହ ି ପ୍ରର୍ନ ଈଠ୍ାଆାୄଯ ׀ ସାଧାଯଣବାୄଫ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଯଭିାଣ ସୀଭିତ ଯଖିଫା 
ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ପୄଯ ୄଦଣ ପି୍ରଭିଣଭ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ଫାର୍ଓି ଅଣଯ, ଧଯନୁ୍ତ, ସଫ ାଧିଓ ଏଓ 
ତୃତୀଣାଂର୍ ୄହଫ ׀  

d) ଅୟୁ 

ୄମଯଓି ିଅୄଭ ଏହ ିାଠ୍ୟକ୍ରଭଯ ନୟ ସ୍ଙାନୄଯ ୄଦଖିଙୁ, ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟଯ ଅଣୁ ସହତି ନଓିଟତଭ ସଭନ୍ଧ ଯହଙି ି׀ ଈନ୍ନତ 
ଫଣସଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ାଆଁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ସାଫଧାନତା ଫରଭନ ଓଯଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି50 ଫଷଧ ଫୟସ ୄଯ ପ୍ରଥଭଥଯ ାଆଁ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଅିମାଉଙ,ି ୄନୈତଓି ଅଦ ଫଷିୟୄଯ ସୄନ୍ଦହ ଓଯଫିାଯ 
ଏଫଂ ୄସବ ିଫୀଭା ୂଫଧଯୁ ଓାହିଁଓ ିନଅି ମାଆ ନ ଥିରା, ତା ଫଷିୟୄଯ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ଅୄଭଭାୄନ ଏହାଯ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ହୃତିଣ୍ଡ  ମଓୃତ ଫପିତା ୄଯାକ ବ ିକ୍ଷଣୀ ୄଯାକସଫୁ 
ଖଟଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଫଣସ ସହତି ଫୃଦ୍ଧ ିହୁଏ ଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧ/ି ଧିଓତଯ ଫଣସୄଯ ଧିଓ ହୁଏ ׀  
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ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଓଙି ିଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଭଧ୍ୟ ଭାକିାଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍/ିଈନ୍ନତ ଫଣସ 
ଓଭିା ଈବଣଯ ଭିତି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫସଫୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିପ୍ରତିୄ ଫଦନାକୁଡଓିଯ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ିECG; EEG; ଙାତଯି ଏସ, - ୄଯ ଏଫଂ ଯକ୍ତ ର୍ଓ ଯା ଯୀକ୍ଷଣ ׀ ଏହ ି
ଯୀକ୍ଷାସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଈର୍ତ୍ଯ ଥଫା ଏଓ ସାଧାଯଣ ଡାକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଣଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ୄକ୍ଷା କବୀଯତଯ ନ୍ତଦ ୃଷ୍ଟି ପ୍ରଓଟ ଓଯିାୄଯ ׀  
 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଂର୍ ୄହଈଙ,ି ଅଣୁଯ ପ୍ରଭାଣ ସତୟାିତ ଓଯଫିା ୄଯ, ଫଣସଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି  ଦୁଆ ׀
ପ୍ରଓାଯଯ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଥାଏ  

 ଭାନଓ 

 ଣ-ଭାନଓ 

ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ସଯଓାଯୀ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ ଈଦାହଯଣକଡୁଓି ୄହଈଙ ି 

 ଚନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ମାହାଓୁ ଏଓ ନକଯାଓିା ଓଭିା ନୟ ସଯଓାଯୀ ସଂସ୍ଙାଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ 
 ଫଦିୟାଣ ତୟାକଓଯଫିା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

 ାୄସ୍ପାଟ ; ଏଫଂ  
 ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର  

ୄମଈଁଠ୍ ିୄସବ ିପ୍ରଭାଣତ୍ର ଈରବ୍ଧ ନ ଥାଏ, ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଏଓ ଣ–ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଅଣିଫା ାଆଁ ଓୁହାମାଏ 
  ଯଫର୍ତ୍ ୀଯ ଈଦାହଯଣକୁଡଓି ୄହରା ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ; ଏଓ ଅମକ -ସ୍ୱୀଓାୄଯାକି୍ତ ׀

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଈରବ୍ଧ ନ ଥିଫ, ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣଓୁ ସହଚୄଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା 
ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫୀଭାଯ ୄମାଚନା, ଫୀଭାଯ ଫଧି; ସଫ ାଧିଓ ଯିକ୍ୱତା 
ଫଣସ  ସଫ ାଧିଓ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଈୄଯ ୄଓୄତଓ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ରାକୁ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

e) ୄନୈତଓି ଅଦ 

ୄନୈତଓି ଅଦ ଫଦିୟଭାନ ଙ ି ୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ସି୍ଙତଯି ୄଓୄତଓ ଯସିି୍ଙତ ି
ଓଭିା ଫିୄ ର୍ର୍ତା, ଚୀଫନୄର୍ୈୀ  ବୟାସ, ଔୟାତ ି ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସ ଚାଣିରୁ୍ଣି ୄସବ ିଓାମ ୟୄଯ 
ଫୟସ୍ଗ ଯୄହ ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଥିାଏ ׀ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଓାଯଓ ଥାଆାଯନ୍ତ ି ମାହା ୄସବ ି ୄନୈତଓି ଅଦଓୁ 
ସୂଘୀତ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଫୀଭିତଯ ନଫିାସ ସ୍ଙାନଠ୍ାଯୁ ୄନଓ ଦୂଯୄଯ ଫସ୍ଙାିତ ଏଓ ର୍ାଔାୄଯ 
ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ׀ 
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ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙାନୄଯ ଫ ିଓଯାମାଏ ମଦି ଚଣଓଯ ନଫିାସ ସ୍ଙାନ ାଔୄଯ ଏଓ ୄମାକୟ ଡାକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଓ ଈରବ୍ଧ ଥାଅନ୍ତ ି׀ 

ତୃତୀୟ ପ୍ରଓଯଣ ୄହଉଙ ି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ େଷ୍ଟ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ନ ଥିଫା ନୟ ଚଣଓ ଚୀଫନ ଉୄଯ 
ଓଯାମାଏ, ଓଭିୋ ୄମୄତୄଫୄ ନାଭୀତ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଚୀଫନଯ ନଓିଟସ୍ଥ ଅେିତ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀  

ୄସବଅି ପ୍ରୄତୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ବିଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାଧାଯଓ 
ସଂଓ ୀଣ ୄହାଆଥାଏ ବିଓର୍ତ୍ ଫୟ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ/ଫଓିାର୍ ଧିଓାଯୀ ବ ିଏଓ ର୍ାଔା ଓଭ ଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ୄନୈତଓି ଅଦ 
ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଭକାମାଆାୄଯ ׀  

f) ଫୟଫସାୟ 

ଫୟଫସାଣିଓ ଅଦ ତନି ିଈତ୍ସ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଠ୍ାଯୁ ଫ ିଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ: 

 ଦୁଖ ଟଣା 
 ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଅଦ 

 ୄନୈତଓି ଅଦ 

ଘତି୍ର 5 : ଫୟଫସାୟିଓ ଅଦକୁଡଓିଯ ଉତ୍ସ 

 

i. ଦୁଖଧଟଣାଚନତି ଅଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓାଯଣ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଘାଓଯିୀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଦୁଖ ଟଣାଯ ଅଦଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଫକ ୄଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଓାମ ୟ ଙ ି– ୄମଭିତଓି ିସଓ ସ ଓାଓାଯ, ଭଞ୍ଚ ଫାନ୍ଧଫିା 
ଶ୍ରଭିଓ, ଫଧି୍ୱଂସ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଏଫଂ ପିରମ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଓାଓାଯ ׀  

ii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଘାଓଯିୀଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଭିତ ିଥାଏ ମାହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ହାନଯି ସମ୍ଭାଫନା 
ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିାୄଯ ׀ ୄନଓ ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଦ ଙନ୍ତ ି׀  

 ୄଓୄତଓ ଓାମ ୟ ୄମଭିତଓି ିଯସି, ା ଘାଓଯ ଓାମ ୟୄଯ ତୟନ୍ତ ର୍ାଯୀଯଓି ଘା ଚଡତି ଥାଏ ମାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରଣିା 
ପ୍ରଣାୀଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାଏ ׀  
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 ଦ୍ୱତିୀଣ ସି୍ଙତ ିୄହଈଙ ିୄମଈଁଠ୍ ିଚୄଣ ଔଣଯି ଧୂ ିବ ିଫରି୍ାକ୍ତ ଦ୍ରଫୟ ଓଭିା ଯାସାଣନଓି  ାଯଭାଣଫଓି 
ଫଓିଯିଣ ବ ିଓଓ ଟଚନଓ ଦ୍ରଫୟ ୂମାହା ଓଓ ଟୄଯାକ ଚାତ ଓୄଯ  ଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

 ତୃତୀଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ବୂଭିକତ ସୁଡଙ୍ଗ ଓଭିା କବୀଯ ସଭୁଦ୍ର ବ ିଈଙ୍ଙ ଘା ଫରି୍ଷି୍ଟ ଯିୄ ଫର୍ ଦ୍ୱାଯା 
ଚାତ ୄହାଆଥାଏ, ମାହା ତୀବ୍ର ସଂୀଡନ ୂଡଓିୄବ୍ର୍ନ  ସୁସ୍ଙତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ୄଓୄତଓ ଓାମ ୟ ସି୍ଙତ ିସହତି ତୟଧିଓ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ୂୄମଯଓି ିୄଭାଡ ିୄହାଆ ଫସଫିା 
ଏଫଂ KPO ୄଯ ଓବୁ୍ନୟଟଯ ସହତି ରଟଓଯିହଫିା ଓଭିା ଏଓ ଈଙ୍ଙ ଧ୍ୱନ ିସବ୍ନନ୍ନ ଯିୄ ଫର୍ୄଯ ଓାଭ ଓଯଫିା   
ଦୀଖ ଓା ୄଯ ୄଓୄତଓ ର୍ାଯୀଯଓି ଙ୍ଗଯ ଓାମ ୟଦକ୍ଷତାଓୁ ଓଭ ଓଯିାୄଯ ׀  

iii. ୄନୈତଓି ଅଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓାମ ୟ ଯାଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଓଭିା ନରି୍ା  ଭଦୟଯ ନଓିଟସ୍ଙ 
ହୁଏ ଓଭିା ଏଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଫୂ ାନୁଓୂତାଯ ଓାଯଣ ହୁଏ ׀ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ିଏଓ ଯାତ୍ରକି୍ଳଫଯ ନର୍ତ୍ ଓୀ ଓଭିା 
ଏଓ ଭଦୟ ଫାଯୄଯ ଥିଫା ଏୄନଫାସ ଯ ୂଫଫିର୍ଓାଯୀ  ଓଭିା ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଯାଧିଓ ସଂଓ  ଥିଫା ଫୟଫସାଣୀଯ 
„ର୍ଯୀଯଯକ୍ଷଓ‟ ׀ ୁଣି ସୁଯଷ୍ଟାଯ ଏଣ୍ଟଯୄଟନଯ ବ ିୄଓୄତଓ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଓାମ ୟ ୄପ୍ରାପାଆର ୄସଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଘଣ୍ଡ 
ନରି୍ାମୁକ୍ତ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଆାୄଯ, ମାହାଯ ଯଣିାଭ ୄଫୄ ୄଫୄ ଦୁଃଔଦ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୄମଈଁଠ୍ ିଫୟଫସାଣ ଅଦୂର୍ଣ୍ ଯୂୄ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଓାମ ୟକୁଡଓିଯ ଏଓ ଫକ  ଭଧ୍ୟୄଯ ଅୄସ, ଫୀଭା ାଆଁ ଥିଫା 
ଅୄଫଦଓଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ପ୍ରର୍ନାଫୀଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଆାୄଯ ମାହା ଓାମ ୟଯ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଫଫିଯଣୀ, ସଂକୃ୍ତ ଓର୍ତ୍ ଫୟ  ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯଥିାଆାୄଯ ׀ ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଏଓ 
ସଭତ ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଏଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଫ ିରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ୂଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଦୁଆ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ ିହଚାୄଯ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ି ׀ ୄସହ ିତଯିକି୍ତଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ହଟାଆ ଦଅିମାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସାଣୄଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ ନ ହୁଏ ׀  

g) ଚୀଫନ ୄଶୈୀ ଏଫଂ ବୟାସ 

ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟାସ ୄସହସିଫୁ ଦ ଟନ୍ତ ି׀ ମାହା ଏଓ ଫସି୍ଗାଯତି ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟକି୍ତକତ କୁଣକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 
ସାଧାଯଣତଃ ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ୄକାନୀଣ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା  ୄନୈତଓି ଅଦ ପ୍ରତିୄ ଫଦନାକୁଡଓି ଏହା ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅର୍ା 
ଓଯାମାଏ ୄମ ଏହ ିକଣୁକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫ ିଫୟକି୍ତଯ ଚୀଫନୄର୍ୈୀୄଯ ଈସି୍ଙତ ଙ ିଓ,ି ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ସଘୂୀତ 
ଓୄଯ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ତିୄ ନାଟ ିରକ୍ଷଣ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଟନ୍ତ ି:  

i. ଧୂମ୍ରାନ ଏଫଂ ତଭାଔଯୁ ଉୄମାକ: ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଏହା ଠ୍କି୍ ବାୄଫ ଚଣାଡଙି ିୄମ ତଭାଔଯୁ ଈୄମାକ ସ୍ୱଣଂ ଏଓ 
ସଙ୍କଟ ୄଟ ୄଓଫ ତାହା ନୁୄହଁ, ିତୁ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିାୄଯ ୄମାକଦାନ ଓୄଯ ׀ 
ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଅଚଓିାରି ଧୂମ୍ରାନଓାଯୀ  ଣ-ଧୂମ୍ରାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭରୂୟ ରାକୁ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈ ଁ
ଥିୄଯ ଧୂମ୍ରାନଓାଯୀଙୁ୍କ ତୟଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ କୁଟକା  ାନ ଭସରା ବ ିନୟ ପ୍ରଓାଯଯ 
ତଭାଔଯୁ ଈୄମାକ ଫିଯୀତ ଭୃତୁୟ ହାଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଥିାଏ ׀  

ii. ଭଦୟ : ଳ୍ପ ଯଭିାଣୄଯ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଭଦୟ ାନ ଓଯଫିା ଏଓ ଅଦ ନୁୄହଁ ׀ ଏହା ୄନଓ ୄଦର୍ୄଯ 
ସାଭାଚଓି ଚୀଫନଯ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ଙ୍ଗ ଭଧ୍ୟ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ ମଦ ି ଏହାଓୁ ନଣିଭତି ବାୄଫ ଧିଓ ଯଭିାଣୄଯ 
ଦୀଖ ସଭଣ ଧଯ ିାନ ଓଯାମାଏ ଭତୁୃୟ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଏହାଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ପ୍ରବାଫ ଡିାୄଯ ׀ ଦୀଖ ାଫଧି ତୟଧିଓ 
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ାନ ଓରିଚାଯ ଓାମ ୟୄଯ ଫାଧା ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ ାଓ ପ୍ରଣାୀଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହା ଭାନସଓି ସଭସୟା 
ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ କତ ିଓଯାଆାୄଯ ׀  

ଭଦୟାନଓୁ ଦୁଖ ଟଣା, ହଂିସା  ଯଫିାଯ ଓୁ ପ୍ରଥା, ଈଦାସୀନତା/ଫସାଦ ଏଫଂ ଅମକ ହତୟା ସହତି ଭଧ୍ୟ ସଂକୃ୍ତ 
ଓଯାମାଏ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଭଦୟଯ ଈୄମାକଓ ସଂୄଓତ ଦଏି, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଧିଓ ଫଫିଯଣୀ ଭାକିାଯନ୍ତ ି
ଏଫଂ ଈୄମାକଯ ଭାତ୍ରା  ଯଭିାଣୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ଚଟିତାଯ ସଂୄଓତ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ଏହ ି
ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଆ ାଯନ୍ତ ି׀  

iii. ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄୟାକ : ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଡ୍ରକସ, ଭାଦଓ ୂନାୄଓ ାଟସି,  , ୀଡାହଯଣଓାଯୀ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସଦୃର୍ୟ 
ଈଦ୍ଦ୍ୀଓ ବ ିଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଦାଥ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧ ଭଧ୍ୟ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ 
ୄସକୁଡଓିଯ ଈୄମାକ ଯାଧିଓ ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ି ୄନୈତଓି ଅଦଯ ସଂୄଓତ ଦଏି ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକଯ 
ସୄନ୍ଦହ ଓଯାମିଫ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄନଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଏଓ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯୁଥିଫା ସଭଣୄଯ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଓାଓାଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରଘୁଯ ଯଭିାଣୄଯ ଭଦ ୄସଫନ ଓଯଫିା ଓାଯଣ ୄସ ବୟସ୍ଗ ୄହାଆମାଆଙ ି

III. ଫୀଭିତ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ନ ଓଯଫିା 
IV. ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ଭଥିୟା ଓହଫିା 
 

C. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

1. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଓ ଈୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଙ୍କ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ପ୍ରବାଫ 
ଓାଆାଯନ୍ତ ି  ଏଭାୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ׀ ଏକୁଡଓିଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ସାଧାଯଣତଃ ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ ׀
ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଭାକିାଯନ୍ତ ି׀ ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଓାଯଓ ଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଓାଆଫା ୄମଈସଁଫୁଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ 
  ׀
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ଘତି୍ର 6 :  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଓାଯଓ ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ନରି୍ଣ୍ଧୟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ି 
 

 

a) ଯଫିାଯ ଆତହିାସ 

ଭୃତୁୟ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଯଫିାଯ ଆତହିାସଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ତିୄ ନାଟ ିଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

i. ଫଂଶାନୁକତ: ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ୄକାଟଏି ୀଢଯୁି ନୟଓୁ, ଧଯନୁ୍ତ ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିରାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ସଂଘାଯତି 
ହୁଏ ׀  

ii. ଯଫିାଯଯ ହାଯାହାଯି ଅୟୁ:  ୄମୄତୄଫୄ ିତାଭାତା ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ସଭସୟା ଓଭିା ଓୟାନସଯ ବ ି ୄଓୌଣସ ି ୄଯାକ 
ଓାଯଣଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓଯଥିାନ୍ତ,ି ଏହା ଏଓ ସଘୂଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ସନ୍ତାନ/ ସନ୍ତତ ିଭଧ୍ୟ ଦୀଖ ଦନି ଫଞ୍ଚ ିନ ାୄଯ ׀  

iii. ଯଫିାଯ ଯିୄ ଫଶ: ତୃତୀଣତଃ, ଯିୄ ଫର୍ ୄମଈଁଥିୄଯ ଯଫିାଯ ଫସଫାସ ଓୄଯ, ସଂକ୍ରଭଣ  ନୟାନୟ ସଙ୍କଟଯ 
ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସତଓ  ଯହଫିାଓୁ ଡଫି ୄମୄତୄଫୄ ଫିଯୀତ ଯଫିାଯ ଆତହିାସ ଥିଫା 
ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ପ୍ରଓଯଣଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ୄନୄଫ ׀ ୄସଭାୄନ ନୟାନୟ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଭଧ୍ୟ ଭାକି ାଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସ ବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ଏଓ ତଯିକି୍ତ ଭରୂୟାଙ୍କନ ରାକୁ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ି׀  

b) ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ 

ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ ଭାନଫ ର୍ଯୀଯଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଣାୀୄଯ ତୀତୄଯ ୄହାଆଥିଫା ହାନଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୀଭିତ 
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫ ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ସଭୂହ 
ଥାଏ ମାହା ନୁସନ୍ଧାନ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄଯାକାଆଁ ଘଓିତି୍ସାଧୀନ 
ଥିରା ଓ ିନାହିଁ ׀  

ୄସବ ିସଭସୟାକୁଡଓି ଭକାମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଓଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଓଭିା ନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଦ୍ୱାଯା ସଘୂୀତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଯାକ ୄମଈଁକୁଡଓି ପ୍ରାଣନାର୍ଓ ୄଯାକ ଟନ୍ତ,ି ୄସଥିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି 
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i. ଓାଡିବାସ୍କୟୁରାଯ ୂହୃଦଣ  ଯକ୍ତନାୀ ସଭନ୍ଧୀଣ  ୄଯାକ ମାହା ହୃତି୍ପଣ୍ଡ  ଯକ୍ତ ପ୍ରଣାୀଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ – 
ୄମଯଓି ିହୃଘାତ, ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଏଫଂ ଯକ୍ତସ୍ରାଫ  

ii. ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଣାୀଯ ୄଯାକ ୄମଯଓି ିଟୁୟଫଯଓୁୟୄରାସସି୍ ୂମକ୍ଷ୍ମା  

iii. ୄଓାର୍କୁଡଓିଯ ତୟଧିଓ ଈତ୍ପାଦନ  ପ୍ରଚନନ ମାହା ଖାତଓ ଟୁୟଭଯ ଅୄଡ କତ ିଓୄଯ, ମାହାଓୁ ଓୟାନସଯ ଭଧ୍ୟ 
ଓୁହାମାଏ  

iv. ୄଯନାର ସଷି୍ଟଭ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାକ, ମାହା ମଓୃତ୍  ନୟାନୟ ଭୂତ୍ର ସଭନ୍ଧୀଣ ଙ୍ଗକୁଡଓି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ, ମାହା ମଓୃତ୍ 
ଘତା ଏଫଂ ଭୃତୁୟ ଅୄଡ କତ ିଓଯିାୄଯ  

v. ଏୄଣ୍ଡାକ୍ରାଆନ୍ ସଷି୍ଟଭ (ନ୍ତଃସ୍ତ୍ରାଫୀ ପ୍ରଣାୀ) ୄଯ ସଭସୟା, ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ସଫ ାଧିଓ ଯଘିତି ୄହଈଙ ିଭଧୁୄଭହ ׀ 
ଏହା ଯକ୍ତ ୄସ୍ରାତୄଯ ର୍ଓ ଯା ୂଓଭିା ଗ୍ୁୄ ଓାଚ  ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଆନସୟରିନ ଚାତ ଓଯଫିାୄଯ 
ର୍ଯୀଯଯ ସଭଥ ତା ଠ୍ାଯୁ ଈୁଚଥିାଏ ׀  

vi. ାଘନ ପ୍ରଣାୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ ୄମଯଓି ିକୟାସିଟିକ୍ ରସଯ ଏଫଂ ଓରିଚାଯ ସିୄ ଯାସସି 

vii. ୋଣୁ ପ୍ରଣାୀଯ ୄଯାକ 

c) ଫୟକି୍ତକତ ଫିୄ ଶଷତା  

ଏକୁଡଓି ୄଯାକ ପ୍ରତ ିପ୍ରଫୃର୍ତ୍ଯି ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ସୂଘଓ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି׀  

i. କଠ୍ନ 

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ କଠ୍ନୄଯ ତା‟ ଈଙ୍ଙତା, ଚନ, ଙାତ ି ଈଦଯଯ ଯଧିି ସମି୍ମତି ହୁଏ ׀ ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫଣସ  
ଈଙ୍ଙତା ାଆଁ; ଏଓ ଭାନଓ ଚନ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ମଦ ିଚନ ଏହ ିଭାନଓ ଚନ ନୁାତୄଯ ତ ିୄଫର୍ୀ 
ଓଭିା ଓମ୍ ଥାଏ, ଅୄଭ ଓହ ିାଯଫିା ୄମ ଫୟକି୍ତ ଚଣଓ ଧିଓ ଚନ ଓଭିା ଓମ୍ ଚନଯ ଙ ି׀  

ୄସହିଯ,ି ଏହା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟକି୍ତଠ୍ାୄଯ ଙାତଓୁି ତଓିମ୍ ୄଯ ଘାଯ ି ୄସଣ୍ଟଭିିଟଯ ମ ୟନ୍ତ 
ପ୍ରସାଯତି ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଈଦଯଯ ଯଧିି ତା‟ ପ୍ରସାଯତି ଙାତଠି୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ii. ଯକ୍ତଘା 

ନୟ ଏଓ ସଘୂଓ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯକ୍ତଘା ׀ ଏହାଯ ଦୁଆଟ ିଭା ଙ ି

 ସିୄ ଷ୍ଟାରିକ୍ 

 ଡାଆୄଷ୍ଟାରିକ୍ 

ଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫଣସୄଯ ସାଭାନୟ ଯକ୍ତ ଘା ଯଡିଙି୍ଗ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଥଭ ଯୁର ୄହଈଙ ି 
ସିୄ ଷ୍ଟାରିକ୍ ାଆ ଁ: ଏହା 115 + ଫଣସଯ 2/5 ୄଟ 
ଡାଆୄଷ୍ଟାରିକ୍ ାଆ:ଁ ଏହା 75 + ଫଣସଯ 1/5 ୄଟ 

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ମଦ ିଫଣସ 40 ଫର୍  ହୁଏ, ସାଭାନୟ ଯକ୍ତଘା ସିୄ ଷ୍ଟାରିଓ 131: ଏଫଂ ଡାଆୄଷ୍ଟାରିକ୍ 83 ୄହଫା ଈଘତି ׀  
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ୄମୄତୄଫୄ ଫାସ୍ଗଫ ଯଡିଙି୍ଗକୁଡଓି ଈୄଯାକ୍ତ ଭରୂୟ ୄକ୍ଷା ଫହୁତ ଧିଓ ହୁନ୍ତ,ି ଅୄଭ ଓହଁୁ  ୄମ ଫୟକି୍ତଯ ଈଙ୍ଙ 
ଯକ୍ତଘା ଓଭିା ହାଆଯୄଟନର୍ନ ଙ ି  ׀ ମୄତୄଫୄ ଏହା ତ ିଓଭ ହୁଏ, ଏହାଓୁ ହାଆୄାୄଟନର୍ନ ଓୁହାମାଏୄ ׀
ପ୍ରଥଭଟ ିୂହାଆଯୄଟନଵନ  ଯ କମ୍ଭୀଯ ଯଣିାଭ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଯକ୍ତପ୍ରଣାୀୄଯ ପ୍ରଫାହତି ୄହଈଥିଫା ଯକ୍ତଯ ଘାଓୁ ନାଡ ିସ୍ପନ୍ଦନଯ ହାଯ ଦ୍ୱାଯା ସଘୂୀତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ନାଡ ିସ୍ପନ୍ଦନ ହାଯ 
ପ୍ରତ ିଭନିଟିୄଯ 50 ଠ୍ାଯୁ 90 ଫଟିସ, ମ ୟନ୍ତ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ୄହାଆାୄଯ, ଥ ାତ୍ ହାଯାହାଯ ି72 ୄହାଆାୄଯ ׀  

iii. ଭୂତ୍ର – ଅୄକି୍ଷଓ ଖନତ୍ୱ (ୄେସପିିକ୍ ଗ୍ରାବିଟ)ି  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଚଣଓଯ ଭୂତ୍ରଯ ଅୄକି୍ଷଓ ଖନତ୍ୱଯ ଯଡିଙ୍ି୍ଗ ଭୂତ୍ରୀଣ ପ୍ରଣାୀୄଯ ଫବିିନ୍ନ ରଫଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ସନୁ୍ତନଓୁ 
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ଏହା ଯକ୍ତ ପ୍ରଣାୀଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଔଯା ଓାମ ୟଓାଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯିାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଫଂର୍କତତା ଆତହିାସ ଓାହିଁଓ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ?  

I. ଧନୀ ିତାଭାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ ିରା ଥାଅନ୍ତ ି

II. ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିରାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ସଂଘାଯତି ୄହାଆାଯନ୍ତ ି 
III. କଯଫି ିତାଭାତାଙ୍କ ଓୁୄାର୍ତି ିରା ଥାଅନ୍ତ ି

IV. ଯଫିାଯ ଯିୄ ଫର୍ ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ଓାଯଓ ୄଟ 

 

 ମଥାଥ ତା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିା ାଆଁ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣୄଯ ଫୟସ୍ଗ ହୁଏ ୄମଈଁଠ୍ ିୄସଭାୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା 
ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଚୀଫନଭାନଙୁ୍କ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକ ୄଯ ଫକ ୀଓୃତ  ସଭନୁୄଦର୍ତି 
ଓଯାମାଏ ׀  

 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଭିା ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦୁଆଟ ିସ୍ଗଯୄଯ ହୁଏ ୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ :  

 ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ/ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ଗଯୄଯ ଏଫଂ 
 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକ ସ୍ଗଯୄଯ 

 ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଦ୍ଧତ ି ଓଭିା ସାଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତଓୁି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫସଫୁ ାଆଁ ଫହୁଯୂୄ ଫୟଫହାଯ 
ଓଯାମାଏ ׀  

 ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଈଥିଫା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ ଣୄଯ ଭାନଓ ହାଯୄଯ ଭାନଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓଭିା ଈ-

ଭାନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ରାକୁ ଓଯଫିା ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି ି ଫୄ ୄଫୄ ଫୀଭା ଯାର୍ୄ ׀ ଈୄଯ ଏଓ 
ଗ୍ରହଣାଧିଓାଯ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ଓଭିା ସ୍ୱୀଓାଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧାମକ ଓ ଧାଯା ଈୄଯ ଅଧାଯତି ହୁଏ ׀ ୄମଈଠଁ୍ ିସଙ୍କଟଟ ିଫଡ 
ଥାଏ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଭିା ଫିମି୍ବତ ଓଯାମାଏ ׀  

 ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫକୁଡଓି ଫୀଭାଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ 
ଯୀକ୍ଷଣ ନ ଓଯ ିସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଘଣନତି ୄହାଆମାଅନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିପ୍ରଓଯଣକୁଡଓି ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଓୁହାମାଏ ׀  

 ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି
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 ଅଣୁ 

 ତୟଧିଓ ଫୀଭା  ଯାର୍ ି

 ୄନୈତଓି ଅଦ ଆତୟାଦ ି

 ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄଓୄତଓ ଓାଯଓୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି

 ଯଫିାଯ ଆତହିାସ 

 ଫଂର୍କତତା ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ ଆତୟାଦ ି

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

2. ଭାନଓ ଚୀଫନ 

3. ଣ – ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

4. ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ 

5. ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

6. ଫିଯୀତ-ଘଣନ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III ׀  

ଏଡସୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫାଯ ସଫ ାଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଯହଙି ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀  

ପ୍ରଘୁଯ ଯିଭାଣଯ ଭଦୟ ାନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଭଦୟାନୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ଧ ବୟସ୍ତ ୄହାଆମାଆଙ ି׀ ୄସ ୄହଈଙ ିୄନୈତଓି 
ଅଦଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିରାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ସଂଘାଯିତ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ 
ଫଂଶକତ ଆତହିାସଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ଅଫଶୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 



 

266 

 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୀଭା ଈୄଦୟାକୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ବୂଭିଓାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ?  

I. ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓଯଫିା 
II. ସଙ୍କଟସଫୁଯ ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା  
III. ଈତ୍ପାଦ ଯଓିଳ୍ପନା ର୍ଳି୍ପୀ 
IV. ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ 

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ ଣ ନୁୄହଁ ?  

I. ଭାନଓ ଭୂରୟୄଯ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୃତ ି

II. ସଙ୍କଟଯ ଗ୍ରାହୟତା 
III. ସଙ୍କଟଯ ସ୍ଙକିତଓଯଣ/ଫିମି୍ବତଓଯଣ 

IV. ଦାଫୀ ଗ୍ରାହୟତା 

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ନୁୄହଁ ?  

I. ାସୄାଟ  
II. ଫଦିୟାଣ ତୟାକ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

III. ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ 
IV. ଚନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ପ୍ରଶନ 4 

ନଭିନ ସି୍ଙତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଓୁ ଫିଯୀତଯୂୄ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଫି ?   

I. ୄଦୈନଓି ଚଗ୍ 

II. ନରି୍ଦି୍ଧ ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ 

III. ସୁଅ ପ୍ରଓୃତ ି

IV. ଦୀଖ ସୂତ୍ରତା ୂଫିଭତା  

ପ୍ରଶନ 5 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ୄଓଈ ଁଦ୍ଧତ ିନ୍ତକ ତ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଭସ୍ଗ ନଓାଯାମକ ଓ ଓଭିା ଫିଯୀତ ଓାଯଓ ାଆଁ ମୁକ୍ତ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଙ୍କ 
ୂୄଓୌଣସ ିସଓାଯାମକ ଓ ଓଭିା ନୁଓୂ ଓାଯଓ ାଆଁ ଫମୁିକ୍ତ ଙ୍କ  ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ?  

I. ନରି୍ଣ୍ ଣ 

II. ଏଓକ୍ଷୀଣ 

III. ସାଂଖିୟଓୀ ଭୂରୟାଙ୍କନ  

IV. ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଫସ୍ଙା 



 

267 

 

ପ୍ରଶନ 6  

ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣ ନ୍ତକ ତ, ____________ ୄଯ ୄସହଭିାୄନ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ିୄମଈଭଁାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ, 
ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତି ଭାନଓ ଚୀଫନକୁଡଓି ନୁଯୂ ଥାଏ ׀ 

I. ଭାନଓ ଚୀଫନ 

II. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ 

III. ଈ-ଭାନଓ ଚୀଫନ 

IV. ସ୍ୱୀଓୃତ ଚୀଫନ 

ପ୍ରଶନ 7  

ଭୃତା କବ ଫତୀ ଙ ି׀ ୄସ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି׀ ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଭୃତାଓୁ ଫୀଭା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ଘଣନ ଓଯଫିାଓୁ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଫ? ସଫୁଠୁ୍ ସମ୍ଭାଫୟ ଫଓିଳ୍ପଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ସାଧାଯଣ ଭରୂୟୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି

II. ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ ି

III. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା 
IV. ଏଓ ପ୍ରତଫିନ୍ଧାମକ ଓ ଧାଯା ସହତି ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ନ୍ତକ ତ ୄମାକୟ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନାହିଁ  ?  

I. 26 ଫର୍  ଫଣସ୍କ ସଫତିା, ମିଏ ଏଓ IT ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଏଓ ସପଟୄ େଯ ଆଞି୍ଜନଣିଯ ଯୂୄ ଓାଭ ଓୄଯ  
II. 50 ଫର୍  ଫଣସ୍ଖ ଭୄହର୍, ମିଏ ଏଓ ୄଓାଆରା ଔଣିୄ ଯ ଓାଭ ଓୄଯ 

III. 28 ଫର୍  ଫଣସ୍କ ସତୀର୍, ମିଏ ଏଓ ଫୟାଙ୍କୄଯ ଓାଭ ଓୄଯ ଏଫଂ ଟ. 1 ୄଓାଟଯି ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି 
IV. 30 ଫର୍  ଫଣସ୍କ ପ୍ରଫୀଣ, ମିଏ ଏଓ ଡିାଟ ୄଭଣ୍ଟର ୄଷ୍ଟାଯୄଯ ଓାଭ ଓୄଯ ଏଫଂ 10 ଫର୍ ଯ ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ 

ୂଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ  ଫୀଭା ୄମାଚନା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି 

ପ୍ରଶନ 9 

ସନିା ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ି׀ ୄସ ଏଓ ଫୀଭା ୄମାଚନା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି׀ ଏହ ିପ୍ରଓଯଣୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ _____________ ଯ ଈୄମାକ ଓଯଫିାଯ ସଫ ାଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଯହଙି ି׀ ସଫୁଠୁ୍ ଈମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପଯ ଘଣନ 
ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ନରି୍ଣ୍ ଣ ଦ୍ଧତ ି

II. ସାଂଖିୟଓୀ ଦ୍ଧତ ି

III. ଈୄଯାକ୍ତ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ିଫ ିୄମୄହତୁ ଭଧୁୄଭହ ବ ିଏଓ ୄଯାକ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ଏଓ ଫଡ ବୂଭିଓା 
ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ନାହିଁ  

IV. ଈୄଯାକ୍ତ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ିଫ ିନୁୄହଁ ୄମୄହତୁ ଭଧୁୄଭହ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓୁି ସଧିାସରଔ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ  
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ପ୍ରଶନ 10  

ସୄନ୍ତାର୍ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଙି ି  ତାଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ ଭାନଓ ଚୀଫନଠ୍ାଯୁ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ ଯୂୄ ଓମ୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଓଭ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣ ନ୍ତକ ତ, ସୄନ୍ତାର୍ଓୁ 
____________ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମିଫ ׀  

I. ଭାନଓ ଚୀଫନ 

II. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ 

III. ଈଭାନଓ ଚୀଫନ 

IV. ସ୍ୱୀଓୃତ ଚୀଫନ 

 

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII  ׀    

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟସଫୁଯ ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀   

ଦାଫୀ ଗ୍ରାହୟତା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ ଣ ନୁୄହଁ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଚନମଓୁଣ୍ଡୀ ଏଓ ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ନୁୄହ ଁ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀   

ନରି୍ଦି୍ଧ ଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୀଭାୄମାକୟତାଓୁ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଫି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III ׀   

ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ସାଂଖିୟଓୀ ଭରୂୟାଙ୍କନ ସଭସ୍ଗ ନଓାଯାମକ ଓ ଓଭିା ଫିଯୀତ ଓାଯଓ ାଆଁ ମୁକ୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଙ୍କ ୂୄଓୌଣସ ି
ସଓାଯାମକ ଓ ଓଭିା ନୁଓୂ ଓାଯଓ ାଆଁ ଫମୁିକ୍ତ ଙ୍କ  ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀    

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀   
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ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣ ନ୍ତକ ତ, ଭାନଓ ଚୀଫନ ୄଯ ୄସହଭିାୄନ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଭୃତୁୟହାଯ, 
ଭୃତୁୟହାଯ ସାଯଣୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତି ଭାନଓ ଚୀଫନକୁଡଓି ନୁଯୂ ଥାଏ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି IV ׀   

ଭୃତାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତା‟ କବ ଧାଯଣଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯ,ି ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଘଣନ ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଘଣନ ଓଯିାୄଯ, ୄହଈଙ ିଏଓ 
ପ୍ରତଫିନ୍ଧାମକ ଓ ଧାଯା ସହତି ଭୃତାଓୁ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀  ଏହ ିପ୍ରତଫିନ୍ଧାମକ ଓ ଧାଯା, ଧଯନୁ୍ତ ପ୍ରସଫଯ ତନି ିଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄହାଆଥିଫା କବ ଧାଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭତୁୃୟ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓୁ ସୀଭିତ ଓଯିାୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II  ׀   

ଭୄହର୍ଯ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନ୍ତକ ତ ୄମାକୟ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନାହିଁ ଓାଯଣ ତା‟ ଫଣସ ଧିଓ ୂ50 
ଫର୍   ୄଟ ଏଫଂ ତାଯ ଓାଭ ସପଟୄ େଯ, ଫୟାଙି୍କଂ ଈୄଦୟାକ ଆତୟାଦ ିୄଯ ଥିଫା ନୟାନୟ ଓାଭ ତୁନାୄଯ ଧିଓ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  
ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ସନିା ମିଏ ତୀବ୍ର ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ,ି ତାଯ ପ୍ରଓଯଣ ବ ିଏଓ ଚଟି ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଫା ୄଫୄ, 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଦ୍ଧତଯି ଈୄମାକ ଓଯଫି ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀   

ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣ ନ୍ତକ ତ, ସୄନ୍ତାର୍ଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମିଫ ׀   
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ଧ୍ୟାୟ 16 

ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକଧତ ୄଦୟ ଯାଶପି୍ରଦାନ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଘୟ 

ଏହ ି ଧ୍ୟାଣ ଦାଫୀଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଦାଫୀ କୁଡଓି ୄଓଭିତ ି ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫି ׀ ତା ୄଯ ଏହା 
ଦାଫୀସଫୁଯ ପ୍ରଓାଯଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫି ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଅଣ ଏଓ ଭତୁୃୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଈସି୍ଙତ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପଭ କୁଡଓି ଏଫଂ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ଗ୍ରାହୟତାଠ୍ାଯୁ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଥିଫା ସଯୁକ୍ଷା ଓଫଘ ୂନଫିଫିାଦତା ଧାଯା 
ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀ ହତି ସଯୁକ୍ଷା ଫନିଣିଭ  ମଦ ିଫୀଭିତଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ରୁଘାମାଆ ନ ଥିଫ, ଏ ସଫୁ 
ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣିୄ ଫ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

A. ଦାଫୀସଫୁଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣା  
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A. ଦାଫୀସଫୁଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଦାଫୀ ପ୍ରକି୍ରୟା 

1. ଦାଫୀଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଫାସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷା ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ରିସୀ ଏଓ ଦାଫୀୄଯ ଯଣିତ ହୁଏ ׀ 
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଓୃତ ଭରୂୟଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄସହ ିଦ୍ଧତ ିଚଯଅିୄଯ ହୁଏ ୄମଈଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ରାବସଫୁଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଯିବାଷା 

ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙ ିୄସହ ିଦାଫୀ ମାହାଦ୍ାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତଶୁିତଓୁି ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ଖଟଣା ଖଟଫିା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀ ଅଯମ୍ଭ 
ହୁଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଦାଫୀୄଯ, ଘୁକି୍ତ ଘାରୁ ଯୄହ, ନୟକୁଡଓିୄଯ, ଘୁକି୍ତ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀ 

ଘତି୍ର 1 : ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ଏଫଂ ଦାଫୀ 

 

ଦାଫୀକୁଡଓି ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି:   

i. ଚୀଫତି ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ହୁଏ ମଦି ଫୀଭାଧାଯଓ ଚୀଫତି ଥାଏ ଏଫଂ  
ii. ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 

ଘତି୍ର 2: ଦାଫୀକୁଡଓି ଯ ପ୍ରଓାଯ 

 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟୄଯ ୄଓଫ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଚୀଫତି ଦାଫୀକୁଡଓି ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ଖଟଣା 
ଦ୍ୱାଯା ଈୁଚଥିାନ୍ତ ି׀  
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ଉଦାହଯଣ 

ଚୀଫତି ଦାଫୀ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଖଟଣାକୁଡଓିଯ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ି:  

i. ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତା; 
ii. ଏଓ ଭନ-ିଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଚୀଫତିା ରାବ ୄଦଣ ତାଯଔି ହଞ୍ଚଫିାୄଯ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଏଓ ଓସିି୍ଗ ;  
iii. ଏଓ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିୂଯାଆଡଯ  ରାବ ଯୂୄ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକି୍ଷତ ୄହଈଥିଫା କମ୍ଭୀଯ/ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକ 

iv. ରିସୀଧାଯୀ ଓଭିା ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଦ୍ୱାଯା ରିସୀଯ ସଭ ଣ  
 

2. ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣା ଖଟଙି ିୄଫାରି ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯିଫା 

i. ଏଓ ଚୀଫତି ଦାଫୀଯ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ସର୍ତ୍ ାଫୀ 
ନୁସାୄଯ ଖଟଣାଟ ିଖଟଙି ି׀  

ii. ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ଏଫଂ ଭନ-ିଫୟାକ୍ ଓସିି୍ଗ ଦାଫୀକୁଡଓି ସହଚୄଯ ସଦି୍ଧ ି ଓଯାମାଏ ୄମୄହତୁ ୄସକଡୁଓି ୄସହ ି
ତାଯଔିସଫୁ ଈୄଯ ଅଧାଯତି ୄମଈଁସଫୁଓୁ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭୄଯ ହିଁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଈଦାହଯଣସ୍ୱଯୂ, ଯିକ୍ୱତା ତାଯଔି ଏଫଂ ୄସହ ି ତାଯଔିସଫୁ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭନ-ିଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ 
ଚୀଫତି ରାବଯ ଓସିି୍ଗକୁଡଓି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ଘୁକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ 
  ׀

iii. ସଭ ଣ ଭୂରିୟ ପ୍ରଦାନ ନୟାନୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ନୟାନୟ ଦାଫୀୄଯ ନ ଥିଫା ବ,ି ଏଆଠ୍ ିଘୁକି୍ତଓୁ 
ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ତାଯ ପ୍ରାୟ ଥିଫା ଯାର୍ଓୁି ୄପଯସ୍ଗ ାଆଫା ାଆଁ  ରିସୀଧାଯୀ ଓଭିା 
ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଦ୍ୱାଯା ଖଟଣାଟ ିଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀ ସଭ ଣ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଯିକ୍ୱତା ଫୂ  
ୄପଯସ୍ଗ ାଆଁ ଏଓ ଦଣ୍ଡ ସଂକୃ୍ତ ଥାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ମଦ ିସଂୂର୍ଣ୍  ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତା ତା ୄକ୍ଷା ଏହା 
ଓମ୍ ୄହାଆାୄଯ ׀  

iv. କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ଦାଫୀସଫୁ ତା‟ଦାଫୀ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ଥିଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ଡାକ୍ତଯୀ  ନୟାନୟ ୄଯଓଡ  ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଚଟିତା ୄସହ ି ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଈୁଚଥିାଏ ମାହାଯ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ଦାଫୀ ନୁଫୃଦ୍ଧ ି ଥାଏ ଏଫଂ ୄସବ ି
ରିସୀଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ରାବଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ି ୄସବ ି ଏଓ ୄଯାକ 
ଖଟଣାୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ତା‟ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଯିୄ ର୍ାଧ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ׀ ମଦ ିଏହ ିରିସୀଓୁ ସଭନୁୄଦର୍ତି 
ଓଯାମାଆଥାଏ, ସଭସ୍ଗ ରାବ ସଭନୁୄଦର୍ନିୀଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ହୁଏ ׀ ମଦ ିଏହା ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଠ୍କି୍ ୄଟ, ଏହା 
ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯୂଣ ଓଯ ି ନ ାୄଯ ׀ ୄସବ ି ଯସିି୍ଙତଓୁି ଏଡାଆଫା ାଆଁ; ଏଓ ପ୍ରତଫିନ୍ଧୀଣ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ ଯୂୄ, ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ରାବଯ ଯଭିାଣ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ୄସଭାନଙୁ୍କ ର୍କିି୍ଷତ ଓଯଫିା ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ୄଟ ׀  
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ଏଓ ଯିକ୍ୱତା ଓଭିା ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଓଭିା ଏଓ ସଭ ଣ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଭାପି୍ତ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଏ ଏଫଂ ଅହୁଯ ି
ଧିଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ׀ ଏହା ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରଓୃତୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଈ ଥଫା ଓଯାମାଆ ନ ଥାଈ, ଏହାଯ 
ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଥାଏ ׀ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମିଫା ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା ଘାରୁ ଯହଫିାଯ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଏି ନାହିଁ ׀  

3. ଦାଫୀସଫୁଯ ପ୍ରଓାଯ 

ରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ନଭିନ ୄଦଣସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ:  

a) ଚୀଫତି ରାବ ପ୍ରଦାନ 

ରିସୀଯ ଫଧି ସଭଣୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ତ୍ ଓ ୄଦଣ ସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଚୀଫତି ରାବ ଓସିି୍ଗ ୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ପି୍ରଦାନଯ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଓଯଫିା ୄଯ ରିସୀ ଫଣ୍ଡଓୁ ରିସୀଧାଯୀଓୁ 
ୄପଯାଆ ଦଅିମାଏ ׀  

b) ରିସୀଯ ସଭଧଣ 

ରିସୀଧାଯୀ ତା‟ ରିସୀ ଯିକ୍ୱତା ଫୂ  ସଭାପି୍ତ ାଆଁ ଫଓିଳ୍ପଯ ଘଣନ ଓୄଯ ׀ ଏହା ରିସୀ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଓୃତ 
ସଭାପି୍ତ ׀ ଏଓ ରିସୀଯ ସଭ ଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄଓଫ ମଦ ିଏହା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିାଏ ׀ 
ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଯାର୍ ି ୄହଈଙ ିସଭ ଣ ଭୂରୟ ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ ଓଙି ି
ପ୍ରତରି୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏଓ ସଫ ନଭିନ କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ସଭ ଣ ଭରୂୟ ୂGSV) ଭଧ୍ୟ ଥାଏ, ଓନୁି୍ତ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଈଥିଫା ପ୍ରଓୃତ ସଭ ଣ ଭରୂୟ GSV ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆଥାଏ ׀  

c) ନୁଫୃଦ୍ଧ ି(ଯାଆଡଯ) ରାବ 

ସର୍ତ୍   ଘୁକି୍ତ ନୁସାୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଖଟଣା ଖଟଫିାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିୂଯାଆଡଯ  ନ୍ତକ ତ ଏଓ 
ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିନ୍ତକ ତ, ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକଯ ନଦିାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଫସଯୄଯ, ସର୍ତ୍  ନୁସାୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ଯଭିାଣଯ ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଯାକଟ ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକକୁଡଓିଯ 
ସୂଘୀୄଯ ସଯୁକି୍ଷତ ୄହାଆଥିଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄସଫା ନୁଫୃଦ୍ଧ ିନ୍ତକ ତ, ସର୍ତ୍   ଘୁକି୍ତ ଧୀନୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭିତଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଫସଯୄଯ 
ଘଓିତି୍ସା ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଯାର୍ପି୍ରଦାନ ଓରା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଘାରୁ ଯୄହ ׀  

ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ନଭିନରିଖିତ ଦାଫୀ ୄଦଣସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

d) ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ 

ଏ ବଅି ଦାଫୀ ସଫୁୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଫୀଭିତଓୁ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ଯାଶ ିପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ପ୍ରତଶୁିତ ିଦଏି, ମଦ ି
ଫୀଭିତ ୄମାଚନାଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ଧ ଫଧିୄଯ ଚୀଫତି ଯୄହ ׀ ଏହାଓୁ ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ଓୁହାମାଏ ׀  
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i. ସହୄମାକୀ ୄମାଚନା: ଏଓ ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ନ୍ତକ ତ ୄଦଣୄମାକୟ ଯାର୍,ି ମଦ ିସହୄମାକୀ ୄହାଆଥାଏ, ୄହଈଙ ି
ଫୀଭା ଯାର୍ ିମୁକ୍ତ ସଂଘତି ୄଫାନସ ଫମୁିକ୍ତ ୄଦଣ ମଥା ଫାଓଥିିଫା ପି୍ରଭଣିଭ  ରିସୀ ଊଣ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ଈୄଯ 
ସୁଧ ׀  

ii. ପି୍ରଭୟିଭ ୄପଯସ୍ତ (ROP) ୄମାଚନା: ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫଧି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭଓୁ 
ୄପଯସ୍ଗ ଦଅିମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଯିକ୍ୱତା ରାବ ଓୄଯ ׀  

iii. ୟୁନଟି ରିଙ୍କଡ ଫୀଭା ୄମାଚନା (ULIP) : ଣୁରିକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ ଯୂୄ ପଣ୍ଡ ଭୂରୟଓୁ 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

iv. ଭନ-ିଫୟାଓ ୄମାଚନା : ଭନ-ି ଫୟାଓ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଚୀଫତି 
ରାବଓୁ ଓାଟ ିଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ୄଯ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀  

e) ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 

ମଦ ିଫୀଭିତ ତା‟ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଓଭିା ନୟ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଈ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫାଓ ି
ଥିଫା ରିସୀ ଊଣ  ପି୍ରଭିଣଭ ଏଫଂ ମୁକ୍ତ ୄସକୁଡଓି ଈୄଯ ସଧୁଓୁ ଓାଟ ି ଫୀଭା ଯାର୍ ି ମୁକ୍ତ ସଂଘତି ୄଫାନସ, ମଦ ି
ସହୄମାକୀ ୄହାଆଥାଏ, ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏହା ୄହଈଙ ିଭୃତୁୟ ଦାଫୀ, ମାହାଓୁ ନାଭୀତ ଓଭିା ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଥଫା 
ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ, ମାହା ଫ ିସ୍ଙିତ ି ୄହାଆଥାଈ, ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଭୃତୁୟ ପୄଯ ଘୁକି୍ତଯ 
ସଭାପି୍ତଯ ସୄଙ୍କତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ୄହାଆାୄଯ:  

 ର୍ୀଘ୍ର ୂତନି ିଫର୍ ଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ରିସୀ ଫଧି  ଓଭିା 
 ଣ – ର୍ୀଘ୍ର ୂତନି ିଫର୍ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ   

ନାଭୀତ ଥଫା ସଭନୁୄଦର୍ନିୀ ଥଫା ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଭୃତୁୟଯ ଓାଯଣ, ତାଯଔି ଏଫଂ ସ୍ଙାନ 
ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

i. ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସି୍ଥତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭଧ 
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ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫା ାଆଁ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନଓିଟୄଯ ନଭିନରିଖିତ ପଭ କଡୁଓୁି ଈସ୍ଙାିତ 
ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

 ନାଭୀତ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ପଭ  

 ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

 ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

 ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

 ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

 ୄାରିସ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ୄମଯଓି ିପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ପ୍ରତିୄ ଫଦନା (FIR), ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄ ଫଦନା, ୄାଷ୍ଟ-

ଭଟଭ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା, ନ୍ତଭି ପ୍ରତିୄ ଫଦନାଯ ପ୍ରଭାଣିତ ୄଓାଟ  ପ୍ରତରିିି ମାହାସଫୁ ଦୁଖ ଟଣା ଚନତି ଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ  

 ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ନକଯାଓିା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀଓଯାମାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଆତୟାଦ ି

ଘତି୍ର 3 : ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ପଭଧ 

 

ii. ଭୃତୁୟ ଦାଫୀଯ ପ୍ରତୟାଔୟାନ/ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ଭୃତୁୟ ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଦାଫୀଓୁ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ଯଔାମିଫା ସଭଣୄଯ, 
ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଚଣାୄଡ ୄମ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ୄଓୌଣସ ିବୂର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି ିଓଭିା ରିସୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 
ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ରୁଘାଆଙ,ି ଘୁକି୍ତ ନଷିି୍କ୍ରଣ ୄହାଆମାଏ ׀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଭସ୍ଗ ରାବ ହୃତ ୄହଫ ׀  
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iii. ନୁବାକ 45: ନଫିଫିାଦତା ଧାଯା 

ଫର୍ୟ ଏହ ିଦଣ୍ଡ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 45 ନ୍ତକ ତ ଙ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ନୁବାକ 45 ଉୄରଳଔ ଓୄଯ:   

ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଓୌଣସ ି ରିସୀ ଈୄଯ ଏହାଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଦୁଆ ଫର୍  ଫତିମିିଫା ୄଯ ଏଓ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଏହ ି ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରର୍ନ ଈଠ୍ାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ଓଭିା ଏଓ ୄଭଡଓିାର ପିସଯ, ଓଭିା 
ୄଯପଯ,ି ଓଭିା ଫୀଭିତଯ ଫନୁ୍ଧଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରତିୄ ଫଦନାୄଯ ଓଭିା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଈକି୍ତ ୂତଥୟ  
ମାହାପୄଯ ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫ, ବୂର ଓଭିା ଭିଥୟା ଥିରା, ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରଦର୍ତି ନ ଓୄଯ ୄମ ୄସବ ିଈକି୍ତ 
ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଥିରା ଓଭିା ୄସହ ିତଥୟକୁଡଓୁି ରୁଘାଆଥିରା ମାହାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଥିରା  
ଏହାଓୁ ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଟୂର୍ଣ୍ ବାୄଫ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ରିସୀଧାଯୀ 
ଚାଣିଥିରା ୄମ ଈକି୍ତଟ ିଭଥିୟା ୄଟ ଓଭିା ୄମ ଏହା ୄସହ ିତଥୟକୁଡଓୁି ରୁଘାଆଥିରା ମାହାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଥିରା 
  ׀

ଫୟାଔୟା:  
ମଦ ିଏଓ ରିସୀଧାଯୀ, ରିସୀ ଚାଯୀଠ୍ାଯୁ 2 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ, ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟସୂଘନା ରୁଘାଆଥିଫ, 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ସଘୂନା ଭିଥୟା ୄହାଆଥିଫ ׀  

2-ଫର୍  ଫଧି ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓଯ ଏଫଂ ନଚଯ ଯଔ ଫଧି ୄହାଆଥାଏ, ଏହ ି ସଭଣାଫଧି ୄଯ, ଏଓ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରଭାଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀଧାଯୀ ଓଟୂର୍ଣ୍  ଈକି୍ତ ୄଦଆଥିରା  ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ରୁଘାଆଥିରା ଏଫଂ 
ଚାଣିଥିରା ୄମ ଦଅିମାଆଥିଫା ଈକି୍ତସଫୁ ଭିଥୟା ଥିରା ׀ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ହିଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 2-ଫର୍  ଫଧି ୄଯ ଏଓ 
ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯିାୄଯ ׀   

iv. ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନା 

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୄଓଈଠଁ୍ ିଙ,ି ତା‟ ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିସୂଘନା ନ ଥିଫାଯୁ ୄସ ନିୄ ଔାଚ ୄହାଆମାଆଙ ି
ୄଫାରି ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଦଅିମାଏ ׀ ବାଯତୀଣ ସାକ୍ଷୟ ଧିନଣିଭ ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, 
ମଦ ିତା‟ ଫରି୍ଣୄଯ ସାତ ଫର୍  ଧଯ ିରୁ୍ଣାମାଆନାହିଁ ׀ ମଦ ିନାଭୀତ ଓଭିା ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ଦାଫୀ ଓୄଯ ୄମ ଚୀଫନ 
ଫୀଭିତ ନିୄ ଔାଚ ୄହାଆଙ ି ଏଫଂ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୃତ ୄଫାରି ପ୍ରଓଳ୍ପନା ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ସୁୄମାକୟ 
ନୟାଣାଣଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନୟାଣିଓ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଅଣଫିା ଈୄଯ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତ ି  ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ନୟାଣାଣ ׀
ଭୃତୁୟଯ ପ୍ରଓଳ୍ପନା ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄଦଫା ମ ୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ, ଏଓ ଯହିାତ ି
ଯୂୄ, ସାତ ଫର୍  ସଭଣାଫଧିଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଙାଡିୄ ଦଆାଯନ୍ତ ି׀ 

 

4. ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଅଆ ଅଯ ଡ ିଏ ୂରିସୀଧାଯୀ ହତିଯ ସଯୁକ୍ଷା  ଫନିଣିଭ, 2002 ନଭିନ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙନ୍ତ ି:   

ଫନିୟିଭ 8:  ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା  
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i. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଭୂଔୟ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯଫି ୄମଈସଁଫୁଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଦାଫୀଯ 
ସହାଣଓ ଯୂୄ ଏଓ ଦାଫୀଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ii. ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ଫନିା ଫିଭୄ ଯ ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄ ଦଫ ׀ 
ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ଗାଫଚି ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିନୁସନ୍ଧାନ ଓଭିା ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ, ୄମୄତଦୂଯ ସମ୍ଭଫ ଦାଫୀ ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନିଯ 
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ତୁଯନ୍ତ ଈସି୍ଙତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଅଂର୍ଓି ଯୂୄ ନୁୄହଁ ׀  

iii. ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ, ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ଓାକଚତ୍ରଯ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ, 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓଭିା ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓାଯଣ ଦର୍ ାଆ ଔଣ୍ଡନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସ୍ପଷ୍ଟିଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ׀ 
ଫର୍ୟ, ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଦାଫୀଯ ଯସିି୍ଙତ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଭତୄଯ ଏଓ ନୁସନ୍ଧାନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି, ଏହା ୄସବ ି
ନୁସନ୍ଧାନଓୁ ତକି୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ  ୂଯା ଓଯଫି, ୄଓୌଣସ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ି ଦାଫୀ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଥିିଫା ସଭଣଠ୍ାଯୁ 6 
ଭାସଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫିଭ ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

iv. ଧିନଣିଭଯ ନୁବାକ 47 ଯ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ, ୄମଈଁଠ୍ ି ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଙ ି ଓନୁି୍ତ 
ପ୍ରାପ୍ତଓାଯୀଯ ମଥାଥ  ଘହି୍ନଟଓଯଣ ୂଯଘିଣ  ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଣ ୄମାକଁ ୁଯାର୍ପି୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାଯରିା ନାହିଁ, 
ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରାପ୍ତଓାଯୀଯ ରାବ ସଓାୄର୍ ଯାର୍ଓୁି ଧାଯଣ ଓଯ ିଯଖିଫ ଏଫଂ ୄସହ ିଯାର୍ ିଏଓ ନୁସଘୂୀତ ଫୟାଙ୍କ 
ସହତି ଥିଫା ଏଓ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଅଓାଈଣ୍ଟ ପ୍ରତ ିପ୍ରମୁଚୟ ହାଯ ହସିାଫୄଯ ସଧୁ ଚତି ଓଯଫି ୂସଭସ୍ଗ ଓାକଚତ୍ର  
ତଥୟ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ୄଯ 30 ଦନିଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହଫ  ׀  

v. ୄମଈଁଠ୍ ିଈ–ଫନିଣିଭ ୂ iv) ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକି୍ଷତ ୄହାଆଥିଫା ଓାଯଣଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ଏଓ ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ଏଓ ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
ୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା କ୍ଷଯୁ ଫିଭ ହୁଏ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦାଫୀ ଈୄଯ ୄସହ ିହାଯୄଯ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ମାହା 
ୄସହ ିଅଥଓି ଫର୍ ଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ପ୍ରଘତି ଥିଫା ଫୟାଙ୍କ ହାଯଠ୍ାଯୁ 2% ଧିଓ ୄଟ ୄମଈଁଥିୄଯ ଏହାଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ 
ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମାଆଥିଫ ׀  

5. ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ଧାଯ ବୂଭଓିା 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ଦାଫୀ ପଭ କୁଡଓୁି ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଓାମ ୟାଣୄଯ ଏକଡୁଓିଯ ଈସ୍ଙାନୄଯ 
ସହାଣତା ଓଯଫିାୄଯ ନାଭୀତ/ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ଓଭିା ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ସଭସ୍ଗ ସମ୍ଭଫ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନବିାଆଫା ଫୟତୀତ, ୄସବ ିଏଓ ଯସିି୍ଙତଯୁି ସଦ୍ଭାଫ ଚାତ ହୁଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଭୃତଫୟକି୍ତଯ ଯଫିାଯଠ୍ାଯୁ ବଫରି୍ୟତୄଯ 
ଫୟଫସାଣ ଓଭିା ୄଯପଯାର ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ୄନଓ ଫସଯ ଯୄହ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 7  

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଠ୍ ିତୁୟର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଦାଫୀଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓୄଯ ?  

I. ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ନୁୄଯାଧ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିା ଈଘତି୍  
II. ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିା ଈଘତି୍  
III. ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଘୁକି୍ତନାଭାୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫଘନଫଦ୍ଧତାଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା 

ଈଘତି୍  
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IV. ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ନୁୄଯାଧ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଘୁକି୍ତନାଭାୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିା 
ଈଘତି 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିଦାଫୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

 ଏଓ ଦାଫୀ ଚୀଫତି ଦାଫୀ ଓଭିା ଭତୁୃୟ ଦାଫୀ ୄହାଆାୄଯ ׀ .ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ୄଓଫ ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ 
ଭୃତୁୟୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଚୀଫତି ଦାଫୀ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ଓାଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ଏଓ ଚୀଫତି ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ଖଟଣାଟ ି ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି 
ସର୍ତ୍ ାଫୀ ନୁସାୄଯ ଖଟଙି ି׀  

 ରିସୀ ଫଧିୄଯ ନଭିନ ଯାର୍ପି୍ରଦାନସଫୁ ୄହାଆାୄଯ:  

 ଚୀଫତି ରାବ ପ୍ରଦାନ 

 ରିସୀଯ ସଭଧଣ 

 ନୁଫୃଦ୍ଧ ି(ଯାଆଡଯ) ରାବ 

 ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ 
 ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 

 ଫୀଭା ଧିନଣିଭଯ ନୁବାକ 45 ୂନଫିଫିାଦତା ଧାଯା  ଫୀଭତିଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ ଗ୍ରାହୟତାଠ୍ାଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ଦଏି, 
ମଦ ିରିସୀ ଦୁଆ ଫର୍  ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯଙି ିଏଫଂ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ରୁଘାଆ ନ ଥିଫ ׀  

 ଅଆଅଯଡଏି ୂରିସୀଧାଯୀ ହତିଯ ସଯୁକ୍ଷା  ଫନିଣିଭ, 2002 ନ୍ତକ ତ, ଅଆଅଯଡଏି ଦାଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭତି 
ଓଭିା ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ସୁଯକ୍ଷାଓଫଘ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଣିଭାଫୀଯ ଈୄରଳଔ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି II ׀  

ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙ ିୄସହ ିଦାଫୀ ମାହାଦ୍ାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଘୁକି୍ତୄଯ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତଶୁିତଓୁି ୂଯଣ ଓଯିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ନଭିନୄ ଯ ରିସୀସଫୁଯ ଏଓ ସୂଘୀ ଦଅିମାଆଙ ି  ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ୄମ ୄଓଈଁ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, ଦାଫୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ׀
ଅଫର୍ତ୍ଓି ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ? 

I. ଭନ-ିଫୟାଓ ରିସୀ 
II. ଣୁନଟି୍ ରିଙ୍କଡ ଫୀଭା ରିସୀ 
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III. ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯସ୍ଗ ରିସୀ 
IV. ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ 

ପ୍ରଶନ 2 

ଭୄହର୍ ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିଥିଫା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ି׀ ୄସ ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ ରିସୀଯ ନଯିଙୁ୍କର୍ 
ହସ୍ଗାନ୍ତଯଓିଯଣ/ସଭ ଣ  ଓଯଙି ି׀ ଭୄହର୍ ଏଓ ହୃଘାତୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିନ୍ତକ ତ ଟ. 50,000 
ଯ ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓାହାଓୁ ୄଦଣ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ? 

I. ଭୄହର୍ 

II. ଓଯଣ 

III. ୄଦଣ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଭୄହର୍  ଓଯଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାନ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯାମିଫ  
IV. ଈବଣଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଓୁ ଫ ି ନୁୄହଁ ଓାଯଣ ଭୄହର୍ ହୃଘାତୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ି ଓନୁି୍ତ ରିସୀଟ ି ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ 

ସଭନୁୄଦର୍ତି ୄହାଆଙ ି׀ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ଓାଯ ଦୁଖ ଟଣାୄଯ ପ୍ରଫୀଣଯ ଭୃତୁୟ ହୁଏ ׀ ରାବଗ୍ରହୀତା ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ଦାଔର ଓୄଯ ׀ ନଭିନ ଦସ୍ଗାଫଚି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ଗାଫଚି ୄଟ ମାହାଓୁ ସ୍ୱାବାଫଓି ଭୃତୁୟ ତୁନାୄଯ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷୄତ୍ରୄଯ ଦାଔର 
ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ହୁଏ ?  

I. ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

II. ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

III. ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

IV. ଭୃତୁୟ-ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 

ପ୍ରଶନ 4 

ନଭିନ ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଏଓ ର୍ୀଘ୍ର ଭୃତୁୟଦାଫୀ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ ?   

I. ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ତନି ିଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ 

II. ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ାଞ୍ଚ ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ 

III. ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ସାତ ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ 

IV. ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ଦର୍ ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ  

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନୄ ଯ ୄଓୄତଓ ଖଟଣା ଦଅିମାଆଙ ିୄମଈଁକୁଡଓି ଚୀଫତି ଦାଫୀ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ୄମ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ି
ବୂର ୄଟ ?  

I. ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ 
II. ଏଓ ଭନ ି–ଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଚୀଫତିାରାବ ୄଦଣ ତାଯଔି ହଞ୍ଚଫିା ୄଯ ୄଦଣଥିଫା ଏଓ ଓସିି୍ଗ 
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III. ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିୂଯାଆଡଯ  ରାବ ଯୂୄ ସୁଯକି୍ଷତ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ 
IV. ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫୃର୍ତ୍ଦିାନ ୂଫୄନ୍ଦାଫସ୍ଗୀ  ରିସୀଯ ସଭ ଣୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭ ଣ ଭରୂୟ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଭନ-ିଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଚୀଫତିାରାବ ୄଦଣ ତାଯଔି ହଞ୍ଚଫିା ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄଦଣଯାର୍ଓୁି ୄଓଈ ଁ
ପ୍ରଓାଯଯ ଦାଫୀ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମିଫ  ?   

I. ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 
II. ଯିକ୍ୱତା ଦାଫୀ 
III. ଅଫର୍ତ୍ଓି ଚୀଫତି ଦାଫୀ 
IV. ସଭ ଣ ଦାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 7 

ର୍ଙ୍କଯ ଏଓ 10 ଫର୍ ୀଣ ଣୁନଟି୍ ରିଙ୍କଡ ଫୀଭା ୄମାଚନା କ୍ରଣ ଓରା ׀ ମଦ ିୄସ ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତା ୂଫ ଯୁ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ 
ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ  ?  

I. ଫୀଭା ଯାର୍ ିଓଭିା ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓମ୍ ଓୁ 

II. ଫୀଭା ଯାର୍ ିଓଭିା ପଣ୍ଡ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଧିଓଓୁ  
III. ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ଏଓ ଫୟାଙ୍କଯ ସଂଘଣ ଚଭା ତୁନାୄଯ 2% ଧିଓ ସୁଧ ହାଯ ସହତି ୄପଯାଆ 

ଦଅିମିଫ 

IV. ସଭ ଣ ଭରୂୟଓୁ 

ପ୍ରଶନ 8 

ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଫକ ୀଓଯଣ ୂର୍ୀଘ୍ର ଓଭିା ଣ-ର୍ୀଘ୍ର  ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ଫରି୍ଭ ୄକାଟଓୁି ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ?  

I. ଯଭୟା ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଯ 6 ଭାସ ୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ   
II. ଭୄନାଚ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଯ ୄଦଢ ଫର୍  ୄଯ ଭତୁୃୟ ଫଯଣ ଓୄଯ 

III. ୄଡବିଡ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଯ ୄଢଆ ଫର୍  ୄଯ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ ଓୄଯ  
IV. ପ୍ରଫୀଣ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିାଯ ସାୄଢ ାଞ୍ଚ ଫର୍  ୄଯ ଭତୁୃୟ ଫଯଣ ଓୄଯ 

ପ୍ରଶନ 9 

ନଭିନୄ ଯ ଫୀଭାଧାଯଓଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ସଭସ୍ଗ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ୱାବାଫଓି ୂସାଭାନୟ  ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ାଆଁ 
ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଘୂୀ ଦଅିମାଆଙ ି  ଫରି୍ଭ ୄକାଟଓୁି ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ ମାହାଓୁ ୄଓଫ ׀
ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

I. ଭୃତୁୟ–ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄ ଫଦନା 
II. ଦାଫୀ ପଭ  
III. ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର  
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IV. ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ପ୍ରଶନ 10 

ଅଆଅଯଡଏି ୂରିସୀଧାଯୀ ହତିଯ ସଯୁକ୍ଷା  ଫନିଣିଭ, 2002 ନୁସାୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ, ସଭସ୍ଗ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓାକଚତ୍ରଯ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ୄଓୄତ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓଭିା ଔଣ୍ଡନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ ?  

I. 7 ଦନି 

II. 15 ଦନି 

III. 30 ଦନି 

IV. 45 ଦନି 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି I ׀  

ଏଓ ଭନ-ିଫୟାକ୍ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଅଫର୍ତ୍ଓି ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଟ. 50,000 ଯ ସଭଗ୍ର ୄଦଣ ଓଯଣଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ୄମୄହତୁ ରିସୀଟ ିନଯିଙୁ୍କର୍ ଯୂୄ ଓଯଣ ସକ୍ଷୄଯ 
ସଭନୁୄଦର୍ତି ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି IV ׀  

ନାଭୀତ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ପଭ , ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, 
ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ବ ିଦସ୍ଗାଫଚିକଡୁଓି ସ୍ୱାବାଫଓି ଭୃତୁୟ ତଥା ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଔର ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ପ୍ରଥଭ ସଘୂନା ୂFIR), ଭୃତୟ-ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄ ଫଦନା, ୄାଷ୍ଟ-ଭଟଭ ପ୍ରତିୄ ଫଦନା, ନ୍ତଭି ପ୍ରତିୄ ଫଦନା ଆତୟାଦ ି ୄହଈଙନ୍ତ ି
ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ଗାଫଚି ୄମଈସଁଫୁଓୁ ସ୍ୱାବାଫଓି ଭୃତୁୟ ତୁନାୄଯ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଔର ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI  ׀    

ମଦ ିଫୀଭିତ ରିସୀ ଫଧିଯ ତନି ିଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଭତୁୃୟ ଦାଫୀଓୁ ର୍ୀଘ୍ର ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି I ׀  

ଫଓିଳ୍ପ I ବୂର ୄଟ ׀ ଏଓ ଫଧି ଫୀଭା ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତାୄଯ ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ଏଓ ଭନ-ିଫୟାକ୍ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଚୀଫତିାରାବ ୄଦଣ ତାଯଔି ହଞ୍ଚଫିା ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄଦଣ ଯାର୍ଓୁି ଅଫର୍ତ୍ଓି 
ଚୀଫତି ଦାଫୀ ନ୍ତକ ତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମିଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII  

ମଦ ିର୍ଙ୍କଯ  ULIP ରିସୀଯ ଯିକ୍ୱତା ଫୂ ଯୁ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓୄଯ, ଫୀଭା ଯାର୍ ିଓଭିା ପଣ୍ଡ ଭରୂୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଧିଓ 
ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି IV  

ଫଓିଳ୍ପ IV ଫରି୍ଭ ୄଟ ଓାଯଣ ଏହାଓୁ ଏଓ ଣ-ର୍ୀଘ୍ର ଦାଫୀ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ ׀ ଫଓିଳ୍ପ I, II,   III  ଓୁ ର୍ୀଘ୍ର ଦାଫୀ 
ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ି I 

ଦୁଖ ଟଣା ଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭତୁୃୟ-ସଭୀକ୍ଷା ପ୍ରତିୄ ଫଦନାଓୁ ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ନୟାନୟ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ୄମଯଓି ି ଦାଫୀ ପଭ , ୄାତା ୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ୄାଡା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଓୁ 
ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ସଭସ୍ଗ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III 

ଅଆଅଯଡଏି (ରିସୀଧାଯୀ ହତିଯ ସୁଯକ୍ଷା) ଫନିୟିଭ, 2002 ନୁସାୄଯ, ଏଓ ଚୀଫନ ରିସୀ ନ୍ତକଧତ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ, ସଭସ୍ତ 
ଅଫଶୟଓ ଓାକଚତ୍ରଯ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯିଔଠ୍ାଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓଭିୋ ଔଣ୍ଡନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ େଷ୍ଟୀଓଯଣ 
ଅଫଶୟଓ ୄହଫ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 17 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯ ଯିଘଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

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

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

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

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

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

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

ଅଣ ‚ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ହିଁ ସବ୍ନଦ‛ ଓଥନ ଟ ିରୁ୍ଣିଥିୄଫ ׀ ଅଣ ୄଓୄଫ ଫ ିଏହା ଚାଣିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଙିନ୍ତ ିଓ ିଫାସ୍ଗଫୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ 
ଥ  ଓ’ଣ ୄଟ ? ‘Health’ ର୍ବ୍ଦ ‘hoelth’ ର୍ବ୍ଦଠ୍ାଯୁ ଈଦୃ୍ଧତ ୄହାଆଥିରା, ମାହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ି‘ର୍ଯୀଯଯ ଦୃଢତା’ ׀ 

ୁଯାତନ ଓାୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟଓୁ ଏଓ ‘ସ୍ୱକ ୀଣ ଦାନ’ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଈଥିରା ଏଫଂ  ୄଯାକଓୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଫଶି୍ୱାସ ଓଯାମାଈଥିରା ׀ ଏହା ହ ିୄ ାୄକ୍ରଟସ ୂଖ୍ରୀ.ୂ. 460 ଠ୍ାଯୁ 370 ମ ୟନ୍ତ  
ଥିୄର ମିଏ ୄଯାକ ଙୄଯ ଥିଫା ଓାଯଣକୁଡଓୁି ଦର୍ ାଆଥିୄର ׀ ତାଙ୍କ ନୁସାୄଯ, ଯିୄ ଫର୍, ସ୍ୱଙ୍ଚତା, ଫୟକି୍ତକତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ-ଫଜି୍ଞାନ 
ଏଫଂ ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄଯାକ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ବାଯତୀଣ ପ୍ରଣାୀ ଯ ଅଣୁୄଫ ଦ ମାହା ହ ିୄ ାୄକ୍ରଟସ ଙ୍କ ୄନଓ ର୍ତାଦ୍ଦ୍ୀ ୂଫ ଯୁ ଫଦିୟଭାନ ଥିରା, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓୁ ଘାୄଯାଟ ିତଯ 
ଦାଥ  ୂଯକ୍ତ, ହଦଅି ିର୍ତ୍, ଓା ିର୍ତ୍ ଏଫଂ ଓପ  ଯ ଏଓ ଈତୃ୍କଷ୍ଟ ସନୁ୍ତନ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିତଯ ଦାଥ  
କୁଡଓିଯ ସନୁ୍ତନ ସ୍ୱସ୍ଙତା ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସୁରୁ୍ତ, ବାଯତୀଣ ୄଫୈଦୟ ର୍ାସ୍ଘ ଯ ଚନଓ ଙୁ୍କ ଏଯଓି ି ଚଟି ର୍ରୟ 
ଫଜି୍ଞାନଯ ୄଶ୍ରଣ ଦଅିମାଏ ମାହା ଫରି୍ଣୄଯ ୄସ ସଭଣୄଯ ାଶ୍ଚାତୟ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞ ଥିରା ׀  

ସଭଣାଫଧି କ୍ରୄଭ, ଅଧୁନଓି ଘଓିତି୍ସାର୍ାସ୍ଘ ଏଓ ଚଟି ଫଜି୍ଞାନ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହାଆଙ ି ଏଫଂ ଅଧୁନଓି ଘଓିତି୍ସାର୍ାସ୍ଘଯ ରକ୍ଷୟ 
ୄଓଫ ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ୄହାଆ ଯହ ିନାହିଁ  ିତୁ ୄଯାକଯ ନଫିାଯଣ ଏଫଂ ଚୀଫନଯ କଣୁଫର୍ତ୍ାୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ 
 ି;ଏଓ ଫୟାଓ ଯୂୄ ସ୍ୱଓୃତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଯବିାର୍ା ୄହଈଙ ିତାହା ମାହାଓୁ 1948 ୄଯ ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଙ ׀
ଏହା ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄହଈଙ ିସଂରୂ୍ଣ୍  ର୍ାଯୀଯଓି, ଭାନସଓି  ସାଭାଚଓି ଓୁର୍ତା ଯ ଏଓ ସି୍ଙତ ି ଏଫଂ ୄଓଫ 
ୄଯାକଯ ନୁସି୍ଙତ ି ନୁୄହ ଁ ି ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଔାମାଆାୄଯ ୄମ ଅଣୁୄଫ ଦ ବ‛׀ ବାଯତୀଣ ପ୍ରଣାୀ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫଜି୍ଞାନ 
ତପି୍ରାଘୀନ ଓାଯୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସ ବ ିଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ ସମି୍ମତି ଓଯଥିିରା ׀   

ଯବିାଷା 

ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ୂWHO): ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄହଈଙ ିସଂରୂ୍ଣ୍  ର୍ାଯୀଯଓି, ଭାନସଓି  ସାଭାଚଓି ଓୁର୍ତା ଯ ଏଓ ସି୍ଙତ ିଏଫଂ ୄଓଫ 
ୄଯାକଯ ନୁସି୍ଙତ ିନୁୄହଁ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯ ନଦି୍ଧଧାଯଓ 

ସାଧାଯଣତଃ ଏହା ଫଶି୍ୱାସ ଓଯାମାଏ ୄମ ନଭିନ ଓାଯଓକୁଡଓି ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି: 

a) ଚୀଫନୄଶୈୀ ଓାଯଓ 

ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଓାଯଓ କୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ିୄସକୁଡଓି ୄମଈଁକୁଡଓି ଧିଓାଂର୍ତଃ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକି୍ତଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଥାଅନ୍ତ ି  ׀
ଈ.ସ୍ୱ. ଫୟାଣାଭ ଓଯଫିା  ସୀଭା ବିତୄଯ ଔାଆଫା, ଫୟସ୍ଗତା ଓୁ ଏଡାଆଫା ଏଫଂ ୄସବଅି ଓାମ ୟ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଅୄଡ କତ ି
ଓଯାନ୍ତ;ି  ଏଫଂ ଔଯା ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ବୟାସ ମଥା: ଧୂମ୍ରାନ, ଡ୍ରଗ୍ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ, ସଯୁକି୍ଷତ ୄମୌନ-ସଭନ୍ଧ  
କତଯିହତି ୂଭନ୍ଦ  ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ୂଫୟାଣାଭ ଯହତି  ଆତୟାଦ ି ଓୟାନସଯ, ଏଡସ, ଈଙ୍ଙଯକ୍ତଘା ଏଫଂ ଭଧୁୄଭହ, ଭାତ୍ର 
ୄଓୄତଓ ଯ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆଙ,ି ବ ିୄଯାକ ଅୄଡ କତ ିଓଯାନ୍ତ ି׀  

ମଦି ୄସବ ି ଅଘଯଣ ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି/ପ୍ରବାଫତି ଓଯଫିାୄଯ ସଯଓାଯଙ୍କ ଏଓ ସଂଓଟଓାୀନ ବୂଭିଓା ଯହଙି ି ୂଈ.ସ୍ୱ. 
ୄମଈଭଁାୄନ ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସହ ି ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ଚଭାନତୀଣ ଓାଯାଫାସୄଯ ଦଣି୍ଡତ ଓଯଫିା, ତଭାଔ ୁ
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ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଈଙ୍ଙ ଓଯ ି ରାକଓୁଯଫିା ଆତୟାଦ ି, ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦାଣିତ୍ୱ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଓାଯଓକୁଡଓି 
ୄମାକଁ ୁୄହଈଥିଫା ୄଯାକକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ ଣାମକ ଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀  

b) ଯିୄ ଫଶ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଓାଯଓ 

ନଯିାଦ ାନୀଣ ଚ, ସ୍ୱଙ୍ଚତା ଏଫଂ ୄୌଷି୍ଟଓ ଅହାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଟନ୍ତ,ି ମାହାଯ ବାଫ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ସଭସୟାକୁଡଓିଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଓିାର୍ର୍ୀ ୄଦର୍କୁଡଓିୄଯ ୄଦଔାମାଏ ׀ 
ଆନପଳ ୟଏଞ୍ଜା  ଘିୄ ଓନପସ,  ୂୄଙାଟ ଭାତା  ଆତୟାଦ ିବ ିସଂକ୍ରାଭଓ ୄଯାକସଫୁ ଔଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ-ଫଜି୍ଞାନ ୄମାକଁୁ ପ୍ରସାଯ ରାବ 
ଓଯନ୍ତ,ି ଭୟାୄରଯଅି  ୄଡଙୁ୍ଗ ବ ିୄଯାକସଫୁ ଔଯା ଯିୄ ଫର୍ୀଣ ସ୍ୱଙ୍ଚତା ୄମାକଁୁ ପ୍ରସାଯ ରାବ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମୄତୄଫୄ 
ଓ ି ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ଯିୄ ଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଓକୁଡଓି ୄମାକଁୁ ଭଧ୍ୟ ଚାତ ୄହାଆଥାନ୍ତ,ି ଈ.ସ୍ୱ. ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦନର୍ୀ 
ଈୄଦୟାକୄଯ ଓାମ ୟଯତ ୄରାୄଓ ଫୟଫସାଣିଓ ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକକୁଡଓିଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିମଥା: ଅଚୄଫସଟସ୍ 
ନଭି ାଣ ଯ ଶ୍ରଭିଓ ଭାୄନ ଅଚୄଫସଟସ୍ ଏଫଂ ୄଓାଆରା ଔଣି ଶ୍ରଭିଓଭାୄନ ପୁସପୁସ୍ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀  

c) ଅନୁଫଂଶଓି ଓାଯଓ 

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

ଏହା ତୟନ୍ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ୄଟ ୄମ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ସାଭାଚଓି ତଥା ଅଥଓି ପ୍ରକତ ିଏହାଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 
ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଙ ଚନ ସଭୁଦାଣ ନା ୄଓଫ ଅଥଓି କତଫିଧିି ାଆଁ ପପ୍ରଦ/ ଈତ୍ପାଦନକ୍ଷଭ ଓଭ ଘାଯୀ ୄମାକାଆଥାଏ, ିତୁ ଭୂରୟଫାନ୍ 
ସଂସାଧନସଫୁଓୁ ଭୁକ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓଯଥିାଏ ମାହା ବାଯତ ବ ି ଏଓ ଫଓିାର୍ର୍ୀ ୄଦର୍ ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ଏଓ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ଗଯୄଯ, ସ୍ୱସ୍ଙତା/ଔଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଚୀଫଓିା ନଫି ାହୄଯ ହାନ,ି ୄଦୈନଓି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓାମ ୟଓା ସଂାଦନ ଓଯଫିାୄଯ 
କ୍ଷଭତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄରାଓଙୁ୍କ ଦାଯଦି୍ରୟ ଅଡଓୁ ୄଠ୍ରି ୄଦଆାୄଯ  ଏଯଓି ିଅମକ ହତୟାଯ ଭଧ୍ୟ ଓାଯଣ 
ୄହାଆାୄଯ  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସାଯା ଫଶି୍ୱୄଯ, ସଯଓାଯଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଚନସଭଦୁାଣଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଓୁର୍ତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ସଭସ୍ଗ 
ପ୍ରଚାଭାନଙ୍କ ସଓାୄର୍ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାୄଯ ବିକଭନ  ସାଭଥ ୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ୄନଆଥାନ୍ତ ି׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାୄଯ  ‘ଔଙ୍ଙ ’ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଦର୍ଯ GDP ଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ׀  

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

ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଈନ୍ନତ ି ଓଯଫିା, ସଯୁକି୍ଷତ ଯଖିଫା, ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ଓଭିା ସଧୁାଯଫିା ାଆଁ ସଯଓାଯଙୁ୍କ 
ସମି୍ମତି ଓଯ ିଫବିିନ୍ନ ଏୄଚନିସ  ପ୍ରଦାନଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଏଓ ୄସଫା ସଭହୂ ଫୟତୀତ ନୟ ଓଙି ିନୁୄହ ଁ  ׀
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ୄହଫାାଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନଭିନସଫୁ ୄହଫା ଈଘତି୍ :  

 ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁସାୄଯ ଈମୁକ୍ତ 
 ଫୟାଓ 
 ମ ୟାପ୍ତ/ସଭଘୁତି 
 ସହଚ ୄଯ ଈରବ୍ଧ 
 ସଭଥ  

ଫୟକି୍ତ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା ାଆଁ ସଭାନ ସ୍ଗଯଯ ୂଫ ାଫର୍ୟଓତା 
ୂଆନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଓଚଯ  ଈରବ୍ଧ ଓଯାଆଫା ନା ସଂବଫ ୄଟ ନା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସଫୁଧିାସଫୁ ଚନସଭୁଦାଣ ାଆଁ 
ୄଯାକ ଯ ଫୟାଓତା ଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଈୄଯ ମ ୟୄଫର୍ତି ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄକାଟଏି ଫର୍  
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଜ୍ୱଯ, ଥଣ୍ଡା, ଓପ, ଘଭ  ଏରଚ ିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଥଣ୍ଡା  ଓପ ତୁନାୄଯ ୄହାଟାଆଟସି୍ B 
ୄଯ ତାହାଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓମ୍ ୄଟ ׀  

ୄସହବି,ି ୄସହ ିଏଓା ଫୟକି୍ତଯ ୄହାଟାଆଟସି B ତୁନାୄଯ ହୃଦ୍ ୄଯାକ ଓଭିା ଓୟାନସଯ ବ ିସଂଓଟଭଣ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ 
ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓମ୍ ୄଟ ׀ ୄତଣୁ, ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄକ୍ଷତ୍ର ଏଓ ଗ୍ରାଭ ଓଭିା ସହଯ ଓଭିା ଯାଚୟ ୄହଈ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସଫୁଧିା 
କୁଡଓି ଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ର ଯ ସଘୂଓ ଓୁହାମାଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଓାଯଓ ଈୄଯ 
ମ ୟୄଫର୍ତି ୄହଫ, ୄମଯ ିଓ ି:  

 ଚନସଂଔୟା ଯ ଅଓାଯ 
 ଭୃତୁୟ ହାଯ 
 ଊକଣତା ହାଯ 
 ଫଓିାଙ୍ଗତା ହାଯ 
 ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଭାଚଓି ତଥା ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
 ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଧାଯଣ ୄୌଷ୍ଟିଓତା ସ୍ଙିତ ି
 ଯିୄ ଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଓ ୄମଯ ିଓ ିଏହା ଏଓ ଔଣି ୄକ୍ଷତ୍ର ଥଫା ଏଓ ୄଦୟାକିଓୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଟ  
 ସମ୍ଭାଫୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରଣାୀ, ଈ.ସ୍ୱ. ହୃଦଣୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡାକ୍ତଯଭାୄନ ଏଓ ଗ୍ରାଭ ୄଯ ହଠ୍ାତ୍ 

ଈରବ୍ଧ ୄହାଆ ନ ାଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ଚଲି୍ଲା ସହଯ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆ ାଯିୄ ଫ ׀  
 ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଣାୀଯ ୄଓୄତ ଭାତ୍ରା ଫୟଫହୃତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଙ ି 
 ସାଭାଚଓି-ଅଥଓି ଓାଯଓ ମଥା: ସାଭଥ ୟ 

ଈୄଯାକ୍ତ ଓାଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ସଯଓାଯ ପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ାଆଁ ୄଓନ୍ଧସଫୁ 
ସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ୄନଆଥାନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଭଥ ୟ  ବିକଭୟତା ନୁସାୄଯ ଈମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା 
ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ନୟାନୟ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଥାନ୍ତ ି׀  
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଯ ପ୍ରଓାଯ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଓୁ ଭଔୂୟତଃ ନଭିନ ନୁସାୄଯ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଏ: 

1. ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଡାକ୍ତଯ, ନସ  ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଙାଟ ୄଙାଟ କି୍ଳନକି୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄସଫାକୁଡଓୁି ସୂଘୀତ 
ଓୄଯ, ମାହା ସହତି ୄଓୌଣସ ି ୄଯାକ ାଆଁ ୄଯାକୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଥୄଭ ସଂଓ  ଓଯାମାଏ, ଥ ାତ୍ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା 
ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରଣାୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭସ୍ଗ ୄଯାକୀ ାଆଁ ସଂଓ ଯ ପ୍ରଥଭ ଫନୁି୍ଦ ׀  

ଫଓିର୍ତି ୄଦର୍ କୁଡଓିୄଯ, ପ୍ରାଥଭଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଈୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟାକୁଡଓି ଫୟାଓ, 
ଚଟି ଏଫଂ ଘଯିଓାୀନ ୄହଫା ଫୂ ଯୁ ୄସକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ ׀ ପ୍ରାଥଭଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ସଂସ୍ଙାନକୁଡଓି ନଫିାଯଣାମକ ଓ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା, ଟୀଓା, ଚାକୃତତା, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍  ଆତୟାଦ ି ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅୄରାଓ ାତ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହୄର ୄଯାକୀଓୁ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସ୍ଗଯଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ାଔଓୁ ଠ୍ାନ୍ତ ି׀  

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଜ୍ୱଯ ାଆଁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ାଔଓୁ ମାଏ ଏଫଂ ପ୍ରଥଭ ନଦିାନ ୄଡଙୁ୍ଗ ଜ୍ୱଯ ଯ ସୂଘଓ 
ୄହାଆଥାଏ, ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଓଙି ିର୍ଧ ାଆଁ ଯାଭର୍  ୄଦଫ ଓନୁି୍ତ ୄଯାକୀଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ୀଓୃତ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ 
ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ୄଦଫ ׀ ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରାଥଭିଓ ୄସଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଡାକ୍ତଯ ଏଓ ‘ଯଫିାଯ 
ଡାକ୍ତଯ’ ବ ିଓାମ ୟ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଠଁ୍ ିଯଫିାଯଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟ ୄଓୌଣସ ିୄଙାଟ ୄଯାକ/ସୁସ୍ଙତା ାଆଁ ଫ ିଡାକ୍ତଯଙ୍କ ାଔଓୁ 
ମାଅନ୍ତ ି׀  

ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନୁଫଂର୍ଓି ଓାଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ମ ୟୄଫର୍ତି ରକ୍ଷଣକଡୁଓି ାଆଁ ଯାଭର୍  ୄଦଫାୄଯ ଏଫଂ ଈଘତି୍ ଯୂୄ ଘଓିତି୍ସା 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍  ୄଦଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄଭଡଓିାର ପ୍ରାଓିଟର୍ନର୍ ଓୁ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡାକ୍ତଯ ିତା/ଭାତା ଙ୍କ 
ଭଧୁୄଭହ ସଭନ୍ଧୀଣ ଆତହିାସ ଥିଫା ଏଓ ୄଯାକୀଓୁ ୄମୄତଦୂଯ  ସମ୍ଭଫ ଭଧୁୄଭହ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ ମୁଫା ଫଣସଯୁ 
ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ପ୍ରତ ିସତଓ ତା ଫରଭନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଯାଭର୍  ଦିନୁ୍ତ ׀ 

ଏଓ ୄଦର୍ ସ୍ଗଯୄଯ, ପ୍ରାଥଭିଓ ଘଓିତି୍ସା ୄଓନ୍ଧକୁଡଓି ଈବଣ ସଯଓାଯୀ ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ୄଔାୀ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ଙାିତ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ସଯଓାଯୀ ପ୍ରାଥଭଓି ଘଓିତି୍ସା ୄଓନ୍ଧକୁଡଓୁି ଚନସଂଔୟା ଅଓାଯ ଅଧାଯୄଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନା 
ୄଓୌଣସ ିଯୂୄ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ଗଯ ମ ୟନ୍ତ ଫଦିୟଭାନ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

2. ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ୄସହ ି  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାକୁଡଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହା ୄଭଡଓିାର ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ  ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ଫୟଫସାଣିଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ପ୍ରଥଭ ସଂଓ  ସାଧାଯଣତଃ ୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ସହତି ନ ଥାଏ ׀ 
ଏହା ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ାଆଁ ଳ୍ପାଫଧି ସଓାୄର୍ ଘଓିତି୍ସା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
ୂଓନୁି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ  ଏଓ ନ୍ତଃୄଯାକୀ ଯୂୄ, ୄମଈଁଥିୄଯ ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ୄସଫା ୂଆୄଣ୍ଟନିସବ ୄଓଣାଯ ସବିସ , ଅଭୟରାନସ 
ସୁଫଧିା, ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା, ନଦିାନମକ ଓ ୂଡାଏୄଗ୍ନାଷି୍ଟକ୍  ଏଫଂ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀  

ଧିଓାଂର୍ ସଭଣୄଯ, ୄଯାକୀଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ׀ ପ୍ରାଥଭଓି ଘଓିତି୍ସଓ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା 
ୄଓନ୍ଧଓୁ ଠ୍ାଆଦଅିମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓି ସଂମୁକ୍ତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ 
‘ଆନ୍-ହାଈସ’ ପ୍ରାଥଭଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ସୁଫଧିା ଭଧ୍ୟ ଘାଆଥାନ୍ତ ି׀  
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ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓି ଚନସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ତାରୁଓା ଫଳକ୍ ସ୍ଗଯୄଯ ଫଦିୟଭାନ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

3. ତୃତୀୟଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

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

ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓିଯ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ିୄସକଡୁଓି ମାହା ାଔୄଯ ଈନ୍ନତ ୄଭଡଓିାର ସୁଫଧିାସଫୁ ଏଫଂ 
ୄଭଡଓିାର ପ୍ରୄପସନରଭାୄନ ଥାଅନ୍ତ ି  ׀ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓିଯ ଯସିଯ ଯ ଫାହାୄଯ ୄଟ ׀
ଈ.ସ୍ୱ. ୄନକାୄରାଚ ିୂଓୟାନସଯ ଘଓିତି୍ସା , ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ସୁଫଧିା, ଈଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଫରି୍ଷି୍ଟ କବ ାଧାନ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଆତୟାଦ ି׀  

ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫାଓୁ ଡଫି ୄମ ୄସଫାଯ ସ୍ଗଯ ଫିଫିା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ୄସଫା ସହତି ଚଡତି ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଫୃଦ୍ଧ ିାଏ ׀ 
ୄମୄତୄଫୄ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଭିଓ ୄସଫା ାଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ସଯ ୄହାଆାୄଯ, ୄସଭାନଙ୍କ 
ାଆଁ ଔଙ୍ଙ  ଓଯଫିାଓୁ ଓଷ୍ଟ ୄହାଆମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା ମ ୟନ୍ତ ଅୄସ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଦାଣଓ ୄହାଆଥାଏ 
ୄମୄତୄଫୄ ତୃତୀଣଓ ୄସଫା ମ ୟନ୍ତ ହୄଞ୍ଚ ׀ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫା ାଆଁ ଫୂ ାଫର୍ୟଓତା ୂଅଧାଯଓି ସଂଯଘନା  ଭଧ୍ୟ 
ୄଦର୍ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଗ୍ରାଭୟ- ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସାଭାଚଓି-ଅଥଓି ଓାଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ 
ଏହାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  
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D. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ 

ବାଯତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରଣାୀ ୄନଓ ସଭସୟା ତଥା ଘୟାୄରଞ୍ଜ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିରା ଏଫଂ ୄହାଆ ଅସୁଙ ି  ଏକୁଡଓି, ୄକାଟଏି ׀
ୄଯ ୄକାଟଏି, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ପ୍ରଣାୀଯ ଏଫଂ ସଂଯଘନାମକ ଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ସଂକଠ୍ନ ଯ ସ୍ୱଯୂ  
ଫସି୍ଗାଯ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି ଈୄଯ ନଭିନୄ ଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି:  

1. ୄଡୄଭାଗ୍ରାପିକ୍ ଓଭିୋ ଚନସଂଔୟା ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ 

a) ବାଯତ ୄହଈଙ ିଫଶି୍ୱଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଚନସିଂଔୟା ଫହୁ ୄଦର୍ ׀ 

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

c) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷଭତା ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଦାଯଦି୍ରୟ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରବାଫ ଯହଙି ି ׀ 

2. ସାଭାଚଓି ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ 

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

b) ଗ୍ରାଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୂଔୟତଃ ୄଭଡଓିାର ସଫୁଧିା ସଫୁଯ  ଈରବ୍ଧତା ଏଫଂ ବିକଭୟତା ତଥା ସାଭଥ ୟ ଯ ବାଫ 
ଓାଯଣଯୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟାସଫୁ ଯହଥିାଏ ׀ 

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

3. ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାଶା 

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

b) ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ସ୍ୱାଧିନତା ସଭଣଯ 30 ଫର୍ ଠ୍ାଯୁ ଅଚ ି 60 ଫର୍ ଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍  ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ାଆଙ ି ଓନୁି୍ତ ୄସହ ି ଦୀଖ ତଯ 
ସଭଣାଫଧି ଯ କଣୁଫର୍ତ୍ା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟାକୁଡଓୁି ଧ୍ୟାନ ଦଏି ନାହିଁ ׀  

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

d) ଏହା ‘ୄକଯଅିେକି୍’ ୂଫୃଦ୍ଧ ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣ  ୄଯାକକୁଡଓି ାଆଁ ଫୂ ାଫର୍ୟଓତା ଯ ସୃଷି୍ଟ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ 
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E. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫଓିାଶ 

ୄମୄତୄଫୄ ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଈୄଯ ତାଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ୍ସିଫୁ ସହତି ଫୟସ୍ଗ ଥିୄର, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ 
ଭଧ୍ୟ ସଘୂୀତ ଓୄର ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓୁି ୄଓଫ ୄଯ ୄଯ ଅଣିୄର ׀ ବାଯତୄଯ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓିଯ ିଫଓିର୍ତି ୄହରା, ତାଯ ଫଫିଯଣ ଏଠ୍ ିଦଅିମାଆଙ:ି  

a) ଓଭଧଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ୄମାଚନା 

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

ESIC ୂଓଭ ଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନକିଭ  ୄହଈଙ ି ପ୍ରୄଣାକ ଓଯଫିା ଏୄଚନିସ ମିଏ ଏହାଯ ନଚି ଡାକ୍ତଯଔାନା  
ଡିୄ ସ୍ପନସାଯୀକୁଡଓି ଘାଏ ଏଫଂ ସଯଓାଯୀ/ୄଫସଯଓାଯୀ ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହତି ଭଧ୍ୟ   ଘୁକି୍ତ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିଏହାଯ 
ନଚି ସଫୁଧିାକୁଡଓି ମୄଥଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଟ. 15,000 ମ ୟନ୍ତ ଭଚୁଯୀ ଚ ନ ଓଯୁଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଓଭ ଘାଯୀଙୁ୍କ ଂର୍ଦାଣୀ ୄମାଚନା ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଓଭ ଘାଯୀ  ନମୁିକି୍ତଦାତା ମଥାକ୍ରୄଭ ୄଦଣ ୄଯାର ଯ 1.75%  4.75% ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ;ି ଯାଚୟ 
ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ  ଯ 12.5%  ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ସଫୁଧିାସଫୁୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି: 

a) ESIS ସୁଫଧିାୄଯ ଭୁକି୍ତ ଫୟାଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା 

b) କବ ାଫସ୍ଙା ରାବ 

c) ଫଓିାଙ୍ଗତା ରାବ 

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

e) ଓଭ ଘାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନ୍ତଭି ସଂସ୍କାଯ/ୄନ୍ତୟଷ୍ଟି କ୍ରଣିା ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙ  

ଏହା ଫୟତୀତ ପ୍ରାଧିଓୃତ ୄଭଡଓିାର ଏୄଟଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ୄସଫାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଈରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ ׀ ଭାଙ୍ଙ  2012 ମ ୟନ୍ତ ESIS 65.5 ନଣୁିତ ରାବଗ୍ରାହୀଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଙି ି׀  

b) ୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଚନା 

ESIS ଯ ଠ୍କି୍ ୄଯ ୄଯ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄମାଚନା ୂCGHS) ଅସରିା, ମାହାଓୁ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯ 
ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ 1954 ୄଯ ରାକ ୁଓଯାକରା ׀ ମାହା ୄନର୍ନ ପ୍ରାପ୍ତଓାଯୀ ତଥା ସବିିରିଏନ୍ ଓାମ ୟୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥିଫା 
ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଏହାଯ ରକ୍ଷୟ ଓଭ ଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଙୁ୍କ ଫୟାଓ 
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ୄଭଡଓିର ୄସଫା ୄମାକାଆୄଦଫା ଏଫଂ ଅଂର୍ଓିଯୂୄ ଏହାଯ ନଧିି ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଂର୍ଓି ଯୂୄ  ଧିଓାଂର୍ 
ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତଦାତା ୂୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯ  ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଏ ׀  

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

ଏହା ସଫୁ ପ୍ରଣାୀଯ ର୍ଧ, ଏୄରାୟାଥିଓ ସଷି୍ଟଭ ୄଯ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄସଫା, ଭୁକ୍ତ ଡ୍ରକସ, ୟାୄଥାୄରାଚ ି  
ୄଯଡିୄରାଚ,ି କମ୍ଭୀଯଯୂୄ ସୁସ୍ଙ ୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଫିାସ ସ୍ଙାନୀଣ ଦର୍ ନ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଯାଭର୍  ଆତୟାଦ ିଓୁ ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଂର୍ଦାନ ତ ି ନାଭଭାତ୍ର ୄଟ ମଦି ଈର୍ତ୍ୄଯାର୍ତ୍ଯ ଏହାଓୁ ୄଫତନ ଭାନ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ଓଯାମାଏ – ଟ. 15 ପ୍ରତଭିାସ ଠ୍ାଯୁ ଟ. 150 ପ୍ରତଭିାସ ମ ୟନ୍ତ ׀  

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

c) ଫାଣିଚୟିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ଫୀଭା ଈୄଦୟାକ ଯ ଚାତୀଣ ଓଯଣ ଫୂ ଯୁ ତଥା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫାଣିଚୟିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓୁ ୄଓୄତଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଓନୁି୍ତ, ୄମୄହତୁ ଏହା ଧିଓାଂର୍ ବାୄଫ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ହାନ ିଓାଯଓ ଥିରା, ଅଯମ୍ଭ 
ୄଯ, ଏହା ଫୟାଓ ଯୂୄ ୄଓଫ ଓୄ ାୄଯଟ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଫଂ ତାହା ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୀଭିତ ଭାତ୍ରାୄଯ ଈରବ୍ଧ 
ଥିରା ׀  

1986 ୄଯ, ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଭାନଓୀଓୃତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଓୁ ସଭସ୍ଗ ଘାଯ ି
ଚାତୀଣଓୃତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯାକରା ׀ ୂଏଭାୄନ ୄସୄତୄଫୄ 
ବାଯତୀଣ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ନକିଭଯ ସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀ ଥିୄର ׀ ଏହ ିଈତ୍ପାଦ, ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ଫାର୍ଓି ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ରାକୁ ଓଯାକରା, ୄମଈଥଁିୄଯ 
କବ ାଧାନ, ଫୂ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଆତୟାଦ ି ବ ି ୄଓୄତଓ ଫଚ ନ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ׀ ଫଚାଯ ଫଓିର୍ତି ୄହଫା ସହତି ଏହା 
ସଂୄର୍ାଧନଯ ୄନଓ ଘକ୍ର ୄଦଆ କତ ିଓଯଙି,ି ନ୍ତଭି ୄକାଟଓି 2012 ୄଯ ୄହାଆଥିରା ׀  

ଫର୍ୟ, ୄନଓ ସଂୄର୍ାଧନ ୄଦଆ କତ ି ଓରାୄଯ ଭଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ଓିଯଣ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍-ିଅଧାଯତି ଫାର୍ଓି ଘୁକି୍ତ 
ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଯ ଘତି ସଂସ୍କଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହାଆ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ବାଯତୄଯ ସଫ ାଧିଓ ୄରାଓପି୍ରଣ ପ୍ରଓାଯଯ 
ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୂୄ ଯହ ିଅସଙି ି׀ ଏହ ିଈତ୍ପାଦ ଏୄତ ୄରାଓପି୍ରଣ ୄହାଆଙ ିୄମ ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ିତ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଈତ୍ପାଦ ୄକ୍ଷା ଏଓ ଈତ୍ପାଦ ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯ,ି 
ଫାଯଭାଯ ୄନଓ ୄରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ‘ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓବଯ’ ଯୂୄ ନାଭିତ ଓଯାମାଏ ׀  

2001 ୄଯ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ୄଫସଓାଯୀ ଫୟଫସାଣୀଭାୄନ ଅସଫିା ୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫହୁଭାତ୍ରାୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଙ ିଓନୁି୍ତ 
ଅଚ ି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫୃହତ୍ ଙୁଅଁ ଫଚାଯ ଯହମିାଆଙ ି  ଓବଯ, ଫଚ ନ ଏଫଂ ନୂତନତଯ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ କୁଡଓିୄଯ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ବିନ୍ନତାସଫୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ଫରି୍ଣୄଯ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଧ୍ୟାଣ କୁଡଓିୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମିଫ ׀  

ଅଚ,ି ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ 300 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀  
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F. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ 

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

A. ଅଧାଯିଓ ସଂଯଘନା : 

1. ସାଫଧଚନଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ର 
ସାଫ ଚନଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରଣାୀ ଚାତୀଣ ସ୍ଗଯ, ଯାଚୟ ସ୍ଗଯ, ଚରିଳା ସ୍ଗଯ ଏଫଂ ଏଓ ସୀଭିତ ଭାତ୍ରାୄଯ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ଗଯୄଯ ଓାମ ୟ ଓୄଯ 
ୄମଈଁଠ୍,ି ଚାତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ଗ୍ରାଭ କୁଡଓିୄଯ ରାକୁ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଗ୍ରାଭୟ ସଭୁଦାଣ  ସଯଓାଯୀ  ଆନଫ ାିଷ୍ଟ୍ରଓଚଯ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓ  ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯଫିାଓୁ ସାଭଦୁାଣିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ଭାନଙୁ୍କ ସଂକୃ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏସଫୁୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି:  

a) ଅଙ୍ଗନଫାଡ ିଓଭ ଘାଯୀ ୂପ୍ରତ ି1000 ୄରାଓସଂଔୟା ାଆଁ 1  ୄମଈଁଭାନଙୁ୍କ ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫଓିାର୍ ଭନ୍ତ୍ରାଣ ଯ 
ୄାର୍ଣ ଯିଯୂଓତା ଓାମ ୟକ୍ରଭ ଏଫଂ ସଭନିତ ର୍ରୁି୍ ଫଓିାର୍ ୄସଫା ୄମାଚନା ୂICDS) ନ୍ତକ ତ ନାଭାଙି୍କତ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

b) ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ଚନମ ଯଘିାଯଓ ୂTBA) ଏଫଂ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ କାଆଡ ୂଯାଚୟ କୁଡଓି ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫବିାକକୁଡଓିଯ ଫୂ ଯ ଏଓ 
ୄମାଚନା   ׀  

c) ଅର୍ା (ASHA) (ଧିଓୃତ ସାଭାଚଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓାମ ୟଓର୍ତ୍ ା  ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀଭାୄନ, ୄମଈଁଭାୄନ NRHM (ଚାତୀଣ 
ଗ୍ରାଭୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଭିର୍ନ  ଓାମ ୟକ୍ରଭ ନ୍ତକ ତ ସଭଦୁାଣ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନତି ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ଏଫଂ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫବିାକଯ ସଂଓ  ଯୂୄ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ନୂତନ, ଗ୍ରାଭୟ-ସ୍ଗଯଯ, ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା 
ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

ଈ-ୄଓନ୍ଧ କୁଡଓି ପ୍ରତ ି5000 ଚନସଂଔୟା ୂାହାଡ,ି ଅଦଫିାସୀ  ଙୁଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 3000  ାଆଁ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ 
ଏଫଂ ଏଓ ଭହିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା, ମାହାଓୁ ଓିିରିଅଯୀ ନସ  ଭିଡ୍-ୋଆଫ୍ (ANM) ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଯୁୁର୍ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄଓନ୍ଧ ୄମଈଁକୁଡଓି ପ୍ରାଣ ଙ ଈ-ୄଓନ୍ଧକୁଡଓିଯ ୄଯପଯାର ଣୁନଟି ୄହାଆଥାନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି 30,000 
ଚନସଂଔୟା ୂାହାଡ,ି ଅଦଫିାସୀ  ଙୁଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 20,000  ାଆଁ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ׀ ସଭସ୍ଗ PHC ଫାହୟୄଯାକୀ 
ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ଏଫଂ ଧିଓାଂର୍ ସ୍ଙାନୄଯ ଘାଯ ିଠ୍ାଯୁ ଙ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଭଧ୍ୟ ଥାଏ ׀ ୄସଭାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚୄଣ 
ୄଭଡଓିର ପିସଯ  14 ାଯା-ୄଭଡଓିର ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ୂୄମଈଁଥିୄଯ ଏଓ ଯୁୁର୍  ଏଓ ଭହିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସହାଣଓ, ଏଓ ନସ  
ଭିଡ-ୋଆଫ୍, ଏଓ ରାୄଫାୄଯଟଯୀ ୄଟଓନସିଅିନ୍, ଏଓ ପାଭ ାସଷି୍ଟ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସହାଣଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଥାଅନ୍ତ ି, ଏଭାନଙୁ୍କ 
ୄନଆ କଠ୍ତି ׀  

ଓଭୁୟନଟି୍ ୄହରଥ ୄସଣ୍ଟଯ କୁଡଓି ଘାଯ ିPHC ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ୄଯପଯାର ଣୁନଟି୍ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଥିାନ୍ତ ି ି ନଣିଭ ନୁସାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ CHC ୂପ୍ରତ ׀ 1 ରକ୍ଷ ଚନସଂଔୟା ାଆଁ   ୄଯ ନୂୟନ 30 ର୍ମୟା, ୄକାଟଏି 
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ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ, ଏସ, -ୄଯ ୄଭସନି, ପ୍ରସୂତ ି ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ଏଫଂ ୄରୄଫାୄଯଟଯୀ ସଫୁଧିା ଥିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ନୂୟନ ଘାଯ ି
ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଥ ାତ୍ ଏଓ ସଚ ନ, ଏଓ ପିଚସିଅିନ୍, ଏଓ କାଆୄନୄଓାୄରାଚଷି୍ଟ ୂପ୍ରସୂତରି୍ାସ୍ଘୀ  ଏଫଂ ଏଓ ର୍ରୁି୍ ଘଓିତି୍ସଓ ଥିଫା ଈଘତି୍ 
ୄମଈଭଁାୄନ 21 ାଯା-ୄଭଡଓିର  ନୟାନୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦ୍ୱାଯା ସହାଣତାପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଗ୍ରାଭୟ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଙ ି ଏଫଂ ଏକୁଡଓି ୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ଈ-ଭଣ୍ଡୀଣ/ତାରୁଓ ୂତହସରି  
ଡାକ୍ତଯଔାନା/ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂୄଦର୍ଯ ପ୍ରାଣ 2000 ଥିଫା ଅଓତି  ଯୂୄ ଓୁହାମାଈଥିଫା ଈ-ଚରିଳା 
ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି; 

ଫିୄ ର୍ର୍ତା ଏଫଂ ର୍କି୍ଷଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓମ୍ ଥାଅନ୍ତ ିଏଫଂ ଏସଫୁୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ୄଭଡଓିର ଓୄରଚ 
ୂଫର୍ତ୍ ଭାନ ସଂଔୟା ପ୍ରାଣ 300  ଏଫଂ ନୟାନୟ ତୃତୀଣଓ ୄଯପଯର ୄଓନ୍ଧକୁଡଓି ׀ ଏକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଚରିଳା ସହଯ  ସହଯୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯହଥିାନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ତ ିଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତାପ୍ରାପ୍ତ  ଈନ୍ନତ ୄଭଡଓିର ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ସଯଓାଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫା ନୟାନୟ ଏୄଚନିସ, ମଥା: ୄଯରୄେ ସୁଯକ୍ଷା  ୄସବ ିଫଡ ଫଡ ଫବିାକୂଫନ୍ଦଯ/ଔଣ ିଆତୟାଦ ି  
ଡିୄ ସ୍ପନସଯୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ, ୄସଭାନଙ୍କ ୄସଫାକୁଡଓି ୄନଓ 
ସଭଣୄଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂକଠ୍ନ ଯ ଓଭ ଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ ଅଶି୍ରତଭାନଙ୍କ ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ ׀  

2. ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଫଧାନ ଓର୍ତ୍ଧା 

ବାଯତୄଯ ଏଓ ଫହୁତ ଫଡ ପ୍ରାଆୄବଟ/ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄକ୍ଷତ୍ର ଙ ିମାହା ସଭସ୍ଗ ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା-ପ୍ରାଥଭିଓ, 
ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓିଯ ୄଶ୍ରଣୀ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ, ଣ-ରାବ ସଂକଠ୍ନ  ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ରାବଥିଫା 
ଓୄ ାୄଯଟ, େଷ୍ଟ, ୄସାୄରା ପ୍ରାଓିଟର୍ନ୍ ଯ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫା, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ରାୄଫାୄଯୄଟାଯୀ, ପଭ ାସୀ ୄଦାଓାନ, ଏଫଂ 
ଣୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ା ୂଠ୍ଓ ଘଓିତି୍ସଓ  ମ ୟନ୍ତ ଫସି୍ଗାଯତି ׀ ବାଯତୄଯ ଏୄରାୟାଥିଓ ୂଏମ୍.ଫ.ିଫ.ିଏସ୍ ଏଫଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍   
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରାଣ 77%  ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯୁଙନ୍ତ ି  ପ୍ରାଆୄବଟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙ  ବାଯତ ୄଯ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙ ଯ ׀
75% ଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ ପ୍ରାଆୄବଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙ  ସଭସ୍ଗ ଫାହୟୄଯାକୀ ଅକଭନ ଯ 82% ଏଫଂ ସଭଗ୍ର ବାଯତ ସ୍ଗଯୄଯ 
ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ଓିଯଣଯ 52%  ୄଟ2  ׀ 

ବାଯତୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଫଦିୟାଯ ନୟାନୟ ପ୍ରଣାୀ ୂଅଣୁୄଫ ଦ/ସଦି୍ଧ/ଣୁନାନୀ/ୄହାଭିାଥି  ୄଯ ଫହୁତ ଧିଓ ସଂଔୟାୄଯ 
ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଙନ୍ତ ି ମାହାଯ ସଂଔୟା 7 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ ଏକୁଡଓି ସାଫ ଚନଓି ତଥା ୄଫସଯଓାଯୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସ୍ଙିତ ׀  

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

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

3. ପାଭଧାସୁୟଟଓିର ଉୄଦୟାକ 

ର୍ଧ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପାଦଯ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ା ସଭନ୍ଧୄଯ ଓହଫିାଓୁ କୄର, ବାଯତୄଯ ଏଓ ଫୃହତ୍ ପାଭ ାସୁୟଟଓିର 
ଈୄଦୟାକ ଯହଙି,ି ମାହା 1950 ୄଯ ଟ. 10 ୄଓାଟ ିଯ ଈୄଦୟାକ ଠ୍ାଯୁ ଅଚ ିଟ.55,000 ୄଓାଟ ିଯ ଫୟଫସାଣ ୂଯତ୍ପାନୀ ଓୁ 
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ସମି୍ମତି ଓଯ ି ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଙ ି׀  ଏହା ପ୍ରାଣ 5 ନଣୁିତ ୄରାଓଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆଙ,ି ଏଫଂ ଈତ୍ପାଦନ 6000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ଣୁନଟି୍ ୄଯ ଘାରୁ 
ଯହଙି ି׀  

ଈୄଦୟାକ ାଆଁ ୄଓନ୍ଧୀଣ ସ୍ଗଯଯ ଭୂରୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଓ ୄହଈଙ ି ନୟାର୍ନର ପଭ ାସୁୟଟଓିରସ ପ୍ରାଆସଙ୍ି୍ଗ ଥଯଟିୀ ୂNPPA), 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିପାଭ ା ୄକ୍ଷତ୍ର ଯସାଣନ ଭନ୍ତ୍ରାଣ ଧୀନୄଯ ଙ ି  ଓଫ ଏଓ ଳ୍ପ ସଂଔୟଓ ଡ୍ରକସ/ର୍ଧ ୂ500 ଓଭିାୄ ׀
ୄସବ ିଫଲ୍କ ଡ୍ରକସ ଭଧ୍ୟଯୁ 76   ଭରୂୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତ,ି ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଫର୍ଷି୍ଟ ଡ୍ରକସ  ଈତ୍ପାଦନ ଭକୁ୍ତ-ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧ ାଯଣ ପ୍ରର୍ାସନ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତ ି׀ ମାହା ଈୄଯ ଭରୂୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଓ ଙ୍କ ସତଓ  ଦୃଷି୍ଟ ଥାଏ ׀ ଯାଚୟଭାନଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ ନଣିନ୍ତ୍ରଓଭାୄନ 
ୄକ୍ଷତ୍ର ଫ ଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯନ୍ତ ି ମିଏ ଡ୍ରଗ୍ କୁଡଓିଯ କୁଣ  ଭୂରୟନଦି୍ଧ ାଯଣ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 
ନଣିଭ/ସୂତ୍ରୀଓଯଣ ଯ ୄଦଔାୄଯଔା ଓଯନ୍ତ ି׀  

B. ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ  : 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄସଫାଯ ସଭହୂ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏକୁଡଓୁି ୂଫ ଯୁ 
ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି  ମାହା ସଫୁଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ସାହଚନଓ ୄଟ, ତାହା ୄହଈଙ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନାଶି୍ରତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ׀
ଈସ୍ଙିତ ି – ଅଦ ି ତାଯଔି ମ ୟନ୍ତ ାୄଞ୍ଚାଟ ି – ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄନଟେଓ  ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଫିାଓୁ ଓଙି ି ଧିଓ ଅସଫିାଯ 
ସମ୍ଭାଫନା ଥାଆ ׀  

C. ଭଧ୍ୟସ୍ଥ : 

ଫୀଭା ଈୄଦୟାକଯ ଂର୍ ଯୂୄ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄରାଓ ଏଫଂ ସଂକଠ୍ନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯଯ 
ଂର୍ ଟନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିସଭସ୍ଗ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାୄନ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁନ୍ତ ି׀ ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି:  

1. ଫୀଭା ୄବ୍ରାଓଯ (ଦରାର) ୄମଉଁଭାୄନ ଫୟକି୍ତ ଓଭିୋ ଓୄଧାୄଯଟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଯୂୄ ଓାମଧୟ ଓଯନ୍ତ ି ି ସଭାୄନ ୄସହୄ ׀ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଭଁାୄନ ଫୀଭା ଘାହାଁନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭାନଙୁ୍କ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିତଥା ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯୄଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ଫୀଭା ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ହାନଯି ସଭଣୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଓଯଫିାୄଯ ଫ ିସହାଣତାୄ ׀
ଦିନ୍ତ ି ି ବ୍ରାଓଯଭାୄନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସମ୍ଭାୁଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ୄସହ ିଫୟଫସାଣ ଯଖିାଯନ୍ତୄ ׀  ׀
ଫୀଭା ଓଭିର୍ନ ହସିାଫୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙୁ୍କ ାଯଶି୍ରଭିଓ ଦଅିମାଏ ׀  

2. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ଧାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥାଅନ୍ତ ି ଓନୁି୍ତ ୄଓୄତଓ ଓୄଧାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ଧା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି  ׀
ୄବ୍ରାଓଯଭାନଙ୍କ ଫିଯୀତ, ବିଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭା ଯଖିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ୄଓଫ ୄସହ ି
ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଯଖିାଯିୄ ଫ ମାହା ାଆଁ ୄସଭାନଙୁ୍କ ବିଓର୍ତ୍ ଫୟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଙ ି׀ ଘତି ଫନିଣିଭନ ନୁସାୄଯ, 
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ସଫ ାଧିଓ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ୄକାଟଏି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଭାୄନା ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄରଔାଏଁ କ୍ଷଯୁ ଓାମ ୟ ଓଯିାୄଯ ׀ ୄସଭାନଙୁ୍କ 
ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ଓଭିର୍ନ ହସିାଫୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ାଯଶି୍ରଭଓି ଦଅିମାଏ ׀  

3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତ ି ଏଓ ନୂତନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄମଉଭଁାୄନ ଫୟଫସାୟୄଯ 2001 
ଠ୍ାଯୁ ଅସଙିନ୍ତ ି  ସଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା ଫକି୍ରି ଓଯଫିାାଆଁ ଧିଓାଯ ଦଅିମାଆନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙୁ୍କୄ ׀
ପ୍ରର୍ାସନଓି ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି  ଥୄଯ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଫକି୍ରି ୄହାଆକୄର, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ׀
ଏଓ ନମୁିକ୍ତ ଟ.ିି.ଏ. ସହତି ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯାମାଏ ମିଏ ତାୄଯ ଡାଟା ୄଫସ୍ ୂତଥୟ ଅଧାଯ  ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତ 



 

296 

 

ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄହରଥ୍ ଓାଡ  ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୄସବଅି ୄହରଥ ଓାଡ  ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା  କି୍ଳନଓି କୁଡଓିୄଯ 
ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିା ୂତୁଯନ୍ତ ନକଦ ପ୍ରଦାନ ନ ଓଯ ିଘଓିତି୍ସା  ଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ ମଦି ଫୀଭିତ 
ଫୟକି୍ତ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ଯ ଈୄମାକ ନ ଓୄଯ, ୄସ ଫରିକୁଡଓି ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ନମୁିକ୍ତ ଟ.ିି.ଏ. ଠ୍ାଯୁ 
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିାଆାୄଯ ׀ ଟ.ିି.ଏ. ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତି ଦାଫୀସଫୁ ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପଣ୍ଡ ଦଅିମାଏ 
ଏଫଂ ରୁ୍ଳ୍କ ହସିାଫୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ାଯଶି୍ରଭିଓ ଦଅିମାଏ ମାହା ପି୍ରଭଣିଭଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

4. ଫୀଭା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯକୁଡଓି IRDAI ଫନିଣିାଭଓ ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହଈଥିଫା ସଫ ୁଯାତନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସଫା 
ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ୄଟ   ׀ ୄସଭାନଙ୍କ ୄେଫ ସାଆଟ୍ ଏଫଂ/ଓଭିା ୄଟରିଭାୄଓ ଟଙ୍ି୍ଗ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ସମ୍ମଔୁଓୁ ନ ଅସ ିଦୂଯ ଫିଣନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ିତ ଓଯଥିାନ୍ତ ିଏଫଂ ଅଗ୍ରହୀ 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଗ୍ରଣୀଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଚାତ ଓଯଥିାନ୍ତ ିମାହା ସହତି ୄସଭାନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନାଭା ହୁଏ ׀ 
ୄସଭାୄନ ତୁନା ାଆଁ ୄସବ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାନଙ୍କ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ଭଧ୍ୟ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ 
ାଆଁ ୄଟରିଭାୄଓ ଟଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନରାଆନ ୄାଟ ର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଗ୍ରହ, ପି୍ରଭଣିଭ ନୁସ୍ମାଯଓ ୄପ୍ରଯଣ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ 
ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସକଡୁଓୁି ବ ି ଅଈଟୄସାସଙ୍ି୍ଗ ଓାମ ୟ ସଭାଦତି ଓଯଫିା ାଆଁ IRDAI ଙ୍କ ନୁଜ୍ଞା ଭଧ୍ୟ 
ଘାହିଁଥାନ୍ତ ି׀ ଗ୍ରଣୀଭାୄନ ଫୟଫସାଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହଫା, ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦସଫୁଯ ପ୍ରଦର୍ ନ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସବ୍ନାଦତି 
ଓଯାମାଈଥିଫା ଅଈଟୄସାସଙ୍ି୍ଗ ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଅଧାଯୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ାଯଶ୍ରଭିଓ 
ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ 

5. ଫୀଭା ଫିଣନ ପାଭ କୁଡଓି  IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହଈଥିଫା ସଫ ାଧୁନଓି ପ୍ରଓାଯଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଟନ୍ତ ି׀ ୄସଭାୄନ ୄସହ ି
ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆ ନଭିନ ଓାମ ୟଓାକୁଡଓୁି ସବ୍ନାଦତି ଓଯନ୍ତ ି ୄମଈଁଭାନଙୁ୍କ ୄସବ ି ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫିଣନ, 
ଫତିଯଣ ଏଫଂ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

ଫୀଭା ଫକି୍ରଣ ଓାମ ୟଓା: ଫୀଭା ୄସରସ ଫୟକି୍ତ ୂISP) ନମୁିକ୍ତ ଓଯ,ି ଧିଓାଯୀଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯ,ି ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ 
ଦୁଆଟ ିଫୀଭା, ଦୁଆଟ ିସାଧାଯଣ ଏଫଂ ଦୁଆଟ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ଫକି୍ର ିଓଯଫିା ׀ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା 
ସଭନ୍ଧୄଯ,  IMF ଓୁ ୄଭାଟଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା, କୃହଭାରିଓ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ସ୍ୱୀଓୃତ ୄସବ ିନୟାନୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ବ ିପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ଭାକ ଦର୍ଓିାୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁଯୂ ୄଓଫ 
ଔଘୁୁଯା ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକଡୁଓୁି  ଣ ଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହତି 
ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଓୁ ୄଓଫ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ୂଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଏଫଂ ୄସଫା ୄଦଈଥିଫା ଫଦିୟଭାନ 
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଯାମାଈଥିଫା ଈମୁକ୍ତ ଫୟଫସ୍ଙା ଦ୍ୱାଯା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ଫୀଭା ୄସଫା ଓାମ ୟଓା: ଏହ ିୄସଫା ଓାମ ୟଓାକୁଡଓି ୄଓଫ ୄସହ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄହଫ ମାହା ସହତି 
ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ  ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନାଭା ୄହାଆଥିଫ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ତାରିଓା 
ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି: 

a. ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଈଟୄସାସଙ୍ି୍ଗ ଓାମ ୟଓା ଈୄଯ 
ଭାକ ଦର୍ଓିା ୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁମାଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଯ ଫୟାକ୍ ପିସ୍ ଓାମ ୟଓାକୁଡଓୁି 
ହାତଓୁ ୄନଫା; 

b. ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ କୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ଫୟକ୍ତ ୄହଫା; 
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c. ୄସଭାନଙ୍କ ନାଭାଙ୍କନ ୄଯ ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ସୄଫ କ୍ଷଓ  ହାନ ିଭରୂୟାଙ୍କଓଭାନଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆ ସୄଫ କ୍ଷଣ  
ହାନ ିଭରୂୟାଙ୍କନ ଓାମ ୟଓୁ ହାତଓୁ ୄନଫା; 

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

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

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

D. ନୟାନୟ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ଧ ସଂକଠ୍ନ 

ଓଙି ିଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଙନ୍ତ ିୄମଈଭଁାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

1. ବାଯତୀୟ ଫୀଭା ଫନିୟିାଭଓ  ଫଓିାଶ ପ୍ରାଧିଓଯଣ (ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ.ଅଆ.) ମାହା ୄହଉଙ ିାରିଅୄଭଣ୍ଟଯ ଏଓ ଅଆନ 
ଦ୍ାଯା କଠ୍ତି ଫୀଭା ଫନିୟିାଭଓ ମାହା ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ ସଭସ୍ତ ଫୟଫସାୟ  ଫୟଫସାୟୀଭାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଓୄଯ ׀ ଏହା 
2000 ୄଯ ସ୍ଙାିତ ୄହରା ଏଫଂ ନା ୄଓଫ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ାଆଁ ିତୁ ଏହାଓୁ ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଈୄଯ ଓାମ ୟ ବାଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

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

3. ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ସଘୂନା ଫୁୟୄଯାଓୁ ଅଆଅଯଡଏି ଦ୍ୱାଯା ଫର୍  2009 ୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭା 
ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଅସଥିିଫା 20 ସଦସୟ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଏଓ ଯଘିାନା ଯରି୍ଦ ଥିଫା ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ ସଂସ୍ଙା ୄଟ ׀ ଏହା ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 
 ଫୟଫସାଣ ଯଣନୀତ ିକଠ୍ନ ସୄଭତ ତଥୟ – ଅଧାଯତି  ୄଫୈଜ୍ଞାନଓି ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଗ୍ରହଣଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିାଓୁ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର 
ାଆଁ ଫବିିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ର – ସ୍ଗଯୀଣ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓୁି ସଂଗ୍ରହ, ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ସୃଷି୍ଟ ଓୄଯ ׀  ଏହା ଫନିଣିାଭଓ ଏଫଂ ସଯଓାଯଙୁ୍କ, 
ୄସଭାନଙ୍କ ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ଗତଓିଯଣ ୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫା ାଆଁ, ଭୂଔୟ ଆନୁଟସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଈୄଦୟାକଯ ରାବ 
ାଆଁ, ଫୁୟୄଯା ୄନଓ ଯିୄ ାଟ , ଈବଣ ଅଫର୍ତ୍ ଓ ଏଫଂ ଥଯଓ ାଆଁ, ଚାତ ଓଯଙି ି׀ 

IIB ୄଓନ୍ଧୀଣ ଆୄଣ୍ଡସ,  ସବ ଯ ଓୁ ସଂଘାତି ଓୄଯ ମାହା ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ପ୍ରଧାନ ଫନୁି୍ଦ ଯୂୄ ଓାମ ୟ 
ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ନୂତନ ଅଓାଈଣ୍ଟ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିା ଫସ୍ଙାୄଯ ଡଭିାଟ୍ ଅଓାଈଣ୍ଟକୁଡଓିଯ ଣ-ପ୍ରତଯୂି ଓଯଣୄଯ ସାହାମୟ 
ଓୄଯ ׀ ୄଓନ୍ଧୀଣ ଆୄଣ୍ଡସ,  ସବ ଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଈୄଯ ଓାଯଫାଯ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନାଯ ପ୍ରସାଯଣ/ଯାଈଟଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ଏଓ ଫନିଭିଣ ୄଓନ୍ଧ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓାମ ୟ ଓୄଯ ׀  

IIB ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଘଣନତି ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ା ୄନଟେଓ ’ ୄଯ ତାରିଓାବୁକ୍ତ 
ଓଯ,ି ଏହାଯ ହସି୍ପଟର ଣୁନକି୍ ଅଆଡ.ି ଭାଷ୍ଟଯ ଓାମ ୟକ୍ରଭ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯ ିସାଯଙି ି׀  
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IIB ଯ ସଫ ାଧୁନଓି ସୂତ୍ରାତ ୄହାଆାୄଯ TPA, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାନଙୁ୍କ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ଗ୍ରୀଡ୍ ଯ ୄଦଔାୄଯଔା ଓଯଫିା ׀ ସୂତ୍ରାତଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଈଙ ି ଘଓିତି୍ସା ଭରୂୟୄଯ ାଯଦର୍ତିା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସୁଦକ୍ଷ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ସହତି ଫୀଭା ଦାଫୀ ଯଘିାନଯ ଏଓ ପ୍ରଣାୀ ଅଣଫିାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ 
ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀ 

4. ର୍କି୍ଷା ସଂସ୍ଙାନ ୄମଯଓି ି ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ସଂସ୍ଙାନ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ଫୀଭା ଏଓାୄଡଭୀ ମିଏ ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା  
ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ସଂସ୍ଙାନକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭହୂ ମିଏ ସମ୍ଭାଫୟ 
ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

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

6. ୄଫୈଧାନଓି ତତ୍ତ୍ୱ ୄମଯଓି ି ଫୀଭା ୄରାଓା, ଈୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଣ ଏଫଂ ସବିିର ୄଓାଟ ଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ଫଚାଯୄଯ ଏଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଈୄବାକ୍ତା ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ଯ ସଭସୟା ଅସଥିାଏ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

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

b) ଏହାଯ ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ତ ି ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଏଓ ଈମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଣାୀ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାୄଯ 
ସଯଓାଯ ଏଓ ଭଔୂୟ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

c) ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ସ୍ଗଯ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ୄରାଓସଂଔୟା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ଓାଯଓ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀  

d) ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ୄହଈଙନ୍ତ ିପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ, ମାହା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିାର ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 
ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ଗଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ଔଙ୍ଙ  ଫଢ ିଥାଏ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ତୃତୀଣଓ ୄସଫା ସଫ ାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା 
ୄହାଆଥାଏ ׀  

e) ବାଯତଯ ନଚିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଘୟାୄରଙ୍ଗସଫୁ ଯହଙି ି ୄମଯଓି ି ଚନସଂଔୟା ଫୃଦ୍ଧ ି ଏଫଂ ସହଯୀଓଯଣ ୄମଈକଁୁଡଓି ଈମୁକ୍ତ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀  

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

g) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ୄନଓ ୄଔାୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ତି, ୄଓୄତଓ ୂଫ ାଫର୍ୟଓ/ଅଧାଯଓି ସଂଯଘନା ୂଆନଫ ାିଷ୍ଟ୍ରଓଘଯ  
ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ନୟଭାୄନ ଫୀଭା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ୄବ୍ରାଓଯ, ବିଓର୍ତ୍ ା  ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ବ ିଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାୄନ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ନୟ ଫନିଣିାଭଓ, ର୍କି୍ଷଣ ତଥା ୄଫୈଧାନଓି ତତ୍ତ୍ୱଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ନଚି ନଚି 
ବୂଭଓିା ସଂାଦତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

a) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା 
b) ଫାଣିଚୟିଓ ଫୀଭା 
c) ଚାତୀଣଓଯଣ 
d) ପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭଓି ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା 
e) ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ 
f) ୄବ୍ରାଓଯ ୂଦରାର  
g) ବିଓର୍ତ୍ ା 
h) ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ 
i) ଅଆ. ଅଯ. ଡ.ିଏ. 
j) ୄରାଓା   
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ଧ୍ୟାୟ 18 
ଫୀଭା ଦରିରୀଓଯଣ  

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଫୀଭା ଈୄଦୟାକୄଯ, ଅୄଭଭାୄନ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭ , ଦସ୍ଗାଫଚି ଆତୟାଦ ି ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯୁ ׀ ଏହ ି ଧ୍ୟାଣ ଫବିିନ୍ନ 
ଦସ୍ଗାଫଚି /ଓାକଚତ୍ର ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ୄସସଫୁଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ୄଦଆ ଅଭଓୁ ୄନଆମାଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ପଭ ଯ ସଠ୍କି୍ 
ସ୍ୱଯୂ, ଏହାଓୁ ଓିଯ ିଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ତଥୟ /ସୂଘନା ଭାକିଫାଯ ଓାଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ନ୍ତଜ୍ଞ ାନ 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  
B. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୂସଙ୍କଟାଙ୍କନ  ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
C. ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା 
D. ପି୍ରଭଣଭ ଯସଦି 
E. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି 
F. ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟ ି
G. ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
H. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫୟାଔୟା 
I. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା 
J. ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ‘ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଙୁ୍କ ଚାଣନୁ୍ତ’ଭାକ ଦର୍ଓିା 
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ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ଭୄତ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

a) ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
b) ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓାଯ ଭହତ୍ୱ ଈୄଯ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯଫିାୄଯ 
c) ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ଏଫଂ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 64VB ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
d) ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ  ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
e) ରିସୀ ସର୍ତ୍ ାଫୀ, ୋୄଯଣ୍ଟ ିଏଫଂ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
f) ଷୃ୍ଠାଙ୍କନକୁଡଓି ଓାହିଁଓ ିଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
g) ରିସୀ ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ଅଆନ ନୟାଣାଣୄଯ ୄଓଈଁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ୄଦଔାମାଏ, ଏହାଓୁ ଫୁଛଫିାୄଯ ׀ 
h) ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଓାହିଁଓ ିଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
i) ଭନ ି ରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଓ’ଣ ୄଟ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଙୁ୍କ ଚାଣନୁ୍ତ ଭାକ ଦର୍ଓିା ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ଓ’ଣ ଓଯଫିା 

ଅଫର୍ୟଓ, ଏହାଓୁ ଚାଣଫିାୄଯ ׀ 
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A. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ 

ୄମଯଓି ିୂୄ ଫ  ଓୁହାମାଆଙ,ି ଫୀଭା ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ ମାହାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଏଓ ରିସୀୄଯ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭା 
ଦରିରୀଓଯଣ ରିସୀଯ ନକି ଭ ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ନୁୄହଁ ׀ ୄମୄହତୁ ୄବ୍ରାଓଯ  ବିଓର୍ତ୍ ା ବ ି ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଥାଅନ୍ତ ି
ୄମଈଭଁାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଛିୄ ଯ ଓାମ ୟ ଓଯନ୍ତ,ି ଏହା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଓୄଫ ଫ ିସାକ୍ଷାତ ଓଯ ିନ 
ାଯନ୍ତ ି׀  

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

ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ, ଗ୍ରାହଓଯ ନଓିଟତଭ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଗ୍ରାହଓଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଓୁ ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି 
ଫରି୍ଣୄଯ ସଭସ୍ଗ ସୄନ୍ଦହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିାଓୁ  ୄସକୁଡଓି ଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ବିଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ 
ସଭନ୍ଧତି ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଏଫଂ ଫୀଭାୄଯ ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିୄଯ ଥିଫା ତଥୟ/ସୂଘନାଯ 
ଭହତ୍ୱ  ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଫୁଛଫିା ଈଘତି୍ ׀  

1. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ 

ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଙା ଭୂତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ୄଟ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ସଘୂୀତ ଓୄଯ :  

 ୄସ ଓଏି ୄଟ 

 ୄଓଈଁ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ୄସ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  

 ୄସ ଓ’ଣ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ, ତାହାଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ 

 ୄଓୄତ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ  

ସଂରୂ୍ଣ୍   ଫଫିଯଣୀଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ୄଭୌଦି୍ରଓ ଭୂରୟ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟ/ସୂଘନା ׀  

a) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଦ୍ାଯା ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

i. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ 
ପଭ ଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ନଭିନ ଫରି୍ଣୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ : 

 ଫୀଭା ୄଦଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ଓଭିା ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା ଏଫଂ 

 ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଦଅିମିଫାଓୁ ଥିଫା ସୁଯକ୍ଷାଯ ହାଯ, ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା  

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ୄସହ ିତଥୟକୁଡଓୁି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଈୄମାକ ୄହାଆଥାଅନ୍ତ ି  ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ /ସୂଘନାଯ ׀
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁନ୍ତ ି׀  
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ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନା ଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ରିସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଯ ୂଫ ଯୁ ପ୍ରଓଟ ହୁଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଯ ଫଧି ସାଯା  
ଏଯଓି ିଘୁକି୍ତଯ ସଭାପି୍ତ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘାରୁ ଯହଥିାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ମଦ ିଫୀଭିତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ୄଖାର୍ଣା ଓଯଙି ିୄମ ୄସ ୄଭାଟଯ ୄସ୍ପାଟ ସ ଓଭିା 
ଶ୍ୱାୄଯାହଣ ୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଯୄହ ନାହିଁ , ତାଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀ ଫଧି ସାଯା ୄସ ୄସବ ିଧନ୍ଦାୄଯ ସଂରଗ୍ନ 
ଯହଫି ନାହିଁ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ୄଟ ମିଏ ଏହ ିସଫୁ ତଥୟ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ 
ଓଯଫି ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫି ׀  

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ କୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ନାଭ, ୄରାୄକା, ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ଏହାଯ ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା 
ଫୀଭା/ଈତ୍ପାଦଯ ଫକ /ପ୍ରଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ପି୍ରଣ୍ଟଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଟପି୍ପଣୀ 
ୄମାଡଫିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଥାକତ ୄଟ, ମଦ ିଏହ ିସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଅଦର୍  ପଭ ାଟ୍ ଓଭିା ପ୍ରଥା ନାହିଁ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିଟପି୍ପଣୀ ଯ ୄଓୄତଓ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ:ି  

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

 ‘ଓବ୍ନାନୀ ସଙ୍କଟୄଯ ଯହଫି ନାହିଁ ୄମ ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍  ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ’ ׀    

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧୄଯ ୄଖାଷଣାତ୍ର : ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄମାଡଥିାନ୍ତ ି
ମାହା ଈୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଓଯଥିାଏ ׀ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ପଭ ଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯଫିାଯ ଓଷ୍ଟ 
ଈଠ୍ାଆଙ ିଏଫଂ ୄସଥିୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ତଥୟ ସଫୁଓୁ ଫୁଛଙି,ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ ତଥୟଯ ବୂର ଘତି୍ରଣ ଓାଯଣଯୁ 
ସମ୍ମତ ିାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫସଯ ଯହଫି ନାହିଁ ׀  

ଏହା ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଭଔୂୟ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଫୀଭିତ କ୍ଷୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଈୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଫାଯ 
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସାଧାଯଣ ନଣିଭ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଘୁକି୍ତଣ ଓର୍ତ୍ ଫୟୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓୄଯ ׀  

ୄଖାଷଣାତ୍ରଯ ଅଦଶଧ ପଭଧ 

IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସି୍ଙତ ଅଦର୍  ୄଖାର୍ଣାତ୍ରଯ ପଭ ାଟ ନଭିନ ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଙିନ୍ତ ି:  

1. ଭଁ/ୁଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ, ୄଭା ତଯପଯୁ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତ ତଯପଯୁ, 
ୄମ ୄଭା/ଅଭ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଈୄଯାକ୍ତ ଫକ୍ତଫୟ, ଈର୍ତ୍ଯ ଏଫଂ/ଓଭିା ଫଫିଯଣୀ, ୄଭାଯ ସଫ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ 
ହସିାଫୄଯ ସତୟ ଏଫଂ ସଫୁ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄମ ଏହ ିନୟ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ତଯପଯୁ ଭଁ/ୁଅୄଭ ପ୍ରସ୍ଗାଫ 
ୄଦଫାଓୁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ୄଟ /ଟୁ ׀ 
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2. ଭଁୁ ଫୁଛୁଙ ିୄମ ୄଭା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ/ସୂଘନା ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଅଧାଯ ୄହଫ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ୄଫାଡ  ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଥାଏ ଏଫଂ ରିସୀ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ 
ୄଓଫ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ׀ 

3. ଭଁ/ୁଅୄଭ ଅହୁଯ ିୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫଟ ିଈସ୍ଙାିତ ଓଯ ିସାଯରିା ୄଯ ଓନୁି୍ତ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟ 
ସ୍ୱୀଓୃତଯି ସଘୂନା ୂଫ ଯୁ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ଫୟଫସାଣ ଓଭିା ସାଭାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄଯ ୄହଈଥିଫା 
ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ ନ ଫରି୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫି ି/ଓଯଫୁି ׀ 

4. ଭଁ/ୁଅୄଭ ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ଏଫଂ ୄସହ ିଓବ୍ନାନୀ ସହତି ସମ୍ମତ ୄହଈଙ/ିୄହଈଙୁ ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଡାକ୍ତଯ ଓଭିା 
ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ୄଭଡଓିର ତଥୟ ଘାୄହଁ ମିଏ ୄଓୌଣସ ି ସଭଣୄଯ ଫ ି ଫୀଭତି ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ 
ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିିଫ ଥଫା ୄଓୌଣସ ିତୀତ ଓଭିା ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ ନମୁିକି୍ତଦାତାଠ୍ାଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟ 
ଘାୄହଁ ମାହା ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ର୍ାଯୀଯଓି ଓଭିା ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ଏଫଂ 
ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ସୂଘନା ଘାୄହଁ ମାହା ାଔୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓଭିା ଦାଫୀ ସଭାଧାନ 
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଈୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀  

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

b) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧୄ ଯ ପ୍ରଶନକୁଡଓିଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ ସଂଔୟା  ସ୍ୱଯୂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଯ ଫକ  ନୁସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓାଯ ୄମଯଓି ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଏଫଂ ମାତ୍ରା ଫୀଭାୄଯ,. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ କୁଡଓି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, 
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟାସ, ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ,ି ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ, ଅନୁଫଂର୍ଓି କଣୁ, ତୀତ ଫୀଭା ନୁବୂତ ି
ଆତୟାଦ ିଫରି୍ଣୄଯ ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ତତ୍ତ୍ୱ  

i. ସଂରୂ୍ଣ୍ଧ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ନାଭ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ନଚିଯ ଯଘିଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ୄଦଫାୄଯ ସଭଥ  ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ଏହା ଚାଣଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ 
ୄମ ଓାହା ସହତି ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯାମାଆଙ,ି ମାହା ଦ୍ୱଯା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଥିଫା ରାବସଫୁ ୄଓଫ ଫୀଭିତ ପ୍ରାପ୍ତ 
ଓଯିାଯଫି ׀ ଯଘିଣ ସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ୄସହସିଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄଓହ ି ନୟ ଚୄଣ ୂଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ବ ି ସଙ୍କଟ ଫୀଭିତୄଯ ଏଓ ହତି ହାସର ଓଯଥିାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯ ି
ଥାଆ ାୄଯ ׀  

ii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ସଂଓଧ ଫଫିଯଣୀ 

ଈୄଯ ଈରିଳଖିତ ଓାଯଣସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ସଂଓ  ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀  
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iii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ୄଶା, ଚୀଫଓିା ଓଭିୋ ଫୟଫସାୟ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ବ ିୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ୄର୍ା/ଫୃର୍ତ୍,ି ଚୀଫଓିା ଓଭିା ଫୟଫସାଣ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  
ୄଟ ୄମୄହତୁ ସଙ୍କଟ ସହତି ୄସକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓ ସଭନ୍ଧ ଥାଆାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

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

iv. ଫୀଭାଯ ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ଯଘିୟ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ୄସହ ିଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ମାହାଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦଅିମାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ଏହା ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଏହା :  

i. ଏଓ ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ମାତ୍ରା ୂଓାହା ଦ୍ୱାଯା, ୄଓୄତୄଫୄ, ୄଓଈଁ ୄଦର୍ଓୁ, ୄଓଈଁ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯ  ୄଟ ଥଫା 

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

v. ଫୀଭା ଯାର୍ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯ ସୀଭା ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ 
ସୂଘୀତ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

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

vi. ୂଫଧଫର୍ତ୍ଧୀ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ଧଭାନ ଯ ଫୀଭା 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ତାଯ ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀଯ ସୂଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ି  ଏହା ׀
ତାଯ ଫୀଭା ଆତହିାସଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ୄଟ ׀ ୄଓୄତଓ ଫଚାଯୄଯ ସଷି୍ଟଭସଫୁ ଯହଙି ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫୀଭତି 
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ୄକାନୀଣ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ଏହା ଭଧ୍ୟ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ତାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଙି,ି 
ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍  ରାକ ୁ ଓଯଙି,ି ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫଦ୍ଧତି ପି୍ରଭଣିଭ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଙି ି ଓଭିା ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ 
ଓଯଫିାୄଯ ଭନା ଓଯଙି ିଓଭିା ତାଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଙି ିଓ ି׀  
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ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଘତି ଫୀଭାଯ ଫଫିଯଣୀ ୄମଈଁଥିୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ନାଭ ସମି୍ମତି ଥିଫ, ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ 
ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭାୄଯ ଏଓ ସମ୍ଭାଫନା ଯୄହ ୄମ ଫୀଭିତ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଠ୍ାଯୁ 
ରିସୀ ୄନଆ ଥାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ହାନ ିଖୄଟ, ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ ଓଯନ୍ତ ି  ଏହ ିସୂଘନା ׀
ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଂର୍ଦାନଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଈଙ ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି
ଓଯାମାଈଙ ିଏଫଂ ୄସହ ିୄକାଟଏି ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଫହୁଫଧି ରିସୀ ଓାଯଣଯୁ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈ ନାହିଁ ׀  

ୁନଶ୍ଚ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭାୄଯ ୄସହ ିଚୄଣ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ନୟାନୟ PA ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଯୁକ୍ଷାଯ ଯାର୍ ିୂଫୀଭା ଯାର୍ ି ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହିଁଫ ׀ 

vii. ହାନ ିନୁବୂତ ି

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ ୄସ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ହାନଯି ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ୄଖାର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଓୁହାମାଏ, ୄସକୁଡଓି ଫୀଭତି 
ୄହାଆଥାଅନୁ୍ତ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାନୁ୍ତ, ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓୁ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ତୀତୄଯ ଓିଯ ି
ସଙ୍କଟଓୁ ସଞ୍ଚାତି ଓଯଥିିରା, ଏହାଯ ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄସସଫୁ ଈର୍ତ୍ଯଠ୍ାଯୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ 
ବରବାୄଫ ଫୁଛ ି ାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଅୄଣାଚତି ଓଯଫିା ଓଭିା ଅହୁଯ ି ଧିଓ ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିା 
ଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନିନ୍ତ ି׀  

viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ାଯା ୄଖାଷଣାତ୍ର 

ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ୄଟ, ପଭ ୄଯ 
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ସମି୍ମତି ଓଯାମାଏ ୄମ ଈର୍ତ୍ଯକୁଡଓି ସତୟ  ସଠ୍କି୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄସ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ 
ଓଯୁଙ ିୄମ ଏହ ିପଭ  ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଅଧାଯ ୄହଫ ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ବୂର ଈର୍ତ୍ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଘୁକି୍ତଓୁ ଫଜ୍ଞା ଓଯଫିାଯ 
ଧିଓାଯ ୄଦଫ ׀ ନୟାନୟ ନୁବାକ ମାହା ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ସାଧାଯଣ ୄହାଆଥାଏ, ୄସସଫୁ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ, ତାଯଔି ଏଫଂ 
ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ସୁାଯରି୍ ୄଟ ׀  

ix. ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଈୄମାକ ଓଯା ନ ମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଥଫା ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସଘୂନାଓୁ 
ୄଯଓଡ  ଓଯଫି, ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ାଔଯୁ 15 ଦନିଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁଷି୍ଟ ଓଯଫି ଏଫଂ ସଘୂନା/ତଥୟଓୁ ଏହାଯ 
ରିସୀୄ ଯ ସମି୍ମତି ଓଯଫି ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଯ ଦାଫୀ ଓୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄଓୌଣସ ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟ/ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯ ିନାହିଁ ଥଫା ଏଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ଭ୍ରଭାମକ ଓ ଓଭିା ଭଥିୟା ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି,ି ଏହାଓୁ ପ୍ରଭାଣତି ଓଯଫିାଯ ବାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ୄଡ ׀ 

ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଏଯଓି ିୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ ୄଯଓଡ  ଓଯଫିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ 
ଯହଙି ି׀ ମାହାଓୁ ପୄରା-ପ୍ ଚଯଅିୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀   

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ୄଓୄତଓ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି:  

1. ପ୍ରସ୍ଗାଫପଭ  ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା ସମି୍ମତି ଓୄଯ ମାହା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ୄମଯ ିଓ ିସୁଯକ୍ଷା, 
ଫଚ ନ, ପ୍ରାଫଧାନ ଆତୟାଦ ି  ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ଏହାଯ ׀
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଓୁ ଚାଣିଙ ିୄଫାରି ଏହା ଈୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ 
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2. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ନାଭ, ଠ୍ଓିଣା, ଫୟଫସାଣ, ଚନମ ତାଯଔି, ରିଙ୍ଗ, ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସହତି ସଭନ୍ଧ, 
ହାଯାହାଯ ିଭାସଓି ଅଣ ଏଫଂ ଅଣ ଓଯ ୟାନ୍ ନଂ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଙ୍କ ନାଭ  ଠ୍ଓିଣା, ତାଙ୍କ ୄମାକୟତା  
ଞି୍ଜଓଯଣ ନଭଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଏଓତ୍ରତି ଓୄଯ ׀ ଦାଫୀ ଟଙ୍କାଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ଫୟାଙ୍କ 
ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଚଓିାରି ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ଏଓତ୍ରତି ଓଯାମାଏ ׀ 

3. ଏହା ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ୄଭଡଓିର ସି୍ଙତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଥାଏ ׀ ପଭ ୄଯ ଥିଫା ଏହ ିଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ତୀତ 
ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଈୄଯ ଅଧାଯତି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ସଙ୍କଟଯ ମଥାଥ  ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଥାଏ ׀ 

4. ୄସ ପଭ ୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଓୌଣସ ିୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିରା ଓ ିନାହିଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏହାଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ 
ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ 

5. ୁନଶ୍ଚ, ୀଡତି ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିନୟ ୄଯାକ ଓଭିା ଫୟାଧି ଥଫା ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖ ଟଣାଯ ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ 
ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ଭକାମାଆଥାଏ : 

a. ୄଯାକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସା 
b. ପ୍ରଥଭ ଘଓିତି୍ସା ଯ ତାଯଔି 
c. ମତ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା 
d. ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଅୄଯାକୟ ରାବ ଓଯଙି ିଓ ି

6. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ତଥୟଓୁ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ 
ଏଫଂ ତାଯ ଜ୍ଞାତସାଯୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄଯାକ ଓଭିା କ୍ଷତ ଯ ୄଓୌଣସ ିନଶିି୍ଚତ ଫଦିୟଭାନତା ଓଭିା ଈସ୍ଙିତ ିଙ ିଓ ିମାହା ାଆଁ 
ଡାକ୍ତଯୀ ଧ୍ୟାନ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

7. ପଭ  ତୀତ ଫୀଭା  ଦାଫୀ ଆତହିାସ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ତଯିକି୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ 
ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

8. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓୁି ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଈଘତି୍ ׀ 

9. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ୄସହ ି ଡାକ୍ତଯଔାନା/ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯଠ୍ାଯୁ ୄଭଡଓିର 
ତଥୟ/ସୂଘନା ଭାକିଫା ାଆଁ ଧିଓାଯ ୄଦଆଥାଏ ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ୄସହ ିୄଯାକ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଙିନ୍ତ ିଓଭିା ଓଯିାଯନ୍ତ ିମାହା ତାଯ ର୍ାଯୀଯଓି ଓଭିା ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାଏ ׀ 

10. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ୁଷି୍ଟ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ପଭ ଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଯହଥିିଫା ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓାଓୁ ାଠ୍ ଓଯଙି ିଏଫଂ ସର୍ତ୍   
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଆଙୁ୍ଚଓ ୄଟ ׀ 

11. ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଘୁକି୍ତଯ ଅଧାଯ ସ୍ୱଯୂ ଫକ୍ତଫୟ କୁଡଓିଯ  ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ସତୟତା ସଭନ୍ଧୄଯ ସାଧାଯଣ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଓୁ 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

ୄଭଡଓିର ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ପ୍ରତଓୂି ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତଓୁ ଭଧୁୄଭହ, ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଙାତ ି ଦଯଚ ଓଭିା 
ଓୄଯାନଯୀ ମୄଥଷ୍ଟତା ଓଭିା ଭାୄଣାଓାଡନିର ଆନଫାଓ ର୍ନ ବ ିୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ 
  ׀
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ଏକୁଡଓି ଏଓ ପଭ  ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ୄହଫାଓୁ ୄଡ ମାହାଓୁ ଓନସରିଟଙ୍୍ଗ ପିଚସିଅିନ୍ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହ ିପଭ ଓୁ 
ଓବ୍ନାନୀଯ ୟାୄନର ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥାଏ, ମାହାଯ ଭତ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ସ୍ୱୀଓୃତ,ି ଫଚ ନ, ଆତୟାଦ ିଯ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମାଆଥାଏ ׀  

IRDAI ନୁଫନ୍ଧ ରକାଆଙନ୍ତ ିୄମ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ସହତି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି  ତାଯ ଯରି୍ଷି୍ଟ କୁଡଓୁି ସଂରଗ୍ନ ଓଯଫିାଓୁ 
ଡଫି ଏଫଂ ତାହାଓୁ ଫୀଭିତ ାଔଓୁ ତାଯ ୄଯଓଡ  ାଆଁ ଠ୍ାଆ ଦଅିମିଫା ଈଘତି୍ ׀  

2. ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ବୂଭିଓା 

ଈବଣ କ୍ଷ ଥ ାତ୍ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରତ ିଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହଥିାଏ ׀  

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା ଏଓ ୄବ୍ରାଓଯ, ମିଏ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ, ତାଯ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି ୄମ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ  ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  
IRDAI ଫନିଣିଭନ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ପ୍ରତ ିଦାଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀  

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ (ଳାଏଣ୍ଟ) ପ୍ରତ ିଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ଓର୍ତ୍ଧଫୟ 

IRDAI ଫନିଣିଭନ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଥଫା ଏହାଯ ବିଓର୍ତ୍ ା ଥଫା ନୟ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ସଫ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସଯୁକ୍ଷା ମାହା 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ହତିୄଯ ୄହଫ, ତାହା ଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାୄଯ ତାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସଓାୄର୍ ଏଓ 
ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ସଯୁକ୍ଷା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ /ସୂଘନା ପ୍ର ׀   ଦାନ ଓଯଫି‛ ׀   

ୄମଈଁଠ୍ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଥଫା ତାଯ ବିଓର୍ତ୍ ା ଥଫା ଏଓ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଯାଭର୍  ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ , 
ୄସବ ିଫୟକି୍ତ ଈର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓାୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯାଭର୍  ୄଦଫା ଈଘତି୍ ׀  

ୄମଈଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଣଯୁ ୄହଈ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ନୟାନୟ ସଭନ୍ଧତି ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓି ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯାମାଆନାହିଁ, 
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଗ୍ରାହଓଠ୍ାଯୁ ଏଓ ପ୍ରଭାଣତ୍ରଓୁ ସଭାଫଷି୍ଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମ ପଭ   ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓିଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ତାହାଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ୄମ ୄସ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଘୁକି୍ତଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଯୂୄ ଫୁଛଙି ି׀ 
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B. ପ୍ରସ୍ତାଫ (ସଙ୍କଟାଙ୍କନ) ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍  ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ୄଭାଟାୄଭାଟ ିଯୂୄ ନଭିନ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ : 

 ଫୀଭିତଯ ଫଫିଯଣୀ 
 ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଯ ଫଫିଯଣୀ 
 ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରଓାଯ 
 ୄବୌତଓି ରକ୍ଷଣକୁଡଓିଯ ରକ୍ଷଣ ଈବଣ ସଓାଯାମକ ଓ ଏଫଂ ନଓାଯାମକ ଓ 
 ଫୀଭା ଏଫଂ ହାନଯି ୂଫ  ଆତହିାସ 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଈ.ସ୍ୱ. 45 ଫର୍ ଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ଫଣସ୍କଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଏଓ 
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ାଔଓୁ ଭଧ୍ୟ ଠ୍ାଆାୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ଈରବ୍ଧ ତଥୟ ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ, ୄମଈଁଠ୍ ିଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଯାଭର୍  
ଦଅିମାଆଙ,ି ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟ   ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ସୁାଯରି୍ ଅଧାଯୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନଏି ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ, ୄମଈଁଠ୍ ି
ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ନୄହଁ, ସମ୍ଭାଫୟ ଓଲାଏଣ୍ଟ ଠ୍ାଯୁ  ଧିଓ ସୂଘନା ାଆଫା ାଆଁ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଭଧ୍ୟ 
ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ତାୄଯ ସଙ୍କଟ ଓାଯଓ ାଆଁ ରାକୁ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଭୂରୟ / ହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ଏଫଂ 
ଫବିିନ୍ନ ଓାଯଓ ଅଧାଯୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓୄଯ, ମାହାଓୁ ତାୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଦୂତ ୄଫକ  ଦକ୍ଷତା ସହତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରସ୍ଗାଫକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ତା’ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ସଭସ୍ଗ ନରି୍ଣ୍ ଣଓୁ ଏଓ ମଥାଥ  
ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯଥିାଏ ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଉୄଯ ଟପି୍ପଣୀ 

IRDAI ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ 15 ଦନି ଯ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ବିଓର୍ତ୍ ା 
ଏହ ିସଫୁ ସଭଣୄଯଔାଯ ୋକ୍ ଓଯଫିା, ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ଯୂୄ ପୄରା-ପ୍ ଓଯଫିା ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଅଫର୍ୟଓ ଗ୍ରାହଓ 
ୄସଫା ଯୂୄ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ / ଫୀଭିତ ସହତି ସଂଓ  ଯଖିଫାଯ ଅର୍ା ଯଔାମାଏ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଫରି୍ଣୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାଯ ଏହ ିସଂୂର୍ଣ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁହାମାଏ ׀  

 

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

I. 7 ଦନି 
II. 15 ଦନି 
III. 30 ଦନି 
IV. 45 ଦନି 
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C. ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା 

ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ସମ୍ଭାଫୟ ୄକ୍ରତାଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ଏହା ତଯପଯୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ׀ ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ୄବ୍ରାଘଯ ଓଭିା ରିପୄରଟ୍ ଅଓାଯୄଯ ଥାଏ ଏଫଂ ୄସବ ିସମ୍ଭାଫୟ ୄକ୍ରତାଭାନଙୁ୍କ ଏଓ 
ଈତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଯଘିଣ ଓଯଫିାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ଓୄଯ ׀ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓାଯ ନକି ଭ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ତଥା 
IRDAI ଙ୍କ ରିସୀଧାଯୀଯ ସ୍ୱାଥ  ସଯୁକ୍ଷା ଧିନଣିଭ 2002 ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ 2013 ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ ׀  

ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭା ଈତ୍ପାଦଯ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା ରାବଯ ଯସିଯ, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ଫସି୍ଗାଯଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ 
ଏଫଂ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ୋୄଯଣ୍ଟ,ି ଫଚ ନ ଏଫଂ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାୄଫ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

ଈତ୍ପାଦ ଈୄଯ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ଯାଆଡଯ ୂଅଡ-ନ ଓବଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଈଥିଫା  କୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ୄସକୁଡଓିଯ ରାବଯ ଯସିଯ 
ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ׀ ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ସଫୁ ଯାଆଡଯ ଓୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯ ିନଦି୍ଧ ାଯତି ପି୍ରଭିଣଭ ଭୂଔୟ 
ଈତ୍ପାଦଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ 30% ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ 

ନୟାନୟ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ତଥୟ/ସୂଘନା ୄମଈସଁଫୁଓୁ ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା ପ୍ରଓଟନ ଓଯଫିା ଈଘତି୍, ୄସକୁଡଓି ୄହଈଙ ି: 

1. ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଣୁ ଫକ  ାଆଁ ଓଭିା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ାଆଁ ଓବଯ ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିାଥ ଓୟ 
2. ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଫଧି/ସର୍ତ୍ ାଫୀ 
3. ୄଓୄତଓ ଯସି୍ଙିତ ିନ୍ତକ ତ ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଯ ଫଧି/ସର୍ତ୍ ାଫୀ 
4. ଫବିିନ୍ନ ଯସିି୍ଙତ ିନ୍ତକ ତ ରାକୁ ୄହଈଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଓଭିା ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ଯ ଫଫିଯଣୀ 
5. ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ ାଫୀଯ ୄଓୌଣସ ିସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଯ ସମ୍ଭାଫନା 
6. ୄସହ ି ୄକାଟଏି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ର୍ୀଘ୍ର ପ୍ରୄଫର୍, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ନୂତନୀଓଯଣ, ନୁଓୂ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି ଆତୟାଦ ିାଆଁ 

ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୁଯସ୍କତୃ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିୄପ୍ରାତ୍ସାହନ  
7. ଏଓ ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ୄମ ଏହାଯ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ସୁଫାହୟ ଟନ୍ତ ିମାହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି 

ୄଓୌଣସ ି ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ମିଏ ୄସହ ି ଏଓା ରାବ ଥିଫା ୄସବଅି ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ୄସ ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଫୀଭା ଘାରୁ ଯଖିଥିୄର ଈୄବାକ ଓଯଥିାନ୍ତା ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା 
ପ୍ରଓାଶତି ଓଯିଥାନ୍ତ ି  ସ ବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧୄଯ ଏଓ ୄଖାଷଣାତ୍ର ସମି୍ମତି ହୁଏ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓାଓୁୄ ׀
ାଠ୍ ଓଯିଙ ିଏଫଂ ଏହା ସହତି ସମ୍ମତ ୄଟ ׀  
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D. ପି୍ରଭୟିଭ ଯସଦି 

ୄମୄତୄଫୄ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଯସଦି ୄଦଫା 
ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ୄଟ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସ ିଫ ିପି୍ରଭଣିଭ ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄସୄତୄଫୄ ଫ ିଏଓ ଯସଦି ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଏ ׀  

ଯବିାଷା 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଈଥିଫା ପ୍ରତପି ଓଭିା ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ׀  

1. ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନ (ଫୀଭା ଧିନୟିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 64 VB) 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫଧଯୁ, ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପି୍ରଭିୟଭଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଏଓ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ପ୍ରାଫଧାନ ୄଟ, ମାହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭଣିଭ 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ଏଓ ୄଫୈଧ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହ ି
ନୁବାକ ବାଯତଯ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଈୄଦୟାକଯ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଟ ׀  

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

a) ଫୀଭା ଧିନଣିଭ-1938 ଯ ନୁବାକ 64 VB ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟ ଧାଯଣ 
ଓଯଫି ନାହିଁ ୄମ ମ ୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓଭିା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ୄଫାରି କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମାଆ 
ନାହିଁ ଓଭିା ନଦି୍ଧ ାଯତି ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରୀଭୄଯ ଚଭା ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀ 

b) ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ତଯପଯୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଈୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଚଭା ଓୄଯ, ୄସ ଫୟାଙ୍କ 
ଓଭିା ୄାଷ୍ଟର ଙୁଟ ିଦନି ଫୟତୀତ ନୟ ଦନିକୁଡଓିୄଯ ଚଭା ଓଯଫିାଯ ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଯ ଓଭିର୍ନ ଓୁ ଫନିା ଓାଟ ି
ଏଓତ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ସଂୂର୍ଣ୍  ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ଚଭା ଓଯଫି ଓଭିା ତା ାଔଓୁ ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାଆଫ ׀  

c) ଏହାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଔାମାଆଙ ିୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓଫ ୄସହ ିତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଈଁ ତାଯଔିୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନକଦ ଯୂୄ ଓଭିା ୄଘାକ୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀ 

d) ୄମଈଁଠ୍ ିପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଡାଓ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄାଷ୍ଟାର ଓଭିା ଭନ ିଡ ଯ ଓଭିା ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ି
ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ୄମଈଁ ତାଯଔିୄଯ ଭନ ି ଡ ଯଓୁ ଫୁକ୍ ଓଯାମାଆଥିଫ ଓଭିା ୄଘକ୍ ଓୁ ୄାଷ୍ଟ 
ଓଯାମାଆଥିଫ, ୄମଭିତ ିଫ ିପ୍ରଓଯଣ ୄହାଆଥାଈ ׀ 

e) ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄଓୌଣସ ିଯପିଣ୍ଡ ୂୄପଯସ୍ଗ  ମାହା ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଓଭିା ଏହାଯ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଭିା 
ନୟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଓାଯଣ ୄମାକଁ ୁଫୀଭିତ ାଆଁ ୄଦଣ ୄହାଆ ାୄଯ, ଏହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ କ୍ରସଡ ଓଭିା ଡ ଯ 
ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ୄାଷ୍ଟାର/ଭନ ିଡ ଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭତି ଠ୍ାଯୁ 
ଏଓ ଈମୁକ୍ତ ଯସଦି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫି ׀ ଅଚଓିାରି ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଅଓାଈଣ୍ଟୄଯ ଯାର୍ଓୁି ସଧିା ବାୄଫ ଚଭା ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଥା 
ଙ ି׀ ୄସବ ିଯପିଣ୍ଡ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ିବିଓର୍ତ୍ ାଯ ଅଓାଈଣ୍ଟ ୄଯ ଚଭା ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀ 
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ଈୄଯାକ୍ତ ଫୂ -ସର୍ତ୍  ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ୄଯ ଫଚ ନ କୁଡଓି ଯହଙି,ି ମାହା ଫୀଭା ନଣିଭାଫୀ 58 ଏଫଂ 59 ୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି׀ 
ୄକାଟଏି ୄହଈଙ ି ୄସସଫୁ ରିସୀ ମାହା 12 ଭାସଯୁ ଧିଓ ସଭଣ ାଆଁ ଘାରୁ ଯୄହ ୄମଯଓି ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ, 
ୄସକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓସିି୍ଗୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ׀ ନୟସଫୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିୄଓୄତଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ କୟାୄଯଣ୍ଟ ି
ଚଯଅିୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄମଈଁଠ୍ ିସଠ୍କି୍ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ଥଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି 
କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥିଫା ନକଦ ଚଭା ଅଓାଈଣ୍ଟ ୄଯ ୄଡଫଟି୍ ଚଯଅିୄଯ ׀  

2. ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତ ି

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଈଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ନଭିନ 
ଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଓଭିା ଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଦଅିମାଆାୄଯ :  

a) ନକଦ; 

b) ୄଓୌଣସ ିଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୄନୄକାର୍ଏିଫଲ୍ ସାଧନ ୄମଯ ିଓ ିବାଯତଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିନୁସୂଘୀତ ଫୟାଙ୍କ ୄଯ 
ଡ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଘକ୍., ଡଭିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟ, ୄ ଡ ଯ, ଫୟାଙ୍କସ  ୄଘକ୍ ;  

c) ୄାଷ୍ଟାର ଭନ ିଡ ଯ; 

d) ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓଭିା ୄଡଫଟି ଓାଡ ; 

e) ଫୟାଙ୍କ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଓଭିା ନକଦ ଚଭା; 

f) ଆଣ୍ଟଯୄନଟ; 

g) ଆ-ୋନସପଯ; 

h) ଫୟାଙ୍କ ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓଭିା ରିସୀଧାଯୀ ଓଭିା ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ସ୍ଙାଣୀ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ 
ୄକ୍ରଡଟି; 

i) ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଈଥିଫା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ିଓଭିା ୄଦଣପ୍ରଦାନ ׀  

IRDAI ଫନିୟିଭନ ନୁସାୄଯ, ମଦ ି ପ୍ରସ୍ତାଫଓ/ରିସୀଧାଯୀ ୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଓଭିୋ ୄକ୍ରଡଟି୍/ୄଡଫଟି୍ ଓାଡଧ ଚଯିଅୄଯ 
ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଘୟନ ଓୄଯ ׀ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄଓଫ ୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଓଭିୋ ୄସହ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓି/ ରିସୀଧାଯୀଯ 
ନାଭୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ରଡଟି୍/ୄଡଫଟି୍ ଓାଡଧ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ׀  
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ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ, ୄତୄଫ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ୄହଫ ?  

I. ସଂଓଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ୄାଷ୍ଟ ଓଯାମାଏ 

II. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯାମାଏ 

III. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଟ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ 

IV. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ 
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E. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 

ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 

ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘାଯଓି ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିଦସ୍ଗାଫଚି ୄଯ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ 
ଅଆନ, 1899 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁସାୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ରକାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀  

ରିସୀଧାଯୀ ଯ ହତି ଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ IRDAI ଫନିଣିଭନ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯଙି ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଓ’ଣ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ୄହଫା ଈଘତି୍ : 

a) ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତଯ ନାଭ ୂକୁଡଓି  ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା ୂକୁଡଓି  
b) ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଓଭିା ହତି ଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ 
c) ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ/ଓଭିା ଫିର୍ତ୍ ିନୁସାୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି 
d) ଫୀଭା ଫଧି 
e) ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିର୍ତ୍ ିଏଫଂ ଫଚ ନ 
f) ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ / ଓାଟୄମାକୟ 
g) ୄଦଣ ୄମାକୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଏଫଂ ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଧୀନୄଯ ୄମଈଠଁ୍ ି ପି୍ରଭିଣଭ ସାଭଣିଓ ୄହାଆଥାଏ, ପି୍ରଭିଣଭ 

ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟଯ ଅଧାଯ  
h) ରିସୀ ସର୍ତ୍ , ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟ ି
i) ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀ ଈୁଚଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ଏଓ ଅଓସି୍ମଓତାଯ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄନଫାଓୁ ଥିଫା 

ଦୄକ୍ଷ 
j) ଦାଫୀ ଈୁଚାଈଥିଫା ଏଓ ଖଟଣା ଖଟଫିାୄଯ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଏଫଂ ୄସହ ି

ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଯ ଧିଓାଯ  
k) ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍  
l) ବୂର ଘତି୍ରଣ, ଓଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ଫୀଭିତଯ ସହୄମାକ ୄମାକଁୁ ରିସୀଯ 

ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ 
m) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଯ ଠ୍ଓିଣା ୄମଈଁଥିୄଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ସଘୂନା ଠ୍ାମାଆାୄଯ  
n) ଯ ାଆଡଯକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  
o) ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ୄରାଓାଯ ଠ୍ଓିଣା 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଈୁଚୁଥିଫା ଏଓ ଦାଫୀ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ 
ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ର୍ୀଘ୍ର ଓଯଫିାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ 
ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନା ୄଦଫାଓୁ ଏଫଂ ୂଫୀଭିତଓୁ  ଅଫର୍ତ୍ ଓ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  
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F. ସର୍ତ୍ଧ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟ ି

ଏଆଠ୍,ି ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନା ୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଈଥିଫା ଦୁଆଟ ିଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  
ୄଟ ׀ ଏକୁଡଓୁି ସର୍ତ୍  ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଓୁହାମାଏ ׀  

1. ସର୍ତ୍ଧ 

ଏଓ ସର୍ତ୍  ୄହଈଙ ିଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ମାହା ଯାଚନିାଭାଯ ଅଧାଯ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ : 

a. ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଅଦର୍  ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଈୄରଳଔ ଓୄଯ: 

ମଦ ି ଦାଫୀଟ ି ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଦକିଯୁ ଓଟୂର୍ଣ୍ /ଚାରିଅତ ି ହୁଏ, ଓଭିା ମଦ ି ତାଯ ସଭଥ ନ ୄଯ ୄଓୌଣସ ି ଭିଥୟା 
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଦଅିମାଏ ଓଭିା ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ଓଭିା ମଦ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଓଙି ିରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା 
ଥଫା ତା ତଯପଯୁ ଓାମ ୟ ଓଯୁଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିଓଟରୂ୍ଣ୍  ସାଧନ ଓଭିା ଈଓଯଣଯ ଫୟଫହାଯ 
ଓଯାମାଏ ଓଭିା ଫୀଭିତ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଭୂଓ ଓାମ ୟ ଥଫା ୄଭୌନ ସମ୍ମତ ିଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ, 
ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଭସ୍ଗ ରାବଯୁ ଫଞ୍ଚତି ଓଯାମିଫ ׀  

b. ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ ସୂଘନା ସର୍ତ୍  ଈୄରଳଔ ଓଯିାୄଯ : 

ଦାଫୀଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଡସିଚାଚ  ତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ ଓଙି ିଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପାଆର ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ 
ଫର୍ୟ, ଏହ ି ସର୍ତ୍ ଯ ୄେବଯ ଓୁ ଫିର୍ତ୍ ି / ଓଷ୍ଟଯ ଘଯଭ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ଏହା 
ଓବ୍ନାନୀଯ ସୄନ୍ତାର୍ ାଆଁ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଏ ୄମ ୄମଈଁ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ଫୀଭିତଓୁ ଯହଥିିରା, ୄସଥିୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି 
ସଭଣ – ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ତା’ ାଆଁ ଓଭିା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ାଆଁ ୄସବ ିସୂଘନା ୄଦଫା ଓଭିା ଦାଫୀ ପାଆର 
ଓଯଫିା ସମ୍ଭଫ ନ ଥିରା ׀  

ସର୍ତ୍ ଯ ଈରଖଂନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଆଙ୍ଚାୄଯ ରିସୀଓୁ ନଷିି୍କ୍ରଣ ଓଯ ିଦଏି ׀  

2. ୋୄଯଣ୍ଟ ି

ୄଓୄତଓ ଯସି୍ଙତି ିନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈୄମାକ ଓଯାମାଏ 
ୁ ଅଦଓୁ ଓମ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ଏଓ ରିସୀୄଯ ନ୍ତବ ׀ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିସହତି, ଫୀଭିତ 
ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ସଂାଦନ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ନଏି ମାହାଯ ନୁାନ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ରିସୀ 
ଫଧିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଏହ ିଓର୍ତ୍ ଫୟ କୁଡଓୁି ଫୀଭିତଯ ନୁାନ ଓଯଫିା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 
ୋୄଯଣ୍ଟକିୁଡଓି ସଙ୍କଟଓୁ ଯଘିାତି ଏଫଂ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍  ମାହାଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ ମାହାଯ ନୁାନ ଘୁକି୍ତଯ ୄଫୈଧତା 
ାଆଁ ଫସୁ୍ଗତଃ ଓଯାମାଏ ׀ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଏଓ ରକା ଦସ୍ଗାଫଚି ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀ ଏହା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଂର୍ ୄଟ ׀ ଏହା ଘୁକି୍ତଯ 
ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ସର୍ତ୍  ୄଟ ୂମାହା ଘୁକି୍ତଯ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ ଯ ଫୂ ଯୁ ଓାମ ୟ ଓୄଯ   ׀ ଏହାଓୁ  ଓୄଠ୍ାଯ ବାୄଫ  ଫସୁ୍ଗତଃ ନଯିୀକ୍ଷଣ  
ନୁାନ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ଏହା ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଈ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାଈ ׀  
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ମଦ ିଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ଯୂଣ ଓଯା ନ ମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଆଙ୍ଚାୄଯ ରିସୀ ନଷିି୍କ୍ରଣ ୄହାଆମାଏ ମଦ ିଏହାଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ 
ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଆଙ ିୄମ ଈରଖଂନ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ହାନ ିୄହାଆନାହିଁ ଓଭିା ଏଥିୄଯ ତାହାଯ ଫଦାନ ନାହିଁ ׀ ଫର୍ୟ, 
ଫୟଫହାଯଓି ଯୂୄ, ମଦ ିୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ସଂରୂ୍ଣ୍ ଯୂୄ ୄଫୈର୍ଣିଓ ପ୍ରଓୃତଯି ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଯୂୄ ଫ,ି ହାନିୄ ଯ 
ଏହାଯ ଫଦାନ ନାହିଁ ଓଭିା ହାନ ିଯ କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ଫଢାଆ ନାହିଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ନଚିଯ ଫିୄ ଫଓ ନୁସାୄଯ ଓବ୍ନାନୀ ରିସୀଯ 
ଭାନଦଣ୍ଡ  ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁମାଣୀ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିାଯନ୍ତ ି ି ସବୄ ׀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ହାନକିୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟଭାକ  ଦାଫୀ ଯୂୄ 
ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ ଦାଫୀଯ ଧିଓ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ, 100 ପ୍ରତରି୍ତୄଯ ନୁୄହଁ ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା ରିସୀୄଯ ନଭିନ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଥାଆ ାୄଯ :  

ଏହାଯ ଧିତ୍ର ଦଅିମାଈଙ ି ୄମ ାଞ୍ଚଚଣ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଏଓାଠ୍ ି ୄସହ ି ଏଓା ସଭଣୄଯ ୄସହ ି ସଭାନ 
ଫାଣୁମାନୄଯ ମାତ୍ରା ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଏହା ଓହ ିାୄଯ ୄମ ଦାଫୀକୁଡଓୁି ୄଓଭିତ ିସଭାଧାନ ଓଯାମିଫ ମଦ ି
ଏହ ିୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ହୁଏ ׀  

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  3 

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକଡୁଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

I. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍  ମାହାଯ ନହିତିାଥ  ରିସୀୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଫନିା ଚଣା ଡଥିାଏ 
II. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍  ମାହାଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ 
III. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍  ମାହାଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯା ମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ରକା ଯୂୄ 

ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥାଏ, ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁୄହ ଁ
IV. ମଦ ିଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ଓଯାମାଏ, ଦାଫୀଓୁ ତଥାି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିଏହା ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 

ୄହାଆ ନ ଥାଏ 
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G. ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ 

ରିସୀକୁଡଓୁି ଏଓ ଅଦର୍  ପଭ ୄ ଯ ଚାଯୀ ଓଯଫିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ପ୍ରଥା ୄଟ ; ୄମଈଁଥିୄଯ ଓଙି ି ଫିର୍ତ୍ଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ  ନୟ ୄଓୄତଓଓୁ ଫଚତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଯବିାଷା  

ମଦ ିଚାଯୀ ସଭୟୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ଧ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ଧନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଥାଏ, ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ ଓୁହାମାଉଥିଫା 
ଏଓ ଦସ୍ତାଫଚି ଚଯିଅୄଯ ସଂୄଶାଧନ/ଯିଫର୍ତ୍ଧନକୁଡଓୁି ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ଓଯି ଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏହାଓୁ ରିସୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହାଯ ଂର୍ ହୁଏ ׀ ରିସୀ ଏଫଂ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଏଓତ୍ର ଘୁକି୍ତ କଠ୍ତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ׀
ଯଫିର୍ତ୍ ନ /ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓୁି ୄଯଓଡ  ଓଯଫିା ାଆଁ ରିସୀ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ କଡୁଓୁି ଚାଯୀ ଓଯାମାଆ 
ାୄଯ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ହୁଏ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମିଏ ଏହାଓୁ 
ଧ୍ୟାନୄଯ ୄନଆଥାଏ ଏଫଂ ତାହାଓୁ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସମି୍ମତି ଓଯଥିାଏ ׀  

ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ କୁଡଓି ନଭିନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄ ହାଆଥାନ୍ତ ି:  

a) ଫୀଭାଯାର୍ିୄ ଯ ବିନ୍ନତା/ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

b) ଏଓ ଊଣ ୄନଫା ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ଫୟାଙ୍କୄଯ ଫନ୍ଧଓ ଯଖିଫା ଅଓାଯୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

c) ତଯିକି୍ତ ଫିଦ ଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଯ ଫୃଦ୍ଧ/ିରିସୀ ଫଧିଯ ଫୃଦ୍ଧ ି

d) ସଙ୍କଟ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ, ଈ.ସ୍ୱ. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙ ଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

e) ନୟ ଏଓ ସ୍ଙାନଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଯ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ 

f) ଫୀଭା ଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 

g) ନାଭ ଓଭିା ଠ୍ଓିଣା ଆତୟାଦ ିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

ନଭନୂା ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ 

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ୄଓୄତଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଯ ନଭନୂା ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନାକୁଡଓି ନଭିନୄଯ ୁନଃପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାକରା :  

ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ ଓଯଣ  

ଫୀଭିତଯ ନୁୄଯାଧୄଯ ଏହ ିରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭାଓୁ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା < ତାଯଔି > ଠ୍ାଯୁ ଓଯାକରା ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା 
ଓଯାମାଆଙ ି׀ ଫୀଭା ନ ଭାସଯୁ ଧିଓ ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରବାଫୀ ଯହଥିିଫାଯୁ, ଫୀଭିତ ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଯପିଣ୍ଡ ୂୄପଯସ୍ଗ  ୄଦଣ ନାହିଁ 
  ׀
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ରିସୀୄଯ ତଯିିକ୍ତ ସଦସୟ ମଧୟନ୍ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫସି୍ତାଯ  

ଫୀଭିତଯ ନୁୄଯାଧୄଯ, ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ସୁଶ୍ରୀ ଯତ୍ନା ଭିସ୍ଘୀ, 5 ଫର୍  ଫଣସ୍କା ଫୀଭିତ ଯ ୁତ୍ରୀ ଓୁ <ତାଯଔି > ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରବାଫ ସହତି ଟ 3. 
ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସହତି ସମି୍ମତି ଓଯଫିା ାଆଁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଙ ି׀  

ପ୍ରତପି ସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭିତ ଈୄଯ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ଟ. ................................... ଯ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକୁ ଓଯାମାଈଙ ି׀  

 

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ମଦ ିଚାଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ, ____________ 
ଚଯଅିୄଯ ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓୁି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯ ିଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

I. ୋୄଯଣ୍ଟ ି

II. ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

III. ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 

IV. ଯଫିର୍ତ୍ ନକୁଡଓି ସମ୍ଭଫ ନୁୄହ ଁ
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H. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫୟାଔୟା 

ଫୀଭାଯ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭା ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡ୍ରାପଟ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓୁି କଠ୍ନ ଓଭିା ଫୟାଔୟାଯ ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ନଣିଭାଫୀ ନୁସାୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଓୁ 
ଡଫି ମାହାଓୁ ଫବିିନ୍ନ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଆଙ ି ି କଠ୍ନ ଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ନଣିଭ ୄହଈଙ ׀ କ୍ଷଭାନଙ୍କ 
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔାଚଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ମଦ ିରିସୀଟ ି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଯ କ୍ଷୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମିଫ 
ଏହ ିସାଧାଯଣ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଈୄଯ ୄମ ରିସୀଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଡ୍ରାପଟ ଓଯାମାଆଥିରା ׀  

ରିସୀ ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ନଭିନ ନଣିଭାଫୀ ନୁମାଣୀ ଫୁଛାମାଏ ଏଫଂ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ :  

a) ପ୍ରଓଟତି ଓଭିା ରିଖିତ ସର୍ତ୍  ନହିତି ସର୍ତ୍ ଯୁ ବଯଯାଆଡ୍ ଓଯଥିାଏ ୄଓଫ ୄସହ ିସ୍ଙାନ ଫୟତୀତ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄସ ବ ି
ଓଯଫିାୄଯ ସଙ୍ଗତ ିଯହଥିାଏ ׀ 

b) ଅଦର୍  ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ପଭ  ଏଫଂ ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଭିା ହସ୍ଗରିଖିତ ଂର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ କୁଡଓିୄଯ 
ନ୍ତଫିୄ ଯାଧ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଭିା ହସ୍ଗରିଖିତ ଂର୍ ୄସହ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଘୁକି୍ତୄଯ କ୍ଷକୁଡଓିଯ 
ବିପ୍ରାଣଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ୄଫାରି ଧଯାମାଏ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ଥ  ଭୂ ଯୂୄ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦକୁଡଓିଯ 
ଥ ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫି ׀ 

c) ମଦ ି ଏଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଘୁକି୍ତଯ ନୟାନୟ ଂର୍ଯ ଫିୄ ଯାଧ ଓୄଯ, ଷୃ୍ଠାଙ୍କନଯ ଥ  ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ୄମୄହତୁ ଏହା 
ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ୄଟ ׀ 

d) ଆଟାରିସ, ୄଯ ଥିଫା ଧାଯା ୂକ୍ଳଜ୍  ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ଙାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ବଯଯାଆଡ୍ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିୄସକୁଡଓି 
ସଙ୍ଗତ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

e) ରିସୀଯ ଭାଚନି ୄଯ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଭିା ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓୁି ରିସୀଯ ଓାଣା ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ 
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀ 

f) ରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଭିା ରଟଓାମାଆଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓି ଈବଣ ଭାଚନିୄଯ ଥିଫା ଧାଯା ଏଫଂ ରିସୀଯ 
ଓାଣା ୄଯ ଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓୁି ବଯଯାଆଡ୍ ଓୄଯ ׀ 

g) ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ସବ୍ଦାଫୀଓୁ ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ ଓଭିା ଏଓ ସୟାହମୁିକ୍ତ ଯଫଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଘହି୍ନତି 
ର୍ବ୍ଦାଫୀ ବଯ ଯାଆଡ୍ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

h) ଟାଆପ୍ ଓଭିା ଷ୍ଟାବ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ ଈୄଯ ହସ୍ଗୄରଔାଯ ପ୍ରାଧାନୟ ଯୄହ ׀ 

i) ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଫୟାଓଯଣ ଏଫଂ ଫଯିାଭ ଘହି୍ନଯ ସାଧାଯଣ ନଣିଭକୁଡଓୁି ରାକୁ ଓଯାମାଏ ମଦ ିୄଓୌଣସ ିୄନଓାଥ ତା 
ଓଭିା ସ୍ପଷ୍ଟତାଯ ବାଫ ଥାଏ ׀ 
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ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

1. ରିସୀକୁଡଓିଯ କଠ୍ନ 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ଫାଣିଚୟିଓ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ଏଫଂ ନୟାଣାଣଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଥିଫା କଠ୍ନ ଏଫଂ 
ଫୟାଔୟାଯ ସାଧାଯଣ ନଣିଭସଫୁଓୁ ନୟାନୟ ଘୁକି୍ତ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଥିଫା ବ ିଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓିୄଯ ରାକ ୁଓଯାମାଏ ׀  

କଠ୍ନଯ ଭଔୂୟ ନଣିଭ ୄହଈଙ ିୄମ ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ବିପ୍ରାଣ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ୄସହ ିବିପ୍ରାଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ଏଫଂ ଏହା ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା  ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହଈଥିଫା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ , ଧାଯା, ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ, ୋୄଯଣ୍ଟ ି
ଆତୟାଦ ିଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

2. ଶବ୍ଦ – ୄମାଚନା / ଶବ୍ଦାଫୀ ଯ ଥଧ 

ଫୟଫହୃତ ଶବ୍ଦକୁଡଓୁି ୄସକୁଡଓିଯ ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ୄରାଓପି୍ରୟ ଥଧୄ ଯ ଫୟାଔୟା ଓଯିଫାଓୁ ଼େଥିାଏ ׀ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ାଆଁ ଫୟଫହାଯ 
ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଥ  ୄସହ ିଥ  ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ଯାସ୍ଗାଯ ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ଥ  ଓଯ ିାଯଫି ׀  

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହ ିଶବ୍ଦ ୄମଉକଁଡୁଓିଯ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୟଫସାୟିଓ ଓଭିୋ ଫୟାାଯିଓ ଥଧ ଥାଏ, ୄସକଡୁଓିଯ ଫୟାଔୟା ୄସହ ି
ଥଧୄଯ ଓଯାମିଫ ମଦ ି ଫାଓୟଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୟଥା ସୄଙ୍କତ ନ ଓୄଯ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଯବିାର୍ତି 
ଓଯାମାଆଥାଏ, ଅଆନ ହସିାଫୄଯ ୄସହ ିଯବିାର୍ାଯ ଥ ଓୁ ଈୄମାକ ଓଯାମିଫ ׀  

ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ୄଯ ଉୄମାକ ଓଯା ମାଉଥିଫା ୄନଓ ଶବ୍ଦ ୂଫଧଫର୍ତ୍ଧୀ ୄଫୈଧାନଓି ନରି୍ଣ୍ଧୟ ଯ ଫଷିୟ ୄହାଆଙନ୍ତ ିମାହାଓୁ 
ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ନୟାୟାୟଯ ନରି୍ଣ୍ଧୟ/ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ଏଓ ନଭିନତଯ ନୟାୟାୟଯ ନରି୍ଣ୍ଧୟ 
ଉୄଯ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ׀ ୄଫୈଷୟିଓ ଦାଫୀଓୁ ସଫଧଦା ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ୄସକୁଡଓିଯ ୄଫୈଷୟିଓ ଥଧ ୄଦଫା ଉଘତି୍, ମଦ ିୄଓୌଣସ ି
ଫିୄ ଯାଧାଫାସଯ ସୄଙ୍କତ ଭିୄ ׀  
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I. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା (ୄନାଟସି) 

ଧିଓାଂଶ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ଫାଷଓି ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄକ୍ଷ ଏହା ଫୀଭତିଓୁ  ଯାଭର୍  ୄଦଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନ ଥାଏ ୄମ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତାଯଔିୄଯ ତାଯ ରିସୀ ସଭାପ୍ତ 
ୄହଫାଯ ୄମାକୟ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ର୍ଷି୍ଟାଘାଯ ଏଫଂ ସୁସ୍ଙ ଫୟଫସାଣ ପ୍ରଥାଯ ଫରି୍ଣ ଯୂୄ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସଭାପି୍ତଯ ତାଯଔି 
ୂଫ ଯୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି ୂସୂଘନା  ଚାଯୀ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈଭଁାୄନ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄନାଟସି 
ରିସୀଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀ ମଥା: ଫୀଭା ଯାର୍,ି ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ, ଆତୟାଦ ିପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ׀ ଫୀଭିତଓୁ ଯାଭର୍  
ୄଦଆ ଏଓ ଟପି୍ପଣୀ ସମି୍ମତି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଥା ଯହଙି ିୄମ ୄସ ସଙ୍କଟୄଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଫରି୍ଣୄଯ 
ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

ୄସହ ିୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଫଧାନ ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟାନ ଅଓୃଷ୍ଟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯା ମାଆ ନ 
ାୄଯ ମଦ ିପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ ׀  

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଠ୍ ିସଠ୍କି୍ ୄଟ ? 

I. ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଯ 30 ଦନି ଫୂ ଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଥାଏ 

II. ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଯ 15 ଦନି ଫୂ ଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଥାଏ 

III. ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଯ 7 ଦନି ୂଫ ଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଥାଏ 

IV. ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଫୂ ଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଥାଏ 
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J. ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ ଭାକଧଦଶଓିା 

ଯାଧୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଫୈଧ ଓାମ ୟଓା ଚଯଅିୄଯ ନଧିିପ୍ରାପ୍ତ ହୁନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ୄଫୈଧ ଥ  
ଯୂୄ ୄଦଆଥାନ୍ତ ିମାହାଓୁ ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଓୁହାମାଏ ׀ 

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ୄହଈଙ ି ୄସହ ି ପ୍ରକ୍ରଣିା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଯାଧିଭାୄନ ଯାଧିଓ ଓାମ ୟଓାଯ ସର ଈତ୍ପର୍ତ୍ ି  ରାବସଫୁଯ 
ଭାରିଓତ୍ୱ ଓୁ ରୁଘାଆ ନଧିିସଫୁଓୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ଓଯନ୍ତ ି  ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିଣା ସାହାମୟୄଯ, ଥ  ଏହାଯ ଯାଧିଓ ଯଘିଣ ହଯାଆଥାଏ ׀
ଏଫଂ ୄଫୈଧ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ׀  

ଯାଧୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଓୁ ୄଫୈଧ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଫୟାଙ୍କ  ଫୀଭା ସୄଭତ ଅଥଓି ୄସଫା କୁଡଓିଯ ଈୄମାକ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓଯନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ଭଥିୟା ଯଘିଣ ଯ ଈୄମାକ ଓଯ ିଓାଯଫାଯ ଓଯନ୍ତ,ି ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯୄ ׀
ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା  ତାୄଯ ୄସହ ିଟଙ୍କାଓୁ ଫାହାଯ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ଏଫଂ ତା ୄଯ ଥୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ 
ସାଧିତ ୄହାଆକୄର ଦୃର୍ୟ ୄହାଆମିଫା ׀  

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଯୁ ୄସବ ିପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓୁ ୄଯାଓଫିା ାଆଁ ବାଯତ ସହତି ଫଶି୍ୱଫୟାଓ ଯୂୄ ସଯଓାଯଙ୍କ ସ୍ଗଯୄଯ ଦୄକ୍ଷସଫୁ 
ନଅିମାଈଙ ି׀ 

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ନଫିାଯଣ ଅଆନ ଯ ଫଧିାନ ଓୁ 2002 ୄଯ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓାମ ୟଓାଯୀ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ତା ୄଯ ତୁଯନ୍ତ 
IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଭାକ ଦର୍ଓିା,  ଫୀଭା ୄସଫା ାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓଯୁଥିଫା ଗ୍ରାହଓ ଭାନଙ୍କ 
ସରି ଯଘିଣ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ, ସନ୍ଦଗି୍ଧ ଓାଯଫାଯ ଯିୄ ାଟ  ଓଯଫିା ଏଫଂ ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗୄଯ ଚଡତି ଥିଫା ଓଭିା ଚଡତି 
ଙନ୍ତ ିୄଫାରି ସୄନ୍ଦହ ଥିଫା, ଏସଫୁଯ ଈମୁକ୍ତ ୄଯଓଡ  ଯଖିଫା ାଆଁ ଈଘତି୍ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ସୂଘୀତ ଓଯଙି ି׀  

ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁମାଣୀ, ନଭିନ ଦସ୍ଗାଫଚିକଡୁଓୁି ଏଓତ୍ରତି ଓଯ ିପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଈମୁକ୍ତ ବାୄଫ 
ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ :  

1. ଠ୍ଓିଣା ସତୟାନ 

2. ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ 

3. ଅଥଓି ସ୍ଙିତ ି

4. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଯ ବିପ୍ରାଣ 

ୄତଣୁ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଯଘିଣଓୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ତାଓୁ ଫୟଫସାଣୄଯ ଅଣିଫା ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି 
ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି:  

1. ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଫୀଭିତ ସଂୂର୍ଣ୍  ନାଭ, ଠ୍ଓିଣା, ସଂଓ  ନଭଯ ID ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା ପ୍ରଭାଣ ସହତି, ୟାନ୍ ନଭଯ 
ଏଫଂ NEFT ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫୟାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିା 

2. ଓୄ ାୄଯଟଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସଂସ୍ଙାନ ଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଜ୍ଞାନ  ସଂଖଯ ଧାଯା ୂନୁୄଙ୍ଚଦ , ଫୟଫସାଣୄଯ 
ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ାୋଯ ଫ୍ ଅୄଟାନ,ି ୟାନ୍ ଓାଡ ଯ ପ୍ରତରିିି ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିା 
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3. ଂର୍ୀଦାଯୀ/ସହବାକୀ ପାଭ କୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ୂମଦ ି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆଥାଏ , ସହବାକିତା 
ଘୁକି୍ତ, ଏହା ତଯପଯୁ ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଘାଆଫା ାଆଁ ଂର୍ୀଦାଯ ଓଭିା ପାଭ ଯ ଏଓ ଓଭ ଘାଯୀଓୁ ଭଞ୍ଜଯୁ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ାୋଯ ଫ୍ ଅୄଟ ାନ,ି ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିା 

4. େଷ୍ଟ ଏଫଂ ପାଈୄଣ୍ଡର୍ନ୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସହବାକୀତା ଯ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ସଦୃର୍ 

ଏଠ୍ ିଏହା ଈୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମ ୄସବ ିତଥୟ/ସଘୂନା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ କ୍ରସ-ୄସରିଙ୍୍ଗ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ସହାଣତା 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ସହାଣଓ ଫିଣନ ଈଓଯଣ ୄଟ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

a) ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ୄସାାନ ୄହଈଙ ିପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ନଚି ସଂଓ ୄ ଯ ଏଫଂ ୄସ ୄଓଈଁ ଫୀଭା 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ତା ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯଥିାଏ ׀ 

b) ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫ ଯୁ ହ ିଁ ଈୁଚଥିାଏ, ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି 
ସାଯା ଘାରୁ ଯୄହ ׀ 

c) ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄମାଡ ିଥାଅନ୍ତ ିମାହା ଈୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ 
ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଓଯଫିାଓୁ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

d) ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି: 

i. ସଂରୂ୍ଣ୍  ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ନାଭ 

ii. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ସଂଓ  ଫଫିଯଣୀ 

iii. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ 

iv. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଫୃର୍ତ୍/ିୄର୍ା, ଧନ୍ଦା ଓଭିା ଫୟଫସାଣ 

v. ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଯ ଫଫିଯଣୀ  ଯଘିଣ 

vi. ଫୀଭା ଯାର୍ ି

vii. ୂଫ ଯ  ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯ ଫୀଭା 

viii. ହାନ ିନୁବୂତ ି

ix. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାର୍ଣାତ୍ର 

e) ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା, ମିଏ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ, ତାହାଯ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଥାଏ ୄମ ଫୀଭିତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ 
ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି ି׀ 

f) ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁହାମାଏ ׀  

g) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ତାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ୄଖାର୍ଣା 
ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ୄସ ଏହାଓୁ ାଠ୍ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଫୁଛଙି ି׀  

h) ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ,ି ଏଓ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଈଥିଫା ପ୍ରତପି ଓଭିା ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ׀ 

i) ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ନକଦ ଯୂୄ, ୄଓୌଣସ ିଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୄନୄକାର୍ଏିଫଲ୍ ସାଧନ, ୄାଷ୍ଟାର ଭନ ିଡ ଯ, ୄକ୍ରଡଟି୍ 
ଓଭିା ୄଡଫଟି୍ ଓାଡ , ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍, ଆ-ୋନସପଯ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୄକ୍ରଡଟି୍ ୂଚଭା  ଓଭିା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମାଈଥିଫା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ିଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

j) ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଭତ୍ର ୄସହ ିସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଦଆଥାଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଏହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀  



 

325 

 

k) ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘାଯଓି ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

l) ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ି ୄହଈଙ ି ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ସର୍ତ୍  ମାହାଯ ନୁାନ ଫସୁ୍ଗତଃ ଘୁକି୍ତଯ 
ୄଫୈଧତା ାଆଁ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

m) ମଦ ି ଚାଯୀ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ଏହାଓୁ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ/ଯଫିର୍ତ୍ ନକୁଡଓୁି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯ ିଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

n) କଠ୍ନଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ନଣିଭ ୄହଈଙ ି ୄମ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ବିପ୍ରାଣ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଏହ ି
ବିପ୍ରାଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔାଚଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

o) ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଥ ଓୁ ୄଫୈଧ ଥ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା ଏଫଂ 
ଏହା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ରଢଫିା ାଆଁ ଅଆନକୁଡଓି ସାଯା ଫଶି୍ୱୄଯ ତଥା ବାଯତୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଆଙ ି׀  

p) ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ ଭାକ ଦର୍ଓିା ଯ ନୁାନ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଏହ ି ଭାକ ଦର୍ଓିା ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା 
ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ୄଟ ׀  

 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

a) ରିସୀ ପଭ  
b) ପି୍ରଭଣିଭଯ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରଦାନ 
c) ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 
d) ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି/ସୂଘନା  
e) ୋୄଯଣ୍ଟ ି
f) ସର୍ତ୍  
g) ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
h) ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ 
i) ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ  
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ଧ୍ୟାୟ 19 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଅଣଙୁ୍କ ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ଏଓ ଫୟାଓ ନ୍ତଦ ୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଈତ୍ପାଦ- ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ଠ୍ାଯୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ର୍ହ ର୍ହ ଈତ୍ପାଦ ମ ୟନ୍ତ, 
ଈମୁକ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ଘଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଏଓ ଫୟାଓ ୄଶ୍ରଣୀ ଯହଙି ି  ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈତ୍ପାଦଯ ׀
ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓୁି ଫୟାଔୟା ଓୄଯ ମାହା ଫୟକି୍ତ, ଯଫିାଯ ଏଫଂ ସଭହୂଓୁ ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫକ ୀଓଯଣ 
B. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଈୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଭାକ ଦର୍ଓିା 
C. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ଓିଯଣୂହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍  କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଈତ୍ପାଦ 
D. ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓଭିା ଈଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 
E. ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓି ରିସୀ 
F. ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଓବଯ –ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ସୁସ୍ଙତା 
G. ଦୀଖ ାଫଧି ୄସଫା ଈତ୍ପାଦ 
H. ୄଓାଭି -ଈତ୍ପାଦ 
I. ୟାୄଓଚ ରିସୀ 
J. ଦଯଦି୍ର ଫକ ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
K. ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 

L. ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସଯୁକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା  
M.  ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମାଚନା 
N. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଏଫଂ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସଯୁକ୍ଷା 
O. ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 
P. ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା  
Q. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂଘଣ ଔାତା 
R. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭଔୂୟ ନୁୄଙ୍ଚଦ 
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ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ହସିାଫୄଯ ସଭଥ  ୄହଫା ଈଘତି୍:  

a) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯ ଫବିିନ୍ନ ଫକ  ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
b) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଈୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. ଅଆ. ଭାକ ଦର୍ଓିା ଓୁ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯଫିାୄଯ 
c) ଫର୍ତ୍ ଭାନ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
d) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
e) ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ୂଫିୄ ଦର୍  ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଈୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
f) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ କୁଡଓିୄଯ ଥିଫା ଭୂଔୟ ଦ ଏଫଂ ନୁୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓୁି ଫୁଛଫିାୄଯ 
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫକଧୀଓଯଣ 

1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓିଯ ଯଘିୟ 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ନଭିନ ଭୄତ ଯବିାର୍ତି ଓୄଯ  

ଯବିାଷା 

 ‚ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ‛ ଥଫା ‚ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷା‛ ଯ ଥ  ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଓୁ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଓଯଫିା ମାହା ୄଯାକ ରାବ ଓଭିା 
ୄଭଡଓିର, ସଚଓିର ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଔଙ୍ଙ  ରାବସଫୁଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ମାହା ଫୀଭିତ ରାବ  ଦୀଖ ାଫଧି ୄସଫା, ମାତ୍ରା ଫୀଭା 
ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ୂଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଈତ୍ପାଦଯ 
ପ୍ରଓୃତଯି ୄହାଆଥାନ୍ତ ି  ଏହ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ׀
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ଫିୁଥିଫା ଭୂରୟ, ସଚଓିର ୂର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ  ପ୍ରକ୍ରଣିା, ଫଚାଯଓୁ ଅସୁଥିଫା ନୂତନ 
 ଧିଓ ଭହଙ୍ଗା ୄଟୄଓନାୄରାଚ ିଏଫଂ ନୂତନ ଈତ୍ପାଦନଯ ର୍ଧସଫୁଯ ଭୂରୟ ଓାଯଣଯୁ ଏ ପ୍ରଓାଯ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ତୟଧିଓ ଏଫଂ 
ସାଧାଯଣତଃ ସାଧାଯଣ ୄରାଓଯ ହୁଞ୍ଚ ଯ ଫାହାୄଯ ୄଟ ׀ ଫାସ୍ଗଫୄଯ, ଏହା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହଈଙ ି
ମଦି ୄସ ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫନିା ଭଧ୍ୟ ୄସ ବ ିଈଙ୍ଙ ଔଙ୍ଙ  ଓୁ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଥଓି ଯୂୄ ସ୍ୱଙ୍ଚ ୄଟ ׀  

ୄତଣୁ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭୂଔୟତଃ ଦୁଆଟ ିଓାଯଣ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ: 

 ୄଓୌଣସ ିସୁସ୍ଙତା/ୄଯାକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିା ାଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଅଥଓି ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ׀  

 ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସଂଘଣ ଓୁ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯ ିଯଖିଫା ମାହା ନୟଥା ୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଭୂୄାଙ ୄହାଆମାଆଥାନ୍ତା ׀  

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙ  ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଔଘୁୁଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ – ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓୁ 1986 ୄଯ 4 
ସାଫ ଚନଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଘତି ଓଯାକରା ׀ ଏହ ିଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ନୟ ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଘତି ଓୄର 
ୄମଯଓି ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓଭାନଙ୍କ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ମୁଫା ଫଣସଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା 
ବଫରି୍ୟ ଅୄଯାକୟ ରିସୀ, ମାତ୍ରା ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ୂଫିୄ ଦର୍  ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ ଏଫଂ କଯଫି 
ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରିସୀ ׀ 

ୄଯ ୄଯ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔାୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈନମୟକ୍ତ ଯହରିା, ମାହା ପୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ 
ଫହୁତ ଧିଓ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄର ׀ ତାହା ସହତି ଏହ ି ଫୟଫସାଣଯ ଅହୁଯ ି ଧିଓ ପ୍ରସାଯ ୄହରା, ଏହ ି ଫୀଭା 
କୁଡଓିୄଯ ୄନଓ କୁଡଏି ଫବିିନ୍ନତା ଏଫଂ ଓଙି ିନୂତନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ଅସରିା ׀  

ଅଚ,ି ପ୍ରାଣ ସଭସ୍ଗ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ିତ ର୍ହ ର୍ହ 
ଈତ୍ପାଦ ସହତି, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫବିାକ ଧିଓ ଫସୃ୍ଗତ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହାଆଙ ି ଫର୍ୟ, ୄଭଡିୄ ׀ କ୍ଳଭ ରିସୀ ଯ ଭୂବୂତ ରାବ 
ସଂଯଘନା, ଥ ାତ୍ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙ  ଫିକ୍ଷୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ଏମ ୟନ୍ତ ସଫୁଠୁ୍ ୄରାଓପି୍ରଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ୄହାଆ ଯହଙି ି׀  

ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ୂସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା  ଫନିଣିଭନ, 2013 ନୁସାୄଯ 
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1. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଦୀଖ ାଫଧି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄସବ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ 
ପି୍ରଭଣିଭ ନୂୟନ ତନି ି ଫର୍ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳକ୍ ଫଧି ାଆଁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଯହଫି, ତା ୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁସାୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଭୀକ୍ଷା  ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀ 

2. ଣ-ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄକାଟଏି ଫର୍ ଯ ସଫ ନଭିନ ଫଧି ଏଫଂ ତନି ିଫର୍ ଯ ସଫ ାଧିଓ 
ଫଧି ଥିଫା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ,ି ମଦ ିସଂୂର୍ଣ୍  ଫଧି ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ଯହଫି ׀ 

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫିୄ ଶଷତା  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ୄଯାକ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯ ିୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ, 
ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକ, ପ୍ରତଦିନି ଯ ଚୀଫତି/ସକ୍ରିଣ ଓାମ ୟଓା ଈୄଯ ପ୍ରବାଫ ନୁସାୄଯ ଘଯିସ୍ଙାଣୀ 
ଓଭିା ଦୀଖ  ସ୍ଙାଣୀ, ଅଚୀଫନ ଓଭିା ସଂଓଟୂର୍ଣ୍  ୄହାଆାୄଯ ׀ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି କ୍ଷତ ଓଭିା ଦୁଖ ଟଣା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷଭତା 
ଓାଯଣଯୁ ଔଙ୍ଙ  ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ଯାର୍ପି୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ି ଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଥାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରାହଓ ନୁବାକ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା 
ଈମୁକ୍ତ ଈତ୍ପାଦଯ ଯଓିଳ୍ପନା ଓଯାମାଏ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଫୟାଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଆଙ୍ଚା 
ଓଯନ୍ତ ିମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫି ׀ ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ଧିଓ ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା  ଧିଓ ଯଭିାଣ 
ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ର୍ସ୍ଗା ଯଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ,ି ୄସକୁଡଓି ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଏଫଂ ଫିଣନ 
ଓଯଫିାଓୁ ଫିୄ କ୍ରତା ସଭୂହ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ସହଚ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଏସଫୁ ୄହଈଙ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ୄଓୄତଓ ଫାଞ୍ଛତି ଫିୄ ର୍ର୍ତା ମାହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଫବିିନ୍ନ 
ଯୂୄଯ ହାସର ଓଯଫିାଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

3. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫସୃି୍ତତ ଫକଧୀଓଯଣ 

ଈତ୍ପାଦ ଡଚିାଆନ ମାହା ଫ ିୄହାଆଥାଈ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ 3 ଫକ ୄ ଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

a) କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଓବଯ 

ଏହ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯଯ ସଭୂହ ଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄମାକଁ ୁୄହାଆଥିଫା ଫାସ୍ଗଫ 
ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

b) ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧଧାଯିତ ରାବ ଓବଯ 

‘ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ’ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଈଥିଫା, ଏହ ି ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରତଦିନି ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧ ାଯତି ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦ ୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄଗ୍ରୄଡଡ ସଚ ଯୀ ରାବ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଥାଏ ׀  

c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ଧ ୄଯାକ ଓବଯ 

ହୃଦ୍ ଖାତ, ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍, ଓୟାନସଯ ଅଦ ି ବ ି ୂଫ -ନଦି୍ଧ ାଯତି ସଙ୍କଟ ରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକ ଖଟିୄ ର ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ାଆଁ ଏହା ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧ ାଯତି ରାବ ୄମାଚନା ୄଟ ׀  
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ସାଯା ଫଶି୍ୱୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫୀଭା ଏଓାସାଙ୍ଗୄଯ ମାଅନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ବାଯତୄଯ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଓବଯ ଓୁ ାଯବ୍ନଯଓି 
ବାୄଫ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ବାଯତ ଫାହାୄଯ ଥିଫା ୄଫୄ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ ଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ, ନୟ ଏଓ ଈତ୍ପାଦ-
ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓଭିା ମାତ୍ରା ଫୀଭା-କ୍ରଣ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ୄଓଫ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ, ୄଫସଯଓାଯୀ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଓଙି ିଈଙ୍ଙ ଯଣିାଭ ଫରି୍ଷି୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ, ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ, ନଣିଭିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

4. ଗ୍ରାହଓ ନୁବାକ ଅଧାଯୄଯ ଫକଧୀଓଯଣ 

ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ରକ୍ଷୟଗ୍ରାହଓ ନୁବାକ ଓୁ ଧ୍ୟାନ ଯଖି ଭଧ୍ୟ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବାକ ାଆଁ ରାବ ସଂଯଘନା, ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧ ାଯଣ, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  ଫିଣନ ସଂୂର୍ଣ୍  ରକା ୄହାଆଥାଏ ׀ ଗ୍ରାହଓ ନୁବାକ ଅଧାଯୄଯ ଫକ ୀଓୃତ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି 
ୄହଈଙନ୍ତ:ି  

a) ୄଫୈୟକି୍ତଓ ଓବଯ ମାହାଓୁ ଔଘୁୁଯା ଗ୍ରାହଓ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ 

b) ସଭହୂ ଓବଯ ମାହାଓୁ ଓୄ ାୄଯଟ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଓଭ ଘାଯୀଫୃନ୍ଦ  ସଭୂହକଡୁଓୁି, ୄସଭାନଙ୍କ 
ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  

c) RSBY ବ ିସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓି ାଆଁ ଫୟାଓ ରିସୀସଫୁ ମାହା ଚନସଭଦୁାଣ ଯ ତୟନ୍ତ କଯଫି ଫକ ଭାନଙୁ୍କ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. ଭାକଧଦଶଓିା 

ଫହୁସଂଔୟଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଈତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଥିଫାୄମାକଁୁ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସର୍ତ୍ ାଫୀ  ଫଚ ନଯ ବିନ୍ନ 
ବିନ୍ନ ଯବିାର୍ା ଥିଫା ୄମାକଁୁ, ଫଚାଯୄଯ ସ୍ଗଫୟସ୍ଗତା ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହରା ׀ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ତୁନା ଓଯଫିା ଏଫଂ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଈତ୍ପାଦ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହାଆକରା ׀ 
ଏହା ଫୟତୀତ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୁଛାଭଣା ନ ଥିରା ୄମ ୄଓଈଁଟା ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକ ୄଟ 
ଏଫଂ ୄଓଈଁଟା ନୁୄହଁ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈୄଦୟାକ ାଆଁ ଆୄରୄଓଟ ାିନକି୍ ତଥୟ ଯଖିଫା ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହଈଥିରା ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା, ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ, ଟ.ିି.ଏ. ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଫଭି୍ରାନ୍ତଓୁି  ଡାକ୍ତଯଔାନା ଏଫଂ ଫୀଭା ୄନଈଥିଫା ଚନତାଙ୍କ 
ବିୄମାକଓୁ ଦୂଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ., ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ, ଡାକ୍ତଯଔାନା, ୄପୄଡୄଯର୍ନ ଫ୍ ଘୟାଭସ  ଫ୍ ଓଭସ  
ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈୄଦଷ୍ଟା ସଭିତ ିବ ିଫବିିନ୍ନ ସଂକଠ୍ନ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଓଙି ିପ୍ରଓାଯଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ, ଏଓତ୍ର ୄହୄର ׀ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୁଛାଭଣା ଅଧାଯୄଯ, ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. 2013 ୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ 
ଈୄଯ ଭାକ ଦର୍ଓିା ଚାଯୀ ଓୄର ׀  

ଭାକ ଦର୍ଓିା ଫର୍ତ୍ ଭାନ ନଭିନସଫୁଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ : 

1. ସାଧାଯଣଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଦକୁଡଓିଯ ଯବିାର୍ା 
2. ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକଯ ଯବିାର୍ା 
3. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫଚତି ଔଙ୍ଙ ଯ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତାରିଓା 
4. ଦାଫୀ ପଭ  ଏଫଂ ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଧିଓୃତ ିପଭ  
5. ଫରି ଓଯଫିା ପଭ ାଟକୁଡଓି 
6. ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଡସିଚାଚ  ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଫଫିଯଣ 
7. ଟ.ିି.ଏ., ଫଭିାଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭାନଓ ଘୁକି୍ତ 
8. ନୂତନ ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ IRDAI ାଆଫା ାଆଁ ଭାନଓ ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ପଭ ାଟ୍ 

ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରାଫଧାନ ଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭା ଈୄଦୟାକଯ ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ାଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଫଡ ଦୄକ୍ଷ ୄଟ ଏଫଂ 
ସାଥ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ସାହାମୟ ଓଯଫି ׀  
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C. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବରି୍ତ୍ଓଯଣ (ହେଟିାରାଆୄଚଶନ୍) କ୍ଷତୂିରି୍ତ୍ ଉତ୍ପାଦ 

ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଧାଯତି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଈଙ ିବାଯତୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ସଫ ାଧିଓ ଫକି୍ରି ୄହଈଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ଈତ୍ପାଦ ׀ ଷ୍ଟାଦର୍ ଅୄଡ PSU ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ ସଫ ଯୁାତନ ଭାନଓ 
ୂଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ   ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈତ୍ପାଦ ଥିରା ଏଫଂ ଦୀଖ  ସଭଣ ଧଯ ିଫଚାଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ଈତ୍ପାଦ ଥିରା ׀ ମଦି ଏହ ିଈତ୍ପାଦଓୁ 
ୄଓୄତଓ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ସହତି, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଭ ନ୍ତକ ତ ଫିଣନ ଓଯାମାଏ, ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ 
ୄଦର୍ୄଯ ସଫ ାଧିଓ ଫକି୍ରିୄହଈଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୂୄ ଘାରୁ ଯହଙି ି׀  

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄସହ ିଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିମାହାଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ 
ବର୍ତ୍ ି ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫୟଣ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାନ୍ତା ׀ ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭାୄନ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ୂୄଫ   ୄଯ ଓଙି ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ ଦନି ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ଓନୁି୍ତ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ନ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିଔଙ୍ଙ ଓୁ ଫଚତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ି ସୁଯକ୍ଷା ଏଓ ‘କି୍ଷତିୂର୍ତ୍’ି ଅଧାଯୄଯ ଥ ାତ୍, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ଓଭିା ଫୟଣ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଯି ଓଙି ିଂର୍ ଓଭିା ସଂୂର୍ଣ୍  ଯାର୍ଯି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଓଯ,ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  ଏହାଯ ଫରି୍ଭତା ‘ରାବ’ ଅଧାଯୄଯ 
ଦଅିମାଈଥିଫା ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ସହତି ଦର୍ ାମାଆାୄଯ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଖଟଣା ଖଟଫିା ଈୄଯ ୂୄମଯଓି ି
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକଯ ନଦିାନ ଓଭିା ବର୍ତ୍ଯି ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି  ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ ିଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ 
ଈଲି୍ଲଖିତବ ିହୁଏ ଏଫଂ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଓୃତ ଔଙ୍ଙ  ସହତି ଏହାଯ ସଭନ୍ଧ ନ ଥାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଯଖଯୁ ଏଓ ୄଙାଟ ଯଫିାଯ ଙ ିୄମଈଁଥିୄଯ ତା’ ତ୍ନୀ ଏଫଂ ଏଓ 14 ଫର୍ ଯ ୁ ସମି୍ମତି ׀ ୄସ ଟ.1 ରକ୍ଷ ୄରଔାଏ ଁଯ ଏଓ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ, ତା’  ଯଫିାଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା, ଏଓ 
ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀ ୄନଆଙ ି׀ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଟ.1 ରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ ୄଭଡଓିର 
ଔଙ୍ଙ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିାଆଥାୄନ୍ତ ׀  

ହୃଦ୍ ଖାତ ଓାଯଣ ଯଖଓୁୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯାକରା ଏଫଂ ସଚ ଯୀଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହରା ׀ ୄଭଡଓିର ଫରି ଟ.1.25 ରକ୍ଷ 
ମ ୟନ୍ତ ଈଠ୍ରିା ׀ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄମାଚନା ନୁସାୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଟ.1.ରକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ଓରା ଏଫଂ ଟ 25,000 ଯ ଫର୍ଷି୍ଟ 
ଯାର୍ଓୁି ଯଖ ୁଓୁ ତା' ନଚି ୄଓଟଯୁ ୄଦଫାଓୁ ଡରିା ׀  

କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଅଧାଯିତ ୄଭଡିୄ ଳମ୍ ରିସୀଯ ଭଔୂୟ ଫିୄ ଶଷତାକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ,ି ମଦି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ 
ସୀଭା, ତଯିକି୍ତ ଫଚଧନ ଓଭିୋ ରାବ ଓଭିୋ ଓଙି ିଅଡ-ନ୍ ୄଯ ବିନ୍ନତାଓୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଦ୍ାଯା ଫିଣନ ଓଯାମାଉଥିଫା 
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଉୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଙାତ୍ରଓୁ ଏହ ିଯାଭର୍  ଦଅିମାଈଙ ିୄମ ନଭିନରିଖିତ ୄହଈଙ ିଈତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ୄଓଫ ଏଓ ସାଭାନୟ ଧାଯଣା ଏଫଂ ୄସ ନିୄ ଚ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ୄସହ ିଈତ୍ପାଦ ସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିା ଈଘତି୍ 
ମାହା ଫରି୍ଣୄଯ ୄସ ଧିଓ ଚାଣିଫା ାଆଁ ଘାୄହ ଁ׀ ୄସ ୄଓୄତଓ ୄଭଡଓିର ଦ/ଶବ୍ଦ ଫଷିୟୄଯ ଭଧ୍ୟ ନଚିଓୁ ଶକିି୍ଷତ ଓଯଫିାଯ 
ଅଫଶୟଓତା ଯହଙି ିମାହାଯ ଉୄମାକ ୄସ ଓଯିାୄଯ ׀  

1. ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ହେଟିାରାଆୄଚଶନ୍ ଔଙ୍ଙଧ 

ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ୄଯାକ/ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙ ଯ ଭୂରୟଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  
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ସଭସ୍ଗ ଔଙ୍ଙ  ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ଏଫଂ ଧିଓାଂର୍ ଈତ୍ପାଦ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଯବିାର୍ତି ଓଯନ୍ତ ି
ୄମଈଁଥିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି  

i. ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂିୄହାମ୍ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଈଥିଫା ବ ିୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନସଂି ଔଙ୍ଙ  ׀ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁଏ 
ନସଂି ୄସଫା, RMO ଘାଚ , IV ତଯ ଦାଥ /ଯକ୍ତ ସଂଘାଯଣ/ଆୄଞ୍ଜଓଵନ ୄଦଫା ଘାଚ  ଏଫଂ ୄସବ ିଔଙ୍ଙ  

ii. ଆୄଣ୍ଟନିସବ ୄଓଣାଯ ଣୁନଟି ୂICU) ଔଙ୍ଙ  

iii. ସଚ ନ, ଏୄନୄସ୍ଙଟଷି୍ଟ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ, ଯାଭର୍ ଦାତା, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ 

iv. ଏୄନୄସ୍ଙଟକି୍, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄ ଚନ, ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘାଚ , ସଚଓିର ଈଓଯଣ 

v. ର୍ଧ ଏଫଂ ଡ୍ରକସ 

vi. ଡାଏରିସସି୍, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି 

vii. ୄୄସ୍ମଓର୍, ୄଥ ାୄଡକି୍ ଆଭପ୍ଳାଣ୍ଟ, ଆନଫ୍ରା ଓାଡଅିକ୍ ବାରଭ ପ୍ରତସି୍ଙାନ, ବାସ୍କୟୁରାର୍ ୄସଟଣ୍ଟ 

viii. ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ରାୄଫାୄଯୄଟଯୀ/ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯୀକ୍ଷା ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ  

ix. ଫୀଭିତ ଓୁ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦାନଓର୍ତ୍ ା ୂୄଡାନର୍  ଈୄଯ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ 
ବର୍ତ୍ ିଔଙ୍ଙ  ୂଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଫହବି ୂ ତ ଓଯ ି  

ଏଓ ନଣିଭିତ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀ ଔଙ୍ଙ କୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ଦଏି ୄଓଫ ମଦ ିଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଯହଫିା ଫଧି 24 
ଖଣ୍ଟା ଓଭିା ଧିଓ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ ୄଭଡଓିର ୄଟୄଓନାୄରାଚ ି ଯ ଈନ୍ନତଓଯଣ ସହତି, ୄନଓ ସଚ ଯୀ ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରକ୍ରିଣା 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଅଫର୍ୟଓ  ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଦଫିସୄସଫା ପ୍ରକ୍ରଣିା ଯୂୄ, ୄସକୁଡଓିଯ ସଂଘାନ ଫିୄ ର୍ର୍ତାପ୍ରାପ୍ତ 
ଦଫିସ ୄସଫାୄଓନ୍ଧ ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁସାୄଯ ׀ ଘକ୍ଷୁ ସଚ ଯୀ, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ଡାଏରିସସି୍ 
ବ ିଘଓିତି୍ସା ସଫୁ ଓୁ ଦଫିସୄସଫା ସଚ ଯୀ ନ୍ତକ ତ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ତାରିଓା ସଫ ଦା ଫିୁଥାଏ ׀ ଏକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ 
ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଫାହୟୄଯାକୀ ଔଙ୍ଙ ଯ ଫୀଭା ଏମ ୟନ୍ତ ବାଯତୄଯ ତ ିସୀଭିତ ଙ,ି ୄସବ ିତ ିଳ୍ପ ଈତ୍ପାଦ .ି.ଡ.ି ସଯୁକ୍ଷା ଦିନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ 
ୄଓୄତଓ ୄମାଚନା ଯହଙି ିମାହା ଫାହୟୄଯାକୀ ହସିାଫୄଯ ଘଓିତି୍ସା ଏଫଂ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡାକ୍ତଯ ଅକଭନ, ନଣିଭିତ ୄଭଡଓିର 
ଯୀକ୍ଷଣ, ୄଡଣ୍ଟର  ପାଭ ାସୀ ଭରୂୟ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

2. ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ୂଫଧଫର୍ତ୍ଧୀ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ଔଙ୍ଙଧ 

i. ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ୂଫଧଫର୍ତ୍ଧୀ ଔଙ୍ଙଧ 

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ହୁଏତ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଓଭିା ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ ମଦ ିଏଓ ୄଯାକୀ ଏଓ 
ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ସଚ ଯୀ ାଆଁ ମାଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫା ଫୂ ଯୁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଔଙ୍ଙ  ୄହାଆଥାଆାୄଯ ׀  

ଯବିାଷା 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ହସି୍ପଟାର ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ନଭିନଭୄତ ଯବିାର୍ତି ଓୄଯ : 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫା ୂଫ ଯୁ ତୁଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ ସଫୁ, ଏହ ିସର୍ତ୍ ୄଯ ୄମ:  
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a) ୄସବ ିୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ୄସହ ିସଭାନ ସି୍ଙତ ିାଆଁ ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହରା,ଏଫଂ 

b) ୄସବଅି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ହୁଏ 

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଯୀକ୍ଷଣ, ର୍ଧ, ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ରୁ୍ଳ୍କ ଅଦ ିଯୂୄ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ିଔଙ୍ଙ , ମାହା 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ  ୄସହ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ୄସକୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଏ ׀      

ii. ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ଔଙ୍ଙଧ 

ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ, ଯହଫିା ୄଯ, ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରାବ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଦୄକ୍ଷ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଯବିାର୍ା 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ଭୁକି୍ତ ାଆଫା ୂଡସିଚାଚ  ୄହଫା  ୄଯ ତୁଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ ସଫୁ,ଏହ ିସର୍ତ୍ ୄଯ 
ୄମ: 

a) ୄସବ ି ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ୄସହ ି ସଭାନ ସି୍ଙତ ି ାଆଁ ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହରା, ଏଫଂ 

b) ୄସବଅି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ହୁଏ 

ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ଔଙ୍ଙଧସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବରି୍ତ୍ ୄହଫା ୄଯ ନଦି୍ଧଧାଯିତ ସଂଔୟଓ ଦନି ମଧୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟୟ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫଶୟଓୀୟ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙଧସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସସଫୁଓୁ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂଶ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମିଫ ׀ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ଡସିଚାଚ  ୄହରା ୄଯ ର୍ଧ, ଡ୍ରକସ, ଡାକ୍ତଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭୀକ୍ଷା ଅଦ ି
ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ିଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ମଦି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ାଆଁ ସଭଣାଫଧି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ 
ଏଫଂ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄହାଆଥାଏ, ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄହଈଙ ିହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ତଯିରି୍ ଦନି 
ାଆଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ର୍ାଠ୍ଏି ଦନି ାଆଁ ׀  

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ ସଭଗ୍ର ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଂର୍ ହୁନ୍ତ ିମାହା ାଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷା  ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

a) ଅଫାସଓି ହେଟିାରାଆୄଚଶନ୍ 

ମଦି ଏହ ିରାବ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄଯ 
ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ନ ୄହାଆ ଖୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଧ୍ୟାନ 
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ଯଖିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଙ ି׀ ଫର୍ୟ, ସର୍ତ୍  ୄହଈଙ ିୄମ ମଦି ୄଯାକ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ୄଯାକୀଯ 
ସି୍ଙତ ିଏବ ିୄଟ ୄମ ତାଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ନଅିମାଆ ନ ାୄଯ ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନଫିାସ ଯ ବାଫ ଙ ି׀  

ଏହ ିଫୀଭା ସାଧାଯଣତଃ ତନିଠି୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ଦନି ଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ନୁୄଙ୍ଚଦ ନଏି ମାହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ପ୍ରଥଭ ତନିଠି୍ାଯୁ 
ାଞ୍ଚ ଦନି ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ଔଙ୍ଙ ଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ଏହ ିଫୀଭା ୄଓୄତଓ ଘଯିସ୍ଙାଣୀ ଓଭିା ସାଧାଯଣ 
ୄଯାକ ୄମଯଓି ି ଅଚମା, ୄବ୍ରାଙ୍କାଆଟସି୍, ୄକ୍ରାନକି୍ ୄନଫି୍ରଟସି ଏଫଂ ୄନଫି୍ରଟକି୍ ସିୄ ନଡ ାିମ୍, ଡାଏଯଅି ଏଫଂ 
କୟାୄସଟ ାିଏୄଣ୍ଟଯଟିସି୍, ଡାଏୄଫଟସି୍ ୄଭରିଟସ୍, ସ୍ମାଯ, ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଆନପଳ ୟଏଞ୍ଜା, ଓପ  ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱଯ ସହତି ସଫୁ 
ପ୍ରଓାଯଯ ତଯ ଛାଡା ାଆଁ ଅଫାସଓି ଘଓତି୍ସା କୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫଚତି ଓୄଯ ׀  

b) ସାଧାଯଣ ଫଚଧନ 

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ୄଓୄତଓ ସାଧାଯଣ ଫଚ ନକୁଡଓି ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ.ି IRDAI 
ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଈୄଯ ଭାକ ଦର୍ଓିା, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ IV ୄଯ ଫସୃି୍ଗତ 
ଯୂୄ ଦଅିମାଆଥିଫା ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଫଚ ନ ଈୄଯ ଏକୁଡଓି ଅଧାଯତି ୄଟ ׀ IRDAI ୄେଫସାଆଟ ୄଯ ଈରବ୍ଧ 
ଭାକ ଦର୍ଓିା ସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଙାତ୍ର/ଙାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଈଙ ି׀ 

ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଈଘତି୍ ୄମ ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକିତା ସ୍ୱୀଓୃତ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ନୁମାଣୀ ମଦ ିୄଓୌଣସ ି
ଫଚ ନଓୁ ହଟାଆ ଦଅିମାଏ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ଫଚ ନଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଏ, ଏକୁଡଓୁି ଗ୍ରାହଓ ସଘୂନା ର୍ୀଟ ଏଫଂ 
ରିସୀୄଯ ରକା ଯୂୄ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ 

1. ୂଫଧଯୁ ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄମାଚନା ନ୍ତକ ତ ଏହାଓୁ ପ୍ରାଣତଃ ସଫ ଦା ଫଚ ନ ଓଯାମାଏ .ୄମୄହତୁ ନୟଥା ଏହାଯ ଥ  ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତତା ଓୁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄହଈଙ ି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଈଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ୄଯାକ/କ୍ଷତକୁଡଓି ୂଫ ଯ ଆତହିାସ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ 
ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଈୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ 

ଯବିାଷା 

ଭାନଓୀଓଯଣ ଈୄଯ ଅଆ ଅଯ ଡଏି ଭାକ ଦର୍ଓିା ୂଫ -ଫଦିୟଭାନଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓୄଯ: 

‚ୄଓୌଣସ ିଫସ୍ଙା ୂସ୍ଙିତ ି, ୄଯାକ ଓଭିା କ୍ଷତ ଓଭିା ୄସ ସଭନ୍ଧତି ସି୍ଙତ ି ୂକୁଡଓି  ୄମଈଁଥି ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ାଔୄଯ ଘହି୍ନ ଓଭିା 
ରକ୍ଷଣ ଥିରା, ଏଫଂ/ଓଭିା ୄସକୁଡଓି ଘହି୍ନଟ ୄହାଆଥିରା, ଏଫଂ/ ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ 
ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ 48 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯାଭର୍ /ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିୄର ׀ ׀  ‛  

ଫଚଧନ ୄହଉଙ ି: ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଠ୍ାଯୁ, ୄମ ମଧୟନ୍ତ ତାଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ 
48 ଭାସ ଫତି ିନାହିଁ, ରିସୀ ୄଯ ନଦି୍ଧଧାଯତି ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିୂଫଧ-ଫଦିୟଭାନ ସି୍ଥତ ି(କୁଡଓି) ׀  

1. ଚନ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄପ୍ରାଗ୍ରାଭ/ଫତିଯଣ/ୄସଫା 
2. ଘର୍ଭା/ ଓଣ୍ଟାଓଟ ୄରନସ/ଶ୍ରଫଣ ସହାଣଓ ଆତୟାଦଯି ଭୂରୟ 
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3. ଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସା ଔଙ୍ଙ  ୄମଈଁଥିୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନାହିଁ  
4. ହୄଭ ାନ ପ୍ରତସି୍ଙାନ 
5. ୄହାମ୍ ବିଚଟି୍ ଘାଚ  
6. ଫନ୍ଧୟତା/ଈଫନ୍ଧୟତା/ସହାଣତା ପ୍ରାପ୍ତକବ ଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
7. ୄଭାଟାଣିଅ/ୄଫସଟି ିୂଯୁକଣ  ୄଫସଟି ିସହତି  ଯ ଘଓିତି୍ସା 
8. ଭାନସଓି ୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ  ଭୄନାୄଦୈହଓି ସଭସୟା  
9. ଯଫି୍ରାଓିଟବ ତୂଟ ିାଆଁ ସଂୄର୍ାଧନାମକ ଓ ସଚ ଯୀ 
10. ୄମୌନ କ୍ରଣିା ସଂଘଯତି ୄଯାକକୁଡଓିଯ ଘଓିତି୍ସା 
11. ୄଡାନର୍ ସି୍କନିଙ୍ି୍ଗ ଘାଚ  
12. ବର୍ତ୍/ିଞି୍ଜଓଯଣ ଘାଚ  
13. ଭୂରୟାଙ୍କନ/ ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
14. ୄସହ ିୄଯାକ ୄମଈଁଥି ାଆଁ ବର୍ତ୍ ିଓଭିା ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ଓଯାକରା, ତାହା ାଆଁ ନାଫର୍ୟଓ ମାଞ୍ଚ/ ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙ  
15. ୄଓୌଣସ ିଫ ିଔଙ୍ଙ  ୄମୄତୄଫୄ ୄଯାକୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯୄୋ ବାଆଯସ ଙ ିୄଫାରି ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ହୁଏ ଏଫଂ/ଓଭିା ୄସ 

HIV/ଏଡସ ଆତୟାଦିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ୄଯାକ୍ଷଯୂୄ ଘହି୍ନଟ ହୁଏ  
16. ୄଷ୍ଟମ୍ ୄସଲ୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ/ସଚ ଯୀ ଏଫଂ ସଂଯକ୍ଷଣ 
17. ମୁଦ୍ଧ  ଅଣଫଓି ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଣ 
18. ସଭସ୍ଗ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ଅଆଟମ୍ ମଥା: ଞି୍ଜଓଯଣ ଘାଚ , ବର୍ତ୍ ି ରୁ୍ଳ୍କ, ୄଟରିୄପାନ, ୄଟରିବିଚନ ଘାଚ , ଟାଣୄରେଜି୍, 

ଆତୟାଦ ି
19. ୄଓୌଣସ ିଫ ିଦାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓାଂର୍ ରସୀ ୄଯ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା 

ଫଧି ସାଧାଯଣତଃ ରାକୁ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଫର୍ୟ ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ 
ରାକ ୁୄହଫ ନାହିଁ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଭୀଯା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆଥିରା ׀ ରିସୀୄଯ 
30 ଦନିଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଥିରା ׀  

ଦୁବ ାକୟଫର୍ତଃ,  ୄସ ରିସୀ ୄନଫାଯ 20 ଦନି ୄଯ, ଭୀଯା ଭୟାୄରଯଅି ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହରା ଏଫଂ 5 ଦନିୄଯ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହରା ׀ ତାଓୁ ବାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫରି ୄଦଫାଓୁ ଡରିା ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ ଦାଫୀ ଓରା, ୄସଭାୄନ ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଗ୍ରାହୟ ଓୄର ଓାଯଣ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଖଟଣା ରିସୀ ୄନଫାଠ୍ାଯୁ 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିରା ׀  

i. ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି : ଏହା ୄସହ ିୄଯାକକୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରମୁମୟ ହୁଏ ମାହା ାଆଁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଘଓିତି୍ସା ଓୁ ଫିମି୍ବତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ତା’ ାଆଁ ୄମାଚନା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଈତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ, ୄକାଟଏି/ ଦୁଆ/ଘାଯ ି ଫର୍ ଯ 
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ, ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରାଷ୍ଟାଟକି୍ ହାଆଯେପି, ୄଭୄନାଯ ାକିଅ ଓଭିା ପାଆୄବ୍ରାଭିଭା ାଆଁ 
ହସିଟୄ ଯୄଓଟାଭି, ହାଚଅି, ହାଆୄଡ୍ରାସରି, ଚନମଚାତ ଅନ୍ତଯଓି ୄଯାକ, ଭଦ୍ୱାଯୄଯ ନାଡୀବ୍ରଣ, ଭଓଣ୍ଠ,କବ ଦାହ ଏଫଂ 
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ତତ୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟା, କର ଫଳାଡଯ ଥଯୀ ନଷି୍କାସନ, ସନ୍ଧଫିାତ  କଣ୍ଠଫିାତ, ଥଯୀ ୄଯାକ, ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ସି୍ଙସନ୍ଧଫିାତ, ଅସିଟୄାୄଯାସସି୍ ବ ିୄଯାକକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀  

c) ଉରବ୍ଧ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଫଓିଳ୍ପ 

i. ୄଫୈୟକି୍ତଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭିତ ଯଫିାଯ ସଦସୟ ୄମଯଓି ି ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରଓ ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତ,ି ଅଶି୍ରତ ିତାଭାତା, ଅଶି୍ରତ 
ର୍ାରୁ୍ର୍ରୁ୍ଯ, ଅଶି୍ରତ ବାଆବଈଣୀ ଆତୟାଦ ି ସହତି ନଚି ାଆଁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄନଆାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ 
ଅଶି୍ରତଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଏ ୄମଈଁଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମଅଆାୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଘଣନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଯାର୍ ି ଥିଫା ୄଓଫ ୄକାଟଏି ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ୄସବ ି ଅଶି୍ରତ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ ୄସବଅି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ ୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ରିସୀ 
ଘାରୁଥିଫା ଫଧିୄଯ ତା’ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ସଫ ାଧିଓ ଭାତ୍ରା ମ ୟନ୍ତ ଦାଫୀ ଓଯିାୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭିତ ାଆଁ 
ତା’ଫଣସ  ଘଣନତି ଫୀଭାଯାର୍ ିଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଭୂରୟାଙ୍କନ ଓାଯଓ ନୁସାୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀  

ii. ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ 

ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ଯୂୄ ଯଘିତି ଏଓ ପ୍ରଓାଯ ଫୀଭାୄଯ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ଅଶି୍ରତ 
ିତାଭାତା ଥିଫା ଯଫିାଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଯଫିାଯ ୄଯ ପ୍ରଫାହତି ହୁଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଘାଯି ଫୟକି୍ତ ଫଶିଷି୍ଟ ଏଓ ଯଫିାଯ ାଆଁ ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ନଅିମାଏ, ଏହାଯ ଥଧ ୄହଉଙ ିୄମ ରିସୀ 
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହା ଏଓାଧିଓ ଯିଫାଯ ସଦସୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ଓଭିୋ ଯଫିାଯଯ ୄଓଫ ଚୄଣ ସଦସୟଯ 
ଫହୁଫଧି ଦାଫୀ ାଆଁ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ଏସଫୁ ଏଓତ୍ର ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ୄଭାଟ ସୁଯକ୍ଷା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ ׀ ଫୀଭା 
ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଯିଫାଯଯ ଫୄୟାୄଚୟଷ୍ଠ ସଦସୟଯ ଫୟସ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯି ସାଧାଯଣତଃ ପି୍ରଭୟିଭ ଓୁ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀  

ଏହ ିଈବଣ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା  ଫଚ ନକୁଡଓି ସଭାନ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀସଫୁ 
ଫଚାଯୄଯ ୄରାଓପି୍ରଣ ୄହଈଙ ିୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯଫିାଯ ଏଓ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ 
ଏଓ ଈଘତି୍ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ସ୍ଗଯୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

d) ଫଶିଷି୍ଟ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି 

ୂଫ ଯ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଈତ୍ପାଦ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଭୂବୂତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ସଯୁକ୍ଷା ସହତି ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାୄଯ ୄନଓ 
କୁଡଏି ଯଫିର୍ତ୍ ନ  ନୂତନ ଭରୂୟ ୄମାଡା ମାଆଥିଫା ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ୄମାକ ଓଯାମାଆଙ ି  ଅୄଭ ଏହ ିଯଫିର୍ତ୍ ନକଡଓି ׀
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ׀ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ୄମ ସଫୁ ଈତ୍ପାଦୄଯ ନଭିନରିଖିତ ସଫୁ ରକ୍ଷଣ ଥାଏ 
ନାହିଁ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଈତ୍ପାଦ ଈତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

i. ଉସୀଭା ଏଫଂ ୄଯାକ ଫନିଦି୍ଧଷି୍ଟ ଓୟାିଙ୍୍ଗ 

ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦୄଯ ୄଯାକ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓୟାିଙ୍ଗ ଙ,ି ଈ.ସ୍ୱ. ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ׀ ୄଓୄତଓ ାଔୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଈୄଯ ଈ ସୀଭା ଭଧ୍ୟ ଙ;ି ଈ.ସ୍ୱ. ପ୍ରତଦିନିଯ ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 1% ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଏଫଂ 
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ଅଆ.ସ.ିଣୁ. ଘାଚ  ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 2% ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ ׀ ୄମୄହତୁ ICU ଘାଚ , OT ଘାଚ  ଏଫଂ ଏଯଓି ି ସଚ ନଯ 
ପିଜ୍ ବ ି ନୟାନୟ ର୍ୀର୍ ଓ ନ୍ତକ ତ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠଯ ପ୍ରଓାଯ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ, 
ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଓୟାିଙ୍୍ଗ ନୟାନୟ ର୍ୀର୍ ଓ ନ୍ତକ ତ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ 
ସୀଭିତ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

ii. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ (ସାଫଧଚନଓି ଯୂୄ ୄଓା-ୄ ଓୁହାମାଉଥିଫା) 

ଏଓ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଭରୂୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତା ମାହା ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ 
ୄମ ରିସୀଧାଯୀ/ଫୀଭିତ ସ୍ୱୀଓୃତ ଦାଫୀ ଯାର୍ଯି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଫହନ ଓଯଫି ׀ ଏଓ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି 
ଓମ୍ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  

ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ତା’ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ସତଓ ତା ଫରଭନ ଓଯୁଙ ିଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ 
ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଓୃତ ବାୄଫ ତାଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ ଓୁ ଓମ୍ ଓଯୁଙ ି׀ 

iii. ଓାଟୄମାକୟ 

ଓାଟୄମାକୟ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଭୂରୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତା ମାହା ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ 
କି୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଟଙ୍କା ଯାର୍ ିାଆଁ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ 
ଦନି/ଖଣ୍ଟା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦାଣୀ ଯହଫି ନାହିଁ ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିରାବ ୄଦଣ ୄହଫା ଫୂ ଯୁ ରାକୁ ୄହଫ ׀ 
ଏଓ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ଓମ୍ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  

ପ୍ରତ ି ଫର୍ , ପ୍ରତ ି ଚୀଫନ, ପ୍ରତ ି ଖଟଣା ାଆଁ ଓାଟୄମାକୟ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ଓ ି ନାହିଁ ଏଫଂ ରାକୁ ଓଯାମାଈଥିଫା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ଓାଟୄମାକୟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଓୁ ହୁଏ ׀  

iv. ନୂତନ ଫଚଧନକୁଡଓୁି ପ୍ରଫରି୍ତ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ୄଯ IRDAI ଦ୍ାଯା ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି: 

 ଅନୁଫଂର୍ଓି ସଭସୟା ଏଫଂ ୄଷ୍ଟମ୍ ୄଓାର୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ/ସଚ ଯୀ 

 ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଏଫଂ/ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫାହୟ ଏଫଂ/ଓଭିା ସ୍ଙାଣୀ 
ୄଭଡଓିର/ ଣ-ୄଭଡଓିର ଈଓଯଣ ମାହା CPAP, CAPD ଆନଫ ୟୟଚନ୍ ବ୍ନ ଅଦ,ି ଅଭୟରାନସ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ଈଓଯଣ ଥ ାତ୍ ୋଓର୍, ଓୁୄଘସ୍, ୄଫରଟ, ଓରାଯ, ଓୟାପ୍, ସି୍ପଣ୍ଟ, ସିଳଙ୍୍ଗ ୄବ୍ରସ୍, ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫ ିଷ୍ଟଓଙି୍ଗସ, 
ଡାଆୄଫଟଓି ପୁଟ ୄେର୍, ଗ୍ୁୄ ଓାଭିଟଯ/ଥୄଭ ାଭିଟଯ  ୄସବ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ଆତୟାଦ ି ଏଫଂ 
ୄଓୌଣସ ିଫ ି ୄଭଡଓିର ଈଓଯଣ ମାହାଓୁ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଖୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ, ଆତୟାଦ ିଏସଫୁଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ 
ଓୄଯ ׀  

 ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିପ୍ରଓାଯଯ ସବିସ ଘାଚ , ସଘ ାଚ , ବର୍ତ୍ ି ରୁ୍ଳ୍କ/ ଞି୍ଜଓଯଣ 
ଘାଚ  ଆତୟାଦ ି 

 ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଖଯ ଅକଭନ ଘାଚ , ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫଧିୄଯ ଯଘିାଯଓ/ନସ ିଘାଚ  

v. ୄଚାନ୍ ନୁସାୄଯ ପି୍ରଭିୟଭ 
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ସାଧାଯଣତଃ, ପି୍ରଭିଣଭ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଣସ ଏଫଂ ଘଣନତି ଫୀଭା ଯାର୍ ିଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯଥିାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଚାନ୍ ୄଯ 
ଧିଓ ଦାଫୀ ଭରୂୟ ସହତି ପି୍ରଭଣିଭ ନ୍ତଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଓଯାମାଆଙ,ି ଈ.ସ୍ୱ. ଚରିଳା  ଭଭୁାଆ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା 
ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଈତ୍ପାଦ ାଆଁ ଈଙ୍ଙତଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଚାନ୍ ଯ ଂର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

vi. ୂଫଧ – ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓି ାଆଁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ଫନିଣିାଭଓ ଅଫର୍ୟଓତା ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ଫୂ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ୄମଈଁକୁଡଓି ୂୄ ଫ  ଫହବି ୁ ତ ଓଯାମାଆଥିରା, ୄସକୁଡଓୁି 
ଘାଯ ିଫର୍ ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହତି ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଈଲି୍ଲଖିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ ଓଙି ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଙି ିହାଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ 
ଏହ ିଫଧିଓୁ 2 ଏଫଂ 3 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

vii. ନୂତନୀଓଯଣନୀୟତା 

ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଅଚୀଫନ ନୂତନୀଓଯଣନୀଣତାଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଓଯାକରା ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ, ସଫୁ ରିସୀ ାଆଁ IRDAI 
ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ନଫିାମ ୟ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

viii. ଦଫିସ ୄସଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା 

ଘଓିତି୍ସା ଫଜି୍ଞାନ ଯ ଈତ୍କର୍  ସହତି ଦଫିସ ୄସଫା ଫକ ୄ ଯ ୄନଓ କୁଡଏି ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ସଭାୄଫର୍ ୄଦଔାମାଆଙ ି׀ ୂୄଫ  ଦଫିସ 
ୄସଫା ନ୍ତକ ତ ୄଓଫ ସାୄତାଟ ି ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିରା – ୄଭାତଅିଫନୁି୍ଦ, D ଏଫଂ C, 
ଡାଏରିସସି୍, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି, ରିୄଥାେପି୍ସ ିଏଫଂ ଟନିସୄ ରୄଓଟାଭି ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ, 150 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓୁ 
ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄମାକାଆ ଦଅିମାଆଙ ିଏଫଂ ତାରିଓା ଧିଓ ଯୁ ଧିଓ ଫଢ ିଘାରିଙ ି׀  

ix. ରିସୀ ୂଫଧଫର୍ତ୍ଧୀ ମାଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ 

ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଭୂରୟଓୁ ୂୄଫ  ପ୍ରତୟାର୍ତି ଓଲାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଈଥିରା ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭୂରୟ ଯ 
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି ଓୄଯ, ମଦ ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଟ ି ସଙ୍କଟାଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି 50%  ଠ୍ାଯୁ 100% ମ ୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଭଧ୍ୟ ଅୄଦର୍ନାଭା ଦଅିମାଆଙ ିୄମ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ ଔଙ୍ଙ ଯ ନୂୟନ 
50% ଫହନ ଓଯଫି ׀  

x. ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂଫଧ-ଫର୍ତ୍ଧୀ  ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି 

ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଭାନଙ୍କ ହାଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ ୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଯୁକ୍ଷାଯ 
ଫଧିଓୁ 60 ଦନି  90 ଦନି ମ ୟନ୍ତ ଫଢାଆ ଦଅିମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ସଫ ାଧିଓ ସୀଭା ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭା 
ଯାର୍ଯି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏହ ିଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ସୀଭତି ୂଓୟାପ୍  ଭଧ୍ୟ ଓଯ ିୄଦଆଙନ୍ତ ି׀  

xi. ଅଡ ନ୍ ସଯୁକ୍ଷା 

ଅଡ-ନ୍ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁହାମାଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ନୂତନ ତଯିକି୍ତ ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ ଓୁ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 
ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙନ୍ତ:ି  

 ପ୍ରସୂତ ି/କବ ାଫସ୍ଙା ସଯୁକ୍ଷା : ୂୄ ଫ  ଔଘୁୁଯା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରସୂତ ିଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଓଯାମାଈ ନ ଥିରା ଓନୁି୍ତ 
ଫର୍ତ୍ ଭାନ, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହତି, ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଓଯାମାଈଙ ି׀  
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 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା : ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ୄମଈଁକୁଡଓି ଚୀଫନ ାଆଁ ବଣଙ୍କଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଏଫଂ ଧିଓ ଭରୂୟଯ 
ଘଓିତି୍ସା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ାଆଁ ହାଆ ଏଣ୍ଡ ବସ ନ ପ୍ରଡଓଟ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ׀  

 ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ୁନଃ ସ୍ଙାନ : ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଯ, ଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ, ଫୀଭା ଯାର୍ ିୂଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ 
ୄଯ ମାହା ଓମ୍ ୄହାଆମାଆଥାଏ   ଓୁ ଭୂ ସୀଭା ୄଯ ନୁଃସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

 ଅଣୁର୍ ୂAYUSH)- ଅଣୁୄଫ ଦଓି-ୄମାକ –ଣୁନାନୀ –ସଦି୍ଧ – ୄହାଭିାଥ ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା :  ୄଓୄତଓ 
ରିସୀ AYUSH ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ ଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ମ ୟନ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

xii. ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା  

ୄଓୄତଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଈତ୍ପାଦ ନଭିନୄ ଯ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭରୂୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ନ୍ତଯବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ରାବକୁଡଓି 
ରିସୀଯ ନୁସଘୂୀଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଫିକ୍ଷୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ୄଦଣ ୄହାଆଥାଏ,ମାହା 
ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀  

 ଫାହୟୄଯାକୀ ଫୀଭାସୁଯକ୍ଷା: ୄମଭତିଓି ିଅୄଭ ଚାଣଁୁ ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ୄଓଫ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଓଙି ିଓବ୍ନାନୀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄଓୄତଓ ହାଆ-ଏଣ୍ଡ ପ୍ଳାନ ନ୍ତକ ତ ଫାହୟ-
ୄଯାକୀ ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ ାଆଁ ସୀଭିତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

 ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ: ଏହା ଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଫଧି ାଆଁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ ନଶିି୍ଚତ ଏଓ ୄଭାଟା 
ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 2/3 ׀ ଦନିଯ ଓାଟୄମାକୟ ରିସୀ ଓୁ ଙାଡ ି ସାଧାଯଣତଃ 7 ଦନି ାଆଁ ଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ରାବ ପ୍ରବାଫ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦ ି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଓାଟୄମାକୟ ଫଧି ଯ 
ଫାହାୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀଯ ତଯିକି୍ତ ୄଟ ଓନୁି୍ତ ରିସୀଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଭଧ୍ୟୄଯ 
ଓଭିା ଏଓ ରକା ଈ-ସୀଭା ସହତି ୄହାଆାୄଯ ׀  

 ଅୄଯାକୟପ୍ରାପି୍ତ ରାବ: ଏଓ ୄଭାଟା ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମଦ ିୄଯାକ ୂସୁସ୍ଙତା  ଏଫଂ/ଓଭିା ଦୁଖ ଟଣା ୄମାକଁ ୁ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଯ ୄଭାଟ ଫଧି 10 ଦନିଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄହାଆ ନ ଥିଫ ׀  

 ଦାତା ୂୄଡାନଯ  ଯ ଔଙ୍ଙ : ରିସୀ ୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନୁସାୄଯ ଫଡ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ୄଡାନଯ ଯ ଔଙ୍ଙ  ଯ ପ୍ରତିରୂ୍ତ୍ ିାଆଁ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ׀  

 ଅଭୟରାନସଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍:ି ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଅଭୟରାନସ ାଆଁ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ରିସୀଯ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

 ସାଙ୍ଗୄଯ ଅସଥିିଫା ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଔଙ୍ଙ  : ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯାକୀଯ ୄସଫା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 
ଔାଦୟ, ଯଫିହନ ଫାଫଦୄଯ ସାଥୀ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହା ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ 
ରିସୀ ସର୍ତ୍  ନୁସାୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ିଓଭିା ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୄଦଣ, ରିସୀଯ ନୁସୂଘୀୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ, 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  
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 ଯଫିାଯ ଯବିାର୍ା : ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଈତ୍ପାଦୄଯ ଯଫିାଯଯ ଯବିାର୍ା ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହାଆମାଆଙ ି  ୂୄଫ , ଭଔୂୟ ׀
ଫୀଭିତ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି ଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିରା ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄନଓ ରିସୀ ଙ ି
ୄମଈଁଠ୍ ିିତାଭାତା ଏଫଂ ର୍ାରୁ୍ଶ୍ୱରୁ୍ଯ ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ୄସହ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆାୄଯ ׀  

D. ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓଭିୋ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 

ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ରିସୀ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ׀ ଅନ୍ତଚ ାତଓି ଫଚାଯୄଯ ଧିଓାଂର୍ ୄରାୄଓ ଈଙ୍ଙ 
ୄଓା – ୄ ରିସୀ ଓଭିା ଣ ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄଯାକ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ତଯିକି୍ତ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ କ୍ରଣ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ ବାଯତୄଯ, 
ଟପ୍ –ପ୍ ସଯୁକ୍ଷା ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଯ ଭୂଔୟ ଓାଯଣ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଈଙ୍ଙ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ବାଫ ୄଫାରି ଚଣା ଡୁଥିରା, 
ମଦି ସ୍ଙିତ ିଅଈ ଧିଓ ୄସବ ିନାହିଁ ׀ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିଫହୁତ ସଭଣ ଧଯ ିଟ5, 
00,000 ଯହଥିିରା ׀ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ସୁଯକ୍ଷା ଘାହଁୁଥିଫା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଦୁଆକୁଣ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଆ ଦୁଆଟ ିରିସୀ ଓଣିିଫା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ 
ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଏହାଯ ଯଣିାଭ ୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫଓିାର୍ ୄହରା, ମାହା ପ୍ରୄଫର୍ଦ୍ୱାଯ / 
ୄେର୍ୄହାରଡ ଓୁହାମାଈଥିଫା  ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ିଯ ଈୄଯ  ଈର୍ଦ୍ଧ୍  ଯ ଈଙ୍ଙ ଯାର୍ ିାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିରିସୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଥିଫା ଏଓ ଭୂବୂତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷା ସହତି ଓାମ ୟ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଈଘତି୍ 
ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଅୄସ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସଭାନଙ୍କ ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ 
ତଯିକି୍ତ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭା ଯ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯିାଯନ୍ତ ିୂପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ୄେର୍ୄହାରଡ ହସିାଫୄଯ 
ଯଖି  ׀ ଏହ ିନଚି ତଥା ଯଫିାଯ ାଆଁ ୄହାଆାୄଯ, ମାହା ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଘଓିତି୍ସାଯ ଦୁବ ାକୟରୂ୍ଣ୍  ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ସୁଫଧିାୄଯ ଅସଥିାଏ 
  ׀

ଟପ୍ – ପ୍ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରାପି୍ତଯ ୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ , ୄଭଡଓିର ଭୂରୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ଳାନ୍ ନ୍ତକ ତ ଘଣନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଟୄମାକୟ ୂଓଭିା ୄେର୍ୄହାରଡ  ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଈଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ୍ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ଯାର୍,ି ଥ ାତ୍ ଓାଟୄମାକୟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ତା’ ନମୁିକି୍ତଦାତା ଦ୍ାଯା ଟ.3.ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାଶ ି ାଆ ଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄସ ଟ. ତନି ି ରକ୍ଷ 
ତଯିିକ୍ତ ଟ. 10 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀ ଯ ଘୟନ ଓଯିାୄଯ ׀   
ମଦ ିୄଓଫ ୄକାଟଏି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଭୂରୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁଏ, ଭୂବୂତ ରିସୀ ୄଓଫ ଟ.  ତନି ିରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ ସଯୁକ୍ଷା 
ୄଦଆାୄଯ ׀ ଟପ୍ –ପ୍ ଓବଯ ସହତି, ଟ. ଦୁଆ ରକ୍ଷଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ଓୁି ଟପ୍- ପ୍ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀସଫୁ ଶସ୍ତାୄଯ ଅୄସ ଏଫଂ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଟ. 10 ରକ୍ଷ ରିସୀଯ ଭୂରୟ ଟ. ତନି ିରକ୍ଷ ତଯିିକ୍ତ ଟ. 10 
ରକ୍ଷଯ ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଏହ ିଓବଯକୁଡଓି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ ଯଫିାଯ ଅଧାଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିାଯ ସଦସୟ 
ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଓଭିା ଯଫିାଯୄଯ ପ୍ରସାଯତି ୄହଈଥିଫା ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଓୁ ଅଚଓିାରି ଫଚାଯୄଯ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  
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ମଦ ିଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳାନ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄକାଟଏି ୄକାଟଏି ଖଟଣାୄଯ ଓାଟୄମାକୟ ଯାର୍ଓୁି ଟି ମିଫା ଅଫର୍ୟଓ 
ଓୄଯ, ପ୍ଳାନ ଓୁ ଫବିୀର୍ଓିା ଅଧାଯତି ଈଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ୄଦଣ ୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ, 
ଈୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଈଦାହଯଣ ୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ୄକାଟଏି ୄକାଟଏି ଦାଫୀ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଟ.3 ରକ୍ଷ ଓୁ ଟିମିଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଫର୍ୟ ଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳାନ ୄମଈକଁୁଡଓି ଓାଟୄମାକୟଓୁ ଟିମିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦିନ୍ତ ିରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ 
ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ଅଣନ୍ତ ି ମାହାଓୁ ହାଯାହାଯ ି ୄଭାଟ ଯାର୍ ିଅଧାଯତି ଈଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ୍ ୄମଭିତ ି ଓ ି ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ 
ଯଘିତି ସୁଯ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ, ଈୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଈଦାହଯଣ ୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ 
ୄକାଟଏି ୄକାଟଏି ଦାଫୀ ଓୁ ୄମାକ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଟ. 3 ରକ୍ଷ ଟିମାଏ, ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଦିଏ ׀  

ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀଯ ଧିଓାଂର୍ ଭାନଓ ସର୍ତ୍ , ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ ଫଚ ନ ଏହ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଈୄଯ ରାକୁ ହୁଏ ׀ 
ୄଓୄତଓ ଫଚାଯୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିଭୂବୂତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ , ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ 
ୄଓଫ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ଓାଯଫାଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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E. ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯିଓ ରିସୀ 

ଏହ ି ପ୍ଳାନକୁଡଓିଯ ଯଓିଳ୍ପନା ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଓଯାମାଆଙ ି ୄମଈଁଭାନଙୁ୍କ ୄନଓ 
ସଭଣୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫଣସ ୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମାଏ ୂଥ ାତ୍ 60 ଫର୍ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଅଣୁଯ ଫୟକି୍ତ  ׀ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ଫଚ ନ କୁଡଓିଯ ସଂଯଘନା ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ରିସୀ ବ ି׀ 

ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା  ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଭଣ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିା ୄଫୄ  ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠଭାନଙ୍କ ୄଯାକକୁଡଓି ଈୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଏ 
 ଫୀଭା ଯାର୍ ିଟ.50, 000 ଠ୍ାଯୁ ଟ 5.00,00 ଯ ׀ ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ଭଔୂୟତଃ 60 ଫର୍  ୄଯ ଏଫଂ ଅଚୀଫନ ନୂତନୀଓଯଣୀଣ ׀
ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଯୄହ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ଈୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଈଦାହଯଣ : ୄକାଟଏି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ାଆଁ ୄଭାତଅିଫନୁି୍ଦଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 1 ଫର୍  ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 2 ଫର୍ ଯ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଅହୁଯ,ି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ୄଓୄତଓ ୄଯାକଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନ ଥାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ନୟ ଏଓ ଯ 
ଥାଆାୄଯ ׀ ଈଦାହଯଣ : ସାଆନୁସାଆଟସି୍ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନୁୄଙ୍ଚଦ ୄଯ ଅୄସ ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ନୟ 
ୄଓୄତଓ ଏହାଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନୁୄଙ୍ଚଦୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକଯ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଥଫା ଓୟାିଙ୍୍ଗ ଥାଆାୄଯ ׀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ – 
ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦାଫୀ ଯ ଏଓ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ଓଭିା ଏଓ ଈ ସୀଭା ଯୂୄ ୄମଈଟଁା ଫ ିଧିଓ, ୄସହ ି
ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ୄସଭାୄନ ାଯବ୍ନଯଓି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ପ୍ଳାନ ସଫୁଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯନ୍ତ ି
ୄମଯଓି ି30/60 ଦନି ଓଭିା 60/90 ଦନି ଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ׀  

IRDAI ୄସହ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓୁି ରାକୁ ଓଯଙିନ୍ତ ିୄମଈଭଁାୄନ ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓି ଟନ୍ତ ି:  

1. ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ରାକ ୁଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ 
ନଯିୄକ୍ଷ, ନୟୄଣାଘତି, ାଯଦର୍ ୀ ଏଫଂ ଈଘତି୍ ଯୂୄ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓୃତ ୄହଫ ׀  

2. ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଏଫଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ୄ ଯ ରାକ ୁଓଯାମାଈଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭତିଓୁ ରିଖିତ 
ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ଚାଯୀ ୂଫ ଯୁ ୄସସଫୁ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସମ୍ମତ ି
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ ׀  

3. ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀ  ବିୄମାକକୁଡଓି ଈୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ସଭସ୍ଗ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ TPA ଏଓ ରକା ଘୟାୄନର ସ୍ଙାିତ ଓଯିୄ ଫ ׀ 
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F. ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ସଂଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ଧ ୄଯାକ 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ସଫୁଠୁ୍ ଫଡ ସଙ୍କଟ ୄହଈଙ ିରିସୀ ରାବସଫୁଯ ନାଫର୍ୟଓ  ନୁଘତି 
ଈୄମାକ ׀ ୄଯାକଟ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଫାରି ଚାଣି, ଡାକ୍ତଯ, ସଚ ନ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାୄନ ତାଓୁ 
ଅଫର୍ୟଓତାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିୄଦଔାନ୍ତ ି  ି,ସଭାୄନ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଯହଫିାଯ ଦୀଖ ତା ଓୁ ଫଢାଆଦିନ୍ତୄ ׀
ନାଫର୍ୟଓ ଡାଏୄଗ୍ନାଷି୍ଟଓ  ରାୄଫାୄଯୄଟାଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ସଫୁ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଘଓିତି୍ସାଯ ଭରୂୟଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ 
ଧିଓ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯ ିଦିନ୍ତ ି  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଭରୂୟ ଈୄଯ ନୟ ଏଓ ଫଡ ପ୍ରବାଫ ୄହଈଙ ିଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଭରୂୟୄଯ ରକାତଯ ׀
ଫୃଦ୍ଧ,ି ସାଧାଯଣତଃ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄକ୍ଷା ଧିଓ ׀  

ଏହାଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧ ାଯତି ରାବ ଓବଯ ׀ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, 
ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଓବଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଏଓ ମଥାଥ  ଫଧି ାଆଁ ତାଯ ରିସୀଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ସହାଣଓ ହୁଏ ׀ ଏହ ିଈତ୍ପାଦୄଯ, ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ୄହଈଥିଫା ଘଓିତି୍ସାକଡୁଓୁି ପ୍ରୄତୟଓ ସଷି୍ଟଭ ନ୍ତକ ତ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି, 
ୄମଯ ିଓ ିENT,  ଥାରୄଭାୄରାଚ ିୂଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସା , ଫସୄଟେସି,  ୂପ୍ରସୂତ ି, କାଆୄନୄଓାୄରାଚ ିୂପ୍ରସୂତ ିର୍ାସ୍ଘ , 
ଆତୟାଦ ିଏଫଂ ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ରିସୀୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟ ଈଲି୍ଲଖିତ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧ ାଯତି ଯାର୍ ିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀ 
ଏହ ିଘଓିତି୍ସାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ୄଦଣ ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚ  ସାଧାଯଣତଃ ଈମୁକ୍ତ ଭରୂୟଯ ଧ୍ୟଣନ ଈୄଯ ଅଧାଯତି 
ୄହାଆଥାଏ ମାହା ୄସହ ିଫସ୍ଙାଓୁ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚ  ଭୂରୟଯ ସଫୁ ଖଟଓଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯଫି ୄମଯ ିଓ ି:  

a) ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା 
b) ପ୍ରୄପସନର ରୁ୍ଳ୍କ 
c) ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିସ,  
d) ର୍ଧ  
e) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଆତୟାଦ ି

ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚ  ଈତ୍ପାଦ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଥୟ, ଯଫିହନ, ଅଭୟରାନସ ଘାଚ , ଅଦ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଏହ ିରିସୀସଫୁ ଓୁ ଯଘିାତି ଓଯଫିା ାଆଁ ସଯ ୄଟ ୄମୄହତୁ ୄଓଫ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ୄଯାକଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ׀  

ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦ ନଶିି୍ଚତ ରାବ ସଯୁକ୍ଷା ସହତି  ଏଓ ୄଦୈନଓି ନକଦ ରାବଯ ୟାୄଓଜ୍ ଦିନ୍ତ ି׀ ଈତ୍ପାଦୄଯ ଥିଫା ଘଓିତି୍ସାକୁଡଓିଯ 
ଯବିାର୍ା ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଘଓିତି୍ସାକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ପ୍ରାଣ 75 ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାଣ 200 ମ ୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୄସହ ିସଚ ଯୀ/ଘଓିତି୍ସା ୄମଈକଁୁଡଓି ରିସୀୄଯ ଈରିଳଖିତ ସୂଘୀୄଯ ସ୍ଙାନ ାଆ ନାହାନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯାମାଆଙ ି  ଫର୍ୟ, ଦାଫୀକୁଡଓି ׀ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଏଓାଧିଓ ଦାଫୀ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀
ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଘଣନତି ଫୀଭା ଯାର୍ ିଦ୍ୱାଯା ସୀଭିତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙନ୍ତ:ି  
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 ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓି ନକଦ ଫୀଭା ୄମାଚନା 
 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ନକଦ ଫୀଭା ୄମାଚନା  

1. ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓି ନକଦ ରିସୀ 

a) ପ୍ରତ ିଦନି ଯ ଯାଶ ିସୀଭା 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ସଯୁକ୍ଷା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 
ପ୍ରତ ିଦନି ନକଦ ସୁଯକ୍ଷା ୂଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ  ଟ. 1500 ପ୍ରତ ିଦନି ଠ୍ାଯୁ ଟ.5, 000 ଓଭିା ଧିଓ ପ୍ରତ ିଦନି ୄହାଆାୄଯ 
 ,ପ୍ରୄତୟଓ ୄଯାକ ାଆଁ ୄଦୈନଓି ନକଦ ପ୍ରଦାନ ଈୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ସୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ୄହାଆଥାଏ ׀  

b) ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଦଫିସ ସଂଔୟା 

ଏହ ିରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଦୈନଓି ନକଦ ଯ ଦଫିସ ସଂଔୟା ଓୁ ୄସହ ିୄଯାକ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ 
ମାହା ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ନଅି ମାଈଥାଏ ׀ ଘଓିତି୍ସାକୁଡଓିଯ ଫସୃି୍ଗତ ତାରିଓା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ନଫିାସ ଫଧି ଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି 
ଓଯାମାଏ ମାହା ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରଓାଯଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା/ୄଯାକ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ନକଦ ରାବ ଓୁ ସୀଭତି ଓଯଥିାଏ ׀  

c) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓବଯ ଓଭିା ଅଡ୍-ନ୍ ଓବଯ 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓି ନକଦ ରିସୀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ 
ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓ,ି ନୟ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହା ଏଓ ନଣିଭିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ସହତି ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍ 
ଓବଯ ହୁଏ ׀ ଏହ ିରିସୀସଫୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ଅଓସି୍ମଓ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣଓ ହୁନ୍ତ ିୄମୄହତୁ 
ୄଦଣ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିୄଟ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସାଯ ଫାସ୍ଗଫ ଭରୂୟ ସହତି ସଭନ୍ଧତି ନୁୄହଁ ׀ ଏହା ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଧାଯତି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ଫୀଭା ୄମାଚନା ନ୍ତକ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄଓୌଣସ ିସଯୁକ୍ଷା ତଯିକି୍ତ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

d) ଯିଯୂଓ ସୁଯକ୍ଷା 

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ଏଓ ନଣିଭିତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଔଙ୍ଙ  ରିସୀ ଓୁ ଯିୂଯଣ ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହା ର୍ସ୍ଗା ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ 
ଅଓସି୍ମଓ ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ ାଆଁ  ଫଚ ନ, ୄଓା-ୄ ଆତୟାଦ ିବ ିକ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ନ ଥିଫା ଔଙ୍ଙ  
ସଫୁ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀  

e) ସୁଯକ୍ଷା ଯ ନୟାନୟ ରାବ 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଯ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ଏହ ିପ୍ଳାନଯ ୄନଓ ରାବ ଯହଙି ିୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଏହା ଫୁଛାଆଫା ସହଚ ୄଟ 
ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ସହଚୄଯ ଫକି୍ରି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓୁ ହଯାଏ ୄମୄହତୁ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରତଦିନି ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ପ୍ରଓୃତ ଔଙ୍ଙ  ମାହା ଫ ିୄହାଆ ଥାଈ ନା 
ଓାହିଁଓ ି׀ ଅହୁଯ,ି ୄସବ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏଫଂ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ କୁଡଓି ଫାସ୍ଗଫୄଯ ସଯୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

2. ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ଧ ୄଯାକ ରିସୀ 

ଏହ ିଉତ୍ପାଦଓୁ ବୟାନଓ ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ଓଭିୋ ବିଖାତ (ୄଟ୍ରୌଭା) ୄସଫା ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ׀  
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ଘଓିତି୍ସା ଫଜି୍ଞାନ ଯ ଈତ୍କର୍  ସହତି, ୄରାଓଭାୄନ ଓୟାନସଯ, ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍  ହୃଦ୍ ଖାତ ଆତୟାଦ ିବ ିଫଡ ଫଡ ୄଯାକ ଯୁ ଫଞ୍ଚ ି
ମାଈଙନ୍ତ ି , ୄମଈଁକୁଡଓିଯ ଯଣିାଭ ଅକ ଓାୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆଥାନ୍ତା ׀ ୁନଶ୍ଚ,  ୄସବ ିଫଡ ଫଡ ୄଯାକକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ 
ଫଞ୍ଚମିିଫା ୄଯ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ମୄଥଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୃଦ୍ଧ ି ାଆଙ ି  ଫର୍ୟ ଏଓ ଫଡ ୄଯାକଯୁ ଫଞ୍ଚମିିଫା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ׀
ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙ  ତଥା ଘଓିତି୍ସା ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଚୀଫନ ଧାଯଣ ଔଙ୍ଙ  ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଏପ୍ରଓାୄଯ ସଂଓଟରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକଯ ଅକଭନ 
ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ  ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ବଣବୀତ ଓଯ ିଦଏି ׀  

a) ସଂଓଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ରିସୀ ୄଓୌଣସ ି ଈରିଳଖିତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଏଓ ରାବ ରିସୀ ୄଟ ׀  

b) ଏହାଓୁ ଫକି୍ରୀ ଓଯାମାଏ : 

 ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୂନାଶି୍ରତ  ରିସୀ ଯୂୄ ଓଭିା 
 ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ସହତି ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓଭିା 
 ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓଭିା  

ବାଯତୄଯ, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକ ରାବସଫୁଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ତୟନ୍ତ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଚୀଫନ ରିସୀକୁଡଓିଯ 
ନୁଫୃଦ୍ଧ ି ୂଯାଆଡଯ  ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଦୁଆଟ ିପଭ  ଦଅିମାଏ – ତ୍ୱଯାନିତ CI ରାବ 
ୄମାଚନା ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CI ରାବ ୄମାଚନା ׀ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈଥିଫା ୄଯାକ କୁଡଓିଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯବିାର୍ା ଏଫଂ ଈର୍ତ୍ଭ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄହାଆଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହ ିରାବଟ ିଫକି୍ର ିଓଯାମାଏ ׀ ଭ୍ରାନ୍ତ ିଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ , ଅଆଅଯଡଏି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନ୍ତକ ତ 20 ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ଯ ଯବିାର୍ାଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ି
 ׀  ଦଣାଓଯ ିୄର୍ର୍ୄଯ ଥିଫା ସଂରଗ୍ନ ୄଯ ରକ୍ଷୟ ଦିନୁ୍ତୂ ׀

ଫର୍ୟ, ଚାଯୀ ଘଯଣ ୄଯ ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସମ୍ଭାଫନା ୂୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରବାଫତି ୄହଫାଯ ଫହୁତ ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ୄରାୄଓ ଭୂଔୟତଃ 
ଏହ ିଫୀଭା ୄନଆଥାନ୍ତ ି ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ିନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ମୄଥଷ୍ଟ 
ତଥୟଯ ବାଫ ୄମାକଁୁ, ଘତି ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକ ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ନୁଃଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ତଥୟ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈଙ ି׀  

c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକକୁଡଓି ଫଡ ଫଡ ୄଯାକ ଟନ୍ତ ିମାହା ନା ୄଓଫ ବାଯୀ ଧିଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଭରୂୟ ଅୄଡ 
କତ ି ଓଯାନ୍ତ,ି ିତୁ ଫଓିାଙ୍ଗତା, ଙ୍ଗ ହାନ,ି ଈାଚ ନ ହାନ ି ଆତୟାଦଯି ଓାଯଣ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି ଏଫଂ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଭଣୄଯ ଦୀଖ  ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ି׀ 

d) ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ରିସୀ ଓୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ରିସୀ ତଯିକି୍ତ ୄନଫାାଆଁ 
ସୁାଯରି୍ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ କ୍ଷତିଯୂଣ ଏଓ ଯଫିାଯଯ ଅଥଓି ୄଫାଛ ଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାୄଯ 
ସାହାମୟ ଓୄଯ ମାହାଯ ସଦସୟ ୄସବ ିୄଯାକ ଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

e) ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଈତ୍ପାଦ ଈତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତ,ି 
ଓନୁି୍ତ ସାଧାଯଣ ୄଯାକକୁଡଓିୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି 

 ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓୄଠ୍ାଯତା ଥିଫା ଓୟାନସଯସଫୁ 
 ତୀବ୍ର ଭାୄଣାଓାଡନିର ଆନଫାଓ ର୍ନ 
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 ୄଓାୄଯାନାଯୀ ଅୄଟ ଯୀ ସଚ ଯୀ 
 ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ବାରଭ ପ୍ରତସି୍ଙାନ 
 ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ କମ୍ଭୀଯତା ଯ ୄଓାଭା  
 ୄଯନାର ଘତା 
 ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ମାହାଯ ଯଣିାଭ ସ୍ଙାଣୀ ରକ୍ଷଣ ୄହାଆଥାଏ  
 ଭୂଔୟ ଙ୍ଗ /ୄଫାନ୍ ଭୟାୄଯା ପ୍ରତୟାୄଯାଣ 
 ଫହୁଫଧି ଓାଠ୍ନିୟ 
 ୄଭାଟଯ ନୁୟଯନ୍ ୄଯାକ 
 ଙ୍ଗକୁଡଓିଯ ସ୍ଙାଣୀ ାଯାରିସସି୍ 
 ଫଡ ଫଡ ଦୁଖ ଟଣା ୄମାକଁୁ ସ୍ଙାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା 

ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ସି୍ଙଯ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ଫଢ ି ଫଢ ି ମାଈଥାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଚ ାତଓି ଫଚାଯୄଯ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସି୍ଙତକିୁଡଓୁି ‘ଭୂ ୂୄଓାର୍ ’ ଏଫଂ ‘ତଯିକି୍ତ’ ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ,ିଏଯଓି ିଅରୄଚୈଭର୍ ସ ୄଯାକ 
ବ ିସି୍ଙତ ିଓୁ ଫ ିସଯୁକ୍ଷା ଦିନ୍ତ ି ୁ ଫୄ ୄଫୄ ‘ଘଯଭ ୄଯାକ’ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ନ୍ତବୄ ׀ କ୍ତ ଓଯାମାଏ ମଦି 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପି୍ରଭଣିଭ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀   

f) ୄମୄତୄଫୄ ଧିଓାଂର୍ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକ ରିସୀ ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭଟା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି 
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଙ ିୄମଈକଁୁଡଓି ଔଙ୍ଙ ସଫୁଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଓାଯୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ  ସଯୁକ୍ଷା ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯନ୍ତ ି  ଳ୍ପ କୁଡଏି ଈତ୍ପାଦ ଈବଣ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଂୄମାକ, ଥ ାତ୍ ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ାଆଁ ׀
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଏଫଂ ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଥିଫା ଫଡ ଫଡ ୄଯାକ କୁଡଓିଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ, ଯ 
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦିନ୍ତ ି׀ 

g) ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକ ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଅଣୁ ଫକ  21 ଫର୍  ଠ୍ାଯୁ 65 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀ 

h)  ଏହ ି ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥାଏ ୄମୄହତୁ ୄସବ ି ଏଓ ରିସୀଯ ଭଔୂୟ ଓାଯଣ 
ୄହାଆାୄଯ ୄସବ ିୄଯାକକୁଡଓି ସହତି ଚଡତି ଦୀଖ ାଫଧି ୄସଫାଯ  ଅଥଓି ୄଫାଛ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା ׀ 

i) ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ଏଓ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକଯ ନଦିାନ ଘହି୍ନଟ ୄହଫାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 100% 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରିସୀ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ ୄଯାକଯ କମ୍ଭୀଯତା ଅଧାଯୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ 
25%  ଠ୍ାଯୁ 100% ମ ୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

j) ଞ୍ଜ  ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକ ରିସୀ ୄଯ ୄଦଔାମାଆଥିଫା ଏଓ ଭାନଓ ସର୍ତ୍  ୄହଈଙ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ୄଓୌଣସ ି
ରାବ ୄଦଣୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ଠ୍ାଯୁ 90 ଦନି ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଏଫଂ ୄଯାକଯ ନଦିାନ ୄଯ 30 
ଦନିଯ ଚୀଫତି ନୁୄଙ୍ଚଦ ׀ ଏହ ି ରାବ ଯୂୄ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚୀଫତି ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ‚ଭୃତୁୟ 
ରାବ‛ସହତି ଭ୍ରାନ୍ତ ୄହଫା ଈଘତି ନୁୄହଁ ଏଫଂ ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ‚ଚୀଫତି ୂଫଞ୍ଚଥିିଫା  ରାବ‛ ଥ ାତ୍ ୄସହ ିଓଷ୍ଟଦାଣଓ 
ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓୁି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ରାବ ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକ ୄଯ ଅସଥିାଏ, 
ଏହ ିଥ ୄଯ ଧିଓ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ 
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k) ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 45 ଫର୍ ଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତ ୄମଈଭଁାୄନ ସଙ୍କଟ ରୂ୍ଣ୍  ୄଯାକ ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ଘାହାଁନ୍ତ,ି 
ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓୄଠ୍ାଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ଭାନଓ ଫଚ ନ କୁଡଓି ଠ୍କି୍ ୄସ ବଅି ମାହା 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିୄଯ ଥାଏ, ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍  ାଆଫାୄଯ ଓଭିା ନୁାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପିତା, 
ଓଭିା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧିଓୁ ଟାଫିା ାଆଁ ୄଭଡଓିର ଘଓିତି୍ସା ୄଯ ଫିଭ ଓଯଫିା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଚତି 
ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

l) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭିତଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଯାକକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ାଆଁ ୄଓଫ ଥୄଯ 
କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଆାୄଯ ଓଭିା ଭରିଟର ୄଅଈଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟା ମ ୟନ୍ତ ׀ ୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଥୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦାନ ଓରା ୄଯ, ରିସୀ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀ 

m) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ରିସୀଓୁ ସଭୂହଭାନଙୁ୍କ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଓୄ ାୄଯଟ ଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ୄମଈଁଭାୄନ 
ୄସଭାନଙ୍କ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ରିସୀସଫୁ ନିନ୍ତ ି׀ 
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G. ଦୀଖଧାଫଧି ୄସଫା ଫୀଭା 

ଅଚଓିାରି, ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ଫଢଫିା ସହତି, ଫଶି୍ୱୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଫୃଦ୍ଧ ିାଈଙ ି  ଫଦ୍ଧତି ଅଣୁଯ ୄରାଓସଂଔୟା ׀
ସହତି, ସାଯା ଥୃିଫୀୄଯ, ଦୀଖ ାଫଧି ୄସଫା ଫୀଭା ଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ଫିୁଙ ି׀ ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠ ୄରାଓଭାୄନ ଏଫଂ ୄସହ ିୄରାୄଓ ଭଧ୍ୟ 
ୄମଈଭଁାୄନ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଙ୍ଗତାୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଟନ୍ତ,ି ଦୀଖ ାଫଧି ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି   ଦୀଖ ାଫଧି ୄସଫା/ମତ୍ନ ଥ ׀
ୄହଈଙ ିୄସହ ିୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୟକି୍ତକତ ଓଭିା ନସଂି ୄସଫା ୄମଈଁଭାୄନ ସହାଣତା ଯ ଭାତ୍ରା ଫନିା ନିୄ ଚ ନଚିଯ 
ମତ୍ନ ୄନଫାାଆଁ ସଭଥ  ଓଭିା ୄମଈଁଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ବଫରି୍ୟତୄଯ ଅହୁଯ ିବର ୄହଫା ାଆଁ ମାଈନାହିଁ ׀  

ଦୀଖ ାଫଧି ୄସଫା ାଆଁ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ୄମାଚନା ଙ:ି  

a) ୂଫ ଯୁ ନଧିି ପ୍ରାପ୍ତ ୄମାଚନା ୄମଈକଁୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା, ୄସଭାନଙ୍କ ବଫରି୍ୟତ ଯ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ  
ଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ, କ୍ରଣ ଓଯାମାଆଥାଏ, ଏଫଂ 

b) ଅସନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତା ୄମାଚନା ୄମଈଁକୁଡଓୁି ଏଓ ୄଭାଟା ପି୍ରଭଣିଭ ଦ୍ୱାଯା କ୍ରଣ ଓଯାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭତି 
ଦୀଖ ାଫଧି ୄସଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ 

ଙ୍ଗତାଯ ଓୄଠ୍ାଯତା ୂଏଫଂ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଫଞ୍ଚଫିା ଫଧି  ରାବଯ ଯଭିାଣ ଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ନଏି ׀ ଦୀଖ ାଫଧି ୄସଫା ଈତ୍ପାଦ କୁଡଓି 
ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଫଓିର୍ତି ୄହଫାଓୁ ଙ ି׀  

ବଫଷିୟତ ଅୄଯାକୟ ରିସୀ 

ପ୍ରଥଭ ଫୂ –ନଧିି ପ୍ରାପ୍ତ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଥିରା ଘାୄଯାଟ ି ସାଫ ଚନଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ବଫର୍ୟତଅୄଯାକୟ ରିସୀ 1990 ׀ ୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଓଯାମାଆଥିଫା, ଏହ ି ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ 
ଫସଯପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିୄସ ତା’ ଈାଚ ନକ୍ଷଭ 
ଚୀଫନ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀  ଏହା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା ସଦୃର୍ ୄଟ ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ ୄମ ଏହା 
ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷା ବଫରି୍ୟତଯ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ କୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

a) ଫିମି୍ବତ ୄଭଡିୄ ଳଭ 

ରିସୀ ଟ ିଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଫିମି୍ବତ ଓଭିା ବଫରି୍ୟତ ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ୄଟ ଏଫଂ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ବଅି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ 25 ଏଫଂ 55 ଫର୍  ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଏହ ିୄମାଚନାୄଯ ୄମାକ ୄଦଆ ାୄଯ ׀  

b) ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅୟୁ 

ୄସ 55 ଏଫଂ 60 ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଘଣନ ଓଯିାୄଯ ଏହ ିସର୍ତ୍ ୄଯ ୄମ ୄମାକ ୄଦଆଥିଫା ତାଯଔି 
ଏଫଂ ଘଣନତି ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ 4 ଫର୍ ଯ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୟଫଧାନ ଥିଫା ଈଘତି୍ ׀ ରିସୀ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁଯ ଥ  
ୄହଈଙ ିପ୍ରସ୍ଗାଫୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ରାବ ଅଯମ୍ଭ 
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଅଣୁ ׀ ଏହ ିଅଣୁ ଓୁ ଅକଓୁ ଫଢା ମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

c) ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫୂଧଫର୍ତ୍ଧୀ ସଭୟାଫଧି 

ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ସଭଣାଫଧି ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ରିସୀ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ସହତି ସଭାପି୍ତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି ׀ ଏହ ିସଭଣାଫଧି ୄଯ ଫୀଭିତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଈଥିଫା 
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ନୁସାୄଯ ଓସିି୍ଗ/ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫ ׀ ଫୀଭିତ ାଔୄଯ ୄକାଟଏି ଏଓ ଭୁସ୍ଗ ପି୍ରଭିଣଭ 
ଓଭିା ଓସିି୍ଗ ହସିାଫୄଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନଯ ଫଓିଳ୍ପ ଥାଏ ׀  

d) ସାଯଣ/ପ୍ରତୟାହଯଣ 

ମଦ ିଫୀଭିତ ଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆମାଏ ଓଭିା ୄସ ଘଣନତି ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫଣସ ଯ ଫୂ ଯୁ ଓଭିା ଏହାଯ ୄଯ ୄମାଚନା ଠ୍ାଯୁ 
ସାଯତି/ ପ୍ରତୟାହୃତ ୄହଫା ାଆଁ ଘାୄହଁ, ୄତୄଫ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀ ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ପି୍ରଭଣିଭ 
ଯ ଈମୁକ୍ତ ୄପଯସ୍ଗ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫ ׀ ନୂତନୀଓଯଣ ୄଯ ଫିଭ ାଆଁ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଓାଯଣ ଫସଯୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ 
ାଆଁ 7 ଦନି ଯ ନୁଗ୍ରହ ଫଧିଯ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହଙି ି׀  

e) ସଭନୁୄଦଶନ 

ୄମାଚନାୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ନ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହଙି ି׀  

f) ଫଚଧନ 

ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ୄଯ ଥିଫା ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ, 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଏଫଂ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଯାକକୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍  
ଫଚ ନ ବ ିଏହ ିରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫଚ ନ ନାହିଁ ׀ ୄମୄହତୁ ଏହା ବଫରି୍ୟତ ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ, ଏହା ସଂରୂ୍ଣ୍  
ତଓ  ସଙ୍ଗତ ୄଟ ׀  

g) ସଭହୂ ଫୀଭା ପ୍ରଓାଯ 

ରିସୀ ଓୁ ସଭହୂ ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ୄମଈଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭହୂ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟଯ ସୁଫଧିା ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀  
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H. ୄଓାଭିେ-ଉତ୍ପାଦ 

ୄଫୄ ୄଫୄ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ସହତି ସଂୄମାଚତି ଓଯାମାଏ ׀ ଦୁଆ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓତ୍ର ୄହାଆ  ଏଓ ଫୁଛାଭଣାୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ୟାୄଓଚଡ ଈାଣୄଯ ଧିଓ ଈତ୍ପାଦଓୁ 
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିାଯ ଏହା ୄହଈଙ ିଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତ ି׀  

ୄହରଥ ପ୍ଳସ୍ ସ ରାଆଫ୍ ୄଓାଭିେ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄସହ ିଈତ୍ପାଦସଫୁ ୄମଈକଁୁଡଓି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଏଓ 
ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଏଫଂ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ/ଓଭିା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୂନାଶି୍ରତ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ସଂୄମାଚନ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଦୁଆୄକାଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଈବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଫତିଯଣ ଘୟାୄନର 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫିଣନ ଓଯାମାଏ ׀ ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ, ଏହାଯ ଯଣିାଭ ଦୁଆ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫନ୍ଧନ ୄହଫ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ 
ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁମାଣୀ, ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ ୄକାଟଏି ଣ-ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଫ 
ୄସବ ି ଫନ୍ଧନ ଯ ନୁଭତ ି ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ ଫିଣନ, ରିସୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ  ସାଧାଯଣ ଔଙ୍ଙ କଡୁଓିଯ ଫଣ୍ଟନ ୄଓଈ ଁ
ଈାଣୄଯ ଓଯାମିଫ ଏଥିାଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଭାଦଣ୍ଡ  ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଂଘାଯଣ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ୄସବ ି
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁଛାଭଣାଯ ଏଓ ଜ୍ଞାନ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଥିଫା ଈଘତି୍ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି 
ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ଫନ୍ଧନ ାଆଁ IRDAI ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଘୁକି୍ତନାଭା ଏଓ ଦୀଖ ାଫଧି ସ୍ୱଯୂଯ ୄହଫା 
ଈଘତି୍ ଏଫଂ ସାଧାଯଣ ଯସି୍ଙିତ ି IRDAI  ଙ୍କ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ଫୟତୀତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ଫନ୍ଧନଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତୟାହାଯଯ ନୁଭତ ି
ଦଅିମିଫ ନାହିଁ ׀ 

ୄଓାମି୍ବ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିିନ୍ନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ସଂଓ  ଫନୁି୍ଦ ଯୂୄ ରିସୀ ୄସଫାଓୁ ସକୁଭ 
ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ଓୁ ାଯସ୍ପଯଓି ଯୂୄ ସମ୍ମତ ିଦଅିମାଆାୄଯ ׀ ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  ରିସୀ ୄସଫାଓୁ ସକୁଭ 
ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯିାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ରିସୀଯ ୄଓଈ ଁଫବିାକ ପ୍ରବାଫତି ୄହାଆଙ,ି ଏହା ଈୄଯ ଅଧାଯ 
ଓଯ,ି ଦାଫୀ  ଓଭିର୍ନ ୄଦଣପ୍ରଦାନକୁଡଓି ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

‘ୄଓାମି୍ବ ଈତ୍ପାଦ’ ପାଆରିଙ୍୍ଗ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଥିଫା ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକିତା ଭାକ ଦର୍ଓିାଯ ନୁାନ ଓଯଫି 
ଏଫଂ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଯୂୄ ହଟାମିଫ ׀ ଈବଣ ସଙ୍କଟଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଖଟଓକଡୁଓୁି ରକା ରକା ବାୄଫ ଘହି୍ନଟୄମାକୟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି 
ଏଫଂ ଈବଣ ଫକି୍ରଣ-ୂଫ  ଫସ୍ଙା  ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫସ୍ଙାୄଯ  ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି, ଫକି୍ରଣ ସାହତିୟ ଆତୟାଦ ିବ ିସଭସ୍ଗ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ୄଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

ଈତ୍ପାଦଓୁ ଈବଣ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ  ସଭୂହ ଫୀଭା ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯଫିାଯଯ ଈାଚ ନଓାଯୀ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଈୄଯ ଦଅିମାଏ ମିଏ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଏଫଂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ନୟାନୟ ପ୍ରମୁଚୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
ଭାନଦଣ୍ଡ ନ୍ତକ ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫଓିଳ୍ପ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ଏଫଂ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଯୂୄ ‘ୄଓାଭି ଈତ୍ପାଦ’ ଈୄଯ ରାକ ୁଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 
ଫର୍ୟ, ‘ୄଓାମି୍ବ ଈତ୍ପାଦ’ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫଓିଳ୍ପଯ ନୂତନୀଓଯଣୀଣତା ଯ ାତ୍ରତା ସଭନ୍ଧତି ଣ-ଫୀଭା/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ 
ଠ୍ାଯୁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫଓିଳ୍ପୄଯ ଥିଫ ׀ 
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ୄଓାମି୍ବ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫିଣନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଫିଣନ ଘୟାୄନର, ୄବ୍ରାଓଯ ଏଫଂ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୈଣକି୍ତଓ  ଓୄ ାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ ା, 
ୄମଈଭଁାୄନ ଈବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ସାଧାଯଣ ଟନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଫୟାଙ୍କ ୄଯପଯାର ଫୟଫସ୍ଙା 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନୁୄହଁ ׀ ଫର୍ୟ, ୄସଭାୄନ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୄହାଆାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ୄମଈଁଭାୄନ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଈତ୍ପାଦଯ 
ଫିଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓୃତ ନୁହନଁ୍ତ ି׀ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଏଫଂ ଫକି୍ରଣ ସାହତିୟୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହସିଫୁ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ଫରି୍ଣୄଯ 
ୄମଯଓି ିଦୁଆଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଚଡତି ଙନ୍ତ,ି ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ନୟଠ୍ାଯୁ ରକା ୄଟ, ଓଏି ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ଓଯଫି, 
ଫୀଭିତଯ ଫଓିଳ୍ପ ୄଯ ଈବଣ ଓଭିା ୄକାଟଏି ସଯୁକ୍ଷାଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫରି୍ଣ, ୄସଫା ସଫୁଧିା ଆତୟାଦ ି׀ 

ଏହ ିଫୟଫସାଣୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ IT ସଷି୍ଟଭ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଦୃଢ ଏଫଂ ଫାଧ ୄହଫା ଈଘତି୍ ୄମୄହତୁ ଏହାଯ ଥ  
ଅଫର୍ୟଓ ନୁସାୄଯ ଦୁଆଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟଯ ସଭନଣ ଏଫଂ IRDAI ାଆଁ ତଥୟ ଚାତ ୄଟ ׀ 
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I. ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ  

ୟାୄଓଜ୍ ଓଭିା ଙତ୍ର ସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓି, ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଦସ୍ଗାଫଚି ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା କୁଡଓିଯ ଏଓ ସଂୄମାଚନ, ପ୍ରଦାନ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ନୟାନୟ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସାଣୄଯ, କୃହସ୍ଙ ରିସୀ, ୄଦଓାନୀ ରିସୀ, ପିସ୍ ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ଆତୟାଦ ି
ବ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ ଯହଙି ି ୄମଈଁକୁଡଓି, ୄକାଟଏି  ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, କହୃ, ଫସୁ୍ଗ ଅଦ ିସହତି ଫବିିନ୍ନ ୄବୌତଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଘାହାଁନ୍ତ ି׀ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ଓଙି ିଫୟକି୍ତକତ ଙି୍କ୍ତ ଓଭିା ଦାଣିତ୍ୱ ସୁଯକ୍ଷାସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଥିଫା ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ଯ ଈଦାହଯଣକୁଡଓି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ରାବକୁଡଓୁି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓି 
ସହତି ଏଫଂ ଏଯଓି ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ  ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓି ନକଦ ରାବକୁଡଓୁି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ରିସୀକୁଡଓି ସହତି 
ସଂୄମାଚତି ଓଯ ିନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ମାତ୍ରା ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ୄଟ ମାହା ନା ୄଓଫ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା, ିତୁ ଦୁଖ ଟଣା 
ଚନତି ଭୃତୁୟ/ଫଓିାଙ୍ଗତା  ରାବ କଡୁଓୁି ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ସହତି ୄଯାକ/ଦୁଖ ଟଣା ୄମାକଁୁ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ , ମାଞ୍ଚ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଜ୍ ଯ ହାନ ିଓଭିା ହଞ୍ଚଫିାୄଯ ଫିଭ, ାୄସ୍ପାଟ   ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ହାନ,ି ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ିାଆଁ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ , ମାତ୍ରାଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଏଫଂ ଏଯଓି ିହଯଣ ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ׀  
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J. ଦଯିଦ୍ର ଫକଧଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଯଓିଳ୍ପନା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଗ୍ରାଭୀଣ  ୄନୌଘାଯଓି  ୄକ୍ଷତ୍ର ନଭିନ ଅଣ ଫକ  ୄରାଓଭାନଙ୍କ 
ସୁଯକ୍ଷା ଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖି ଓଯାମାଆଙ ି  ନଭିନ ଅଣଫକ ଯ ୄରାୄଓ ଅଭ ଚନସଂଔୟାଯ  ଏଓ ଫଡ ଅଓାଯ କଠ୍ନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷା ଓବଯ ୄସଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ନ ଥାଏ ׀ ୄତଣୁ , ଏହ ିନଭିନ ଭୂରୟଯ ଈତ୍ପାଦ ଓୁ ଏଓ ର୍ସ୍ଗା 
ପି୍ରଭଣିଭ ରାବ ୟାୄଓଚ ସହତି, ଏହ ିୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଏକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ 
ଫଞ୍ଚଫିା ୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଙ ି  ,ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଅଆ.ଅଯ. ଡ.ିଏ. ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ׀
2005 ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ ׀  

ଏହ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଏଓ ଳ୍ପ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଅସନ୍ତ ିଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ, ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ, 2005 
ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁମାଣୀ ଫୀଭାଯାର୍ ି ଟ.30,000 ଯୁ ନଭିନୄ ଯ ଥାଏ ׀ ୄସବ ି ସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓୁି ଭୂଔୟତଃ ଫବିିନ୍ନ ସବ୍ଦାଣ 
ସଂକଠ୍ନ ଓଭିା ଣ-ସଯଓାଯୀ ସଂକଠ୍ନ ୂNGO) ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭହୂ ଅଧାଯୄଯ ନଅିମାଏ ׀ 
ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଯ ଗ୍ରାଭୀଣ  ସାଭାଚଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭାଯ ଫୟାଓ ହୁ ଞ୍ଚ ଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା 
ାଆଁ,  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ନୁାତ ଓୁ ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯଫିା 
ଈଘତି୍ ׀  

ସଭାଚଯ ଦଯଦି୍ର ଫକ  ଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା ଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ PSU ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସୃଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦୁଆଟ ି
ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନୄ ଯ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯାମାଆଙ:ି 

1. ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରିସୀ 

ନଭିନ କୁଡଓି ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରସୀଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତ ି: 

a. ସଭାଚଯ କଯଫି ଫକ ଯ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ର୍ସ୍ଗା ୄଭଡଓିର ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏହ ିରିସୀଯ ଯଓିଳ୍ପନା ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

b. ସୁଯକ୍ଷା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀଯ ପ୍ରଓାଯକୁଡଓି ବ ିୄଟ ׀ ସଂଘତି ୄଫାନସ ଏଫଂ ୄଭଡଓିର ମାଞ୍ଚ ରାବସଫୁ 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ନୁହନ୍ତ ି׀ 

c. ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ତଥା ଯଫିାଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀ 

d. ଅଣୁ ସୀଭା ାଞ୍ଚ ଠ୍ାଯୁ 70 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ୄଟ ׀ 

e. ତନି ିଭାସ  ାଞ୍ଚ ଫର୍  ଯ ଫଣସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆ ାୄଯ ଏହ ିସର୍ତ୍ ୄ ଯ ୄମ ଚୄଣ ଓଭିା ଈବଣ 
ିତାଭାତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମିଫ ׀ 

f. ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଟ. 5,000 ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ ନଭିନ ୄଟଫୁର ନୁମାଣୀ 
ୄଦଣ ହୁଏ ׀ 

ୄଟଫୁର 2.1 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଣସ 46 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ 46-55 56-65 66-70 
ଯଫିାଯ ଯ ଭୂଔୟ 70 100 120 140 
ତ/ିତ୍ନୀ 70 100 120 140 
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25 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତ ି 50 50 50 50 
2+1 ଅଶି୍ରତ ିରା ଯ ଯଫିାଯ ାଆଁ 190 250 290 330 
2+2 ଅଶି୍ରତ ିରା ଯ ଯଫିାଯ ାଆଁ  240 300 340 380 

 ଅଣଓଯ ଧିନଣିଭ ଯ ନୁବାକ 80 D ନ୍ତକ ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଓଯ ରାବ ାଆଁ ୄମାକୟ ହୁଏ ׀   

 ରିସୀ ାଆଁ ୄସଫା ଓଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ ׀ 

2. ସାଫଧୄବୌଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ୄମାଚନା (UHIS) 

ଏହ ି ରିସୀ 100 ଓଭିୋ ଧିଓ ଯିଫାଯଯ ସଭୂହ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ସଭଣୄଯ ୄଫୈଣକି୍ତଓ UHIS 
ରିସୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଚନତା ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ରାବ 

ନଭିନକୁଡଓି ସାଫ ୄ ବୌଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ରାବ ଟନ୍ତ ି:  

 ୄଭଡଓିର କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ 

ରିସୀ ନଭିନ ଈ ସୀଭାକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ଫୟକି୍ତ/ଯଫିାଯ ାଆଁ ଟ. 30, 000 ମ ୟନ୍ତ ଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ ଯ 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ୄଟଫୁର 2.2 

ଫଫିଯଣୀ ସୀଭା 
ୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡଙି୍ଗ ଔଙ୍ଙ  ଟ 150 ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି 
ମଦ ିICU ୄଯ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ଟ. 300 ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି 
ସଚ ନ, ଏୄନୄସ୍ଙଟଷି୍ଟ. ଓନସରଟାଣ୍ଟ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ, ନସଂି ଔଙ୍ଙ  4,500 ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିୄଯାକ/କ୍ଷତ 
ଏୄନୄସ୍ଙସଅି, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄ ଚନ୍, OT ଘାଚ , ର୍ଧ, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ 
ସାଭଗ୍ରୀ  ଏସ, -ୄଯ, ଡାଏରିସସି୍, ୄଯଡିୄଥଯାି, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, 
ୄୄସ୍ମଓଯ, ଓୃତ୍ରଭି ଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ, ଆତୟାଦ ି

ଟ. 4,500 ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିୄଯାକ/କ୍ଷତ  

ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ୄଯାକ ାଆଁ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ୄଭାଟ ଔଙ୍ଙ  ଟ. 15, 000 ମ ୟନ୍ତ 
 

 ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ସଯୁକ୍ଷା 

ଦୁଖ ଟଣା ୄମାକଁୁ ଯଫିାଯଯ ଭଔୂୟ ଈାଚ ନଓାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ୂନୁସଘୂୀ ୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ନୁଯୂ  :ଟ 25, 000/- 

 ଙ୍ଗତା/ଫଓିାଙ୍ଗତା ସଯୁକ୍ଷା 

ମଦ ି ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା/ୄଯାକ ୄମାକଁୁ ଯଫିାଯଯ ଭଔୂୟ ଈାଚ ନ ଓାଯୀ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଓଯାମାଏ, 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ, ତନି ିଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄଯ ସଫ ାଧିଓ 15 ଦନି ମ ୟନ୍ତ କ୍ଷତିୂଯଣ ଯୂୄ 
ଟ.50/-ପ୍ରତ ିଦନି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ  ׀ 



 

356 

 

 ପି୍ରଭୟିଭ 
ୄଟଫୁର 2.3 

ତତ୍ତ୍ୱ ପି୍ରଭୟିଭ 
ଏଓ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଟ.365/- ପ୍ରତ ିଫର୍  
ାଞ୍ଚ ଚଣ ମ ୟନ୍ତ ଏଓ ଯଫିାଯ ାଆଁ ୂପ୍ରଥଭ ତନି ି ିରାଙୁ୍କ 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯ ି  
 

ଟ.548/- ପ୍ରତ ିଫର୍  

ସାତ ଚଣ ମ ୟନ୍ତ ଏଓ ଯଫିାଯ ାଆଁ ୂପ୍ରଥଭ ତନି ି ିରା  
ଅଶି୍ରତ ିତାଭାତାଙୁ୍କ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯ ି   

ଟ.730/- ପ୍ରତ ିଫର୍  

BPL ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ସଫିସଡ ି ଦଯଦି୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତୄ ଥିଫା ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ସଯଓାଯ ଏଓ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫିସଡ ିପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଫ ׀  
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K. ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 

ସଯଓାଯ ଭଧ୍ୟ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ,ି ୄମଈକଁୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଯାଚୟକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରମୁମୟ ୄହଫ ׀ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରାବଯ ଫସି୍ଗାଯ ଓୁ ଚନ ସଭଦୁାଣ ମ ୟନ୍ତ ଫସି୍ଗାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ, ସଯଓାଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହୄମାକୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରିଣ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ରାକୁ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ଦଯଦି୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତ (BPL) ଯ ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ׀
ଓଯଫିାଓୁ, ଶ୍ରଭ  ନମୁିକି୍ତ ଭନ୍ତ୍ରାଣ, ବାଯତ ସଯଓାଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା RSBY ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ନଭିନକୁଡଓି ଯାଷି୍ଟ୍ରଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା  ଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତ ି:  

a. ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ BPL ଯଫିାଯ ାଆଁ ଟ. 30, 000 ଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ି׀ 

b. ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀ 

c. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଯ ଏଫଂ ସଚଓିର ୂର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ  ପ୍ରଓୃତଯି ୄସଫା ଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
ମାହାଓୁ ଦଫିସ-ୄସଫା ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

d. ସଭସ୍ଗ ୄମାକୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଯ ନକଦହୀନ ସଯୁକ୍ଷା ׀ 

e. ସ୍ମାଟ  ଓାଡ  ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ׀ 

f. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ׀ 

g. ପ୍ରୄତୟଓ ବିଚଟି୍ ାଆଁ ଟ. 100/- ଯ ଯଫିହନ ବର୍ତ୍ା 

h. ୄଓନ୍ଧ  ଯାଚୟ ସଯଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

i. ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ଫଡିଙ୍ି୍ଗ ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଯାଚୟ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନତି ହୁନ୍ତ ି׀ 

j. ରାବଗ୍ରହୀତା ାଆଁ ସାଫ ଚନଓି  ୄଫସଯଓାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଭଧ୍ୟୄଯ ଘଣନ 

k. ୄଓନ୍ଧ  ଯାଚୟସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 3:1 ନୁାତୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫହନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିାଯ 
ାଆଁ ଟ. 565/-ଯ ସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

l. ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଂର୍ଦାନ: ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଯ 25 ପ୍ରତରି୍ତ ଏଫଂ ଟ.750 ୄଯ ଓଙି ିତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ׀ 

m. ଞି୍ଜଓଯଣ ରୁ୍ଳ୍କ/ନୂତନୀଓଯଣ ରୁ୍ଳ୍କ ଯୂୄ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଫାର୍ଓି ଟ.30/- ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀ 

n. ପ୍ରର୍ାସନଓି ଭରୂୟଓୁ ଯାଚୟ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

o. ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସ୍ମାଟ  ଓାଡ  ଯ ଭରୂୟ ଟ. 60/- ଯ ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ ିପ୍ରତ ିରାବଗ୍ରହୀତା ଈରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

p. ୄମାଚନାଟ ି ସ୍ମାଟ  ଓାଡ  ଚାଯୀ ତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଭାସ ୄଯ ଭାସଯ ପ୍ରଥଭ ଦନିଯୁ ଓାମ ୟ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫି ׀ ଏ 
ପ୍ରଓାୄଯ, ମଦ ିଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଚରିଳାୄଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ସ୍ମାଟ  ଓାଡ  କୁଡଓି ୄପଫୃଣାଯୀ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ଚାଯୀ 
ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄମାଚନାଟ ିଏପି୍ରରଯ ହରିା ଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହଫ ׀ 
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q. ୄମାଚନାଟ ି ୄକାଟଏି ଫର୍  ାଆଁ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ ଯ  31 ଭାଙ୍ଙ  ମ ୟନ୍ତ ରାକୁ ଯହଫି ׀ ଏହା ୄସହ ି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଚଲି୍ଲାୄଯ 
ୄମାଚନାଯ ନ୍ତଭି ତାଯଔି ୄହଫ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ ୀ ସଭଣୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଡ  କୁଡଓିଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତଭି 
ତାଯଔି ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ ଯ 31 ଭାଙ୍ଙ  ୄହଫ ׀ 

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ନୁସଘୂୀୄଯ ଈରିଳଖିତ TPA ଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଭିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ୄହଫ ׀ ୄମୄତ ଦୂଯ ସମ୍ଭଫ 
ସଭାଧାନ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନକଦହୀନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄକାଟଏି ୄଯାକ ଯ ଥ  ୄଯାକଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫଧି ୄଫାରି ଧଯାମିଫ ଏଫଂ ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ୄର୍ର୍ 
ଯାଭର୍  ତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ 60 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନ ଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

359 

 

L. ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା  

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଭୃତୁୟ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ସଯୁକ୍ଷା ଫୀଭାଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଈଥିଫା ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଆଥିଫା PMSBY 
ତୟଧିଓ ଯୁଘ ିଅଓୃଷ୍ଟ ଓଯଙି ିଏଫଂ ୄମାଚନା ଫଫିଯଣୀ ନଭିନ ବ ିଟନ୍ତ ି:  

ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯସିଯ : ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓିଯ 18 ଠ୍ାଯୁ 70 ଫର୍  ଫଣସୄଯ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଧାଯଓଭାୄନ 
ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ଟନ୍ତ ି  ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଫନ୍ଧନ ׀
ଯଖିଫା ଈଘତି୍ ମିଏ ୄସବ ିଫୟାଙ୍କ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଏଓ ଭାଷ୍ଟଯ ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୟକି୍ତ ୄଓଫ ୄକାଟଏି 
ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଚଯଅିୄଯ ୄମାଚନାୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ମଦ ିୄସ ଏଓାଧିଓ ଫୟାଙ୍କୄଯ 
ନାଭାଙି୍କତ ଓୄଯ, ୄସ ତଯିକି୍ତ ରାବ ାଆଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଧିଓାଯଯୁ ଫଞ୍ଚତି ୄହଫ ׀  
ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ାଆଁ ଅଧାଯ ଭଔୂୟ  KYC ୄହଫ ׀  

ନାଭାଙ୍କନ ପ୍ରଓାଯ/ଫଧି : ସୁଯକ୍ଷା 1 ଚୁନ ଠ୍ାଯୁ 31 ଭଆ ମ ୟନ୍ତ ୄକାଟଏି ଫର୍ ଯ ଫଧି ାଆଁ ୄହଫ ମାହା ାଆଁ ୄମାକ 
ୄଦଫା/ନଦି୍ଧ ାଯତି ପଭ ୄ ଯ ନାଭାଙି୍କତ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଠ୍ାଯୁ ୄଟା-ୄଡଫଟି୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫର୍  31 ଭଆ ସୁଦ୍ଧା ୄଦଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହଫ, ମାହା ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ ୄଯ 31 କଷ୍ଟ 2015 ମ ୟନ୍ତ ଫଢାମାଆାୄଯ ׀ 
ଅଯମ୍ଭୄଯ ଈଘାଟନ ସଭଣୄଯ, ୄମାକୄଦଫା ସଭଣଓୁ ବାଯତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅହୁଯ ି ତନି ି ଭାସ ମ ୟନ୍ତ, ଥ ାତ୍ 30 
ଡିୄ ସଭଯ, 2015 ମ ୟନ୍ତ ଫଢାଆ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  

ୄଯ ୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ସହତି ୄମାକ ୄଦଫା ନଦି୍ଧ ାଯତି ସର୍ତ୍ ାଫୀ ନୁସାୄଯ ସମ୍ଭଫ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
ଅୄଫଦଓଭାୄନ ନାଭାଙ୍କନ/ ୄଟା-ୄଡଫଟି୍ ାଆଁ ଏଓ ନଦିଷି୍ଟ/ଦୀଖ ସଭଣଯ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯ ିାଯନ୍ତ,ି ମାହା ସର୍ତ୍ ାଫୀ 
ସହତି ୄମାଚନା ଘାରୁ ଯହଫିା ଧୀନୄଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ମାହାଓୁ ତୀତ ନୁବୂତ ିଅଧାଯୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଯାମାଆାୄଯ 
ି ସହ ିଫୟକି୍ତ ୄମଈଭଁାୄନ ୄମାଚନାଓୁ ଙାଡୄ ׀ ୄଦଆଥିୄଫ, ୄସଭାୄନ ଈୄଯାକ୍ତ ପ୍ରଓାଯୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଫନୁି୍ଦୄଯ ବଫରି୍ୟତ 
ସଭଣୄଯ ୄମାଚନାୄଯ ନୁଃ ୄମାକ ୄଦଆ ାଯନ୍ତ ି ୄ ଫର୍ ଓୁ ଫର୍  ୄମାକୟ ଫକ ׀ ଯ ନୂତନ ପ୍ରୄଫର୍ଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଓଭିା ଫର୍ତ୍ ଭାନ 
ସଭଣଯ ୄମାକୟ ଫୟକି୍ତ ୄମଈଭଁାୄନ ୄମାକ ୄଦଆ ନ ଥିୄର, ୄସଭାୄନ ବଫରି୍ୟତ ସଭଣୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ସଭଥ  
ୄହୄଫ ୄମୄତୄଫୄ ୄମାଚନାଟ ିଘାରୁ ଯହଥିିଫ ׀  

ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ରାବସଫୁ ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :  
ରାବକୁଡଓିଯ ସାଯଣୀ ଫୀଭା ଯାଶ ି
ଭୃତୁୟ  ଟ. 2 ରକ୍ଷ 
ଈବଣ ଅଖିଯ ସଂୂର୍ଣ୍   ପ୍ରତରିବୟ ହାନ ିଓଭିା ଈବଣ ହାତ 
ଓ ିାଦଯ ଈୄମାକଯ ହାନ ିଓଭିା ୄକାଟଏି ଅଖିଯ ଦୃଷ୍ଟି ହାନ ି
ଏଫଂ ହାତ ଓ ିାଦଯ ଈୄମାକଯ ହାନ ି 

ଟ. 2 ରକ୍ଷ 

ୄକାଟଏି ଅଖିଯ ସଂରୂ୍ଣ୍   ପ୍ରତରିବୟ ହାନ ିଓଭିା ୄକାଟଏି 
ହାତ ଓଭିା ାଦଯ ଈୄମାକଯ ହାନ ି

ଟ. 1 ରକ୍ଷ 

ୄମାକ ୄଦଫା ଏଫଂ ନାଭୀତଓିଯଣ ସୁଫଧିା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍, ଆୄଭର ଓଭିା ଫୟକି୍ତକତ ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାଯା ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭ : ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ ଟ. 12/- ପ୍ରତ ିଫର୍ , ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରୄତୟଓ ଫାର୍ଓି ଫୀଭା ଫଧିଯ 1 ଚୁନ ଦନି ଓଭିା ତା’ ଫୂ ଯୁ 
ୄକାଟଏି ଓସିି୍ଗୄଯ ‘ୄଟା ୄଡଫଟି୍’ ସୁଫଧିା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଓାଈଣ୍ଟ ଧାଯଓଯ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଠ୍ାଯୁ ଓାଟ ିଦଅି ମିଫ ׀ ଫର୍ୟ, 
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ୄସହ ିସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିୄଟା ୄଡଫଟି୍ 1 ଚୁନ୍ ୄଯ ହୁଏ, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଟା ୄଡଫଟି୍ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଭାସଯ ପ୍ରଥଭ ଦନି 
ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ ׀ ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ଓୁି ୄସହ ିଭାସଠ୍ାଯୁ ଓାଟିୄ ଫ ମାହା ାଆଁ ୄଟା ୄଡଫଟି୍ ଫଓିଳ୍ପ 
ଦଅିମାଆଥିଫ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ ଯ ଭଆ ୄଯ, ଏଫଂ ୄସହ ିଭାସୄଯ ହିଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଦଣ ଯାର୍ଓୁି ଠ୍ାଆୄଫ ׀  

ଫାର୍ଓି ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଅଧାଯୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓଯାମାଆାୄଯ 
ୄମ ପ୍ରଥଭ ତନି ିଫର୍ ୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ କାଭୀ ସଂୄର୍ାଧନ ୄହାଆନାହିଁ ׀  

ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସଭାପି୍ତ : ସଦସୟ ାଆଁ ଦୁଖ ଟଣା ସଯୁକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ ୄହଫ :  

1. ସଦସୟ 70 ଫର୍ ଯ ଅଣୁ ୂଚନମ ଦନି ନଓିଟତଭ ଫଣସ  ୄଯ ହଞ୍ଚକିୄର ଓଭିା 

2. ଫୟାଙ୍କୄଯ ଅଓାଈଣ୍ଟ ଫନ୍ଦ ଓଭିା ଫୀଭାଓୁ ପ୍ରବାଫୀ ଯଖିଫା ାଆଁ ଫାରାନସ ୂୄଦଣ ଯାର୍ ି ଯ ମୄଥଷ୍ଟତା ଓଭିା 

3. ମଦ ିଚୄଣ ସଦସୟ ଏଓାଧିଓ ଅଓାଈଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଓଫ ୄକାଟଏି ୄଯ ସୀଭିତ ଯହଫି 
ଏଫଂ ନୟ ସଯୁକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସଦସୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ହଯାଆଫ ׀ 

ମଦ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଓୌଣସ ିୄଫୈର୍ଣିଓ ଓାଯଣ ୄମଯଓି ିୄଦଣ ତାଯଔିୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଯାର୍ ିଓଭିା ୄଓୌଣସ ିପ୍ରର୍ାସନଓି ସଭସୟା 
ୄମାକଁ ୁ ଫନ୍ଦ ୄହାଆମାଏ, ତାହାଓୁ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଧୀନୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍  ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ 
ୁନଃସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିସଭଣାଫଧି ୄଯ, ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ନରିଭିତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷାଯ ୁନଃସ୍ଙାନ 
ୄଓଫ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସ୍ୱନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ହିଁ ଯହଫି ׀  
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M. ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମାଚନା  

ଏଓ ର୍ସ୍ଗା ଈାଣୄଯ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସଂଘଣ ଏଫଂ ଚଭା ଅଓାଈଣ୍ଟ, ୄପ୍ରର୍ଣ, ୄକ୍ରଡଟି୍, ଫୀଭା ଏଫଂ ୄନର୍ନ ୄଯ ଥିଫା ବାଯତୀଣ 
ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏହ ିଅଥଓି ସଭାୄଫର୍ ବିମାନ ଓୁ 15 କଷ୍ଟ 2014 ୄଯ ତାଙ୍କଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ୱାଧିନତା ଦଫିସ ବାର୍ଣୄଯ 
ୄଖାର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ 28 କଷ୍ଟ 2014 ଦନି ବାଯତଯ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ, ନୄଯନ୍ଧ ୄଭାଦଙି୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା 
 ׀ ଏହ ିୄମାଚନା ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ସପ୍ତାହ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ୄଔାରିଫାୄଯ ଏଓ ଫଶି୍ୱ ୄଯଓଡ  ସୃଷ୍ଟି ଓଯଥିିରା ׀
ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଭଔୂୟୄସ୍ରାତୄଯ ଧିଓାଂର୍ ସଂଔୟଓ ୄରାଓଙୁ୍କ ସମି୍ମତି ଓଯଫିାଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖିଙ ି 

ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫୟାଙ୍କ ର୍ାଔା ଓଭିା ଫୟଫସାଣ ସଂଓ ୀଣ ୂଫୟାଙ୍କ ଭତି୍ର  ଅଈଟୄରଟ୍ ୄଯ ଏଓ ଔାତା ୄଔାରାମାଆାୄଯ ׀ 
PMJDY ଅଓାଈଣ୍ଟସଫୁ ଚିୄ ଯା ଫାରାନସ ୂରୂ୍ନୟ ଯାର୍ ି ୄଯ ୄଔାରା ମାଈଙ ି  ଫର୍ୟ, ମଦ ିଅଓାଈଣ୍ଟ ଧାଯଓ ୄଘକ୍ ଫୁକ୍ ׀
ାଆଫା ାଆଁ ଆଙ୍ଚା ଓୄଯ, ତାଓୁ ସଫ ନଭିନ ଫାରାନସ ଭାନଦଣ୍ଡ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄହଫ ׀  

PMJDY  ୄମାଚନା ନ୍ତକଧତ ଫିୄ ଶଷ ରାବ 

1. ଚଭା ଈୄଯ ସଧୁ 

2. ଟ. 1. 00 ରକ୍ଷଯ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

3. ୄଓୌଣସ ିସଫ ନଭିନ ଫାରାନସଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ 

4. ଟ. 30,000/- ଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

5. ସାଯା ବାଯତୄଯ ଟଙ୍କାଯ ସହଚ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ 

6. ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାୄନ ଏହ ିଅଓାଈଣ୍ଟକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରାବ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ାଆୄଫ 

7. 6 ଭାସ ାଆଁ ଅଓାଈଣ୍ଟଯ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ସଂଘାନ ୄଯ, ଏଓ ବଯଡ୍ରାପଟ ସୁଫଧିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ 

8. ୄନର୍ନ, ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ୄଯ ବିକଭନ 

9. ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

10. ଯୁୄ ୂRu Pay) ୄଡଫଟି ଓାଡ  ମାହାଓୁ 45 ଦନି ୄଯ ତ ିଓମ୍ ୄଯ ଥୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

11. ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିାଯ ାଆଁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଅଓାଈଣ୍ଟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଯଫିାଯ ଯ ଭହିା ଯ ଅଓାଈଣ୍ଟୄଯ ଟ. 5000/- 
ମ ୟନ୍ତ ବଯଡ୍ରାପଟ ସୁଫଧିା ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀ 

13 ଭଆ 2015 ସୁଦ୍ଧା, 15.59 ୄଓାଟ ିଅଓାଈଣ୍ଟ ୄଔାରାମାଆଥିଫାଯ ଏଓ ୄଯଓଡ  ୄହାଆଙ ିମାହାଯ ଅଓାଈଣ୍ଟ ଫାରାନସ ଟ. 
16,918.91 ୄଓାଟ ିୄଟ ׀ ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ, 8.50 ୄଓାଟ ିଅଓାଈଣ୍ଟଓୁ ଚିୄ ଯା ଫାରାନସ ସହତି ୄଔାରାମାଆଙ ି׀  
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N. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା ଏଫଂ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା 

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରତୟାର୍ତି ଦୁଖ ଟଣା ଖଟଫିା ୄମାକଁୁ ଭୃତୁୟ  ଙ୍ଗତା ାଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 
   ׀ି ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏସଫୁ ରିସୀ ଦୁଖ ଟଣା ରାବ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଭଡଓିର ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ׀

ଏଓ PA ରିସୀୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଭୃତୁୟ ରାବ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 100% ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥାଏ, ଙ୍ଗତା/ଫଓିାଙ୍ଗତା ଯ 
ଫସଯୄଯ, କ୍ଷତିଯୂଣ ସ୍ଙାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ଙାଣୀ ଙ୍ଗତା ାଆଁ 
ସାପ୍ତାହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ମ ୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସାପ୍ତାହଓି କ୍ଷତିୂଯଣ ଥ  ଙ୍ଗତାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସପ୍ତାହୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ/ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ମାହା ସପ୍ତାହ ସଂଔୟା, ୄମଈଥଁି 
ାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଣ ୄହଫ, ତା’ ହସିାଫୄଯ ଏଓ ସଫ ାଧିଓ ସୀଭା ନ୍ତକ ତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

1. ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫଓିାଙ୍ଗତା ଯ ପ୍ରଓାଯ 

ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫଓିାଙ୍ଗତା ମାହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄସକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯ ୄହଈଙନ୍ତ ି:  

i. ସ୍ଥାୟୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ଧ ଫଓିାଙ୍ଗତା (PTD) : ଥ  ୄହଈଙ ିଅଚୀଫନ ାଆଁ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଓିାଙ୍ଗ ୄହାଆମିଫା, ଈଦାହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ, ସଭସ୍ଗ ଘାୄଯାଟ ିଙ୍ଗଯ ାଯାରିସସି୍, ୄଓାଭାୄଟାଜ୍ ଫସ୍ଙା, ଈବଣ ଅଖି/ଈବଣ ହାତ/ଈବଣ ଙ୍ଗ ଯ ହାନ ି
ଓଭିା ୄକାଟଏି ହାତ  ୄକାଟଏି ଅଖି ଓଭିା ୄକାଟଏି ଅଖି  ୄକାଟଏି ୄକାଡ ଓଭିା ୄକାଟଏି ହାତ  ୄକାଟଏି ୄକାଡ 
ଯ ହାନ ି׀ 

ii. ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶଓି ଫଓିାଙ୍ଗତା ୂPPD) : ଥ  ୄହଈଙ ି ଅଚୀଫନ ାଆଁ ଅଂର୍ଓି ଯୂୄ ଫଓିାଙ୍ଗ ୄହାଆମିଫା, 
ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଙୁ୍ଗ,ି ାଦଯ ଅଙୁ୍ଗ,ି ପାରାଙ୍୍ଗ କୁଡଓି ଆତୟାଦ ିଯ ହାନ ି

iii. ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ଧ ଫଓିାଙ୍ଗତା (TTD) : ଥ  ୄହଈଙ ି ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଯୂୄ ଫଓିାଙ୍ଗ 
ୄହାଆମିଫା ׀ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏହ ିନୁବାକ ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫଧିୄଯ ଅଣ ଯ ହାନ ିଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ 

କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ାଔୄଯ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷା ଥଫା ସ୍ଙାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସହତି ଭୃତୁୟ ଥଫା ସ୍ଙାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସହତି 
ଭୃତୁୟ ଥଫା ସ୍ଙାଣୀ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଓିାଙ୍ଗତାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ଥାଏ ׀  

2. ଫୀଭା ଯାଶ ି

PA ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭାଯାର୍ସିଫୁଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ୄଭାଟ ଭାସଓି ଅଣ ଅଧାଯୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମାଏ ׀ ସାଧାଯଣତଃ, ଏହା 
ୄଭାଟ ଭାସଓି ଅଣଯ 60 କଣୁ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଅଣ ସ୍ଗଯ ଓୁ ଫଘିାଯ ଓୁ ନ ୄନଆ ନଶିି୍ଚତ ୄମାଚନା 
ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ସବ ିରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବାକ ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଘଣନୄ ׀
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄମାଚନା ନୁସାୄଯ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

3. ରାବ ୄମାଚନା 

ଏଓ ରାବ ୄମାଚନା ୄହାଆଥିଫାଯୁ, PA ରିସୀକୁଡଓି ଂର୍ଦାନ ଯ ୄମାଚନା ଯଔନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ଏ ବଅି, ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ 
ାଔୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଏଓାଧିଓ ରିସୀ ଥାଏ, ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, PTD ଓଭିା PPD ଦାଫୀକୁଡଓି  
ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀  
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4. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯସିଯ 

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓୁି ୄନଓ ଥଯ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫସି୍ଗାଯତି ଓଯାମାଏ, ୄମଈଁ କୁଡଓି ଦୁଖ ଟଣା 
ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ  ସଫୁଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଥିାନ୍ତ ି  ଅଚଓିାରି ଅଭ ାଔୄଯ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ କୁଡଓି ଙ,ି ୄମଈକଁଡୁଓୁି ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ପରୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର/ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷା 
ୄଦଫା ାଆଁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ ୄସବ ିରିସୀକୁଡଓି ୄଯାକ  ୄସକୁଡଓିଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ଏଫଂ 
ତା’ ଯଫିୄର୍ତ୍  ୄଓଫ ଦୁଖ ଟଣା ସଭନ୍ଧତି ୄଭଡଓିର ଭରୂୟସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

5. ଭୂରୟ ସଂଓତି ରାବ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ସହତି, ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭୂରୟ ସଂଓତି ରାବସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ୄମଯ ିଓ ି ଦୁଖ ଟଣା ୄମାକଁ ୁ
ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓାଯଣଯୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ଭୃତଓ ଯ ଫୄର୍ର୍ ସଫୁଯ ଯଫିହନ ଔଙ୍ଙ , ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିଯ 
ର୍କି୍ଷା ରାବ, ଫାସ୍ଗଫ ଔଙ୍ଙ  ଥଫା ନଦି୍ଧ ାଯତି ସୀଭା, ୄମଈଁଟ ିଓମ୍ ତାହା ଅଧାଯୄଯ ଅଭୟରାନସ ଘାଚ  ׀  

6. ଫଚଧନ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ସଯୁକ୍ଷା ସାଧାଯଣ ଫଚ ନକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି: 

i. ରିସୀ ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୂଫ ଯୁ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫଦିୟଭାନ ଫଓିାଙ୍ଗତା 
ii. ଭାନସଓି ଫୟଫସ୍ଙା ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଫଓିାଙ୍ଗତା 
iii. ୄଭୈଥୁନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ, ୄମୌନ ସଂଘାଯତି ୄଯାକ ୂSTD , ଏଡସ (AIDS) ଓଭିା ାକାଭୀ ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 

ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ୄହାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଫଓିାଙ୍ଗତା 
iv. ଫଓିୀଯଣ, ସଂକ୍ରଭଣ, ଫରି୍ାକ୍ତ ୄହାଆମିଫା ଓାଯଣ ଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଭତୁୃୟ ଓଭିା ଫଓିାଙ୍ଗତା ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ 

ୄମଈଁଠ୍ ିଏକୁଡଓି ଏଓ ଦୁଖ ଟଣାଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫ ׀ 
v. ଫୀଭିତ ଓଭିା ତା’ ଯଫିାଯଯ ୄଓୌଣସ ିସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ଯାଧିଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ ଅଆନ ଯ ଈରଙ୍ଘନ ଓଯାମାଆଥିଫା 

ଖଟଣାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିକ୍ଷତ ׀ 
vi. ମୁଦ୍ଧ, ଅକ୍ରଭଣ, ଫିୄ ଦର୍ୀ ର୍ତୁଯ ଓାମ ୟ, ର୍ତୁତା ୂମୁଦ୍ଧ ୄଖାର୍ତି ୄହାଆଥାଈ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାଈ , କୃହ ମୁଦ୍ଧ, 

ଫିୄ ଦ୍ରାହ, ଫପି୍ଳଫ, ଯାଚୄଦ୍ରାହ, ୄସୈନଓି ଫିୄ ଦ୍ରାହ ୄସନା ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ଚଫଯଦସି୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିିଫା ର୍କ୍ତ, ଚଫତ, ଫନ୍ଦୀ 
ଓଯଫିା, କିଯପ ଓଯଫିା, ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଫୄଯାଧ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତି ଓଭିା 
ନୁୄଯଔଣୀଣ ଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ହାନ ି ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଫଓିାଙ୍ଗତା ଓଭିା 
କ୍ଷଣକ୍ଷତ ି׀ 

vii. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଯାଧିଓ ନଯହତୟା, ଥ ାତ୍ ହତୟା ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ଧିଓାଂର୍ ରିସୀୄଯ, 
ଏଓ ହତୟା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭିତ ନିୄ ଚ ଯାଧିଓ ଓାମ ୟଓାୄଯ ଚଡତି ନ ଥାଏ, ଏହାଓୁ ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା 
ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

viii. ର୍ରୁି୍ ଚନମ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା କବ ଧାଯଣ ଠ୍ାଯୁ ଓଭିା ତା’ ଯଣିାଭ ଯୁ, ଈୄର୍ତ୍ଚତି ୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ଫକିିଡ ିମାଆଥିଫା ଓଭିା 
ରଭା ଟାଣୁଥିଫା ଓାଯଣ ଯୁ ୂପ୍ରତୟକ୍ଷ ଥଫା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ, ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା , 
ଭୃତୁୟ/ଫଓିାଙ୍ଗତା/ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ׀ 
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ix. ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିୄଔଓୁଦ ୄଯ ବାକ ୄନଆଙ ିଓଭିା ତା’ ାଆଁ 
ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ୄନଈଙ ି  ି,ଓୌଣସ ିୄଦର୍ୄଯ ୄସନା ଓଭିା ସର୍ସ୍ଘ ୄସୈନଓି ଫ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିର୍ାଔାୄଯ ୄସଫା ଓଯୁଙୄ ׀
ର୍ାନ୍ତ ିୄଯ ୄହଈ ଥଫା ମୁଦ୍ଧୄଯ ୄହଈ ׀ 

x. ୄସ୍ୱଙ୍ଚାନୁଯୂ ଅମକ -ହାନ,ି ଅମକ  ହତୟା ଓଭିା ପ୍ରଣାସ ଓଯଥିିଫା ଅମକ ହତୟା  ୂସ୍ୱସ୍ଙ ଘରି୍ତ୍ୄଯ ୄହଈ ଥଫା ାକାଭୀ 
ଯୂୄ ୄହଈ  

xi. ଭାଦଓ / ନରି୍ା ଦ୍ରଫୟ ଓଭିା ଡ୍ରକସ ଓଭିା ଭଦୟ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ 
xii. ଫଭିାନ ଘାନ ଓଭିା ୄଫରୁନ ଘାନ ୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥିଫା ସଭଣୄଯ, ଫଶି୍ୱଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସ୍ଙାନୄଯ ୄଓୌଣସ ିମଥାଫଧିି 

ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ପ୍ରଓାଯଯ ଫାଣୁମାନୄଯ ଏଓ ମାତ୍ରୀ ୂବଡା ୄଦଆ ଓଭିା ନୟ ପ୍ରଓାଯୄଯ  ଫୟତୀତ ନୟ 
ଯୂୄ ଘଢଫିା ସଭଣୄଯ ତା’ ଠ୍ାଯୁ ହଳାଆଫା ସଭଣୄଯ ଓଭିା ୄସଥିୄଯ ମାତ୍ରା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ଭାନୟ ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ ନ ଥାଆ ୄଓୌଣସ ିକାଡ ିଘାଆଫା ଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ 
ଫହବି ୂ ତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

PA ରିସୀକୁଡଓି ଫୟକି୍ତ, ଯଫିାଯ ଏଫଂ ସଭହୂକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଯଫିାଯ ୟାୄଓଚ ସଯୁକ୍ଷା 

ଯଫିାଯ ୟାୄଓଜ୍ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିନଭିନ ପ୍ରଓାଯୄଯ ଦଅିମାଆାୄଯ : 

 ଈାଚ ନଓାଯୀ ସଦସୟ ୂଫୀଭତି ଫୟକି୍ତ  ଏଫଂ ତ୍ନୀ, ମଦ ିଈାଚ ନ ଓଯୁଥାଏ : ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓୟାିଟର 
ଫୀଭା ଯାର୍,ି ଘାହଁୁଥିଫା ନୁସାୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ୄଯ ଥିଫା ବ ିସାଧାଯଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ׀ 

 ତ୍ନୀ ୂମଦ ିଈାଚ ନଓାଯୀ ସଦସୟ ନ ହୁଏ  : ସାଧାଯଣତଃ ଈାଚ ନଓାଯୀ ସଦସୟଯ ଓୟାିଟାର ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 50 
ପ୍ରତରି୍ତ ׀ ଏହା ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ସୀଭା, ଈ.ସ୍ୱ. ଟ. 1, 00, 000 ଓଭିା ଟ 3, 00, 000 ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

 ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି ୂ5 ଫର୍  ଏଫଂ 25 ଫର୍  ଯ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ : ସାଧାଯଣତଃ ଈାଚ ନଓାଯୀ ିତା/ଭାତା ଯ ଓୟାିଟାର 
ଫୀଭା ଯାର୍ ିଯ 25 ପ୍ରତରି୍ତ, ମାହା ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ସୀଭା ଈ.ସ୍ୱ. ଟ. 50, 000 ପ୍ରତ ିସନ୍ତାନ ନ୍ତକ ତ ଥାଏ ׀  

ସଭହୂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା ରିସୀ 

ସଭହୂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ରିସୀ କୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ମାହାଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄଓଫ ଫାର୍ଓି 
ଦଫିସୄଯ ହିଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଣ-ଚୀଫନ  ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ଖଟଣାଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄକାଟଏି ଫର୍ ଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଥିଫା ସଭହୂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଈତ୍ପାଦ ସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ନଭିନ ସଫୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ରିସୀ ଟନ୍ତ ି: 

 ନମୁିକି୍ତଦାତା ଏଫଂ ଓଭଧଘାଯୀ ସଭେନ୍ଧ 

ନଭିନଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ପାଭ , ସଂଖ ଆତୟାଦଭିାନଙୁ୍କ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ :   
o ନାଭାଙି୍କତ ଓଭ ଘାଯୀ 
o ଣ-ନାଭାଙି୍କତ ଓଭ ଘାଯୀ 
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 ଣ ନମୁିକି୍ତଦାତା – ଓଭ ଘାଯୀ ସଭନ୍ଧ 

ନଭିନଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ସଂଖ, ସଂସ୍ଙା, କ୍ଳବ୍ ଆତୟାଦଭିାନଙୁ୍କ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ  

o ନାଭାଙି୍କତ ସଦସୟ 

o ନାଭ ଦ୍ୱାଯା ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫା ସଦସୟ 

ୂଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ : ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ ରକା ଯୂୄ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆ ାୄଯ  

ବଗ୍ନ ସ୍ଥି ରିସୀ ଏଫଂ ୄଦୈନଓି ଓାମଧୟଓାଯ ହାନ ିାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ 

ଏହା ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ PA ରିସୀ ୄଟ ׀ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ସି୍ଙବଙ୍ଗ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହ ିରିସୀଯ ଯଓିଳ୍ପନା 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  

i. ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସି୍ଙବଙ୍ଗ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଈରିଳଖିତ ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଓଭିା ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ 

ii. ରାବଯ ଯଭିାଣ ସଯୁକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ସି୍ଙଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଯହଥିିଫା ବଗ୍ନ ସି୍ଙଯ ସ୍ୱଯୂ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 

iii. ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଧିଓ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଓୁ କୄର, ସଯ ସି୍ଙବଙ୍ଗ ୄକ୍ଷା ୄମୌକିଓ ସି୍ଙବଙ୍ଗକ ୄଯ ଧିଓ 
ପ୍ରତରି୍ତ ଯ ରାବ ଥାଏ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଚଙ୍ଘ ହାଡ ାଆଁ ରାବ ଯ ପ୍ରତରି୍ତ ଙୁ୍ଗ ିହାଡଯ ରାବ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄହଫ ׀ 

iv. ଏହ ିରିସୀ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଓାମ ୟଓା ମଥା: ଔାଆଫା, ୄର୍ୌଘ ଓଯଫିା, ୄାର୍ାଓ ିନ୍ଧଫିା, ସଂମଭ ୂଛାଡା ଯସି୍ରାଓୁ 
ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଯଖିଫା କ୍ଷଭତା  ଓଭିା କତହିୀନତା ଯ ହାନ ିାଆଁ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ନଶିି୍ଚତ ରାବସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ପୄଯ ଫୀଭତି ତା’ ଚୀଫନ ନଫି ାହ ସହତି ଚଡତି ଔଙ୍ଙ ଯ ଧ୍ୟାନ ଯଖି ାଯଫି ׀ 

v. ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରାବ ଏଫଂ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଦଏି ׀ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଏଫଂ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄମାଚନା ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀ 
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O. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 

1. ରିସୀ ଯ ଅଫଶୟଓତା 

ଫୟଫସାଣ, ଙୁଟ ି ଓଭିା ଧ୍ୟଣନ ାଆଁ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ବାଯତୀଣ ନାକଯଓି ତାଯ ଫିୄ ଦର୍ ଯହଣୀ 
ଫଧିୄଯ ଦୁଖ ଟଣା, କ୍ଷତଫକି୍ଷତ ଓଭିା ୄଯାକ ବ ିସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄଭଡଓିର ୄସଫାଯ ଭୂରୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଣୁ.ଏସ୍.ଏ.  ଓାନାଡା ବ ି ୄଦର୍ୄଯ, ଫହୁତ ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଫଡ ଅଥଓି ସଭସୟାକୁଡଓି ଚାତ ଓଯ ି ାୄଯ ମଦ ି ଏହ ି
ୄଦର୍କୁଡଓୁି ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଦୁବ ାକୟଚନଓ ଦୁଖ ଟଣା/ୄଯାକଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ୄସବ ିଦୁବ ାକୟୂର୍ଣ୍  ଖଟଣା 
କୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ମାତ୍ରା ରିସୀ ଓଭିା ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ୂଫିୄ ଦର୍  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଦୁଖ ଟଣା ରିସୀ ସଫୁ 
ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀  

2. ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯସିଯ 

ୄସବ ିରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଦୁଖ ଟଣା  ୄଯାକ ରାବସଫୁ ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ, ଓନୁି୍ତ ଫଚାଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ଧିଓାଂର୍ ଈତ୍ପାଦ 
ୄକାଟଏି ଈତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭାସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓିଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ୟାୄଓଚ ଓଯ ି ଯଔନ୍ତ ି  ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓି ׀
ୄହଈଙ:ି  

i. ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ/ଫଓିାଙ୍ଗତା 
ii. ୄଯାକ/ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ  
iii. ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଜ୍ ଯ ହାନ ି
iv. ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାଗ୍ ଯ ଅକଭନ ୄଯ ଫିଭ 
v. ାୄସ୍ପାଟ  ଏଫଂ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ହାନ ି
vi. ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଫୟକି୍ତକତ ହାନ ିାଆଁ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ 
vii. ମାତ୍ରାଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 
viii. ହଯଣ ୂହାଆଚାକ୍  ସଯୁକ୍ଷା 

3. ୄମାଚନା କୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯ 

ୄରାଓପି୍ରଣ ରିସୀକୁଡଓି ୄହରା ଫୟଫସାଣ  ଙୁଟ ିୄମାଚନା, ଧ୍ୟଣନ ୄମାଚନା ଏଫଂ ନମୁିକି୍ତ ୄମାଚନା ׀  

4. ଓଏି ଏହ ିଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯି ାଯଫି 

ଫିୄ ଦର୍ୀ ଓଭିା ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀକଡଓୁି ୄଓଫ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଈତ୍ପାଦନ ଯୂୄ ଓଭିା ଏଓ ଫଦିୟଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ ଓବଯ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମଦ ିଅଡ-ନ 
ଓବଯ ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନ୍ତକ ତ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

5. ଏହ ିରିସୀଓୁ ଓଏି ୄନଆାୄଯ 

ଫୟଫସାଣ, ଙୁଟ ିଓଭିା ଧ୍ୟଣନ ସଓାୄର୍ ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଚୄଣ ବାଯତୀଣ ନାକଯଓି ଏହ ିରିସୀ ଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆାୄଯ 
ଫିୄ ׀ ଦର୍ଓୁ ଘୁକି୍ତ ୂଓଣ୍ଟାିଓଟ  ୄଯ ଠ୍ାମାଈଥିଫା ବାଯତୀଣ ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  
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6. ଫୀଭା ଯାଶ ିଏଫଂ ପି୍ରଭିୟଭ 

ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ଣୁ.ଏସ୍. ଡରାଯ ୄଯ ନୁୄଭାଦତି ହୁଏ ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ USD 100,000 ଠ୍ାଯୁ USD 500,000 
ମ ୟନ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ , ନଓିାସ, ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ନୁବାକ ଭୂଔୟ ନୁବାକ 
ୄଟ ׀ ନୟସଫୁ ନୁବାକ ାଆଁ , ଦାଣିତ୍ୱ ସଯୁକ୍ଷା ଫୟତୀତ S.I. ୂଫୀଭା ଯାର୍ ି ଓମ୍ ୄଟ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫୁ ବାଯତୀଣ 
ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ, ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତ ୄମାଚନା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ଙାଡ ି ୄମଈଁଟ ି ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଡରାଯ 
ଅଓାଯୄଯ ୄଦଫାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ୄମାଚନାକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଟନ୍ତ:ି 

 USA/ଓାନାଡାଓୁ ଫହବି ୂ ତ ଓଯ ିଫଶି୍ୱ-ଫୟାଓ 
 USA/ଓାନାଡାଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯ ିଫଶି୍ୱ-ଫୟାଓ 

ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦ ୄଓଫ ଏସୀଣ ୄଦର୍କୁଡଓି, ୄଓଫ ୄସ୍କୄନନି ୄଦର୍କୁଡଓି ଆତୟାଦ ିୄଦର୍କୁଡଓିୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି
  ׀

1. ଓୄଧାୄଯଟ ଫାଯଭୋଯ ମାତ୍ରା ୄମାଚନା  

ଏହା ଏଓ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ଏଓ ଓୄ ାୄଯଟ/ନମୁିକି୍ତଦାତା ତା’  ଏଓିିଓୁୟଟବିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ 
ନିନ୍ତ ି ୄମଈଭଁାୄନ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ଫାଯଭାଯ ମାତ୍ରା ଓଯନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ 
ନଅିମାଆାୄଯ ୄମଈଭଁାୄନ ଏଓ ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଫିୄ ଦର୍ ାଆଁ ଫଭିାନ ମାତ୍ରା ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ପ୍ରୄତୟଓ ମାତ୍ରାଯ ׀
ସଫ ାଧିଓ ଫଧି ଈୄଯ ଏଫଂ ୄକାଟଏି ଫର୍ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ଓଯାମାଆାଯୁଥିଫା ମାତ୍ରାକୁଡଓିଯ ସଫ ାଧିଓ ସଂଔୟା ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ସୀଭା ଙ ି׀  

ଅଚଓିାରି ଫୃଦ୍ଧ ିାଈଥିଫା ଏଓ ୄରାଓପି୍ରଣ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄହଈଙ ିଏଓ ଫାର୍ଓି ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ରିସୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄକାଟଏି ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଓତି ମାତ୍ରାଯ ଭାନଫ ଦଫିସକୁଡଓିଯ ଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୀଭ ପି୍ରଭଣିଭ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

ୄଖାର୍ଣାତ୍ର କୁଡଓି ଓଭ ଘାଯୀ କ୍ରଭୄଯ ମାତ୍ରା ଦଫିସ ସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ସାପ୍ତାହଓି ଯୂୄ/ାକି୍ଷଓ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ଗ୍ରୀଭ ଫିକ୍ଷୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯାମାଏ ׀ ରିସୀ ଘାରୁଥିଫା ଫଧିଯ ଭାନଫ ଦଫିସଯ ସଂଔୟାୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ାଆଁ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଦଅିମାଏ ׀ ୄମୄହତୁ ଏହା ତଯକି୍ତ ଗ୍ରୀଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ ପ୍ରଦାନୄଯ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀  

ଈୄଯାକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓି ୄଓଫ ଫୟଫସାଣ  ଙୁଟ ିମାତ୍ରା ାଆଁ ନୁୄଭାଦତି ଓଯାମାଏ ׀  

OMP ନ୍ତକ ତ ସାଧାଯଣ ଫଚ ନ କୁଡଓିୄଯ ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକସଫୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀ ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଥିଫା 
ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ଓଯ ିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀  

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀକୁଡଓି ସଂରୂ୍ଣ୍  ଯୂୄ ନକଦ ହୀନ ଟନ୍ତ ି ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଧିଓାଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ୄନଟେଓ  ଥିଫା ଏଓ ଅନ୍ତଚ ାତଓି ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ସହତି ସଭନ୍ଧ ସଂମୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଈଁଭାୄନ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ 
ରିସୀକୁଡଓିଯ ୄସଫା ଦିନ୍ତ ି׀  
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P. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା 

1. ସଭହୂ ରିସୀ 

ୄମଭିତ ିଓ ିଧ୍ୟାଣ ଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯା ମାଆଙ ିଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ଓୁ ଏଓ ସଭହୂ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଏ ମିଏ ଏଓ 
ନମୁିକି୍ତଦାତା, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଯ ୄକ୍ରଡଟି ଓାଡ  ଫବିାକ ୄହାଆାୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କଯ 
ସଂରୂ୍ଣ୍  ସଭହୂ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓୁି ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମଦ ିୄସବ ିସଭସ୍ଗ ଈତ୍ପାଦ 
କୁଡଓି ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଫର୍ ଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ୄହାଆଥିଫ ׀ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିଯ ରକ୍ଷ- ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ׀ 

1. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯସିଯ 

ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭହୂ ଫୀଭା ୄହଈଙ ି ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ରିସୀ ମାହା ଓଭ ଘାଯୀ  
ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ଅଶି୍ରତ ତ/ିତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ିତାଭାତା/ର୍ାରୁ୍ଶ୍ୱରୁ୍ଯ 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀  

2. ସଂରୂ୍ଣ୍ଧ ଯୂୄ ୄମାକୟ ସୁଯକ୍ଷା 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓି ୄନଓ ଥଯ ସଭୂହଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଯ ଈମୁକ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ୄମାକୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
ଟନ୍ତ ି׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ସଭହୂ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈଥିଫା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ 
ଯ ୄନଓ ଭାନଓ ଫଚ ନ ାଆଫ ׀  

3. ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା 

ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ଫଚ ନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄହଈଙ ିପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ׀ ଏହାଓୁ ଅଚଓିାରି 
ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, ଓନୁି୍ତ ଦୁଆ ଯୁ ତନି ିଫର୍ ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହତି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଙ ି׀ 
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ନ ଭାସଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଥାଏ, ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ 
ହଟାଆ ଦଅିମାଏ ׀ ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ର୍ରୁି୍ଯ ପ୍ରସଫ ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫାୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ 
ଯୄଔ ଏଫଂ C-ନୁବାକ ପ୍ରସଫ ଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିସୁଯକ୍ଷା ସାଧାଯଣତଃ ଯଫିାଯ ଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ିବିତୄଯ ଟ 
25, 000 ଠ୍ାଯୁ ଟ. 50, 000 ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ׀  

4. ଶଶୁି ସୁଯକ୍ଷା 

ିରାଭାୄନ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ତନି ି ଭାସଯ ଅଣଠ୍ାଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭହୂ ׀
ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଦନିଯୁ ହ ିଁ ର୍ରୁି୍ଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଏ, ୄଫୄୄଫୄ ପ୍ରସୂତ ିସଯୁକ୍ଷା ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ 
ଏଫଂ ୄଫୄ ୄଫୄ ଯଫିାଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫସି୍ଗାଯତି ଓଯାମାଏ ׀  

5. ୂଫଧ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ହଟାଆ ଦଅିମାଏ 
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ୄଓୄତଓ ଫଚ ନ ମଥା: ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଫଚ ନ, ତଯିରି୍ ଦନି ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି, ଦୁଆ ଫର୍ ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି, 
ସହଚାତ ୄଯାକକୁଡଓୁି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ୄମାକୟ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅି ମାଆ ାୄଯ ׀   

6. ପି୍ରଭୟିଭ ନଦି୍ଧଧାଯଣ 

ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ସଭହୂ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଫଣସ ୄପ୍ରାପାଆର, ସଭୂହଯ ଅଓାଯ ଏଫଂ 
ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ସଭୂହଯ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଈୄଯ ଅଧାଯତି ହୁଏ ׀ ୄମୄହତୁ ପି୍ରଭିଣଭ ନୁବୂତ ିଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି
ଫର୍ ଓୁ ଫର୍  ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ଈୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ବ ି ତଯିକି୍ତ ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓି ସଭହୂକୁଡଓୁି ଭୁକ୍ତ ବାୄଫ 
ଦଅିମାଏ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ବିତୄଯ ତା’ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ସଭୂହ ରିସୀଧାଯୀଯ 
ହତିୄଯ ଥାଏ ׀  

7. ଣ-ନମୁିକି୍ତଦାତା ଓଭଧଘାଯୀ ସଭୂହ 

ବାଯତୄଯ, ଫନିଣିାଭଓ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄନଫା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଭହୂକୁଡଓିଯ କଠ୍ନ ଓୁ 
ଓଡାଓଡ ି ଯୂୄ ଫିୄ ଯାଧ ଓଯନ୍ତ ି  ମୄତୄଫୄ ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓୁି ନମୁିକି୍ତଦାତା ଫୟତୀତ ନୟଭାନଙୁ୍କ ଦଅିମାଏ, ଏହାଯୄ ׀
ସଦସୟଭାନଙ୍କ ସହତି ସଭୂହ ଭାରିଓଯ ସଭନ୍ଧଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏହାଯ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଅଓାଈଣ୍ଟଧାଯୀ ଓଭିା ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓାଡ  ଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ୄନଈଥିଫା ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଏଓ 
ସଭଧଭ ୀ ସଭୂହ କଠ୍ନ ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫଡ ସଭହୂ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ସହତି ନୁଓୂ ୄହଫା ାଆଁ ଏଓ 
ସଂରୂ୍ଣ୍  ବାୄଫ ୄମାକୟ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ସଭଥ  ହୁଏ ׀  

ଏଆଠ୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଅଓାଈଣ୍ଟଧାଯୀ ଠ୍ାଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ହୁଏତ ଫହୁତ ଓମ୍ ୄହାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଏଓ 
ସଭହୂ ହସିାଫୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ମ ୟାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍କ ଏଓ ଈତୃ୍କଷ୍ଟ ରିସୀ 
ଅଓାଯୄଯ ଏଫଂ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯୄଯ ଏହାଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଏଓ ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଓଯଥିାଏ ׀  

8. ଭୂରୟ ନଦି୍ଧଧାଯଣ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ସଭୂହଯ ଅଓାଯ ଏଫଂ ସଭହୂଯ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟଯ 
ପ୍ରାଫଧାନ ଙ ି׀ ସଭୂହ ଫୀଭା ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ, ୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ସଭହୂ ୄକାଟଏି ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସଭହୂ ଧାଯୀ ଓୁ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ସର୍ତ୍  ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଥିାଏ, ଫର୍ୟ ଏଆ 
ଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ଏହ ି ଔଣ୍ଡ ଭୂଔୟତଃ ପ୍ରତିୄ ମାକିତା ୄମାକଁୁ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଓମ୍ ଭୂରୟନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓାଯଣଯୁ, ଈଙ୍ଙ ହାନ ି ନୁାତ 
ୄଦଖିଙ ି׀ ୄମୄତୄଫୄ, ଏହା ୄଓୄତଓଙୁ୍କ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭଣିଭ  ସଯୁକ୍ଷା ଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ଅଡଓୁ ୄନଆଙ ି׀ 
ଏହା ୄଖାର୍ତି ଓଯଫିା ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ଯସି୍ଙିତ ିୄସ ସଭଣଯୁ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହାଆଙ ି׀  

9. ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନ 

ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ନମୁିକି୍ତଦାତା ଦ୍ୱାଯା ଥଫା ସଭହୂ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ସାଧାଯଣତଃ 
ଓଭ ଘାଯୀ ଓଭିା ସଭୂହ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଂର୍ଦାନ ଅଧାଯୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ୄଓଫ 
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ୄକାଟଏି ଘୁକି୍ତ ୄଟ, ୄମଈଁଠ୍ ି ନମୁିକି୍ତଦାତା/ସଭହୂ ଭାରିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ଏଓତ୍ର ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଚଭା ଓୄଯ ମାହା ସଭସ୍ଗ 
ସଦସୟଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

 

10. ଅଡ୍-ନ୍ ରାବ 

ସଂରୂ୍ଣ୍  ବାୄଫ ୄମାକୟ ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓି ସଯୁକ୍ଷା ସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିୄମଯ ିଓ ିଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ମତ୍ନ, ଦୃଷି୍ଟ ମତ୍ନ, ଏଫଂ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ  ୄଫୄ ୄଫୄ, ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଓଭିା ସମ୍ମାନାଥ  ରାବ ଯୂୄ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ׀  

ଟପି୍ପଣୀ : 

IRDA ସଭୂହ ଦୁଖ ଟଣା  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ାଆଁ ସର୍ତ୍ କୁଡଓି ଈୄରଳଔ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ଏହା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄଫୈଧ ׀
ଏଫଂ ଥ  ଅଣଓାଯୀ ସଭହୂ ରିସୀ ୄମାଚନା କୁଡଓିୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ଠ୍ଓ/ଓଟୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିଥକାଭୀ 
ୄହଫାଠ୍ାଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଏଫଂ ସାଭହୂଓି ଈତ୍ପାଦସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ସୁଯକ୍ଷା ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄମୄହତୁ ରିସୀକୁଡଓି ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଗ୍ର ଚନସଭଦୁାଣ ାଆଁ କ୍ରଣ 
ଓଯାମାଏ ׀  

ଯବିାଷା 

ସଭହୂ ଯବିାର୍ାଓୁ ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ସାଯାଂର୍ଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ:  

a) ଏଓ ସଭହୂ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍, ଏଫଂ ସଭହୂ ସଂକଠ୍ଓଙ୍କ ାଔୄଯ 
ସଭହୂଯ ଧିଓାଂର୍ ସଦସୟଠ୍ାଯୁ ୄସଭାନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ଫୀଭାଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓାଯ-ତ୍ର ଥିଫା ଈଘତି୍ ׀ 

b) ଫୀଭାଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସଭୂହ କଠ୍ତି ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହ ଁ׀ 

c) ରାକ ୁଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ଏଫଂ ଈରବ୍ଧ ରାବସଫୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭୂହ ରିସୀୄଯ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ୄହାଆଥିଫା ଈଘତି୍ ׀ 

d) ସଭହୂ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟସଫୁଓୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଅଡଓୁ ଫଢାଆ ଦଅିମିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ରାକ ୁଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଓୁ ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ 

2. ଓୄଧାୄଯଟ୍ ଫପର୍ ଥଫା ୄପଳାଟଯ ସଯୁକ୍ଷା  

ଧିଓାଂର୍ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିାଯ ଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ମାହା ଟ. ଏଓ 
ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ସି୍ଙତ ିଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଯଫିାଯଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ୄର୍ର୍ 
ୄହାଆମାଏ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଏଓ ଯଫିାଯ ସଦସୟଯ ଫଡ ୄଯାକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ׀ ୄସ ବ ିଯସିି୍ଙତ ିସଫୁୄଯ, ଫପର୍ ସଯୁକ୍ଷା 
ଅଯାଭ ୄଦଆଥାଏ, ୄମଈଁଠ୍ ିଯଫିାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଈଯ  ଈର୍ଦ୍ଧ୍ ୄ ଯ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ଏହ ିଫପଯ ଯାର୍ ିଠ୍ାଯୁ ଯୂଣ 
ଓଯାମାଏ ׀  
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ସଂକି୍ଷପ୍ତୄଯ ଓହଫିାଓୁ କୄର, ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ଟ. ଦର୍ ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଏଓ ୄଓାଟ ିଓଭିା ଧିଓ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଥିଫ ׀ ଥୄଯ ଏଓ 
ଯଫିାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିୄର୍ର୍ ୄହାଆକୄର, ଯାର୍ ିସଫୁଓୁ ଫପଯ ଠ୍ାଯୁ ଫାହାଯ ଓଯାମାଏ, ଫର୍ୟ ଏହ ିଈୄମାକ ସାଧାଯଣତଃ 
ଫଡ ୄଯାକ/ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ଔଙ୍ଙ  ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓଫ ୄକାଟଏି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ୄର୍ର୍ 
ଓଯଦିଏି ׀  

ୄସହ ିଯାର୍ ିମାହାଓୁ ଏହ ିଫପର୍ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ଈୄମାକ ୄହାଆ ାଯଥିାନ୍ତା, ତାହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
ଭୂ ଫୀଭା ଯାର୍ ିମ ୟନ୍ତ ଓୟାପ୍ ୂସୀଭିତ  ଓଯଦିଅିମାଏ ׀ ୄସ ବ ିଫପଯ ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟଭ ଅଓାଯଯ ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ 
ଦଅିମିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଚୄଣ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଳ୍ପ ଫୀଭାଯାର୍ଯି ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ ଏହ ିସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯ ିନ 
ାୄଯ ׀  

 

Q. ଫଶିଷି୍ଟ ଉତ୍ପାଦ 

1. ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା 

ଏଆ ଓଙି ିଫର୍  ବିତୄଯ, ଓୟାନସଯ, ଭଧୁୄଭହ ବ ିୄଯାକ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ ଭୂଔୟତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄହାଆଙ ି  ସୁଯକ୍ଷା ଦୀଖ ାଫଧି ୄଟ – 5 ଫର୍ ଠ୍ାଯୁ 20 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ଏଫଂ ଏଓ ଅୄଯାକୟତା ׀
ରାବ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି – ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ନଣିଭିତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଯୀକ୍ଷା ାଆଁ ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଯକ୍ତ 
ଗ୍ୁୄ ଓାଚ, LDL, ଯକ୍ତ ଘା ଆତୟାଦ ିବ ିଓାଯଓୄଯ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ାଆଁ ରିସୀଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍  ଯଠ୍ାଯୁ ହ୍ରାସ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ଅଓାଯୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଙ ି ୁ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ନଷି୍ଫ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ାଆଁ ଏଓ ଈଙ୍ଙତଯ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକ ׀
ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

2. ଭଧୁୄଭହ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଯଓିଳ୍ପତି ଉତ୍ପାଦ 

ଏହ ିରିସୀଓୁ 26  65 ଫର୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄନଆ ାଯନ୍ତ ିଏଫଂ 70 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣୀଣ ୄଟ ׀ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଟ. 50,000 ଠ୍ାଯୁ ଟ. 5,00,000 ଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଯୄହ ׀ ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଈୄଯ ଓୟାିଙ୍୍ଗ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ ׀ ଈତ୍ପାଦଟ ି
ଡାଆୄଫଟକି୍ ୄଯଟିୄ ନାାଥି ୂଘକ୍ଷୁ , ମଓୃତ୍, ଡାଆୄଫଟକି୍ ାଦ, ୄଡାନର୍ ଔଙ୍ଙ  ସହତି ମଓୃତ୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ବ ିଭଧୁୄଭହ ଯ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଚଟିତାକୁଡଓି ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ମଦି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ 
ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଥାଏ, ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ସଯୁକ୍ଷା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ _____________ ାଆଁ ଙ ି׀  

I. ନ୍ଦଯ ଦନି 

II.  ତଯିରି୍ ଦନି 

III. ଆଁଘାରି୍ ଦନି 

IV. ର୍ାଠ୍ଏି ଦନି 
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R. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭୂଔୟ ସର୍ତ୍ଧାଫୀ 

1. ୄନଟେଓଧ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ଧା 

ୄନଟେଓ  ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂି ୄହାମ୍/ଦଫିସ ୄସଫା ୄଓନ୍ଧ ମାହା ଫୀଭିତ ୄଯାକୀଙୁ୍କ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/ଟ.ିି.ଏ. ସହତି ଫନ୍ଧନ ନ୍ତକ ତ ଥାଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା / ଟ.ିି.ଏ. ଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄସବ ି
ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ା ଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଘାଚ   ରୁ୍ଳ୍କ ଈୄଯ ନୁଓୂ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଭଁାୄନ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ଗଯଯ ୄସଫା 
ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତ ି  ଯାକୀଭାୄନ ୄନଟେଓ  ଫାହାଯଯ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ମିଫା ାଆଁ ଭୁକ୍ତ ଟନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁୄ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ତ ିଈଙ୍ଙତଯ ରୁ୍ଳ୍କ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀  

2. ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ଧା ୄନଟେଓଧ ୂPPN) 

ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଭରୂୟୄଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଘଓିତି୍ସା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିଯ ଏଓ 
ସନ୍ଦଓଯାମାଆଥିଫା ୄନଟେଓ  ସୃଷ୍ଟ ିଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯହଥିାଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ନୁବୂତ,ି ଈୄମାକ  ୄସଫା ପ୍ରଦାନଯ ଭୂରୟ 
ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଏହ ିସଭହୂ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଓଙି ିଭୄନାନୀତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ସୀଭିତ ଯୄହ, ୄସୄତୄଫୄ 
ଅଭ ାଔୄଯ ସନ୍ଦଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ା ୄନଟେଓ  ଯୂୄ ଯଘିତି ଫଓିଳ୍ପ ଯୄହ ׀  

3. ନକଦହୀନ ୄସଫା 

ନୁବୂତଯୁି ଚଣାଡଙି ି ୄମ ଊଣଯ ୄକାଟଏି ଓାଯଣ ୄହଈଙ ିୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଧାଯ ଓଯଫିା ׀ ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫା 
ଫୀଭିତ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ୄଓୌଣସ ି ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଫନିା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ 
ଫୀଭିତ ଓୁ ମାହା ସଫୁ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି, ତାହା ୄହଈଙ ିଏଓ ୄନଟେଓ  ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ଏଫଂ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣ ସ୍ୱଯୂ 
ତା’ୄଭଡଓିର ଓାଡ  ଓୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାଓୁ ଏଓ ନକଦହୀନ ବିକଭନ ୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 
ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ଯାର୍ ିାଆଁ ୄନଟେଓ  ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ରିସୀ ସୀଭା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ 
ଯାର୍ ିାଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ସର୍ତ୍  ନୁସାୄଯ ୄଦଣୄମାକୟ ନ ଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

4. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫଓିାର୍ ୄହଈଙ ିତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ (TPA) ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ׀ ଫଶି୍ୱ ସାଯା ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଠ୍ନଭାନଙ୍କ ୄସଫାଯ ଈୄମାକ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଏୄଚନିସ କୁଡଓି TPA 
ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

ବାଯତୄଯ, ୄସହସିଫୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ TPA ଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଏ ମାହା ନୟ 
ଚନିରି୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି:  

i. ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ଯଘିଣ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ମାହା ତା’ ଫୀଭା ରିସୀଯ ପ୍ରଭାଣ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଏଓ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ii. ୄନଟେଓ  ଡାକ୍ତଯଔାନା କୁଡଓିୄଯ ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  
iii. ଦାଫୀ କୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା  
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TPA ଭାୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ା ଟନ୍ତ ି ୄମଈଁଭାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନ୍ତଭି ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ TPA ଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ ି ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ଯଘିଣ ତ୍ରଯ ଚାଯୀ ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ି ନକଦ ହୀନ ଅଧାଯୄଯ ୄହଈ ଥଫା କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ଅଧାଯୄଯ ୄହଈ ଦାଫୀସଫୁଯ 
ସଭାଧାନ ମ ୟନ୍ତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙୁ୍କ ଫର୍  2001 ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଈଥିରା ׀ ୄସଭାୄନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଫଂ 
ନଣିନ୍ତ୍ରତି/ଯଘିାତି ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତ ି  ଏଓ TPA ଯୂୄ ୄମାକୟତା ׀
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଫ ନଭିନ ୁଞି୍ଜ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ କୁଡଓୁି IRDAI ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ୄସଫାଓୁ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା, ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭଯ ାଞ୍ଚ-ଙ ପ୍ରତରି୍ତ ଯ 
ାଯଶି୍ରଭଓି ୄଯ, TPA ଭାନଙୁ୍କ ଅଈୄଟସାସ  ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଭାୄନ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଓଭିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହତି ଏଓ MOU ୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତ ି
ଏଫଂ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ ୄନଟେଓ  ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିୄଯ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାଓୁ ନକଦହୀନ ୄସଫା 
ଦଅିମାଏ ׀ ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୂଭାନଙ୍କ  ଏଫଂ ଫୀଭିତ ୂଭାନଙ୍କ  ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଟନ୍ତ,ି ମିଏ ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାନଙ୍କ ସହତି 
ସଭନଣ ସ୍ଙାନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ନ୍ତଭି ସଭାଧାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

5. ଡାକ୍ତଯଔାନା 

ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂହସି୍ପଟାର  ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄଯାକ ୂସୁସ୍ଙତା  ଏଫଂ/ଓଭିା କ୍ଷତ ଯ ଅନ୍ତଃ – ୄଯାକୀ ୄସଫା  ଦଫିସ ୄସଫା 
ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ସ୍ଙାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସଂସ୍ଙାନ ଏଫଂ ମାହାଓୁ ସ୍ଙାନୀଣ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆଥିଫ, ୄମଈଁଠ୍ ି
ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ, ଏଫଂ ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ  ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନର୍ ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାଫଧାନ ଧୀନୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ନଭିନୄଯ 
ଦଅିମାଆଥିଫା ବ ିସଭସ୍ଗ ସଫ ନଭିନ ଭାଦଣ୍ଡ ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୁାନ ଓଯୁଥିଫ:  

a) ଏଥିୄଯ 10,00,000 ଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄରାଓସଂଔୟା ଥିଫା ସହଯକୁଡଓିୄଯ ନୂୟନ 10 ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଏଫଂ ନୟ 
ସଫୁ ସ୍ଙାନୄଯ ନୂୟନ 15 ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଥିଫ; 

b) ଏହାଯ ନମୁିକି୍ତ ନ୍ତକ ତ 24 ଖଣ୍ଟା ଧଯ ିୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସଂି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିୄଫ; 
c) 24 ଖଣ୍ଟା ଧଯ ିୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ୂଭାୄନ  ଥିୄଫ; 
d) ଏହାଯ ନଚିଯ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ସସୁଜ୍ଜତି ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଥିଫ ୄମଈଁଠ୍ ି ର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସା ୂସଚଓିର  ପ୍ରକ୍ରଣିା 

ସଂାଦନ ଓଯାମାଏ ; 
e) ୄଯାକୀଭାନଙ୍କଯ ୄଦୈନଓି ୄଯଓଡ  ଯୄଔ ଏଫଂ ଏକୁଡଓୁି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରାଧିଓୃତ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ାଆଁ ବିକଭୟ 

ଓଯଫି ׀ 
6. ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟଶନଯ 

ଏଓ ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ୄହଈଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ବାଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଯାଚୟଯ ୄଭଡଓିର ଓାଈନିସର ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ 
ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ଧାଯଣ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଫୟଫସାଣ ଓଯଫିାଓୁ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆଥାଏ; ଏଫଂ ତା’ ରାଆୄସନସଯ ଯସିଯ  ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯୁଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏହ ି
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକାଆଫା ାଆଁ ଭକୁ୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମ ଞି୍ଜଓୃତ ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଫୀଭିତ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିନଓିଟ ିଯଫିାଯ ସଦସୟ ନ ୄହଫା ଈଘତି୍ 
 ׀
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7. ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସଧ 

ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସ  ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ବାଯତୀଣ ନସଂି ଓାଈନିସର ଓଭିା ବାଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଯାଚୟଯ ନସଂି 
ଓାଈନିସର ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ଧାଯଣ ଓଯଥିାଏ ׀  

8. ମୁକି୍ତମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଅଫଶୟଓ ଔଙ୍ଙଧ 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ସଫ ଦା ଏହ ିନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ରିସୀ ୄସହ ିଔଙ୍ଙ ସଫୁଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 
ମାହା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ମଥାଥ  ୄଟ ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମିଫ ׀  

ଏଓ ସାଧାଯଣ ଯବିାର୍ା ୄହାଆାୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସହସିଫୁ ଘାଚ  ମାହା ୄସହ ି ସି୍ଙତ ି ଯ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିାଓୁ ଘଓିତି୍ସାର୍ାସ୍ଘ 
ନୁଯୂ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ, ୄସହ ିସ୍ଙାନ ୄମଈଁଠ୍ ିଏହା ଓଯାମାଆଥିରା, ୄସଆଠ୍ ିୄସ ବ ିଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ସାଧାଯଣ 
ସ୍ଗଯଯ ଘାଚ  ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄସହ ିସଫୁ ଘାଚ  ଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ମାହା ଓଯାମାଆ ନ ଥାନ୍ତା ମଦ ିୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭା ନ ଥାଅନ୍ତା ׀  

IRDAI ୄସଫା ଓଭିା ଫତିଯଣ ାଆଁ ଘାଚ  ଯୂୄ ଈମୁକ୍ତ ଘାଚ  ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଈଁକୁଡଓି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ାଆଁ ଭାନଓ 
ଘାଚ  ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ୄଯାକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ୄନଆ, ୄସହ ି ସଭାନ ଓଭିା ସଦୃର୍ୟ ୄସଫାକୁଡଓି ାଆଁ 
ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଘତି ଘାଚ କୁଡଓି ସହତି ସସୁଂକତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଏହ ିନୁୄଙ୍ଚଦ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫଲି୍ ଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ 
ଭଧ୍ୟ ସାଧାଯଣ ୄଯାକ ଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଈଙ୍ଙ ସ୍ଗଯଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ମିଫାଯୁ ନଫିାଯଣ ଓୄଯ, ମାହାଓୁ ନୟଥା ମଥାଥ  ଯୂୄ ଓମ୍ 
ଭୂରୟୄଯ ଓଯାମାଆ ାଯଥିାନ୍ତା ׀  

9. ଦାଫୀ ଯ ସଘୂନା 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦାଫୀଯ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂନା  ଦସ୍ଗାଫଚି ଈସ୍ଙାନା ାଆଁ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣ ସୀଭା ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ׀ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ କୁଡଓିୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିଗ୍ରାହଓ ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ଆଙ୍ଚା ଓୄଯ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଈଘତି୍ ସଭଣ ଫୂ ଯୁ 
ସୂଘନା ଦଅିମାଏ, ଫର୍ୟ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄଫୄୄଫୄ ଦାଫୀଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ ଭୄନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓୁି ୄନଓ ଦନି/ଭାସଯ ଫତି ି ମିଫା ୄଯ ଚଭା ଓୄଯ ׀ ଫରି କୁଡଓୁି ଚଭା 
ଓଯଫିାୄଯ ଫିଭଯ ଯଣିାଭ ଫରି ସଫୁଯ ଫୀତ,ି ଫୀଭିତ/ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଙ ଓଟ ଆତୟାଦ ିୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ଠ୍କି୍ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯଫିାଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ׀ ୄତଣୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ 
ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂନା ଈୄଯ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତ ି  ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓିଯ ଚଭା ାଆଁ ସଭଣ ସୀଭାଓୁ ସାଭାନୟତଃ ׀
ଡସିଚାଚ ଯ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ 15 ଦନିୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ତୁଯନ୍ତ  ସଠ୍କି୍ ଯିୄ ାଟ  ଓଯଫିାାଆଁ ସକ୍ଷଭ 
ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ୄମଈଁଠ୍ ିଫ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ଭଧ୍ୟ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  

IRDA ଭାକ ଦର୍ଓିା ଏହ ି ସର୍ତ୍  ଯୄଔ ୄମ ନଦି୍ଧ ାଯତି ସଭଣ ଫାହାୄଯ ଦାଫୀ ସଘୂନା/ଓାକଚତ୍ର ଚଭା ଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫା 
ଈଘତି୍ ମଦ ିତାହା ାଆଁ ଏଓ ତଓ ସଙ୍ଗତ ଓାଯଣ ଥାଏ ׀  

10. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ  

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀସଫୁୄଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଫା ାଆଁ ସାଧାଯଣତଃ 
ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଈରବ୍ଧ ଥାଏ ׀ ୄନଓ ରିସୀ ଘାୄଯାଟ ିଫଙି୍ଚନି୍ନ, ଦାଫୀ ଫହିୀନ ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଯୀକ୍ଷଣ 
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ଯ ଭୂରୟଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଥାନ୍ତ ି׀ ଏହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ତନି ିଫର୍ ଯ ହାଯାହାଯ ିଫୀଭା ଯାର୍ଯି 1% ୄଯ 
ସୀଭିତ ଯଔାମାଏ ׀  

11. ସଂଘତି ୄଫାନସ  

ଏଓ ଦାଫୀ ଭକୁ୍ତ ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିାଯ ନୟ ଏଓ ଈାଣ ୄହଈଙ ିପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଫହିୀନ ଫର୍  ାଆଁ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଈୄଯ ଏଓ ସଂଘତି ୄଫାନସ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀ ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ନୂତନୀଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ 
ପ୍ରତରି୍ତ, ଧଯନୁ୍ତ ଫାର୍ଓି 5% ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ ଦର୍ ଦାଫୀ-ଫହିୀନ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ସଫ ାଧିଓ 50% ମ ୟନ୍ତ 
ନୁୄଭାଦତି ହୁଏ ׀ ଫୀଭିତ ଭୂ ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଈଙ୍ଙତଯ ସଯୁକ୍ଷା ଈୄବାକ ଓୄଯ ׀  

IRDAI ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ସଂଘତି ୄଫାନସ ୄଓଫ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଅଧାଯତି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକଡୁଓି ଈୄଯ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ରାବ ରିସୀକୁଡଓି ଈୄଯ ୂPA ରିସୀକୁଡଓି ଫୟତୀତ  ନୁୄହ ଁ  ସଂଘତି ୄଫାନସଯ ସଂଘାନ ׀
ଫରି୍ଣୄଯ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା  ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ଏହା ଈୄଯ, ମଦ ିଦାଫୀ ୄଓୌଣସ ି
ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫର୍ ୄଯ ଓଯାମାଏ, ଈାଚତି ୄହାଆଥିଫା ସଂଘତି ୄଫାନସ ଓୁ ୄସହ ି ସଭାନ ହାଯୄଯ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଈ ଁ
ହାଯୄଯ ଏହା ଈାଚତି ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଟ 5.000 ଯ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ନଏି ׀ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍ ୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଫର୍ ୄଯ ଦାଫୀ ନ ଥିଫା 
ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସ ଟ 5,000 ଯ ୄସହ ିଏଓା ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଟ. 3.15 ରକ୍ଷ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ ଠ୍ାଯୁ 5 % ଧିଓ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି
ପ୍ରାପ୍ତ  ହୁଏ ׀ ଏହା ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ ଯ ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଈୄଯ ଟ. 4.5 ରକ୍ଷ ମ ୟନ୍ତ ଫଢିାୄଯ ׀  

12. ଭାରସ୍ ସ / ୄଫାନସ  

ୄମଭିତ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀଓୁ ଦାଫୀ ଠ୍ାଯୁ ଭୁକ୍ତ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଙ,ି ଠ୍କି୍ ୄସଭିତ ିତା’ ଫିଯୀତ ଓୁ ଭାରସ୍ ଓୁହାମାଏ 
 ଏଆଠ୍,ି ମଦ ିଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀକୁଡଓି ତ ିଧିଓ ହୁନ୍ତ,ି ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଭାରସ୍ ଓଭିା ପି୍ରଭିଣଭଯ ׀
ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ׀  

ଏହା ଦୃଷ୍ଟିୄଯ ଯଖି ଓ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ଏଓ ସାଭାଚଓି ରାବ ରିସୀ ୄଟ, ଏ ମ ୟନ୍ତ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭାରସ୍ 
ରାକ ୁଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀  

ଫର୍ୟ, ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଦାଫୀ ନୁାତ ଓୁ ଈଘତି୍ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖିଫା ାଆଁ ମଥାଥ  ଯୂୄ ୄଭାଟ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ 
ୄରାଡଙି୍ଗ ଅଓାଯୄଯ ଭାରସ୍ ରାକ ୁଓଯାମାଏ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦ ିନୁବୂତ ିଈର୍ତ୍ଭ ହୁଏ, ପି୍ରଭଣିଭ ଦଯୄଯ ଏଓ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ମାହା ୄଫାନସ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହାଆଥାଏ ׀  

13.  ଣ ଦାଫୀ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ 

ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଈୄଯ ଏଓ ୄଫାନସ ୄଦଫା ଯଫିୄର୍ତ୍  ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଫହିୀନ ଫର୍  ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ 
ଏଓ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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14. ୄ ଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ/ୄଓା-ୄଶୟଯିଙ୍୍ଗ  

ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀୄଯ ଫୀଭତି ଏଓ ଂର୍ ଧାଯଣ ଓଯୁଥିଫାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ׀ ଏହା 
ଈତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ ନଫିାମ ୟ ଓଭିା ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଓୃତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ନାଫର୍ୟଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ଏଡାଆଫା 
ାଆଁ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନୁର୍ାସନ ଅଣିଥାଏ ׀  

ଫଚାଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦୄଯ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ୄମଯଓି ି ଫଡ ଫଡ ସଚ ଯୀ, ଓଭିା ସାଧାଯଣବାୄଫ 
ୄହଈଥିଫା ସଚ ଯୀ, ଓଭିା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଅଣୁଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଯହଙି ି׀ 

15. ଓାଟୄମାକୟ / ତଯିିକ୍ତ 

ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀୄଯ, ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଯଘିତି, ଏହା ୄହଈଙ ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଥ  ଯାର୍ ିମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ 
ପ୍ରଦାନ ୂଫ ଯୁ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଏଓ ରିସୀୄଯ 
ଓାଟୄମାକୟ ଟ. 10, 000 ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭିତ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ହାନ ିାଆଁ ପ୍ରଥୄଭ ଟ. 10, 000 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ ଏହାଓୁ ଈଦାହଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଓୁ କୄର, ମଦ ିଦାଫୀ ଟ. 80, 000 ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭତି 
ପ୍ରଥଭ ଟ 10, 000 ଫହନ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଟ. 70, 000 ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଓାଟୄମାକୟ ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ ଦନି/ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିରାବ ୄଦଣ ୄହଫା ୂଫ ଯୁ ରାକ ୁଓଯାମିଫ ׀ 

16. ୄ ଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦ ନ୍-ଏୄଣ୍ଡଡ୍ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁଥିୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାୄଯ ୄଦଣୄମାକୟ ସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିଫୀଭା 
ଯାର୍ ିୄହାଆଥାଏ, ୄଓୄତଓ ଈତ୍ପାଦ ଅଚଓିାରି ଏହାଓୁ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯ ିଫୀଭିତ ଘଣନ ଓଯଥିିଫା ୄଓାଠ୍ଯୀ ଫକ  
ଈୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକାଆଥାନ୍ତ ି  ନୁବୂତଯୁି ଚଣାୄଡ ୄମ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ସଭଣ ଔଙ୍ଙ  ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡାଯ ନୁକାଭୀ ׀
ହୁଏ, ଧିଓ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ଔଙ୍ଙ କଡୁଓିଯ ସଭସ୍ଗ ର୍ୀର୍ ଓ ନ୍ତକ ତ ଅନୁାତଓି ଯୂୄ ଧିଓ ଘାଚ  ଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଏ ׀ ୄତଣୁ 
ଏଓ ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଟ 1, 000 ପ୍ରତଦିନି ଯ ଏଓ ୄଓାଠ୍ଯୀ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ୄହଫ ମଦ ିରିସୀୄଯ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ ଫୀଭାଯାର୍ଯି 1% ଯ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଥାଏ ׀ ଏହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ ମଦ ିଚୄଣ ଈଙ୍ଙ 
ୄଶ୍ରଣୀଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିୄଯ ରକଚଯୀ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ସନ୍ଦ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ରିସୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ମଥାଥ  ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଈଙ୍ଙ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିାଆଁ କ୍ରଣ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ׀  

17.  ନୂତନୀଓଯଣୀୟତା ନୁୄଙ୍ଚଦ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣୀଣତା ଈୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. ଭାକ ଦର୍ଓିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଅଚୀଫନ 
କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଓୁ ନଫିାମ ୟ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଫୀଭା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାୄଯ ଓଭିା 
ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭିତ ଓଭିା ତାଙ୍କ କ୍ଷଯ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଓଟ ଓଭିା ବୂରଘତି୍ରଣ ଓଭିା ରୁଘାଆ 
ଯଖିଫା ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯ ିାୄଯ ׀  

18.  ଯଦ୍ଦଓଯଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ 
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ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫନିଣିାଭଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା 
ବୂର ଘତି୍ରଣ, ଓଟ ଓଭିା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓାଯଣଯୁ ୄଓଫ ରିସୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିଯଦ୍ଦ୍ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

ଫୀଭିତଓୁ ତା’ ସଫ ୄ ର୍ର୍ ଜ୍ଞାତ ଠ୍ଓିଣାୄଯ ୄଯୄଚଷ୍ଟ୍ରଓୃିତ A/D ଦ୍ୱାଯା ନୂୟନ ନ୍ଦଯ ଦନିଯ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ସଘୂନାଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ରିସୀଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଏ, ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭତି ଓୁ ସଫ ୄର୍ର୍ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ ଓଙି ି
ନୁାତ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯଫି ମାହା ଫୀଭାଯ ସଭାପ୍ତ ଫଧି ଯ ନୁଯୂ ୄହାଆଥାଏ, ମଦ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯା ମାଆ ନ ଥିଫ ׀  

ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଖଟଣାୄଯ, ପି୍ରଭିଣଭ ୄପଯସ୍ଗ ଳ୍ପାଫଧି ଦଯ ଈୄଯ ୄହାଆଥାଏ, ମାହାଯ ଥ  
ୄହଈଙ ିଫୀଭିତ ୄପ୍ରା-ଯାଟା ୄକ୍ଷା ଓମ୍ ପ୍ରତରି୍ତଯ ପି୍ରଭିଣଭ ୄପଯସ୍ଗ ାଆଫ ׀ ମଦ ିଏଓ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄଓୌଣସ ି
ୄପଯସ୍ଗ ଦଅିମିଫ ନାହିଁ ׀  

19. ଭୁକ୍ତ ରୁକ୍-ଆନ୍ ଫଧି 

ମଦ ିଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ନୂତନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ି ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଙି ିଏଫଂ ତାୄଯ ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍   
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ସଫୁ ୄସବଅି ନୁହଁ ୄମଭତି ିୄସ ଘାହିଁଥିରା, ତାଯ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଓ’ଣ ୄଟ ?  

IRDAI ଏହାଙ୍କ ଫନିଣିାଭଓ ବିତୄଯ ଏଓ ଈୄବାକ୍ତା-ନୁଓୂ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙନ୍ତ ିମାହା ଏହ ିସଭସୟାଯ ଧ୍ୟାନ ଯୄଔ ׀ ଗ୍ରାହଓ 
ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ନଭିନ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ୄପଯସ୍ଗ ାଆାୄଯ:  

1. ଏହା ନୂୟନ ୄକାଟଏି ଫର୍ ଯ ଫଧି ଥିଫା ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ଈୄଯ ୄଓଫ 
ପ୍ରମୁଚୟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

2. ଗ୍ରାହଓ ଏହ ିଧିଓାଯଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଓାମ ୟଓାଯୀ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ 

3. ତାଓୁ ଏହାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି 

4. ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯସ୍ଗ ୂଯପିଣ୍ଡ  ଈରବ୍ଧ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦ ିରିସୀ ଈୄଯ ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ଏଫଂ 
ଫୟଫସ୍ଙିତ ଓଯାମିଫ 

a) ସୁଯକ୍ଷା ୄଯ ଥିଫା ଫଧି ାଆଁ ସଭାନୁାତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ 

b) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ଏଫଂ 

c) ଷ୍ଟାବ୍ନ ଡଈିଟ ିଘାଚ  

20. ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ନୁଗ୍ରହ ଫଧି 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ରକ୍ଷଣ ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନତାଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ׀ ୄମୄହତୁ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ 
ରାବ ସଫୁଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଯଔାମାଏ ୄଓଫ ମଦ ି ରିସୀକୁଡଓୁି ଫନିା ନ୍ତଯା ୄଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯାହୁଏ, ସଭଣାନୁସାୄଯ 
ନୂତନୀଓଯଣ ତ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀  
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IRDAI ଭାଦ ର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓି ଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଓାୄର୍ 30 ଦନିଯ ନୁଗ୍ରହ ଫଧି ସ୍ୱୀଓୃତ 
ୄହାଆଙ ି׀  

ସଭସ୍ଗ ଫଙି୍ଚନି୍ନତା ରାବକୁଡଓୁି ଯକ୍ଷା ଓଯାମିଫ ମଦ ିଫୂ ଯ ଫୀଭାଯ ସଭାପି୍ତ ଠ୍ାଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ 
ଓଯାମାଏ ׀ ନ୍ତଯା ଫଧିୄଯ ମଦ ିଓଙି ିଦାଫୀ ଥାଏ, ତାଓୁ ଫଘିାଯ ଓୁ ନଅି ମିଫ ନାହିଁ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଏଓ ଧିଓ ଦୀଖ  ନୁଗ୍ରହ ଫଧିଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ ାଯନ୍ତ ି׀  

ଈୄଯାକ୍ତ ଭଔୂୟ ନୁୄଙ୍ଚଦ, ଯବିାର୍ା, ଫଚ ନ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ଓୁ ଅଆ ଅଯ ଡ ିଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫନିଣିାଭଓ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନ୍ତକ ତ ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି  ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ତାହାଓୁ ׀
ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଥିଫା ଭାକ ଦର୍ଓିା ତଥା ଯିତ୍ର 
ୂସଓ ୁୟରାଯ  କୁଡଓି ଈୄଯ ନଚିଓୁ ୄଡଟ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଈଙ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  2 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓି ଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ, ଏଓ __________ 
ନୁଗ୍ରହ ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ׀  

I. ନ୍ଦଯ ଦନି 

II. ତଯିରି୍ ଦନି 

III. ଆଁଘାରି୍ ଦନି 

IV. ଠ୍ଏି ଦନି 
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ସାଯାଂଶ 

a) ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅୄଡ କତ ି ଓଯାଈଥିଫା ଏଓ ପ୍ରତୟାର୍ତି  ହଠ୍ାତ୍ ଦୁଖ ଟଣା/ୄଯାକ 
ଖଟଫିାଯ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

b) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ଫକ ୀଓୃତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ : ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ, ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ, ସଭହୂ ରିସୀ ׀  

c) ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଔଙ୍ଙ  ରିସୀ ଓଭିା ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ୄଯାକ/ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଫୟଣ 
ଓଯାମାଈଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ ଯ ଭରୂୟ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀  

d) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ  ଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ସଂଔୟଓ ଦଫିସ ୂସାଧାଯଣତଃ 30 ଦନି  
ମ ୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ 
ଫିୄ ଫଘତି ୄହଫ ׀  

e) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ନଦି୍ଧ ାଯତି ସଂଔୟଓ ଦଫିସ ୂସାଧାଯଣତଃ 60 ଦନି  
ମ ୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ  ସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ 
ଫିୄ ଫଘତି ୄହଫ ׀  

f) ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀୄଯ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି ଏଫଂ ଅଶି୍ରତ ିତାଭାତାଙୁ୍କ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯୁଥିଫା 
ଯଫିାଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଯଫିାଯୄଯ ପ୍ରଫାହତି ହୁଏ ׀  

g) ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀  

h) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକ ରିସୀ ୄହଈଙ ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଏଓ ରାବ ରିସୀ ׀  

i) ଈଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଥଫା ଟପ୍-ପ୍ ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓି ୄେୄର୍ହାରଡ ଓଭିା ଓାଟୄମାକୟ ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଘଣନତି 
ଯାର୍ଯି ଈୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ୄ ଯ ଈଙ୍ଙତଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

j) ନଶିି୍ଚତ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ମ ୟାପ୍ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ତା’ ରିସୀ ଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

k) ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ୂPA) ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରତୟାର୍ତି ଦୁଖ ଟଣା ୄମାକଁ ୁଭୃତୁୟ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ରାବ ଅଓାଯୄଯ କ୍ଷତିୂଯଣ 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

l) ଫାହୟ-ୄଯାକୀ ସଯୁକ୍ଷା ସଫୁ ଦାନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସା, ଦୃଷି୍ଟ ମତ୍ନ ଔଙ୍ଙ , ନଣିଭିତ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା  ଯୀକ୍ଷଣ ଆତୟାଦ ିବ ି
ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈକଁୁଡଓି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀  

m) ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀଓୁ ଏଓ ସଭହୂ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଏ ମିଏ ଏଓ ନମୁିକି୍ତ ଦାତା, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟାଙ୍କଯ ୄକ୍ରଡଟି ଓାଡ  
ଫବିାକ ୄହାଆାୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓଫ ୄକାଟଏି ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ସଂରୂ୍ଣ୍  ସଭହୂଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  
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n) ଓୄ ାୄଯଟ ୄପଳାଟଯ ଓଭିା ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷା ଯଫିାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଯ ଈୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ୄ ଯ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାୄଯ 
ସହାଣଓ ହୁଏ ׀  

o) ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ୂଫିୄ ଦର୍  ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍/ମାତ୍ରା ରିସୀକୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ତାଯ ଫିୄ ଦର୍ ଯହଣୀ ଫଧି ୄଯ ଦୁଖ ଟଣା, କ୍ଷତ 
ଏଫଂ ୄଯାକ ଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

p) ଓୄ ାୄଯଟ ଫାଯଭାଯ ମାତ୍ରୀ ୄମାଚନା ଏଓ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଓୄ ାୄଯଟ ଏହାଯ ଏକିିଓୁୟଟବିଭାନଙ୍କ 
ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ ନଏି ୄମଈଭଁାୄନ ଫାଯଭାଯ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ମାତ୍ରା ଓଯନ୍ତ ି׀  

q) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ୄନଓକୁଡଏି ଦଓୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ି ଦୂଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ଫନିଣିଭନ ଦ୍ୱାଯା, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ାଆଁ, ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ି׀  
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ମଦି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହା 
ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ସୁଯକ୍ଷା ୄହଈଙ ିହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ତଯିରି୍ ଦନି ାଆଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଏଓ ତଯିରି୍ ଦନି ନୁଗ୍ରହ 
ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ׀  

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ  ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ? 

I. ୄଓଫ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  
II. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ  ସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷା 
III. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ 

ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ଯଫିାଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  
IV. ପ୍ରଥଭ ଫର୍ ଠ୍ାଯୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍ ଠ୍ାଯୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 

ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମଦ ିପ୍ରଥଭ ଫର୍  ଦାଫୀ ଭକୁ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍, ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ? 

I. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି 
II. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭତୁୃୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି 
III. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ଏଫଂ ଭୃତୁୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି  
IV. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ନା ଯୁକଣତା ସହତି ନା ଭୃତୁୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି  

ପ୍ରଶନ 3 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ନକଦହୀନ ୄସଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ? 
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I. ଆୄରୄଓଟ ାିନକି୍ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ 
ଯିୄ ଫର୍ ନୁଓୂ ୄକା-ଗ୍ରୀନ୍ ସୂତ୍ରାତ ୄଟ ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄବୌତଓି ନକଦ ୄନାଟକୁଡଓିଯ ଭଦୁ୍ରାଘନ ଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆ 
ାୄଯ ଏଫଂ ଫୃକ୍ଷକୁଡଓୁି ଯକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

II. ଫୀଭିତଓୁ ୄସଫା ଫନିା ଭୂରୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନକଦ ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ନାହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ 
ୄମାଚନା ନ୍ତକ ତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓଯାମାଏ ׀  

III. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଈଥିଫା ସଭସ୍ଗ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄଓଫ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଂ ଓଭିା ଓାଡ  ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଏ ୄମୄହତୁ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନକଦ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

IV. ଫୀଭିତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫରିଯ ସଭାଧାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ଓୄଯ ׀  

ପ୍ରଶନ 4 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଭନ୍ଧୄଯ PPN ଯ ସଠ୍କି୍ ସଂୂର୍ଣ୍  ଅଓାଯ ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ଫିଳକ୍ ପି୍ରପଡ  ୄନଟେଓ  ୂସାଫ ଚନଓି ଯୂୄ ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄନଟେଓ   
II. ପି୍ରପଡ  ୄପ୍ରାବାଆଡଯ ୄନଟେଓ  ୂସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ା ୄନଟେଓ   
III. ଫିଳକ୍ ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ୄନଟେଓ  ୂସାଫ ଚନଓି ୄଫସଯଓାଯୀ ୄନଟେଓ   
IV. ୄପ୍ରାବାଆଡର୍ ପି୍ରପୄଯନିସଅଲ୍ ୄନଟେଓ  ୂପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ା ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ୄନଟେଓ    

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ଈକି୍ତଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର ୄଟ, ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ? 

I. ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦାତା ତାଙ୍କ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀ ୄନଆ ାଯନ୍ତ ି 
II. ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୄନଆ ାୄଯ 
III. ଏଓ ୄଦାଓାନୀ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରସୀ ୄନଆ ାଯନ୍ତ ି 
IV. ନମୁିକି୍ତ ଦାତା ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଅିମାଆଥିଫା ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀଓୁ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯ 

ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଫସି୍ଗାଯତି ଓଯାମାଆ ାୄଯ  
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ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ  ରିସୀୄଯ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଔଙ୍ଙ  ସଫୁଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ୂୄଯାକ ୄହଫାଯ ହାଯ  ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ନକଦହୀନ ୄସଫା ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭତି ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫରି ଯ ସଭାଧାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ 
ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

PPN ପି୍ରପଡ  ୄପ୍ରାବାଆଡଯ ୄନଟେଓ  ୂସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ ା ୄନଟେଓ   ାଆଁ ଈୄମାକ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଈକି୍ତ I, II ଏଫଂ IV ସଠ୍କି୍ ଟନ୍ତ,ି ଈକି୍ତ III ବୂର ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏଓ ୄଦାଓାନୀ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄନଆ 
ାଯଫି ନାହିଁ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 20 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଯ ରକ୍ଷୟ ଅଣଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫସୃି୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭାୄଯ ଏଓ ଫହୁତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ତତ୍ତ୍ୱ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ବୂଭିଓା 
ସଂାଦନ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅଣ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ, ସାଧନ, ଦ୍ଧତ ିଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଫରି୍ଣୄଯ ୄଫାଧ 
ରାବ ଓଯିୄ ଫ ׀ ଏହା ଅଣଙୁ୍କ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 
 

A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ? 
B. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ –ଭୂବୂତ ଧାଯଣା 
C. ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ଭାକ ଦର୍ଓିା  
D. IRDAI ଙ୍କ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  
E. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ତା’ାଆଁ ସାଧନ 
F. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
G. ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
H. ସଭଦୁ୍ରାଯୀ / ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  
I. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ଭୄତ ସଭଥ  ୄହଫା ଈଘତି୍ :  

a) ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଥ  ଓ’ଣ ଏହା ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୂବୂତ ଧାଯଣାକୁଡଓୁି ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯଫିାୄଯ 
c) ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ସାଧନକୁଡଓୁି ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
d) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ 
e) ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀକୁଡଓୁି ଓିଯ ିସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
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ଏହ ିଯିଦୃଶୟଓୁ ୄଦଔନୁ୍ତ 

48 ଫର୍ ୀଣ ଭନୀର୍, ମିଏ ଏଓ ସପଟୄେଯ ଆଞି୍ଜନଣିଯ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ, ତା’ ନଚି ାଆଁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା 
ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନରା ׀ ୄସ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ କରା, ୄମଈଁଠ୍ ିୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ୄଦୄର ୄମଈଁଥିୄଯ 
ତାଓୁ ତା’ ର୍ାଯୀଯଓି କଠ୍ନ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ, ତା’ ଯଫିାଯ ଆତହିାସ, ବୟାସ ଏଫଂ ୄସବ ି
ୄନଓ ଓଙି ିସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହରା ׀  

ତାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ତାଓୁ ୄନଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ଭଧ୍ୟ ଚଭା ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଡରିା ୄମଯଓି ିଯଘିଣ  
ଫଣସ ପ୍ରଭାଣ, ଠ୍ଓିଣା ଯ ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ୄଭଡଓିର ୄଯଓଡ  ׀ ତାୄଯ ୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ  ୄଓୄତଓ 
ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓଯାଆଫାଓୁ ଓହିୄ ର ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସ ହୄତାତ୍ସାହତି ୄହରା ׀  

ଭନୀର୍, ମିଏ ନଚିଓୁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟଫାନ  ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଅଣ ଫକ  ଯ ଫୟକି୍ତ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯୁଥିରା, ଘନି୍ତା ଓଯଫିା ଅଯମ୍ଭ ଓରା ଓ ି
ତା’ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓାହିଁଓ ିୄସବ ିଏଓ ରଭା ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ନୁାନ ଓଯାମାଈଙ ି׀ ଏହ ିସଫୁ ୄଦଆ ମିଫା ୄଯ 
ଭଧ୍ୟ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ତାଓୁ ଓହରିା ୄମ, ତା’ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷାକୁଡଓିୄଯ ଈଙ୍ଙ ୄଓାୄରଷ୍ଟ୍ରର  ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘାଯ ନଦିାନ ପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆଙ,ି ମାହା ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଭଣୄଯ ହୃଦ ୄଯାକ କୁଡଓିଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓରା ׀ ମଦି ୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ରିସୀଯ 
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦୄର, ତା’ ଫନୁ୍ଧ ୄମଈଁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆଥିରା, ତା’ ୄକ୍ଷା ତାଯ ୂଭନୀର୍  ଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହରା ଏଫଂ 
ୄତଣୁ ୄସ ରିସୀ ୄନଫା ାଆଁ ଭନା ଓରା ׀  

ଏଆଠ୍,ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏହ ିଘଯଣକୁଡଓୁି ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁାନ ଓଯୁଥିରା ׀ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ ଓଯଫିାଯ  ଈଘତି୍ ରାବ ଭଧ୍ୟ ାଆଫାଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା  ଯୄହ ׀ ମଦ ିସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯା ନ ମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ ଅୄସ, ଏହାଯ ଯଣିାଭ କ୍ଷତ ି
ୄହଫ ׀ ଧିଓନୁ୍ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ସଭସ୍ଗ ଫୀଭାଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ଏହ ି
ଟଙ୍କାକୁଡଓୁି ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏଓ େଷ୍ଟ ବ ିସମ୍ଭାଫିାଓୁ ୄଡ ׀  
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A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ?  

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄସହ ି ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତ ି ୄମଈଭଁାୄନ ୄସହ ି ସଙ୍କଟଯ ନୁାତୄଯ ଈଘତି୍ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓ ିଯଔାମାଏ ମାହାଓୁ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ସଭୁଙ୍ଙଣ ଭଧ୍ୟଓୁ ଅଣିଥାନ୍ତ ି׀ ସଙ୍କଟ ଘଣନ ସଓାୄର୍ 
ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଠ୍ାଯୁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା  ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିଣା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ଏଓତ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ ଅଧାଯୄଯ, ୄସଭାୄନ ନରି୍ଣ୍ ଣ ନିନ୍ତ ିୄମ ୄସଭାୄନ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତ ିଓ ି
ନାହିଁ ׀ ମଦ ିୄସଭାୄନ ତାହା ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ, ୄତୄଫ ୄଓଈଁ ପି୍ରଭିଣଭ, ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ହସିାଫୄଯ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସବ ି
ସଙ୍କଟ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା ପୄଯ ଏଓ ମଥାଥ  ରାବ ାଆ ାଯିୄ ଫ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଈୄଯ ମ ୟୄଫର୍ତି ୄଟ ׀ ଏଆଠ୍ ିଯୁକଣତା ଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସୁସ୍ଙ ଓଭିା ୄଯାକୀ ୄହଫାଯ 
ସମ୍ଭାଫୟତା  ସଙ୍କଟ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସ ଘଓିତି୍ସା ଓଭିା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହ ିଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀ 
ଫୟାଓ ଯୂୄ, ଯୁକଣତା ଅଣୁ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫତି ହୁଏ ୂସାଧାଯଣତଃ ମୁଫା ଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷା ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ଠ୍ାୄଯ 
ଧିଓ ଥାଏ  ଏଫଂ ୄନଓ ନୟ ପ୍ରତଓୂି ଓାଯଓ ୄମାକଁୁ ଫଢଥିାଏ, ୄମଯଓି ିଧିଓ ଚନ ଓଭିା ଓମ୍ ଚନ ଯ ୄହଫା, 
ୄଓୄତଓ ତୀତ  ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯ ୄଯାକ ଓଭିା ଓଷ୍ଟଯ ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ, ଧୂମ୍ରାନ ବ ିଫୟକି୍ତକତ ବୟାସ, ଘତି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ି
ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟ ମଦ ିଏହାଓୁ ଫିଦଚନଓ ୄଫାରି ଧଯ ିନଅିମାଏ ׀ ଫିଯୀତ ବାୄଫ, ଯୁକଣତା ହାଯ ୄଓୄତଓ 
ନୁଓୂ ଓାଯଓ ମଥା : ଓମ୍ ଅଣୁ, ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଙ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଆତୟାଦ ିୄମାକଁୁ ଓମ୍ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ ିସଙ୍କଟଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯିଫା ଏଫଂ ୄସହ ିସର୍ତ୍ଧକୁଡଓୁି ନରି୍ଣ୍ଧୟ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାହା ଉୄଯ 
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଏହା ସଙ୍କଟ ଘୟନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରୟିା ୄଟ ׀  

2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଅଫଶୟଓତା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଭଯୁଦଣ୍ଡ ୄଟ ୄମୄହତୁ ସାଫଧାନତା ସହତି ଓଭିା ମୄଥଷ୍ଟ ପି୍ରଭିଣଭ ଥିଫା ସଙ୍କଟଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ଯଣିାଭ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଯିୄ ର୍ାଧ-କ୍ଷଭତା ୄହଫ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ତରି୍ଣ ଘଣନାମକ ଓ ଓଭିା ସତଓ  ୄହଫା ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ସଭାନ ଯୂୄ ପ୍ରସାଯତି ଓଯଫିା ୄଯ ସଭଥ  ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫଡ ସଭୁଙ୍ଙଣ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାୄଯ ଫାଧା ୄଦଫ ׀ 
ୄତଣୁ ଓଯ ି ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍କି୍ ସନୁ୍ତନ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍  ୄଟ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫସାଣ 
ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ଥାଆ ଭଧ୍ୟ ସଂକଠ୍ନ ାଆଁ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସନୁ୍ତନ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦର୍ ନ, ନୀତ ି  ସଙ୍କଟ କ୍ଷଧୁା ନୁସାୄଯ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା 
ଓଯାମାଏ ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯ  ଓାମ ୟ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟଯ ଫକ ୀଓଯଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ସର୍ତ୍ ାଫୀଓୁ ଠ୍କି୍ ଭୂରୟୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ 
ଓଯଫିା ׀ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିବଫରି୍ୟତ ଫୀଭା ସଭାଧାନ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଦଫା ବ ି
ୄଟ ׀  

3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଈଙ ି ସଙ୍କଟ ଘଣନଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହା ଏଓ ସଭୂହ ଓଭିା ଫୟକି୍ତଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧାଯତି 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏଆଠ୍ ିସଙ୍କଟଯ ଭାତ୍ରା ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫି ଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓଈଁ ଭରୂୟୄଯ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ 
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ଏହାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯସି୍ଙିତିୄ ଯ, ସ୍ୱୀଓାଯ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ନଷି୍ପକ୍ଷତା ସହଓାୄଯ  ନୟାଣସଙ୍ଗତ ଅଧାଯୄଯ ଓଯିଫାଓୁ 
ୄଡ, ଥ ାତ୍ ପ୍ରୄତୟଓ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓୌଣସ ି କ୍ଷାତତିା ଫନିା ସଭାନ ଯୂୄ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ 
ଫକ ୀଓଯଣ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଭାନଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଘାଚ  ଚଯଅିୄଯ ଓଯାମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଙାିତ ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଭାତ୍ରା 
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀  

ମଦି ଅଣୁ ୄଯାକ ତଥା ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫାଓୁ ୄହଫ ୄମ ୄଯାକ ଭୃତୁୟଯ 
ଫହୁତ ଫୂ ଯୁ ଅୄଭ ଏଫଂ ଫାଯଭାଯ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄତଣୁ, ଏହା ତୟନ୍ତ ତଓ ସଂକତ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାନଦଣ୍ଡ  
ଭାକ ଦର୍ଓିା କୁଡଓି ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷା ୄକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଧିଓ ଓଠ୍ନି ଟନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଭଧୁୄଭହ ଗ୍ରସ୍ତ, ତାହାଯ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନା ୄକ୍ଷା ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଅଫଶୟଓ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ହୃତିଣ୍ଡ 
ଓଭିୋ ଫୃଓକ୍ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଚଟିତା ଫଓିଶତି ଓଯଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ମୄଥଷ୍ଟ ୄଫଶୀ, ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଘାରୁ 
ଯହଥିିଫା ଫଧିୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଖଟିାୄଯ ׀ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକଧଦଶଓିା ଏହ ିଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ 
ଯୂୄ ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯିାୄଯ ׀ ଫଶୟ, ୄଭଡଓିର /ଡାକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ, ତାଓୁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ, ଅଥଓି ଓଭିା ଅଣ ଅଧାଯତି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄକ୍ଷା ୄଭଡଓିର ଓଭିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ – ଯଣିାଭ ଈୄଯ ଧିଓ 
କୁଯୁତ୍ୱ ଦଅିମାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଅଥଓି ଓଭିା ଅଣ ଅଧାଯତି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ଏଡାଆ ଦଅି ମାଆ ନ ାୄଯ ୄମୄହତୁ ଏଓ 
ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯଖିଫାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯଫିାୄଯ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନତା ଓୁ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ୄଯ ଅଥଓି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ୄଟ ׀  

4. ଓାଯଓ ୄମଉଁକୁଡଓି ୄଯାକଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ି

ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ୄସହ ିଓାଯଓ ୄମଈଁକୁଡଓି ଯୁକଣତା ୂୄଯାକୄଯ ଡଫିାଯ ସଙ୍କଟ  ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ,ି 
ୄସକୁଡଓୁି ସାଫଧାନତା ସହତି ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ଈଘତି, ୄମଈକଁୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତ:ି  

a) ଅୟୁ/ଫୟସ : ପି୍ରଭଣିଭ ସଫୁ ଫଣସ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ଭାତ୍ରା ନୁଯୂ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସଂକ୍ରଭଣ 
 ଦୁଖ ଟଣାଯ ଫଢୁଥିଫା ସଙ୍କଟ ୄମାକଁୁ ର୍ରୁି୍  ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଯୁକଣତା ପି୍ରଭଣିଭ ମୁଫା ଫଣସ୍କ ୄକ୍ଷା ଧିଓ 
ୄଟ ׀ ୄସ ବଅି, 45 ଫର୍ ଯୁ ଧିଓ ଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ାଆଁ, ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଧିଓ ଥାଏ, ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତ 
ଭଧୁୄଭହ, ଏଓ ତୁଯନ୍ତ ହୃଦ୍ ଖାତ ଓଭିା ୄସବ ିନୟାନୟ ଯୁକଣତା ବ ିଏଓ ଦୀଖ ଓାଓି ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ 
ସମ୍ଭାଫନା ତ ିଧିଓ ଥାଏ ׀  

b) ରିଙ୍ଗ : ସ୍ଘୀ ୄରାଓଭାୄନ କବ  ଧାଯଣ ସଭଣୄଯ ଯୁକଣତାଯ ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ, ୁଯୁର୍ଭାୄନ 
ହୃଦଖାତ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓଭିା ଓାମ ୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁଖ ଟଣା ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା ସ୍ଘୀ ୄରାଓଙ୍କ ୄକ୍ଷା 
ୁଯୁର୍ଭାନଙ୍କ ଧିଓ ଥାଏ ୄମୄହତୁ ୄସଭାୄନ ଫିଦଚନଓ ନମୁିକି୍ତୄଯ ଧିଓ ସଂକିୃ୍ତ ଥାଆ ାଯନ୍ତ ି׀  

c) ବୟାସ : ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯୂୄଯ ତଭାଔ,ୁ ଭଦୟ ଓଭିା ନରି୍ା ଦ୍ରଫୟଯ ୄସଫନ ଯ ଯୁକଣତା ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ପ୍ରବାଫ 
ଥାଏ ׀  
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d) ଫୟଫସାୟ : ୄଓୄତଓ ଫୟଫସାଣୄଯ ଦୁଖ ଟଣା ଯ ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ; ଈ.ସ୍ୱ. ଡ୍ରାଆବଯ, ଫଳାଷ୍ଟଯ, ଫଭିାନ 
ଘାଓ ଆତୟାଦ ି׀ ୄସବ,ି ୄଓୄତଓ ଫୟଫସାଣ/ଓାଭୄଯ ଈଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ଥାଆାୄଯ, ୄମଯ ିଓ ିଏସ, -ୄଯ 
ୄଭସନି ୄଯଟଯ, ଅଚୄଫଷ୍ଟସ୍ ଈୄଦୟାକ ଶ୍ରଭିଓ, ଔଣି ଶ୍ରଭିଓ ଆତୟାଦ ି׀ 

e) ଯଫିାଯ ଆତହିାସ : ଏହାଯ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଙ,ି ୄମୄହତୁ ଅନୁଫଂର୍ଓି ଓାଯଓ କୁଡଓି ଅଚମା,ଭଧୁୄଭହ  ୄଓୄତଓ 
ଓୟାନସଯ ବ ିୄଯାକ କୁଡଓୁି ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ ଯୁକଣତା ଈୄଯ ଥାଏ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା 
ସଭଣୄଯ ଏହାଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ୄନଫା ଈଘତି୍ ׀  

f) କଠ୍ନ: ୄଭାଟା ୂଫଫାନ , ତା ଓଭିା ଭଧ୍ୟଭ କଠ୍ନ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଓୄତଓ ସଭୂହୄଯ ଯକଣତା ସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

g) ତୀତଯ ୄଯାକ ଓଭିୋ ସଚଧଯୀ : ଏହାଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଙ ିଓ ିତୀତ ୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଫୃଦ୍ଧ ିାଈଥିଫା ର୍ାଯୀଯଓି 
ଦୁଫ ତା ଚାତ ୄହଫାଯ ଓଭିା ଏଯଓି ିନୁଯାଫୃର୍ତ୍ ିୄହଫାଯ ଓଙି ିସମ୍ଭାଫନା ଙ ିଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ରିସୀ 
ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ׀ ଈ.ସ୍ୱ. ଓଡିନୀ ୄଷ୍ଟାନ ୂଫୃଓକ୍ ଥଯୀ  କୁଡଓିଯ ନୁଯାଫୃର୍ତ୍ ିୄହଫା ଚଣା ଙ ି
ଏଫଂ ୄସହିଯ,ି ୄକାଟଏି ଅଖିୄଯ ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ନୟ ଅଖିୄଯ ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଥିାଏ 
  ׀

h) ଘତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥତି ିଏଫଂ ନୟ ଓାଯଓ ଓଭିୋ ବିୄମାକ : ସଙ୍କଟଯ ଭାତ୍ରା/ତୀବ୍ରତା  ଫୀଭାୄମାକୟତା ଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ଏଫଂ ମଥାଥ  ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ  ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ସଦି୍ଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

i) ଯିୄ ଫଶ ଏଫଂ ଅଫାସ : ଏକୁଡଓିଯ ଭଧ୍ୟ ଯୁକଣତା ହାଯ ଈୄଯ ପ୍ରବାଫ ଥାଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ _____________ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ ׀  

I. ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଫିଣନ ଓଯଫିା  
II. ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ପି୍ରଭିଣଭ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା 
III. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 
IV. ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଫକି୍ରି ଓଯଫିା 
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B. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ସହତି ଅୄଭ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଙୁ ׀ ଏହାଯ ଦୁଆଟ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହଙି ି 

i. ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଥ ାତ୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘଣନ ୄଯ ଫାଧା ୄଦଫା 
ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକ ୀଓଯଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷି୍ପକ୍ଷତା/ସଭାନତା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା  

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ଦ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଏହା ଈସ୍ଙାିତ ଓଯୁଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
ଓଯଫିାଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ଙ ିଓ ିନାହିଁ  ୄଓଈଁ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ୄଯ, ଏହାଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସୂଘୀତ 
ଓୄଯ ׀  

ଫିଯୀତ-ଘୟନ (ଓଭିୋ ପ୍ରତଓୂି ଘୟନ) ୄହଉଙ ିୄସହ,ି ୄମଉଁଭାୄନ ସୄନ୍ଦହ ଓଯନ୍ତ ିଓଭିୋ ଚାଣନ୍ତ ିୄମ ଏଓ ହାନ ିନୁବୂତ 
ଓଯଫିାଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫନା ଧିଓ ଙ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରହ ସହତି ଫୀଭା ାଆଫା  ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ରାବ ାଆଫାଯ ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ ׀  
 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଓାହାଓୁ  ଓିଯ ି ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଫ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସଭାୄନ ଘଣନାମକ ଓ ନ ୄହୄଫ, ଏଓ 
ସମ୍ଭାଫନା ଯହିାୄଯ ୄମ ଭଧୁୄଭହ, ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ହୃତିଣ୍ଡ ସଭସୟା ଓଭିା ଓୟାନସଯ ବ ି ୄଯାକ ଥିଫା ୄରାଓଭାୄନ, 
ୄମଈଭଁାୄନ ଚାଣନ୍ତ ି ୄମ ୄସଭାୄନ ର୍ୀଘ୍ର ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୄ ଫ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓଣିଫିା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ, 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ହାନ ିଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୄ ଫ ׀   

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦ ିଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଘୟନ ଯ ଉୄମାକ ନ ଓୄଯ ଏହା ପ୍ରତଓୂି ଯୂୄ ଘୟନତି ୄହଫ ଏଫଂ ୄସ ପ୍ରକ୍ରୟିାୄଯ 
ହାନିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫ ׀  

2. ସଙ୍କଟକୁଡଓିୄଯ ଆକ୍ୱିଟୀ (ନଷି୍ପକ୍ଷତା/ନୟାୟସଙ୍ଗତତା) 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ସଙ୍କଟ କୁଡଓିୄଯ ନଷି୍ପକ୍ଷତା ଈୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ׀ ‚ଆକ୍ୱିଟୀ‛ ର୍ବ୍ଦଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ୄସହ ିଅୄଫଦଓ 
ୄମଈଭଁାୄନ ସଭାନ ଭାତ୍ରାଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙୁ୍କ ସଭାନ ପି୍ରଭଣିଭ ଫକ ୄଯ ନଶି୍ଚଣ ଯଔାମିଫା ଈଘତି୍ ׀ ରାକ ୁ
ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓୁି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଓଙି ିପ୍ରଓାଯଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯଖିଫା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ ׀ ଏ 
ପ୍ରଓାୄଯ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ୄରାୄଓ ସଭାନ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫା ଈଘତି୍ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଧିଓ ସଙ୍କଟ ଥିଫା 
ୄରାୄଓ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଫା ଈଘତି୍ ׀ ୄସଭାୄନ ୄସହ ିଫୟାଓ ଧିଓାଂର୍ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣଓୁ ରାକ ୁ
ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହାଁନ୍ତ ିୄମଈଭଁାୄନ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ଫକ ୄଯ ଙନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଧିଓ ସଙ୍କଟଭଣ ସଙ୍କଟ କୁଡଓି ଈୄଯ 
ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଫା ାଆଁ ତଥା ୄସକୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାୄନ ଧିଓ ସଭଣ ୄଦଆ ାଯୄନ୍ତ ׀  
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a) ସଙ୍କଟ ଫକଧୀଓଯଣ 

ଆକ୍ୱିଟୀ ଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯାଆଫା ାଆଁ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଯୄହ ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣ ଓୁହାମାଏ 
ଥ ାତ୍ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ସଙ୍କଟ କୁଡଓିଯ ଭାତ୍ରା ଈୄଯ ଅଧାଯ 
ଓଯ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକ ୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯାମାଅନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିଘାଯିୄ କାଟ ିସଙ୍କଟ ଫକ  ଙ ି׀  

i. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡଧ (ଭାନଓ) ସଙ୍କଟ 

ଏହା ୄସହ ିୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଯୁକଣତା ୂୄଯାକୄଯ ୀଡତି ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା  ଭଧ୍ୟଭ 
ୄଟ ׀  

ii. ଫାଞ୍ଚତି ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ିସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଯୁକଣତା/ଫୟାଧିଗ୍ରସ୍ଗତା ଭଧ୍ୟଭ ଠ୍ାଯୁ ତୟଧିଓ ଓମ୍ ଥାଏ ଏଫଂ 
ୄତଣୁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓମ୍ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକ ୁଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

iii. ସଫଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡଧ (ଉଭାନଓ) ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ି ସଙ୍କଟ ସଫୁ ଟନ୍ତ ି ୄମଈଁ କୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଯୁକଣତା ଭଧ୍ୟଭଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଥାଏ, ଓନୁି୍ତ ୄତୄଫ ଫ ି
ଫୀଭାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ୄସକୁଡଓୁି ଧିଓ ୂଓଭିା ତଯିକି୍ତ  ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଓଭିା ଓଙି ିପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ 
ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅି ମାଆାୄଯ ׀  

iv. ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ିସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓିଯ ହାନ ି ପ୍ରତୟାର୍ତି ତଯିକି୍ତ ଯୁକଣତା ଏୄତ ଫଡ ୄଟ ୄମ ୄସକୁଡଓୁି ଏଓ 
ର୍ସ୍ଗା ଭୂରୟୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙାଣୀଯୂୄ 
ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଯର୍ନ ବ ିଏଓ ୄଭଡଓିର ଖଟଣା ୄଦଆ କତ ିଓଯଙି ି׀  

3. ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଭିା ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦୁଆଟ ିସ୍ଗଯୄଯ ହୁଏ ୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ :  

 ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଗଯ ୄଯ 

 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକ ସ୍ଗଯୄଯ 
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ଘତି୍ର 7: ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଭିୋ ଘୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା  

 
b) ୄକ୍ଷତ୍ର ଓଭିୋ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ତଯ 

ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଗଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ପ୍ରାଥଭଓି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଫା 
ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଓ ିନୁୄହଁ ଏହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ଥଫା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରତନିଧିି ଦ୍ୱାଯା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓୁ ଏହା 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ସଂୄଫଦନର୍ୀ ବୂଭଓିା ନବିାଏ ׀ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା 
ପ୍ରତୟାର୍ତି କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚାଣଫିା ାଆଁ ୄସ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ସ୍ଙାନୄଯ ଥାଏ ׀  

ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ିୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ 
ତଥୟ, ଭତ  ସୁାଯରି୍ ଭାକୁଥିଫା ଏଓ ଈକି୍ତ ଓଭିା ୄକାନୀଣ ଯିୄ ାଟ  ଓୁ ବିଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯନୁ୍ତ ׀  

ୄସ ପ୍ରଓାଯଯ ଏଓ ଯିୄ ାଟ , ମାହାଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ଯିୄ ାଟ  ଓୁହାମାଆଙ,ି ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ଏଓ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା 
ଦ୍ୱାଯା ଭକା ମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିଯିୄ ାଟ କୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଚୀଫନଯ ଫୟଫସାଣ, ଅଣ ଏଫଂ ଅଥଓି ସି୍ଙତ ି 
ଔୟାତ ିଓୁ ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୄନୈତଓି ଅଦ ଓ’ଣ ୄଟ ?  

ୄମୄତୄଫୄ ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ବୟାସ ଆତୟାଦ ିବ ିଓାଯଓକୁଡଓି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟଯ ୄବୌତଓି ଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତ,ି 
ନୟ ଓଙି ିୄକାଟଏି ଚନିରି୍ ଙ ିମାହାଓୁ ନଓିଟଯୁ ୄଦଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ି׀ ଏହା ୄହଈଙ ିକ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଯ ୄନୈତଓି ଅଦ 
ମାହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫହୁତ ଭହଙ୍ଗା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଔଯା ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ଘଯଭ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୀଭିତ ଯ ଈଦାହଯଣ ମିଏ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ନଏି ଏହା ଚାଣ ି
ୄମ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଓୁ ଏଓ ସଚଓିର ୄଯର୍ନ ୄଦଆ କତ ିଓଯଫି ଓନୁି୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଏହା ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ 
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ୄଓଫ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭା ୄନଫାଯ ଏଓ ବିସନ୍ଧଭିୂଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଟ ׀  

ହାନ ି ପ୍ରତ ି ଈଦାସୀନତା ନୟ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄଟ ׀ ଫୀଭାଯ ଈସି୍ଙତ ି ଓାଯଣଯୁ, ଫୀଭିତ ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ପ୍ରତ ି ଏଓ 
ସାଫଧାନ ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ିୄାର୍ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରୄରାବିତ ୄହାଆାୄଯ ଏହା ଚାଣ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫରି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  
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‘ଭୄନାଫ ଅଦ’ ଓୁହାମାଈଥିଫା ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ଭଧ୍ୟ ଈୄରଳଔନୀଣ ୄଟ ׀ ଏଠ୍ ିଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିଓଟ/ 
ଘାାଓ ିଓଯ ିନ ାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଏହା ଚାଣି ୄମ ତା’ାଔୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭାତ୍ରାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଙ,ି ୄସ ସଫ ାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା  
ଘଓିତି୍ସା ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା, ସଫ ାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା ୄଓାଠ୍ଯୀୄଯ ଯହଫିା, ଆତୟାଦ ିଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯିାୄଯ ମାହା ୄସ ଓଯ ିନ ଥାନ୍ତା ମଦ ି
ୄସ ଫୀଭତି ୄହାଆ ନ ଥାନ୍ତା ׀   

ଓଟ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ଧା ଯ ବୂଭିଓା  

ଏଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଯ ଧିଓାଂର୍ ୄସହ ିତଥୟ ସଫୁ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ .ମାହା ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା 
ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକୄଯ ଫସଥିିଫ, ତା’ ାଆଁ ଏହା ଚାଣଫିା 
ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଏହ ିତଥୟ ସଫୁ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଠ୍ଓଫିାଯ ବିସନ୍ଧଭିୂଓ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ ଓଟରୂ୍ଣ୍  
ବାୄଫ ଏକୁଡଓିଯ ବୂରଘତି୍ରଣ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ବିଓର୍ତ୍ ା ଏଆଠ୍ ିଏଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ୄସ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଫ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଙାନୄଯ ଙ ିୄମ 
ୄସହ ିତଥୟସଫୁ ୄମଈ ଁସଫୁ ଓୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଙ ିୄସକୁଡଓି ସତୟ ୄଟ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସହତି ବିଓର୍ତ୍ ାଯ 
ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକି୍ତକତ ସଂଓ  ଥାଏ ଏଫଂ ଏପ୍ରଓାୄଯ ମାଞ୍ଚ ଓଯିାୄଯ ୄମ ବୂର ଭାକ  ୄଦଔାଆଫା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ବିଷ୍ଟ 
ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ବୂର ଘତି୍ରଣ ଓଯାମାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ  ׀  

c. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକ ସ୍ତଯ 

ଦ୍ୱତିୀଣ ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଈଙ ିଫବିାକ ଓଭିା ଓାମ ୟାଣ ସ୍ଗଯ ୄଯ ׀ ଏହା ୄସହ ିଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ 
ଓୄଯ ୄମଈଁଭାୄନ ୄସ ବ ିଓଯାମୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭାୄନ ପ୍ରଓଯଣ ଈୄଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ 
ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ି ଏହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓ ି ନାହିଁ ଏଫଂ ମଦ ି ସ୍ୱୀଓାଯ 
ଓଯାମିଫ ୄଓଈ ଁସର୍ତ୍ ାଫୀ ୄଯ ׀  
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C. ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକଧଦଶଓିା 

ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫା ଈଘତି୍ ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ୄସକୁଡଓିଯ ଫିଣନ ଫୂ ଯୁ ତାଯ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ଚାତ 
ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ଏହା ଭଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକଯ ଓାମ ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄଟ ׀ ଏଥି ାଆଁ IRDAI  ଭାକ ଦର୍ଓିା 
ଚାଯୀ ଓଯଙି ିୄମଈକଁୁଡଓିଯ ସାଯାଂର୍ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି:  

ପ୍ରୄତୟଓ ଓବ୍ନାନୀ ରକ୍ଷୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା, ପ୍ରୄଣାଚନ  ପ୍ରାପି୍ତର୍ଓୟତା, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫଘିାଯ, ଫୀଭାଙି୍କଓ ଭରୂୟ 
ନଦି୍ଧ ାଯଣ, ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ସି୍ଙତ ି ଆତୟାଦଓୁି ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖି ଏହାଯ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଡଚିାଆନ ଓଯଥିାଏ ׀ ଏହ ି
ପ୍ରଓାୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଫକ ଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସଓାୄର୍ ଘଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫଓିଳ୍ପ ୄଦଖିଫାଓୁ ାଈ ମଦି ଅଧାଯ 
ସ୍ଗଯୄଯ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙ  କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଈତ୍ପାଦସଫୁ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯଓୁ ର୍ାସନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ନୂତନ ଈତ୍ପାଦ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ୄହଫା ଫୂ ଯୁ IRDA ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଈତ୍ପାଦଓୁ ନଭିନୄଯ ଈୄରଳଔ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ବ ି ‘ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ’ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକ ତ ଫନିଣିାଭଓ ୄଯ ପାଆର ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ଥୄଯ 
ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄହାଆକୄର, ଈତ୍ପାଦ ସାଯଣ ଭଧ୍ୟ ଭାକ ଦର୍ଓିାଯ ନୁାନ ଓୄଯ ׀ ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ଭାକ ଦର୍ଓିା 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରାଫଧାନ, ପଭ , ଯଟିର୍ଣ୍  ଆତୟାଦ ିସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିାାଆଁ ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଈଙ ି׀  

IRDA ଭାକଧଦଶଓିା ନୁସାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରୟିା : 

a) ୄଓୌଣସ ିଫ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦଓୁ  ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ  ମଦ ିଏହା ାଔୄଯ 
ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନୁମାଣୀ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୂ  ନୁଭତ ିନ ଥିଫ ׀ 

b) ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୀଓୃତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ସଭଣ ସଭଣୄଯ 
ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଥିଫା ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁମାଣୀ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୂ  ନୁଭତ ିଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

1. ଏଓ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ମାହା ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥିଫ, ତାହାଓୁ 
ୄସବ ି ସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ନୂୟନ ତନି ି ଭାସ ୂଫ ଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ 
ରିସୀଧାଯୀ ଙୁ୍କ ସୂଘୀତ ଓଯାମିଫ ׀ ସୂଘନା ୄସବ ିସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଯ ଓାଯଣ ସଫୁଓୁ ଦର୍ ାଆଫ, 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄସହ ିଫୃଦ୍ଧଯି ଯଭିାଣ ଯ ଓାଯଣ ׀  

2. ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସୄଭତ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫଫିଯଣୀ 
ୁସି୍ଗଓାୄଯ ପ୍ରଓଟତି ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

c) ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ଅୄଫଦନ ପଭ ଓୁ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି ଏଫଂ ଡାଟାୄଫସ ର୍ୀଟ  
ଗ୍ରାହଓ ସୂଘନା ର୍ୀଟ ସୄଭତ ନୟାନୟ ସଂରଗ୍ନ ସହତି ଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀  

ଗ୍ରାହଓ ସଘୂନା ର୍ୀଟ ମାହାଓୁ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା  ରିସୀ ସହତି ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଙୁ୍କ ୄଦଫାଓୁ ହୁଏ, ୄସଥିୄଯ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଫିଯଣୀ, ଫଚ ନ, ଦାଫୀ ୄଦଣ ୄହଫା ଫୂ ଯୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ୄଦଣପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ଅଧାଯୄଯ ଓଭିା ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିଯୂୄ ଓଯାମିଫ, ନୂତନୀଓଯଣ ସର୍ତ୍ ାଫୀ  ରାବ, ୄଓା-ୄ ଓଭିା ଓାଟୄମାକୟ 
ଯ ଫଫିଯଣୀ  ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଆତୟାଦ ିନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଥାଏ ׀  
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ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ୂଫ  ନୁଭତ ିାଆଁ ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ଅୄଫଦନ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ 
CEO ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣୀଓୃତ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହା ୄସବ ିପଭ ାଟ  ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁଫନ୍ଧତି 
ଓଯାମାଈଥିଫା ୄସବ ିଦରିରୀଓଯଣ ସହତି ୄହଫ ׀  

d) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଯ ପ୍ରତୟାହଯଣ 

1. ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦଓୁ ପ୍ରତୟାହୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ; ପ୍ରତୟାହଯଣଯ ଓାଯଣ ଏଫଂ ଫଦିୟଭାନ 
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଘଓିତି୍ସାଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଫୂ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄନୄଫ ׀  

2. ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ବଫରି୍ୟତୄଯ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟାହଯଣ ଏଫଂ ଫଓିଳ୍ପସଫୁ ମାହା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ 
ପ୍ରତୟାହଯଣୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ, ଏସଫୁଯ ସମ୍ଭାଫନା ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସୂଘୀତ 
ଓଯଫି ׀  

3. ମଦ ି ଫଦିୟଭାନ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ସୂଘନା ପ୍ରତ ି ପ୍ରତକି୍ରଣିା ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ନାହିଁ, ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ 
ତାଯଔିୄଯ ପ୍ରତୟାହୃତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସଫୁାହୟତା ସି୍ଙତ ିଧୀନୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଈରବ୍ଧ ଥିଫା 
ଏଓ ନୂତନ ରିସୀଓୁ ୄନଫା ାଆଁ ଡଫି ׀  

4. ପ୍ରତୟାହୃତ ଈତ୍ପାଦଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀  

e) ୄଓୌଣସ ିଫ ିଈତ୍ପାଦଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ ୄଯ ଏହାଯ ସଭସ୍ଗ ଫଫିଯଣୀଓୁ ଫର୍ ଓୁ  ନୂୟନ ଥୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା 
ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମିଫ ׀ ମଦ ି ଈତ୍ପାଦଟ ିଅଥଓି ଯୂୄ ଫୟଫହାମ ୟ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ି ଫଫିଯଣୀଯ ବାଫ ଙ ି ୄଫାରି 
ଚଣାୄଡ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଈତ୍ପାଦଓୁ ଈମୁକ୍ତ ଯୂୄ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ପାଆର  ଈୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା 
ନ୍ତକ ତ ସଂୄର୍ାଧନ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିାୄଯ ׀  

f) ଏଓ ଈତ୍ପାଦ ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ସ୍ୱୀଓୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ ାଞ୍ଚ ଫର୍  ୄଯ, ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ୄସହ ିଈତ୍ପାଦଯ 
ଡଚିାଆନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂ ଓଳ୍ପନା ତୁନାୄଯ ଯୁକଣତା, ଫୟକଭନ, ସଧୁ ହାଯ, ଭଦୁ୍ରାଫୀତ,ି ଔଙ୍ଙ  
ଏଫଂ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀ ନୁସାୄଯ ପ୍ରଦର୍ ନଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯଫି ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ ୄମୌକି୍ତଓତା ଓଭିା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ୂଫ  ଓଳ୍ପନାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ସହତି ନୂତନ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଫା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ ׀  
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D. IRDAI ଙ୍କ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫନିୟିାଭଓ  

ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ଭାକ ଦର୍ଓିା ଫୟତୀତ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓୄଯ ନଭିନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ :  

a. ସଭସ୍ଗ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀ ଫଓିର୍ତି ଓଯଫି ୄମଈଁଟା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଫାଡ  ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ 
ୄହଫ ׀ ରିସୀ ନୟ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ୄମଈଁଥିୄଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି 
ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀ ୄସହ ିପଭ  ଓବ୍ନାନୀଯ ଈରିଳଖିତ ରିସୀ 
ନୁସାୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ଧାଯଣ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

b. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀଓୁ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ାଔୄଯ ପାଆର ଓଯାମିଫ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ରିସୀଓୁ 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଧିଓାଯ ଥାଏ, ଓନୁି୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିର୍ତ୍ ନଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ାଔୄଯ 
ପାଆର ଓଯାମିଫ ׀  

c. ୄଫାଡ  ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀ ଅଧାଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଭିା 
ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ସ୍ୱୀଓାଯଯ ଓାଯଣକୁଡଓୁି ଈୄରଳଔ ଓଯ,ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ଫରି୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ 
ପ୍ରତୟାର୍ତି ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମିଫ ׀  

d. ଫୀଭିତଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଏଫଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ 
ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ନକି ଭ ୂଫ ଯୁ ୄସବ ିୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସମ୍ମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମିଫ ׀  

e. ମଦ ିଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫସ୍ଙାୄଯ ଓଭିା ଏହାଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓ 
ସୂଘନା, ୄମଯ ିଓ ିଫୟଫସାଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ, ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଯୂଣ ୄହଫା ାଆଁ ଭାନଓ ପଭ  
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫି ଏଫଂ ଏହ ିପଭ କଡୁଓୁି ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଂର୍ ଓଯଫି, ୄସହ ିଖଟଣାକୁଡଓୁି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ 
ଓୄଯ ମାହା ୄସବ ିସଘୂନାଯ ଈସ୍ଙାନ  ୄସ ବ ିଖଟଣାୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସର୍ତ୍ ାଫୀଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ׀  

f. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଫଷି୍ଟ, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ନୂତନୀଓଯଣ, ୄସହ ି ଏଓା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ନୁଓୂ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି
ଆତୟାଦ ିାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୁଯସ୍କତୃ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରଣାୀ/ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓଭିା ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଯ ଫଘିାଯ ଓଯିାଯନ୍ତ ି 
ପାଆର ଏଫଂ ଈୄମାକ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନ୍ତକ ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ, ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ଗଓା  ରିସୀ 
ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ୄସହ ିପ୍ରଣାୀ/ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓଭିା ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅକଯୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିାୄଯ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ସଫୁାହୟତା ସଭେନ୍ଧୀୟ ଭାକଧଦଶଓିା 

IRDAI ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ସଫୁାହୟତା ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାକ ଦର୍ଓିା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ଏକୁଡଓି ନଭିନୄଯ 
ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଙ ି:   

1. ନଭିନରିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଫାହୟତାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ :  

a. ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀକୁଡଓି ସୄଭତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ 

b. ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଓୌଣସ ିସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଯଫିାଯ ସଦସୟ 
ସହତି, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ୄସହ ିଏଓା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ୄସବଅି ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀ ଠ୍ାଯୁ 
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ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଓଭିା ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଯ ଧିଓାଯ ଥିଫ ׀ 
ତା’ୄଯ, ତାଓୁ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ନୂତନୀଓଯଣୄଯ ସଫୁାହୟତା ାଆଁ ଧିଓାଯ ଦଅିମିଫ ׀  

2. ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସୁଫାହୟତା ଯ ଘଣନ ୄଓଫ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ରିସୀ ଘାରୁଥିଫା ଫଧିୄଯ 
ନୁୄହଁ ׀  

3. ତାଯ ରିସୀ ଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ୄାଟ  ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହଁୁଥିଫା ଏଓ ରିସୀଧାଯୀଓୁ, ଯଫିାଯଯ ସଭସ୍ଗ 
ସଦସୟ ମଦ ି ଓଙି ି ଥାଅନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂୂର୍ଣ୍  ରିସୀଓୁ ୄାଟ  ଓଯଫିା ାଆଁ, ଫଦିୟଭାନ ରିସୀଯ ପି୍ରଭିଣଭ 
ନୂତନୀଓଯଣ ତାଯଔିଯ ନୂୟନ 45 ଦନି ୂଫ ଯୁ ୄସହ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

4. ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଫୁାହୟତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଓଭିା ଓଯ ିନ ାୄଯ ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ପି୍ରଭିଣଭ ନୂତନୀଓଯଣ ତାଯଔିଯୁ 
ନୂୟନ 45 ଦନି ୂଫ ଯୁ IRDAI – ନଦି୍ଧ ାଯତି ପଭ ୄଯ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ ׀  

5. ୄସବ ିସଘୂନାଯ ପ୍ରାପି୍ତୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଅୄଫଦଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ସହତି IRDAI ଭାକ ଦର୍ଓିା ସ୍ଙିତ ସଂରଗ୍ନ ‘I’ 
ୄଯ ଥିଫା ବ ିସୁଫାହୟତା ପଭ  ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଈୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଈତ୍ପାଦ ସାହତିୟ ମାହାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆାୄଯ, ଏସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

6. ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ସହତି ସଫୁାହୟତା ପଭ ଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫି ଏଫଂ ତାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଚଭା ଓଯଫି ׀  

7. ସୁଫାହୟତା ପଭ ଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସଭନ୍ଧତି ରିସୀଧାଯୀଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ  ଦାଫୀ ଆତହିାସ ଯ 
ଅଫର୍ୟଓ ଫଫିଯଣୀ ଭାକି ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫ ׀ ଏହାଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄାଟ ର 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମିଫ  

8. ସୁଫାହୟତା ୄଯ ୄସବ ିଏଓ ନୁୄଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନୁୄଯାଧ ପ୍ରାପି୍ତଯ 7 ଓାମ ୟ ଦଫିସ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄାଟ ର ୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ୄାଟ  ଓଯଫିା ାଆଁ ଡାଟା ପଭ ାଟ ୄଯ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟକୁଡଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

9. ମଦ ି ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଡାଟା ପଭ ାଟୄଯ ନୂତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ସଭଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟସଫୁଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ, ଏହାଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡ ିଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍କଡୁଓି ଈରଖଂନ 
ୄଫାରି ୄଦଔାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ନ୍ତକ ତ ଦଣ୍ଡାମକ ଓ ପ୍ରାଫଧାନଯ ଧୀନୄଯ ୄହଫ ׀  

10. ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ନୂତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ 
ଅଆଅଯଡଏି ୂରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାଥ  ସୁଯକ୍ଷା  ଫନିଣିଭନ, 2002 ଯ ଧିନଣିଭ 4 ୂ6  ନୁସାୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ 
ଏହାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଚଣାଆାୄଯ ׀  

11. ମଦ ିଈୄଯାକ୍ତ ସଭଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରାଧୀଓାଯୀଙ୍କ ାଔୄଯ ଓବ୍ନାନୀ ପାଆର 
ଓଯଥିିଫା ଯୂୄ ଏହାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନୀତ ିନୁସାୄଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁୄଯାଧ ଓଯୁଥିଫା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏହାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄସବ ିପ୍ରସ୍ଗାଫ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିାଯ ଧିଓାଯ ଯଖିଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ତାଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ 
ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

12. ୄମଈଁଠ୍ ିନୂତନୀଓଯଣ ଯ ତାଯଔିୄଯ ସୁଫାହୟତାଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ଯଣିାଭ ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଠ୍ାଯୁ ଏ ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକି୍ଷତ ଥାଏ  
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a. ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଏ, ଫଦିୟଭାନ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଳ୍ପାଫଧି ାଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରା-ୄଯଟ୍ ପି୍ରଭଣିଭଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ ୄସହ ିଳ୍ପାଫଧି ାଆଁ ଫସି୍ଗାଯ ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ, ମାହା ନୂୟନ ୄକାଟଏି ଭାସ ାଆଁ ୄହଫ 
ଏଫଂ  

b. ଫଦିୟଭାନ ରିସୀଓୁ ୄସହ ିସଭଣ ମ ୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ୄମ ମ ୟନ୍ତ ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ 
ରିସୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓଭିା ଫୀଭିତଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରିଖିତ ନୁୄଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ  

c. ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା, ୄସ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିଅଫର୍ୟଓ, ଳ୍ପାଫଧି ଯ ସଭାପି୍ତଯ ତାଯଔି ସହତି ୄଭ ଔଅୁଆଫା 
ାଆଁ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔିଓୁ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯଫି ׀  

d. ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଓାଯଣ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ରିସୀଓୁ ଧିଓ ଘାରୁ ଯଖିଫାଯ ବିପ୍ରାଣ ଯୄଔ, 
ଏଓ ନଣିଭିତ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକ ୁଓଯ ିଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୂଅଁ ସର୍ତ୍  ରାକୁ ନ ଓଯ ିଏହାଓୁ ଘାରୁ ଯଖିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ ׀  

13. ମଦ ି ରିସୀଧାଯୀ ଈୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ବ ି ଳ୍ପାଫଧି ଫସି୍ଗଯଯ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯଙି ି ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ 
ଓଯାମାଆଙ,ି ୄତୄଫ ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ରିସୀ ଫର୍ ଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଂର୍ ାଆଁ ଫର୍ଷି୍ଟ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକ ୁଓଯ ିାୄଯ ମଦ ି
ଦାଫୀଟ ି ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ ୄସବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ ଫର୍ଷି୍ଟ ଫଧି ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ୄସହ ିରିସୀ ଫର୍  ାଆଁ ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଚାଯୀ ଯଖିଫା ାଆଁ ଦାଣୀ ଯୄହ ׀  

14. ଏଓ ରିସୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ମାହା ୄାଟଙ୍ି୍ଗ-ଆନ୍ ୄଟ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଓଫ ୄାଟଙ୍ି୍ଗ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ି
ତଯିକି୍ତ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ଓଭିା ଘାଚ  ରାକୁ ଓଯଫି ନାହିଁ ׀  

15. ଏଓ ୄାୄଟ ଡ୍ ରିସୀଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଈୄଯ ୄଓୌଣସ ିଭଧ୍ୟସ୍ଙଓୁ ୄଓୌଣସ ିଓଭିର୍ନ ୄଦଣ ୄହଫ ନାହିଁ ׀  

16. ୄଓୌଣସ ି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ, ୂଫ  –ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଦିୟଭାନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୟକତ 
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି  ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଫଚ ନକୁଡଓୁି ଫଘିାଯଓୁ ନଅିମିଫ ଏଫଂ ନୂତନଯୂୄ ୄାୄଟ ଡ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ୄସହ ିସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଓଯାମିଫ ׀  

ଟପି୍ପଣୀ 1 : ମଦ ିନୂତନ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଯାକ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄସହ ିସଭାନ ୄଯାକ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା 
ାଆଁ ଫୂ  ରିସୀୄଯ ଥିଫା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧିଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଦୀଖ  ୄହାଆଥାଏ, ତଯିକି୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଫରି୍ଣୄଯ ୄାଟ  
ଓଯୁଥିଫା ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ସୁଫାହୟତା ପଭ ୄ ଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ଈଘତି୍  

ଟପି୍ପଣୀ 2 : ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାକୁଡଓି ାଆଁ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଈୄଯ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆ ଥିଫା ଯୂୄ ୄକ୍ରଡଟି୍ 
ଦଅିମିଫ, ମାହା ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଫଚ ନ/ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଫଚ ନ ଥିରା 
ଓ ିନାହିଁ, ଏହାଯ ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫର୍  ସଂଔୟା ଈୄଯ ଅଧାଯତି ୄଟ ׀  

17. ସୁଫାହୟତା ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଯାର୍ ିପ୍ରତ ିଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧପି୍ରାପ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଫ, ମଦ ି
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଫୂ  ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ୂଫ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୂକୁଡଓି  ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା 
ସଂଘତି ୄଫାନସଯ ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ୄହଫ ׀  

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ – ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ାଔୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଟ. A ସହତି 2 ରକ୍ଷ ଯ SI  ଟ. 50, 000 ଯ ଈାଚତି 
ୄଫାନସ ଥାଏ; ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା B ଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା B ଓୁ ଟ. 
2.50 ରକ୍ଷ ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକୁ ଓଯ ିତାଓୁ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ SI ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା B 
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ାଔୄଯ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ ୄଓୌଣସ ିଈତ୍ପାଦ ନ ଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା B, ଟ. 3 ରକ୍ଷ SI ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯ ି
ଫୀଭିତଓୁ ନଓିଟତଭ ଈଙ୍ଙତଯ ସଳାବ୍, ଧଯନୁ୍ତ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ସୁଫାହୟତା ୄଓଫ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷ 
ମ ୟନ୍ତ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ ׀  

18. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଏଫଂ ଫଫିଯଣୀୁସି୍ଗଓା, ଫକି୍ରଣ ସାହତିୟ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଯୂୄଯ ୄହଈ ନୟ ୄଓୌଣସ ି
ଦସ୍ଗାଫଚି ବ ିୄପ୍ରାତ୍ସାହନାମକ ଓ ସାଭଗ୍ରୀ ୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ରିସୀଧାଯୀଯ ଧ୍ୟାନ ଅଓର୍ତି ଓଯିୄ ଫ ୄମ :  

a. ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ସୁଫାହୟ ଟନ୍ତ ି; 

b. ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଯ ଫିଭତା ଓାଯଣଯୁ ରିସୀ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫଙି୍ଚନି୍ନତା ଓୁ ଏଡାଆଫା 
ାଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ତାଯଔି ଯ ଫହୁ ୂଫ ଯୁ, ସଫୁାହୟତାଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫା ାଆଁ, ରିସୀଧାଯୀ ନୟ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ାଔଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିା ଈଘତି୍  
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E. ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ  

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫ ିଫୀଭାୄଯ, ଏହା ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହାଆଥାଈ ଥଫା ସାଧାଯଣ ଫୀଭା, ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧିଓ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଥାଏ ମାହା 
ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିସହତି ଓାମ ୟ ଓୄଯ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟ ସଭାନ ଯୂୄ ଏହ ିସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ ଏଫଂ 
ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓିଯ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଈରଖଂନ ଯ ଯଣିାଭ ହୁଏ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦାଣିତ୍ୱ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଫା, ମାହାଦ୍ୱାଯା 
ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ତୟନ୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ତଥା ନଯିାର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

i. ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ୂଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ  ଏଫଂ 2. ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 

2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ତଥୟଯ ଈତ୍ସ କଡୁଓି ଥାଏ ମାହା ଅଧାଯୄଯ ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ନ୍ତଭିୄଯ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ 
ନରି୍ଣ୍ ଣ ନଅିହୁଏ ׀ ନଭିନସଫୁ ୄହଈଙନ୍ତ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଭୂଔୟ ସାଧନ/ଈଓଯଣ ׀  

a) ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ 

ଏହ ି ଦସ୍ଗାଫଚି ଘୁକି୍ତଯ ଅଧାଯ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତଯ 
ତଥୟ/ସୂଘନା ୂଥ ାତ୍ ଅଣୁ, ଫୟଫସାଣ, କଠ୍ନ, ବୟାସ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ,ି ଅଣ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଣ ଆତୟାଦ ି ଓୁ ସଂଗ୍ରହ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ଈତ୍ପାଦ  ଓବ୍ନାନୀଯ ଅଫର୍ୟଓତା/ନୀତ ି ନୁସାୄଯ ସଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ଯ ଏଓ ସଭହୂଠ୍ାଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍  
ଫଫିଯଣୀ ଥିଫା ଏଓ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ୄହାଆାୄଯ, ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଯ 
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ି ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଈଙ ି ି ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ୄଓୌଣସ ׀ ଈରଖଂନ ଓଭିା 
ଣପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ରିସୀ ଓୁ ନଯିଥ ଓ/ନଷି୍କ୍ରଣ ଓଯିୄ ଦଫ ׀  

b) ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ ଅଧାଯୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ୄତଣୁ ଏହା ନଫିାଣ  ୄଟ ୄମ ନାଭାଙ୍କନ ଓଯଫିା 
ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଣୁ ଓୁ ଏଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯ ଈସ୍ଙାନା ଚଯଅିୄଯ ସତୟାିତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ବାଯତୄଯ, ୄନଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ଓୁ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମାଏ ଓନୁି୍ତ ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ 
ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ନୁୄହଁ ׀ ଭୂଔୟତଃ ୄଫୈଧ/ଭାନୟ ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓି ଦୁଆ ଭୂଔୟ ଫକ ୄ ଯ ଫବିାଚତି ଓଯାମାଏ ׀ ୄସକୁଡଓି ନଭିନ ବ ି:  

a) ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ : ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ିସ୍କରୁ ସାଟପିିୄଓଟ, ାସୄାଟ , ନଫିାସୀ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, 
ୟାନ୍ ଓାଡ  ଆତୟାଦ ି׀  

b) ଔ. ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ : ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ିଯାର୍ନ ଓାଡ , ୄବାଟଯ ଯଘିଣ ତ୍ର, ଫଯଷି୍ଠ ଙ୍କ 
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର, ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାଣତ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର ଆତୟାଦ ି׀  
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c) ଥଧ-ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାଫଚି 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ଅଥଓି ସି୍ଙତ ିଚାଣିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ରାବ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ଏଫଂ ୄନୈତଓି ଅଦଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ସାଭାନୟତଃ ଥ -ସଭନ୍ଧୀଣ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ୄଓଫ ନଭିନ ପ୍ରଓଯଣ ାଆଁ ଭକାମାଏ  

a) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ସଯୁକ୍ଷା ଓଭିା 
b) ଈଙ୍ଙ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସୁଯକ୍ଷା ଓଭିା 
c) ୄମୄତୄଫୄ ଘାହଁୁଥିଫା ସଯୁକ୍ଷା ତୁନାୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଈଥିଫା ଅଣ ଓଭିା ଫୟଫସାଣ, ଏଓ ସନୁ୍ତନ 

ୄଦଔାଏ ׀  

d) ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟ  

ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟ  କୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ଈୄଯ ମ ୟୄଫର୍ତି, ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ 
ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଘଣନତି ସଯୁକ୍ଷାଯ ଯାର୍ ିଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଦଅିମାଆଥିଫା 
ୄଓୄତଓ ଈର୍ତ୍ଯ ଭଧ୍ୟ ଓଙି ିତଥୟ ସମି୍ମତି ଓଯନ୍ତ ିଭକାମାଈଥିଫା ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟ  ଅୄଡ ମାଏ ׀  

e) ଫକି୍ରଣ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ୂୄସରସ ସ ନର  ଯ ଯିୄ ାଟ  

ଫକି୍ରଣ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା ୂୄସରସ ସ ନର  ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଭୂବୂଭି ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ନଅିମାଆାୄଯ ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିୄ ାଟ ୄ ଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ତଥୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଫଘିାଯ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ଧିଓ 
ଫୟଫସାଣ ଚାତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସସ,  ସ ନରଭାନଙ୍କ ଏଓ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଥାଏ, ହତିଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯହଥିାଏ ମାହାଓୁ ୄଦଖିଫାଓୁ 
ଡଫି ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ - 2 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ___________ ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  
I. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
II. ଫୀଭିତ 
III. ଈବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭତି 
IV. ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷଓ  

  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ - 3 

ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ___________ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀  

I. ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ହତି 

II. ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିମାହା ୂଫ ଯୁ ଫୀଭିତ ୄହାଆ ଯହଙି ି

III. ୄମୄତୄଫୄ ଏଓାଧିଓ ଓବ୍ନାନୀ ୄସହ ିସଭାନ ହାନଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି

IV. ହାନ ିଯାର୍ ିମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନୁଃପ୍ରାପି୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ  
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F. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଥୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆକୄର, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ସାଧାଯଣ ପଭ କୁଡଓି ନଭିନ ବ ି: 

1. ୄଭଡଓିର (ଡାକ୍ତଯୀ) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ୄଭଡଓିାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄମଈଁଥିୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ସି୍ଙତ ି ଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଠ୍ାଯୁ ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟ କୁଡଓୁି ଭକାମାଆଥାଏ ׀ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ଓୁ ତା ୄଯ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ, ମଦ ିଓାଯାମିଫ ୄଓୄତ ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ଏଫଂ 
ୄଓଈ ଁ ସର୍ତ୍   ଫଚ ନ ୄଯ, ଏ ସଫୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଭଡଓିାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓଭିା 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏଫଂ ସଯୁକ୍ଷାଯ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯିାୄଯ ׀  

ଫର୍ୟ, ୄଭଡଓିାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟ  ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା  ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ଅଓାଯୄଯ ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଚଡତି ଥାଏ ׀ 
ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ଭାତ୍ରାଯ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଈୄମାକ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙୁ୍କ ‘କ୍ରିମ୍-
ସି୍କଭିଙ୍୍ଗ’ୂୄଓଫ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା  ନୟକୁଡଓୁି ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା  ାଆଁ ସଭାୄରାଘନା ଓଯାମାଏ, 
ଏହା ପ୍ରତୟାର୍ତି କ୍ରାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଯିାର୍ା ଭଧ୍ୟ ଚାତ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ସହତି ଫୀଭିତ ୄହଫାାଆଁ 
ଆଙୁ୍ଚଓ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଓମ୍ ଓଯଦିଏି ୄମୄହତୁ ୄସଭାୄନ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଘୂନା/ତଥୟ  ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଫଂ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣକୁଡଓି ୄଦଆ ମିଫାଓୁ ଘାହାଁନ୍ତ ିନାହିଁ  ׀ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ି ଅଣୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଫନୁି୍ଦ ଟନ୍ତ ି׀ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଫୟକି୍ତକତ  
ଯଫିାଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଫୂ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଓଭିା ସ୍ଙିତ ିଏଫଂ ପତଃ ବଫରି୍ୟତ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା ଯ ସମ୍ଭାଫନା ମାହା ସଓାୄର୍ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓଭିା ସଚଓିର ହସ୍ଗୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ, ଏକୁଡଓୁି 
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୁନଶ୍ଚଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଓୁ ଏବ ିପ୍ରଓାୄଯ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ତୀତୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ  
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଚ ଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଓୁ ୂଫ ଯୁ ଥିଫା ଏଓ ୄଯାକ ଯ ୁନଯାଫୃର୍ତ୍,ି 
ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯ ଓଭିା ବଫରି୍ୟତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ି ଓଭିା ବଫରି୍ୟତ ଚଟିତା ଈୄଯ ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ ଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣଓ ହୁଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ, ମାହା ସଓାୄର୍ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄଓଫ ର୍ଧ ୄନଈଥାଏ, ର୍ୀଘ୍ର ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ି
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାୄଯ ଓଭିା ଏହାଯ ନୁଯାଫୃର୍ତ୍ ିୄହାଆାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଧିଓ ଚନ/ୄଭାଟାଣିଅ ଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧପି୍ରାପ୍ତ ଶଓଧଯା ସ୍ତଯ ବ ିୄଭଡଓିର ସି୍ଥତସିଫୁ ୄମାକଁୁ ହୃତିଣ୍ଡ, ଫୃଓକ୍  
ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାକକୁଡଓି ାଆ ଁବଫଷିୟତୄଯ ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଯ ଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ ୄତଣୁ, ୄଭଡଓିର 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ସଭୟୄଯ ଏହ ିସି୍ଥତକୁିଡଓୁି ସାଫଧାନତା ସହତି ଫଘିାଯ ଓଯିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ୄମୄହତୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତିୄ ଯ ପ୍ରତଓୂି ଯଫିର୍ତ୍ ନ, ଭଔୂୟତଃ ସାଭାନୟ ଫଣସ ଫଢଫିା ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄମାକଁୁ, ସାଧାଯଣତଃ 40 ଫର୍  ୄଯ 
ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ 45 ଫର୍  ଫଣସ ଠ୍ାଯୁ ୂୄଫ  ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ୄଓୌଣସ ିଡକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓଭିା ଯୀକ୍ଷଣ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ୂୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏହ ିଅଫର୍ୟଓତାଓୁ 50 ଓଭିା 55 ଫର୍  ମ ୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫଢାଆ ୄଦଆ ାଯନ୍ତ ି ׀ ୄଭଡଓିାର 
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ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକ ଦର୍ଓିା ତା’ ଯଫିାଯ ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତଯି ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

ବାଯତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଭୂଔୟ ୄଭଡଓିାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓାଯଓ ୄହଈଙ ିଫୟକି୍ତଯ ଅଣୁ ׀ 
ପ୍ରଥଭଥଯ ାଆଁ ନାଭାଙି୍କତ ଓଯୁଥିଫା, 45-50 ଫର୍  ଠ୍ାଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ଅଣୁଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ  ୄସଭାନଙ୍କ ଘତି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ିଈୄଯ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ, ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୟାୄଥାୄରାଚଓିର ମାଞ୍ଚ ୄଦଆ କତ ି
ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ ׀ ୄସ ବ ିମାଞ୍ଚ ୄଓୌଣସ ିଫୂ -ଫଦିୟଭାନ ୄଭଡଓିର ସ୍ଙିତ ିଓଭିା ୄଯାକଯ ପ୍ରଫତା ଯ ସଂୄଓତ 
ଭଧ୍ୟ ୄଦଆଥାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଡ୍ରକସ୍, ଭଦୟ  ତଭାଔ ୁ ୄସଫନ ଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ କ୍ୱଘତି୍ 
ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଏ ׀ ଏକୁଡଓିଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ସଙ୍କନାଙ୍କନୄଯ ଏଓ ଫଡ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଦଔାଆଥାଏ ׀ 
ୄଫସଟି ି ନୟ ଏଓ ସଭସୟା ୄଟ ମାହା ଏଓ ଫଡ ସାଫ ଚନଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା ୄହଫା ାଆଁ ବଣବୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙୁ୍କ ଏଥିଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫା ଚଟିତାସଫୁଓୁ ମ ୟାପ୍ତ ବାୄଫ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥ  ୄହଫା ାଆଁ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସାଧନକୁଡଓୁି ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିାୄଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

2. ଣ-ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄମଈଁଭାୄନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯନ୍ତ,ି ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ମଦ ିଏଓ ଈଘତି୍ 
ଭାତ୍ରାଯ ସଠ୍ଓିତା ସହତି ଏହା ଚଣା ଡନ୍ତା ୄମ ୄସବ ିପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ଏଓ-ଦର୍ାଂର୍ ଓଭିା ଓମ୍ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା 
ସଭଣୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଯଣିାଭ ୄଦଫ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓୁ ଙାଡ ିଦିୄନ୍ତ ׀  

ଏଯଓି,ି ମଦ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଏଫଂ ସତୟତା ସହତି ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯନ୍ତା ଏଫଂ ତାହାଓୁ 
ବିଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସାଫଧାନତା ସହତି ମାଞ୍ଚ ହୁନ୍ତା, ୄତୄଫ ଭଧ୍ୟ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ତ ିଓମ୍ ୄହାଆାଯନ୍ତା ׀ 
ଫାସ୍ଗଫୄଯ, ଦାଫୀ ନୁାତୄଯ ଳ୍ପ ଫୃଦ୍ଧଓୁି ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚଯ ଭୂରୟ ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙ ୄଯ, ଭଧ୍ୟ 
ସଂଘଣ ଯହନ୍ତା ୄମୄହତୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ୄହଈଥିଫା ସୁଫଧିାଓୁ ଓମ୍ ଓଯଫି ׀  

ୄତଣୁ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄଓୄତଓ ୄଭଡଓିର ରିସୀ ୄନଆ ଅସଙୁନ୍ତ ିୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ୄଓୌଣସ ିଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ 
ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀ ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଓଈଁ ଫଣସ  ଫସ୍ଙାୄଯ ଏଓ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଯାମିଫା 
ଈଘତି୍, ଏହାଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ‘ୄଭଡଓିର ଗି୍ରଡ୍’ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଥିାନ୍ତ,ି ଏଫଂ ୄସଥିାଆଁ 
ଫୟଫସାଣ  ସଙ୍କଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍କି୍ ସନୁ୍ତନ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏହ ିଣ-ୄଭଡଓିର ସୀଭାକୁଡଓି ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ଡଚିାଆନ 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି  ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ୄଯ ଫିଭ ଯ ଏଓ ଦୀଖ  ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄଦଆ କତ ିନ ଓଯ ି
ତୁଯନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄନଫାଓୁ ୄଡ, ୄତୄଫ ୄସ ଏଓ ଣ-ୄଭଡଓିର ରିସୀଯ ଘଣନ ଓଯ ିାୄଯ ׀ ଏଓ ଣ-
ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀୄଯ, ପି୍ରଭିଣଭ ଦଯ  ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଓୁ ଭୂଔୟତଃ ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ଧୂମ୍ରାନ ଫକ , କଠ୍ନ ଆତୟାଦ ି
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ଅଧାଯତି ଓଙି ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ ଈର୍ତ୍ଯ ଅଧାଯୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ପ୍ରକ୍ରିଣାଟ ିତୀବ୍ର ୄଟ ଓନୁି୍ତ 
ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ୄକ୍ଷାଓୃତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

3. ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଦ୍ଧତ ି

ଏହା ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ, ୄମଈଁଠ୍ ିସଂଔୟାମକ ଓ ଓଭିା ପ୍ରତରି୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ଓଯାମାଏ ׀  

ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ଚାତ,ି ଫୟଫସାଣ, ନଫିାସ, ଯିୄ ଫର୍, କଠ୍ନ, ବୟାସ, ଯଫିାଯ  ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ ବ ିଓାଯଓକୁଡଓି ମାଞ୍ଚ 
ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୂ -ନଦି୍ଧ ାଯତି ଭାନଦଣ୍ଡ ଅଧାଯୄଯ ସାଂଖିୟଓ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ଦଅିମାଏ ׀  

4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ଧୟ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂୂର୍ଣ୍  ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ 
ସଙ୍କଟ ଫକ ୄ ଯ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଏ ׀ ଈୄଯାକ୍ତ ସାଧନ  ତା’ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟଓୁ ନଭିନରିଖିତ 
ଫକ କୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯଥିାଏ :  

a) ଭାନଓ ହାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା 
b) ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ୂୄରାଡଙି୍ଗ  ୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା, ମଦି ଏହାଓୁ ସଭସ୍ଗ ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଭ ଓଯା 

ମାଏ ନାହିଁ  
c) ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ/ଫଧି ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ଓୁ ସ୍ଙକିତ ଓଯଫିା 
d) ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା 
e) ଫିଯୀତ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୂସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ଂର୍ୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକାଆଫା ଓଭିା ଏହାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା  
f) ଏଓ ଧିଓ ଓାଟୄମାକୟ ଓଭିା ୄଓା-ୄ ରାକୁ ଓଯନୁ୍ତ 
g) ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସ୍ଙାଣୀ ଫଚ ନ ୂକୁଡଓି  ରାକୁ ଓଯଫିା 

ମଦ ିଏଓ ୄଯାକ ଓୁ ସ୍ଙାଣୀ ଯୂୄ ଫଚତି ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ରିସୀ ସାଟପିିୄଓଟ୍ ୄଯ ଷୃ୍ଠାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ׀ ଭାନଓ ରିସୀ 
ଫଚ ନ ଫୟତୀତ ଏହା ଏଓ ତଯିକି୍ତ ଫଚ ନ ହୁଏ ଏଫଂ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହାଆମିଫ ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିଣୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହା 
ଫୀଭା ପ୍ରଣାୀଓୁ ସନୁ୍ତନୄଯ ଯୄଔ ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ସଭାନ ସ୍ଗଯଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି ସଙ୍କଟ ଥିଫା ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ 
ସାଭୂହଓି ଯୂୄ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ଘଣନ ଓଯଥିିଫା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ସଭାନ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକ ୁଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ 
ଓୄଯ ׀ ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ରାବ ୄହଈଙ ିଏଓ ଈଘତି୍  ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ଭରୂୟୄଯ ଫୀଭାଯ ଈରବ୍ଧତା ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ରାବ ୄହଈଙ ିଯୁକଣତା ଫୂ -ଓଳ୍ପନା ନୁଯୂ ଏହାଯ ୄାଟ ୄ ପାରିଯ ନୁବୂତଓୁି ଯକ୍ଷା ଓଯଫିାଯ ସକ୍ଷଭତା ׀  

5. ସାଧାଯଣ ଓଭିୋ ଭାନଓ ଫଚଧନ ଯ ଉୄମାକ 

ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଫଚ ନ ରାକ ୁଓଯନ୍ତ ିମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙ୍କ ପ୍ରତ ି ରାକ ୁହୁଏ ׀ ଏକୁଡଓୁି ଭାନଓ ଫଚ ନ 
ଓୁହାମାଏ ଓଭିା ୄଫୄ ୄଫୄ ସାଧାଯଣ ଫଚ ନ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଭାନଓ ଫଚ ନକୁଡଓିଯ 
ପ୍ରୄଣାକ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ଏହ ିସଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ୂଫ  ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀  
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  4 

ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ବୂର ୄଟ ? 

I. ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟ କୁଡଓି ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିାୄଯ  ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯଫିାୄଯ ଏହା ଧିଓ ଭୂରୟ ସଂକୃ୍ତ ଓୄଯ ׀  

II. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ି ଅଣୁ ଭଔୂୟ ଓାଯଓ ଟନ୍ତ ି׀  

III. ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଭାନଙୁ୍କ ୄଭଡଓିର  ୟାୄଥାୄରାଚଓିର 
ମାଞ୍ଚକୁଡଓି ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

IV. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ପ୍ରତରି୍ତ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ ׀  
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ଘତି୍ର 1: ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
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G. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

1. ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ସଭହୂ ଫୀଭାଓୁ ଭଔୂୟତଃ ଭଧ୍ୟଭ/ହାଯାହାଯ ିନଣିଭ ଈୄଯ ସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଯ ନହିତିାଥ  ୄହଈଙ ିୄମୄତୄଫୄ 
ଏଓ ଭାନଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭହୂଓୁ କଠ୍ନ ଓଯୁଥିଫା 
ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଏଓ ସଭହୂଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄଦଫା ସଭଣୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସଭୂହୄଯ ୄସହ ିୄଓୄତଓ ସଦସୟଙ୍କ ଈସି୍ଙତଯି ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ନିନ୍ତ ିୄମଈଭଁାନଙ୍କ 
କମ୍ଭୀଯ  ଫାଯଭାଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଭସୟା ଥାଆାୄଯ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭହୂଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓୁି ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏହାଓୁ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ୄମ ଏହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକ ଦର୍ଓିା ତଥା ଫୀଭା ନଣିାଭଓ ଦ୍ୱାଯା ସଭୂହ ଫୀଭା ାଆଁ ଈଲି୍ଲଖିତ ଭାକ ଦର୍ଓିା 
ନ୍ତକ ତ ଅୄସ ଓ ିନାହିଁ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନଭିନରିଖିତ ଓାଯଓ ଈୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ସଭୂହ ଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :  

a) ସଭହୂ ଯ ପ୍ରଓାଯ 

b) ସଭହୂ ଯ ଅଓାଯ 

c) ଈୄଦୟାକ ଯ ପ୍ରଓାଯ 

d) ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄମାକୟ ଫୟକି୍ତ 

e) ସଂରୂ୍ଣ୍  ସଭହୂ ଫୀଭିତ ୄହଈଙନ୍ତ ିଓ ିସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଘଣନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଓୌଣସ ିଫଓିଳ୍ପ ଙ ି  

f) ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ଗଯ – ସଭସ୍ଗଙ୍କ ାଆଁ ସଭାନ ଓ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 

g) ରିଙ୍ଗ, ଫଣସ, ୄକାଟଏି ଭାତ୍ର ଓଭିା ଫହୁଫଧି ସ୍ଙାନ, ସଭହୂ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଅଣ ସ୍ଗଯ, ଓଭ ଘାଯୀ ଓାଯଫାଯ ହାଯ, 
ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ସଭୂହ ଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଓ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନୄଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ୄମାକଦାନ 
ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି,ି ଏସଫୁ ଅଧାଯୄଯ ସଭହୂ ଯ ଯଘନା  

h) ଫବିିନ୍ନ ୄବୌକଓି ସି୍ଙତ ିୄଯ ପ୍ରସାଯତି ଫହୁଫଧି ସ୍ଙାନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଞ୍ଚ ନୁସାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଭୂରୟୄଯ ାଥ ଓୟ 

i) ସଭହୂ ଫୀଭାଯ ପ୍ରର୍ାସନ ାଆଁ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ୂତାଙ୍କ ସନ୍ଦଯ ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଘଣନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା  ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ନିୄ ଚ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସଭହୂ ଧାଯୀ ଯ ଘଣନ  

j) ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ସଭୂହ ଯ ତୀତଯ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି 

ଉଦାହଯଣ 

ଫାତାନୁଓୂ ଓାମ ୟାଣ ୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯୁଥିଫା ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ୄକ୍ଷା ଔଣି ଓଭିା ଓାଯଔାନାୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯୁଥିଫା 
ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ଈଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟୄଯ ଥାଅନ୍ତ ି  ଅହୁଯ ିୄଯାକକୁଡଓି ୂପୄଯ ଦାଫୀକୁଡଓି  ଯ ସ୍ୱଯୂ ଭଧ୍ୟ ׀
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ଈବଣ ସଭୂହ ାଆଁ ତ ି ବିନ୍ନ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ ୄତଣୁ, ଈବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧ ାଯଣ ତଦନୁସାୄଯ ଓଯଫି ׀  

ଠ୍କି୍ ୄସହ ିପ୍ରଓାୄଯ IT ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ବ ିଉଙ୍ଙ ଓାଯଫାଯ ଥିଫା ସଭୂହଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘୟନ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆ,ଁ 
ଓଭଧଘାଯୀଭାୄନ ଫୀଭା ାଆ ଁୄମାକୟ ୄହଫା ୂଫଧଯୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣାଧୀନ (ୄପ୍ରାୄଫସନାଯୀ) ଓାୄଯ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆ ଁ
ଅଫଶୟଓ ଓଯୁଥିଫା ସତଓଧତା ୂର୍ଣ୍ଧ ଭାନଦଣ୍ଡଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଭାୄନ ରାକୁ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  
ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ତୟଧିଓ ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ସ୍ୱଯୂ ୄମାକଁୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି 
ଯ ରାବ ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ନଭନୀଣତା  ନୁଓୂନ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦିନ୍ତ ି׀ ନମୁିକି୍ତଦାତା –ଓଭ ଘାଯୀ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିୄଯ, 
ରାବ ଡଚିାଆନ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫହୁ ସଭଣ ଧଯ ିଫଓିର୍ତି ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫବିାକ ଦ୍ୱାଯା 
ଓଭ ଘାଯୀ ଧାଯଣ ସାଧନ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ନଭନୀଣତା, ଫୟଫସାଣ ଓୁ ଧଯ ି ଯଖିଫା ଓଭିା 
ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଫଦିୟଭାନ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ରାବସଫୁଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ରାବ 
ସହତି ୄଭ ଔଅୁଆଫା ାଆଁ ଓଭିା ତା’ ଠ୍ାଯୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଯ ଯଣିାଭ 
ୄହାଆଥାଏ ׀  

2. ନମୁିକି୍ତଦାତା – ଓଭଧଘାଯୀ ସଭୂହ ଫୟତୀତ ନୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ନମୁିକି୍ତଦାତା –ଓଭ ଘାଯୀ ସଭୂହ ଭାୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ିାଯବ୍ନଯଓି ଯୂୄ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ 
ସଭହୂ ׀ ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ ଥ ସହାଣତା ୄଦଫାଯ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ସାଧନ ଯୂୄ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ି ରାବ ଓଯଙି,ି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ କୁଡଓି ଏୄଫ ଫଓିର୍ତି ୄହାଆଙ ି ି ଏ ବ ׀ ଯଦୃିର୍ୟୄଯ, ସଭହୂଓୁ 
ସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ସଭହୂ ସଂଯଘନା ଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତା ଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀  

ନମୁିକି୍ତଦାତା – ଓଭ ଘାଯୀ ସଭହୂ ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ମଥା: ଶ୍ରଭିଓ ଣୁନିନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଙା, 
ଫହୁଫଧି – ନମୁିକି୍ତଦାତା ସଭହୂ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଆଜ୍ ଡରିଯ, ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ, ଫଳକ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନଭାନଙୁ୍କ ସଭୂହ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄମାକାଆ ୄଦଆଙନ୍ତ ି׀  

ଫବିିନ୍ନ ୄଦର୍ୄଯ ସଯଓାଯଭାୄନ ସଭାଚଯ ତ ିକଯଫି ଫକ ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ୄକ୍ରତା ୄହାଆଙନ୍ତ ି  ׀
ବାଯତୄଯ, ଈବଣ ୄଓନ୍ଧ  ଯାଚୟ ସ୍ଗଯୄଯ ସଯଓାଯଭାୄନ କଯଫିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା, ଈ.ସ୍ୱ. RSBY, 
ମର୍ସି୍ୱନୀ ଆତୟାଦ ିଓୁ ୄଚାଯୄସାଯୄଯ ପ୍ରାୄଣାଚତି ଓଯୁଙନ୍ତ ି׀ 

ମଦି ୄସବ ି ଫଫିଧି ସଭୂହକୁଡଓି ାଆଁ ଭୂବୂତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫଘିାଯକୁଡଓି ସାଧାଯଣଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତ ସଭୂହ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
ଓାଯଓକୁଡଓି ସହତି ସଭାନ, ତଯିକି୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

a) ସଭହୂ ଯ ଅଓାଯ ୂୄଙାଟ ସଭୂହ ଅଓାଯ ଫାଯଭାଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆାୄଯ  
b) ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସ୍ଗଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଭୂରୟ 
c) ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟ ମଦ ିସଭସ୍ଗ ସଭହୂ ସଦସୟ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ନ ଓଯନ୍ତ ି
d) ରିସୀୄଯ ସଭହୂ ଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ନତିୟ ସଭନ୍ଧ/ନଯିନ୍ତଯତା 



 

408 

 

ର୍ସ୍ଗା ଭରୂୟୄଯ ୄସବ ିସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରାବ ଯ ୄଓଫ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ନଣିଭିତ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ୄହାଆଙ ି ; ମାହାଓୁ ‘ସୁଫଧିା ଯ ସଭହୂ’ ଓୁହାମାଏ ׀ ୄତଣୁ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଫବିିନ୍ନ ସଭୂହ ସହତି ଫୟଫହାଯ 
ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଈଥିଫା ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଭୂହ 
ଫୀଭା ଭାକ ଦର୍ଓିା ଚାଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ୄସବଅି ଣ –ନମୁିକି୍ତଦାତା ସଭହୂୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି: 

a) ନମୁିକି୍ତଦାତା ଓରୟାଣ ସଂଖ 
b) ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓାଡ  ଧାଯୀଭାୄନ 
c) ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସାଣଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭାଓୁ ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍ ରାବ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  
d) ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ ଓଭିା ସଂସ୍ଙାକୁଡଓିଯ ଈଧାଯଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ 

 ସଭହୂ ଫୀଭା ଭାକ ଦର୍ଓିାଯ ଘତିୟ ୄହଈଙ ିୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ରାବକୁଡଓିଯ ସୁଯକ୍ଷା ଈରବ୍ଧ ୄହଈ ନ ଥିଫା ୄମାକଁୁ, 
ନଭନୀଣ ଡଚିାଆନଯ ରାବ ଥିଫା ଫୀଭା ଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ୄଓଫ ସଭୂହକୁଡଓିଯ କଠ୍ନୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 
ରକାଆଫା ଏଫଂ ଔଙ୍ଙ  ସଂଘଣ ׀ ଏହା ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯାମାଆଙ ି ୄମ ୄସ ବ ି ‘ସୁଫଧିା ଯ ସଭହୂ’ ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ ଈଙ୍ଙ ଦାଫୀ ନୁାତ ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଙନ୍ତ ି  ଫନିଣିାଭଓ ׀
ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଙ୍କ ସଭହୂ ଫୀଭା ଭାକ ଦର୍ଓିାକୁଡଓି, ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦାଣିତ୍ୱଫାନ୍ ଫିଣନ ଅଘଯଣ ୄଯ 
ସହାଣଓ ହୁନ୍ତ ି׀ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଏଫଂ ସଭୂହ ୄମାଚନାସଫୁ ାଆଁ ପ୍ରର୍ାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ପ୍ରତଷି୍ଠା 
ଓଯ ିସଭହୂ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ କ୍ଷ ପ୍ରଘାଯ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୁର୍ାସନଯ ପ୍ରବାଫ ଓାନ୍ତ ି׀  
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H. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ / ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  

ୄମୄହତୁ ସଭଦୁ୍ରାଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ  ନ୍ତକ ତ ଭୂଔୟ ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଯୁକ୍ଷା ୄଟ, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସାଧାଯଣଯୂୄ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ୄର୍ୈୀ ଯ ନୁାନ ଓୄଯ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ ୄହଫ ଓନୁି୍ତ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଫଘିାଯଓୁ 
ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି: 

1. ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରାଯ ଫଧି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯଫି ׀  

2. ୄମୄହତୁ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସା ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଥାଏ, ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯସଫୁ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି 
ତୁନାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ୄଟ ׀  

3. ଏଯଓି ିଫିୄ ଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ର, USA ଏଫଂ ଓାନାଡାୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ତୟଧିଓ ୄଟ ׀  

4. ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସା ୄନଫା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ରିସୀଯ ଈୄମାକ ଓଯଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ 
ମତ୍ନ ୄନଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄଓୌଣସ ିୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକଯ ଈସି୍ଙତଓୁି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫସ୍ଙାୄଯ ଧ୍ୟାନ ଫୂ ଓ ଫଘିାଯ 
ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  
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I. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫଘିାଯକୁଡଓୁି ନଭିନୄ ଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି:  

ହାଯ /ଭୂରୟ ନଦି୍ଧଧାଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭାୄଯ, ଫଘିାଯ ଓଯାମାଈଥିଫା ଭୂଔୟ ଓାଯଓ ୄହଈଙ ି ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସାଣ ׀ ସାଧାଯଣ ହସିାଫୄଯ 
ଓହଫିାଓୁ କୄର ଖୄଯ, ଯାସ୍ଗା ଆତୟାଦିୄ ଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣାଯ ସମ୍ଭାଫନା ସଫୁ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ସଭାନ ୄଟ ׀ ଓନୁି୍ତ ଫୃର୍ତ୍ ିଓଭିା 
ଫୟଫସାଣ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସଙ୍କଟ କୁଡଓି ସଂାଦନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଓାମ ୟଯ ସ୍ୱଯୂ ନୁସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି  ׀
ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପିସ ଭୟାୄନଚଯ ଯ ଓାମ ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫନା ଏଓ ୄଓାଠ୍ାଖଯ ନଭିିତ ୄହଈଥିଫା ସାଆଟ୍ ୄଯ 
ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ସବିିର ଆଞି୍ଜନଣିଯ ୄକ୍ଷା ଓମ୍ ଥାଏ ׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୃର୍ତ୍/ିୄର୍ା ଓଭିା ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଏଓ ହାଯ/ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ଫୟଫହାଯଓି ନୁୄହଁ ׀ ୄତଣୁ, ଫୟଫସାଣକୁଡଓୁି 
ଫବିିନ୍ନ ସଭହୂୄଯ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ,ି ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ସଭୂହ, ଧିଓ ଓଭିା ଓଭ ୄହଈ, ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭାଫନା 
ଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ׀ ନଭିନ ପ୍ରଣାୀଯ ଫକ ୀଓଯଣ ସଯ ୄଟ ଏଫଂ ଓାମ ୟୄଯ ଫୟଫହାମ ୟ ୄଟ ୄଫାରି ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିୄ ׀ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଫକ ୀଓଯଣ ଯ ୄସଭାନଙ୍କ ନଚି ଅଧାଯ ଥାଏ ׀  

ସଙ୍କଟଯ ଫକଧୀଓଯଣ 

ଫୟଫସାଣ ଅଧାଯୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି  ତନି ିସଭହୂୄଯ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ : 

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ I 

ଅଓାଈୄଣ୍ଟଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତଯ, ଓରି, ଅଓିୄ ଟଓଟ, ଓନସରଟଙ୍ି୍ଗ ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ର୍କି୍ଷଓ, ଫୟାଙ୍କଯ, ପ୍ରର୍ାସନ ଓାମ ୟୄଯ ନମୁିକ୍ତ 
ଫୟକି୍ତ, ଭୂଔୟତଃ ୄସହ ିପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ  

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ II  

ୄଓଫ ଧୀକ୍ଷଣ ଓାମ ୟୄଯ ନମୁିକ୍ତଥିଫା ନଭି ାତା, ଠ୍ଓିାଦାଯ  ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ରୁ୍ ଡାକ୍ତଯ, ୄଭାଟଯ ଓାଯ  ରାଆଟ୍ 
ୄଭାଟଯ କାଡ ିଯ ୄଫତନପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଆବଯ ଏଫଂ ୄସହ ିପ୍ରଓାଯଯ ଅଦଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ 

ର୍ାଯୀଯଓି ଶ୍ରଭୄଯ ନମୁିକ୍ତ ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତ ୂସଭୂହ III ୄଯ ଅସଥୁିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଫୟତୀତ , ନକଦ ୄନଈଥିଫା 
ଓଭ ଘାଯୀ, କୟାୄଯଚ  ୄଭାଟଯ ୄଭଓାନଓି , ୄଭସନି ୄଯଟଯ, େକ୍ ଓଭିା ରଯ ି  ନୟାନୟ ଚନଅି 
କାଡକିୁଡଓିଯ ଘାଓ, ପ୍ରୄପସନର ଅୄଥଲଟ୍ ଏଫଂ ୄସ୍ପାଟ ସୄଭନ, ଓାଠ୍ ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ୄଭସନିଷି୍ଟ ଏଫଂ ୄସବ ି
ଅଦ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସାଣସଫୁୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ  

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ III  

ବୂଭିତ ଔଣି, ଫିୄ ଷ୍ଫାଟଓ ଭୟାକାଚନି ୄଯ ଓାମ ୟଯତ ଫୟକି୍ତ, ଈଙ୍ଙ ୄଟନସନ ସପ୍ଳାଆ ଥିଫା ୄଫୈଦୁୟତଓି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, 
ୄଚାଓ,ି ସଓ ସ ୄଔାୀ, ଘଓ ଈୄଯ ଓଭିା ଶ୍ୱଷୃ୍ଠ, ୄଯସଙ୍ି୍ଗ, ର୍ଓିାଯ, ଫ ତାୄଯାହଣ, ର୍ୀତଓାନି କ୍ରୀଡା, 
ସି୍କଆଙ୍୍ଗ, ଅଆସ୍ ହଓ,ି ୄଫରୁନଙ୍ି୍ଗ, ହୟାଙ୍୍ଗ ଗ୍ାଆଡଙ୍ି୍ଗ, ଯବିଯ ଣ ାପିଟଙ୍୍ଗ, ୄାୄରା ବ ିଓାମ ୟଓାୄଯ ରିପ୍ତ ଥିଫା ଫୟକି୍ତ 
ଏଫଂ ୄସବ ିଅଦ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସାଣ/ଓାମ ୟଓା ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ  
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ସଙ୍କଟ ସଭୂହକୁଡଓି ମଥାକ୍ରୄଭ ‘ସାଭାନୟ, ‘ଭଧ୍ୟଭ’ ଏଫଂ ‘ଈଙ୍ଙ’ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ଟନ୍ତ ି׀ 

ଫୟସ ସୀଭା  

ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଫଂ ନୂତନୀଓୃତ ୄହଫା ାଆଁ ସଫ ନଭିନ ଏଫଂ ସଫ ାଧିଓ ଫଣସ ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ 
ସାଧାଯଣତଃ 5 ଫର୍  ଯ ଫୟାଣ୍ଡ ଭାନଦଣ୍ଡ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ଫୂ ଯୁ ଫୀଭା ଙ,ି 
ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄରାଡଙି୍ଗ ନ୍ତକ ତ ୄସଭାୄନ 70 ଫର୍  ୂଯା ଓରା ୄଯ ଓନୁି୍ତ 80 ଫର୍  ଫଣସ ମ ୟନ୍ତ ରିସୀକୁଡଓୁି 
ନୂତନୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ନୂତନୀଓଯଣ ଓଭିା ନୂଅଁ ଫୀଭା ାଆଁ ସାଧାଯଣତଃ ୄଓୌଣସ ିୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  

ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙଧ 

ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ  ସୁଯକ୍ଷା ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :  

 ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯ,ି ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ରିସୀଓୁ ଫଢାମାଆାୄଯ ׀  

 ଏହ ିରାବକୁଡଓି ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଥିଫା ନୟାନୟ ରାବ କୁଡଓିଯ ତଯିକି୍ତ ୄଟ ׀  

 ଏହା ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ଫୟକି୍ତଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ମୁଦ୍ଧ ଏଫଂ ସହୄମାକୀ ସଙ୍କଟ 

ମୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ଫିୄ ଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ସବିିରଅନ ଓାମ ୟୄଯ ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ବାଯତୀଣ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ା/ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞଭାନଙୁ୍କ ତଯିକି୍ତ 
ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

 ର୍ାନ୍ତ ିସଭଣ ଓଭିା ସାଭାନୟ ଓାୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଥିଫା ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣ ହାଯଠ୍ାଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 50 
ପ୍ରତରି୍ତ ଧିଓ ୂଥ ାତ୍ ସାଧାଯଣ ହାଯଯ 150 ପ୍ରତରି୍ତ  ୄହାଆାୄଯ ׀  

 ସାଧାଯଣ/ବଣାନଓ ସଭଣୄଯ ୂଥ ାତ୍ ୄସହ ି ସଭଣୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄ ଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ମୁଦ୍ଧ ବ ି ଫସ୍ଙା 
ଈନୀତ ୄହାଆସାଯଙି ି ଓଭିା ନଓିଟ ୄହାଆଙ ି  ଥ ାତ୍ ୄମଈଁଠ୍ ିବାଯତୀଣ ଓଭ ଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସବିିରିନ ଓାମ ୟୄଯ ׀
ଓାଭ ଓଯୁଙନ୍ତ ି ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଥିଫା ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣ ହାଯଠ୍ାଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 150 ପ୍ରତରି୍ତ ଧିଓ ୂଥ ାତ୍ 
ସାଧାଯଣ ହାଯଯ 250 ପ୍ରତରି୍ତ  ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ  

ପଭ  ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ : 

 ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ 

 ର୍ାଯୀଯଓି ସ୍ଙିତ ି

 ବୟାସ  ଅୄଭାଦପ୍ରୄଭାଦ 
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 ନୟାନୟ ଓଭିା ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଫୀଭା 

 ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଦୁଖ ଟଣା ଓଭିା ୄଯାକ 

 ରାବ  ଫୀଭାଯାର୍ଯି ଘଣନ 

 ୄଖାର୍ଣାତ୍ର 

ଈୄଯାକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆାୄଯ:  

 ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ଫଣସ, ଈଙ୍ଙତା  ଚନ, ଫୟଫସାଣଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ହାଯାହାଯ ିଭାସଓି ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ବିଷ୍ଟ ରିସୀ ସଓାୄର୍ ନଫାନୁ୍ତଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଫଣସ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଙ ି ଓ ି ନାହିଁ, ଏହାଓୁ 
ଫଣସ/ଅଣୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ׀ ଚନ ଏଫଂ ଈଙ୍ଙତାଓୁ ରିଙ୍ଗ, ଈଙ୍ଙତା  ଅଣୁ ାଆଁ ଥିଫା ହାଯାହାଯ ିଚନଯ ୄଟଫୁର 
ସହତି ତୁନା ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଧିଓ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ହାଯାହାଯ ିଠ୍ାଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 15 
ପ୍ରତରି୍ତ ଓଭିା ତୄତାଧିଓ ଧିଓ ଓଭିା ଓମ୍ ଚନଯ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ର୍ାଯୀଯଓି ସି୍ଙତ ିଫଫିଯଣୀ ୄଓୌଣସ ିର୍ାଯୀଯଓି ଦୁଫ ତା ଓଭିା ତୁଟ,ି ସ୍ଙାଣୀ ୄଯାକ ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ୄସହ ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄମଈଭଁାୄନ ଏଓ ଙ୍ଗ ଓଭିା ଏଓ ଘକ୍ଷୁଯ ଦୃଷି୍ଟ ହଯାଆଙନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙୁ୍କ ନୁୄଭାଦତି ପ୍ରଓଯଣ 
କୁଡଓିୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ ୄଯ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄସଭାୄନ ଅସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଓାଯଣ 
ୄସଭାୄନ ‚ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଦୁଖ ଟଣାଓୁ ଏଡାଆଫାୄଯ ଓଭ ସକ୍ଷଭ ହୁନ୍ତ ିଏହ ିଦୃଷି୍ଟଯୁ ଓ ିମଦ ିଫର୍ଷି୍ଟ ଫାହୁ ଓଭିା 
ୄକାଡ କ୍ଷତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିା ଦୃଷି୍ଟ ଥଫା ଫର୍ଷି୍ଟ ଅଖି ପ୍ରବାଫତି ହୁଏ, ଫଓିାଙ୍ଗତାଯ ତୀବ୍ରତା  ଦୀଖ ତା ସାଭାନୟ 
ଠ୍ାଯୁ ତୟଧିଓ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀   

 ଭଧୁୄଭହ ଅୄଯାକୟତା ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓ ହୁଏ ୄମୄହତୁ କ୍ଷତ ର୍ୀଘ୍ର ଅୄଯାକୟ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ଏଫଂ 
ଫଓିାଙ୍ଗତା ମଥା ଦୀଖ ଦନି ଯହିାୄଯ ׀ କ୍ଷତ ଓଭିା ୄଯାକସଫୁ ବଫରି୍ୟତ ଦୁଖ ଟଣା ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ପ୍ରବାଫତି ଓଯଫି 
ଓ ି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଦୂଯ ଓଯିାୄଯ, ଏହାଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିାସଓୁ ନଶିି୍ଚତ 
ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ସଙ୍କଟ ଫୀଭାୄମାକୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସବ ିସ୍ପଷ୍ଟ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱଯୂଯ ୄନଓ କୁଡଏି 
ବିୄମାକ ଯହଙି,ି ଈ. ସ୍ୱ. ହୃତିଣ୍ଡଯ ବାରବ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ 

 ଫ ତାୄଯାହଣ, ୄାୄରା, ୄଭାଟଯ ୄଯସଙ୍ି୍ଗ, ଏୄକ୍ରାଫୟାଟସି,  ଆତୟାଦ ି ବ ି ଫିଦସଙୁ୍କ ଅୄଭାଦପ୍ରୄଭାଦ ୄଯ 
ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଫୀଭା ଯାଶ ି

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ରିସୀ ୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ସତଓ ତା ସହତି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓି ରାବ 
ରିସୀ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଓୄଠ୍ାଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଧୀନୄଯ ନ ଥାନ୍ତ ି  ରାବରୂ୍ଣ୍  ନମୁିକି୍ତ’ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ‘ ׀
ସତଓ ତା ଫରଭନ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଅଣ ମାହା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଦୁଖ ଟଣା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫତି ୄହଫ ନାହିଁ, ତାହାଓୁ 
ଫୀଭା ଯାର୍ ିନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଫଘିାଯଓୁ ୄନଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହ ଁ׀  
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ୄମୄହତୁ S.I. ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଥା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା /ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ସଠ୍କି୍ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ 
ମାହା ସଓାୄର୍ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅି ମାଆାୄଯ, ଏହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ ସାଧାଯଣ 
ପ୍ରଥା ୄହଈଙ ିୄମ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭିତଯ 72 ଭାସ/6 ଫର୍ ଯ ଅଣ ଯ ସଭାନ ଯଭିାଣଠ୍ାଯୁ ଧିଓ 
ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଏହ ିପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୄଠ୍ାଯ ଯୂୄ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ମଦ ିରିସୀ ୄଓଫ ଓୟାିଟାର ରାବ ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସ୍ଙାଣୀ ସଂରୂ୍ଣ୍  
ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଫର୍ୟ ଏହା ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ଓ ିକ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଫସଯୄଯ, ତାହା ୄସହ ିଫଧିୄଯ 
ୄହାଆଥିଫା ତା’ ଅଣ ସହତି ଣ ଅନୁାତଓି ହୁଏ ׀ ମଦ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା TTD ସଓାୄର୍ ସାପ୍ତାହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ାଆଁ ହୁଏ, 
ଫୀଭାଯାର୍ ିସାଧାଯଣତଃ ତା’ ଫାର୍ଓି ଅଣଯ ଦୁଆ କଣୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀  

ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ୄମଈଭଁାୄନ ରାବ ୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ନମୁିକ୍ତ ନୁହନ୍ତ,ି ଈ.ସ୍ୱ. କୃହଣିୀ, 
ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀ ଆତୟାଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସଭାୄନ ୄଓଫ ଓୟାିଟାର ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି
ସାପ୍ତାହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

ଯଫିାଯ ୟାୄଓଜ୍ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ଣ-ଈାଚ ନଓାଯୀ ତ/ିତ୍ନୀ ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଭୃତୁୟ  ସ୍ଙାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ୂସଂୂର୍ଣ୍  ଓଭିା ଅଂର୍ଓି  
ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ଅଧାଯ ଓଯ ି ରାବ କୁଡଓିଯ ୄଟଫୁର ଓୁ ଫଘିାଯ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଓବ୍ନାନୀ ଣ-ଈାଚ ନଓାଯୀ ତ/ିତ୍ନୀ ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ TTD ସଯୁକ୍ଷାଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆଥାନ୍ତ ି׀  

ୄଭାଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ସାଧାଯଣତଃ 5 ପ୍ରତରି୍ତଯ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ ׀  

ସଭହୂ ରିସୀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ଫାହାୄଯ ଏଓ ସଭହୂ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ, ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ସଂଔୟା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟା ଧଯନୁ୍ତ ׀ 
100 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ ସଭହୂ ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସଂଔୟା ଳ୍ପ, ଧଯନୁ୍ତ 25 ହୁଏ ଓନୁି୍ତ 
ୄଓୌଣସ ିଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଫନିା ׀  

ସାଧାଯଣତଃ, ନାଭାଙି୍କତ ଅଧାଯୄଯ ରିସୀସଫୁଓୁ ୄଓଫ ତ ିଭରୂୟଫାନ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ି
ସଦସୟଯ ଯଘିଣ ୄଓୌଣସ ିସୄନ୍ଦହ ଫନିା ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ୄମାକୟ ହୁଏ ׀  

ସଭହୂ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଭାଦଣ୍ଡ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓୁି ନାଭିତ ସଭୂହ କୁଡଓି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ׀ ସଭୂହ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଏଫଂ ନୟାନୟ 
ରାବସଫୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ‚ସଭୂହ‛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ନଭିନ ଫକ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ନ୍ତକ ତ ଅସଫିା 
ଈଘତି୍ :  

 ନମୁିକି୍ତଦାତା – ଓଭ ଘାଯୀ ସଭନ୍ଧ ୄମଈଁଥିୄଯ ଓଭ ଘାଯୀଯ ଫରଭିତଭାୄନ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି 

 ୂଫ ଯୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଣ୍ଡ/ସଭହୂ ୄମଈଁଠ୍ ିଯାଚୟ / ୄକ୍ଷତ୍ର ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  

 ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ ସହଓାଯୀ ସଂସ୍ଙା ଯ ସଦସୟ 
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 ଞି୍ଜଓୃତ ୄସଫା ଓଲବ୍ ଯ ସଦସୟ 

 ଫୟାଙ୍କ/ଡଚିାଆନଯ/ଭାଷ୍ଟଯ/ ବିସା ୄକ୍ରଡଟି ଓାଡ  ଧାଯଓ 

 ଫୟାଙ୍କ/NBSC କୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ନକି ତ ଡିୄ ାଚଟି୍ ସାଟପିିୄଓଟ ଧାଯଓ 

 ଫୟାଙ୍କ/ ଫିଳକ୍ ରିଭିୄଟଡ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଂର୍ୀଦାଯୀ 

ଈୄଯାକ୍ତ ଫକ କୁଡଓି ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ଫକ  ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସକୁଡଓୁି ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ 
ୄଫୈର୍ଣିଓ ଫବିାକ ଦ୍ୱାଯା ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅି ମାଆାୄଯ ׀  

 ‘ପ୍ରତୟାର୍ତି’ ସଭହୂ ଅଓାଯ ଈୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭୂହ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ମାଆ ନ ାୄଯ, ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ 
‘ସଭୂହ’ ୄଯ ଞି୍ଜଓୃତ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଫାସ୍ଗଫ ସଂଔୟା ଈୄଯ ୄଓଫ ସଭୂହ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ନଅିମାଆାୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଫୀଭା ଯାଶ ି

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ ିନଶିି୍ଚତ ରକା ରକା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯଭିାଣ ାଆଁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା ଏହାଓୁ 
ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଦଣ ୄଫତନ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

 ‘ସଭୄସ୍ଗ ଓଭିା ୄଓହ ିନୁୄହ’ଁ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭାୄଯ ରାକୁ ହୁଏ ׀ ୄପ୍ରା-ଯାଟା ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଓଭିା ଯପିଣ୍ଡ ସହତି 
ମୁକ୍ତ ଏଫଂ ରୁପ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭ 

ନାଭାଙି୍କତ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକ ୀଓଯଣ ଏଫଂ ଘଣନତି ରାବ ନୁସାୄଯ ନାଭାଙି୍କତ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପି୍ରଭିଣଭ 
ହାଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଫୟଫସାଣ ନୁସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ׀  

ଉଦାହଯଣ  

ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଭ ଘାଯୀ ସଭହୂ ପ୍ରତ ିସଭାନ ହାଯ ରାକୁ ୄହଫ, ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୄସ୍ଗ, ୄଭାଟାୄଭାଟ ିଯୂୄ 
ଓହଫିାଓୁ କୄର ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ନାଭାଙି୍କତ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନମୁିକି୍ତଦାତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଭାଣଓି ୄଯଓଡ  ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି
ପ୍ରୄତୟଓ ଫକ ୀଓଯଣ ୄଯ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସଂଔୟାଓୁ ୄଖାର୍ତି ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଏଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଆତୟାଦଯି ନାଭାଙି୍କତ ସଦସୟ ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକ ୀଓଯଣ ନୁସାୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟତା ଏଓ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓୃତଯି ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୟଫସାଣ ୄଯ ସୀଭିତ ନ ଥାଏ, 
ହାଯସଫୁ ରାକୁ ଓଯଫିାୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ନଚି ଓାମ ୟ–ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯ ଈୄମାକ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ନ୍ –ଡୁୟଟ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ନ୍ –ଡୁୟଟ ିସଭଣାଫଧି ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :  
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 ମଦ ିି.ଏ. ଓବଯ ୄଓଫ ଡୁୟଟଯି ସୀଭିତ ସଭଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ୂଏଫଂ ଦନିଯ 24 ଖଣ୍ଟା ାଆଁ ୄହାଆ 
ନ ଥାଏ , ଏଓ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ, ଧଯନୁ୍ତ ଈମୁକ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ 75 ପ୍ରତରି୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀ 

 ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତଠ୍ାଯୁ ଚାତ ୄହାଆଥିଫା ଏଫଂ ନୁମୁକି୍ତ ସଭଣୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖ ଟଣା ାଆଁ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ି
ଓବଯ ରାକୁ ହୁଏ ׀  

ଫ୍-ଡୁୟଟ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ମଦ ି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଓଫ ସୀଭତି ସଭଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓଭ ଘାଯୀ ଓାମ ୟୄଯ ଏଫଂ/ଓଭିା 
ପିସଅିର ଡୁୟଟ ିୄଯ ନ ଥାଏ, ଏଓ ହ୍ରାସ ଓଯ ିମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ, ଧଯନୁ୍ତ ଈମୁକ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ 50 ପ୍ରତରି୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଏ 
  ׀

ଭୃତୁୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଯ ଫଚଧନ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନ୍ତକ ତ, ଭୃତୁୟ ରାବ ଓୁ ଫହବୂିତ ଓଯ ିସଭହୂ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓୁି ଚାଯୀ ଓଯଫିା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ 

ସଭହୂ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫାନସ/ଭାରସ 

ୄମୄହତୁ ୄକାଟଏି ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓମ୍ ପ୍ରର୍ାସନଓି ଓାମ ୟ 
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙ  ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଫୟତୀତ, ସାଧାଯଣତଃ ସଭହୂଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ୄହଫ ନାହିଁ ׀ ୄତଣୁ, ଏଓ ୄସ୍କର ନୁସାୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ ׀ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣ ନ୍ତକ ତ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିସନ୍ଦବ ୄ ଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

 ନୁଓୂ ନୁବୂତଓୁି ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଡସିଓାଈଣ୍ଟ ୂୄଫାନସ  ଦ୍ୱାଯା ଯୁସ୍କତୃ ଓଯାମାଏ 

 ପ୍ରତଓୂି ନୁବୂତଓୁି ଏଓ ୄସ୍କର ନୁସାୄଯ, ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ ୄରାଡଙି୍ଗ ୂଭାରସ  ଦ୍ୱାଯା ଦଣି୍ଡତ ଓଯାମାଏ 

 ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ସାଭାନୟ ହାଯ ସଫୁ ରାକୁ ୄହଫ ମଦ ିଦାଫୀ ନୁବୂତ,ି ଧଯନୁ୍ତ, 70 ପ୍ରତରି୍ତ ଥାଏ  

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ  

 ପଭ କୁଡଓୁି ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯଫିା ାଆଁ ଫତିଯଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଯାମାଆଥିଫା 
ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଦସ୍ଗାଫଚି ଓୁ ଯଖିଫା ପ୍ରଥାକତ ୄଟ ׀ 

 ୄସ ଏହ ିୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଦସୟ ର୍ାଯୀଯଓି ଦୁଫ ତା ଓଭିା ତୁଟ ିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ 
ନୁୄହଁ ମାହା ତାଯ ଂର୍ଦାନଓୁ  ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ପ୍ରତିାଦତି ଓଯିାୄଯ ׀ 

 ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଯଓି ିଏହ ିଫୂ ସତଓ ତା ଓୁ ହଟାଆ ଦଅିମାଏ, ଓାଯଣ ଏହାଓୁ ଏହ ିଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଫୁଛା ମାଆଙ ି
ଏଫଂ/ଓଭିା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯାମାଆଙ ିୄମ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭଯ ୂଫ ଯୁ ଥିଫା ଫଓିାଙ୍ଗତା ଏଫଂ ୄସବ ିଫଓିାଙ୍ଗତା 
ପୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସଂଘଣୀ ପ୍ରବାଫ ଭଧ୍ୟ ଫହବି ୂ ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଫର୍ୟ ଏହ ିପ୍ରଥା ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

 ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 
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1) ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ, ସଭୂହ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫା ୄମ ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

2) ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତଦାତା-ଓଭ ଘାଯୀ ସଭୂହଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

I. ଈକି୍ତ 1 ସତୟ  ଈକି୍ତ 2 ଭିଥୟା ୄଟ 

II. ଈକି୍ତ 2 ସତୟ  ଈକି୍ତ 1 ଭିଥୟା ୄଟ 

III. ଈକି୍ତ 1  ଈକି୍ତ 2 ସତୟ ଟନ୍ତ ି

IV. ଈକି୍ତ 1  ଈକି୍ତ 2 ଭଥିୟା ଟନ୍ତ ି 

 

ସୂଘନା 

ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଂର୍ ଯୂୄ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ତା’ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ସ୍ଙାନାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତଯି ଈୄମାକ ଓୄଯ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଡ ଫଡ ସଭୂହ ରିସୀ କୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :  

ସହ ଫୀଭା : ଏହା ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄକାଟଏି ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ସାଧାଯଣତଃ, ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ସଙ୍କଟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯ ିଏହା ଓଯା ମାଆଥାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା 
ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଧଯନୁ୍ତ, 60% ଂର୍ ସହତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା A ଏଫଂ 40% ଂର୍ ସହତି ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା B, ସାଭାନୟତଃ, 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା A ରିସୀ ଯ ଚାଯୀ  ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ସହତି ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ଫରି୍ଣକୁଡଓୁି ସମ୍ଭାୁଥିଫା ପ୍ରଧାନ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄହଫ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା B ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀଯ 40% ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା A ଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓଯଫି ׀ 

ୁନଃ ଫୀଭା : ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ  ଅଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୄଯ ? ୄସ ତାଯ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟଓୁ ଓିଯ ିସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ? ୄସ ତା’ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ନୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହତି ନୁଃ-ଫୀଭିତ ଓଯ ିଏହା ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ଏହାଓୁ 
ୁନଃଫୀଭା ଓୁହାମାଏ ׀ ୁନଃ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄତଣୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି, ସନ୍ଧ ିଓୁହାମାଈଥିଫା ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଫୟଫସ୍ଙା 
ଦ୍ୱାଯା ୄହଈ, ଥଫା ଐଙ୍ଚଓି ୁନଃ ଫୀଭା ଓୁହାମାଈଥିଫା ପ୍ରଓଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ଅଧାଯୄଯ ୄହଈ, ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀ ୁନଃଫୀଭା ଓୁ 
ଫଶି୍ୱ-ଫୟାଓ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହା ସଙ୍କଟଓୁ ଦୂଯ ଦୂଯାନ୍ତ ଓୁ ପ୍ରସାଯତି ଓୄଯ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

a) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଈୄଯ ମ ୟୄଫର୍ତି ୄଟ ମାହାଓୁ ସୁସ୍ଙତା ଓଭିା ୄଯାକୄଯ ୀଡତି ଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ 
ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀  

b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄଟ ׀  
c) ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ମଥାଥ  ସନୁ୍ତନ ଯଖିଫା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତିୄ ମାକିତାମକ ଓତା 

ଏଫଂ ତା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ାଆଁ ରାବଦାଣିଓତା ସଯୁକି୍ଷତ ଯୄହ ׀  
d) ୄଓୄତକୁଡଏି ଓାଯଓ ମାହା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ବୟାସ, 

ଫୟଫସାଣ, କଠ୍ନ, ଯଫିାଯ ଆତହିାସ, ତୀତଯ ୄଯାକ ଓଭିା ସଚ ଯୀ, ଘତି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ ିଏଫଂ ନଫିାସ ସ୍ଙାନ ׀  
e) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଓୁ ଫାଧା ୄଦଫା ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଠ୍କି୍ 

ଫକ ୀଓଯଣ  ନଷି୍ପକ୍ଷତା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଭଧ୍ୟ ׀  
f) ବିଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରଥଭ ସ୍ଗଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରତୟାର୍ତି କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚାଣଫିାୄଯ ୄସ 

ସଫ ୄ ଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଙାନୄଯ ଥାଏ ׀  
g) ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି : ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ, ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି, କ୍ଷତିୂର୍ତ୍,ି ଂର୍ଦାନ, ପ୍ରତୟାସନ 

ୂପ୍ରସ୍ଙାନ  ଏଫଂ ଅସନ୍ନ ୂନଓିଟସ୍ଙ  ଓାଯଣ ׀  
h) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଭୂଔୟ ସାଧନକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି: ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ , ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ, ଅଥଓି ଦସ୍ଗାଫଚି, ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟ  ଏଫଂ 

ଫକି୍ରଣ ଯିୄ ାଟ  ׀  
i) ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ମାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ 

ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ ିଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀  
j) ଣ-ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିାଯ 

ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ ନାହିଁ ׀  
k) ସଂଔୟାମକ ଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଦ୍ଧତ ିୄହଈଙ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଥିଫା ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ୄମଈଁଠ୍ ିସଙ୍କଟଯ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ସଂଔୟାମକ ଓ ଓଭିା ପ୍ରତରି୍ତ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ ׀  
l) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଂୂର୍ଣ୍  ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ 

ସଙ୍କଟ ଫକ ୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  
m) ସଭହୂ ଫୀଭାଓୁ ଭୂଔୟତଃ ହାଯାହାଯ/ିଭଧ୍ୟଭ କୁଡଓିଯ ନଣିଭ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଯ ନହିତିାଥ  

ୄହଈଙ ିୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭାନଓ ୂଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ   ସଭହୂଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ 
  ׀
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଓୁ ଈବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ହତିଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ୄସ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ମାଈଙ ିଏଫଂ ୄସହ ି
ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ୄଓୌଣସ ିହାନ ିଖଟଣାୄଯ ଅଥଓି ହାନିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସଂଔୟାମକ ଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ପ୍ରତରି୍ତ  ସାଂଖିଓ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ, ଏଫଂ 
ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ନୁୄହଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ଗ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭହୂଓୁ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯ ିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀  

ନମୁିକି୍ତଦାତା-ଓଭ ଘାଯୀ ସଭୂହଭାନଙ୍କ ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫଫିଧି ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ମଥା : ଶ୍ରଭିଓ ଣୁନିନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଙା, 
ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନ କୁଡଓୁି ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ନଭିନ ଓାଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ନାହିଁ ?  

I. ରିଙ୍ଗ 

II. ତ/ିତ୍ନୀଯ ୄଯାଚକାଯ 

III. ବୟାସ 

IV. ନଫିାସ ସ୍ଙାନ 

ପ୍ରଶନ 2 

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ସଦି୍ଧାନ୍ତ ନୁସାୄଯ, ଫୀଭତି ଓୁ __________ ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

I. ଫୀଭା ଯାର୍ ିମ ୟନ୍ତ ଫାସ୍ଗଫ ହାନ ି

II. ଫାସ୍ଗଫୄଯ ଔଙ୍ଙ  ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି

III. ଈବଣ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ି

IV. ଫୀଭା ଯାର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫାସ୍ଗଫ ହାନ ି 

ପ୍ରଶନ 3 

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ାଆଁ, ଏଓ ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ପ୍ରଥଭ  ଭଔୂୟ ଅଧାଯ ୄହଈଙ ିତା’ ____________ ׀  

I. ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଦସ୍ଗାଫଚି 

II. ଅଥଓି ୄଯଓଡ  

III. ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ୄଭଡଓିର ୄଯଓଡ  

IV. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  

ପ୍ରଶନ 4 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଂୂର୍ଣ୍  ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ _______________ ׀ 

I. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ତଥୟଓୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ׀ 

II. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯ ସଭସ୍ଗ ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷା  ଯୀକ୍ଷଣ ସଂୂର୍ଣ୍  ୄହାଆମାଏ 

III. ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତା ଫୂ ଓ ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଫକ କୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ  

IV. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ୄଯ ରିସୀଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  
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ପ୍ରଶନ 5 

ସଂଔୟାମକ ଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଦ୍ଧତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଈକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିବୂର ୄଟ ? 

I. ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ପ୍ରୄପସନାର ଙ୍କ ସହାଣତାୄଯ ସଂଔୟାମକ ଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଦ୍ଧତ ିଏଓ ଫଡ ଫୟଫସାଣ ସମ୍ଭାଫିାୄଯ ଧିଓ 
ୄଫକ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

II. ୄଭଡଓିର ୄଯପଯୀ ଓଭିା ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଫନିା ସଂଔୟାମକ ଓ ଙ୍କ ଅଧାଯୄଯ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓଭିା ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓିଯ 
ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ ׀  

III. ଏହ ିଦ୍ଧତଓୁି ଘଓିତି୍ସା ଫଜି୍ଞାନ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

IV. ଏହା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଙ୍କ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସସୁଂକତ/ିସାଭଞ୍ଜସୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ׀  

 

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ  

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତା ତା’ ତ/ିତ୍ନୀଯ ୄଯାଚକାଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫତି ହୁଏ ନାହିଁ, ମଦି ୄସଭାନଙ୍କ ନଚି ଫୟଫସାଣ ୄହଈଙ ି
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଓାଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ଯୁକଣତା ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯିାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ସଦି୍ଧାନ୍ତ ନୁସାୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫାସ୍ଗଫ ଭୂରୟ ଓଭିା ହାନ ିାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦଅିମାଏ, ଓନୁି୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଯଭିାଣ 
ମ ୟନ୍ତ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ାଆଁ, ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ଭଔୂୟ ଅଧାଯ ୄହଈଙ ିତା’ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଓଭିା ଅୄଫଦନ ପଭ , ୄମଈଁଥିୄଯ 
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ତଥୟଓୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଂରୂ୍ଣ୍  ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତା ଫୂ ଓ ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଈମୁକ୍ତ 
ସଙ୍କଟଫକ କୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ସଂଔୟାମକ ଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱାଯା ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓଭିା ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ଧିଓ ସତଓ ତା ୂର୍ଣ୍  ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 
ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯାମାଏ ଓାଯଣ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ତୀତ ନୁବୂତ ିଓୁ ଏଓ ଜ୍ଞାତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ   ବିନ୍ନତା ୂଙାଣାଙ୍କନ  
ହସିାଫୄଯ ସଂଔୟାମକ ଓ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ׀  
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ଧ୍ୟାଣ 21 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ  

 
ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ ଯଘିାନ ପ୍ରକ୍ରଣିା, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗାଫଚି ଏଫଂ ଦାଫୀ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ଏସଫୁ 
ଈୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ׀ ଏହା ଫୟତୀତ, ଅୄଭ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀ ଯଘିାନଓୁ  ଭଧ୍ୟ ୄଦଖିଫା ଏଫଂ TPA 
ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା ଓୁ ଫୁଛଫିା ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ଯଘିାନ 
B. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଯଘିାନ 
C. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓିୄଯ ଦରିରୀଓଯଣ 
D. ଦାଫୀ ସଂଯକି୍ଷତ ୂଯଚିବ   ଓଯଫିା 
E. ଦାଫୀ ଯଘିାନ : ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା 
F. ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ୂTPA) ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା   
G. ଦାଫୀ ଯିଘାନ- ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନଭୄତ ସଭଥ  ୄହଫା ଈଘତି୍ : 

a) ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଷ୍ଟଓୄହାରଡଯ ୂହତିଧାଯୀ  ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
b) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁ ଯ ସଂଘାନ ଓଯ ିଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯଫିାୄଯ 
c) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଦସ୍ଗାଫଚି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
d) ଦାଫୀସଫୁ ାଆଁ ଯଚିବ  ୂସଂଯକ୍ଷଣ  ଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓିଯ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
e) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
f) TPA ଫରି୍ଣୄଯ ଧାଯଣା ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓାଓୁ ଫୁଛଫିାୄଯ 
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A. ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ଯଘିାନ 

ଏହାଓୁ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ହୃଦଣଙ୍ଗଭ ଓଯାମାଆଙ ିୄମ ଫୀଭା ୄହଈଙ ିଏଓ ‘ପ୍ରତରୁି୍ତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଏଓ ‘ସାକ୍ଷୀ’ ୄଟ ׀ 
ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣା ଖଟଫିାଯ ପସ୍ୱଯୂ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଫାସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷା ׀ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଓୄତ 
ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦର୍ ନ ଓୄଯ, ତାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ୄସ ୄଓୄତ ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ତା’ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଓୁ ଯକ୍ଷା ଓୄଯ, ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ ׀ ଫୀଭାୄଯ 
ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓାଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄହଈଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ׀  

1. ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ 

ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଯଘିାନ ୄଓଭିତ ିଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ୄଦଖିଫା ୂଫ ଯୁ, ଅୄଭ ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ 
ୄଓଈଭଁାୄନ ହତିାଥ ୀ  ୂଯୁଘ ିୄନଈଥିଫା  କ୍ଷ ଟନ୍ତ ି׀  

ଘତି୍ର 1: ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରୟିାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ 

 
 

ଗ୍ରାହଓ 
ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଈଙ ିପ୍ରଥଭ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ୂହତିଧାଯୀ  ଏଫଂ ‘ଦାଫୀ 
ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ ା’ 

ଭାରିଓ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାରିଓଭାନଙ୍କ ‘ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ’ ଯୂୄ ଏଓ ଫଡ ୄଷ୍ଟକ୍ ୂଂର୍ ଭାଭୀତ୍ୱ  ଙ ି׀ 
ମଦି ଦାଫୀକୁଡଓି ରିସୀ ଧାଯୀଭାନଙ୍କ ନଧିିସଫୁଯୁ ଯୂଣ ଓଯାମାଏ, ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, 
ୄସଭାୄନ ହିଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ାଆଁ ଦାଣୀ ଯହନ୍ତ ି׀  
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ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ 
ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ସଭସ୍ଗ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ, ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଦାଫୀ  ଡଚିାଆନସଫୁଓୁ 
ଫୁଛଫିାୄଯ, ରିସୀ ସର୍ତ୍ ାଫୀ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ  ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଆତୟାଦ ିଓୁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାୄଯ, 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀  

ଫନିୟିାଭଓ 

ଫନିଣିାଭଓ ୂବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ  ଏହାଯ ନଭିନ ରକ୍ଷୟକୁଡଓିୄଯ ଏଓ 
ଭୂଔୟ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ଟନ୍ତ ି:  
 ଫୀଭା ଯିୄ ଫର୍ ୄଯ ର୍ଙୃ୍ଖା ୂନୁର୍ାସନ  ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା 
 ରିସୀଧାଯୀ ଯ ହତି ଯ ସଯୁକ୍ଷା ଓଯଫିା 
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ  ଦୀଖ ାଫଧି ଅଥଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା 

ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଓୁହାମାଈଥିଫା ୄସଫା ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାୄନ, ୄମଈଭଁାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓୁି 
ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ଧା/ୄବ୍ରାଓଯ 
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା/ୄବ୍ରାଓଯଭାୄନ ନା ୄଓଫ ରିସୀ ଫକି୍ରି ଓଯନ୍ତ ି׀ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାୄଯ 
ଏଭାୄନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ୄସଫା ୄଦଫାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଏ ׀  

ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ଧା/ଡାକ୍ତଯଔାନା 
ୄସଭାୄନ ନଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ଫାଧ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଓଯୁଙ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଡାକ୍ତଯଔାନା ଟ ିTPA ଯ ୟାୄନର ୄଯ ଙ,ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ନକଦହୀନ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଦଫାଓୁ 
ଡଫି ׀  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଦାଫୀକୁଡଓୁି ଯଘିାନ ଓଯଫିା ଥ  ୄହଈଙ ିଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହ ିୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ/ରକ୍ଷୟ 
ଓୁ ସଂଘାତି ଓଯଫିା ׀ ଫର୍ୟ, ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଏହ ି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଯ ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

2. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଦାଫୀ ଯଘିାନ ଯ ବୂଭିଓା 

ଈୄଦୟାକ ତଥୟ ନୁସାୄଯ – ‚ ଫଚାଯ ଯ ଧିଓାଂର୍ ବାକ 100% ହାନ ି ନୁାତ ଯ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ୄଯ ଓାମ ୟ ଓଯୁଥିଫା ସହତି, ଫବିିନ୍ନ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ହାନ ିନୁାତ 65% ଠ୍ାଯୁ  120% ଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ମ ୟନ୍ତ ର୍ଙୃ୍ଖାୄଯ ଙ‛ି ׀ ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ଫୟଫସାଣୄଯ କ୍ଷତ ିସହୁଙନ୍ତ ି׀  

ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଯଣିାଭ ଅଣିଫା ାଆଁ ସ୍ୱସ୍ଙ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଅଘଯଣ ଏଫଂ 
ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଓୁର୍ ସଂଘାନ ଅୄଣଆଫାଯ ଏଓ ଫଡ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଏଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ନୁୄହ ଁ?  

I. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଂର୍ୀଦାଯ 

II. ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫବିାକ 

III. ଫନିଣିାଭଓ 

IV. ଟ.ିି.ଏ.  
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଯଘିାନ 

1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଘୟାୄରଞ୍ଜ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄାଟ ୄ ପାରି ଯ ନନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓୁି କବୀଯ ଯୂୄ ଫୁଛଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ମାହା ପୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀକୁଡଓୁି 
ସପତା ସହତି ସଂଘାତି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

a) ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ ୄଟ ୄମଈଁଠ୍ ିସଯୁକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈଥିଫା ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ୄହଈଙ ିଏଓ ଭନୁର୍ୟ ׀ 
ଏହା ଅୄଫକାମକ ଓ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଥିାଏ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ନୟ ଫକ ଯ ଫୀଭାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଓୁ 
ୄଡ ନାହିଁ ׀  

b) ବାଯତ ୄଯ ତୟନ୍ତ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଯାକ, ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରତ ି ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଏଫଂ ନୁକାଭୀ ଓାମ ୟଓା ୂପୄରା ପ୍  ଥାଏ ׀ 
ଏସଫୁଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଯାକ  ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରତ ିୄଓୄତଓ ୄରାଓ ତୟଧିଓ ଯୂୄ ସତଓ  ଥାଅନ୍ତ ିତ ନୟୄଓୄତଓ 
ଏ ସଭନ୍ଧୄଯ ଘନି୍ତତି ନ ଥାନ୍ତ ି׀  

c) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା, ଓୄ ାୄଯଟ ସଂକଠ୍ନ ବ ିଏଓ ସଭୂହ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ଫୟାଙ୍କ ବ ିଏଓ ଔଘୁୁଯା ଫକି୍ରଣ ଭାଧ୍ୟଭ 
ଚଯଅିୄଯ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହାଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄକାଟଏି କ୍ଷୄଯ ଈତ୍ପାଦଓୁ ଏଓ ଭାନଓ ୄବାକୟ ଫସୁ୍ଗ ଯୂୄ ଫକି୍ର ି
ଓଯାମାଏ ତ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଗ୍ରାହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସକୁଡଓୁି ୄମାକୟ ଓଯାମାଏ ׀  

d) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ସକ୍ରିଣ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫାଯ ଓାମ ୟ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 
ଫର୍ୟ, ଈରବ୍ଧତା, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତା, ଘଓିତି୍ସା ଦ୍ଧତ,ି ଫରି ଓଯଫିା ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯ, ସଚ ନ ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନା ବ ିସଭସ୍ଗ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଙ୍କ ଘାଚ ୄ ଯ ଫହୁତ ାଥ ଓୟ ଥାଏ ମାହା ଦାଫୀକୁଡଓୁି ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓଯଦିଏି ׀  

e) ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫା ଫବିାକ ଦୂତତଭ ଫଓିାର୍ର୍ୀ ୄଟ ׀ ନୂତନ ୄଯାକ  ଫସ୍ଙାସଫୁ ଚାତ ୄହଈଙ ିମାହା ପୄଯ ନୂତନ ଘଓିତି୍ସା 
ଦ୍ଧତସିଫୁଯ ଫଓିାର୍ ୄହଈଙ ି ି ଏକୁଡଓିଯ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ׀ ଓ-ିୄହାଲ୍ ସଚ ଯୀ, ୄରଚର୍ ଘଓିତି୍ସା, ଆତୟାଦ ି  ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ׀
ଫୀଭାଓୁ ଧିଓ ୄଫୈର୍ଣିଓ ଓଯ ି ୄଦଆଙୁ ଏଫଂ ୄସବ ିପ୍ରକ୍ରିଣା ାଆଁ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓୁି ସମ୍ଭାଫିା ାଆଁ ୄଓୌର୍ ଫଯିତ 
ଈନ୍ନତଓିଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

f) ଏସଫୁ ଓାଯଓଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଯୂୄ, ଏଓ ଭାନଫ ର୍ଯୀଯ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯା ମାଆ ନ ାୄଯ, ଏହ ିସତୟ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍  ନୂତନ 
ଦକି ମୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଦୁଆ ଚଣ ୄରାଓ ସଭାନ ୄଯାକ ାଆଁ ସଭାନ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରତ ିବିନ୍ନ ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିା ୄଦଔାଆ ାଯନ୍ତ ିଓଭିା ବିନ୍ନ 
ବିନ୍ନ ଘଓିତି୍ସା ଓଭିା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫଧିଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ୄାଟ ୄ ପାରି ତୀବ୍ର ବାଫୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ାଈଙ ି ି ସ ବୄ ׀ ତୀବ୍ର ଫୃଦ୍ଧଯି ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄହଈଙ ି ଫହୁତ ସଂଔୟାଯ ଈତ୍ପାଦ ׀ 
ଫଚାଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ର୍ହ ର୍ହ ସଂଔୟାୄଯ ଈରବ୍ଧ ଏଫଂ ୄକାଟଏି ଓବ୍ନାନୀ ବିତୄଯ ଫ ି ଚୄଣ ୄନଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଈତ୍ପାଦ 
ାଆାଯଫି ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଈତ୍ପାଦ ଏଫଂ ଏହାଯ ପ୍ରଓାଯ ଯ ନଚିଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତା ଯହଙି ି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ସମ୍ଭାଫିା ଫୂ ଯୁ ଏହାଯ 
ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄାଟ ୄ ପାରି ଯ ଫୃଦ୍ଧ ିସଂଔୟାଯ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ଭଧ୍ୟ ଅଣି ଥାଏ – ଏହସିଫୁ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଔଘୁୁଯା ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ଧଯନୁ୍ତ, 300,000 
ସଦସୟଙୁ୍କ 100,000 ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ଫକି୍ରି ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ, ତ ିଓମ୍ ୄଯ ପ୍ରାଣ 20,000 ଦାଫୀ ାଆଁ ୄସଫା ୄଦଫାଓୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ୄହଫାଓୁ ଡଫି ׀ ନକଦହୀନ ୄସଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା  ଦାଫୀକୁଡଓି ତୀବ୍ର ସଭାଧାନ ସହତି, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଫବିାକଓୁ ସଂକଠ୍ତି ଓଯଫିା 
ଏଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀  
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ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ବାଯତୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙାନୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ 
ସୁଯକ୍ଷା ଦଏି ׀ ଦାଫୀକୁଡଓି ସମ୍ଭାୁଥିଫା ଦ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥ  ୄହଫା ାଆଁ ସାଯା ୄଦର୍ୄଯ 
ଘାରୁଥିଫା ପ୍ରଥାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଫୁଛଫିା ଈଘତି୍ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ତା’ ସହତି ଈରବ୍ଧ ଥିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତା, ନୁବୂତ ି  ଫବିିନ୍ନ ସାଧନ ଯ ଈୄମାକ ଓଯ ିଏହ ି ଘୟାୄରଞ୍ଜକୁଡଓିଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ନ୍ତଭି ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଏଓ ଫୟକି୍ତ, ମାହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିଏଫଂ ମିଏ ତା’ ନଚିଯ ଓଭିା ଯଫିାଯଯ ୄଯାକ ଯ ର୍ାଯୀଯଓି  
ସଂୄଫକାମକ ଓ ଘା ୄଦଆ କତ ିଓଯୁଙ,ି ତାହାଓୁ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିିଫାଯ ସୄନ୍ତାର୍ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଦକ୍ଷ ଦାଫୀ ସଂଘାନ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଈଘତି୍ ଦାଫୀଓୁ ଈଘତି୍ ଫୟକି୍ତଓୁ ଈଘତି୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ନିୄ ଚ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃତ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ୂTPA) ଯ ୄସଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/TPA ଓୁ ଜ୍ଞାତ ୄହଫା ସଭଣ ଠ୍ାଯୁ ରିସୀ ଭାନଦଣ୍ଡ ହସିାଫୄଯ ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସଭଣ 
ମ ୟନ୍ତ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ୂର୍ଣ୍ ତଃ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଘଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ, ପ୍ରୄତୟଓଯ ନଚିଯ ପ୍ରସଂକୀଓତା ଥାଆ, ଏହା ୄଦଆ କତ ିଓଯଥିାଏ ׀  

ନଭିନୄ ଯ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ଦଅିମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରଣିାକୁଡଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୂହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ  କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଟନ୍ତ ି
ମାହା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଫୃହତ୍ ବାକ ହୁଏ ׀  

ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଈତ୍ପାଦ ଓଭିା ବଣାନଓ ୄଯାକ ଓଭିା ୄଦୈନଓି ନକଦ ଈତ୍ପାଦ ଆତୟାଦ ିନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀ ାଆଁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା  ସହାଣଓ 
ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ତୟନ୍ତ ସଭାନ ୄହାଆାୄଯ, ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ ୄମ ୄସହ ିଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ନକଦହୀନ ସୁଫଧିା ନ୍ତକ ତ ଅସ ିନ ାଯନ୍ତ ି
  ׀

ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀ ୄହାଆାୄଯ ଏଓ :  

a) ନକଦହୀନ ଦାଫୀ 

ବର୍ତ୍ ିଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ସଭଣୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ୄନଟେଓ  ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/ଟ.ିି.ଏ ଠ୍ାଯୁ 
ଏଓ ୂଫ -ନୁୄଭାଦନ ଅଧାଯୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/ ଟ.ିି.ଏ. ନଓିଟୄଯ 
ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭା ଓୄଯ ׀  

b) ପ୍ରତିୂରି୍ତ୍ ଦାଫୀ 

ଗ୍ରାହଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ତା’ ନଚି ସଂସାଧନ ଠ୍ାଯୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ଦାଫୀଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/ଟ.ିି.ଏ. ାଔୄଯ ତା’ ଦାଫୀଓୁ ପାଆର ଓୄଯ ׀  

 ଈବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭୂବୂତ ଘଯଣକୁଡଓି ସଭାନ ଯୄହ ׀  

ଘତି୍ର 2 : ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରୟିା ୄଭାଟା ୄଭାଟ ିଯୂୄ ନଭିନରିଖିତ ଘଯଣ ୄନଆ କଠ୍ତି (ସଠ୍କି୍ କ୍ରଭୄଯ ନାହିଁ)  
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a) ସୂଘନା 

ଦାଫୀ ସୂଘନା ଗ୍ରାହଓ  ଦାଫୀ ଟମି୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓ ଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ୄଟ ׀ ଗ୍ରାହଓ ଓବ୍ନାନୀ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯ ିାୄଯ ୄମ ୄସ ଏଓ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄମାଚନା ଓଯୁଙ ିଓଭିା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଖଟତି ୄହଫା ୄଯ ସୂଘନା ଦଅିମାଆାୄଯ ׀ 
ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ବର୍ତ୍ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ׀  

ଏୄଫ ମ ୟନ୍ତ, ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାଯ ସଘୂନା ଯ ଓାମ ୟ ଏଓ ଘାଯଓିତା ଥିରା ׀ ଫର୍ୟ, ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର 
ସାଧ୍ୟ ଦାଫୀଯ ସଘୂନା ଈୄଯ ୄଚାଯ ୄଦଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ସାଧାଯଣତଃ ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ୂଫ ଯୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ଏଫଂ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଯସିି୍ଙତ ିୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ 24 ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ׀  
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ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସଘୂନାଯ ସଭଣାନୁସାୄଯ ଈରବ୍ଧତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/ଟ.ିି.ଏ. ଓୁ ଏହା ସତୟାିତ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ 
ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରାହଓଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ମଥାଥ  ୄଟ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଙଦମଯୂଧାଯଣ ଓଭିା ଙ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଫୄୄଫୄ, ଘାଚ  
ଓମ୍ ଓଯଫିାଓୁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ଓଯଫିାୄଯ ଫ ିସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 

ୂୄଫ  ସୂଘନାଯ ଥ  ଥିରା ׀ ‘ଏଓ ରିଖିତ, ଈସ୍ଙାିତ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ତ୍ର’ ଓଭିା ପୟାସ,  ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାଯଣ  ୄପ୍ରୌୄଦୟାକିଓୀ ଯ ଫଓିାର୍ 
ସହତି, ଫର୍ତ୍ ଭାନ ସଘୂନା 24 ଖଣ୍ଟା ୄଔାରା ଥିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/ଟ.ିି.ଏ. ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଘାମାଈଥିଫା ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଫଂ 
ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍  ଆ-ୄଭର ଚଯଅିୄଯ ସୂଘନା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀  

b) ଞି୍ଜଓଯଣ 

ଏଓ ଦାଫୀଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ୄହଈଙ ିଦାଫୀଓୁ ସଷି୍ଟଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯଫିାଯ ଏଫଂ ଏଓ ସନ୍ଦବ  ସଂଔୟା ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଯ 
ଈୄମାକଓଯ ିଦାଫୀଓୁ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଦାଫୀ ଓୁ ୄଔାଚାମାଆ ାଯଫି ׀ ଏହ ିସଂଔୟାଓୁ ଦାଫୀ ସଂଔୟା, ଦାଫୀ ସନ୍ଦବ  ସଂଔୟା 
ଓଭିା ଦାଫୀ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ସଂଔୟା ଓୁହାମାଏ ׀ ଦାଫୀ ସଂଔୟା ସଷି୍ଟଭ  ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓି 
ଅଧାଯୄଯ ସାଂଖିଓ ଓଭିା ଅରଫା-ସାଂଖିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଥୄଯ ଦାଫୀ ସଘୂନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆକୄର, ସାଧାଯଣତଃ ଏଫଂ ସଠ୍କି୍ ରିସୀ ସଂଔୟା  ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ୄଭ ଔାଆୄର, 
ଏଓ ସନ୍ଦବ  ସଂଔୟାଯ ଞି୍ଜଓଯଣ  ଚାତ ହୁଏ ׀  

ଥୄଯ ଦାଫୀ ଟ ିସଷି୍ଟଭ ୄଯ ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆକୄର, ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତାହା ାଆଁ ଏଓ ଯଚିବ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଅଓାଈଣ୍ଟୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆମିଫ 
 ତଣୁ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଯଚିବ  ଯାର୍ ିଏଓୄ ׀ ସୂଘନା /ଞି୍ଜଓଯଣ ସଭଣୄଯ, ସଠ୍କି୍ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିଓଭିା ଅଓନ ହୁଏତ ଚଣା ଡ ିନ ାୄଯ ׀
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ଯଚିବ  ୄଟ ୂଭଔୂୟତଃ ଐତହିାସଓି ହାଯାହାଯ ିଦାଫୀ ଈୄଯ ଅଧାଯତି  ׀ ଥୄଯ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଅଓତି ଓଭିା ପ୍ରତୟାର୍ତି ଯାର୍ ି
ଚଣା ଡକିୄର, ତାହାଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଯଚିବ  ଓୁ ଈଯ ଅଡଓୁ ଓଭିା ତ ଅଡଓୁ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯାମାଏ ׀  

c) ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ସତୟାନ 

ଥୄଯ ଦାଫୀଟ ିଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଘଯଣ ୄହଈଙ ିୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ପ୍ରାପି୍ତ ଯ 
ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ׀  

ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୁଛଫିା ଈଘତି୍ ୄମ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଭିନ ସଫୁ ତୟନ୍ତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଅଫର୍ୟଓତା ଟନ୍ତ ି׀  

 ୄଯାକଯ ଦରିରୀ ପ୍ରଭାଣ 
 ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା 
 ଅନ୍ତଃ-ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ଫଧି 
 ନୁସନ୍ଧାନ ଯିୄ ାଟ  
 ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ 
 ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଧିଓ ଯାଭର୍  
 ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ାଆଁ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯ ପ୍ରଭାଣ  

ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ସତୟାନ ୄଯ ଏଓ ମାଞ୍ଚତାରିଓା ଥାଏ ମାହାଓୁ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଯ ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ ׀ ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସବ ିମାଞ୍ଚ ତାରିଓାକଡୁଓି ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଦରିରୀଓଯଣଯ ଂର୍ ଟନ୍ତ ି׀  
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ଏହ ିଘଯଣୄଯ ହଚମିାଆଥିଫା ଦରିର ଈୄଯ ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଏ – ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଏହ ିଫନୁି୍ଦୄଯ ଗ୍ରାହଓ/ଡାକ୍ତଯଔାନା 
ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯା ମାଆ ନ ଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ଭାକିଫାୄଯ ସଂକୃ୍ତ ׀ ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଭାକିଫା ଫୂ ଯୁ ଚଭା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗାଫଚି ଯ ମାଞ୍ଚ ଓୁ ପ୍ରଥୄଭ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଓଯନ୍ତ ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହଓ ସୁଫଧିାୄଯ ୄଡ ନାହିଁ ׀  

d)  ଫରି ଓଯଫିା ସଘୂନାଓୁ ଧଯି ଯଖିଫା (ଓୟାଚଯ ଓଯଫିା)  

ଫରି ଓଯଫିା ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଘକ୍ରଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଂର୍ ୄଟ ׀ ାଯବ୍ନଯଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକଡୁଓି ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ ଓ ନ୍ତକ ତ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ସୀଭା ଥିଫା ଘଓିତି୍ସାୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ କୁଡଓିଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଔନ୍ତ ି ି ଭାନଓ ପ୍ରଥା ୄହଈଙ ׀ ଘଓିତି୍ସା 
ଘାଚ କୁଡଓୁି ନଭିନଭୄତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯଫିା : 

 ଞି୍ଜଓଯଣ  ସବିସ ଘାଚ  ସହତି ୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡ ,  ନସଂିଘାଚ  

 ICU ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଆନୄଟନିସଭ୍ ୄସଫା ୄଯର୍ନ ାଆଁ ଘାଚ  

 ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘାଚ , ଏୄନସୄଥସଅି, ଯକ୍ତ, ସ, ିୄ ଚନ, ସଚଓିର ଈଓଯଣ, ର୍ଧ  ଡ୍ରକସ, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିଓ ସାଭଗ୍ରୀ  
ଏସ, -ୄଯ, ଡାଏରିସସି୍, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି, ୄସୄଭଓଯ ଯ ଭରୂୟ, ଓୃତ୍ରଭି ଙ୍ଗ, ଏଫଂ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି
ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ  ମାହା ୄଯର୍ନ୍ ଯ ଫିୄ ଙ୍ଚଦୟ ଙ୍ଗ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ସଚ ନ, ଏୄନସୄଥଟଷି୍ଟ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ, ଯାଭର୍ ଦାତା, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ ׀  

 ଅଭୟରାନସ ଘାଚ  

 ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା, ଏସ, -ୄଯ, ସ୍କୟାନ୍ ଆତୟାଦ ିଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା କୄଫର୍ଣା ଘାଚ  

 ର୍ଧ  ଡ୍ରକସ 

ଏହ ିସଫୁ ର୍ୀର୍ ଓ ନ୍ତକ ତ ତଥୟ ଓୁ ଓୟାଚଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯାମାଆଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚିକଡୁଓୁି ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ ମାହା 
ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀସଫୁଯ ସଭାଧାନ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ׀  

ମଦି ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଯ ଫରି ଓଯଫିା ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରଣାସ ଓଯାମାଈଙ,ି ପ୍ରୄତୟଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ାଆଁ ଫରି 
ଓଯଫିାଯ ଏଓ ବିନ୍ନ ଦ୍ଧତ ିଯ ଈୄମାକ ଓଯଫିା ସାଧାଯଣ ୄଟ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଘୟାୄରଞ୍ଜ ସଫୁ ୄହଈଙ ି:  

 ୄଓାଠ୍ଯୀ ଘାଚ  ସବିସ ଘାଚ  ଓଭିା ଥୟ ବରି ୄଓୄତଓ ଣ-ୄଦଣୄମାକୟ ଘାଚ ଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀ 

 ୄକାଟଏି ଫରି ୄଯ ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ ଓ ଓଭିା ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ଯି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀  

 ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ଣ-ଭାନଓ ନାଭ ସଫୁ – ଈ.ସ୍ୱ. ନସଂି ଘାଚ  ଓୁ ସବିସ ଘାଚ  ଓୁହାମାଈଥିଫା ׀  

 ଫରି ୄଯ ‚ୄସ ସଦୃର୍‛  ଘାଚ  ‚ଆତୟାଦ‛ି, ‚ସଭନ୍ଧତି ଔଙ୍ଙ ‛ ବ ିଦ ସଫୁଯ ଈୄମାକ ׀  

ୄମଈଁଠ୍ ିଫରିିଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ, ୄପ୍ରାୄସସଯ ଫବିାଚନ ଓଭିା ତଯିକି୍ତ ସୂଘନା ଘାୄହଁ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫକ ୀଓଯଣ  ବର୍ତ୍ିୄ ମାକୟତା ଈୄଯ 
ସୄନ୍ଦହସଫୁ ସଭାଧାନ ୄହାଆମାଏ ׀  

ଏହ ିସଭସୟାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ, IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ଚାଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ,ି ମିଏ ୄସବଅି ଫରି ଏଫଂ 
ଣ-ୄଦଣୄମାକୟ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତାରିଓାଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ 
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ୄନଓକୁଡଏି ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଓୄତଓ ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ/ଭୂରୟ ାଆଁ ଯାଚ ିୄହାଆଙନ୍ତ ି׀ ଏହା ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରକ୍ରିଣା  
ସଂସାଧନକୁଡଓିଯ ଈୄମାକ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ କ୍ଷଭତା ଈୄଯ ଅଧାଯତି ହୁଏ ׀ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ, 
ଫାଞ୍ଛନୀଣ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ା ୄନଟେଓ  ଏଫଂ RSBY ଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ, ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ୟାୄଓଜ୍ ଭରୂୟଓୁ ୂଫ -
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

a. ଓାଡଅିକ୍ ୟାୄଓଜ୍: ଏଞି୍ଜପ୍ଳାଷ୍ଟି, CABG ଓଭିା ନ୍ ହାଟ  ସଚ ଯୀ, ଆତୟାଦ ି׀   

b. କାଆୄନୄଓାୄରାଚଓିର ୂପ୍ରସୂତ ିସଭନ୍ଧୀଣ  ୟାୄଓଜ୍ : ସାଭାନୟ ପ୍ରସଫ, ସଚିଯଏିନ୍ ପ୍ରସଫ, ହୄସଟୄ ଯୄଓଟାଭୀ, ଆତୟାଦ ି

c. ୄଥ ାୄଡକି୍ ୂସ୍ଙି ସଭନ୍ଧୀଣ  ୟାୄଓଜ୍ 

d. ଥାରୄଭାୄରାଚଓିର ୂଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣ  ୟାୄଓଜ୍  

ସଚ ଯୀ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଚଟିତାକୁଡଓି ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟସଫୁଓୁ ଫାସ୍ଗଫ ଅଧାଯୄଯ ରକାଯୂୄ ଘାଚ  ଓଯାମାଆଥାଏ ମଦ ି
ଏସଫୁଯ ଈୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ୄ ଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ୟାୄଓଜ୍ ସଫୁୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଭରୂୟଯ  ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓିଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯ ନଶିି୍ଚତତା ଯ ରାବ ଙ ିଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସବ ିଦାଫୀ ସଫୁଓୁ 
ସମ୍ଭାଫିା ଧିଓ ସହଚ ୄଟ ׀  

e. ଦାଫୀକୁଡଓି ଯ ୄଓାଡଙ୍ି୍ଗ 

ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଈଥିଫା ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଓାଡ ୄସଟ୍ ୄହଈଙ ି ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଂକଠ୍ନ ୂWHO) ଫଓିର୍ତି ୄଯାକକୁଡଓିଯ 
ଅନ୍ତଚ ାତଓି ଫକ ୀଓଯଣ ୂICD) ୄଓାଡ ସଫୁ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ICD ଓୁ ଏଓ ଭାନଓୀଓୃତ ପଭ ାଟ ୄଯ ୄଯାକ ଓୁ ଓୟାଚଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଓାଡକୁଡଓି 
ୄମଯଓି ିଘତି ପ୍ରକ୍ରଣିା ସବ୍ଦାଫୀ ୂCPT) ୄଓାଡକୁଡଓି ୄଯାକ ଯ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିାୄଯ ସଂାଦତି ପ୍ରକ୍ରଣିାକୁଡଓୁି ଓୟାଚଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄଓାଡଙି୍ଗ ଈୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଯୂୄ ଫଶି୍ୱାସ ଓଯୁଙନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭା ତଥୟ ଫୁୟୄଯା ୂIIB), ମାହା ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  
ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ୂIRDAI) ଯ ଂସ ୄଟ, ଏଓ ସୂଘନା ତଥୟ ଫୟାଙ୍କ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି ୄମଈଁଠ୍ ି ୄସବ ି ତଥୟଯ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

f. ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ/ ନରି୍ଣ୍ଧୟ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଏଓ ଧ୍ୟଣନ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଏଓ ଫାଣିଚୟିଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ, ଏହା ୄଭଡଓିର 
ଦକୁଡଓୁି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ମାହା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓୄଯ ୄଓୄଫ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଭାତ୍ରା ମ ୟନ୍ତ ଏ ଦାଫୀ ୄଦଣୄମାକୟ ୄଟ ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗଯ ଭଭ  ଦୁଆଟ ିଭଔୂୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ଥାଏ :  

 ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଟ ଓ ି?  
 ମଦ ିହଁ,  ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯାର୍ ିଓ’ଣ ୄଟ? 

ଏହ ିପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀଯ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଯ ସଂଔୟା ଏଫଂ ମଦ ିଏଓ ୄନଟେଓ  ହସି୍ପଟର ୄଯ 
ଘଓିତି୍ସା ନଅିମାଆଥିଫ ହସି୍ପଟର ସହତି ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୟ ଓୁ ହୃଦୄଫାଧ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

ଏଓ ଦାଫୀଯ ସ୍ୱଓାମଧୟତା 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ସ୍ୱଓାମ ୟ ୄହଫା ାଆଁ ନଭିନରିଖିତ ସର୍ତ୍ କୁଡଓି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯୂଣ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀  



 

431 

 

i. ହସି୍ପଟର ୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହାଆଥିଫା ସଦସୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଈଘତି୍ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଫହୁତ ସଯ ଚଣାୄଡ, ଅୄଭ ୄସହସିଫୁ ଯସିି୍ଙତଯି ସଂସ୍ପର୍ ୄଯ ଅସୁ ୄମଈଁଠ୍ ିସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ 
ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଯ ନାଭ ୂଏଫଂ ଧିଓତଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫଣସ  ୄଭ ଥାଏ ନାହିଁ, ଏହା ନଭିନ ଓାଯଣଯୁ 
ୄହାଆଥାଆାୄଯ :  

ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ୄମ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ  ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ 
ୄସହ ିଏଓା ଚୄଣ ୄଟ ׀ ଏ ପ୍ରଓାଯ ଯ ଙ/ଓଟ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ତ ିସାଧାଯଣ ୄଟ ׀  

ii. ଫୀଭା ଓା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯାକୀଯ ବରି୍ତ୍ 

iii. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ଯିବାଷା 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄମଈଁଠ୍ ିଫୟକି୍ତ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ‚ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂହସି୍ପଟାର  ଓଭିା ନସଂି ୄହାଭ‛ ଯ ଯବିାର୍ା ନୁସାୄଯ ୄହଫା 
ଈଘତି୍ ନୟଥା ଦାଫୀ ଟ ିୄଦଣୄମାକୟ ୄହଫ ନାହିଁ ׀  

iv. ଅଫାସଓି ହେଟିାରାଆୄଚଶନ  

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଅଫାସଓି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ଥ ାତ୍ ଏଓ ୄଯାକ ାଆଁ 3 ଦନିଯୁ ଧିଓ ଓା ାଆଁ 
ବାଯତୄଯ ଖୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂି ୄହାଭ ୄଯ ଘଓିତି୍ସା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଥିାଏ ׀  

ଅଫାସଓି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ, ମଦ ିଏଓ ରିସୀ ୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ମଦ ି:  

 ୄଯାକୀ ଯ ଫସ୍ଙା ଏଭିତ ିଙ ିୄମ ତାଓୁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂି ୄହାଭ ଓୁ ହଟାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  
 ୄସଆଠ୍ ିଅଫାସ ଯ ବାଫ ଥିଫା ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂିୄହାଭ ଓୁ ହଟାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  

 
 

v. ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ଯ ଫଧି 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ଯୂୄ 24 ଖଣ୍ଟାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଈଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା 
ଦିନ୍ତ ି׀ ୄତଣୁ ବର୍ତ୍ ିଏଫଂ ଡସିଚାଚ  ଯ ତାଯଔି  ସଭଣ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ମଦ ିଏହ ିସର୍ତ୍ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ହୁଏ ׀  

ଦଫିସ-ୄସଫା ଘଓିତି୍ସା 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଈୄଦୟାକ ୄଯ ୄଦୟାକିଓ ଫଓିାର୍ ଯଣିାଭ ୄଯ ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା/ପ୍ରଣାୀୄଯ ସଯୀଓଯଣ ୄହାଆଙ ି ମାହା 
ଅକଓାୄଯ ଚଟି  ଦୀଖ ାଫଧି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିରା 24 ׀ ଖଣ୍ଟା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ଫନିା ଦଫିସ ୄସଫା ଅଧାଯୄଯ ସଂାଦତି ଓଯାମାଈଥିଫା ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଙ ି׀  

ଧିଓାଂର୍ ଦଫିସ ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓି ଫୂ -ସମ୍ମତ ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ ଅଧାଯୄଯ ଥାଏ, ମାହାଯ ଯଣିାଭ ୄହଈଙ ିଭରୂୟୄଯ ନଶିି୍ଚତତା  ׀  

vi. OPD  

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍,ି ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୀଭା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄହାଆଥାଏ, ଏହା ନ୍ତକ ତ 
ଏଓ ଫାହୟ-ୄଯାକୀ ଯୂୄ ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା/ଯାଭର୍ କୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଆଥାନ୍ତ ି׀  

OPD ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄସ ବ ିପ୍ରତ ିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ, 24 ଖଣ୍ଟା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ାଆଁ ନୁୄଙ୍ଚଦ ରାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  
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vii. ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରଣାୀ/ ଘଓିତି୍ସା ଯ ୄେଣୀ  

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସାଧାଯଣତଃ ଏୄରାୟାଥିଓ ଦ୍ଧତ ିଯ ଘଓିତି୍ସା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଯାକୀ ଘଓିତି୍ସାଯ ନୟାନୟ ଦ୍ଧତ ି
ଯ ଈୄମାକ ଓଯିାୄଯ ୄମଯ ିଓ ି:  

 ଣୁନାନୀ 
 ସଦି୍ଧ 
 ୄହାଭିାଥି 
 ଅଣୁୄଫ ଦ 
 ନୟାଘୁୄଯାାଥି ଆତୟାଦ ି

ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଏହ ିଘଓିତି୍ସାକୁଡଓୁି ଫଚତି ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏହ ିଘଓିତି୍ସାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓଭିା 
ଧିଓ ଓୁ ଈ-ସୀଭା ସହତି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

viii.  ୂଫଧ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ 

ଯବିାଷା 

ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ‚ୄଓୌଣସ ିଫସ୍ଙା, ୄଯାକ ଓଭିା କ୍ଷତ ଓଭିା ସଭନ୍ଧତି ଫସ୍ଙା ୂକୁଡଓି  ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ାଔୄଯ ଓବ୍ନାନୀ 
ସହତି ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀଯ ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ 48 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୄଙ୍କତ ଓଭିା ରକ୍ଷଣ ଥିରା ଏଫଂ/ଓଭିା ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ୄହାଆଥିରା ଏଫଂ/ଓଭିା 
ଡାକ୍ତଯୀ ଯାଭର୍ /ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିରା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଜ୍ଞାତ ୄହାଆଥାଈ ଓଭିା ୄହାଆ ନ ଥାଈ‛  ଏହାଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓୁି ଫଚତି ଓଯଫିାଯ ଓାଯଣ ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ କୁଡଓି ୄମାକଁୁ ୄମ ଏଓ ନଶିି୍ଚତତାଓୁ 
ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ׀  

ଫର୍ୟ, ଏହ ିସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ପ୍ରୄଣାକ ତ ିଓଷ୍ଟଓଯ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଫୟକି୍ତଯ ୄସହ ିଫସ୍ଙା ଥିରା ଓ ିନାହିଁ ଏହା 
ଚାଣଫିା ାଆଁ ରକ୍ଷଣ  ଘଓିତି୍ସାଯ ଏଓ ଫୟଫସି୍ଙତ ମାଞ୍ଚ ଓୁ ସଂକୃ୍ତ ଓୄଯ ׀ ୄମୄହତୁ ୄଭଡଓିର ପ୍ରୄପସନରଭାୄନ ୄଯାକଯ ଫଧି 
ଈୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭତ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯ ିାଯନ୍ତ,ି ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହ ିସର୍ତ୍ ଓୁ ରାକୁ ଓଯଫିା ୂଫ ଯୁ ୄଯାକଟ ି
ପ୍ରଥୄଭ ୄଓୄଫ ୄଦଔାୄଦଆଥିରା, ଏହା ଈୄଯ ଭତଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ନଅିମାଆଥାଏ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ଫଓିାର୍ୄଯ, ଅୄଭ ଏହ ିଫଚ ନ ୄଯ ଦୁଆଟ ିଯଫିର୍ତ୍ ନ ଯ ସଂସ୍ପର୍ ୄଯ ଅସୁ ׀  

 ପ୍ରଥଭଟ ିୄହଈଙ ିସଭହୂ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭିତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଘଣନ ନ ଥାଆ, ୄରାଓଭାନଙ୍କଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ସଭହୂଓୁ 
ଫୀଭିତ ଓଯାମାଏ ׀ ସଭୂହ ରିସୀ, ୄମଈଭଁାୄନ ଧଯନୁ୍ତ ସଭସ୍ଗ ସଯଓାଯୀ ଓଭ ଘାଯୀ, ଦଯଦି୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତୄ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ 
ଯଫିାଯ, ଏଓ ଫଡ ଓୄ ାୄଯଟ ସଭହୂ ଯ ସଭସ୍ଗ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଫକ , ଆତୟାଦ ି ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି 
ଏଭାନଙୁ୍କ, ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘଣନ ଓଯୁଥିଫା ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଯଫିାଯ ତୁନାୄଯ, ନୁଓୂ 
ଅଘଯଣ ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଫଚ ନ ମ ୟାପ୍ତ ଭରୂୟଓୁ ନଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ରାକୁ ଓଯ ି
ଫଚ ନ ଓୁ ହଟାଆଙନ୍ତ ି׀  

 ଦ୍ୱତିୀଣ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଟ ିୄହଈଙ ିଫଙି୍ଚନି୍ନ ସଯୁକ୍ଷାଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫଧି ୄଯ ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ଦଅିମାଏ ׀ 
ଏହା ଏହ ି ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ନୁାନ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫସ୍ଙା ଈସ୍ଙିତ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ, ମଦ ି ଏହା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ୄଦଔା ନ ଦଏି, ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତତା ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ׀  

ix. ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 



 

433 

 

ଏଓ ାଯବ୍ନଯଓି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ 30 ଦନି ୄଯ ହିଁ ୄଯାକକୁଡଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୂୄଓଫ ଦୁଖ ଟଣା 
ସଭନ୍ଧୀଣ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୟତୀତ  ׀  

ୄସବ,ି ୄନଓ ୄଯାକକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ଙ ିୄମଯଓି ି:  

 ଓୟାଟାୄଯଓଟ ୂୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ  , 
 ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରାଷ୍ଟାଟକି୍ ହାଆଯେପି, 
 ହିୄ ଷ୍ଟୄଯୄଓଟାଭି, 
 ପିସଚୟରା, 
 ର୍ , 

 ହାନଅି, 
 ହାଆୄଡ୍ରାସରି, 
 ସାଆନସାଆଟସି୍, 
 ଅଣୁ୍ଠ/ଣ୍ଟା ଚଏଣ୍ଟ ପ୍ରତସି୍ଙାନ ଆତୟାଦ ି  

ଏକୁଡଓୁି ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫଧି ମାହା ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ଈତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ ୄକାଟଏି ଫର୍  ଓଭିା ଦୁଆଫର୍  ଓଭିା ଧିଓ 
ୄହାଆାୄଯ, ଏହ ିଫଧି ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଏ ନାହିଁ ׀  

ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଯ ଏହା ନୁସନ୍ଧାନ ଓୄଯ ଓ ି ୄଯାକଟ ିଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ତ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯ ିଫୟକି୍ତଓୁ 
ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆଙ ି׀ ୄସ ଏହା ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓୄଯ ୄମ ଏହା ଏହ ିସ୍ୱୀଓାମ ୟତା ସର୍ତ୍  ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀  

x. ଫଚଧନ 

ରିସୀ ଫଚ ନକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ ଓୁ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ନଭିନ ଭୄତ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ :  

 ପ୍ରସୂତ ିବ ିରାବ ୂମଦି ଏହାଓୁ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆଙ ି  ׀  
 ଫାହୟୄଯାକୀ ଏଫଂ ଦାନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସା ׀  
 ୄଯାକ ୄମଈକଁୁଡଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ  ୄହଫା ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନୁହଁନ୍ତ ିମଥା : HIV, ହୄଭ ାନ ୄଥଯାି, ୄଫସଟି ିଘଓିତି୍ସା, କବ ଧାଯଣ 

ଘଓିତି୍ସା, ଓୄସ୍ମଟକି୍ ସଚ ଯୀ, ଆତୟାଦ ି׀  
 ଭଦୟ/ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ୄଯାକ ׀  
 ବାଯତ ଫାହାଯଯ ୄଭଡଓିର ଘଓିତି୍ସା ׀  
 ଈଙ୍ଙ ଅଦୂର୍ଣ୍  ଓାମ ୟଓା, ଅମକ ହତୟା ପ୍ରଣାସ, ୄଯଡିଏଓିଟବ ସଂକ୍ରଭଣ  
 ୄଓଫ ଯୀକ୍ଷଣ/ମାଞ୍ଚ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯ ବର୍ତ୍ ି

ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଫୀ ସଂଘାନ ାଆଁ ଯସିି୍ଙତ ିଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ 
ଙ୍କ ଭତ ଠ୍କି୍ ଫନୁି୍ଦ ଈୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ଅଆନ ନୟାଣାଣ ଙ୍କ ମାଞ୍ଚଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆ ାଯଫି, ମଦ ିଘୟାୄରଞ୍ଜ ଓଯାମାଏ ׀  

xi. ଦାଫୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ଧାଫୀ ଯ ନୁାନ 

ଏଓ ଦାଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଦୄକ୍ଷଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓୄଯ, ୄମଈକଁୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଟନ୍ତ ି׀  

ସାଧାଯଣତଃ, ଏକୁଡଓି ନଭିନ ସହତି ସଭନ୍ଧତି:  

 ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀଯ ସଘୂନା – ଅୄଭଭାୄନ ସଘୂନାଯ ଭହତ୍ୱ ଫରି୍ଣୄଯ ଅକଯୁ ୄଦଖିଙୁ ׀ ରିସୀ ଏଓ 
ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଓଯିାୄଯ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସବ ିସଘୂନା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ନଶି୍ଚଣ ହଞ୍ଚଫିା ଈଘତି୍ ׀  

 ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓିଯ ଈସ୍ଙାନା ׀  

 ବୂର ଘତି୍ରଣ, ବୂର ଫଫିଯଣ  ଓଭିା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନା ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ନ ୄହଫା ׀  
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g. ନ୍ତଭି ଦାଫୀ ୄଦୟ ନରି୍ଣ୍ଧୟ ଓଯିଫା 

ଥୄଯ ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ୄହାଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଘଯଣ ୄହଈଙ ିପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ׀ ଏହାଓୁ ହସିାଫ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଅୄଭଭାୄନ ୄସହ ିଓାଯଓକଡୁଓୁି ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମଈଁଭାୄନ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ୀଓୁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯନ୍ତ ି  ଏହ ିଓାଯଓକୁଡଓି ׀
ୄହଈଙନ୍ତ:ି  

i. ରିସୀ ନ୍ତକଧତ ସଦସୟ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଫୀଭାଯାଶ ି

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ କୁଡଓି ଙ,ି ୄଓୄତଓ ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ ିୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭା ଯାର୍ ି
ସାଯା ଯଫିାଯ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ଓଭିା ନୟ ରିସୀକୁଡଓି ଙ ିୄମଈଁକୁଡଓି ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ଓନୁି୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ 
ଓଙି ିସୀଭା ସହତି ׀  

ii. ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀ ଫୂଧଯୁ ନଅିମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ୄଯ ସଦସୟ ାଆ ଁରିସୀ ନ୍ତକଧତ ଉରବ୍ଧ ଫଶଷି୍ଟ 
ଫୀଭା ଯାଶ:ି  

ଅକଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀସଫୁ ଓୁ ଓାଟଫିା ୄଯ ଈରବ୍ଧ ଫର୍ଷି୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଯଫର୍ତ୍ ୀ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞା ୂଥଯାଆୄଚର୍ନ  ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ୄହଫ ׀  

iii. ଉ-ସୀଭା 

ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ଓଭିା ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ଏଓ ସୀଭା ଯୂୄ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ସୀଭା, ନସଂି ଘାଚ  ଆତୟାଦ ି
ଓୁ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିସୀଭା ଯାଭର୍ ଦାତା ରୁ୍ଳ୍କ, ଓଭିା ଅଭୟରାନସ ଘାଚ , ଆତୟାଦ ିାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

iv. ଫିୄ ଶଷ ଯୂୄ ୄଯାକ ାଆଁ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସୀଭା ାଆଁ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ରିସୀ ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଓଭିା ନୟାନୟ ୄଯାକ, ଧଯନୁ୍ତ, ହୃଦଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ ାଆଁ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ିଓଭିା ଓୟାିଙ୍୍ଗ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

v. ସଂଘୟୀ ୄଫାନସ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ଓ ିନୁୄହଁ, ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା 

ଫୀଭିତ ଏଓ ଣ-ଦାଫୀ ୄଫାନସ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ ଓ ିନୁହଁ, ୂମଦ ିଫୀଭିତ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍ /କଡୁଓି ୄଯ ତା’ ରିସୀଠ୍ାଯୁ 
ଦାଫୀ ଓଯ ିନ ଥିଫ , ଏହାଓୁ ସତୟାିତ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଣ-ଦାଫୀ  ୄଫାନସ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଅଓାଯୄଯ ଅସଥିାଏ, 
ମାହା ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄଯାକୀ/ଫୀଭିତ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଥିାଏ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ ସଂଘଣୀ ୄଫାନସ ଓୁ ବୂର ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଈୄଲ୍ଲଔ 
ଓଯାମାଆ ଥାଆ ାୄଯ ୄମୄହତୁ ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଫର୍  ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ କୁଡଓି ଫଘିାଯ ଓୁ ନଅି ମାଆ ନ ଥାଆ 
ାୄଯ ׀  

vi. ସୀଭା ସହତି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙଧ :  

ନୟାନୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟ ଯହ ି ଥାଆ ାୄଯ, ଈ.ସ୍ୱ. ମଦ ି ଘଓିତି୍ସା ର୍ଧି ଫଜି୍ଞାନଯ ଅଣୁୄଫ ଦୀଣ ପ୍ରଣାୀ ନ୍ତକ ତ ନଅିମାଆଥାଏ, 
ସାଧାଯଣତଃ ତାହାଯ ତ ିଓମ୍ ସୀଭା ଥାଏ ׀ ରିସୀ ଯ ଘାଯ ିଫର୍  ୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ମାଞ୍ଚ ଭରୂୟସଫୁ ୄଓଫ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ 
ଥାଏ ׀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ୄଦଣପ୍ରଦାନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ପ୍ରତ ିଦନି ଯ ସୀଭା ଥାଏ ׀  

vii. ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ 

ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଫୂ ଯୁ ଭରୂୟାଙି୍କତ ଦାଫୀଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଟ ׀ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ଘଣନତି ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓିୄଯ 
ୄଓଫ ଭଧ୍ୟ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ – ୄଓଫ ିତା/ଭାତା ଦାଫୀ ାଆଁ, ୄଓଫ ପ୍ରସୂତ ିଦାଫୀ ାଆଁ, ୄଓଫ ଦ୍ୱତିୀଣ ଦାଫୀ ଠ୍ାଯୁ 
ଯଫର୍ତ୍ ୀ କୁଡଓି ାଆଁ ଓଭିା ଏଯଓି ିଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ିଯୁ ଧିଓ ଦାଫୀ ଈୄଯ ୄଓଫ ׀  
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ୄଦଣ ଯାର୍ଓୁି ଏହ ିସଫୁ ସୀଭା ୄଯ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିା ଫୂ ଯୁ, ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିଓୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକଡୁଓି ାଆଁ ଡଡିଓଵନ ୂଓାଟ  
ଯ ୄନଟ ଯୂୄ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମାଏ ׀  

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀୄଯ ଣ–ୄଦୟ ଅଆଟଭ 

ଏଓ ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସାୄଯ ୄହଈଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ : 

 ଅୄଯାକୟ ାଆଁ ଔଙ୍ଙ  ଏଫଂ 
 ୄସଫା/ମତ୍ନ ାଆଁ ଔଙ୍ଙ  

ଏଓ ୄଯାକଓୁ ଅୄଯାକୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ୄଯ ୄଭଡଓିର ଭରୂୟ  ସଭନ୍ଧତି ସାଭାନୟ ସୁଫଧିାସଫୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀ ଏହା 
ତଯିକି୍ତ, ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଯହଣୀଓୁ ଧିଓ ଅଯାଭଦାଣଓ  ଏଯଓି ି ଅଡଭଯରୂ୍ଣ୍  ଓଯଫିା ାଆଁ ୄହଈଥିଫା ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଭଧ୍ୟ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଏଓ ସାଧାଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ୄଯାକ ଓୁ ଅୄଯାକୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄହଈଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ସଫୁଯ ଧ୍ୟାନ ଦଏି ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଈଲି୍ଲଖିତ ୄହାଆ ନ ଥିୄର, ଅଡଭଯ ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙ  ୄଦଣ ୄମାକୟ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  

ଏହ ିଔଙ୍ଙ କୁଡଓୁି ଣ-ଘଓିତି୍ସା ଘାଚ ଯୂୄ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଯ ିଓ ିଞି୍ଜଓଯଣ ଘାଚ , ଦରିରୀଓଯଣ ଘାଚ , ଆତୟାଦ ିଏଫଂ 
ୄସହସିଫୁ ଅଆଟଭ ଯ ଘାଚ  ମାହାଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି ଅୄଯାକୟ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତି ଥାଏ 
ୂଈ.ସ୍ୱ.ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଆନୄୄର୍ଣ୍ଟ ଓାାଫଧିୄଯ ୄପ୍ରାଟନି୍ ସପି୍ଳୄଭଣ୍ଟ  ׀  

ୂୄଫ  ପ୍ରୄତୟଓ TPA/ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ତାଙ୍କ ନଚିଯ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ଥିରା, ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄସସଫୁଓୁ IRDAI 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନ୍ତକ ତ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ନ୍ତଭି ୄଦଣ ଦାଫୀ ଓୁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଯ କ୍ରଭ ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ:  

ସାଯଣୀ 2.1 

ୄସାାନ I 
ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା, ଓନସରଟାଣ୍ଟ ରୁ୍ଳ୍କ , ଆତୟାଦଯି ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ ଓ ନ୍ତକ ତ ସଭସ୍ଗ ଫରି ଏଫଂ ଯସଦିକୁଡଓୁି ତାରିଓାବୁକ୍ତ 
ଓଯଫିା 

ୄସାାନ II ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ରି୍ ଓ ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓୁି ଓାଟଫିା 

ୄସାାନା III ଔଙ୍ଙ  ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ୀର୍ ଓ ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସୀଭାଓୁ ରାକୁ ଓଯଫିା 

ୄସାାନ IV ୄଭାଟ ୄଦଣ ଯାର୍ଓୁି ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଏହା ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫୀଭା ଯାର୍ ିବିତୄଯ ଙ ିଓ ିନାହିଁ, ତାହା ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା 

ୄସାାନ V ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଓୁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ, ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସ ିୄଓା-ୄ ଓୁ ଓାଟଫିା  

h. ଦାଫୀଯ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ 

ଥୄଯ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ ି ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯ ି ସାଯିୄ ର, ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଓଭିା ହସି୍ପଟାରଓୁ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁସାୄଯ ׀ 
ନୁୄଭାଦତି ଦାଫୀ ଯାର୍ ିାଆଁ ପାଆନାନସ / ଅଓାଈଣ୍ଟସ୍ ଫବିାକ ଓୁ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଏ ଏଫଂ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଚଯଅିୄଯ ଓଭିା 
ଦାଫୀ ଟଙ୍କାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଯ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଓୁ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯତି ଓଯ ିଓଯାମାଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ହସି୍ପଟାର ଓୁ ଓଯାମାଏ, ୄଦଣ ଯାର୍ ିଠ୍ାଯୁ ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ଓାଟ ଓଯାମାଏ ׀  



 

436 

 

ୄମଈଁଠ୍ ିୄଦଣ ପ୍ରଦାନଓୁ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାତି ଓଯାମାଏ, ୄଦଣ ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ TPA ଭାନଙ୍କ ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫସୃି୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ୄଯ ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ସଷି୍ଟଭ ୄଯ ୄୄଭଣ୍ଟ ୄଡଟ୍ ଗ୍ରାହଓ ନୁସନ୍ଧାନ ଓୁ ସମ୍ଭାଫିା ୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ଏହ ିଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ସଷି୍ଟଭ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଭସ୍ଗ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ/ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଟମି୍ ସହତି ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯାମିଫ ׀  

ଥୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆକୄର, ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ୄହାଆକରା ୄଫାରି ଧଯ ିନଅିମାଏ ׀ ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସଂଔୟା 
 ଯାର୍ ି ାଆଁ ଯିୄ ାଟ  ସଫୁଓୁ ସାଭଣିଓ ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ, ଭଧ୍ୟସ୍ଙ, ଗ୍ରାହଓ  IRDAI ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀ 
ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ୄଯ ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା %, ଏଓ ନୁାତ ଯୂୄ ଣ-ୄଦଣ କୁଡଓିଯ 
ଯାର୍,ି ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ାଆଁ ନଅିମାଈଥିଫା ହାଯାହାଯ ିସଭଣ, ଆତୟାଦ ିସମି୍ମତି ୄହାଆଥାଏ ׀  

i. ଦସ୍ତାଫଚି ଯ ବାଫ/ଅଫଶୟଓୀୟ ତଯିିକ୍ତ ତଥୟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ  

ଏଓ ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ୄଯ ଭୂଔୟ ତାରିଓାକୁଡଓିଯ ଏଓ ତାରିଓା ଯ ମାଞ୍ଚଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀ ଏକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

 ବର୍ତ୍ଯି ଟପି୍ପଣୀ ଥିଫା ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍, 
 ସହାଣଓ ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟ ସଫୁ, 
 ଫବିିନ୍ନ ବାକ ଯ ଫବିାଚନ ଥିଫା ନ୍ତଭି ସମି୍ମତି ଫରି, 
 ୄପ୍ରସି୍କିର୍ନ  ପାଭ ାସୀ ଫଲି୍ ସଫୁ,  
 ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯସଦିସଫୁ, 
 ଦାଫୀ ପଭ  ଏଫଂ 
 ଗ୍ରାହଓ ଯଘିଣ  

ନୁବୂତ ିଯୁ ଚଣାୄଡ ୄମ ଚଭାଓଯାମାଆଥିଫା ଘାୄଯାଟ ିଦାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଭୂବୂତ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଥିଫା ଯ 
ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄତଣୁ ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଚଭା ଓଯାମାଆ ନଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭା ଓଯଫିାଓୁ ଯାଭର୍  
ଦଅିମାଈ ଏଫଂ ତାଓୁ ଏଓ ସଭଣ ସୀଭା ଦଅିମାଈ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସ ୄସକୁଡଓୁି ତା’ ଦାଫୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯ ିାଯଫି ׀  

ୄସ ବ,ି ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଈଙ,ି ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ 
ଓାଯଣ :  

i. ଦଅିମାଆଥିଫା ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ ସଠ୍କି୍ ପ୍ରାଯୂୄଯ ନାହିଁ ଓଭିା ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଓଭିା ଆତହିାସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଙି ିଫଫିଯଣୀ 
ଧାଯଣ ଓଯ ିନାହିଁ ׀  

ii. ଦଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ମୄଥଷ୍ଟ ଫଫିଯଣୀ ସହତି ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯାମାଆନାହିଁ ଓଭିା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

iii. ଘଓିତି୍ସା ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ ନୁସାୄଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ନୁଯୂ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓଭିା ଯାଭର୍  ଦଅିମାଆଥିଫା ର୍ଧସଫୁ ୄଯାକ 
ସଭନ୍ଧତି ନୁୄହଁ ମାହା ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ଦଅିମାଆଥିରା ׀  

iv. ଦଅିମାଆଥିଫା ଫରିକୁଡଓିୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିାଚନ ନାହିଁ ׀  

v. ଦୁଆଟ ିଦସ୍ଗାଫଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଯ ଫଣସୄଯ ସଭାନତା ׀  

vi. ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ ଏଫଂ ଫରି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ବର୍ତ୍ ିତାଯଔି/ଡସିଚାଚ  ତାଯଔି ୄଯ ସଭାନତା ׀  

vii. ଦାଫୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଏଓ ଧିଓ ଫସୃି୍ଗତ ମାଞ୍ଚ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଥିାଆଁ, ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍ 
ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓି ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  
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ଈବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତଯିକି୍ତ ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଆ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓଭିା ଆୄଭର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ସଘୂୀତ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥ  ୄହଫ ׀ ଫର୍ୟ, ୄନଓ ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓି 
ଥାଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଏୄତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମ ତାହାଓୁ ଣ ୄଦଔା ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଗ୍ରାହଓ ଈର୍ତ୍ଯ ଦଏି 
ନାହିଁ ׀ ୄସ ବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓଓୁ ନୁସ୍ମାଯଓ ଠ୍ାମାଏ ୄମ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିଏଫଂ 
ୄସବ ିତିୄ ନାଟ ିନୁସ୍ମାଯଓ ୄଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ସଭାନ ସୂଘନା ଠ୍ାଆ ଦଅିମାଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଥାଏ, ଏଓ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତ୍ର-ଫୟଫହାଯ ୄଯ, ଅଣ ୄଦଖିୄଫ ୄମ ତ୍ର ଯ ର୍ୀର୍ ୄଯ 
‚କ୍ଷାତତିା ଫନିା‛ ଦ କୁଡଓି ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତା ୄଟ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ 
ଏହ ିସଫୁ ତ୍ର-ଫୟଫହାଯ ୄଯ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଧିଓାଯ କ୍ଷୁର୍ଣ୍  ଯୄହ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରଓଯଣ ଓୁ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍ ଓାକଚତ୍ର ଓୁ ଭାକିାୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିଈସଂହାଯୄଯ 
ହଞ୍ଚିାୄଯ ୄମ ପ୍ରକ୍ରଣିା/ଘଓିତି୍ସା ରିସୀ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ନ୍ତକ ତ ଅୄସ ନାହିଁ ׀ ଧିଓ ତଥୟ ଭାକିଫାଯ ଓାମ ୟଓୁ ୄସହ ିଓାମ ୟ ଯୂୄ ଫଘିାଯ 
ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ୄମ ଏହାଯ ନହିତିାଥ  ୄହଈଙ ିଓ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଙି ି׀  

ଦରିରୀଓଯଣ  ଫୟାଔୟା ୄଯ ବାଫ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଦାଫୀ ଯଘିାନୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀ 
ୄମୄତୄଫୄ ଦାଫୀଓୁ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଫନିା ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ, ଧିଓ  ଧିଓ ତଥୟ ୄମାକାଆଫା ାଆଁ 
ଫାଯଭାଯ ନୁୄଯାଧ ଓଯ ିଗ୍ରାହଓଓୁ ସୁଫଧିାୄଯ ଓାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଈର୍ତ୍ଭ ଅଘଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ସଭସ୍ଗ ସୂଘନାଯ ଏଓ ସମି୍ମତି ତାରିଓା ସହତି ୄସ ବ ିନୁୄଯାଧ 
ଥୄଯ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ତା ୄଯ ୄଓୌଣସ ିନୂତନ ଅଫର୍ୟଓତା ଭକାମିଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

j. ସ୍ୱୀଓାମଧୟ ଦାଫୀ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ନୁବୂତ ିଯୁ ଚଣା ୄଡ ୄମ ଚଭା ଓଯା ମାଆଥିଫା 10% ଯୁ 15% ମ ୟନ୍ତ ଯ ଦାଫୀ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ ାଫୀ 
ନ୍ତକ ତ ଅସନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ଏହା ୄନଓ ପ୍ରଓାଯ ଯ ଓାଯଣ ାଆଁ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ି:  

i. ବର୍ତ୍ ିତାଯଔି ଫୀଭା ଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନାହିଁ ׀  
ii. ୄସହ ିସଦସୟ ମାହା ସଓାୄର୍ ଦାଫୀଟ ିଓଯାମାଈଙ,ି ତାଓୁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆ ନାହିଁ ׀  
iii. ୂଫ -ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଓାଯଣ ଯୁ ୂୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ୄସ ବ ିଫସ୍ଙା ଓୁ ଫଚତି ଓୄଯ   ׀   
iv. ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧ ଓାଯଣ ନ ଥାଆ ଚଭାୄଯ ନୁଘତି ଫିଭ ׀  
v. ୄଓୌଣସ ିସକ୍ରିଣ ଘଓିତି୍ସା ନାହିଁ; ବର୍ତ୍ଟି ିୄଓଫ ମାଞ୍ଚ/ଯୀକ୍ଷଣ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଟ ׀  
vi. ଘଓିତି୍ସା ଓଯାମାଈଥିଫା ୄଯାକ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫଚତି ୄଟ ׀  
vii. ୄ ଯାକ ଯ ଓାଯଣ ଭଦୟ ଓଭିା ଡ୍ରକସ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ୄଟ ׀  
viii. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 24 ଖଣ୍ଟାଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଯ ୄଟ ׀  

ଏଓ ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓଭିା ପ୍ରତୟାଔୟାନ ୂୄମଈଁ ଓାଯଣଯୁ ଫ ି ୄହଈ  ଓୁ ଗ୍ରାହଓଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 
ସାଧାଯଣତଃ, ୄସବ ିସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର, ଥ ାତ୍ ୄସହ ିରିସୀ ସର୍ତ୍ / ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ମାହା ଅଧାଯୄଯ ଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାକରା, ଏହାଯ 
ଫଫିଯଣ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ଓାଯଣ ଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ׀  

ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଙ ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଦ୍ୱାଯା ୄଫୈଧଓୃତ ଓଯାମାଏ, ମିଏ ଦାଫୀଓୁ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ାଆଁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫଯଷି୍ଠ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ି ଏହା ଏହାଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ׀
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ସ୍ୱୀଓାଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଯୂୄ ନୟାୄଣାଘତି ୄଟ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯା ମାଆ ାଯଫି ମଦ ିଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧାନଓି ସଭାଧାନ 
ାଆଫା ାଆଁ ଘାହିଁଫ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓୁ ଏଓ ବିୄମାକ ତ୍ର ୄଦଫା ଫୟତୀତ, ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ନଭିନ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓଯ ଫଓିଳ୍ପ 
ଯହଙି ି:  

 ଫୀଭା ୄରାଓା ଓଭିା 
 ଈୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭ ଓଭିା 
 IRDAI ଓଭିା 
 ଅଆନ ନୟାଣାଣ ׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ୱୀଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପାଆର ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ ଏହା ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ସାଧାଯଣ ଈାଣୄଯ ସ୍ୱୀଓାଯ 
ୄଫୈଧିଓ ମାଞ୍ଚଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫ ଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ଗାଫଚିସଫୁ ଏଓ ନଯିାଦ ସ୍ଙାନୄଯ କଙ୍ଙତି ଯଔା ମାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ, ମଦ ିନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀  

k. ଧିଓ ଫସୃି୍ତତ ନୁସନ୍ଧାନ ାଆଁ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଦାଫୀ 

ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ସଭସୟା ଓୁ ସମ୍ଭାଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯ ିଅସଙୁନ୍ତ ି  ଯଘିାତି ׀
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଟରୂ୍ଣ୍  ଦାଫୀ କଡୁଓିଯ ସଂଔୟା ହସିାଫୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ଫଡ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୍ଈସ୍ଙିତ 
ଓଯଙି ି׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଟ ଯ ୄଓୄତଓ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ି:  

i. ଙଦମନାଭଧାଯଣ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଘଓିତି୍ସତି ଫୟକି୍ତଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ii. ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ଯ ୄହଯୄପଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓୌଣସ ିହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄହାଆ ନାହିଁ ׀  

iii. ଔଙ୍ଙ କୁଡଓିଯ ଫୀତ,ି ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ସହାଣତାୄଯ ୄହଈ ଥଫା ଓଟୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଚାତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫାହୟ ଫରିକକୁଡଓୁି 
ୄମାଡଫିା ଦ୍ୱାଯା ୄହଈ ׀  

iv. ଫାହୟ ୄଯାକୀ ଘଓିତି୍ସା ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ / ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା, ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଯ ଔଙ୍ଙ  ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା 
ାଆଁ, ମାହା ୄଓୄତଓ ସ୍ଙିତିୄ ଯ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୄଦୈନଓି ଅଧାଯୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ନୂତନ ଦ୍ଧତସିଫୁ ଅଫବି ାଫ ୄହଫା ସହତି, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  TPA ଭାନଙୁ୍କ ନଭିନ ସ୍ଗଯୄଯ ଯସିି୍ଙତଓୁି 
ରକାତଯ ବାୄଫ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄସବଅି ଙ ଓଟକୁଡଓୁି ଅଫଷି୍କାଯ ଓଯଫିା  ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓୁି ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତ ିଅଧାଯୄଯ ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଦାଫୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯାମାଏ :  

 ୄନୈତୟ ଦାଫୀ ଏଫଂ 
 ଅଓସି୍ମଓ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀ  

ଏଓ TPA ଓଭିା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଅନ୍ତଯଓି ଭାନଓ ସ୍ଙାିତ ଓଯିାୄଯ ୄମ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଓୁ ୄବୌତଓି ଯୂୄ 
ସତୟାିତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି; ଏହ ିପ୍ରତରି୍ତ ନକଦହୀନ  ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  
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ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନ୍ତକ ତ, ଣ ାଣ୍ଡମ୍ ସୟାବ୍ନିଲଙ୍୍ଗ ଦ୍ଧତ ିଯ ଈୄମାକ ଓଯ ିଦାଫୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସର୍ତ୍  ଯଔନ୍ତ ି
ୄମ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍  ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଦାଫୀକକୁଡଓି ଯ ଏଓ ନଭନୂାଓୃତ ସଭୂହ ମାହା ୄସହ ି
ସୀଭା ଯ ତୄ ଥାଏ, ୄସକୁଡଓୁି ସତୟାନ ାଆଁ ନଅିମାଆଥାଏ ׀  

ଦ୍ୱତିୀଣ ଦ୍ଧତିୄ ଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ୄଦଆ କତ ି ଓଯଥିାଏ ମାହା ମଦ ି ଙି୍କ୍ତୄଯ ନ ଥାଏ, ନଭିନ 
ମାଞ୍ଚ/ନୁସନ୍ଧାନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :  

i. ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷଣ ଓଭିା ର୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀ ଯ ଏଓ ଫଡ ବାକ 

ii. ଗ୍ରାହଓ ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ତରି୍ଣ ଅଗ୍ରହୀ 

iii. ବଯ-ଯାଆଟଙ୍ି୍ଗ ଥିଫା ଫରି କୁଡଓି, ଆତୟାଦ ି 

ମଦ ିଦାଫୀ ଟ ିମଥାଥ  ନୁୄହ ଁୄଫାରି ସୄନ୍ଦହ ଓଯାମାଏ, ଦାଫୀଟ ିଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ, ୄମୄତ ୄଙାଟ ୄହାଆ ଥାଈ ନା ଓାହିଁଓ ି׀  

l. TPA ଦ୍ାଯା ନକଦହୀନ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ଓିଯ ିଓାମ ୟ ଓୄଯ ? ଏହାଯ ଭଭ  ୄଯ ଏଓ ଯାଚନିାଭା ଙ ିମାହା ଭଧ୍ୟଓୁ TPA ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା, ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତି 
ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ ׀ ନୟାନୟ ୄଭଡଓିର ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହତି ଭଧ୍ୟ ଯାଚନିାଭା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ ଏହ ି ନୁବାକ ୄଯ 
ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ଅୄଭ ୄଦଖିଫା :  

ଯଣୀ 3.1 

ୄସାାନ 1 

ସ୍ୱା୍ସ୍ଙୟ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଓଭିା ଏଓ କ୍ଷତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ 
ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ବର୍ତ୍ ିାଆଁ ତାଓୁ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଏ ׀ ୄସ ୂଓଭିା ତା’ କ୍ଷଯୁ ୄଓହ ିଚୄଣ  ନଭିନ ଫୀଭା ଫଫିଯଣୀ 
ସହତି ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଫୀଭା ୄଡସ୍କ ାଔଓୁ ହୄଞ୍ଚ :  

i. TPA ନାଭ, 
ii. ତା’ ସଦସୟତା କ୍ରଭାଙ୍କ 
iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନାଭ, ଆତୟାଦ ି׀  

ୄସାାନ 2 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟକୁଡଓୁି ସଙ୍କତି ଓୄଯ ୄମଯ ିଓ ି:  
 ୄଯାକ ନଦିାନ 
 ଘଓିତି୍ସା 
 ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ନାଭ,  
 ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଦନି ସଂଔୟା ଏଫଂ 

 ଅଓତି ଭରୂୟ 
ଏହାଓୁ ଏଓ ପଭ ାଟ ୂପ୍ରାଯୂ  ୄଯ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଓୁ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞା ପଭ  ଓୁହାମାଏ ׀  
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ୄସାାନ 3  

TPA ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞା ପଭ ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓୄଯ ׀ ଏହା ରିସୀ ସର୍ତ୍ ାଫୀ ୄଯ ଥିଫା 
ତଥୟଓୁ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଥିଫା ସମ୍ମତ ଦଯ/ଭୂରୟ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ଏକୁଡଓୁି ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ, ଏଫଂ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞା 
ୂପ୍ରାଧିଓାଯ  ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ମଦ ିହଁ, ୄଓୄତ ଯାର୍ ିାଆଁ ଏହାଓୁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍, 
ତାହା ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ନଏି ׀ 
ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ TPA ଧିଓ ସୂଘନା ଭାକିାୄଯ ׀ ଥୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄହାଆକୄର, ଫନିା ଫିଭୄ ଯ ଏହା 
ସଭନ୍ଧୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଏ ׀  
IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନ୍ତକ ତ ଈବଣ ପଭ ଓୁ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ;ି 
ୂଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଥିଫା ସଂରଗ୍ନ ଓୁ ୄଦଔନୁ୍ତ   

ୄସାାନ 4 
TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃତ ଯାର୍ଓୁି ୄଯାକୀଯ ଅଓାଈଣ୍ଟୄଯ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଯୂୄ ଯଖି, ୄଯାକୀଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଘଓିତି୍ସା 
ଦଅିମାଏ ׀ ଣ–ଘଓିତି୍ସା ଔଙ୍ଙ   ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଓା-ୄ (ସହ-ୄଦଣପ୍ରଦାନ) ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା 
ୄଦଫା ାଆଁ ଏଓ ଚଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଦସୟଓୁ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀    

ୄସାାନ 5 

ୄମୄତୄଫୄ ୄଯାକୀ ଡସିଚାଚ  ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ହୁଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନା TPA ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଯାକୀଯ ଅଓାଈଣ୍ଟୄଯ ଚଭା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଓୁି ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଫାସ୍ଗଫ ଘଓିତି୍ସା ଘାଚ  ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ ׀  
ମଦ ିଚଭା ଓମ୍ ୄହାଆଥାଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଯ ତଯିକି୍ତ ନୁୄଭାଦନ ାଆଁ ନୁୄଯାଧ 
ଓୄଯ ׀  
TPA ତାହା ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ ିଯ ନୁୄଭାଦନ ଓୄଯ ׀  

ୄସାାନ 6 
ୄଯାକୀ ଣ-ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ଘାଚ ସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଡସିଚାଚ  ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀ ଦରିରୀଓଯଣ ଓୁ ୂଯା ଓଯଫିା ାଆଁ, ତାଓୁ 
ଦାଫୀ ପଭ   ଫରି ୄଯ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓୁହାମିଫ ׀  

ଘଯଣ 7 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗାଫଚି ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ଏଫଂ ଫରି ଯ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ାଆଁ ନଭିନ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି TPA ନଓିଟୄଯ 
ଈସ୍ଙାିତ ଓୄଯ : 

i. ଦାଫୀ ପଭ  
ii. ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍/ ବର୍ତ୍  ଟପି୍ପଣୀ 
iii. TPA ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକୀ / ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଯଘିଣ ଓାଡ  ଏଫଂ ପୄଟା  ID ପ୍ରଭାଣ 
iv. ନ୍ତଭି ସମି୍ମତି ଫରି 
v. ଫସୃି୍ଗତ ଫରି 
vi. ନୁସନ୍ଧାନ ଯିୄ ାଟ  
vii. ୄପ୍ରସି୍କିଵନ  ପାଭ ାସୀ ଫରି 
viii. TPA  ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାମାଆଥିଫା ସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର  
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ୄସାାନ 8 

TPA ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫି ଏଫଂ ନଭିନରିଖିତ ଫଫିଯଣୀ କୁଡଓୁି ସତୟାିତ ଓଯଫିା ୄଯ ଡାକ୍ତଯ ଔାନାଓୁ 
ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ ସୁାଯରି୍ ଓୄଯ :  
i. ଘଓିତି୍ସା ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ୄଟ ମାହା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିରା ׀  
ii. ୄଯାକୀଓୁ ୄସହ ିଫସ୍ଙା ୂୄଯାକ  ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଆଥିରା ׀  
iii. ଫଚତି ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଔଙ୍ଙ , ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ଫରି ଯ ଂର୍ ନୁୄହଁ ׀  
iv. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ସୀଭା/ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଯ ନୁାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  
v. ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ଟୟାଯଫି୍ ଦଯ କୁଡଓିଯ, ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯାର୍ ିଓୁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ,    

ନୁାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

 

ନକଦହୀନ ସଫୁଧିାଯ ଭରୂୟ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ନୁୄହଁ ׀ ସୁଫଧିାଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଈୄମାକ ଓିଯ ିଓଯାମିଫ, ତାହା ଚାଣଫିା ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ୄହଈଙ ି:  

i. ଗ୍ରାହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସନୁଶିି୍ଚତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ୄମ ତା’ ାଔୄଯ ତାଯ ଫୀଭା ଫଫିଯଣୀ କୁଡଓି ଙ ି ୁ ଏହା ନ୍ତବ  ׀ କ୍ତ ଓୄଯ 
ତାହାଯ : 

 TPA ଓାଡ , 
 ରିସୀ ପ୍ରତରିିି, 
 ସୁଯକ୍ଷାଯ ସର୍ତ୍   ଘୁକି୍ତ ଆତୟାଦ ି׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ୄସ ୂଏଓ 24 ଖଣ୍ଟା ୄହରପରାଆନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ  TPA ଓୁ ସଂଓ  ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ 
ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ଭାକିାୄଯ ׀  

ii. ଗ୍ରାହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ୄମ ତା’ ଓନସରଟଙ୍ି୍ଗ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯାଭର୍  ଦଅିମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଟ ିTPA 
ଯ ୄନଟେଓ ୄ ଯ ଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀ ମଦ ିନାହିଁ, ୄସ TPA ସହତି ଈରବ୍ଧ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଯାଭର୍  ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
ୄମଈଁଠ୍ ିୄସହ ିଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ନକଦହୀନ ସୁଫଧିା ଈରବ୍ଧ ଥିଫ ׀  

iii. ତାଓୁ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିୄମ ଫୂ -ନୁଜ୍ଞା ପଭ ୄଯ ସଠ୍କି୍ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଙ ି ି ମଦ ׀
ପ୍ରଓଯଣଟ ିସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ, TPAନକଦହୀନ ସୁଫଧିାଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାୄଯ ଓଭିା ପ୍ରର୍ନ ଈଠ୍ାଆାୄଯ ׀  

iv. ତାଓୁ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିୄମ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘାଚ ସଫୁ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ବ ିସୀଭାକଡୁଓି ସହତି ସସୁଙ୍ଗତ 
ଥାଏ ଓଭିା ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ବ ିଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଘଓିତି୍ସାକୁଡଓି ଈୄଯ ଓୟାପ୍ ରକାଏ ׀  

ମଦ ିରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ଯାର୍ ିୄକ୍ଷା ୄସ ଧିଓ ଔଙ୍ଙ  ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ, ଏହା ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ଚାଣଫିା ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ୄହଫ ୄମ ଔଙ୍ଙ  
ସଫୁ ୄଯ ତାହାଯ ଂର୍ ଓ’ଣ ୄହାଆାୄଯ ׀  

v. ଗ୍ରାହଓ ଡସିଚାଚ  ଯ ଅକଯୁ TPA ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ TPA ଓୁ 
ଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ନୁୄଯାଧ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ମାହା ଡସିଚାଚ  ୂଫ ଯୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହା ୄଯାକୀଓୁ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନାଫର୍ୟଓ ଯୂୄ ୄକ୍ଷା ନ ଓଯଫିା ଯ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ׀  
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ଏହା ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ୄକାଟଏି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଏଓ ନୁୄଭାଦନ ାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓୄଯ 
ଏଫଂ ନଏି ଓନୁି୍ତ ୄଯାକୀଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ସ୍ଙାନୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଓଯଫିା ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନଏି ׀ ୄସ ବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ଏଫଂ TPA ଓୁ ଏହା ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ଓ ି ନକଦହୀନ 
ନୁୄଭାଦନ ଯ ଈୄମାକ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀  

ମଦ ିଏହା ଓଯା ନ ମାଏ, ନୁୄଭାଦତି ଯାର୍ ିଗ୍ରାହଓଯ ରିସୀ ୄଯ ଫଳକ୍ ୄହାଆ ଯହ ିମାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ନୁୄଯାଧଯ 
ନୁୄଭାଦନ ଈୄଯ ପ୍ରତଓୂି ପ୍ରବାଫ ଓାଆ ାୄଯ ׀  
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓିୄଯ ଦରିରୀଓଯଣ  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି, ୂୄଫ  ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ବ,ି ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ଦରିର/ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି
 ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ଦୁଆଟ ିଭୂଔୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ସହାଣଓ ୄହଫ ୄଫାରି ଅର୍ା ଓଯାମାଏ – ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା ୂଏହା ୄଦଣୄମାକୟ ׀
ୄଟ ଓ ି?  ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ସୀଭା ୂୄଓୄତ ଯଭିାଣ ଯ ଯାର୍?ି) ׀  

ଏହ ିନୁବାକ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ଯ ଅଫର୍ୟଓତା  ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓୄଯ 
:  

1. ଡସିଚାଚଧ ସାଯାଂଶ 

ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ ଓୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଦସ୍ଗାଫଚି ୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିାୄଯ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ୄଯାକୀଯ ଫସ୍ଙା  ଘଓିତି୍ସାଯ ପ୍ରଓାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂରୂ୍ଣ୍  ସଘୂନାଯ ଫଫିଯଣୀ ଦଏି ׀  

IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ ଏଓ ଭାନଓ ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ ଯ ଫରି୍ଣ ସଘୂୀ ନଭିନ ଯୂୄ ୄଟ :  
1. ୄଯାକୀଯ ନାଭ 
2. ୄଟରିୄପାନ ନଭଯ / ୄଭାଫାଆର ନଭଯ 
3. IPD ନଭଯ     
4. ବର୍ତ୍ ିନଭଯ 
5. ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଓନସରଟାଣ୍ଟ/ଭାନଙ୍କ ନାଭ, ସଂଓ  ନଭଯ ଏଫଂ ଫବିାକ/ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତା 
6. ବର୍ତ୍ ିଯ ତାଯଔି  ସଭଣ 
7. ଡସିଚାଚ  ଯ ତାଯଔି  ସଭଣ 
8. MLC ନଭଯ /FIR ନଭଯ 
9. ବର୍ତ୍ ିସଭଣୄଯ ୄପ୍ରାବିଚନର ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ 
10. ଡସିଚାଚ  ସଭଣୄଯ ନ୍ତଭି ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ 
11. ନ୍ତଭି ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ାଆଁ, ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯରି୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ, ICD – 10 ୄଓାଡ ୂକୁଡଓି  ଓଭିା ନୟ 

ୄଓୌଣସ ିୄଓାଡ 
12. ବର୍ତ୍ଯି ଫଧି  ଓାଯଣ ସହତି ବିୄମାକ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା 
13. ୄଯାକ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାଯ ସାଯାଂର୍ 
14. ବର୍ତ୍ ିସଭଣୄଯ ର୍ାଯୀଯଓି ଯୀକ୍ଷା ଈୄଯ ଭଔୂୟ ନଷି୍କର୍  
15. ଭଦୟତା, ତଭାଔ ୁଓଭିା ନରି୍ାଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଯ ଆତହିାସ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  
16. କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ତୀତ ୄଭଡଓିର  ସଚଓିର ଆତହିାସ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  
17. ଯଫିାଯ ଆତହିାସ ମଦ ିଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  / ଅଫର୍ୟଓ ଥାଏ  
18. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂଔୟ ନୁସନ୍ଧାନ ଯ ସାଯାଂର୍ 
19. ଚଟିତା ସୄଭତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ୄଓାସ  ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  
20. ଡସିଚାଚ  ୄଯ ଯାଭର୍  
21. ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଓନସରଟାଣ୍ଟ/ପ୍ରାଧିଓୃତ ଟମି୍ ଡାକ୍ତଯ ଯ ନାଭ ଏଫଂ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ  
22. ୄଯାକୀ / ଯଘିାଓ ଯ ନାଭ ଏଫଂ ହସ୍ଗାକ୍ଷଯ 

ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ରିଖିତ ଏଓ ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ ୄଯାକ/ଭତ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସାଯ ପ୍ରଓାଯ ଓୁ ଫୁଛଫିାୄଯ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଫୟକି୍ତଓୁ ତୟନ୍ତ ଯୂୄ 
ସାହାମୟ ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ସଭାଧାନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ତ୍ୱଯାନିତ ଓଯଥିାଏ ׀ IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସପ 



 

444 

 

ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ ାଆଁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗସଫୁଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄଯାକୀ ଦୁବ ାକୟଫର୍ତଃ 
ଚୀଫତି ଯୄହ ନାହିଁ ׀ ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ଓୁ ୄନଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଭୃତୁୟ ସାଯାଂର୍ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଡସିଚାଚ  ସାଯାଂର୍ ଓୁ ସଫ ଦା ଭୂ ଯୂୄ ଭକାମାଆଥାଏ ׀  

2. ମାଞ୍ଚ/ ନୁସନ୍ଧାନ ଯିୄ ାଟଧ 

ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓି ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍  ଘଓିତି୍ସା ଭଧ୍ୟୄଯ ତୁନା ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣତା ଓଯନ୍ତ,ି ମାହାଦ୍ୱାଯା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଅଭନ୍ତ୍ରତି ଓଯଥିିଫା 
ସଠ୍କି୍ ସ୍ଙିତ ିଏଫଂ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକତ ିଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ୄମାକାଆ ଥାଏ ׀  

ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

a) ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା ଯିୄ ାଟ ; 
b) ଏସ, -ୄଯ ଯିୄ ାଟ ; 
c) ସ୍କୟାନ ଯିୄ ାଟ  
d) ଫାୄଣାସି୍ପ ଯିୄ ାଟ  କୁଡଓି  

ସଭସ୍ଗ ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟ  ୄଯ ନାଭ, ଫଣସ, ରିଙ୍ଗ, ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ତାଯଔି ଆତୟାଦ ିଥାଏ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଭୂଯୂୄ ଈସ୍ଙାିତ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁୄଯାଧ ୄମ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଗ୍ରାହଓଓୁ ଏସ, - ୄଯ  ନୟାନୟ ପିରମକୁଡଓୁି ୄପଯାଆ ୄଦଆ ାୄଯ ׀  

3. ସମି୍ମତି ଏଫଂ ଫସୃି୍ତତ ଫରିକୁଡଓି :  

ଏହା ୄସହ ିଦସ୍ଗାଫଚି ୄଟ ମାହା ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଓ’ଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ, ଏହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ׀ ୂୄଫ  ଫରି ାଆଁ ଭାନଓ 
ପଭ ାଟ ନ ଥିରା, ଓନୁି୍ତ IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ସମି୍ମତି  ଫସୃି୍ଗତ ଫରି କୁଡଓି ାଆଁ ପଭ ାଟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ IRDAI 
ୄେଫସାଆଟ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ଫୁଛଫିା ାଆଁ ଙାତ୍ର/ଙାତ୍ରୀ ଓୁ ଯାଭର୍  ଦଅିମାଈଙ ି׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସମି୍ମତି ଫରି ସଂରୂ୍ଣ୍  ଘତି୍ର ଓୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓୄଯ, ଫସୃି୍ଗତ ଫରି ୄଓାଡକୁଡଓି ସନ୍ଦବ ୄଯ, ଫବିାଚନ ୂୄବ୍ରକ୍ ପ୍  ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 
  ׀

ଫସୃି୍ଗତ ଫରିଓୁ ଈୄମାକ ଓଯ ିଣ-ୄଦଣ ଔଙ୍ଙ ସଫୁଯ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ, ୄମଈଁଠ୍ ିଣ-ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ଔଙ୍ଙ କୁଡଓୁି ଯାଈଣ୍ଡ-ଫ୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ଏହା ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ୄହଈଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ର୍ୀର୍ ଓ ନ୍ତକ ତ ଓାଟ ାଆଁ ଈୄମାକ ଓଯାମାଏ ׀  

ଫରିକୁଡଓୁି ଭୂ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

4. ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଯସଦି 

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀଯ ପ୍ରତିରୂ୍ତ୍ ିଭଧ୍ୟ ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଯି ଘାଯଓି 
ଯସଦି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଭାଟ ଫରି ଯ ନୁଯୂ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ୄନଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦଣ ଯାର୍ ି
ଈୄଯ ଙାଡ ଓଭିା ଡସି୍କାଈଣ୍ଟଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି  ସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଯାକୀ କ୍ଷଯୁ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଓୁିୄ ׀
ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓୁ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଯସଦି ୄଯ ସଂଔୟା ୄଦଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ/ଓଭିା ଷ୍ଟାବ୍ନ ଦଅିମିଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଭୂ ଯୂୄ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  
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5. ଦାଫୀ ପଭଧ 

ଦାଫୀ ପଭ  ୄହଈଙ ିଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାଯଓି  ୄଫୈଧାନଓି ନୁୄଯାଧ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହାଆ 
ଭୂ ଯୂୄ ଚଭା ଓଯାମାଏ ׀ ଦାଫୀ ପଭ ଓୁ ଫର୍ତ୍ ଭାନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ଫୟାଓ ଯୂୄ ନଭିନ କୁଡଓୁି ସମି୍ମତି 
ଓୄଯ : 

a) ଭୂଔୟ ଫୀଭିତ ଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ରିସୀ ସଂଔୟା ମାହା ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀ 

b) ଫୀଭା ଆତହିାସ ଯ ଫଫିଯଣୀ 

c) ହସି୍ପଟାରାଆଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତଯ ଫଫିଯଣୀ 

d) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଫଫିଯଣୀ ମଥା: ଡାକ୍ତଯଔାନା, ୄଓାଠ୍ଯୀ ଫକ , ବର୍ତ୍ ି ଡସିଚାଚ ଯ ତାଯଔି  ସଭଣ, ଦୁଖ ଟଣା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ୄାରିସଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ, ର୍ଧ ଯ ପ୍ରଣାୀ ଆତୟାଦ ି׀  

e) ଦାଫୀଯ ଫଫିଯଣୀ ମାହା ାଆଁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓଯାମାଆଥିରା ୄମଈଁଥିୄଯ ଭୂରୟକୁଡଓିଯ ଫବିାଚନ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ  ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫଧି ׀ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭାଟାଯାର୍/ିନକଦ ରାବଯ ଫଫିଯଣୀ ଆତୟାଦ ିନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ׀  

f) ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫରିକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ 

g) ନୁୄଭାଦତି ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରର୍ଣ ାଆଁ ଭୂଔୟ ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଫଫିଯଣୀ  

h) ଫୀଭିତ ଠ୍ାଯୁ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ׀  

ୄଯାକ, ଘଓିତି୍ସା ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ/ତଥୟ ଫୟତୀତ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଠ୍ାଯୁ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଦାଫୀ ପଭ  ଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଥ ୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  
ଦସ୍ଗାଫଚି ଓଯଥିାଏ ׀  

ଏହା ୄହଈଙ ିୄସହ ିୄଖାର୍ଣାତ୍ର ମାହା ଦାଫୀୄଯ ‚ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ‛ ଓୁ ରାକ ୁଓୄଯ, ମାହାଯ ଈରଙ୍ଘନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ବୂର 
ଘତି୍ରଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଅଓୃଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀  

6. ଯଘିୟ ପ୍ରଭାଣ  

ଅଭ ଚୀଫନ ଯ ଫବିିନ୍ନ ଓାମ ୟଓା ୄଯ ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଯ ଈୄମାକ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିସହତି, ସାଧାଯଣ ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ଓୄଯ – ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସତି ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ୄକାଟଏି  ୄସହ ି ଏଓା ଟନ୍ତ,ି ଏହାଓୁ 
ସତୟାିତ ଓଯଫିାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ׀  

ସାଧାଯଣତଃ ଭକାମାଈଥିଫା ଯଘିଣ ଦସ୍ଗାଫଚି ୄହାଆାୄଯ :   

a) ୄବାଟଦାତା ଯଘିଣ ତ୍ର 
b) ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ 
c) PAN ଓାଡ  
d) ଅଧାଯ ଓାଡ  ଆତୟାଦ ି׀  

ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଈୄଯ ୄଚାର୍ ୄଦଫା ଯଣିାଭ ୄଯ ନକଦହୀନ ଦାଫୀକୁଡଓିୄଯ ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ହ୍ରାସ 
ୄହାଆଙ ି ୄମୄହତୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂ ଯୁ ଏହାଓୁ ସତୟାିତ ଓଯଫିା  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା TPA ନଓିଟୄଯ ଈସ୍ଙିତ ଓଯଫିା 
ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଏଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ୄଫାରି ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯ,ି ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଭକାମାଏ ׀  

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀୄଯ, ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ଓୄଯ ׀  
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7. ଫିୄ ଶଷ ଦାଫୀକୁଡଓି ସହତି ପ୍ରାସଙି୍ଗଓ ଦସ୍ତାଫଚି 

ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଦାଫୀ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓି ଈୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ଫୟତୀତ ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ଗାଫଚି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସକୁଡଓି 
ୄହଈଙନ୍ତ ି:  

a) ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ, ୄମଈଁଠ୍ ିଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଞି୍ଜଓୃତ ୄାରିସ ୄଷ୍ଟସନ ଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା FIR ଓଭିା ୄଭଡିୄ ଓା-ରିକର 
ସାଟପିିୄଓଟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଦୁଖ ଟଣା ଯ ଓାଯଣ ଏଫଂ ୋପିକ୍ ଦୁଖ ଟଣା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକି୍ତଟ ିଭଦଯ ପ୍ରବାଫ 
ଧୀନୄଯ ଥିରା ଓ ିନାହିଁ, ଏହା ଈୄଲ୍ଲଔ ଓୄଯ ׀  

b) ଚଟି ଓଭିା ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଓଯଣ ଆନୄଡାର୍ ଓାକଚତ୍ର ׀ ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍ ୄଯ ଓଭିା ୄଓସ୍ ର୍ୀଟ୍ ୄହଈଙ ି
ଏଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଯ ହସି୍ପଟର କ୍ଷଯୁ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଓଯାମାଏ, ମାହା ସଭଗ୍ର ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଦନି ପ୍ରତ ିଦନି 
ଅଧାଯୄଯ ୄଯାକୀଓୁ ଦଅିମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଘଓିତି୍ସା ଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

c) ଡାଏରିସସି୍/ୄଓୄଭାୄଥଯାି/ପିଚିୄଥଯାି ଘାଟ କୁଡଓି ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରମୁଚୟ ׀  
d) ଡାକ୍ତଯଔାନା ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ୄମଈଁଠ୍ ିଡାକ୍ତଯଔାନା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ଯ ଯବିାର୍ା ଯ ନୁାନ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା 

ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ଦାଫୀ ଦ ୂଟମି୍  ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଯଓି ଦସ୍ଗାଫଚି ପଭ ାଟ୍ କୁଡଓିଯ ଈୄମାକ ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି 
ୄହଈଙ ି:  

 ଦସ୍ଗାଫଚି ସତୟାନ ାଆଁ ମାଞ୍ଚତାରିଓା, 

 ମାଞ୍ଚ/ସଭାଧାନ ର୍ୀଟ, 

 କୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ/ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ପଭ ାଟ୍ ׀  

ମଦି ଏହ ିପଭ ାଟ କୁଡଓି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ନ ଥାଏ, ଅସନୁ୍ତ ସାଧାଯଣ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଏଓ ନଭନୂା ସହତି 
ଦସ୍ଗାଫଚିକଡୁଓିଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ׀  

ସାଯଣୀ 2.2 

1.  
ଦସ୍ତାଫଚି ସତୟାନ 
ଶୀଟ 

ଏହା ସଫ ାୄକ୍ଷା ସଯ, ପ୍ରାପ୍ତ ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓିଯ ତାରିଓା ୄଯ ଯଔାମାଆଥିଫା 
ଏଓ ମାଞ୍ଚ ଘହି୍ନ ୄଟ ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମ ଏକୁଡଓୁି ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା 
ଓଯାୄହାଆଙ ି׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରାପି୍ତ ସଘୂନା ଯୂୄ ଏହାଯ 
ଏଓ ପ୍ରତରିିି ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

2.  ମାଞ୍ଚ/ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଟ 

ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ର୍ୀଟ ୄହାଆଥାଏ ୄମଈଁଠ୍ ିସଂରୂ୍ଣ୍  
ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଟପି୍ପଣୀକୁଡଓି ଓୟାଘର୍ ଓଯାମାଏ ׀ 
a) ଗ୍ରାହଓଯ ନାଭ ଏଫଂ ଅଆଡ.ି କ୍ରଭାଙ୍କ 
b) ଦାଫୀ କ୍ରଭାଙ୍କ, ଦାଫୀ ତ୍ରକୁଡଓିଯ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔି 
c) ରିସୀ ନଯିୀକ୍ଷଣ, ନୁବାକ 64 VB  ନୁାନ 
d) ଫୀଭା ଯାର୍ ିଏଫଂ ଏହାଯ ଈୄମାକ 
e) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ଡସିଚାଚ  ଯ ତାଯଔି 
f) ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସା 
g) ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା/ ତାଯ ଓାଯଣ ସହତି ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଭନ୍ତଫୟ 
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h) ଦାଫୀ ଯାର୍ଯି ନରି୍ଣ୍ ଣ 
i) ତାଯଔି ଏଫଂ ୄପ୍ରାୄସସ ଓଯଥିିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ନାଭ ସହତି ଦାଫୀଯ 

ସଂଘନ  

3.  
କୁଣଫର୍ତ୍ା 
ମାଞ୍ଚ/ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପଭଧାଟ୍ 

ଦାଫୀ ସଂଘାଓ ଫୟତୀତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ନ୍ତଭି ମାଞ୍ଚ 
ଓଭିା କଣୁଫର୍ତ୍ା ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ପଭ ାଟ୍ 
ମାଞ୍ଚ ତାରିଓା ଏଫଂ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଫୟତୀତ, କଣୁଫର୍ତ୍ା ନଣିନ୍ତ୍ରଣ/ଡଟି 
ପଭ ାଟ୍ ଭଧ୍ୟ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟକଡୁଓୁି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ :  
a) ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ, 
b) ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓଭିା 
c) ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଭାକିଫା ׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀଓୁ ଦଅିମାଆଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଘଓିତି୍ସାଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଈଥିଫା ନଭିନ ଦସ୍ଗାଫଚି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ 
ଓଯାମାଏ ?  
I. ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟ  
II. ସଭାଧାନ ର୍ୀଟ 
III. ୄଓସ୍ ଓାକଚତ୍ର 
IV. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର  

 

D. ଦାଫୀ ସଂଯକି୍ଷତ (ଯିଚବଧ) ଓଯଫିା  

1. ସଂଯକି୍ଷତ (ଯିଚବଧ) ଓଯଫିା 

ଏହା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଙତ ି ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଔାତାକଡୁଓିୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନଯ ଯାର୍ଓୁି 
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ତ ି ସଯ ୄଦଔାମାଏ, ଯଚିବ  ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ତୟନ୍ତ ସତଓ ତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ –ଯଚିବ  
ଓଯଫିାୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୂଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ରାବ  ଯିୄ ର୍ାଧ-କ୍ଷଭତା ଭାଚ ନ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାଏ ׀  

ଅଚଓିାରି ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ପ୍ରଣାୀସଫୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ଯଚିବ ସଫୁଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ାଆଁ ସକ୍ଷଭତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  3 

ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଙତ ି ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଔାତା କୁଡଓିୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନ ଯ ଯାର୍ଓୁି 
_____________ଓୁହାମାଏ ׀  

I. ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ 

II. ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା 

III. ସଂଯକି୍ଷତ/ଯଚିବ  ଓଯଫିା 

IV. ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା 
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E. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା 

1. ବାଯତ ସି୍ଥତ ିTPA ଭାନଙ୍କ ଯିଘୟ 

ଫର୍  2000 ୄଯ ପ୍ରାଆୄବଟ ଫୟଫସାଣୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔାରା ମାଆଥିରା ׀ ଆତୟଫସଯୄଯ, ନୂଅଁ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ପ୍ରଘନ 
ୄହଫା ସହତି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଭଧ୍ୟ ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଫାଓୁ ରାକିରା ׀ ୄତଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ ୀ ୄସଫା 
ାଆଁ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭଯ ପ୍ରଘନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁବୂତ ୄହରା ׀ ଏହା ପ୍ରୄପସନର ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନଯ ସୁୄମାକ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିିରା ׀  

ଏହା ୄଦଖି, ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ IRDAI ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଆୄସନସ ନ୍ତକ ତ TPA ଭାନଙୁ୍କ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ ନ 
ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦୄର, ମଦ ି ୄସଭାୄନ 17 ୄସୄଟଭଯ 2001 ୄଯ ନୁସୂଘୀତ IRDAIୂତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ-ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା  
ଫନିଣିାଭଓ, 2001 ଯ ନୁାନ ଓଯିୄ ଫ ׀  

ଯବିାଷା 

ଫନିଣିାଭଓ ନୁସାୄଯ,  

‚ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଓଭିା TPA ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ IRDAI ୂତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ-ସ୍ୱା୍ସ୍ଙୟ ଫୀଭା  ଫନିଣିାଭଓ, 
2001 ନ୍ତକ ତ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ 
ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ରୁ୍ଳ୍କ ଓଭିା ାଯଶ୍ରଭଓି ଫଦୄଯ, ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀‛ 

 ‚TPA ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା‛ ଥ  ୄହଈଙ ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଯାଚନିାଭା ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓୁ ଏଓ TPA 
ଦ୍ୱାଯା  ଣ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄସଫା, ଓନୁି୍ତ ଏହା ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଫୟଫସାଣ ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ୄଯାକ୍ଷ ଯୂୄ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ଫୟଫସାଣ  ଣ ଓଯଫିାୄଯ ଓଭିା ଏଓ ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା ଓଭିା ଗ୍ରାହୟତା ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଫା ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ 

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ TPA ୄସଫାଯ ଫସଯ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଫକି୍ରଣ  ଚାଯୀ ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ TPA ଭାନଙୁ୍କ ଈୄମାକ ନ 
ଓଯଫିା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଫାକୁଡଓି ଏଓ ଆନ-ହାଈସ ଟମି୍ ଦ୍ୱାଯା ସଂାଦତି ଓଯାମାଏ ׀  

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫକି୍ରୟ ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ୄସଫା 

a) ଥୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୂଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ  ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆକୄର, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଏ ׀ 

b) ମଦ ିରିସୀ ଯ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ଏଓ TPA ଓୁ ଈୄମାକ ଓଯଫିାଯ ଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଗ୍ରାହଓ  ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ 
TPA ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ 

c) TPA ସଦସୟଭାନଙ୍କ ନାଭାଙ୍କନ ଓଯନ୍ତ ିୂୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ରିସୀ ୄନଈଥିଫା ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ସଦସୟଭାୄନ ରିସୀ 
ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଟନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄବୌତଓି ଓଭିା ଆୄରୄଓଟ ାିନକି୍ ଯୂୄ ୄହଈ, ଏଓ ଓାଡ  ଅଓାଯୄଯ ଏଓ 
ସଦସୟତା ଯଘିଣ ଚାଯୀ ଓଯିାୄଯ ׀ 

d) ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ରିସୀଯ ସହାଣତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, 
TPA ସହତି ସଦସୟତା ଓୁ ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ତଥା ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆଫାୄଯ ଈୄମାକ ଓଯଥିାଏ ׀ 

e) TPA ଦାଫୀ ଓଭିା ନକଦହୀନ ନୁୄଯାଧଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ 
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ଓଟ୍-ଫ୍ ଫନୁି୍ଦ ୄମଈଁଠ୍ାଯୁ TPA ଯ ବୂଭିଓା ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହା ୄହଈଙ ିୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ସର୍ତ୍ା ଯୂୄ TPA ଯ ନାଭୄଯ ରିସୀ 
ଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଯ ଭୂହୂର୍ତ୍  ׀ ୄସଫା ଅଫର୍ୟଓତା ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଓଙି ିଧିଓ ସଭଣ ମାହା ଏଓ ଦାଫୀ ଯିୄ ାଟ  ଓଯଫିା ାଆଁ 
ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ, ୄସ ମ ୟନ୍ତ ଚାଯୀ ଯୄହ ׀ 

ୄମୄତୄଫୄ ହଚାଯ ହଚାଯ ରିସୀଯ ୄସଫା ଦଅିମାଏ, ଏହ ି ଓାମ ୟଓା ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଯୄହ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସହ ି
ୄକାଟଏି ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସହ ିୄକାଟଏି TPA ରିସୀଯ ୄସଫା ୄଦଈଥାଏ ׀ 

3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସଓ (TPA) ଙ୍କ ଉୄଦ୍ଦଶୟ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଓୁ ନଭିନ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯ ଚାତ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ :   

a) ଅଫର୍ୟଓତା ସଭଣୄଯ ସଫୁ ପ୍ରଓାଯଯ ସମ୍ଭଫ ଈାଣୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣଓ ୄହଫା ׀ 

b) ୄନଟେଓ  ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯାକୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ׀ 

c) ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓି ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ 
ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ନଯିୄକ୍ଷ  ତୁଯନ୍ତ ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀  

d) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ  ସଭନ୍ଧତି ୄସଫା ସଂଘାତି ଓଯଫିାୄଯ ଓାମ ୟାମକ ଓ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତା ଚାତ ଓଯଫିା ׀ 

e) ସଭଣାନୁଯୂ  ଠ୍କି୍ ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍ଯ ସ୍ୱଯୂ ଓଙି ିଓଯଫିା ׀  

f) ଏଓ ଯିୄ ଫର୍ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିା ୄମଈଠଁ୍ ିଏଓ ଈମୁକ୍ତ ଭରୂୟୄଯ କଣୁଫର୍ତ୍ା ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥ  ୄହଫା ାଆଁ 
ଏଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫିଣନ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ, ଏଫଂ  

g) ଯୁକଣତା, ଭୂରୟ, ପ୍ରକ୍ରିଣା, ନଫିାସ ଯ ଦୀଖ ତା ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଚାତ/ଏଓାଠ୍ ିଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫିା ׀  

4. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଏଫଂ TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭେନ୍ଧ 

ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା TPA ଯ ୄସଫା ଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄସଫା ରିସୀକୁଡଓି ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ ୀ ୄସଫା ାଆଁ ଈୄମାକ ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓଙି ି
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ, ରିସୀ –ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ୄସଫା ଅୄଣାଚନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ TPA ଯ 
ସହାଣତା ଭଧ୍ୟ ୄରାଡଥିାନ୍ତ ି׀  

ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ  ଘୁକି୍ତୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା ଘଯଣକୁଡଓି ସହତି 
ଘୁକି୍ତଣ ୄଟ ׀ IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଭାକ ଦର୍ଓିାକୁଡଓୁି ଈୄରଳଔ ଓଯଙିନ୍ତ ିଏଫଂ TPA  ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ସଘୂୀତ ଭାନଓ ନୁୄଙ୍ଚଦକୁଡଓିଯ ଏଓ ୄସଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

ୄସହ ିୄସଫାସଫୁ ମାହା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା TPA ଠ୍ାଯୁ ଅର୍ା ଯୄଔ, ୄସକୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ : 

 

A. ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ଧା ୄନଟେଓଙ୍ି୍ଗ ୄସଫା  

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ଦାଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ, TPA ସାଯା ୄଦର୍ଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିଯ 
ୄନଟେଓ  ସହତି ସଭନ୍ଧ ସ୍ଙାିତ ଓଯ ିଯଖିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ ׀ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଯ ଭାକ ଦର୍ଓିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓୁ 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯ ିସଭନ୍ଧଓୁ ତ୍ରିୄ ଓାଣୀଣ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫ TPA  ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁୄହଁ ׀  

ୄସଭାୄନ ୄସବ ିୄନଟେଓ  ହସି୍ପଟରକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ଫବିିନ୍ନ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ପ୍ରକ୍ରଣିା  ୟାୄଓଚକୁଡଓି ାଆଁ ଈର୍ତ୍ଭ ନୁସଘୂୀତ ଦଯ 
ସଓାୄର୍ ଭଧ୍ୟ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ଓଯଥିାନ୍ତ ିମାହା ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ଭୂରୟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଥିାଏ ׀  
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B. ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ୄସଫା 

TPA ସାଧାଯଣତଃ ଯାତ୍ର,ି ସପ୍ତାହ ନ୍ତଭି ଦଫିସ ଏଫଂ ଙୁଟଦିନି କୁଡଓି ସମି୍ମତି ଓଯ ିସଫୁ ସଭଣୄଯ ଥ ାତ୍ 24*7*365 ାଆଁ ଈରବ୍ଧ 
ଥିଫା ୄଟାର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ସହତି ଏଓ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଯଖିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ ׀ TPA ଯ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫି:  

a) ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଈରବ୍ଧ ସୁଯକ୍ଷା  ରାବସଫୁ ׀  

b) ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ଦ୍ଧତସିଫୁ ׀  

c) ୄସଫା  ନକଦହୀନ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭାକ ଦର୍ ନ ׀  

d) ୄନଟେଓ  ହସି୍ପଟରକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀  

e) ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଈରବ୍ଧ ଫର୍ରି୍ଚ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସଘୂନା ׀  

f) ଦାଫୀ ସ୍ଙିତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀  

g) ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନୁସି୍ଙତ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଯାଭର୍  ׀  

ଏଓ ଚାତୀଣ ୄଟାର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ଚଯଅିୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ବିକଭୟ ୄହଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଧାଯଣତଃ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ୄଫାରାମାଈଥିଫା ଭଔୂୟ ବାର୍ାକୁଡଓିୄଯ ଫାର୍ତ୍ ା ଫନିଭିଣ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥ  ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ଏହ ିଫଫିଯଣୀକୁଡଓି ଫର୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
 ୄସଭାନଙ୍କ TPA ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହାଆଥାଏ ׀ 

C. ନକଦହୀନ ବିକଭ ୄସଫା  

ଯବିାଷା  

 ‚ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା‛ ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ନଓିଟଓୁ ଫସି୍ଗାଯତି ୄହାଆଥିଫା ସଫୁଧିା ୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 
ନୁସାୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ଯ ଭରୂୟ ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱୀଓୃତ ଫୂ -ନୁଜ୍ଞା ଯଭିାଣ ମ ୟନ୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା 
ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄନଟେଓ  ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଓୁ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏହା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ୄହଈଙ:ି  

a) ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ TPA ାଔୄଯ ଈରବ୍ଧ ଥିଫା ଈଘତି୍ ׀ ଏହାଓୁ TPA ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ୄଟ ׀  

b) ରିସୀୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ତଥୟ, ୄଓୌଣସ ିତୂଟ ିଓଭିା ବାଫ ଫନିା, ଈରବ୍ଧ  ବିକଭୟ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀  

c) ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ଯଘିଣ ତ୍ର ଧାଯଣ ଓଯଥିିଫା ଈଘତି୍ ମାହା ୄସଭାନଙୁ୍କ ରିସୀ  TPA ସହତି 
ସଭନ୍ଧତି ଓୄଯ ׀ ଯଘିଣ ତ୍ର ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ସମ୍ମତ ପଭ ାଟ୍ ୄଯ TPA ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ୄହାଆଥିଫା ଈଘତି୍, ସଦସୟ ାଔଓୁ 
ଏଓ ଈଘତି୍ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯହଫିା ଈଘତି୍ ׀  

d) ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ଭାକିଫା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିTPA ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଏଓ 
ୂଫ -ନୁଜ୍ଞା ଓଭିା ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିତ୍ର ୄଦଫା ଈଘତି୍ ׀ ୄଯାକଯ ସ୍ୱଯୂ, ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଘଓିତି୍ସା ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ଭୂରୟ ଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ 
ଏହା ଧିଓ ସଘୂନା ଭାକିାୄଯ ׀  
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e) ୄମଈଁଠ୍ ିସଘୂନା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ ଓଭିା ଈରବ୍ଧ ନୁୄହଁ, TPA ନକଦହୀନ ନୁୄଯାଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାୄଯ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯ ିୄମ 
ନକଦହୀନ ସୁଫଧିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓୁ ଘଓିତି୍ସାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ ସଦସୟ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଏଫଂ ୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ପାଆର ଓଯଫିା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଭକୁ୍ତ ୄଟ, ମାହାଓୁ ଏହାଯ ୄମାକୟତା ଅଧାଯୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ ׀  

f) ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ, ବର୍ତ୍ଯି 24 ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ସୂଘନା ୄଦଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ନକଦହୀନ ଈୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା 
ଈଘତି୍ ׀  

D. ଗ୍ରାହଓ ସଭେନ୍ଧ ଏଫଂ ସଂଓଧ ଯଘିାନ 

TPA ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା/ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ବିୄମାକଓୁ ଦାଔର ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀ 
ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି ମାଞ୍ଚ  ସତୟାନଯ ଧୀନ ୄଯ ଥିଫା ସାଧାଯଣ ୄଟ ׀ ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଆାୄଯ ୄମ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 
ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଭାତ୍ର ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ରିସୀ ସର୍ତ୍   ପ୍ରତଫିନ୍ଧଯ ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଫାହାୄଯ ଥାଏ ׀  

ଏହା ତଯିକି୍ତ, ପ୍ରାଣ ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି ଦାଫୀଯ ଓଙି ିଭାତ୍ରାଯ ଓାଟ ଯ ନ୍ତକ ତ ଥାଏ ׀ ଏହ ିଓାଟ କୁଡଓି ଗ୍ରାହଓ ସୄନ୍ତାର୍ 
ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଆଠ୍ ି ୄମଈଁଠ୍ ି ଓାଟ ାଆଁ ଓଭିା ସ୍ୱୀଓାଯ ାଆଁ ଓାଯଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ 
ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆ ନ ଥାଏ ׀  

ୄସବ ିବିୄମାକ କୁଡଓି ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ TPA 
ାଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ବିୄମାକ ସଭାଧାନ ଯଘିାନ ଥିଫା ଈଘତି୍ ׀  

E. ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄସଫା 

ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄସଫା ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା TPA ଓୁ ତିୄ ନାଟ ିଓାମ ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯୄଔ :  

a) ଭାନଓୀଓୃତ ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄର୍ୈୀ ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ ଓ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷାଯ ଈୄମାକ ଓୁ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ 
ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

b) ୁଷି୍ଟଓଯଣ/ଦୃଢୀଓଯଣ ୄମ ଘାଚ  ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିୄଯାକ ାଆଁ ପ୍ରଓୃତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଈଘତି୍ ୄଟ 
  ׀

c) ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍  ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄଓାଡ ଓୁ ଓୟାଘଯ ଓଯାମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଚାତୀଣ  ଅନ୍ତଚ ାତଓି ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁସାୄଯ ସଭସ୍ଗ TPA 
ାଆଁ ତଥୟଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀  

ଏଥିାଆଁ TPA ଠ୍ାୄଯ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ  ନିଣୁ/ଓୁର୍ୀ ଭାନଫର୍କି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ୄମଈଭଁାୄନ ୄଓାଡ ଓଯଫିାୄଯ, ଟୟାଯଫି୍ ଓୁ 
ସତୟାିତ ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ଫରିିଙ୍ଗ ତଥୟ ଓୟାଚଯ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

F. ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଏଫଂ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄସଫା 

ଏହା ୄହଈଙ ିTPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ସଫୁଠୁ୍ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍  ୄସଫା ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଦାଫୀ 
ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ୄସଫା ସାଧାଯଣତଃ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମ ୟନ୍ତ, ସଘୂନା ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯଫିା ଠ୍ାଯୁ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ 
ସୁାଯରି୍ ଓଯଫିା ମ ୟନ୍ତ ଏହା ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଣ୍ଡ କୁଡଓି ଚଯଅିୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ପଣ୍ଡକୁଡଓି TPA ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଏହାଯ ଫୟାଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ସଭାଧାନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  
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TPA ନଧିିସଫୁଯ ଏଓ ଔାତା ଯଖିଫାଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିିଫା ଯାର୍ସିଫୁଯ ଅଫର୍ତ୍ଓି ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ 
ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଏ ଟଙ୍କାଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ 

G. ଯଘିାନ ସଘୂନା ୄସଫା 

ୄମୄହତୁ TPA ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଓୁ ସଂାଦତି ଓୄଯ, ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଯୂୄ ଓଭିା ସାଭୂହଓି ଯୂୄ ୄହଈ, 
ଏହା TPA ଠ୍ାୄଯ ଈରବ୍ଧ ଥାଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫବିିନ୍ନ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ୄସହ ିତଥୟଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ  
ମଥାସଭଣୄଯ TPA ଦ୍ୱାଯା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ TPA ଯ ୄସଫା ଯ ଯସିଯ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମ ୟନ୍ତ ୄସଫା 
ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆାୄଯ , ଅଫର୍ୟଓତା  ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ୄହାଆଥିଫା MOU ଅଧାଯୄଯ, ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ ଓାମ ୟଓା 
ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

H. TPA ାଯିେଭଓି 

ଏହ ିୄସଫାକୁଡଓି ାଆଁ, TPA ଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଅଧାଯକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ଈୄଯ ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

a) ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ୂୄସଫା ଓଯ ଙାଡ ି, ଏହାଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ, 

b) ଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ସଭଣାଫଧି ାଆଁ TPA ଦ୍ୱାଯା ୄସଫା ଦଅିମାଈଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍,ି ଓଭିା 

c) TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ୄସଫାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଓାଯଫାଯ ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ି-ଈ.ସ୍ୱ. ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ 
ସଦସୟ ଓାଡ , ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଆତୟାଦ ିାଆଁ ଭୂରୟ ׀  

ଏପ୍ରଓାୄଯ, TPA ଯ ୄସଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ନଭିନ ବିତଯଓୁ ବିକଭନ ଓଯନ୍ତ ି:  

i. ନକଦହୀନ ୄସଫା 

ii. ତଥୟ ସଙ୍କନ ଏଫଂ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 

iii. ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ 24 ଖଣ୍ଟା ଓର ୄସଣ୍ଟଯ  ସହାଣତା 

iv. ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିଯ ୄନଟେଓ  ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡଓିର ସଫୁଧିା 

v. ଧିଓାଂର୍ ସଭୂହ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସହାଣତା 

vi. ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଦାଫୀ ଈୄଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ଯ ସୁଫଧିା 

vii. ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ସହତି ଟୟାଯଫି୍  ପ୍ରକ୍ରିଣା ଭରୂୟ ଈୄଯ ଭୂରୟହ୍ରାସ ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା 

viii. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଓୁ ସହଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଦୟାକିଓୀ ସଭଥତି ୄସଫା  

ix. ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଓସ୍ କୁଡଓିଯ ସତୟାନ  ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ 

x. ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀ ୄର୍ୈୀକୁଡଓିଯ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ଭରୂୟ ଈୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ସୂଘନା ଯ ପ୍ରାଫଧାନ, ନୂତନତଯ 
ଦ୍ଧତଯି ଘଓିତି୍ସା, ଅଫବି ାଫ ୄହଈଥିଫା ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି ଓଟ/ଚାରିଅତ ିଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିା 

xi. ତୁଯନ୍ତ ୄସଫା ହଞ୍ଚାଆଫାୄଯ ଫସି୍ଗାଯଣ 
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F. ଦାଫୀ ଯଘିାନ  - ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା 

1. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା 

ଯବିାଷା 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ୄହଈଙ ିଏଓ ରାବ ରିସୀ ଏଫଂ ଏହା ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ, ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଫଓିାଙ୍ଗତା ୂସ୍ଙାଣୀ/ଅଂର୍ଓି , ସ୍ଙାଣୀ 
ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଓିାଙ୍ଗତାଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ଈତ୍ପାଦ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଏଥିୄଯ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ , ନ୍ତଭି 
ସଂସ୍କାଯ ଔଙ୍ଙ , ର୍କି୍ଷାକତ ଔଙ୍ଙ  ଆତୟାଦ ିଯ ଅଡ-ନ ଓବୄଯଚ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

PA ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଈଥିଫା ଫିଦ ୄହଈଙ ି‚ଦୁଖ ଟଣା‛ ׀ 

ଯବିାଷା 

ଦୁଖ ଟଣା ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଚନିରି୍ ମାହା ଅଓସି୍ମଓ, ଦୃଷ୍ଟ ୂନୄକି୍ଷତ , ନବିୄପ୍ରତ,  ପ୍ରଘଣ୍ଡ ଏଫଂ ପ୍ରଓଟ ସାଧନ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥାଏ, ଏହ ି
ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀  

ଦାଫୀ ଯଘିାଓ ସାଫଧାନତା ଫରଭନ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଧିସୂଘନାଯ ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ନଭିନ ଫରି୍ଣକୁଡଓୁି ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ 
:  

a) ଫୟକି୍ତ ମାହା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଙ,ି ୄସ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି 

b) ହାନଯି ତାଯଔି  ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ତାଯଔି ମ ୟନ୍ତ ରିସୀ ୄଫୈଧ ଯହଙି ି 

c) ହାନ ିରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଙ ି

d) ହାନ ିଦୁଖ ଟଣା ଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଙ,ି ୄଯାକ ଠ୍ାଯୁ ନୁୄହ ଁ

e) ୄଓୌଣସ ିଙ ଓଟ େକିର୍ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ଦିନୁ୍ତ 

f) ଦାଫୀଓୁ ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ତା’ ସଓାୄର୍ ଯଚିବ  ଚାତ ଓଯନୁ୍ତ 

g) ଟର୍ଣ୍ ଏଯାଈଣ୍ଡ ଟାଆମ୍ ୂଦାଫୀ ୄସଫା ସଭଣ  ଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଫଓିାର୍ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯୁଥାଅନୁ୍ତ ׀ 

2. ଦାଫୀ ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚମଦ ିଦାଫୀ ସୂଘନାୄଯ ଓଭିା ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିନାରି ସତଓ ତା ଦୃଷି୍ଟୄକାଘଯ ହୁଏ, 
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦାଫୀଯ ସତୟାନ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ମାଞ୍ଚଓର୍ତ୍ ା ଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ନାରି ସତଓ ତା ଯ ଈଦାହଯଣ ୂଧିଓ ମାଞ୍ଚ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଓଟଯ ସଓାଯାମକ ଓ ସଂୄଙ୍କତ ଓଭିା 
ଦାଫୀଟ ିଓଟ ୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄଫାରି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ନାହିଁ  :  

 ନଓିଟ ଅସନ୍ନ ଦାଫୀ ୂଫୀଭା ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଯ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀ   
 ଦୀଖ  ଫଧି ଯ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସହତି ଈଙ୍ଙ ସାପ୍ତାହଓି ରାବ ଯାର୍ ି
 ଦାଫୀ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିୄଯ ଫସିଙ୍ଗତ ି
 ୄସହ ିଏଓା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫହୁଫଧି ଦାଫୀ  
 ଭଦୟଯ ସଂୄଓତ 
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଅମକ ହତୟା 
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 ଫିଭ ଯାତ୍ର ିସଡଓ ୋପିକ୍ ଦୁଖ ଟଣା ୄମୄତୄଫୄ କାଡ ିଓୁ ଫୀଭତି ଘାଈଥିରା  
 ସ  ଦଂର୍ନ 
 ଫୁଡ ିମିଫା 
 ଈଙ୍ଙ ସ୍ଙାନ ଯୁ ତନ 
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଯଣ କୁଡଓି 
 ଫରି୍ ୄଦଆୄଦଫା/ଫରି୍ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା 
 ହତୟା 
 ୄକା ିଦ୍ୱାଯା କ୍ଷତ 
 ଫ୍ରଷ୍ଟ ଫାଆଟ୍ ୂର୍ୀତାଖାତ  ଦୃର୍ୟତା  
 ନଯ ହତୟା, ଆତୟାଦ ି

ନୁସନ୍ଧାନ ଯ ଭୂଔୟ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ି:  

a) ହାନ ିଯ ଓାଯଣ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ׀  

b) ହାନ ିଯ ଫସି୍ଗାଯ  ସ୍ୱଯୂ ଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ׀  

c) ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ସଘୂନା ଯ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ ׀ 

d) ଦାଫୀ ଯାର୍ ିୄଯ ଓଟ ଓଭିା ତଯିଞ୍ଜନ ଯ ତତ୍ତ୍ୱ ଙ ିଓ ିନାହିଁ, ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ׀  

ଦୟାଓଯି ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ : ନୁସନ୍ଧାନ ଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିପ୍ରଓଯଣଯ ଫାସ୍ଗଫତା/ସତୟତା ଓୁ ସତୟାିତ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ 
ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ׀  

ଏହା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚଓର୍ତ୍ ା ନୁସନ୍ଧାନଓାଯୀଓୁ ନୁସନ୍ଧାନଯ ୄଓନ୍ଧ ଫନୁି୍ଦ ଈୄଯ ଭାକ ଦର୍ ନ ଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରଓଯଣ ଭାକ ଦର୍ଓିା ଯ ଈଦାହଯଣ :  

ସଡଓ ଟ୍ରାପିକ୍ ଦୁଖଧଟଣା 

i. ଦୁଖ ଟଣା ୄଓୄଫ ଖଟଥିିରା-ସଠ୍କି୍ ସଭଣ,ଏଫଂ ତାଯଔି ସ୍ଙାନ ? 

ii. ଫୀଭିତ ଏଓ ାଦଘାଯୀ ଥିରା, ମାତ୍ରୀ/ିରିନ୍ ଘାଓ ଯୂୄ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିରା ଓଭିା ଦୁଖ ଟଣାୄଯ ସଂକୃ୍ତ କାଡ ିଓୁ ଘାଈଥିରା ? 

iii. ଦୁଖ ଟଣା ଫରି୍ଣୄଯ ଫଫିଯଣ, ଏହା ଓିଯ ିଖଟଥିିରା ? 

iv. ଦୁଖ ଟଣା ସଭଣୄଯ ଫୀଭତି ଭଦୟଯ ପ୍ରବାଫୄଯ ଥିରା ଓ ି? 

v. ଭୃତୁୟ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଭତୁୃୟଯ ସଠ୍କି୍ ସଭଣ  ତାଯଔି ଓ’ଣ ଥିରା, ଭୃତୁୟ ଫୂ ଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା, ୄଓଈ ଁ  
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଆତୟାଦ ି? 

ଦୁଖଧଟଣା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଓାଯଣ :  

କାଡ ିଘାଓ ଯ ୄଓୌଣସ ିୄଯାକ ୂହୃଦଖାତ, ଈଦୄଫକ ଆତୟାଦ ି, ଭଦୟଯ ପ୍ରବାଫ, ଔଯା ଯାସ୍ଗା ସ୍ଙିତ,ି ାକ ସ୍ଙିତ,ି କାଡଯି  ୄଫକ ଆତୟାଦ ି
ୄମାକଁ ୁଫୀଭିତଯ ଓଭିା ଫିଯୀତ କ୍ଷଯ କାଡଯି ମାନ୍ତ୍ରଓି ଫପିତା ୂଷି୍ଟଯଙ୍ି୍ଗ, ୄବ୍ରକ୍ ଆତୟାଦ ିଫପିତା  ׀  
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ସମ୍ଭାଫୟ ଚାରିଅତ ିଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀଯ ଯହସୟ ଈଘାଟନ ଯ ୄଓୄତଓ ଈଦାହଯଣ :  

 TTD ଫଧି ୄଯ ତଯିଞ୍ଜନ ׀ 

 ୄଯାକଓୁ ଦୁଖ ଟଣା ଯୂୄ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଈ.ସ୍ୱ. ୟାୄଥାୄରାଚ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ୀଠ୍ିୄ ଯ ମନ୍ତ୍ରଣା ଓୁ 
ଖୄଯ ‘ଡମିିଫା/ସିଳ ୄହାଆମିଫା’ ୄଯ ଏହାଓୁ ି.ଏ. ଦାଫୀୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା ׀ 

 ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ଚାରି ଓଯ,ି ଫୂ -ଫଦିୟଭାନ ଦୁଖ ଟଣାକୁଡଓୁି ନୂଅ ଯୂୄ ଦାଫୀ ଓଯାମାଏ – ସ୍ୱାବାଫଓି ଭତୁୃୟଓୁ ଦୁଖ ଟଣା ଚନତି 
ପ୍ରଓଯଣ ଓଭିା ଫୂ -ଫଦିୟଭାନ ଯୁକଣତା ଯୂୄ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଦୁଖ ଟଣା ୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା  

 ଅମକ ହତୟା ଚନତି ଭୃତୁୟ ଓୁ ଦୁଖ ଟଣା ଚନତି ଭୃତୁୟ ଯୂୄ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା  

ଡସିଚାଚ  ବାଈଘଯ ୄହଈଙ ିଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଦସ୍ଗାଫଚି, ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହ ିକୁଡଓି ୄମଈଁକୁଡଓି 
ଭିୃତୁୟ ଦାଫୀ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ସଭଣୄଯ ନାଭିତ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ୄଟ ଏଫଂ ତାହା ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ 
ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

3. ଦାଫୀ ଦରିରୀଓଯଣ 

ସାଯଣୀ 2.3 

ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 

 

a) ଦାଫୀଓର୍ତ୍ ା ଯ ନାଭୀତ/ଯଫିାଯ ସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ଈଘତି ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ପଭ   

b) ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄ ାଟ  ଯ ଭୂ ଓଭିା ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀ ୂFIR /ଞ୍ଚନାଭା/ମାଞ୍ଚ ଞ୍ଚନାଭା 
ଯ ନୁପ୍ରଭାଣତି ପ୍ରତରିିି   

c) ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଯ ଭୂ ଓଭିା ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

d) ମଦ ିସଂାଦତି ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄାଷ୍ଟ ଭଟଭ ଯିୄ ାଟ  ଯ ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

e) AML (ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ  ଦସ୍ଗାଫଚି ସଫୁଯ ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି – ନାଭ ସତୟାନ ାଆଁ 
ୂାସୄାଟ /PANଓାଡ /ୄବାଟଦାତା ID/ଡ୍ରାଆବିଙ୍୍ଗ ରାଆୄସନସ , ଠ୍ଓିଣା ସତୟାନ ାଆଁ 
ୂୄଟରିୄପାନ ଫରି  ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଫଫିଯଣ/ଫଚୁିୀ ଫରି/ଯାର୍ନ ଓାଡ   ׀  

f) ଏପିୄଡଫଟି୍ ୂର୍ଥ ତ୍ର   କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫଣ୍ଡ ଥିଫା ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ׀ ଈବଣ 
ସଭସ୍ଗ ୄଫୈଧିଓ ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥ  ଯୂୄ ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହାଆଥିଫ ଏଫଂ 
ୄନାଟଯୀଓୃତ ୄହାଆଥିଫ ׀  

ସ୍ଥାୟୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ଧ ଫଓିାଙ୍ଗତା 
(PTD) ଏଫଂ ସ୍ଥାୟୀ 
ଅଂଶଓି ଫଓିାଙ୍ଗତା 
(PPD) ଦାଫୀ  

a) ଦାଫୀଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ଈଘତି୍ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ׀  

b) ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄ ାଟ  ଯ ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

c) ଏଓ ସବିିର ସଚ ନ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିସଭାନ ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୀଭିତଯ ଫଓିାଙ୍ଗତାଓୁ 
ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯୁଥିଫା ସ୍ଙାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ପ୍ରଭାଣତ୍ର  
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ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ଧ ଫଓିାଙ୍ଗତା 
(TTD) ଦାଫୀ 

 

a) ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫଓିାଙ୍ଗତାଯ ପ୍ରଓାଯ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫଧି ଈୄରଳଔ ଓଯୁଥିଫା 
ୄଭଡଓିର ସାଟପିିୄଓଟ୍ ׀ ନମୁିକି୍ତଦାତା ଠ୍ାଯୁ ସଠ୍କି୍ ଙୁଟ ିସଭଣଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଈଥିଫା ଙୁଟ ି
ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ମାହା ନମୁିକି୍ତଦାତା ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥ  ଯୂୄ ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି  ୄଭାହଯୀଓୃତ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀  

b) ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ପିଟୄନସ ସାଟପିିୄଓଟ୍ ଏହା ପ୍ରଭାଣତି ଓଯ ିୄମ ଫୀଭିତ ତା’ 
ସାଭାନୟ ଓାମ ୟ ସଂାଦନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄଟ ׀  

ଈୄଯାକ୍ତ ତାରିଓାଟ ି ୄଓଫ ସଂୄଓତାମକ ଓ ୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ତଥୟ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ଧିଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ୂକ୍ଷତ ଘହି୍ନ, 
ଦୁଖ ଟଣାଯ ସ୍ଙ ଆତୟାଦ ି ଯ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ସହତି  ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସୄନ୍ଦହାସ୍ପଦ ଓଟ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଥିଫା 
ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓୁି ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିାଓୁ ଡିାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  4 

ସ୍ଙାଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଓିାଙ୍ଗତା ଦାଫୀ ାଆଁ ଚଭା ଓଯଫିା ାଆଁ ନଭିନ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ? 

I. ଦାଫୀଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ଈଘତି୍ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ପଭ  ׀  

II. ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄ ାଟ ଯ ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

III. ଏଓ ସବିିର ସଚ ନ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିସଭାନ ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୀଭିତ ଯ ଫଓିାଙ୍ଗତା ଓୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯୁଥିଫା ସ୍ଙାଣୀ 
ଫଓିାଙ୍ଗତା ପ୍ରଭାଣତ୍ର  

IV. ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିଟୄନସ୍ ସାଟପିିୄଓଟ୍ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯ ିୄମ ଫୀଭିତ ତା’ ସାଭାନୟ ଓାମ ୟ ସଂାଦନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ୄମାକୟ ୄଟ ׀  
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G. ଦାଫୀ ଯଘିାନ- ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 

1. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ 

ମଦି ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ୄନଓ ନୁବାକ ଙ ିମାହା ଣ-ୄଭଡଓିର ରାବ କୁଡଓୁି ଅଫୃର୍ତ୍ ଓୄଯ, ଏହାଯ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ଦାଫୀ ଯଘିାନ ଓୁ ାଯବ୍ନାଯଓି ଯୂୄ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ୄାଟ ୄ ପାରି ନ୍ତକ ତ ଯଔାମାଆଙ ିଓାଯଣ ୄଭଡଓିର  ୄଯାକ 
ରାବ ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଭୂଔୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଟ ׀  

ଏହ ି ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓୁି ଭୂଔୟତଃ ନଭିନ ନୁବାକ କୁଡଓିୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଈତ୍ପାଦ ନଭିନ 
ଈରିଳଖିତ ରାବକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗଙୁ୍କ ଓଭିା ୄଓୄତଓଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ :  

a) ୄଭଡଓିର ଏଫଂ ୄଯାକ ଫବିାକ 

b) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନ ଏଫଂ ନଷି୍କାସନ/ଯତିୟାକ 

c) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ସଯୁକ୍ଷା 

d) ଫୟକି୍ତକତ ଦାଣିତ୍ୱ 

e) ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡଓିର ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା :  
 ମାତ୍ରା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 
 ମାତ୍ରା ଫିଭ 
 ମାତ୍ରାୄଯ ଫାଧା 
 ଫପି ୄହାଆଥିଫା ସଂୄମାକ 

 ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଚ ୄଯ ଫିଭ  
 ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଚ ଯ ହାନ ି
 ାସୄାଟ  ଯ ହାନ ି
 ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ 

 ଫାହନ ହଯଣ ବର୍ତ୍ା 
 ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୀଭା 
 ଫାହନ ହଯଣ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
 ପ୍ରାୄଣାଚଓ ସୁଯକ୍ଷା 
 ସହାନବୂତରି୍ୀ ଯଦିର୍ ନ 
 ଧ୍ୟଣନ ୄଯ ଫାଧା 

 କୃୄହାଓଯଣ ୄଘାଯୀ 

ୄମଯଓି ିନାଭ ସଘୂୀତ ଓୄଯ, ରିସୀ ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ, ଏହା ସ୍ୱାବାଫଓି ୄଟ ୄମ ହାନ ିବାଯତ 
ଫାହାୄଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଯିୄ ାଟ  ଓଯାମିଫ ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଯୂୄ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଫୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ 
ୂସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀ  ସଂକୃ୍ତ ଥାଏ ମିଏ ସାଯା ଫଶି୍ୱୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଭଥ ନ  ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ୄନଟେଓ  ସ୍ଙାିତ 
ଓଯଙି ି׀  
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ଦାଫୀ ୄସଫାକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ  ନ୍ତବଧୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି: 

a) 24*7 ଅଧାଯୄଯ ଦାଫୀ ଧିସଘୂନା ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା; 

b) ଦାଫୀ ପଭ  ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓୁ ଠ୍ାଆଫା ; 

c) ହାନ ିୄଯ ତୁଯନ୍ତ ଯୂୄ ଓ’ଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି, ଏହା ଈୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଭାକ  ଦର୍ ନ ଓଯଫିା; 

d) ୄଭଡଓିର ଏଫଂ ୄଯାକ ଦାଫୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା; 

e) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନ ଏଫଂ ଯତିୟାକ ାଆଁ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ ଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯଫିା ׀  

2. ସହାୟଓ ଓବ୍ନାନୀ – ଫିୄ ଦଶ ଦାଫୀୄଯ ବୂଭିଓା 

ସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କଯ ନଚି ଓାମ ୟଣକୁଡଓି ଙ ିଏଫଂ ସାଯା ଫଶି୍ୱଯ ୄସବଅି ନୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ସହତି ଫନ୍ଧନ ଥାଏ ׀ 
ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଖଟଣା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହ ିଓବ୍ନାନୀ ଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କଯ ଗ୍ରାହଓ ଭାନଙୁ୍କ ସହାଣତା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ଏହ ି ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଦାଫୀ ଞି୍ଜଓଯଣ ଏଫଂ ସୂଘନା ାଆଁ ଅନ୍ତଚ ାତଓି ୄଟାର ଫି୍ର ନଭଯକୁଡଓି ସହତି ଏଓ 24*7 ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ଯ 
ସଂଘାନ ଓଯନ୍ତ ି ି ସଭାୄନ ନଭିନରିଖିତ ୄସଫାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତୄ ׀ ଏଫଂ ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଘାଚ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହତି 
ୄହାଆଥିଫା ଯାଚନିାଭା, ଅଫୃତ ୄହାଆଥିଫା ରାବକୁଡଓି ଆତୟାଦ ିଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

a) ୄଭଡଓିର ସହାଣତା ୄସଫା : 
i. ୄଭଡଓିର ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄଯପଯାର 
ii. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ ିଯ ଫୟଫସ୍ଙା 
iii. ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄଭଡଓିର ନଷି୍କାସନ ଯ ଫୟଫସ୍ଙା 
iv. ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄଭଡଓିର ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନଯ ଫୟଫସ୍ଙା  
v. ଭୃତଓ ଫୄର୍ର୍ଯ ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ ନ 
vi. ସହାନୁବୂତରି୍ୀ ଯଦିର୍ ନ ଫୟଫସ୍ଙା 
vii. ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସନ୍ତାନ ସହାଣତା / ନୁଯକ୍ଷଣ 

b) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ୄଭଡଓିର ସ୍ଙିତଯି ନଯିୀକ୍ଷଣ 

c) ଅଫର୍ୟଓ ର୍ଧକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ 

d) ରିସୀଯ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ନୁମାଣୀ  ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ନ୍ତକ ତ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଫୟଣ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ କୁଡଓିଯ କୟାୄଯଣ୍ଟ ି׀ 

e) ମାତ୍ରା-ୂଫ  ସଘୂନା ୄସଫା ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄସଫା :  
 ବିସା ଏଫଂ ଟୀଓାଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓତା 
 ଦୂତାଫାସ ୄଯପଯାର ୄସଫା 
 ହଚମିାଆଥିଫା ାସୄାଟ  ଏଫଂ ହଚମିାଆଥିଫା ରୄକଚ ସହାଣତା ୄସଫା 
 ଚଯୁଯୀଓାୀନ ସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରସାଯଣ ୄସଫା 

 ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୟଫସ୍ଙା 
 ଅଥଓି ଚଯୁଯୀଓାୀନ / ଅଓସି୍ମଓ ସହାଣତା 
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f) ଫୟାଔୟାଓର୍ତ୍ ା ୄଯପଯାର 
g) ୄଫୈଧିଓ ୄଯପଯାର 
h) ଓରି ସହତି ନମୁିକି୍ତ 

3. ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ସ କୁଡଓି ାଆଁ ଦାଫୀ ଯଘିାନ 

ଦାଫୀ ଯଘିାନ ଦ୍ଧତ ିନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍, ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଣୁ.ଏସ୍. ୄଯ ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ଦାଫୀ ଯଘିାନ ନୟାନୟ ୄଦର୍ୄଯ ଥିଫା ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄସାାନ ଠ୍ାଯୁ ୄସାାନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫରି୍ଣୄଯ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ׀  

a) ଦାଫୀ ଧିସଘୂନା 

ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିହାନ ିଖୄଟ, ୄଯାକୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ ିଓଈଣ୍ଟଯ ୄଯ ଫୀଭାଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଔାଏ ׀ ସହାଣତା 
ଓବ୍ନାନୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ଏଫଂ/ଓଭିା ୄଯାକୀ ଓଭିା ଜ୍ଞାତ ି / ଫନୁ୍ଧ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନୂଅ ୄଓସ୍ ଯ ଧିସଘୂନା ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ׀ ତା ୄଯ 
ଦାଫୀଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ ׀  

b) ଦାଫୀ ଯଘିାନ ୄସାାନ :  

ଏହା ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ, ସାଧାଯଣ ୄସାାନକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି:  

 ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ରିସୀଧାଯୀଯ ରାବ, ଫୀଭା ଯାର୍,ି ରିସୀ ଫଧି, ନାଭ ଓୁ ସତୟାିତ ଓୄଯ ׀  

 ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ତାୄଯ ୄଯାକୀଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସି୍ଙତ,ି ଫରିିଙ୍୍ଗ ସଘୂନା ଔଙ୍ଙ ଯ ଅଓନ ଈୄଯ ୄଡଟ ାଆଁ କି୍ଳନଓିର/ୄଭଡଓିର 
ଟପି୍ପଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ସଂଓ ୄ ଯ ଯୄହ ׀ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ କି୍ଳନଓିର ଟପି୍ପଣୀ  ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙ  ଯ 
ଅଓନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔଓୁ ୄଡଟ୍ ଠ୍ାଏ ׀  

 ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଧୀନୄଯ, ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା ଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଯାର୍ପି୍ରଦାନଯ 
କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଯଔାମାଏ ׀  

 ଏବ ିଯଦୃିର୍ୟ ଅସିାୄଯ ୄମଈଠଁ୍ ିବାଯତୄଯ ୂଫୀଭିତ ଯ ନଚି ସ୍ଙାନ ୄଯ  ଏଫଂ/ଓଭିା ହାନ ିୄହାଆଥିଫା ସ୍ଙାନୄଯ ନୁସନ୍ଧାନ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ନୁସନ୍ଧାନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ନୁବାକ ୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁଯୂ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫିୄ ଦର୍ଯ ନୁସନ୍ଧାନଓାଯୀଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ସହାଣତା ୄଯ ଓଭିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଓ  
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

 ଘଓିତି୍ସା ଘାରୁ ଯଖିଫା ାଆଁ ନୁଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଏଓ କି୍ଳନଓିର  ଭୂରୟ ୄଡଟ, ପ୍ରକତ ିଟପି୍ପଣୀ ଆତୟାଦ ି
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ୄଦୈନଓି ଯୂୄ ୄଓସ ଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ଘାରୁ ଯୄଔ ׀  

 ୄଯାକୀଓୁ ଡସିଚାଚ  ଓଯଫିା ୄଯ, ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ନ୍ତଭି ଘାଚ କୁଡଓୁି ୁଷି୍ଟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ନଷି୍ଠା ଫୂ ଓ 
ଓାମ ୟ ଓୄଯ ׀  

 ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫରିଓୁ ମଥାଥ  ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ, ସ୍କବି୍  ଡଟି୍ ଓଯାମାଆଙ ି  ଭିଥିିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୁଟଯି ׀
ସଂୄର୍ାଧନ ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଫରିିଙ୍୍ଗ ଫବିାକ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  



 

460 

 

 ତାୄଯ ନ୍ତଭି ଫରି ଯ ନୁ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ ା  ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଓଭିା ଏହାଯ ସହୄମାକୀ ୁନଭ ରୂୟନଦି୍ଧ ାଯଣ 
ଏୄଚଣ୍ଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତପି୍ରାପ୍ତ ଭୂରୟ ନୁମାଣୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄମୄତର୍ୀଘ୍ର ଦଅିମାଏ, 
ୁନଭ ୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ସମ୍ଭଫ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ୁନଭ ୂରୟନଦି୍ଧ ାଯଣ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଣୁ.ଏସ୍. ସ୍ୱାସ୍ଙୟୄସଫାଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ୄଟ ଏଫଂ ଏହ ି ପ୍ରଓାୄଯ, ଣ ଣୁ.ଏସ୍ ୄଓସ୍ କୁଡଓିୄଯ 
ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ାଥ ଓୟ ׀  

c) ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ୄସାାନ :  

i. ଦାଫୀ ଭରୂୟାଙ୍କଓ ନୁଭ ରୂୟ ନଦି୍ଧ ାଯତି/ଭୂ ଫରି ଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ, ସତୟାିତ ଓୄଯ ଏଫଂ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄସଫା  ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସାଯ ତାଯଔି ାଆଁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି  ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫରିଓୁ ׀
ଦାଫୀ ଫବିାକ ଦ୍ୱାଯା ଡଟି ଓଯାମାଏ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଘାଚ ସଫୁ ଠ୍କି୍ ଫକ ୄ ଯ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସା ୄପ୍ରାୄଟାଓର 
ନୁମାଣୀ ଙ ି׀ ଡସିଓାଈଣ୍ଟଓୁ ନୁଃ-ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫରିଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଏ ׀  

ii. ତାୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ନୁଭ ୂରୟନଦି୍ଧ ାଯଣ ଧିସଘୂନା ର୍ୀଟ  ରାବକୁଡଓିଯ ସଂଔୟା ୂEOB) ସହତି ଫରିଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ାଔଓୁ ଠ୍ାଆ ଦଅିମାଏ ׀  

iii. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫରିଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୁଯନ୍ତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଧିଓାଯ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

d) ୄଦୟପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄସାାନ : 

i. ସ୍ଙାନୀଣ ପିସ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଭାଘନ ଓଯଫିା ାଆଁ  ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଠ୍ାଯୁ ଧିଓାଯ 
ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ׀  

ii. ଥ  ଫବିାକ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଭାଘନ ଓୄଯ  

e) ହେଟିାରାଆୄଚଶନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

i. ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ୄଦର୍, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଣୁ.ଏସ୍. ଏଫଂ ଣୁୄଯା ଯ ସଷି୍ଟଭ ବାଯତୀଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ଫହୁତ ରକା ୄଟ 
ୄମୄହତୁ ଧିଓାଂର୍ ୄରାଓଙ୍କ ାଔୄଯ, ୄଫସଯଓାଯୀ ଫୀଭା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଈ ଥଫା ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଈ, 
ଫଶି୍ୱଫୟାଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସୁଯକ୍ଷା ଥାଏ ׀ ଧିଓାଂର୍ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଫୁ ଅନ୍ତଚ ାତଓି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ୄଦଣପ୍ରଦାନଯ କୟାୄଯଣ୍ଟ ି
ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯନ୍ତ ିମଦ ିଫୀଭିତ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏଓ ୄଫୈଧ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଓଭିା ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଧିଓାଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଓଭିା ନକଦ ଚଭାଯ ବାଫୄଯ ଘଓିତି୍ସାଓୁ ଫିମି୍ବତ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ତୁଯନ୍ତ ଘଓିତି୍ସା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଥିାନ୍ତ ି ି ମଦ ׀ ଏଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଥାଏ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଥଫା 
ୄଯାକୀଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଘାଚ ସଫୁଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଥିାନ୍ତ ି ୄମୄହତୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନୄଯ ଫିଭ 
ୄହାଆଥାଏ ׀  

ମଦ ିୄଦଣପ୍ରଦାନ ତୁଯନ୍ତ ହୁଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ତୁଯନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ତୟଧିଓ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ୁନଭ ୂରୟନଦି୍ଧ ାଯଣ ׀
ଏୄଚନିସଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫରିକୁଡଓିଯ ର୍ୀଘ୍ର ସଭାଧାନ ାଆଁ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ସଓାୄର୍ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ସହତି ଭୂରୟ 
ଓମ୍ ୄଫର୍ୀ ଓଯଫିା ଈୄଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ii. ୄନଟେଓ  ଡାକ୍ତଯଔାନା  ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନା ଫୀଭିତ ଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଟାର ଫି୍ର 
ନଭଯ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଥାଏ ׀  
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iii. ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫସଯୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ତା’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଏଫଂ ୄଫୈଧ 
ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ସାହାମୟୄଯ ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ׀  

iv. ରିସୀଯ ୄଫୈଧତା ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଓୁ ସତୟାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଓର 
ୄସଣ୍ଟଯ ନଭଯ ୄଯ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ/ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂଓ  ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

v. ଥୄଯ ରିସୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆକୄର ଫୀଭତି ନକଦହୀନ ଅଧାଯୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘଓିତି୍ସା ୄନଆ ାୄଯ ׀  

vi. ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/ସହାଣତା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଈଥିଫା ୄଓୄତଓ ଭୂବୂତ ସୂଘନା 
ୄହଈଙ ି 

1. ୄଯାକଯ ଫଫିଯଣୀ 

2. ୄଓୌଣସ ିଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଆତହିାସ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଡାକ୍ତଯଔାନା, ବାଯତ ଯ ସ୍ଙାନୀଣ ୄଭଡଓିର ପିସଯଯ ଫଫିଯଣୀ :  
 ତୀତ ଆତହିାସ, ଘତି ଘଓିତି୍ସା  ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଧିଓ ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ୄଓାସ  ଏଫଂ ନଭିନକୁଡଓୁି ତୁଯନ୍ତ ଠ୍ାଆଫା 

ାଆଁ ନୁୄଯାଧ  
 ୄସଫାଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଫଫିଯଣ ସହତି ଦାଫୀ ପଭ  
 ାସୄାଟ ଯ ନଓର 
 ୄଭଡଓିର ସୂଘନା ପଭ  ଯ ୄଭାଘନ 

f) ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙଧ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡଓିର ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରତିୂରି୍ତ୍ :  

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପାଆର ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭାୄନ ବାଯତଓୁ ୄପଯ ିଅସନ୍ତ ି׀  ଦାଫୀ 
ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓିଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ସାଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା ନୁସାୄଯ ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଏ ׀  ସଭସ୍ଗ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ 
ୄଦଣପ୍ରଦାନଓୁ ବାଯତୀଣ ଟଙ୍କା ୂINR) ୄଯ ଓଯାମାଏ ׀  ମାହା ନକଦହୀନ ଦାଫୀ ବ ିନୁୄହଁ ୄମଈଠଁ୍ ିୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଓଭିା 
ଆୄରୄଓଟ ାିନକି୍ ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀    

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀକୁଡଓୁି ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ଦାଣିତ୍ୱଯ ଭାତ୍ରାଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ INR ୄଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ହାନଯି ତାଯଔି ମ ୟନ୍ତ ଭୁଦ୍ରା 
ଫନିଭିଣ ହାଯ ଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଏ ׀ ତାୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଓଭିା ଆୄରୄଓଟ ାିନକି୍ ୋନସପଭ ଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

i. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓି ୄସହ ିପ୍ରଓାୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମଈଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ନୁବାକୄଯ ଫୟାଔୟା 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ii. ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍ ଏଫଂ ଅଥଓି ଚଯୁଯୀଓାୀନ / ଅଓସି୍ମଓ ୄଓସ୍ କଡୁଓୁି ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

iii. ସଭଥ ନୀଣ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଦାଫୀ ପ୍ରତୟାଔୟାନ ନୟ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ାଆଁ ରାକୁ ୄହଈଥିଫା ୄସହ ିସଭାନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ନୁାନ 
ଓୄଯ ׀  

g) ୄଭଡଓିର ଦୁଖଧଟଣା ଏଫଂ ୄଯାକ ଔଙ୍ଙଧ ାଆଁ ଦାଫୀ ଦରିରୀଓଯଣ 

 ଦାଫୀ ପଭ  

 ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ାଟ  

 ଭୂ ବର୍ତ୍ ି/ ଡସିଚାଚ  ଓାଡ  
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 ଭୂ ଫରି /ଯସଦି/ ୄପ୍ରସି୍କିର୍ନ 

 ଭୂ ଏସ, -ୄଯ ଯିୄ ାଟ /ୟାୄଥାୄରଚଓିର/ମାଞ୍ଚ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄ ାଟ  

 ପ୍ରୄଫର୍  ପ୍ରସ୍ଙାନ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଥିଫା ାସୄାଟ  / ବିସା ଯ ପ୍ରତରିିି 

ଈୄଯାକ୍ତ ତାରିଓା ୄଓଫ ସାୄଙ୍କତଓି ୄଟ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ୄଓସ୍ ଫଫିଯଣୀ ଓଭିା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ଦାଫୀ 
ସଭାଧାନ ନୀତ ି/ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିତଯିକି୍ତ ସୂଘନା / ଦସ୍ଗାଫଚି ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

_____________ ଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

I. ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍ 

II. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ 

III. ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଦାଫୀ 

IV. ସଭଥ ନୀଣ ଦାଫୀ 

 

ସାଯାଂଶ 

a) ଫୀଭା ୄହଈଙ ିଏଓ ‘ପ୍ରତରୁି୍ତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ିଯ ଏଓ ସାକ୍ଷୀ ׀ ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣା ଖଟଫିାଯ ପ ସ୍ୱଯୂ 
ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଈଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଫାସ୍ଗଫ ଯୀକ୍ଷା ׀  

b) ଫୀଭାୄଯ ୄକାଟଏି ଭଔୂୟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଭାଦଣ୍ଡ ୄହଈଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ׀  

c) ୄସହ ିଗ୍ରାହଓ, ମିଏ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଈଙ ିପ୍ରାଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ୂହତିଧାଯୀ  ଏଫଂ ଦାଫୀ ଯ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ ା ׀  

d) ନକଦହୀନ ଦାଫୀୄଯ ଏଓ ୄନଟେଓ  ହସି୍ପଟର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/TPA ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଫୂ -ସ୍ୱୀଓୃତ ିଅଧାଯୄଯ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭା ଓୄଯ ׀  

e) ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି ଦାଫୀୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ତା’ ନଚି ସଂସାଧନ ଯୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ  
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/TPA ନଓିଟୄଯ ଦାଫୀ ପାଆର ଓୄଯ ׀  

f) ଦାଫୀ ସଘୂନା ୄହଈଙ ିଗ୍ରାହଓ  ଦାଫୀ ଟମି୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓ ଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ׀  

g) ମଦ ିଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଓଟ/ଚାରିଅତ ିସୄନ୍ଦହ ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଠ୍ାମାଏ ׀ ଏଓ 
ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ଆନ୍-ହାଈସ୍ ୂନଚି କହୃ ଭଧ୍ୟୄଯ  ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା/TPA ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ନୁସନ୍ଧାନ 
ଏୄଚନିସ ଈୄଯ ଏହ ିଓାମ ୟ ବାଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

h) ଯଚିବ /ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଙତ ିଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଔାତାକୁଡଓିୄଯ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ଯାର୍ ିପ୍ରାଫଧାନ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  



 

463 

 

i) ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକତ୍ର ଦାଔର ଓଯଫିା ଫୟତୀତ, ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଫୀଭା ୄରାଓା ଓଭିା 
ଈୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ଓଭିା ଏଯଓି ିୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯହଙି ି׀  

j) ଓଟ/ଚାରିଅତ ି ଭଔୂୟତଃ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ରିସୀ କଡୁଓିୄଯ ୄହାଆଥାଏ ଓଭିା ଓଟୂର୍ଣ୍  ଦାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ରିସୀକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀  

k) TPA ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓୁ ୄନଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ରୁ୍ଳ୍କ ଅଓାଯୄଯ ାଯଶି୍ରଭିଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିାଏ ׀  

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଓୁ ପ୍ରାଥଭଓି ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘନା ଓଯାମାଏ ? 

I. ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ 

II. ଭାରିଓଭାନଙୁ୍କ 

III. ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙୁ୍କ 

IV. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା/ୄବ୍ରାଓଯଭାନଙୁ୍କ 

ପ୍ରଶନ 2 

କିଯୀର୍ ସୄସ, ନା ଙ୍କ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରା ׀ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ବିୄମାକ ଓଯଫିା 
ଫୟତୀତ, କିଯୀର୍ ସୄସ, ନାଙ୍କ ାଔୄଯ ଈରବ୍ଧ ଫଓିଳ୍ପ ଓ’ଣ ୄଟ ? 

I.                     

II. ୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିା 

III. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା ଭାନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିା 

IV. ୄଓସ୍ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓଙି ିଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  

ପ୍ରଶନ 3 

ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଙାିତ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ସଭଣୄଯ, ଅଫଷି୍କାଯ ଓୄଯ ୄମ ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଯଫିୄର୍ତ୍ , 
ଘଓିତି୍ସା ସଓାୄର୍ ତା’ ବାଆ ଯାୄଚର୍ ୄଭହୄତା ଓୁ ବର୍ତ୍ ିଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଯ ରିସୀ ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟର୍ ୄମାଚନା 
ନୁୄହଁ ׀ ଏହା ୄହଈଙ ି____________ ଚାରିଅତଯି ଏଓ ଈଦାହଯଣ ׀  

I. ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ 

II. ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓିଯ ଙଯଘନା 

III. ଔଙ୍ଙ ସଫୁ ଯ ତଯିଞ୍ଜନ 

IV. ଫାହୟୄଯାକୀ ଘଓିତି୍ସା ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ଘଓିତି୍ସା/ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା 

ପ୍ରଶନ 4 
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ନଭିନରିଖିତ ଫସ୍ଙାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ନ୍ତକ ତ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଅଫାସଓି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ 
?  

I. ୄଯାକୀ ଯ ଫସ୍ଙା ଏ ବ ିୄଟ ୄମ ତାଓୁ ହସି୍ପଟର/ନସଂିୄହାମ୍ ଓୁ ନଅିମାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ୄସ ସନ୍ଦ ଓଯୁ ନାହିଁ  

II. ହସି୍ପଟାର/ନସଂି ୄହାମ୍ ୄଯ ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ଓୁି ନଅିମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  

III. ୄଓଫ ହସି୍ପଟର/ନସଂିୄହାମ୍ ୄଯ ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ଓୁି ନଅିମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ 

IV. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଫଧି 24 ଖଣ୍ଟା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ  

ପ୍ରଶନ 5 

ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିା ାଆଁ ସଂାଦତି ଓଯାମାଈଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓୁି ନଭିନ ୄଓାଡକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଓୟାଚଯ ଓୄଯ ?  

I. ICD 

II. DCI 

III. CPT  

IV. PCT 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ିପ୍ରାଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଫୀଭା ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା  ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏହା ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ ଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ୄଟ ׀ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିିଫା ଫୟକି୍ତ ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିII ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଅଫାସଓି ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ଥାଏ, ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ହସି୍ପଟର/ନସଂି ୄହାଭୄଯ 
ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ାଓୁ ନଅିମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

illness.ଘତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ (CPT) ୄଓାଡକୁଡଓି ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ସଂାଦତି ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁକଡଓୁି ଓୟାଚଯ ଓୄଯ 
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ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସମ୍ଭାଫୟ 
ନଷ୍ଟଯ ଫସି୍ଗାଯ 

ସଙ୍କଟ ଯିୄ ଫର୍ଯ ପ୍ରଓୃତ ି ଓଏି ପ୍ରବାଫତି ହୁଏ ପପା /ଯଣିାଭ /ନଷି୍କର୍  

କମ୍ଭୀଯ ଓଭିା ବଣଙ୍କଯ 

ଫଡ/ ଧିଓ 

ଳ୍ପ/ ନକଣୟ 

ସ୍ଙିଯ ସଙ୍କଟ 

ସ୍ଙିଯ ସଙ୍କଟ 

ଭୂବୂତ ସଙ୍କଟ 

ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଙ୍କଟ 

ଓଳ୍ପତି ସଙ୍କଟ 

ରୁ୍ଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ 
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ଧ୍ୟାୟ 23 
ଦରିରୀଓଯଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଫୀଭା ଈୄଦୟାକୄଯ, ଅୄଭ ୄନଓକୁଡଏି ପଭ  ଦସ୍ଗାଫଚି/ଦରିର ଅଦ ିସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯୁ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଅଭଓୁ ଫବିିନ୍ନ ଦରିର ତ୍ର  
ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧୄଯ ୄସକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ୱଯ ସଂସ୍ପର୍ ୄ ଯ ଅଣଫିା ׀ ଏହା ପ୍ରୄତୟଓ ପଭ ଯ ସଠ୍କି୍ ପ୍ରଓୃତ,ି ୄସକୁଡଓୁି ୄଓଭିତ ିୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ 
ହୁଏ  ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଘୂନା ଚାଣଫିାଯ ଓାଯଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

ଧ୍ୟଣନ ଯଣିାଭ 

 
ଓ. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  
ଔ. ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି(ସଙ୍କଟାଙ୍କନ /ଫୀଭାଙ୍କନ) 

କ. ପି୍ରଭିଣଭ ଯସିଦ 

ଖ. ଓବଯ ୄନାଟସ /ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର /ରିସୀ ଦରିର 

ଗ. ୋୄଯଣ୍ଟ ି(ନୁଜ୍ଞପି୍ତ /ପ୍ରତରି୍ତୁ)ି 

ଘ. ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 

ଙ. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଥ  ପ୍ରତିାଦନ 

ଚ. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା 

 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

ଓ  ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ, 
ଔ  ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ, 
କ  ଓବଯ ୄନାଟସ  ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ରଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ  ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ, 
ଖ  ଫୀଭା ରିସୀ ଦରିରତ୍ରଯ ଦ  ର୍ବ୍ଦାଫୀ ସଫୁଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ, 
ଗ  ରିସୀ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ   ଷୃ୍ଠାଙ୍କନଯ ଥ  ପ୍ରତିାଦନ ଓଯଫିା ାଆଁ ׀ 
 
ଓ. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  

ଫୀଭା ଦରିରୀଓଯଣ ଫୀଭତି  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁଛାଭଣା  ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଣଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓୄତକୁଡଏି 
ଦସ୍ଗାଫଚି/ଦରିର ଯହଙି ି ୄମଈଁକୁଡଓୁି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣୄଯ ାଯବି୍ନାଯଓି ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ, ଗ୍ରାହଓଯ 
ନଓିଟତଭ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଗ୍ରାହଓଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆ ସଭନ୍ଧତି ଦସ୍ଗାଫଚି ଫରି୍ଣୄଯ ସଭସ୍ଗ ସୄନ୍ଦହଓୁ ଦୂଯ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ 
ୄସକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି  ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଗ୍ରାହଓ  ତା’ଅଫର୍ୟଓତା ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓଫ ୄସ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ଓଯଥିିଫା ଦରିରତ୍ରସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ଫକତ ୄହଫ ׀ ୄସହ ିଦରିରତ୍ର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫୁଛଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫି ׀  
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ବିଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରୄତୟଓ ସଭନ୍ଧତି ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ୟର୍ ଏଫଂ ଫୀଭାୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଈଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ଥିଫା ସଘୂନାଯ ଭହତ୍ୱ  
ମଥାଥ ତାଓୁ ଫୁଛଫିା ଈଘତି୍ ׀ 

1. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ 

ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଘଯଣ ୄହଈଙ ିଭୂଔୟତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ କଡୁଓି ମାହା ଚଯଅିୄଯ ଫୀଭିତ ସୂଘୀତ ଓୄଯ : 

 ୄସ ଓଏି ୄଟ, 
 ୄସ ୄଓଈଁ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, 
 ୄସ ଫୀଭତି ଓଯଫିାଓୁ ଘାହଁୁଥିଫା ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ,  
 ୄଓୄତ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ 

ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀଯ ଥ  ୄହାଆାୄଯ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନା  ୄଭୌଦି୍ରଓ ଭୂରୟ ׀ 

ଓ) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧା ଦ୍ାଯା ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

i. ‚ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ‛ଓୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ସଓାୄର୍, ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଏହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ 
: 

 ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫ ଓ ିଗ୍ରାହୟ ୄହଫ, ଏଫଂ 
 ମଦ ି ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରା, ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଈଥିଫା ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ଯ ହାଯ, ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 

ଓଯଫିାୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ୄସସଫୁ ସୂଘନା ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଥାଏ ମାହା ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଦଅିମାଈଥିଫା ସଙ୍କଟଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିାଓୁ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଈୄମାକୀ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ  ତଥୟ ସଘୂନା ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଫୀଭାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ 
ପଭ ଯୁ ହ ିଁ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ׀  

ତଥୟ ସଘୂନା ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ରିସୀ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୂଫ ଯୁ ହ ିଁ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ଏଫଂ ନୁଫନ୍ଧଯ ସଭାପି୍ତ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଚାଯୀ ଯୄହ ׀ 
ୂଏହ ିସଦି୍ଧାନ୍ତ ଈୄଯ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ଧ୍ୟାଣ 2 ୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ଅରାଭ ଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହରା ଓଭିା ଓହଥିିରା ୄମ ତା’ ସୁନା ରଙ୍କାଯ ୄର୍ାଯୁଭୄଯ ଏଓ 
ସ୍ୱଣଂଘାତି ଅରାଭ  ସଷି୍ଟଭ ଙ,ି ୄତୄଫ ୄସ ନା ୄଓଫ ତାଓୁ ଏହାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି, ିତୁ ତାଓୁ ଏହା ଭଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ତାହା ଓାମ ୟକ୍ଷଭ ଫସ୍ଙାୄଯ ଯହଙି ି׀ ଅରାଭ ଯ ଫଦିୟଭାନତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାାଆଁ ଏଓ ତଥୟ 
ସୂଘନା ୄଟ ମିଏ ଏହ ିତଥୟ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଟଓୁି ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫି  ତଦନୁସାୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫି ׀  

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ନାଭ, ପ୍ରତୀଓ ଘହି୍ନ ୂୄରାୄକା , ଠ୍ଓିଣା  ଏହା ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା 
ଫୀଭାଯ ଈତ୍ପାଦ ଫକ /ପ୍ରଓାଯ ଥାଆ ଭୁଦି୍ରତ ହୁଏ ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ଏଓ ଭୁଦି୍ରତ ଟପି୍ପଣୀ ମୁକ୍ତ ଓଯଫିା 
ପ୍ରଥାନୁୄଭାଦତି, ମଦି ଏହ ିସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିଅଦର୍  ପଭ ାଟ ୂପ୍ରାଯୂ  ଓଭିା ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀ ନାହିଁ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିଟପି୍ପଣୀକୁଡଓିଯ ୄଓୄତଓ ଈଦାହଯଣ ୄହରା : 
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 ‘ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ାଆଁ ତଥୟ ସୂଘନାକୁଡଓି ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ, ଓୁଭାକ ଦର୍ ନ ଓଯୁଥିଫା ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ, ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଙଓଟ ଓଭିା 
ସହୄମାକ ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଥିଫା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ଓୁ ଫୟଥ  ଓଯିୄ ଦଫ’  

‘ଓବ୍ନାନୀ ସଙ୍କଟୄଯ ଯହଫି ନାହିଁ ୄମ ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯା ମାଆ ନାହିଁ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍  ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ 
ମାଆଙ’ି ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ତଥୟ ସୂଘନା: ଏକୁଡଓୁି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ଓଯାମାଈଥିଫା ସଙ୍କଟ ଯ ଫୀଭାଙ୍କନ ାଆଁ କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ , ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଏଫଂ ମଥାଥ  ସଘୂନା 
 ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏ କୁଡଓି ୄସହ ିତଥୟ ମାହା ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ନରି୍ଣ୍ ଣଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫତି ׀
ଓଯିାଯନ୍ତ ି: 

i. ଫୀଭା ାଆଁ ଏଓ ସଙ୍କଟଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିାୄଯ ଓଭିା ନ ଓଯଫିାୄଯ, 
ii. ଘାଚ  ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭଯ ଯାର୍ ିନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାୄଯ, 
iii. ନୁଫନ୍ଧୄଯ ୄସହ ି ସର୍ତ୍ ସଫୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯଫିା ୄଯ ମାହା ନ୍ତକ ତ ସଙ୍କଟ ଅଫୃତ 

ୄହାଆାୄଯ  ଏଓ କ୍ଷତଯି ଯାର୍ ିୄଓଭିତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧୄ ଯ ୄଖାଷଣାତ୍ର : ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ସଂମୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିମାହା 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ହୁଏ ׀ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭତି ପଭ ଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯଙି ି   ୄସଠ୍ ି ଦଅିମାଆଥିଫା 
ତଥୟକୁଡଓୁି ଫୁଛଙି,ି ମଦ୍ଦ୍ାଯା ଏଓ ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ ତଥୟଯ ବୁର ଈସ୍ଙାନା ଓାଯଣଯୁ ୄଓୌଣସ ିସମ୍ମତଯି ଫସଯ ନ ଥିଫ ׀ ଏହା ଫୀଭିତ 
କ୍ଷଯୁ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଭୂଔୟ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ଯୂଣ ଓୄଯ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିୄଖାଷଣାତ୍ରଯ ଉଦାହଯଣକୁଡଓି ୄହରା : 

‘ଭଁୁ/ଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ଏଫଂ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିୄଦଈଙ/ିୄଦଈଙୁ ୄମ ଈୄଯାକ୍ତ ଫକ୍ତଫୟକଡୁଓି ସତୟ  ସଫୁଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍  
ୄଟ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସୂଘନା ନାହିଁ ମାହା ଫୀଭା ସଓାୄର୍ ଅୄଫଦନୄଯ ଅଫର୍ୟଓ  ମାହାଓୁ ଅଣଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯା 
ମାଆନାହିଁ ׀’  

‘ଭଁୁ/ଅୄଭ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ଏହ ିପ୍ରସ୍ଗାଫ  ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄଭାଯ/ଅଭଯ  ୂଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ନାଭ  ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହଈଥିଫା 
ନୁଫନ୍ଧଯ ଅଧାଯ ୄହଫ ׀’ 

ଔ) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ ସି୍ଥତ ପ୍ରଶନସଫୁଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଥିଫା ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ ସଂଔୟା  ସ୍ୱଯୂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଯ ଫକ  ନୁସାୄଯ ରକା ହୁଏ ׀ 

i. ଗି୍ନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ କୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଖଯ, ୄଦାଓାନ ଅଦ ିବ ିୄକ୍ଷାଓୃତ ସଯ/ଭାନଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ାଆଁ 
ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀ ଫଡ ଧଯଣଯ ୄଦୟାକିଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ାଆଁ, ସଙ୍କଟଯ ଗ୍ରହଣ ୂଫ ଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟଯ 
ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓଯାମାଏ ׀ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଘୂନା ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଫୄ ୄଫୄ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଫୟତୀତ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ପ୍ରର୍ନାଫୀଯ ଈୄମାକ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀   

ଗି୍ନ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ , ନୟ ଚନିରି୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ, ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫଫିଯଣୀ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ୄମଈଁଥିୄଯ ନଭିନ ସୂଘନା 
ସଫୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ : 

 ଫାହୟ ଓାନ୍ଥ  ଙାଈଣୀ ଯ ନଭି ାଣ, ତାରା ସଂଔୟା 
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 କୃହଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଂର୍ଯ ଧିଓୃତ ି
 ଫିଦଚନଓ ଚନିରି୍ସଫୁଯ ଈସି୍ଙତ ି
 ନଭି ାଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
 ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଯାର୍ ି
 ଫୀଭାଯ ଫଧି, ଆତୟାଦ ି

ii. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ାଆଁ, କାଡ,ି ଏହାଯ ଯଘିାନା, ନଭି ାଣ  ଫହନ କ୍ଷଭତା, ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଯ ଫୟଫସ୍ଙା ଓିଯ ି
ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭା ଆତହିାସ ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଓଯାମାଏ ׀  

iii. ଫୟକି୍ତକତ ଂକି୍ତ ୄମଯଓି ି ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା  ମାତ୍ରା ଫୀଭା ୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ କୁଡଓି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, 
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟାସ, ୂଫ ଯୁ ଫଦିୟଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫସ୍ଙା, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଆତହିାସ, ଫଂର୍ଚ କଣୁ, ତୀତ ଫୀଭା ବିଜ୍ଞତା 
ଆତୟାଦ ିଫରି୍ଣୄଯ ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଯଯୂି ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଏ ׀  

iv. ନୟାନୟ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭାକୁଡଓି ାଆଁ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  କୁଡଓି ନଫିାମ ୟ ୄଟ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ସମି୍ମତି 
ଓଯନ୍ତ ିମାହା ସଦ୍ଭାଫଯ ସାଧାଯଣ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟଓୁ ଫସୃି୍ଗତ ଓୄଯ ׀ 

କ) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ଫବିିନ୍ନ ଖଟଓ 

i. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଯୂା ନାଭ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ନଚିଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଯଘିତି ଓଯାଆଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ଈଘତି ׀ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ଏହା ଚାଣଫିା କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ୄଟ ୄମ 
ଓାହା ସହତି ନୁଫନ୍ଧ ଓଯାମାଆଙ,ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଥିଫା ରାବସଫୁ ୄଓୄତଓ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାଯଫି ׀ 
ୄସହସିଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ର, ୄମଈଁଠ୍ ିନୟ ୄଓହ ିଚୄଣ ୂଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫନ୍ଧଓଗ୍ରାହୀ, ଫୟାଙ୍କ ଓଭିା ଈର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ବ ି ଫୀଭିତ ସଙ୍କଟୄଯ 
ଅଗ୍ରହ  ପ୍ରଓାର୍ ଓଯ ିଥାଆାୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯିାୄଯ, ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯଘିଣ ସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ 

ii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା  ସଂଓଧ ଫଫିଯଣୀ 

ଈୄଯାକ୍ତ ଓାଯଣ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା  ସଂଓ  ଫଫିଯଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀ 

iii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଫୃରି୍ତ୍, ୄଯାଚକାଯ ଓଭିୋ ଫୟଫସାୟ 

ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄମଯଓି ିସ୍ୱାସ୍ଙୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍,ି ୄଯାଚକାଯ ଓଭିା ଫୟଫସାଣ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  
ୄଟ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓିଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣଯ ସରି ଫହନ କ୍ଷଭତା ଙ ି׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ପାଷ୍ଟ-ପୁଡ ୄଯଷୁ୍ଟଯାଣ୍ଟୄଯ ଏଓ ଔାଦୟ-ହଞ୍ଚାଈଥିଫା ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ତା ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ଔାଦୟ ହଞ୍ଚାଆଫା ାଆଁ ଫାଯଭାଯ ୄଭାଟଯ 
ଫାଆଓୄଯ ଈଙ୍ଙ ୄଫକୄଯ ମାତ୍ରା ଓୄଯ, ଯ ଦୁଖ ଟଣାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଯ ଧିଓ ଫସଯ ଥାଆାୄଯ ୄସହ ିୄଯଷୁ୍ଟଯାଣ୍ଟଯ ଅଓାଈୄଣ୍ଟଣ୍ଟ 
ୄକ୍ଷା ׀ 

iv. ଫୀଭାଯ ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ଫସୃି୍ତତ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ଯଘିୟ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙୁ୍କ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଓଯାମାଆଥିଫା ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙୁ୍କ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଏହା : 
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i. ଏଓ ଖୄଯାଆ ଓାଯ ୂଆଞି୍ଜନ ନଭଯ, ୄଘସସି୍ ନଭଯ, ଞି୍ଜଓଯଣ ସଂଔୟା ବ ିଏହାଯ ଯଘିଣ ଘହି୍ନ ସହତି  ଏୄଟ ଓି, 
ଓଭିା  

ii. ଏଓ ନଫିାସ କୃହ ୂଏହାଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଠ୍ଓିଣା  ପ୍ରତିାଦନ ସଂଔୟା ସହତି  ୄଟ ଓ,ି ଓଭିା  
iii. ଏଓ ସଭୁଦ୍ର ମାତ୍ରା ୂଓାହା ଦ୍ୱାଯା ୄଓୄଫ, ୄଓଈଁ ୄଦର୍ଓୁ, ୄଓଈଁ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ  ୄଟ ଓ,ି ଓଭିା 
iv. ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୂଫୟକି୍ତଯ ନାଭ, ଠ୍ଓିଣା  ଯଘିଣ ସହତି  ୄଟ ଓ,ି ଆତୟାଦ,ି ମାହା ଯଦୃିର୍ୟ ଈୄଯ ନବି ଯ 

ଓୄଯ ׀  
v. ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱଯ ସୀଭାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ମାହା ସଭସ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ସୂଘୀତ 

ଓଯାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଉଦାହଯଣ  

ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହା ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ୄଭୌଦି୍ରଓ ଭୂରୟ ୄଟ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘଓିତି୍ସାଯ 
ଔଙ୍ଙ  ୄହାଆାୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ାଆଁ ଏହା ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ଚନତି ଚୀଫନ ହାନ,ି ଏଓ ଙ୍ଗ ହାନ,ି ଓଭିା ଦୃଷ୍ଟ ି
ହାନ ିାଆଁ ଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଯାର୍ ିୄହାଆାୄଯ ׀ 

vi. ୂଫଧଫର୍ତ୍ଧୀ  ଫର୍ତ୍ଧଭାନଯ ଫୀଭା 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଫୂ ଯୁ ଥିଫା ତା’ ଫୀଭା ଫରି୍ଣୄଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହା ତା’ ଫୀଭା 
ଆତହିାସଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ ୄଓୄତଓ ଫଚାଯୄଯ ସଷି୍ଟଭ ସଫୁ ଯହଙି ିମାହା ସାହାମୟୄଯ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄକାନୀଣ 
ବାୄଫ ଫୀଭିତ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଏହା ଭଧ୍ୟ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ତା’ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଙି ିଓ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍  ରାକ ୁ
ଓଯଙି ିଓ,ି ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫଦ୍ଧତି ପି୍ରଭଣିଭ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଙି ିଓ ିଓଭିା ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ଭନା ଓଯଙି ିଓ ିଓଭିା 
ରିସୀଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଙି ିଓ ି׀  

ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଥିଫା ଘତି ଫୀଭାଯ ଫଫିଯଣୀ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ନାଭ ସହତି ଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଯହଙି ି׀ ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭାୄଯ, ଏଓ ଫସଯ ଙ ିୄମ ଫୀଭିତ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କଠ୍ାଯୁ ରିସୀ ୄନଆ ଥାଆ ାୄଯ ଏଫଂ 
ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ କ୍ଷତ ିଖଟଫି, ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଠ୍ାୄଯ ଦାଫୀ ଈସ୍ଙାନା ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହ ିସଘୂନା ଏହାଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଂର୍ଦାନଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଆଙ ିମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତଓୁ ଚଭାନତୄଯ ଯଔାମାଆଙ ି ୄସହ ିଏଓା 
ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଫହୁ ଫୀଭା ରିସୀ ଓାଯଣଯୁ ରାବ ଈଠ୍ାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀    

ୁନଃ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭାୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା, ୄସହ ିଏଓା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ନୟାନୟ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା 
ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯ ିଓବୄଯଚଯ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ୂଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାହିଁ ାଯନ୍ତ ି׀ 

ନୁଶୀନୀ 

ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଧ୍ୟାଣକୁଡଓିୄଯ ଥିଫା ଫୀଭାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓିଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଫୁଓୁ ୄଦଔନୁ୍ତ ଏଫଂ ଓିଯ ି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍,ି ଂର୍ଦାନ, ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ, 
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଯୂୄଯଔା ୂଡଚିାଆନ  ୄଯ ଫୟଫହାଯଓି ଯୂୄ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଏ, ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଣାସ 
ଓଯନୁ୍ତ ׀  

ଏଓ ୄଭାଟଯ ଏଫଂ ଗି୍ନ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ପ୍ରୄତୟଓ ଯ ଏଓ ନଭୂନା ନୁସଂରଗ୍ନ ‘ଓ’ ଏଫଂ ‘ଔ’ ୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି׀  

ଦଣାୂଫ ଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ କୁଡଓି ମତ୍ନ ସହଓାୄଯ ଧ୍ୟଣନ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଈାୄଦଣତା  ଫୀଭା 
ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓିୄଯ ୄସକୁଡଓିଯ ମଥାଥ ତାଓୁ ଫୁଛନୁ୍ତ ׀ 
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vii. କ୍ଷତ ିନୁବୂତ ି

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଓୁ ତା ୄସ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଈଥିଫା ସଭସ୍ଗ ହାନଯି ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ାଆଁ ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ୄଦଫା ାଆଁ ଓୁହାମାଏ, ୄସକୁଡଓି 
ଫୀଭିତ ୄହାଆଥାନୁ୍ତ ଥଫା ନ ୄହାଆଥାନୁ୍ତ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ତୀତୄଯ ସଙ୍କଟଯ 
ଓିଯ ିପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଙି,ି ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନା ୄଦଫ ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄସହ ିଈର୍ତ୍ଯକୁଡଓିଠ୍ାଯୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫୁଛ ି
ାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଅୄଣାଚନ ଓଯଫିାଓୁ ଓଭିା ଧିଓ ଫସୃି୍ଗତ ଯୂୄ ଫଫିଯଣୀ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିାଓୁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯ ି
ାଯିୄ ଫ ׀ 

viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ାଯା ୄଖାଷଣାତ୍ର 

ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ୄଟ, ପଭ  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ 
ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ସମି୍ମତି ଓୄଯ ୄମ ଈର୍ତ୍ଯକୁଡଓି ସତୟ  ସଠ୍କି୍ ଏଫଂ ୄସ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଓ ିପଭ  ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧଯ 
ଅଧାଯ ୄହଫ ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିବୁର ଈର୍ତ୍ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିାଯ ଧିଓାଯ ୄଦଫ ׀ ସଭସ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଗାଫ 
ପଭ ୄ ଯ ଥିଫା ସାଧାଯଣ ନୟାନୟ ନୁବାକକୁଡଓି ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ୂଦସ୍ଗଔତ , ତାଯଔି ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ସୁାଯରି୍ 
ସଭନ୍ଧତି ଟନ୍ତ ି׀ 

ix. ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଈୄମାକ ଓଯା ନ ମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓଭିା ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିିଫା 
ସୂଘନାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଯଖିୄଫ, ଏଫଂ ଏହାଯ 15 ଦନିଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହାଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଏହାଯ 
ଓବଯ ୄନାଟ ଓଭିା ରିସୀୄଯ ଏହ ି ସୂଘନାଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯିୄ ଫ ׀ ରିଖିତ ଯୂୄ ଯହ ି ନ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ସୂଘନା 
ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଭାଣଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ଯହଫି, ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦାଫୀ ଓଯନ୍ତ ି ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ୄଓୌଣସ ି
ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ରୁଘାଆଙ ିଏଫଂ ଏଓ ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଓୌଣସ ିତଥୟ ସଘୂନା ଈୄଯ 
ଓୁଭାକ  ଦର୍ ନ ଓଯୁଥିଫା ଓଭିା ବୂର ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି ି׀ 

ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିଫୀଭା ଈୄଦୟାକଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ୄହଈଙ ି ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସଭସ୍ଗ ସୂଘନାଓୁ ଭଧ୍ୟ ରିଖିତ ଯୂୄ ଯଖିଫ ׀ ମାହାଓୁ 
ନୁଫର୍ତ୍ ନ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଭୄନ ଯଖିଫାଓୁ ଡଫି ׀ 

2. ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଦରାରଯ ବୂଭିଓା 

ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଈବଣ କ୍ଷ ମଥା- ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରତ ିଦାଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀  

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା ଏଓ ୄବ୍ରାଓଯ, ମିଏ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ, ଯ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ 
ଯହଙି ିୄମ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସଘୂନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଅଆଅଯଡଏି ଫନିଣିାଭଓ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି ପ୍ରତ ିଦାଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀   

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ପ୍ରତୟାଶତି ପ୍ରତ ିଓର୍ତ୍ଧଫୟ  

ଅଆଅଯଡଏି ଫନିଣିାଭଓ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା ଏହାଯ ବିଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା ନୟ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ପ୍ରତୟାର୍ତିଓୁ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଓବଯ 
ମାହା ତା ହତିୄଯ ୄହାଆାୄଯ, ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ତାଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ 
ତଥୟ ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରତୟାର୍ତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା ତା’ ବିଓର୍ତ୍ ା ଓଭିା ଏଓ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ଯାଭର୍  ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ପ୍ରତୟାର୍ତିଓୁ 
ନଯିୄକ୍ଷ ଯୂୄ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯାଭର୍  ୄଦଫା ଈଘତି୍ ׀ 
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ୄମଈଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଣଯୁ ୄହଈ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସଭନ୍ଧତି ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓି ପ୍ରତୟାର୍ତି ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ୄହାଆ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ଗାଫ 
ପଭ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସମି୍ମତି ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମ ପଭ  ଏଫଂ ଦସ୍ଗାଫଚି କୁଡଓିଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ 
ତାଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ୄସ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ନୁଫନ୍ଧଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ ଯୂୄ ଫୁଛଙି ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

+ଂର୍ଦାନଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ଭହତ୍ୱ ଓ’ଣ ? 

I. ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସହତି ଦାଫୀଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଂର୍ଯ ଂର୍ଦାନ ଓୄଯ  

II. ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ୄମଈଭଁାୄନ ସଭୁଙ୍ଙଣଯ ଏଓ ଂର୍ ଟନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ 
ନୁାତୄଯ, ସଭଙୁ୍ଙଣଯ ଏଓ ସହବାକୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀୄଯ ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତି׀  

III. ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄସହ ିସଭାନ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଓବଯ ଓଯୁଥିଫା ଫଫିଧି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା; ଏଓତ୍ର ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସହତି 
ୄସଭାନଙ୍କ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ନୁାତୄଯ ଦାଫୀ ଯାର୍ିୄ ଯ ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ ି 

IV. ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭଣିଭଯ ଫର୍ ସାଯା ସଭାନ ଓସିି୍ଗୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

 

ଔ. ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି(ସଙ୍କଟାଙ୍କନ) 

ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍  ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ଫସି୍ଗାଯଯୂୄ ନଭିନରିଖିତ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ : 

 ଫୀଭିତଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ 
 ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ 
 ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓବଯ ୂଅଫଯଣ  ଯ ପ୍ରଓାଯ 
 ୄବୌତଓି ରକ୍ଷଣକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ ଈବଣ ସଓାଯାମକ ଓ  ନଓାଯାମକ ଓ - ନଭି ାଣଯ ପ୍ରଓାଯ  କୁଣ, ଫଣସ, ଗି୍ନନଫି ାନ 

ଈଓଯଣଯ ଈସ୍ଙିତ,ି ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରଓାଯ ଆତୟାଦ,ି 
 ଫୀଭା  କ୍ଷତଯି ୂଫ  ଆତହିାସ 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫୂ ଯୁ, ଏହାଯ ସ୍ୱଯୂ  ଭୂରୟ ନୁସାୄଯ, ଏହାଯ ଫୂ  ନଯିୀକ୍ଷଣ ମ ୟୄଫକ୍ଷଣ ାଆଁ ଫୟଫସ୍ଙା ଭଧ୍ୟ 
ଓଯିାୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫ  ସଙ୍କଟ ନଯିୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିୄ ଫଦନ ତଯିକି୍ତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ଈରବ୍ଧ ସଘୂନା ଅଧାଯୄଯ 
ପ୍ରମୁଚୟ ହାଯ ଫରି୍ଣୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ଭାଦଣ୍ଡ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ପି୍ରଭଣିଭଯ ହସିାଫ ଓୄଯ, ମାହା ତାୄଯ ଫୀଭିତଓୁ 
ଚଣାଆ ଦଅିମାଏ ׀  

ପ୍ରସ୍ଗାଫକୁଡଓି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄଫକ  ଦକ୍ଷତା ସହତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ ଏଫଂ ତା ଯଫର୍ତ୍ ୀ ସଭସ୍ଗ ନରି୍ଣ୍ ଣଓୁ ଏଓ ମଥାଥ  ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ : ଭାକ ଦର୍ଓିା ହସିାଫୄଯ, ଓବ୍ନାନୀଓୁ 15 ଦନିଯ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ବିଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଏହ ି
ସଭଣୄଯଔାକୁଡଓି ଈୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଯଖିଫା, ଅନ୍ତଯଓି ଯୂୄ ନୁସଯଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ହସିାଫୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ 
ପ୍ରତୟାର୍ତି / ଫୀଭିତ ସହତି ସଂଓ  ଯଖିଫାଯ ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ׀ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଟଓିନିଖିିଯୂୄ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା  ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ 
ୄନଫାଯ ଏହ ିସଭଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁହାମାଏ ׀  
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ଭାକ ଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ____________ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ 

I. 7 ଦନି 
II. 15 ଦନି 
III. 30 ଦନି 
IV. 45 ଦନି 

କ. ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରାପି୍ତ / ଯସଦି 

ଯବିାଷା 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଦଅିମାଈଥିଫା 
ପ୍ରତପି ଓଭିା ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ׀ 

1. ଗି୍ରଭ ଯୂୄ ପି୍ରଭିୟଭ ୄଦୟ (ଫୀଭା ଧିନୟିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 64Vଔ ), 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ ନୁମାଣୀ, ପି୍ରଭୟିଭଓୁ ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ୄଦଫାଓୁ ୄ଼େ, ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔି ଫୂଧଯୁ ׀ ଏହା ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  
ପ୍ରାଫଧାନ ୄଟ ମାହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ଓ ିୄଓଫ ୄମୄତୄଫୄ ପି୍ରଭିଣଭ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଓ ୄଫୈଧ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧ 
ସଂରୂ୍ଣ୍  ହୁଏ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରା ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିନୁବାକ ବାଯତଯ ଣ-ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ଈୄଦୟାକଯ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ ରକ୍ଷଣ ୄଟ ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଓ  ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 64 ଔ ପ୍ରାଫଧାନ ଓୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆଙ ି
ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ୄମ ମ ୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ୄହାଆଙ ିଓଭିା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ୄଫାରି ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯା ନ ମାଆଙ ିଓଭିା ନଦି୍ଧ ାଯତି ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରୀଭୄଯ ଚଭା ନ ଓଯାମାଆଙି׀  

ଔ  ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ରିସୀ ଈୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଗ୍ରହ ଓୄଯ, ୄସ ତା’ 
ଓଭିର୍ନ ନ ଓାଟ ିସଂଗ୍ରହ ଓଯଥିିଫା ସଂରୂ୍ଣ୍  ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ଓୁି ଫୟାଙ୍କ  ୄାଷ୍ଟାର ଙୁଟକିୁଡଓି ଙାଡ ିସଂଗ୍ରହଯ ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଚଭା ଓଯଫି ଓଭିା ତା’ ାଔଓୁ ଡାଓୄଯ ଠ୍ାଆ ୄଦଫ ׀  

କ  ଏହା ଭଧ୍ୟ ଦଅିମାଆଙ ିୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମିଫ ୄସହ ିତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ୄଓଫ ୄମଈ ଁଦନି ପି୍ରଭଣିଭ 
ନକଦ ଯୂୄ ୄହଈ ଓଭିା ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଖ  ୄମଈଁଠ୍ ିପି୍ରଭିଣଭ ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄାଷ୍ଟାର ଓଭିା ଭନ ିଡ ଯ ଓଭିା ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଏ, ସଙ୍କଟ ୄସହ ିତାଯଔିଓୁ 
କୃହୀତ ୄହରା ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମାଏ ୄମଈଁ ଦନି ଭନ ିଡ ଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ ିଓଭିା ୄଘକ୍ ଓୁ ଡାଓୄଯ ଠ୍ାମାଆଙ ି׀ 

ଗ  ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଓଭିା ଏହା ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଭିା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓାଯଣଯୁ ୄହଈ, ଫୀଭିତ ଯ ପ୍ରାୟ ୄଓୌଣସ ି
ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄପଯସ୍ଗ ୂଯପିଣ୍ଡ  ଓୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଏଓ କ୍ରସଡ ଓଭିା ଡ ଯ ୄଘକ୍ ଓଭିା ୄାଷ୍ଟାର/ଭନ ି
ଡ ଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତଠ୍ାଯୁ ଏଓ ମଥାଥ  ଯସଦି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମିଫ, ଏଫଂ ୄସବଅି ୄପଯସ୍ଗ 
ୂଯପିଣ୍ଡ  ଯାର୍ଓୁି ୄଓୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ିବିଓର୍ତ୍ ାଯ ଔାତାୄଯ ଚଭା ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀ 

ଫୀଭା ନଣିଭ 58  59 ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଈୄଯାକ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭଯ ପ୍ରାକ୍-ସର୍ତ୍  ୄଦଣୄଯ ଫୟତକି୍ରଭକୁଡଓି ଯହଙି ି׀ 
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2. ପି୍ରଭୟିଭଯ ୄଦୟ ଦ୍ଧତ ି

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଯଔଥୁିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଓଭିା ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ 
ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ଓଭିା ଧିଓ ଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱାଯା ଦଅି ମାଆାୄଯ : 

ଓ  ନକଦ ; 
ଔ  ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୀଓୃତ ଫୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଫୟଫସାଣୄମାକୟ ସାଧନ ମଥା: ୄଘକ୍, ଡଭିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟ, ୄ ଡ ଯ, ବାଯତଯ ୄଓୌଣସ ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 

ଫୟାଙ୍କ ାଆଁ ଦଅିମାଆଥିଫା ଫୟାଙ୍କର୍ ୄଘକ୍ ; 
କ  ୄାଷ୍ଟାର ଭନ ିଡ ଯ ; 
ଖ  ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓଭିା ୄଡଫଟି୍ ଓାଡ ; 
ଗ  ଫୟାଙ୍କ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଓଭିା ନକଦ ଚଭା; 
ଘ  ଆଣ୍ଟଯୄନଟ; 
ଙ  ଆ-ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ; 
ଚ  ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଓଭିା ରିସୀଧାଯୀ ଓଭିା ଚୀଫନ ଫୀଭତିଯ ଫୟାଙ୍କ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଷ୍ଟାଣି୍ଡଙ୍ଗ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 

ଚଭା; 
ଛ  ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଦଣଯ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ି; 

ଅଆଅଯଡଏି ଫନିଣିାଭଓ ନୁସାୄଯ, ମଦ ି ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ/ରିସୀଧାଯୀ ୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଓଭିା ୄକ୍ରଡଟି/ୄଡଫଟି ଓାଡ  ଚଯଅିୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ 
ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄସହ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓ/ରିସୀଧାଯୀଯ ନାଭୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄନଟ୍ 
ଫୟାଙି୍କଂ ଓଭିା ୄକ୍ରଡଟି/ୄଡଫଟି ଓାଡ  ଚଯଅିୄଯ ହିଁ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  
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ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ, ୄତୄଫ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ୄହଫ ? 

I. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମିଫ ୄମଈଁଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ୄାଷ୍ଟ ଓଯାମାଆଙ ି 
II. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ି ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମିଫ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଟ ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା 

ୄହାଆଙ ି 
III. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ି ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମିଫ ୄମଈଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଟ ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ 

ୄହାଆଙ ି 
IV. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମିଫ ୄମଈଁଦନି ୄଘକ୍ ଟ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଙ ି

 
ଖ. ଓବଯ ୄନାଟ୍ (ଅଫଯଣ ଟପି୍ପଣୀ)/ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର / ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚି 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଂୂର୍ଣ୍  ୄହଫା ୄଯ, ରିସୀ ନକି ତ ୄହଫା ାଆଁ ଓଙି ିସଭଣ ରାକିାୄଯ ׀ ରିସୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ୄହଫାୄଯ ସଭୟ ଥିୄର ଓଭିୋ 
ଫୀଭା ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ଧା ଘାରୁ ଯହଥିିୄର  ସ୍ଥାୟୀ ଯୂୄ ଓବଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯିଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ଥିୄର ଓଭିୋ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରଓୃତ ହାଯ ନଦି୍ଧଧାଯଣ 
ଓଯଫିା ାଆ ଁ ଯସିଯଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଫୄ, ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଓବଯ ୄନାଟ ଚାଯୀ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ଓବଯଯ ଫଫିଯଣୀ ଦଏି ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏଓ ଓବଯ ୄନାଟ ଯଫିୄର୍ତ୍  ସ୍ଙାଣୀ ଫୀଭା ଓବଯ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ତ୍ର ଚାଯୀ ଓଯନ୍ତ ି׀   
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ମଦ ିଓବଯ ୄନାଟ ଈୄଯ ୄଭାହଯ ଡ ିନ ଥାଏ, ଓବଯ ୄନାଟଯ ର୍ବ୍ଦାଫୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ଏହା ସଭନ୍ଧତି ରିସୀଯ ୄଶ୍ରଣୀ ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ରିସୀଯ ସାଧାଯଣ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ମଦ ିସଙ୍କଟ ୄଓୌଣସ ିୋଯଣ୍ଟ ିଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁଏ, ୄତୄଫ ଓବଯ 
ୄନାଟ ଈୄରଳଔ ଓଯଫି ୄମ ଫୀଭା ୄସବ ିୋଯଣ୍ଟ ିନ୍ତକ ତ ୄହଫ ׀ ଓବଯ ୄନାଟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଧାଯା ନ୍ତକ ତ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆଥାଏ, ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ 
ଈ.ସ୍ୱ ସମ୍ମତ ଫୟାଙ୍କ ଧାଯା, ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଧାଯା ଆତୟାଦ ି׀  

ଏଓ ଓବଯ ୄନାଟୄଯ ନଭିନସଫୁ ସମି୍ମତି ଥାଅନ୍ତ ି: 

ଓ  ଫୀଭିତଯ ନାଭ  ଠ୍ଓିଣା 
ଔ  ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି
କ  ଫୀଭା ଫଧି 
ଖ  ଅଫୃତ ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟ 
ଗ  ହାଯ  ପି୍ରଭିଣଭ: ମଦ ିହାଯ ଚଣା ନାହିଁ ସ୍ଙାଣୀ ପି୍ରଭିଣଭ 
ଘ  ଅଫୃତ ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ଫଫିଯଣ: ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ଗି୍ନ ଅଫଯଣ ଖଯ, ଏହାଯ ନଭି ାଣ  ଦଔର ଯ 

ଘହି୍ନଟଓଯଣ ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓି ସଘୂୀତ ଓଯଫି ׀  
ଙ  ଓବଯ ୄନାଟଯ କ୍ରଭଓି ସଂଔୟା 
ଚ  ଚାଯୀ ତାଯଔି 
ଛ  ଓବଯ ୄନାଟଯ ଭାନୟତା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ କ୍ଷଯ ଫଧି ାଆଁ ଥାଏ ଏଫଂ କ୍ୱଘତି୍ 60 ଦନି ମ ୟନ୍ତ׀ 

ଓବଯ ୄନାଟସଫୁ ପ୍ରଧାନତଃ ସାଭୁଦି୍ରଓ  ୄଭାଟଯ ୄେଣୀଯ ଫୟଫସାୟୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

1. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓବଯ ୄନାଟ 

ଏକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀ ଚାଯୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଫଫିଯଣୀ ମଥା ଷି୍ଟଭଯ ଯ ନାଭ, ୟାୄଓଚ ସଂଔୟା, 
ଓଭିା ସଠ୍କି୍ ଭରୂୟ ଅଦ ିଚଣା ନ ଥାଏ ׀ ଏଯଓି ିଯତ୍ପାନୀକୁଡଓିଯ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫ,ି ଏଓ ଓବଯ ୄନାଟ ଚାଯୀ ଓଯା ମାଆାୄଯ, ଈ. ସ୍ୱ. 
ଚାହାଚ ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓାୄକ ାଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯଭିାଣ ଯତ୍ପାନୀଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଡକ୍ କୁଡଓି ାଔଓୁ ଠ୍ାମାଏ ׀ ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄମ, 
ଚାହାଚୄଯ ୄଫାୄଛଆ ଓଯଫିା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ସ୍ଙାନ ଥିଫା ବାଫଯୁ, ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଚାହାଚ ଦ୍ୱାଯା ଓାୄକ ା ୄଫାୄଛଆ ଓଯଫିା ହୁଏ ନାହିଁ ׀ ଏବ ି
ଯସି୍ଙିତିୄ ଯ, ଏଓ ଓବଯ ୄନାଟଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ୄଯ ୄଯ ଏଓ ନଣିଭିତ ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ 
ୄମୄତୄଫୄ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଜ୍ଞାତସାଯଓୁ ଣାମାଏ ׀  

ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଓବଯ ୄନାଟଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଧାଡକିୁଡଓି ସହତି ୄରଔା ମାଆାୄଯ : 

i. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଓବଯ ୄନାଟ ସଂଔୟା 
ii. ଚାଯୀ ତାଯଔି 
iii. ଫୀଭିତଯ ନାଭ 
iv. _______ ମ ୟନ୍ତ ଭାନୟ 

ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ ଅଣଙୁ୍କ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ଓବ୍ନାନୀଯ ରିସୀଯ ସାଧାଯଣ ସର୍ତ୍ କୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ଟ.____________ 
ମ ୟନ୍ତ ଅଫୃତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

ଓ) ଧାଯା : ସଂସ୍ଙାନ ଧାଯା ନୁସାୄଯ ମୁଦ୍ଧ ଏସ୍ଅଯସସି ିସହତି ସଂସ୍ଙାନ ଓାୄକ ା ଧାଯା ଓ, ଔ, ଓଭିା କ, ଓନୁି୍ତ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 
ାଆଁ 7 ଦନିଯ ସଘୂନା ଧୀନ ׀ 
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ଔ) ସର୍ତ୍ଧ : ରିସୀ ଚାଯୀ ାଆଁ ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଚାହାଚ ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଫଫିଯଣୀ ׀  
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଏଫଂ/ଓଭିା ଷି୍ଟଭର୍ ୄଯ ଚାହାଚ ଚନିରି୍ତ୍ର ରଦଫିା ଫୂ ଯୁ କ୍ଷତ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ, ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା 
ଏଥିୄଯ ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଙ ି ୄମ ଭୂରୟାଙ୍କନଯ ଅଧାଯ ୄହଫ ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଭଔୂୟ ଭରୂୟ ମୁକ୍ତ ଫାସ୍ଗଫୄଯ 
ଦଅିମାଈଥିଫା ଘାଚ  ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦାଣୀ ଯୄହ ׀ 

ନ୍ତୄଦ ର୍ୀଣ  ଓାଯଫାଯ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀ ଚାଯୀ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଈରବ୍ଧ ଥାଏ ଏଫଂ 
ୄତଣୁ ଏଓ ଓବଯ ୄନାଟଯ କ୍ୱଘତି୍ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଓୄତଓ ଫସଯ ଥାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓବଯ ୄନାଟସଫୁ 
ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄଯ ଓାୄକ ା, ଓାଯଫାଯ / ଦ ଫଦ ଅଦଯି ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଫିଯଣ ଥିଫା ରିସୀକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତସି୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ׀ 

2. ୄଭାଟଯ ଓବଯ ୄନାଟ 

ସଭନ୍ଧତି ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ପଭ ୄ ଯ ଏକୁଡଓୁି ଚାଯୀ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ୄଭାଟଯ ଓବଯ ୄନାଟଯ କ୍ରଣିାର୍ୀ ଧାଯାଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ 
ାଠ୍ ଓଯାମାଆାୄଯ: 

‚ନଭିନୄଯ ଈରିଳଖିତ ପଭ ୄଯ ଫର୍ଣ୍ିତ ଫୀଭିତ, ୄସଠ୍ ିଫର୍ଣ୍ିତ ୄଭାଟଯ କାଡ ିୂକୁଡଓି  ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଯଖି ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭ ଯୂୄ 
ଟ............. ଯ ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯ ି ସଙ୍କଟଓୁ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ଏଠ୍ ି ପ୍ରମୁଚୟ.................ରିସୀଯ ଓବ୍ନାନୀଯ ସାଧାଯଣ ପଭ ଯ ସର୍ତ୍  ନ୍ତକ ତ 
ୂନଭିନୄ ଯ ଈରିଳଖିତ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍  ନ୍ତକ ତ  ଅଫୃତ ଓଯାମାଆଙ ିୄମ ମ ୟନ୍ତ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତୄଯ ସୂଘନା ୄଦଆ ସଭାପି୍ତ ନ 
ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ୄସହ ିସଭଣଯୁ ଫନ୍ଦ ୄହାଆମିଫ ଏଫଂ ୄସବ ିଫୀଭା ାଆଁ ନୟଯୂୄ ୄଦଣ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଅନୁାତଓି 
ଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯ ିଥିଫା ସଭଣ ମ ୟନ୍ତ ଘାଚ  ଓଯାମିଫ ׀ ‛ 

ୄଭାଟଯ ଓବଯ ୄନାଟୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନଭିନ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ସମି୍ମତି ଥାଏ : 

ଓ  ଞି୍ଜଓଯଣ ଘହି୍ନ  ସଂଔୟା ଓଭିା ଫୀଭିତ କାଡଯି ଫଫିଯଣ/ ଓୁୟଫକି୍ କ୍ଷଭତା/ ୄଫାଛ ୄନଫା କ୍ଷଭତା/ନଭି ାଣ/ନଭି ାଣଯ 
ଫର୍ , ଆଞି୍ଜନ ସଂଔୟା, ୄଘସସି୍ ସଂଔୟା     

ଔ  ଫୀଭିତଯ ନାଭ  ଠ୍ଓିଣା  
କ  ଧିନଣିଭଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ  ଫୀଭା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫାଯ ରାକୁ ୄହାଆଥିଫା ତାଯଔି  ସଭଣ ׀ ସଭଣ............., 

ତାଯଔି................. 
ଖ  ଫୀଭା ସଭାପି୍ତଯ ତାଯଔି 
ଗ  ଡ୍ରାଆବ ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଫୟକି୍ତ ଓଭିା ଫୟକି୍ତଙ୍କ ୄଶ୍ରଣୀ 
ଘ  ଫୟଫହାଯ ାଆଁ ସୀଭା  
ଙ  ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟ, ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଥାଏ 

ୄଭାଟଯ ଓବଯ ୄନାଟ ଏଓ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସମି୍ମତି ଓୄଯ ଏହା ପ୍ରବାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ୄଭାଟଯ ଫାହନ ଧିନଣିଭ, 1988 ଯ ଧ୍ୟାଣ X 
ଏଫଂ XI ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁସାୄଯ ଏହାଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଙ ି׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଓବଯ ୄନାଟଯ ଭାନୟତା ଥଯୄଓ 15 ଦନିଯ ସଭଣ ମ ୟନ୍ତ ନୁଃ ଫଢାଆ ଦଅିମାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ୄଓୌଣସ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ିଏଓ ଓବଯ 
ୄନାଟଯ ଭାନୟତାଓୁ ୄଭାଟ ଦୁଆ ଭାସଯୁ ଧିଓ ମ ୟନ୍ତ ଫଢା ମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଟପି୍ପଣୀ : ଓବଯ ୄନାଟଯ ର୍ବ୍ଦାଫୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଠ୍ାଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଓବଯ ୄନାଟକୁଡଓିଯ ଉୄମାକଓୁ ଧିଓାଂଶ ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓି ଦ୍ାଯା ନଯୁିତ୍ସାହତି ଓଯାମାଏ ׀ ଅଚଓିାରିଯ ୄଟୄଓନାୄରାଚ ିରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 
ନକିଧତଓୁ ଶୀଘ୍ର ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 
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3. ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର – ୄଭାଟଯ ଫୀଭା 

ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ର କୁଡଓିୄଯ ଫୀଭାଯ ଫଦିୟଭାନତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ି ପ୍ରଭାଣଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଡିାୄଯ ׀ 
ଈଦାହଯଭ ସ୍ୱଯୂ, ୄଭାଟଯ ଫୀଭାୄଯ, ରିସୀ ଫୟତୀତ, ୄଭାଟଯ ଫାହନ ଧିନଣିଭଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁସାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 
ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରଭାଣତ୍ର ରିସୀ  ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରାଧିଓଯଣଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄମାକାଆ ଦଏି ׀ ନଭିନୄଯ ପ୍ରାଆୄବଟ ଓାଯ 
ାଆଁ ଏଓ ନଭନୂା ପ୍ରଭାଣତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ,ି ମାହା ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓୁି ପ୍ରଦର୍ ତ ଓୄଯ ׀ 

ୄଭାଟଯ ଫାହନ ଧିନୟିଭ, 1988 
ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସଂଔୟା        ରିସୀ ସଂଔୟା 
1. ଞି୍ଜଓଯଣ ଘହି୍ନ  ସଂଔୟା, ଞି୍ଜଓଯଣଯ ସ୍ଙାନ, ଆଞି୍ଜନ ନଭଯ /ୄଘସିସ ନଭଯ/ ନଭି ାଣ/ ନଭି ାଣଯ ଫର୍  ׀  
2. ର୍ଯୀଯଯ ପ୍ରଓାଯ /ସ.ି ସ.ି/ ଫସିଫା କ୍ଷଭତା/ ୄନଟ ପି୍ରଭିଣଭ / ଞି୍ଜଓଯଣ/ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ନାଭ  
3. ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ର - ବାଯତ 
4. ଫୀଭିତ ୄଖାରି୍ତ ଭୂରୟ ୂଅଆଡବିି  
5. ଫୀଭିତଯ ନାଭ  ଠ୍ଓିଣା, ଫୟଫସାଣ ଓଭିା ଫୃର୍ତ୍ ି
6. ଧିନଣିଭଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ଫୀଭା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫାଯ ରାକୁ ୄହାଆଥିଫା ତାଯିଔ ׀ ................ତାଯିଔୄଯ          ...............ଖଣ୍ଟା ଠ୍ାଯୁ 
7. ଫୀଭା ସଭାପି୍ତଯ ତାଯିଔ: …………… ଦନି ଭଧ୍ୟଯାତ୍ର ି
8. ଡ୍ରାଆବ ଓଯିଫା ାଆଁ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ ଫୟକି୍ତ ଓଭିା ଫୟକି୍ତଙ୍କ ୄଶ୍ରଣୀ 
ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସି ଚୄଣ: 
ଓ  ଫୀଭିତ : 
ଔ  ନୟ ୄଓୌଣସି ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭିତଯ ଅୄଦର୍ୄଯ ଓଭିା ତା’ ନୁଭତ ିୄଯ ଡ୍ରାଆବ ଓଯୁଙ ି
ଏହ ିସର୍ତ୍ ୄଯ ୄମ ଡ୍ରାଆବ ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତ ାଔୄଯ ଦୁଖ ଟଣା ସଭଣୄଯ ଏଓ ପ୍ରବାଫୀ ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ ଙ ିଏଫଂ ୄସ ୄସବଅି ଏଓ ରାଆୄସନସଯ ଯଖିଫା ାଆ ଁ
ୄମାକୟ ନୁୄହଁ ׀ ଏହ ିସର୍ତ୍ ୄଯ ଫ ିୄମ ଏଓ ପ୍ରବାଫୀ ର୍କି୍ଷାଓଯୁଥିଫା ରାଆୄସନସ ଯଖିଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫାହନଓୁ ଘାଆ ାଯିଫ ଏଫଂ ୄସବ ିଫୟକି୍ତ ୄଓନ୍ଧୀଣ ୄଭାଟଯ 
ଫାହନ ନଣିଭ 1989 ଯ ନଣିଭ 3 ଯ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ୂଯଣ ଓଯୁଥିଫ ׀  
ଉୄମାକୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 
ରିସୀ ୄଓୌଣସି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଈୄମାକଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ନଭିନ ଫୟତୀତ : 
(ଓ  ବଡାୄଯ ୄଦଫା ଓଭିା ୁଯସ୍କାଯ 
(ଔ  ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଫହନ ୂଫୟକି୍ତକତ ଚନିରି୍ତ୍ର ଫୟତୀତ  
(କ  ଅୄଣାଚତି ୄଦୌଡ 
(ଖ  ୄଦୌଡ ଓଯିଫା 
(ଗ  ୄଫକ ଯୀକ୍ଷା 
(ଘ  ଫଶି୍ୱସନୀଣତା ଯୀକ୍ଷା 
(ଙ  ୄଭାଟଯ ଫୟଫସାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ׀   
ଭୁଁ / ଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ଓୄଯ/ ଓଯୁ ୄମ ଏହ ିପ୍ରଭାଣତ୍ର ସଭନ୍ଧ ଯଔଥୁିଫା ରିସୀ ଏଫଂ ୄଭାଟଯ ଫାହନ ଧିନଣିଭ, 1988 ଯ ଧ୍ୟାଣ X  ଧ୍ୟାଣ XI 
ନୁସାୄଯ ଏହ ିଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଈଙ ି׀  
  
ଯୀକି୍ଷତ …   
 
 ( ପ୍ରାଧିଓୃତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସଭେନ୍ଧତି ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ମାଞ୍ଚ ସଓାୄଶ ସଫୁ ସଭୟୄଯ କା଼େିୄ ଯ ୄନଫା ଅଫଶୟଓ ହୁଏ ׀   

4. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 

ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ଘାଯିଓ/ଫଧିି ସଙ୍ଗତ ୄଟ ମାହା ଫୀଭାଯ ନୁଫନ୍ଧ ଯ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଧିନଣିଭ, 1899 
ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁସାୄଯ ଏହ ିଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ରାକିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନଭିନରିଖିତସଫୁ ଥାଏ : 

ଓ  ଫୀଭିତ  ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ସ୍ୱାଥ  ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତଯ ନାଭ ୂକୁଡଓି   ଠ୍ଓିଣା ୂକୁଡଓି ; 
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ଔ  ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଭିା ଫୀଭିତ ସ୍ୱାଥ ଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ; 
କ  ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଭିା ଫୀଭତି ସ୍ୱାଥ ଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ; 
ଖ  ଫୀଭା ଫଧି ; 
ଗ  ଫୀଭିତ ଯାର୍;ି  
ଘ  ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା ଫିଦ ଏଫଂ ଫହଷି୍କଯଣ ; ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ /ଓାଟଫିା ୄମାକୟ; 
ଙ  ୄଦଣ ପି୍ରଭଣିଭ ଏଫଂ ୄମଈଁଠ୍ ି ପି୍ରଭିଣଭ ସ୍ଙାଣୀ /ସାଭଣିଓ ୄଟ ମାହାଯ ସୁଫୟଫସ୍ଙା ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି, ପି୍ରଭିଣଭ 

ସୁଫୟଫସ୍ଙାଯ ଅଧାଯ; 
ଚ  ରିସୀ ସର୍ତ୍  ନୁଫନ୍ଧ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟ ି; 
ଛ  ଏଓ ଅଓସି୍ମଓ ଖଟଣା ଖଟଫିାୄଯ, ମାହାାଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀ ଈସ୍ଙାିତ ୄହାଆାୄଯ, ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା 

ନଅିମାଈଥିଫା ଦୄକ୍ଷ ; 
ଜ  ଏଓ ଦାଫୀ ଈସ୍ଙାିତ ୄହଈଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଖଟଣା ଖଟଫିାୄଯ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଏଫଂ 

ୄସସଫୁ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଧିଓାଯ ; 
ଟ  ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ ; 
ଠ୍  ବୁର ଈସ୍ଙାନା,  ଓଟ, ତଥୟ ସୂଘନାଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ଫୀଭିତଯ ସହୄମାକ ଅଧାଯୄଯ ରିସୀଯ 

ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ; 
ଡ  ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା ୄମଈଁଠ୍ ିରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ସଘୂନା ଠ୍ାମାଆ ାଯଫି ; 
ି  ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଯାଆଡଯ ଥାଅନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ; 
ଣ  ବିୄମାକ  ନଫିାଯଣ  ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା   

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅସଥୁିଫା ଏଓ ଦାଫୀ ଈସ୍ଙାନା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା 
ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀଯ ତୁଯନ୍ତ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯାଆଫାଓୁ ତାଓୁ ନୁାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା 
ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ସୂଘନା ୄଦଫାଓୁ  ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀   

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ଓବଯ ୄନାଟ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସତୟ ? 

I. ଓବଯ ୄନାଟକୁଡଓି ପ୍ରଧାନତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ 
II. ଓବଯ ୄନାଟକୁଡଓି ପ୍ରଧାନତଃ ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଯ ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ 
III. ଓବଯ ୄନାଟକୁଡଓି ପ୍ରଧାନତଃ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ  
IV. ଓବଯ ୄନାଟକୁଡଓି ପ୍ରଧାନତଃ ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଯ ସାଭଦିୁ୍ରଓ  ୄଭାଟଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ 

 
ଗ .   ୋୄଯଣ୍ଟ ି(ନୁଜ୍ଞପି୍ତ/ପ୍ରତରୁି୍ତ)ି 

ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧୄଯ ୋୄଯଣ୍ଟ ି ୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ସଫୁଓୁ ଫୟଫହାଯ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫିଦଓୁ ଓମ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ମଥାଥ  ୋୄଯଣ୍ଟସିଫୁଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି ି ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ׀ ସହତି, ଫୀଭା 
ନୁଫନ୍ଧଯ ଏଓ କ୍ଷ, ଫୀଭିତଓୁ ୄଓୄତଓ ଦାଣିତ୍ୱଯ ନୁାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମାହାଓୁ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଯୂା ଓଯଫିାଓୁ 
ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱ ଏହ ିଦାଣିତ୍ୱସଫୁଯ ନୁାନ ଓଯଫିା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିାୄଯ  
ଈନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ୋୄଯଣ୍ଟକିୁଡଓିଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ବୂଭିଓା ଯହଙି ି׀  
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ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଉଙ ିରିସୀୄଯ ପ୍ରଓାଶୟ ଯୂୄ ଉରିଳଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍ଧ ମାହାଓୁ ନୁଫନ୍ଧଯ ଭାନୟତା ାଆଁ କ୍ଷୄଯ କ୍ଷୄଯ ାନ ଓଯଫିାଓୁ 
ୄ଼େ ׀ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଏଓ ରକା ଦସ୍ତାଫଚି ନୁୄହଁ ׀ ଏହା ଉବୟ ଓବଯ ୄନାଟ  ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ଏଓ ଂଶ ୄଟ ׀ ଏହା ୄହଈଙ ି
ନୁଫନ୍ଧ ଫୂ ଫର୍ତ୍ ୀ ଏଓ ସର୍ତ୍ , ଏହାଓୁ ଓୄଠ୍ାଯଯୂୄ ଏଫଂ କ୍ଷୄଯ କ୍ଷୄଯ ାନ  ନୁାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ, ଏହ ି ତଥୟଯୁ 
ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄମ ଏହା ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄହାଆଥାଈ ଫା ୄହାଆ ନ ଥାଈ ׀ ମଦ ି ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ି ଈରଳଖଂନ ହୁଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ 
ଆଙ୍ଚାନୁସାୄଯ ରିସୀ ଭାନୟ ୄହାଆମାଏ ମଦି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈସ୍ଙାିତ ହୁଏ ୄମ ଈରଳଖଂନ ୄଓୌଣସ ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ କ୍ଷତଯି ଓାଯଣ ଓଭିା 
ବାକୀଦାଯ ୄହାଆନାହିଁ ׀ ଫର୍ୟ, ଫୟଫହାଯଓି ଯୂୄ, ମଦ ିୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଳଖଂନ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ୄଫୈର୍ଣିଓ ପ୍ରଓୃତଯି ୄହାଆଥିଫ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି
ପ୍ରଓାୄଯ ଫ,ି ଏହା କ୍ଷତ ିଖଟାଆଫାୄଯ ୄମାକଦାନ ୄଦଆ ନାହିଁ ଓଭିା ଏହାଓୁ ଫଢାଆ ନାହିଁ, (କ୍ଷତଓୁି ଣ- ଭାନଓ ଦାଫୀ ୄଫାରି ଫଘିାଯ 
ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଓବ୍ନାନୀ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍   ଭାକ ଦର୍ିଓା ନୁସାୄଯ ନଚି ଫିୄ ଫଓା ଧିଓାଯୄଯ 
ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀ 

1. ଗି୍ନ ଫୀଭା ୋୄଯଣ୍ଟକିୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ 

ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମାଈଙ,ି ୄମ ରିସୀ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତ ଯସିଯୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫିଦ ରୂ୍ଣ୍  ଚନିରି୍କୁଡଓି ଯଔାମିଫ ନାହିଁ ׀  

ନଃିଶବ୍ଦ ସଙ୍କଟ: ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମାଈଙ ି ୄମ ଫୀଭିତ ଯସିଯୄଯ 30 ଦନି ଓଭିା ଧିଓ ରକାତଯ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ୄଓୌଣସ ି ନଭି ାଣ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମ ୟ ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ 

ସକିାୄଯଟ ପିରଟଯ ଉତ୍ପାଦନ: ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମାଈଙ ି ୄମ 30˚C ଯୁ ନଭିନ ପଳାର୍ ଏଣ୍ଟ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ଦ୍ରଫୟ ୂଦ୍ରଫବୂିତ ୄମାକୟ  ଓୁ 
ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ/ ଯଔା ମିଫ ନାହିଁ ׀  

2. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭା ୄଯ, ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ନଭିନଭୄତ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆଙ:ି ‚ଏଓ ସପ୍ରତଜି୍ଞ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ, ଥ ାତ୍, ଏଓ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ 
ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଫଘନ ଦଏି ୄମ ୄଓୌଣସ ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମିଫ ଓଭିା ଓଯାମିଫ ନାହିଁ, ଓଭିା ୄମ ୄଓୌଣସ ିସର୍ତ୍  ଯୂଣ ଓଯାମିଫ, 
ଓଭିା ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସ ତଥୟକୁଡଓି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫସ୍ଙାଯ ସି୍ଙତଓୁି ବିୁଷି୍ଟ ଓଭିା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୄଯ‛ 

ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଓାୄକ ା ଫୀଭାୄଯ, ଏଓ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ୄମାଡ ି ଦଅିମାଏ ଏହାଓୁ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଚନିରି୍ତ୍ର ୂଈ.ସ୍ୱ. ଘା’  ଓୁ ଟଣି-ମୁକ୍ତ 
ଡଫାକୁଡଓିୄଯ ୟାକ୍ ଓଯାମାଆଙ ି׀ ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫହଃି ଅଫଯଣ ଫୀଭା ୄଯ, ଫୀଭିତ ଚାହାଚ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ମାତ୍ରା ଓଯଫି ନାହିଁ ୄଫାରି 
ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଏହ ିଧାଯଣା ଦଏି ୄମ ୄସ ସଙ୍କଟଯ  ୄଓୄତ ଂର୍ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିାୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ׀
ମଦ ିନୁଜ୍ଞପି୍ତଯ ଈରଳଖଂନ ହୁଏ, ଅଯମ୍ଭୄଯ ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ଈରଳଖଂନ ତାଯଔିଓୁ ଅଈ 
ଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ ୄନଫାଠ୍ାଯୁ ନଚିଓୁ ବାଯଭୁକ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୁଭତ ିଦଅିମାଏ׀   

3. ୄଘାଯୀ ଫୀଭା ୄଯ, ଏହ ିନୁ ଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମାଏ ୄମ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଏଓ ପ୍ରହଯୀ ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟା ାଆଁ ଚକି ଯଖିଫ ׀ ରିସୀଯ ହାଯ ୂଦଯ , 
ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ୄସହ ିବଅି ଘାରୁ ଯହଫି ୄଓଫ ମଦ ିରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଯହଥିିଫା ନୁଜ୍ଞପି୍ତକୁଡଓିଯ ନୁାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଠ୍କି୍ ? 

I. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍  ମାହାଯ ଥ  ରିସୀଯ ଈରିଳଖିତ ନ ୄହାଆ ନ୍ତନହିତି ଥାଏ  
II. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍  ମାହା ରିସୀୄଯ ପ୍ରଓାର୍ୟଯୂୄ ଈଲି୍ଲଖିତ ଥାଏ  
III. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଈଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍  ମାହା ରିସୀୄଯ ପ୍ରଓାର୍ୟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ରକା ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଏ, 

ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁୄହ ଁ 
IV. ମଦ ିଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଳଖଂନ ହୁଏ, ୄତୄଫ ଫ ିଦାଫୀଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ମଦ ିଏହା ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ନୁୄହ ଁ  
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ଘ. ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 

ରିସୀକୁଡଓୁି ଏଓ ଅଦର୍  ପଭ ୄଯ ଚାଯୀ ଓଯଫିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ପ୍ରଥା ୄଟ; ୄତୄତଓ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯ ି ୄଓୄତଓ ନୟ 
କୁଡଓି ଫହଷି୍କତୃ ଓଯ ି׀  

ଯବିାଷା  

ଚାଯୀ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ମଦ ିରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ 
ଦସ୍ଗାଫଚି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ/ଯଫିର୍ତ୍ ନକୁଡଓି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯ ିଏହା ଓଯାମାଏ ׀  

ଏହାଓୁ ରିସୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହା ରିସୀଯ ଏଓ ଂର୍ ହୁଏ, ରିସୀ  ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଏଓତ୍ର ନୁଫନ୍ଧଯ ପ୍ରଭାଣ ହୁନ୍ତ ି   ׀
ରିସୀ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯଫିର୍ତ୍ ନ/ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓୁି ୄଯଓଡ  ଓଯଫିା ାଆଁ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନକୁଡଓୁି ଚାଯୀ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀   

 ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିତଥୟ ସଘୂନାଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ହୁଏ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମିଏ ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫ ଏଫଂ 
ଏହାଓୁ ଏଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଚଯଅିୄଯ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧ ଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ସମି୍ମତି ଓଯଫି ׀ 

ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ କୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ନଭିନରିଖିତ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ: 

ଓ  ଫୀଭିତ ଯାର୍ିୄ ଯ ାଥ ଓୟ/ଯଫିର୍ତ୍ ନ 
ଔ  ଫକି୍ରଣ, ଫନ୍ଧଓ, ଆତୟାଦ ିହସିାଫୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ୂସ୍ୱାଥ   ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 
କ  ତଯିକି୍ତ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଯ ଫସି୍ଗାଯ/ରିସୀ ଫଧିଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଖ  ସଙ୍କଟଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ, ଈ.ସ୍ୱ. ଗି୍ନ ଫୀଭାୄଯ କହୃଯ ନଭି ାଣ ୄଯ , ଓଭିା ଦଔରୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ   
ଗ  ନୟ ସ୍ଙାନଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ  
ଘ  ଫୀଭାଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 
ଙ  ନାଭ ଓଭିା ଠ୍ଓିଣା ଅଦ ିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

ନଭନୂା 

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ୄଓୄତଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନଯ ନଭନୂା ର୍ବ୍ଦାଫୀ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି

ଯଦ୍ଦଓଯଣ 
 

ଫୀଭିତଙ୍କ ନୁୄଯାଧୄଯ ଏହ ି ରିସୀଯ ଫୀଭାଓୁ.................ଠ୍ାଯୁ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯାମାଈଙ ି ୄଫାରି ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଈଙ ି  ׀
ଫୀଭା.....................ଭାସଯ ଫଧି ାଆଁ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଥିିଫାଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ୄପଯସ୍ଗ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଯାର୍ ିଫାଓ ିନାହିଁ ׀ 

 

ଷ୍ଟଓ ଭୂରୟ ଅଫଯଣୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ଏହ ିରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା ଷ୍ଟଓ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄହାଆଙ ି ୄଫାରି ଫୀଭିତଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ୄଯ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ଏଥିୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଓାର୍ 
ଓଯାମାଈଙ ିୄମ ଫୀଭିତ ଯାର୍ଓୁି ତଦନୁସାୄଯ ନଭିନୄଯ ଅୄରାଘତି ୄହାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଈଙ:ି 
(ଫଫିଯଣ ଦିନୁ୍ତ  ଈୄଯ ଟ. 
(ଫଫିଯଣ ଦିନୁ୍ତ  ଈୄଯ ଟ. 
ମାହାଯ ପ୍ରତପି ଯୂୄ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଈଙ ି 
ୁନଃ ଫାର୍ିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଟ............. 
ଫତ ଭାନ ୄଭାଟ ପି୍ରଭିଣଭ ୄହଈଙ ିଟ ............. 
ନୟଥା ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ , ପ୍ରାଫଧାନ ଏଫଂ ନୁଫନ୍ଧ ଧୀନୄଯ ׀ 

 

ଏଓ ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭାୄଯ ଫାହୟ ଫିଦଓୁ ନ୍ତବଧୁ କ୍ତ ଓଯିଫା ାଆଁ ଅଫଯଣଯ ଯିସଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
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ଫୀଭିତଙ୍କ ନୁୄଯାଧୄଯ, ଈୄଯାକ୍ତ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ବାଙି୍ଗଫାଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ସମ୍ମତ ିପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଈଙ ି׀  
ଏହାଯ ପ୍ରତପିୄଯ, ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ବ ିଫୀଭିତ ଈୄଯ ଟ.............. ଯ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

 

ଫାହନଯ ପ୍ରଓାଯୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ଧନ 
ଈୄଯାକ୍ତ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ୄପ୍ରର୍ଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ଟ.............ଭୂରୟଯ 2 ଫୟାୄଯର ତଯ ୄଡକ୍ ୄଯ ୄଫାୄଛଆ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଫୀଭିତ 
ୄଖାର୍ଣା ଓଯଥିିଫାଯୁ ତାହାଓୁ ଚାହାଚ ଈଯୁ ପିଙି୍ଗଫା  ୄଧାଆଫା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ୄଦଫାାଆଁ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି
  ׀
ଏହାଯ ପ୍ରତପିୄଯ, ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ବ ିଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଫୀଭିତ ଈୄଯ ଘାଚ  ଓଯାମାଈଙ ି׀  
ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ................ଟ .................. 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 6 

ମଦ ିଚାଯୀ ଓଯଫିା ସଭିଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ,      ________ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯ ିଏହା ଓଯାମାଏ ׀ 

I. ୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  
II. ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
III. ଯଫିର୍ତ୍ ନ 
IV. ଯଫିର୍ତ୍ ନ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହ ଁ

 
ଙ. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଥ  ପ୍ରତିାଦନ / ଫୟାଔୟା 

ଫୀଭାଯ ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓି ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭା ରିସୀ ର୍ବ୍ଦାଫୀସଫୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄରଔାମାଏ ׀ ଏହ ି
ରିସୀକୁଡଓି କଠ୍ନ ଓଭିା ଥ  ପ୍ରତିାଦନଯ ୄଓୄତଓ ଈର୍ତ୍ଭ - ଯବିାର୍ତି ନଣିଭ ନୁସାୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମାହା ଫବିିନ୍ନ 
ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହାଆଥାଏ ׀ କଠ୍ନଯ ସଫୁଠୁ୍ ୄଫର୍ୀ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ନଣିଭ ୄହଈଙ ିୄମ କ୍ଷକୁଡଓିଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଥିଫା 
ଈଘତି୍ ଏଫଂ ଏହ ି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଟଓୁି ସ୍ୱଣଂ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ହିଁ ୄଔାଚଫିାଓୁ ଡଫି ׀ ମଦ ି ରିସୀଟଓୁି ସ୍ପଷ୍ଟ/ୄନଓାଥ ଓ ଯୂୄ ଚାଯୀ 
ଓଯାମାଏ, ନୟାଣାଣକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଏହାଯ ଫୟାଔୟା ଫୀଭିତଯ କ୍ଷଓୁ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ମିଫ ଏହ ିସାଧାଯଣ ସଦି୍ଧାନ୍ତୄଯ ୄମ 
ରିସୀଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄରଔା ମାଆଥିରା ׀  

ରିସୀ ର୍ବ୍ଦାଫୀକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ନଣିଭକୁଡଓି ନୁସାୄଯ ଫୁଛ ିହୁଏ ଏଫଂ ଥ  ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ : 

ଓ  ଏଓ ପ୍ରଓାର୍ୟ ଫସ୍ଙା ଏଓ ନହିତି ଫସ୍ଙାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄଓଫ ତାହା ଫୟତୀତ ୄମଈଁଠ୍ ି ୄସଯ ି
ଓଯଫିାୄଯ ସାଭଞ୍ଜସୟ ଥାଏ ׀  

ଔ  ଅଦର୍  ଭୁଦି୍ରତ ରିସୀ ପଭ   ଟଙ୍କଣ ଓଯା ୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ରିଖିତ ଂର୍ଓୁ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନୁଫନ୍ଧୄଯ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ 
ପ୍ରଓାର୍ ଓଯୁଙ ି ୄଫାରି ଭାନ ି ୄନଫାଓୁ ୄହଫ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ଥ ଓୁ ଭୂ ଭୁଦି୍ରତ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ 
ଦଅିମିଫ ׀  

କ  ମଦ ିଏଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ନୁଫନ୍ଧଯ ନୟାନୟ ଂର୍କୁଡଓୁି ଫିୄ ଯାଧ ଓୄଯ, ଷୃ୍ଠାଙ୍କନଯ ଥ  ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫି ୄମୄହତୁ ଏହା 
ୄହଈଙ ିଯଫର୍ତ୍ ୀ ଦସ୍ଗାଫଚି ׀  

ଖ  ଫକ୍ରାଓୃତ ି କ୍ଷଯ ୂଆଟାରିସ,   ୄଯ ଧାଯାସଫୁଓୁ ସାଧାଯଣ ଭୁଦି୍ରତ ର୍ବ୍ଦାଫୀଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଦଅିମାଏ ୄମଈଁଠ୍ ି
ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ସାଭଞ୍ଜସୟ ଥାଏ ׀  

ଗ  ରିସୀଯ ଭାଚନିୄଯ ଭଦିୁ୍ରତ ଓଭିା ଟଙ୍କଣ ଓଯା ୄହାଆଥିଫା ଧାଯାସଫୁଓୁ ରିସୀଯ ଓାଣା ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି 
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଦଅିମାଏ ׀  
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ଘ  ରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଓଯାୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ରଟଓା ମାଆଥିଫା ଧାଯାକଡୁଓୁି ଈବଣ ଭାଚନିୄଯ ଥିଫା ଧାଯା  ରିସୀଯ 
ଓାଣା ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓି ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଦଅିମାଏ ׀  

ଙ  ଟଙ୍କଣ ଓଯାୄହାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦ ଓଭିା ସୟାହମୁିକ୍ତ ଯଫଯ ୄଭାହଯ ଦ୍ୱାଯା ଙା ଦଅିମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ଭଦିୁ୍ରତ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି 
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଦଅିମାଏ ׀  

ଚ  ଟଙ୍କଣ ଓଯାୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ଙା ଦଅିମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ୄକ୍ଷା ହସ୍ଗରିଔନଯ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଙ ି׀  
ଛ  ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଫୟାଓଯଣ  ଫଯିାଭ ଘହି୍ନକୁଡଓି ସାଧାଯଣ ନଣିଭ ରାକ ୁ ହୁଏ ମଦ ି ୄଓୌଣସ ି ୄନଓାଥ ଓତା ଓଭିା 

ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥାଏ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

1. ରିସୀକୁଡଓିଯ ନଭିଧାଣ 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ନୁଫନ୍ଧଯ ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ନୟାଣାଣକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ନଭି ାଣ  ଥ  
ଫୟାଔୟାଯ ସାଧାଯଣ ନଣିଭକୁଡଓି ନୟ ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓି ବ ିଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ରାକୁ ହୁଏ ׀  

ନଭି ାଣଯ ପ୍ରଭଔୁ ନଣିଭ ୄହଈଙ ିୄମ ନୁଫନ୍ଧଯ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଈୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରାଧାନୟ ୄଦଫା ଈଘତି୍ ׀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଓଫ 
ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିଠ୍ାଯୁ ହ ିଁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ଈଘତି ଏଫଂ ନୁଫନ୍ଧଯ ଏଓ ଂର୍ ହୁଏ, ଏଫଂ ଏହା ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯାୄହାଆଥିଫା ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ , 
ଧାଯା, ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ,ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଅଦ ି׀ 

2. ଶବ୍ଦାଫୀଯ ଥଧ 

ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ୄସକୁଡଓିଯ ସାଧାଯଣ  ୄରାଓପି୍ରଣ ଥ ୄଯ ଥ  ପ୍ରଓାର୍ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ ଶବ୍ଦକୁଡଓି ାଆଁ ଫୟଫହୃତ 
ୄହଉଥିଫା ଥଧ ୄସହ ିଥଧ ୄହଫା ଉଘତି ମାହା ସଡଓଯ ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ଭଧ୍ୟ ଫୁଛିାଯଫି ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ‚ନଅଁି‛ ଥଧ ୄହଉଙ ିଶଔିା 
ଥଫା ପ୍ରଓୃତ ଚଫିା ׀  

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହ ିଶବ୍ଦସଫୁ ମାହାଯ ସାଧାଯଣ ଫୟଫସାୟିଓ ଓଭିୋ ଫାଣିଚୟିଓ ଥଧ ଥାଏ, ୄସକୁଡଓିଯ  ୄସହ ିଥଧ ହ ିଁ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ମଦ ି
ଫାଓୟଯ ପ୍ରଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀ ନୟଓଙି ିସଘୂୀତ ନ ଓୄଯ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ଧିନଣିଭ ଦ୍ୱାଯା ଯବିାର୍ତି ହୁନ୍ତ,ି ୄସହ ିଯବିାର୍ାଯ ଥ ଓୁ 
ଫୟଫହାଯ ଓଯାମିଫ, ମଥା ୄମଭିତ ିଓ ିବାଯତୀଣ ଦଣ୍ଡ ଫଧିିୄଯ ‚ୄଘାଯୀ‛ ׀  

ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ୄନଓ ର୍ବ୍ଦ ଫୂ ଯ ୄଫୈଧିଓ ନରି୍ଣ୍ ଣଯ ଧୀନୄଯ ଅସଙିନ୍ତ ିଏଫଂ ଏଓ ଈଙ୍ଙତଯ ନୟାଣାଣଯ 
ୄସହ ିନରି୍ଣ୍ ଣକୁଡଓି ଏଓ କ୍ଷଦୁ୍ରତଯ ନୟାଣାଣଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ରାକ ୁୄହଫ ׀ ୄଫୈର୍ଣିଓ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄସକୁଡଓିଯ ୄଫୈର୍ଣିଓ 
ଥ  ୄଦଫା ଈଘତି, ମଦ ିଫିଯୀତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିସୄଙ୍କତ ନାହିଁ ׀   

ଚ. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା/ୄନାଟସି 

ଧିଓାଂଶ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ଫାଷଓି ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭତି ଓଯାମାଏ ׀  

ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା କ୍ଷୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ତା’ ରିସୀ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତାଯଔିୄଯ ସଭାପ୍ତ ୄହଫାଯ ଙ ିୄଫାରି ଯାଭର୍  ୄଦଫାଯ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନାହିଁ, ତଥାି ସୁଅଘାଯ  ଈର୍ତ୍ଭ ଫୟଫସାଣିଓ ପ୍ରଥା ହସିାଫୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ସଭାପି୍ତ ତାଯଔିଯ ଫୂ ଯୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ 
ସୂଘନା ଚାଯୀ ଓଯନ୍ତ,ି ଏଫଂ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଅଭନ୍ତ୍ରତି ଓଯନ୍ତ ି  ନାଟସିୄଯ ରିସୀଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀୄ ׀
ସମି୍ମତି ଥାଏ ମଥା : ଫୀଭିତ ଯାର୍,ି ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ, ଆତୟାଦ ି  ଏଥିୄଯ ଏଓ ଟପି୍ପଣୀ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓଯଫିା ପ୍ରଥା ଙ ିଫୀଭିତଓୁ ଏହା ׀
ଯାଭର୍  ୄଦଆ ୄମ ସଙ୍କଟ ୄଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିତଥୟ କତ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ 
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ୄଭାଟଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସିୄଯ, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ,ଘତି ଅଫଶୟଓତା ନୁସାୄଯ ଫୀଭିତ ଯାଶ ି (ଥଧାତ୍ ଫୀଭିତ ଦ୍ାଯା ଫାହନଯ 
ୄଖାଷତି ଭୂରୟ) ଓୁ ସଂୄଶାଧିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟାନ ଅଓଷଧଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟାନ ୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଫଧାନ ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ ଅଓର୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଭୄନ 
ଓଯାୄହଫ ନାହିଁ ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ ିଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଆଙ ି׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 7 

ନୂତନୀ ଓଯଣ ୄନାଟସି ଫରି୍ଣୄଯ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଠ୍କି୍ ୄଟ ? 

I. ଫନିଣିାଭଓ ନୁମାଣୀ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତଯ 30 ଦନି ୂଫ ଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି ଠ୍ାଆଫାଯ 
ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଯହଙି ି 

II. ଫନିଣିାଭଓ ନୁମାଣୀ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତଯ 15 ଦନି ୂଫ ଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି ଠ୍ାଆଫାଯ 
ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଯହଙି ି 

III. ଫନିଣିାଭଓ ନୁମାଣୀ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତଯ 7 ଦନି ୂଫ ଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି ଠ୍ାଆଫାଯ 
ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଯହଙି ି 

IV. ଫନିଣିାଭଓ ନୁମାଣୀ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଫୂ ଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଓୌଣସ ି
ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନାହିଁ  

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଘଯଣ ଭୂଔୟତଃ ୄହଈଙ ିପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ନଚି ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନା ଦଏି  

ଔ  ତଥୟ ସଘୂନାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭଯ ଫୂ ଯୁ ଅୄସ, ଏଫଂ ନୁଫନ୍ଧଯ ସଭାପି୍ତ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘାରୁ ଯୄହ  

କ  ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄମାଡ ିଥାଅନ୍ତ ିମାହା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି 
ହୁଏ  

ଖ  ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଖଟଓକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ଥାଅନ୍ତ ି: 

i. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙ୍କ ସଂୂର୍ଣ୍  ନାଭ 
ii. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା  ସଂଓ  ଫଫିଯଣୀ 
iii. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍,ି ୄଯାଚକାଯ ଓଭିା ଫୟଫସାଣ 
iv. ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ  ଯଘିଣ 
v. ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି
vi. ୂଫ ଯ  ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ ଫୀଭା 
vii. କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତା 
viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର 

ଗ  ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା, ମିଏ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଯୂୄ ଓାମ ୟ ଓୄଯ, ଙ୍କ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଥାଏ ୄମ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ସଙ୍କଟ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ଗ ତଥୟ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଙ ି׀ 

ଘ  ପ୍ରସ୍ଗାଫଓୁ ଟଓିନିଖିି ଓଯ ିଯଖିଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁହାମାଏ ׀ 
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ଙ  ଏଓ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା 
ପ୍ରତପି ଓଭିା ଯାର୍ ିପି୍ରଭିଣଭ ୄଟ ׀ 

ଚ  ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ନକଦ, ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୀଓୃତ ଫୟାଙି୍କଙି୍ଗ ଓାଯଫାଯୄମାକୟ ସାଧନ, ୄାଷ୍ଟାର ଭନ ିଡ ଯ, ୄକ୍ରଡଟି ଓଭିା ୄଡଫଟି 
ଓାଡ , ଆଣ୍ଟଯୄନଟ, ଆ-ସ୍ଙାନାନ୍ତଯଣ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଚଭା ଓଭିା ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱାଯା 
ଓଯା ମାଆ ାୄଯ ׀ 

ଛ  ଏଓ ଓବଯ ୄନାଟ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ରିସୀଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତଓିଯଣ ସଂୂର୍ଣ୍  ୄହାଆନାହିଁ ଓଭିା ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭା ାଆଁ 
ଓଥାଫାର୍ତ୍ ା ପ୍ରକତିୄ ଯ ଙ ିଏଫଂ ଫୀଭା ଅଫଯଣ ସ୍ଙାଣୀ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ 

ଜ  ଓବଯ ୄନାଟକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ସାଭଦିୁ୍ରଓ  ୄଭାଟଯ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀  

ଟ  ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର ୄସହ ିୄକ୍ଷତ୍ର ଯଦୃିର୍ୟ କୁଡଓିଓୄଯ ଫୀଭାଯ ଫଦିୟଭାନତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରଭାଣଯ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଯହିାୄଯ ׀ 

ଠ୍  ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଘାଯଓି ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧଯ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଡ  ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ/ିନୁଜ୍ଞପି୍ତ ରିସୀୄଯ ପ୍ରଓାର୍ୟ ଯୂୄ ଈଲି୍ଲଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍  ୄଟ ମାହାଓୁ ନୁଫନ୍ଧଯ ଭାନୟତା ାଆଁ କ୍ଷୄଯ କ୍ଷୄଯ 
ନୁାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

ି  ମଦ ି ଚାଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓୁି ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ଏହାଓୁ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
ଓୁହାମାଈଥିଫା ଏଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ଚଯଅିୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ/ଯଫିର୍ତ୍ ନ କୁଡଓି ସଫୁୟଫସି୍ଙତ ଓଯ ିଓଯାମାଏ ׀ 

ଣ  ନଭି ାଣଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ନଣିଭ ୄହଈଙ ି ୄମ କ୍ଷକୁଡଓିଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରାଧାନୟ ୄଦଫା ଈଘତି ଏଫଂ ଏହ ି
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଟଓୁି ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ୄଔାଚଫିାଓୁ ୄଡ ׀    

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଓ  ରିସୀ ପଭ  
ଔ  ପି୍ରଭଣିଭଯ ଗ୍ରୀଭ ୄଦଣ 
କ  ଓବଯ ୄନାଟ ୂଅଫଯଣ ଟପି୍ପଣୀ  
ଖ  ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 
ଗ  ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି/ସଘୂନା 
ଘ  ୋୄଯଣ୍ଟ/ି ନୁଜ୍ଞପି୍ତ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଂର୍ଦାନଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄସହ ିଏଓା ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା; ଏଓତ୍ର ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ 
ସହତି ୄସଭାନଙ୍କ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ନୁାତୄଯ ଦାଫୀ ଯାର୍ଓୁି ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  



 

515 

 

ଭାକ ଦର୍ଓିା ହସିାଫୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

 

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀   

ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ୄଘଓ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ, ୄତୄଫ ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଭାନ ିୄନଫାଓୁ ଡଫି ୄମଈଁଦନି 
ୄଘକ୍ ଟଓୁି ୄାଷ୍ଟ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଓବଯ ୄନାଟକୁଡଓି ପ୍ରଧାନତଃ ସାଭଦିୁ୍ରଓ  ୄଭାଟଯ ୄଶ୍ରଣୀଯ ସାଧାଯଣ ଫୀଭାୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ୄହଈଙ ିରିସୀୄଯ ପ୍ରଓାର୍ୟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍  ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ମଦ ିଚାଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଅୄସ, ଏହାଓୁ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓୁି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯ ିଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଫନିଣିାଭଓ ନୁମାଣୀ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ରିସୀଯ ସଭାପି୍ତ ଫୂ ଯୁ ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ ଫୟ ନାହିଁ ׀ 

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନ 

ପ୍ରଶନ 1 

__________ ୄହଈଙ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱଯ ସୄଫ ାଙ୍ଙ ସୀଭା ׀ 

I. ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି
II. ପି୍ରଭଣିଭ 
III. ସଭ ଣ ଭରୂୟ 
IV. କ୍ଷତ ିଯଭିାଣ 

ପ୍ରଶନ 2 

______________ ୄହଈଙ ିଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପ୍ରତପି ଓଭିା ଭୂରୟ ׀   
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I. ଦାଫୀ ଯାର୍ ି
II. ସଭ ଣ ଭରୂୟ 
III. ଯିକ୍ୱତା ଯାର୍ ି
IV. ପି୍ରଭଣିଭ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଏଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ଓୁ ___________ ଓୁହାମାଏ ׀ 

I. ରିସୀ 
II. ଓବଯ ୄନାଟ 
III. ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
IV. ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ପ୍ରଶନ 4 

ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଈନୀତ ହୁଏ 

I. ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ଫୂ ଯୁ 
II. ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୄଯ 
III. ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ଫୂ ଯୁ  ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଘାରୁ ଯୄହ 
IV. ୄସଭିତ ିୄଓୌଣସ ିଓର୍ତ୍ ଫୟ ନାହିଁ   

ପ୍ରଶନ 5 

ତଥୟ ସଘୂନା 

I. ୄହଈଙ ିଏଓ ରିସୀୄଯ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା ସଭସ୍ଗ ତଥୟଯ ଭୂରୟ 
II. ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ନୁୄହ ଁ
III. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ନରି୍ଣ୍ ଣଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ  
IV. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ନୁୄହଁ ୄମୄହତୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ଏହାଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରବାଫ ନାହିଁ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଗି୍ନ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଚାଣଫିାଓୁ ଘାୄହ ଁ

I. ନଭି ାଣଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
II. ସଂଘତି ଦାଥ ଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ 
III. କୃହଯ ନଭି ାଣ 
IV. ଈୄଯାକ୍ତ ସଭସ୍ଗଙୁ୍କ 

ପ୍ରଶନ 7 

ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ 

I. ନକଦ ଯୂୄ 
II. ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା 
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III. ପ୍ରତରୁି୍ତଭିୂଓ ୄନାଟ ଦ୍ୱାଯା 
IV. ୄକ୍ରଡଟି ଓାଡ  ଦ୍ୱାଯା 

ପ୍ରଶନ 8 

ୄଭାଟଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

I. ନଫିାମ ୟ ନୁୄହ ଁ
II. ଓୁ ନଚି ାଔୄଯ ସଫ ଦା ଯଖିଫାଓୁ ୄଡ 
III. ଓୁ ଓାଯୄଯ ସଫ ଦା ଯଖିଫାଓୁ ୄଡ 
IV. ଓୁ ଫୟାଙ୍କ ରଓର୍ ୄଯ ସଫ ଦା ଯଖିଫାଓୁ ୄଡ 

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  

I. ୄହଈଙ ିରିସୀୄଯ ପ୍ରଓାର୍ୟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍   
II. ଓୁ ନୁାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ 
III. ଈବଣ ଓ ଏଫଂ ଔ 
IV. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ିନୁୄହ ଁ

ପ୍ରଶନ 10  

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ାଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସିଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ 

I. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ରିସୀଯ ସଭାପି୍ତ ଫୂ ଯୁ 
II. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ରିସୀଯ ସଭାପି୍ତ ୂଫ ଯୁ 
III. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ରିସୀଯ ସଭାପି୍ତ ୄଯ 
IV. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ରିସୀଯ ସଭାପି୍ତ ୄଯ 
 

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିୄହଈଙ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱଯ ସୄଫ ାଙ୍ଙ ସୀଭା ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଈଙ ିଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଥିଫା ପ୍ରତପି ଓଭିା ଭୂରୟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  
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ଏଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ମାହା ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ଓୁ ରିସୀ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫ ଯୁ ଈନୀତ ହୁଏ  ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଘାରୁ ଯୄହ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ତଥୟ ସଘୂନା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ନରି୍ଣ୍ ଣଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଗି୍ନ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ନଭି ାଣଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା, ସଂଘତି ଦାଥ ଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ  କୃହଯ ନଭି ାଣଓୁ ଚାଣିଫାଓୁ ଘାୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରତରୁି୍ତଭିୂଓ ୄନାଟ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୄଭାଟଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ରଓୁ ସଫ ଦା ଓାଯୄଯ ଯଖିଫାଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀   

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୂନୁଜ୍ଞପି୍ତ  ୄହଈଙ ିରିସୀୄଯ ପ୍ରଓାର୍ୟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ଏଓ ସର୍ତ୍  ଏଫଂ ଏହାଓୁ ନୁାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ାଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସିଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ରିସୀ ସଭାପି୍ତଯ ୂଫ ଯୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ 
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ସଂରଗ୍ନ 

ସଂରଗ୍ନ- ଓ 
ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ ଖୄଯାଆ ଓାଯ/ ଦୁଆଘଓିଅ - ୟାୄଓଚ ରିସୀ 

ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ନାଭ  

ତ୍ର ଫନିଭିୟ ାଆଁ ଠ୍ଓିଣା 
 
 

ୄଟରିୄପାନ  ପୟାକ୍ସ ନଭେଯ   ୄଭାଫାଆର ନଭଯ 
ଆ- ୄଭର ଠ୍ଓିଣା  
ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ସଂଔୟା 
(ଚଭା ଫୟାଙ୍କ ଘାରୁ) 

 ୟାନ ନଭଯ 

ଏଚ୍.ି.ଏ./ ହାଆୄାୄଥୄଓଶନ  
ଅଫଶୟଓୀୟ ରିସୀଯ ପ୍ରଓାଯ ୟାୄଓଚ ରିସୀ  
ଫୀଭା ଫଧି ଠ୍ାଯୁ ସଭଣ ........... ତାଯିଔ: ମଧୟନ୍ତ 
ଫାହନଯ ସଂୂର୍ଣ୍ଧ ଫଫିଯଣୀ 

ଞି୍ଜଓଯଣ 
ସଂଔୟା 

ଆଞି୍ଜନ ସଂଔୟା  ୄଘସିସ୍ ସ 
ସଂଔୟା 

ନଭିଧାଣଯ 
ଫଷଧ 

ନଭିଧାଣ  
ୄଭାୄଡର/ 
ଶଯୀଯଯ 
ପ୍ରଓାଯ 

ଓୁୟଫକି୍ 
କ୍ଷଭତା 

ଫସଫିା 
କ୍ଷଭତା 

ଯଙ୍ଗ 
ଫୟଫହୃତ 
ୄହଉଥିଫା 
ଚାୄରଣି 

 

 

      

ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରାଧିଓଯଣ- ନାଭ ଏଫଂ ସ୍ଙାନ: 
ଫାହନଯ ଭୂରୟ: 

ଆନବଏସ୍ ସ 
ଭରୂୟ 

ଆୄରୄଓଟରାନି
କ୍ ଂଶସଫୁ 

ଣ- ଆୄରଓିଟ ରଓର 
ଂଶସଫୁ 

ାଶ୍ୱଧ ଓାଯ 
/ୄଟ୍ରରଯ 

ଏଲ୍ ିଚ/ିସ ି
ଏନଚ ି 
ଉଓଯଣ 

ୄଭାଟ ଭୂରୟ ଅଆଡବିି 

 
 
 

 
    

 

ଫାହନଯ ଆତହିାସ 

ଫୂଧଯ ରିସୀ 
ସଂଔୟା 

ଓବଯ 
(ଅଫଯଣ)ଯ 
ପ୍ରଓାଯ 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଙ୍କ 
ନାଭ ଏଫଂ 
ଠ୍ିଓଣା 

ଣ / ଦାଫୀ 
ୄଫାନସ ାଆଁ 
ୄମାକୟତା 

ରିସୀ 
ସଭାପି୍ତଯ 
ତାଯିଔ 

କତ 3 ଫଷଧଯ 
ଦାଫୀ ବିଜ୍ଞତା 

 
ପ୍ରଥଭ କ୍ରୟ  ଞି୍ଜଓଯଣଯ 

ତାଯିଔ 
 

 
      

ଫୀଭିତଙ୍କ ଯଘିଣ / ଫଫିଯଣୀ 

ଫୀଭିତ ଫାହନଯ ସଠ୍ିକ୍ ଯିଘଣ/ ଫଫିଯଣୀ 

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ  ପି୍ରଭିଣଭ ାଆଁ ଏହା ଅଧାଯ ୄଟ  

ହାଯ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ଓାଉଥିଫା-ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓାଯଓ କୁଡଓି 
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ଫାହନଯ ଉୄମାକୀତା: 
ଫୟଫହାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ 

 
ଫାହନ ାଓଙି୍ଗଯ 

ଫଫିଯଣୀ 
ଡ୍ରାଆବଯ ଯ ଫଫିଯଣୀ ୄକାଟଏି ଫର୍ ୄଯ ହାଯାହାଯି ଓି.ଭି. ଘନ 

 
ଅନନ୍ଦ ଅଫୃତ କୟାୄଯଚ ସ୍ୱଣଂ ୂନିୄ ଚ   

ଫୃର୍ତ୍କିତ ନାଫୃତ କୟାୄଯଚ 
ଦଯଭା ଦଅିମାଈଥିଫା 
ଡ୍ରାଆବଯ 

 

ଫୟଫସାଣ ଫାଣିଚୟ ଯିସଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫନୁ୍ଧଫାନ୍ଧଫ 
ଓୄ ାୄଯଟ ଯାସ୍ଗାାଶ୍ୱ  ଭିତ୍ର  

 
ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ୂଙୁଟ  ଏଫଂ ୄରାଡଙି୍ଗ: 

ୄସ୍ୱୈଙ୍ଚଓି ତଯିିକ୍ତ: ଅଣ ନଫିାମଧୟ ରିସୀ ତଯିିକ୍ତଯ ଉୄଯ 
 ଊଦ୍ନଧୄଯ ୄସ୍ୱୈଙ୍ଚଓି ତଯିିକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ୄନଫା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତ ିଓ ି 

ହଁ/ନାହିଁ  - ମଦ ିହଁ, ଦଣାଫୂ ଓ ଦୁଆ ଘଓଅିଯ ଯାର୍ ିନଦି୍ଧ ାଯିତ ଓଯନୁ୍ତ  - 
ଟ. 500 /700/ 1000 /1500 /3000 ଖୄଯାଆ 

ଅଣ ବାଯତୀୟ ୄଟାୄଭାଫାଆର ସଂଖଯ ସଦସୟ ଟନ୍ତ ିଓ ି
ହଁ/ନାହିଁ    ମଦ ିହଁ, ଦଣାଫୂ ଓ ଈୄରଳଔ ଓଯନୁ୍ତ :                                                   

1. ସଂଖଯ ନାଭ 
2. ସଦସ୍ ସଂଔୟା:                ସଭାପି୍ତଯ ତାଯଔି :             

ଫାହନଟ ିଏ.ଅର୍. ଏ. ଅଆ. ଦ୍ାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଓୌଣସି ଣ-ୄଘାଯୀ 
ଉଓଯଣୄଯ ସଜ୍ଜତି ଙ ିଓ ି

ହଁ / ନାହିଁ   ମଦ ି ହଁ, ଏ.ଏ. ଏସ୍. ଅଆ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସଂରଗ୍ନ ଓଯନୁ୍ତ  

ଫାହନଟ ିଣ-ାଯବ୍ନାଯିଓ ଉତ୍ସ ଦ୍ାଯା ଘାିତ ହୁଏ ଓ ି ହ/ଁ ନାହିଁ   ମଦ ିହଁ, ଦଣାଫୂ ଓ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ 

ଫାଉଟ ିଦ୍-ିଚାୄରଣି ଉଓଯଣ /ପାଆଫଯ ଓାଘ ଟୟାଙ୍କ ସଜ୍ଜତି 
ଦ୍ାଯା ଘାିତ ହୁଏ ଓ ି 

ହ/ଁନାହିଁ  ମଦ ିହଁ, ଦଣାଫୂ ଓ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ  

ଅଣ ଟିିିଡ ି ଓବଯଓୁ ୄଓଫ ଟ. 6000/- ଯ ୄଫୈଧାନଓି 
ସୀଭାୄଯ ସୀଭିତ ଯଖିଫାଓୁ ଘାହଁାନ୍ତ ିଓ ି 

ହଁ/ନାହିଁ  

ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୁଛଫିାାଆ ଁ
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଙୁ୍କ ସହାୟତା ଦଏି  

ସଙ୍କଟ ରଖୁଓଯଣ ଓୁ ଚାଣିଫା / ଫିଯୀତ ସଙ୍କଟ 

ଓବ୍ନାନୀ ରିସୀ 
ନୁସାୄଯ ୄରାଡଙି୍ଗ 
 ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ାଆଁ 

ଫଘିାଯଓୁ 
ନଅିମାଉଥିଫା 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
ଓାଯଓକୁଡଓି 
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ଅଫଶୟଓୀୟ ତଯିିକ୍ତ ଓବଯ/ ଅଫଯଣ 
ସହାୟଓ ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓିଯ ୄଘାଯୀ (ଦୁଆ ଘଓଅି ାଆଁ ୄଓଫ)  
ଡ୍ରାଆବଯ/ଘାଓ ପ୍ରତ ିୄଫୈଧିଓ ଦାୟିତ୍ୱ  
ଦଯଭା ଦଅିମାଉଥିଫା ଘାଓ ାଆଁ ି.ଏ.  

ନଫିାମଧୟ: ଭାିଓ ଘାଓ ାଆଁ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା ଅଫଯଣ 
ଭାଓି ଘାଓ ାଆଁ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଅଫଯଣ ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀ ଦଣାଫୂ ଓ ନାଭିତଓଯଣଯ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ: 

 
ୂଓ  ନାଭିତଙ୍କ ନାଭ  ଫଣସ: 
ୂଔ  ସଭନ୍ଧ: 
ୂକ  ନମୁିକି୍ତଙ୍କ ନାଭ ୂମଦ ିନାଭିତ ନାଫାଓି ୄହାଆଥାଏ  : 
ୂଖ  ନାଭିତଙ୍କ ସହତି ସଭନ୍ଧ: 

 
(ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ: 1. ଦୁଆ ଘଓିଅ ାଆଁ ଟ. 1,00,000 /- ଏଫଂ ଖୄଯାଆ ଓାଯ ାଆଁ ଟ. 2, 00,000/- ଯ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିାଆଁ ଭାଓି ଘାଓ 
ସଓାୄର୍ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଅଫଯଣ ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀   
 
2. ଭାଓି ଘାଓ ାଆଁ ନଫିାମ ୟ ି.ଏ. ଓବଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ୄମଈଁଠ୍ି ଏଓ ଫାହନ ୂକାଡି  ଯ ଭାଓିତ୍ୱ ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ, ଏଓ 
ଂର୍ୀଦାଯୀ ପାଭ  ଓଭିା ୄସବ ିଏଓ ନୁଷ୍ଠାନ ଓୄ ାୄଯଟ ାଔୄଯ ଥାଏ ଓଭିା ୄମଈଁଠ୍ି ଭାଓି-ଘାଓ ାଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଡ୍ରାଆବିଂ 
ରାଆୄସନସ ନ ଥାଏ ׀) 
 
ନାଭ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ି.ଏ. ଓବଯ 

Additional coverage subject to 

additional premium 
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ନା
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ା
ଆଁ 
ି.
ଏ.
 ଓ
ବଯ

 

ଅ
ଆ.
 ଏ
ମ୍.
ଟ.ି
 -1

5 

ଅଣ ନାଭ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଅଫଯଣ ସମି୍ମତି ଓଯିଫା ାଆଁ ଘାହାନ୍ତ ିଓି ? 
ନାଭ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯିଥିଫା ସି.ଏସ୍. ଅଆ ୂଟ.  ନାଭିତ ସଭନ୍ଧ 

1)    
2)    
3)    

ହଁ/ନାହିଁ,  ମଦ ିହଁ, ନାଭ  ଫଓିଳ୍ପୄଯ ଘଣନ ଓଯିଥିଫା ଭୂ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିଦିନୁ୍ତ: 
ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ: ଫୟକି୍ତ ପ୍ରତ ିଈରବ୍ଧ ସୄଫ ାଙ୍ଙ ସି. ଏସ୍. ଅଆ ୄହଈଙ ିଖୄଯାଆ ଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଟ. 2 ରକ୍ଷ  ୄଭାଟଯ ମୁକ୍ତ 
ଦୁଆ ଘଓଅି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଟ. 1.ରକ୍ଷ 

 
ନାଭ ନ ଥିଫା ଫୟକି୍ତ/ଙ ସିଟ/ନାଭ ନ ଥିଫା ମାତ୍ରୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ି.ଏ. 
ଓବଯ  

 

ଅଡ ନ ଓବଯ 
ର୍ନୂୟ ଭୂରୟ ହ୍ରାସ  
ୄସୌଚନୟ ଓାଯ  
ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ   
ଫୟକି୍ତକତ ଔଙ୍ଙ   

ନୟ ଫଫିଯଣୀ 

ଫାହନଯ ଫୟଫହାଯ ନଚି ଯିସଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୀଭିତ ଓ ି ହଁ/ନାହିଁ 
ଫାହନଯ ଫିୄ ଦର୍ ଦୂତାଫାସଯ ଓ ି ହଁ/ନାହିଁ 
ଓାଯଟ ିବିନୄଟଜ୍ ଓାଯ ଯୂୄ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ି ହଁ/ନାହିଁ 
ଫାହନଟ ିନ୍ଧ / ଫଓିାଙ୍ଗ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଆଙ ିଓି ହଁ/ନାହିଁ   ମଦ ି ହଁ, ଦଣାଫୂ ଓ ଅଯ.ଟ.ିଏ. ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା 

ଷୃ୍ଠାଙ୍କନଯ ଫଫିଯଣୀ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯୂୄ ଦିନ୍ତ ି
ଫାହନଟ ିଡ୍ରାଆବିଂ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ଓି ହଁ/ନାହିଁ 
ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଫସି୍ଗାଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓି ୄନା, ଫାଙ୍ଗାୄଦର୍, ବୁଟାନ, ଭାରଦୀ, ାଓସି୍ଙାନ, ଶ୍ରୀରଙ୍କା 

ଅଣ ୄକାଟଏି ଏଓ ଷୃ୍ଠା ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ଘାହାନ୍ତ ିଓ ି? ହଁ/ନାହିଁ 

 

 

 

ଫୀଭିତ ଦ୍ାଯା ୄଖାଷଣାତ୍ର 

ଭଁ ୁ / ଅୄଭ ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ୄଭା/ଅଭ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ୄଭା/ଅଭ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ  ଫଶି୍ୱାସ 
ନୁସାୄଯ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଭଁୁ/ଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ତାଙ୍କ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄଭା/ଅଭ  ____________ଭଧ୍ୟୄଯ 
ନୁଫନ୍ଧଯ ଅଧାଯ ୄହଫ ׀ 

ଭଁୁ / ଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ଏହ ିପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ଯ ଈସ୍ଙାନା ୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ୄମାକ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନକୁଡଓି 
ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ତରି୍ୀଘ୍ର ସୂଘୀତ ଓଯାମିଫ ׀ 

ଭଁ/ୁଅୄଭ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାହୁଁଙ/ିଘାହୁଁଙୁ ୄମ କତ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ମ ୟନ୍ତ ୄଭା/ଅଭ ଫାହନଯ ୄଓୌଣସ ିଦୁଖ ଟଣା ୄହାଆନାହିଁ 
 ׀ ଭଁୁ/ଅୄଭ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ଭଁୁ/ଅୄଭ____________ ଠ୍ାୄଯ ____________ ଦନି ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି ି/ ଓଯଙୁି  ׀

ଅଣଙ୍କ ସହତି ଈୄଯାକ୍ତ ଫାହନଯ ଫୀଭା ସଓାୄର୍ ଏହା ଫୁଛିାଯଙୁି  ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯୁଙୁ ୄମ .................... ୂସଭଣ  ୂଫ ଯୁ ୄଓୌଣସ ିଦୁଖ ଟଣା 
ଚନତି ୄଓୌଣସ ିକ୍ଷତ/ିନଷ୍ଟ/ ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ୄଓୌଣସ ିଦାଣିତ୍ୱ ଓଭିା ନୟ ପ୍ରଓାଯଯ ଓଙି ିନାହିଁ׀ 

ଅଡ ନ ଓବଯ କ୍ରଭର୍ଃ 

ସୂଘନା ମାହାଯ ପ୍ରବାଫ ହାଯ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଉୄଯ 
ଡିାୄଯ, ଓଙି ିଷ୍ଟାଟଷିି୍ଟକ୍ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄଯ ଭଧ୍ୟ 

ଯଭ ସଦ୍ପାଫଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 
ଉୄଯ ଅଧାଯିତ 
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ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ ି/ ଓଯୁଙୁ ୄମ ଫାହନଟ ିସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଠ୍କି୍ ସ୍ଙିତ ି ଯାସ୍ଗାୄମାକୟ ଫସ୍ଙାୄଯ ଙ ି׀ 

 

ସ୍ଙାନ: 

ତାଯଔି:  

 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ 
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ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ 
(ଏହ ିପଭଧଯ ନକିଧତ ଓୁ ଦାୟିତ୍ୱଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିହସିାଫୄଯ ନଅିମିଫ ନାହିଁ ) 

ଅଦର୍  ଗି୍ନ  ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫିଦ ରିସୀ 
ଏହ ିପ୍ରସ୍ଗାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓବ୍ନାନୀଯ ନଣିଭ  ଫନିଣିାଭଓ ଧୀନୄଯ ׀ ସବ୍ନର୍ତ୍ି ଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ୄମ ମ ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଗାଫଟ ିସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆନାହିଁ ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ ଦଅି ମାଆ ନାହିଁ ׀ 
ବିଓର୍ତ୍ ା ____________________________________________                            ଗ୍ରାହଓ ୄଓାଡ:  
ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ   __ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଯିଘୟ ୄଦଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 
1. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ନାଭ 

                                
                                

2. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଙ୍କ ଠ୍ଓିଣା            ସଂଓଧ ାଆଁ ଏଫଂ ଦାଫୀ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଘକ୍ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଠ୍ଓିଣା ଦଏି  
                                 
                                 
                                 

ୄଟରିୄପାନ ନଂ:                                                                   ପୟାସ,  ନଂ :- 
___________________________________ 
 
 ୂୄଭାଫାଆର :- ୂଆ-ୄଭର  :-  __________________________________ 

ୄମଈଁଠ୍ ିପ୍ରମୁଚୟ ଏଓ   ଘହି୍ନ ଦିନୁ୍ତ 
ସଭସ୍ଗ ପ୍ରର୍ନଯ ଈର୍ତ୍ଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀ ସ୍ଙାନ ସୀଭିତ ୄହଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦଣାଓଯି ସୂଘନାଓୁ ଏଓ ସଂରଗ୍ନ ଯୂୄ ଓଯନୁ୍ତ: 

ସଙ୍କଟଓୁ ଫୁଛନୁ୍ତ 
3. ୄମଈଁଟାଓୁ ଅଫୃତ ଓଯାମାଆଙ ି  
4. ରିସୀ ମାହା ସକ୍ଷୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମିଫ ୂଅଥଓି ନୁଷ୍ଠାନକୁଡଓି ସହତି 

ସଭସ୍ଗ କ୍ଷଯ ସୂଘୀ ମାହାଙ୍କ ଫୀଭା ୄମାକୟ ହତି ଯହଙି ି 
 

5. ଚଡତି ଥିଫା ସଙ୍କଟ 
ୂସଂୂର୍ଣ୍  ଡାଓ ଠ୍ଓିଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି  

 

6. ଫୀଭାଯ ଫଧି ଠ୍ାଯୁ         ମ ୟନ୍ତ      
7. ଅଣ ଏହ ି ଫିଦକୁଡଓି ଭୂ ଅଫଯଣଯୁ ହଟାଆଫାଓୁ ଘାହାନ୍ତ ି ଓ ି

?ଅଫଯଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଓୁୄହ 
 

ଓ. ଛଡ, ଫନୟା, ୄତାପାନ, ଚପ୍ଳାଫନ, ଫାତୟା ଅଦ ିଫିଦଯ ସଭୂହ     ହଁ                                   ନାହିଁ 
ଔ. ଦଙ୍ଗା, ଷ୍ଟ୍ରାଆକ୍, ହାନଓିାଯଓ ନଷ୍ଟ     ହଁ                                    ନାହିଁ 
କ. ଅତଙ୍କଫାଦ ଅଫଯଣ ଫସି୍ଗାଯ ୂଏହାଓୁ ଘଣନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି
ଅଯ.ଏସ୍.ଏମ୍.ଡ ିଓୁ ଘଣନ ଓଯାମାଏ   

     ହଁ                                    ନାହିଁ  

ସଂରଗ୍ନ - ଔ 
8. ଅଣ କହୃ ସହତି ପି୍ଳନ୍ଥ  ଭୂଦୁଅଓୁ ଅଫୃତ ଓଯିଫା 

ାଆଁ ଘାହାନ୍ତ ିଓି ? 
 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

ୄଓୌଣସି ଅଡ-ନ ଓବଯ 
ଓ.  ର୍ିଳ୍ପଓାଯ, ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ,  ଯାଭର୍ ଦାତା 

ଆଞି୍ଜନଣିଯିଂ ର୍ୁଳ୍କ ୂ 3% ଯ ଦାଫୀ ଯାର୍ି ତଯିିକ୍ତ  

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ  

 
Sl =  

ଔ. ଥଯ ୄକାଡ ିଭାଟ ିହଟାଆଫା ୂ1% ଯ ଦାଫୀ ଯାର୍ ି
ତଯିିକ୍ତ  

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

କ. ଥଣ୍ଡା ବଣ୍ଡାଯ ଯିସଯୄଯ ସଂଘତି ସଫୁଯ ଔଯା 
ସ୍ଙିତ ି 

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

i. ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ଓାଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ଫଚୁିୀ 
ୄସଫା ପିଡଯଯ ଟଭିନାର ସଭାପି୍ତୄଯ ଫୀଚୁୀ 
ଫପିତା ଓାଯଣଯୁ   

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

 

        

               

               

ଫୀଭିତଙ୍କ ଯିଘଣ 

ଅଡ- ନ ଓବଯ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସୄଘତ ନରି୍ଣ୍ ଣ 

ଏହ ିଯାଶି ଆ.ଓୁୟ. ଫିଦକୁଡଓି ାଆଁ ଅଫୃତ ହୁଏ 

Location to be covered 

 ଅଫୃତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସ୍ଥାନ 

Identification of the risks 

ସଙ୍କଟସଫୁଯ ଘହି୍ନଟଓଯଣ 
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ii. ଫୀଭିତ ଫିଦଯ ପ୍ରକି୍ରଣା ଓାଯଣଯୁ ଫୀଭିତଯ 
ଯିସଯୄଯ ତାଭାତ୍ରାଯ ଯିଫର୍ତ୍ ନ ଚନତି ଥଣ୍ଡା 
ବଣ୍ଡାଯ ମନ୍ତ୍ରାତଓୁି ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତ ି ଓିଭା ନଷ୍ଟ 
ଓାଯଣଯୁ  

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

 
 

ଖ. ଚଙ୍ଗର ନଅି ଁ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

Sl = 

ଗ. ଫୀଭିତଯ ନଚି ଫାହନ, ପଓ  ରିପଟ  ୄସବଅି 
ଏଫଂ ୄସଆଠୁ୍ ଚନିରି୍ ଡମିିଫା ଓାଯଣଯୁ 
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ନଷ୍ଟ  

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

Sl = 

ଘ. ହଠ୍ାତ୍ ଦହନ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଙ. ୄମାକ, ଯିଫର୍ତ୍ ନ ଓିଭା ଫସି୍ଗାଯଣ ଓୁ ଫୀଭିତ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଚ. ବୂଭିଓବ୍ନ ୂଗି୍ନ  ଓବ୍ନନ   
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଛ. ନଷ୍ଟ ଫସୁ୍ଗ ଅଫଯଣ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଜ. ରିୄଓଚ  ସଂକ୍ରଭଣ ଅଫଯଣ  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଟ. ବଣ୍ଡାଯଓୁ ସ୍ଙାଣୀଯୂୄ ହଟାଆଫା  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଠ୍. ବଡାୄଯ କ୍ଷତ ି  
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

ଡ. ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ନଫିାସ ୄମାକୁଁ ବଡାୄଯ ତଯିିକ୍ତ ଔଙ୍ଙ   
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

 
ଢ.   ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଔଙ୍ଙଧ 

 

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

 
ଣ.  ତଯା ମାଆଥିଫା ଫସୁ୍ତ ନଷ୍ଟ  

 

 
                         ହ ଁ                                       ନାହିଁ 

 
Sl = 

9. ଅଣ ୄସହ ି ଏଓା ସବ୍ନରି୍ତ୍ଓୁ ସଭତୁ ଅଫଯଣ ଥାଆ 
ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭିତ ଓଯିଙନ୍ତ ିଓ ି
(ମଦ ିହଁ, ଫସୃି୍ତତ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ )  

 

10. ଫୀଭା ଅଫଯଣ ୄଓୌଣସି ନୟ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହୟ 
ୄହାଆଥିରା ଓି ଓିଭା ୄଓୌଣସି ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍  ଯଔା 
ମାଆଥିରା ଓି ୂମଦ ିହଁ, ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ   

 

(କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତା ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ଫଫିଯଣୀ) 
11. ସଭାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ଫୀଭା ଫଧି ଙା଼େ ି କତ ଭାସ ାଆଁ 

ପି୍ରଭିୟଭ / ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀ ଫଫିଯଣୀ 
ପି୍ରଭିୟଭ ଦାଫୀ 

   
   
   

 

ୄସହସିଫୁଓୁ 
ଘଣନ ଓଯିଫା 

ମାହା 
ଫୀଭିତଯ 
ଫୟଫସାଣଯ 
ପ୍ରଓୃତ ି

ହସିାଫୄଯ 
ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହଫ  

 

ଂର୍ଦାନଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ରାକୁ ଓଯିଫା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ 
ଅଫର୍ୟଓ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ସଙ୍କଟଯ କୁଣ ଫରି୍ଣୄଯ ନ୍ତଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  

ସଙ୍କଟଯ ହାଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ାଆଁ ଦାଫୀ ବିଜ୍ଞତା ୄହଈଙ ିଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଓାଯଓ 
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ନଦି୍ଧଧାଯିତ ସ୍ଥାନୄଯ ୄଓଉ ଁପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଅଫୃତ ହୁଏ ? 
 
 

 
12. ଫୀଭିତ ସବ୍ନରି୍ତ୍ ୄହଉଙ ି:  

ଓ. ଅଫାସ, ଓାମ ୟାଣ, ୄଦାଓାନ, ୄହାୄଟର ଆତୟାଦ ି  
ଔ. ୄଦୟାକିଓ/ନଭି ାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ  
କ. ୄଦୟାକିଓ/ନଭି ାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ 
 ଫାହାୄଯ ସଂଯକ୍ଷଣ 

 

ଖ. ୄଟଙ୍କ /କୟାସ ୄହାରଡଯ ଫାହାୄଯ ୄଦୟାକିଓ/ ନଭି ାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ସଙ୍କଟ  

 

ଗ. ୄଦୟାକିଓ /ନଭି ାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ 
 ଫାହାୄଯ ଘହି୍ନତି ଈୄମାକିତା 

 

ଘ. ଅଫାସ, ଓାମ ୟାଣ , ୄଦାଓାନ, ୄହାୄଟର ଆତୟାଦି  
13. ମଦ ି ୄଦାଓାନ ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ହସ୍ଗୄକ୍ଷ ଓଯାମାଈଥିଫା ଚନିରି୍କୁଡଓି 

ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ସୂଘୀୄଯ ୄଦଔାମାଈଥିଫା  ୄଓୌଣସି ଚନରି୍ଓୁ ସମି୍ମତି 
ଓଯନ୍ତ ିଓି 

 
ମଦ ି ହଁ, ୄସହ ି ବଣ୍ଡାଯଯ ଭୂରୟ ବଣ୍ଡାଯଯ ୄଭାଟ ଭୂରୟ ଠ୍ାଯୁ 5% ଧିଓ 
ୄହଈଙ ିଓି : 
 
1. ୄସରୁୟରଏଡ ଚନିରି୍, 2. ୄଔାରା ୄଓାଆଯ, 3. ପଟଓା  ନଅଁି ଓାଭ, 4. 
ୄମ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାଯ ଯ ଫିୄ ଫାଟଓ 5. ା, 6. ନଡା, 7. ୄଔାରା ୄଛାଟ 8. 
ଦଅିସିରି, 9. ଭିଥିୄରୄଟଡ ସି୍ପଯିଟ, 10. ନାଆୄୋ - ୄସରୁୟୄରାଚ, 11. 32 
ଡଗି୍ରୀ ୄସ . ୄଯ ଓିଭା ନଭିନୄଯ ଚମିାଈଥିଫା ୄତର/ ଆଥଯ/ ୄଦୟାକିଓ 
ଦ୍ରାଫୟ  ନୟ ଚଫିା ୄମାକୟ ତଯ ଦାଥ  ୂଫନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓ 
ଯୀକ୍ଷଣ , 12. ୄଭାହଯ ଫନ୍ଦ ଟଣି ଓିଭା ଡ୍ରଭ ଙାଡ ି32 ଡଗି୍ରୀ ୄସ. ନଭିନ ଚଫିା 
ଫନୁି୍ଦ ଥିଫା ଚଫିାୄମାକୟ ଅଧାଯ ଥିଫା ୄଣ୍ଟ, ୂଫନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓପ୍ 
ଯୀକ୍ଷଣ , 13. ୄଭାହଯ ଫନ୍ଦ ଟଣି ଓିଭା ଡ୍ରଭ ଙାଡ ିନୟ 32 ଡିଗ୍ରୀ ୄସ ନଭିନ 
ଚଫିା ଫନୁି୍ଦ ଥିଫା ଫାନସି ୂଫନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓ ଯୀକ୍ଷଣ  , 14. ୄଭାହଯ 
ଫନ୍ଦ ଟଣି ଓିଭା ଡ୍ରଭ ଙାଡ ିନୟ ସଂକ୍ରଭଣ ନଫିାଯଓ ତଯ ଦାଥ   ତ ଓୀଟ 
ନାର୍ଓ,  15. ୄମ ୄଓୌଣସି ପ୍ରଓାଯଯ ଯିଫା ପାଆଫଯ  

 

14. ମଦ ି ଅସଫାଫତ୍ର ୄଦାଓାନ ୄକାଦାଭ ୂଓାଯଔାନା ଯିସଯ ଫାହାୄଯ ସ୍ଙିତ  
ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ଦଣାଓଯ ିସଂଯକି୍ଷତ ଚନିରି୍ସଫୁଯ ସୂଘୀ ଦିନୁ୍ତ  

 

15. ମଦ ିୄଦୟାକିଓ ନଭି ାଣଓାଯୀ ଣୁନଟି ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ସ୍ଙାନୄଯ 
ନଭିିତ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ ଈୄରଳଔ ଓଯନୁ୍ତ ୂଫବିିନ୍ନ ସୁଫଧିାକୁଡଓୁି 
ଦର୍ ାଈଥିଫା ଫଳଓ ୄମାଚନାଯ ଫଫିଯଣୀ ସଂରଗ୍ନ ଓଯିଫାଓୁ ଡଫି   

 

16. ମଦ ିୄଦୟାକିଓ ନଭି ାଣଓାଯୀ ଣୁନଟି ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ଦଣାଓଯି ଈୄଲ୍ଲଔ 
ଓଯନୁ୍ତ ୄମ ଓାଯଔାନାଟ ିଓାମ ୟ ଓଯୁଙ ିଥଫା ନଷିି୍କ୍ରଣ ଙ ି? 

 

17. ପ୍ରତଷି୍ଠାିତ ଗି୍ନ ନଫି ାଓ ଈଓଯଣ  
ଦଣାଫୂ ଓ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ସ୍ଙାନୄଯ ଟକି୍ ଓଯନୁ୍ତ: 

ଓ. ଫବିିନ୍ନ ଫଳକ୍ ଯ ସୂଘୀ ଦିନୁ୍ତ ଏଫଂ ୄାୄଟ ଫର ନଫି ାଓଯ ପ୍ରଓାଯ 
ସୂଘୀତ ଓଯନୁ୍ତ  

 
 
 
 
 
ଧିଓ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷଣ ଚାଣିଫା ାଆ ଁ

 
       ୄାୄଟଧଫର ନଫିଧାଓ 
       ୄଟ୍ରରଯ ବ୍ନ 
       ନଅିଁ ଆଞି୍ଜନ 
       ହାଆୄଡ୍ରଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟଭ 
      ସିି୍ଫଙ୍କରଯ ସିଷ୍ଟଭ 
      ସି୍ଥଯ ଚ ୄେ ିସିଷ୍ଟଭ 

 
ଔ. ସୂଘୀତ ଓଯନୁ୍ତ ୄମ ଫାରି୍ଓ ସୁଫୟଫସ୍ଙା ଘୁକି୍ତନାଭା ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଙି ିଓି 

ନାହିଁ  
 

 
                 ହ ଁ                                                   ନାହିଁ  

18.  ୂକହୃ / ମନ୍ତ୍ରାତ ି/ ପରି୍ଣ୍ଘଯ ପିସ, ଘଯ ଏଫଂ ପିଟଙି୍ଗ   
 
ଓ. ଫଚାଯ ଭୂରୟ ଅଧାଯ 
 

 
                 ହ ଁ                                                       ନାହିଁ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙ୍କ ଫୟଫସାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ 
 

ସଙ୍କଟଯ ଦଔର ୄହଈଙ ିହାଯଯ ଅଧାଯ 

ଭୂ  ହାଯ  ଅଫଯଣ କୁଡଓୁି ନଦି୍ଧ ାଯିତ 
ଓଯିଫାଓୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳଓ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସୁଯକ୍ଷା 
କ୍ଷତ ିହ୍ରାସ ଦୄକ୍ଷ 
ୄତଣୁ, ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ 

ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆାୄଯ  

ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଅଧାଯ 

ଏହା ଅଧାଯ ୄହଫ 
ମାହା ଈଈୄଯ 
ଫୀଭିତ ଯାର୍ି 

ନଦି୍ଧ ାଯିତ ୄହଫ  
ଦାଫୀ କୁଡଓିଯ 

ସଭାଧାନ ଓଯାମିଫ 



 

527 

 

 
ଔ. ନୁଃପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଭୂରୟ ଅଧାଯ 
 

 
                 ହ ଁ                                                      ନାହିଁ 

 
କ. ଏସ୍କାୄରର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓି  
 

 
                 ହ ଁ                                                      ନାହିଁ 

19. ନଭି ାଣ ଫସୃି୍ଗତ ଫଫିଯଣୀ  
ଓ.    ଦୟାଫୂଧଓ ଫୟଫହୃତ ଦାଥଧ ଫଷିୟୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯନୁ୍ତ  

i. ଓାନ୍ଥ  
ii. ବୂଭି  
iii. ଙାତ  

a. କୃହଯ ଉଙ୍ଙତା ଭିଟଯ     _____________     ବୂଭି  ____________ 
 

 
 

b. କୃହଯ ଅୟୁ 

5 ଫଷଧଯୁ ଓମ୍                                      5 - 15 ଫଷଧ 
            15 – 25 ଫର୍                    25 ଫର୍ ଯୁ ଧିଓ 

ଟପି୍ପଣୀ: ୄସହ ିଖଯ ମାହାଯ ଓାନ୍ଥ /ଓିଭା ଙାତ  ଓାଠ୍ ଟା/ ଙଯ ତ୍ର /ଓିଭା ଖାସ / ୄମ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ା /ଫାଈଁର୍ /ପ୍ଳାଷି୍ଟଓ ଓଡା /ଅଫାରଟ/ଓଡା/ଓୟାନବାସ୍/ତାଯ 
ରିନ ଏଫଂ ୄସ ବ ିନୟ ଦାଥ ୄଯ ତଅିଯି, ତାଓୁ  ‚ଓଞ୍ଚା‛ ନଭି ାଣ ଓହନ୍ତ ି ׀  

 
20. ଖଯ ହସିାଫୄଯ ଭୂରୟ ୂଦଣାଫୂ ଓ ଏହ ିସୂଘୀୄଯ ‘ଓଞ୍ଚା’ ଖଯଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯନୁ୍ତ , ୄସହ ିଖଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ ଫୟକି୍ତକତ ଭୂରୟ ଦିନ୍ତ ି  
ଫଳଓ ଯ ଫଫିଯଣ ଅୟୁ 

(ଫଷଧ) 
ଉଙ୍ଙତା 

(ଭିଟଯ) 
ନଭିଧାଣ କ୍କା/ ଓଞ୍ଚା ଫୀଭିତ ଯାଶି ଟ. 

ପି୍ଳନ୍ଥ ସହତି 
ଖଯ ଟ. 

ମନ୍ତ୍ରାତ ି
ଅଫଶୟଓୀୟ 
ଚନିଷିତ୍ର ଟ. 

ପିସ  
ନୟାନୟ 

ଉଓଯଣ ଟ.  

ଷ୍ଟକ୍ ଆଟ 
ଷ୍ଟକ୍ସ- ଆନ 
ପ୍ରକି୍ରୟା ଟ. 

ଫୀଭିତ 
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା 

ନୟାନୟ 
ସବ୍ନରି୍ତ୍ ଟ. 

 
        

 
        

ୄଭାଟ         

         

         
 
ଟପି୍ପଣୀ:** ୄସହ ିସଂଯକି୍ଷତ ଚନିରି୍ସଫୁଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମଈଁକୁଡଓି ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା କ୍ରଭିଓ ସଂଔୟା ଓ, ଔ, କ  ଖ ନ୍ତକ ତ ଅସନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳଓ ଯ ଫଫିଯଣୀ ାଥ ଓୟକତ ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ  ଓଯିଫ ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ 
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21. ୄଓଫ ଷ୍ଟକ୍ କୁଡଓି ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଅଫଯଣ 
ଦଣାଫୂ ଓ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଫସ, ୄଯ ଟକି୍ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ି ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯନୁ୍ତ  
ଓ.    ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ : 
ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଙାନୄଯ ୂପ୍ରକି୍ରଣା ଫଳଓ, ୄେଯ ହାଈସ/ ୄକାଦାଭ  / ଓିଭା ୄଔାରା ଚାକା ଅଦିୄ ଯ   ଥିଫା ଷ୍ଟକ୍ କୁଡଓି ୄଓଫ ଏଓ ଫୀଭିତ ଯାର୍ି ନ୍ତକ ତ ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ଅଫୃତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓା଼େ ସହତି) ଯାଶି ଟ. 
 
 

 

ଔ.  ୄଖାଷଣାତ୍ର ଅଧାଯୄଯ  
ୄମଈଁ ଷ୍ଟକ୍ ସଫୁଯ ଭୂରୟ ଯିଫରି୍ତ୍ତ ୄହଈଥାଏ, ୄସକୁଡିଓୁ ୂଭାସିଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଅଧାଯୄଯ ଅଫୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି) ଯାଶି ଟ. 
  

 
ଟପି୍ପଣୀ: 
ସଫ ନଭିନ ଫୀଭିତ ଯାର୍ି ୄହଈଙ ିଟ, 1 ୄଓାଟ,ି ଏଫଂ ରିସୀ ଳ୍ପ ଫଧି ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ହୁଏ ନାହିଁ ׀ ପ୍ରକି୍ରଣାୄଯ ଥିଫା ଷ୍ଟଓ  ୄଯରୄେ ସାଆଡଙି୍ଗସ ୄଯ ଥିଫା ଷ୍ଟଓ ସଫୁଓୁ ଅଫୃତ 
ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀ 
କ.    ୄପଳାଟଯ ୄଖାଷଣାତ୍ର ଅଧାଯୄଯ:  
ୄମଈଁ ଷ୍ଟଓସଫୁଯ ଭୂରୟ ଯିଫରି୍ତ୍ତ ୄହଈଥାଏ ଏଫଂ ୄଓଫ ଏଓ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ନ୍ତକ ତ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଙାନୄଯ ସୁଯକି୍ଷତ ଯଔାମାଆଥାଏ , ୄସକୁଡଓୁି ୂଭାରିଓ  ୄପଳାଟଯ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର 
ଅଧାଯୄଯ ଅଫୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି) ଯାଶି ଟ.  
 
 

 
 

ଟପି୍ପଣୀ: 
1. ସଫ ନଭିନ ଫୀଭିତ ଯାର୍ି ୄହଈଙ ିଟ. 2 ୄଓାଟ ି
2. ପ୍ରକି୍ରଣାୄଯ ଥିଫା ଷ୍ଟଓ  ୄଯରୄେ ସାଆଡଙି୍ଗସୄଯ ଥିଫା ଷ୍ଟଓସଫୁଓୁ 

ଅଫୃତ ଓଯାମାଆ ାଯିଫ ନାହିଁ ׀  

 

         ଖ.     ୄଔାରା ସ୍ଥାନ (ଓାଯଔାନା ଯିସଯ ଫାହାୄଯ) ୄଯ ସଂଯକି୍ଷତ ଯଔା ମାଆଥିଫା ଷ୍ଟକ୍ 
ୄଔାରାୄଯ ସଂଯକି୍ଷତ ଯଔାମାଆଥିଫା ଷ୍ଟକ୍ ଯ ଫଫିଯଣୀ :  

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି) ଯାଶି ଟ. 
 
 
 

 
 

ଗ.   ଟୟାଙ୍କ ପାଭଧ ଏଫଂ କୟାସ ୄହାରଡଯ (ଓାଯଔାନା ଯିସଯ ଫାହାୄଯ ସ୍ଥିତ)   
ୄଔାରାୄଯ ସଂଯକି୍ଷତ ଯଔାମାଆଥିଫା ଷ୍ଟକ୍ ଯ ଫଫିଯଣୀ   

ସ୍ଥାନ (ଡାଓ ଠ୍ିଓଣା ିନ ୄଓାଡ ସହତି)  ଯାଶି ଟ. 
  

 
 

 
ଅଣ ୄସ୍ୱୈଙ୍ଚଓି ଓାଟୄମାକୟ ାଆଁ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ାଆଫା ାଆଁ ଘାହାନ୍ତ ିଓ ି
 

 
                 ହଁ                                                    ନାହିଁ 

ମଦ ିଈର୍ତ୍ଯ ହଁ ୄଟ, ଓାଟଫିା ୄମାକୟ ଯାର୍ଯି ଘଣନ ସୂଘୀତ ଓଯନୁ୍ତ  ଟ. 
 

ଘୟନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫଯଣଯ ଅଧାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଦ୍ାଯା ନୁାନ ଓଯିଫାଓୁ ଥିଫା ଓିଙ ି
ଓର୍ତ୍ଧଫୟ ୄଦଆଥାଏ ׀ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଅଧାଯ  

ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଫ 

 
 
 
 

ସଂଓଟ ଅଫୃତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଠ୍ିକ୍ ଯୂୄ ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓୄଯ  
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ୄଖାଷଣା ତ୍ର 
 

 
ଭଁ/ୁ ଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ି ଓଯୁଙୁ ୄମ ଏହ ିପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ୄଭା/ ଅଭ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ୄଭା/ ଅଭଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ 
 ଫଶି୍ୱାସ ହସିାଫୄଯ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଭଁୁ/ ଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଙଓିଯୁଙୁ ୄମ ଏହ ି ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄଭା/ ଅଭ ଏଫଂ 
______________ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁଫନ୍ଧଯ ଅଧାଯ ୄହଫ ׀  
 
ଏହ ିପଭ ଯ ଈସ୍ଙାନା ୄଯ ମଦ ିପ୍ରସ୍ଗାଫତି ସଙ୍କଟୄଯ ୄଓୌଣସ ି ୄମାକ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ ହୁଏ, ୄତୄଫ ତାହାଓୁ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ତରି୍ୀଘ୍ର 
ଚଣାଆ ଦଅିମିଫ ׀  
 
ତାଯଔି: 
 
ସ୍ଙାନ: 

ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଏଫଂ ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଭାହଯ  
 

ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ସୁାଯରି୍: 
 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ 1938 ଯ ନୁବାକ 41 ଯ ପ୍ରତରିିି ନଭିନୄଯ ଦଅି ମାଆଙ ି 
 

ଯିୄ ଫଟ ୂଙୁଟ  ଯ ନଯିାଓଯଣ 
 

1. ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ବାଯତୄଯ ଚୀଫନ ଓଭିା ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ି ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ୄନଫା ାଆଁ ଓଭିା ତାଓୁ 
ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିା ଘାରୁ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏଓ ଈତୄପ୍ରଯଣ ୂପ୍ରୄରାବନ  ଯୂୄ, ୄଦଣ ଓଭିର୍ନଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଭିା ଂର୍ଯ ୄଓୌଣସି 
ଙୁଟ ଓଭିା ରିସୀ ଈୄଯ ଦର୍ ାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄଓୌଣସ ି ଙୁଟ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଥଫା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ, ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫି ନାହିଁ ଓଭିା 
ସ୍ୱୀଓୃତଯି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଫ ନାହିଁ ଓଭିା ଏଓ ରିସୀ ୄନଈଥିଫା ଓଭିା ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯୁଥିଫା ଓଭିା ଘାରୁ ଯଔୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ 
ପ୍ରଓାର୍ତି ଫଫିଯଣୀଓା ଓଭିା ସାଯଣୀ ନୁସାୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ଙୁଟ ଫୟତୀତ, ୄଓୌଣସ ିନୟ ଙୁଟ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫି ନାହିଁ ׀ 
 

2. ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଏହ ିନୁବାକଯ ପ୍ରାଫଧାନଓୁ ନୁାନ ଓଯଫିାୄଯ ୄଦାର୍ୀ ୄହୄର, ଏଓ ୄଚାଯଭିାନା ଦ୍ୱାଯା ଦଣି୍ଡତ ୄହଫ, ମାହା ାଞ୍ଚ ର୍ହ 
ଟଙ୍କା ମ ୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 
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ଧ୍ୟାୟ 24 
ପି୍ରଭିୟଭ ହାଯ ନଦି୍ଧଧାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଫୟଫହାଯିଓତା 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଅଣ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣିୄ ଫ ׀ ଅଣ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 
ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଅସୁଥିଫା ଅଦକୁଡଓି ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିାଯ ଫବିିନ୍ନ ଦ୍ଦ୍ତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣିୄ ଫ ׀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ 
‚ଫୀଭିତ ଯାର୍‛ି ୄଓଭିତ ିନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଣ ଫକତ ୄହୄଫ ׀ 

ଧ୍ୟଣନ ଯଣିାଭ 

 

ଓ. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

ଔ. ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

କ. ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓାଯଓ 

ଖ. ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି

 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓୁି ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ 

2. ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓୁି ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ 

3. ଫବିିନ୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ‘ଫୀଭିତ ଯାର୍’ି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ 
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ଓ. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଧ୍ୟାଣକୁଡଓିଯ ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଫୀଭାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯଅିୄଯ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ସହତି ସଂଶି୍ଳଟ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏଓ ସଭଙୁ୍ଙଣ ସଷିୃ୍ଟ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଁଥିୄଯ ୄନଓ ଫୟକି୍ତ/ଫୟଫସାଣିଓ/ ୄଦୟାକିଓ ପାଭ / ସଂକଠ୍ନକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ପି୍ରଭଣିଭ ସମି୍ମତି ׀ 

ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ଯାର୍ ିଏଓ ହାଯ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ, ମାହା ଦୁଆଟ ିଓାଯଓ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ହୁଏ ; 

 ଏଓ କ୍ଷତ ିଖଟଣା ୂଫୀଭିତ ଫିଦ ଚନତି   ଓାଯଣଯୁ ୄହଈଥିଫା କ୍ଷତଯି ସମ୍ଭାଫୟତା 

 କ୍ଷତ ିଖଟଣା ଓାଯଣ ଚନତି କ୍ଷତଯି ଅଓତି ଯଭିାଣ/ଯାର୍ ି

ଉଦାହଯଣ 

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ଏଓ ଗି୍ନଓାଣ୍ଡ ପୄଯ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତଯି ହାଯାହାଯ ିଯାର୍ ିଯଭିାଣ ଟ 100000 (ମାହାଓୁ ଅୄଭ L ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା  

କ୍ଷତଯି ହାଯାହାଯ ିସମ୍ଭାଫୟତା [P ଦ୍ୱାଯା ସଘୂୀତ ] ୄହରା 1/100 [ଓଭିା 0.01] 

ୄତୄଫ ହାଯାହାଯ ିପ୍ରତୟାର୍ତି କ୍ଷତ ିୄହଫ : L x P = 0.01 x 100000 = 1000 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଓଭିତ ିସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯିୄ ଫ ୄମ ସଭୁଙ୍ଙଣ ଫାସ୍ଗଫୄଯ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତକିୁଡଓିଯ ପ୍ରତିଯୂଣ ଓଯଫିାାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ? 

ୄମଯଓି ିଅୄଭ ଫୂ ଯୁ ୄଦଖିଙୁ, ଫୀଭାଯ ସଭଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରଣିା ଫହୁତ ସଂଔୟଓ ସାଂଖିୟଓ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ ସଦୃର୍ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ 
ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄନଓ ସଂଔୟଓଯ ନଣିଭ ରାକୁୄହଫ ଏଫଂ କ୍ଷତ ିସଂଔୟାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ୂଫାଯଭାଯତା  ତଥା କ୍ଷତଯି ଫସି୍ଗାଯ 
ୂକମ୍ଭୀଯତା  ୂଫ ାନୁୄଭଣ ୄହାଆମାଏ ׀ 

ସଭସୟା ୄହଈଙ ି ୄମ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଏଓାପ୍ରଓାଯଯ ନୁହନ୍ତ ି  ଠ୍କି୍ ସଭାନ ୂଓଭିା ‘ସଭଯୂତା’  ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସଭଙୁ୍ଙଣ ଫହୁତ ଓମ୍ ׀
ଥାଆାୄଯ ׀ 

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଅଣ ୄଓୄତ ଖଯ ାଆୄଫ ୄମଈ ଁକୁଡଓି ଠ୍କି୍ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ଏଫଂ ଠ୍କି୍ ସଭାନ ଫାହୟ ଯିୄ ଫର୍ୄଯ ସି୍ଙତ ? 
ଫହୁତ ନୁୄହଁ ׀ 

ୄମୄତୄଫୄ ସଭଙୁ୍ଙଣ ଅଓାଯ ଫଢ ିଫଢ ିମାଏ, ଏହା ଣ ସଦୃର୍ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓଯଫିା ସ୍ୱାବାଫଓି, ୄମଈଁକୁଡଓି ସଭାନ ଓଭିା 
ସଦୃର୍ ସଙ୍କଟ କୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଆଠ୍ ିଏଓ ଭାନସଓି ଦ୍ୱନ୍ଦଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ିଏଓ ସଭୁଙ୍ଙଣ ଓିଯ ିସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ମାହା ଏୄତ ଫଡ ୄହାଆଥିଫ ୄମ ସଙ୍କଟ ଧିଓ ୂଫ ାନୁୄଭଣ ୄହଫ ଏଫଂ ତତ୍ ସହତି 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ୄମ ସଭୁଙ୍ଙଣ ମୄଥଷ୍ଟ ଯୂୄ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ୄହଫ  ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓଯଫି ? 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏହ ିସଭସୟାଯ ଏ ସଭାଧାନ ଫାହାଯ ଓଯଙିନ୍ତ ି ׀ 

ୄସଭାୄନ ଏଓ ସଭୁଙ୍ଙଣ ସୃଷି୍ଟ ଓଯନ୍ତ ିମାହା ମୄଥଷ୍ଟ ଫଡ, ତତ୍ ସହତି ତା’ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈ-ସଭଙୁ୍ଙଣକୁଡଓି ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄଫୈଣକି୍ତଓ 
ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ୄକାଟଏି ଓଭିା ନୟ ଈ-ସଭୁଙ୍ଙଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯନ୍ତ ି  ଈ-ସଭୁଙ୍ଙଣକୁଡଓି ଈସି୍ଙତ ଥିଫା ସଙ୍କଟଯ କମ୍ଭୀଯତା ׀
ନୁସାୄଯ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫବିିନ୍ନ ଫକ ୄ ଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯ ିସୃଷି୍ଟ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଥଯ ନଭିିତ ଅଓୃତ ି ୄକ୍ଷା ଓାଷ୍ଠ ନଭିିତ ଅଓୃତିୄ ଯ ନଅଁି ରାକିଫା ଅର୍ଙ୍କା ଧିଓ; ୄତଣୁ, ଓାଷ୍ଠ ନଭିିତ 
ଅଓୃତଓୁି ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ପି୍ରଭଣିଭ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  
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ୄସହ ିଏଓା ପ୍ରଓାଯଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଭଧ୍ୟ ରାକୁ ହୁଏ ׀ ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘା ଓଭିା ଭଧୁୄଭହ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ହୃଦ୍ ଖାତୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଧିଓ ଥାଏ ׀ 

ଏଓ ୄଯାକଯ ଈଘାଯ ାଆଁ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ ଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଏଓ ଈର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଥିଫା ଫୟକି୍ତ ତୁନାୄଯ ଈଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା  
ଭଧୁୄଭହ ୄଯାକଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଯ ସଙ୍କଟ ରକା ୄହଫ ׀ 

ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକଧୀଓଯଣ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓୁି ୄଓଉଁ ୄେଣୀୄଯ ନ୍ତବଧୁ କ୍ତ ଓଯାମିଫ, ତାହାଯ ନରି୍ଣ୍ଧୟଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହାଯ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ାଆ ଁ
କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ୄଟ ׀ 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ,ି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଏଓ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓାମଧୟ ଓ ିନୁୄହ,ଁ ଏହା ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଫଂ ମଦ ିସ୍ୱୀଓାମଧୟ, ୄଓଉ ଁ
ହାଯ, ସର୍ତ୍ଧ  ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ଅଫଯଣଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ׀ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ, ଏଓ ୄଫୈର୍ଣିଓ ଥ ୄଯ, ନଭିନ ଘଯଣକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓୄଯ : 

i. କ୍ଷତଯି ଫାଯଭାଯତା  କମ୍ଭୀଯତା ହସିାଫୄଯ ଅଦ  ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଏଫଂ ଭରୂୟାଙ୍କନ 

ii. ରିସୀ ଅଙ୍ଚାଦନ ୂସଯୁକ୍ଷା ଯାର୍ ି ଏଫଂ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧଯ ନଯୂିଣ  

iii. ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 

ପ୍ରଥଭତଃ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ନରି୍ଣ୍ ଣ ନଏି ୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫି ଓ ିନାହିଁ ׀    

ଦ୍ୱତିୀଣ ଘଯଣ ୄହଫ ୄସହ ିହାଯ, ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ମାହା ନ୍ତକ ତ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଓୌର୍କୁଡଓି ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ, ଓାମ ୟ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ଏଫଂ କବୀଯ ନ୍ତଜ୍ଞାନ ନହିତି ଥିଫା ଏଓ ନଫଯତ ର୍କି୍ଷଣ 
ପ୍ରକ୍ରିଣା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଚତି ଓଯାମାଏ ׀ ଏଓ ଗି୍ନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ୄହଫା ାଆଁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ାଔୄଯ ନଅଁିଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଓାଯଣ, ଫବିିନ୍ନ 
ୄବୌତଓି ଚନିରି୍  ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ନଅଁିଯ ପ୍ରବାଫ, ଏଓ ଈୄଦୟାକୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରଣିା, ବୂୄକା, ାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ସ୍ଙିତ ିଆତୟାଦ ିଫରି୍ଣ 
ଈର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ୄସହବି ି ଏଓ ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫନ୍ଦଯ/ଯାସ୍ଗା ଫସ୍ଙା, ଅଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓଭିା ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭଣୄଯ ଓାୄକ ା/ ଚନିରି୍ତ୍ର 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ସଭସୟା, ଚାହାଚ  ୄସକୁଡଓିଯ ସାଭଦିୁ୍ରଓ ୄମାକୟତା ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଅଫକତ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ׀  

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଫୀଭିତଯ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର, ଅଣୁ, ସ୍ୱାସ୍ଙୟକତ ାଶ୍ୱ , ସୁସ୍ଙତା ସ୍ଗଯ  ଯଫିାଯ ଆତହିାସ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୁଛଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯୁଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଓାଯଓଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ଭାିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଓ) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ, ଆଓୁୟଟୀ (ସଭାନ ଂଶ) ଏଫଂ ଫୟଫସାୟ ନଯିନ୍ତଯତା 

ଫୀଭାୄଯ ସତଓ  ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  ସଙ୍କଟ ଫକ ୀଓଯଣଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଏହ ିସାଧାଯଣ ତଥୟଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ୄମ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ସଭାନ ନୁହନ୍ତ ି׀ 
ଏହ ିପ୍ରଓାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟଓୁ ମଥାଥ  ଯୂୄ ଅଓନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ କ୍ଷତ ିଖଟଣା  କମ୍ଭୀଯତାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ନୁସାୄଯ 
ଏହାଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ୄମୄହତୁ ସଫୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ସଭାନ ନୁୄହ,ଁ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ, ସଭାନ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫା ାଆଁ ଓହଫିା ନୟାଣ ୄହଫ ନାହିଁ 
 ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫକ ୀଓଯଣ ଓଯଫିା ମାହା ପୄଯ, ୄସଭାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣ  ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ׀
କମ୍ଭୀଯତା ନୁମାଣୀ, ଏଓ ମଥାଥ  ହାଯଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଧିୄଯାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ׀   
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ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଏହାଯ ଈଘତି ଫୀଭାଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଙ ିୄମ ଏହା ଫଦିୟଭାନ ରିସୀସଫୁଯ 
ସଭସ୍ଗ ନୁଫନ୍ଧୀଣ ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓୁି ନବିାଆଫାଓୁ ସକ୍ଷଭ ୄଟ ׀ ମଦ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଣଫୀଭାୄମାକୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଈୄଯ ରିସୀସଫୁ 
ଚାଯୀ ଓୄଯ ଓଭିା ସଙ୍କଟଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପି୍ରଭିଣଭ ୄକ୍ଷା ତ ିଓମ୍ ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓୄଯ, ଏହାଯ ଯଣିାଭ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ତା’ ନୁଫନ୍ଧୀଣ ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓୁି ନବିାଆଫାଯ କ୍ଷତ ିକ୍ଷଭତାଓୁ ସଙ୍କଟୄଯ ଓାଆଫା ୄହଫ ׀ 

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା, ମିଏ ୄସହ ିସଙ୍କଟକୁଡଓି ାଆଁ ତୟଧିଓ ହାଯୄଯ ଘାଚ  ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାୄହଁ ମାହା ୄସୄତ ଧିଓ ହାଯଯ 
ଧିଓାଯୀ ନୁୄହ,ଁ ତା’ ାଆଁ ତା’ ଫୟଫସାଣ ଣ ସ୍ପଦ୍ଧ ାମକ ଓ  ଯକ୍ଷଣୀଣ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଭୂଔୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ନଭିନରିଖିତ ୄହାଆାୄଯ -  

i. ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟତାକୁଡଓି ଈୄଯ ମ ୟୄଫର୍ତି ସଙ୍କଟଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା 

ii. ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଙାନା ଓଯାମାଆଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ସ୍ଗଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା 

iii. ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସୁସ୍ଙଯୂୄ ଘାତି ୄହଈଙ ିୄଫାରି ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା 

ୄଭାଟାୄଭାଟ ିଯୂୄ, ସ୍ୱୀଓାମ ୟତା, ପି୍ରଭଣିଭ  ନୟ ସର୍ତ୍ କୁଡଓିଯ ମଥାଥ ତାଯ ସ୍ଗଯଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟକୁଡଓି ସାଧିତ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ୄସହ ିଦୁଆଟ ିଓାଯଓଓୁ ଘହି୍ନତି ଓଯନୁ୍ତ ମାହା ଫୀଭା ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ି׀ 

I. ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫୟତା  କମ୍ଭୀଯତା 

II. ସଙ୍କଟଯ ଈତ୍ସ  ପ୍ରଓୃତ ି

III. ସଙ୍କଟଯ ଈତ୍ସ  ସଭଣ ତା 

IV. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଓୃତ ି ପ୍ରବାଫ 

 

ଔ. ହାଯନଦି୍ଧ ାଯଣ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ 

ଫୀଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ସଙ୍କଟ ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ଈୄଯ ମ ୟୄଫର୍ତି ׀ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯ,ି ଫୀଭିତ ୄସହ ିଫିଦ ମାହା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ଟି ିଫୀଭିତ ଓଯାମାଆଥାଏ , ତାହାଠ୍ାଯୁ ୄହଈଥିଫା ଅଥଓି କ୍ଷତଯି ପ୍ରବାଫଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୄଣ ଏଓ ଓାଯ ଘାଏ, ଏଓ ସଙ୍କଟ ଥାଏ ଓ ିଏଓ ଦୁଖ ଟଣାୄଯ ଏହା ନଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ׀ ମଦ ିଭାରିଓ ାଔୄଯ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା 
ଥାଏ, ଓାଯ ନଷ୍ଟ ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭଯାଭତ ିାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ 

ଫୀଭା ଦାଫୀ  ଔଙ୍ଙ ଯ ବଫରି୍ୟତ ଭୂରୟ ରାବଯ ଭାଚନି ସହତି, ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭରୂୟ ହସିାଫ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ଓବ୍ନାନୀ 
ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହାଓୁ ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓୁହାମାଏ ׀  

ହାଯ ୄହଉଙ ିଏଓ ଦର୍ତ୍ ଫୀଭା ୟୁନଟିଯ ଭୂରୟ ׀ 

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ହାଯଓୁ ବୂଭିଓବ୍ନ ଅଙ୍ଚାଦନ ାଆଁ ଟ 1.00 ପ୍ରତ ିଭିରି ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 
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ହାଯକୁଡଓି କ୍ଷତଯି ସମ୍ଭାଫୟତା ଏଫଂ କମ୍ଭୀଯତା ନୁସାୄଯ ରକା ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ ତୀତଯ ପ୍ରଥା  ଘତି ଯିୄ ଫର୍ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ମାହା 
ବଫରି୍ୟତୄଯ କମ୍ଭୀଯ କ୍ଷତଓୁି ପ୍ରବାଫତି ଓଯିାୄଯ, ଏହାଓୁ ୄଦଖିଫା ୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ହାଯଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ବୂଭଓିବ୍ନ ଫୀଭାଯ ଈୄଯାକ୍ତ ଈଦାହଯଣଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଘାଚ  ଓଯାମାଈଥିଫା ହାଯ ଏଓ ଓଙିି୍କଟ ଖଯ ୄକ୍ଷା ଏଓ ଔଯା ୄଯଔା 
ାଔୄଯ  ଏଓ ଆଟା ଖଯ ାଆଁ ଧିଓ ୄହଫ ׀ ୄମଈଁଠ୍ ିନଷ୍ଟ ୄହଫାଯ ଅର୍ଙ୍କା ଧିଓ ଥାଏ ׀ 

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାଯ ଈଦାହଯଣ ୄନୄର, ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଈୄଯ ସାଂଖିୟଓ ଓଭିା ର୍ତଓଡା ଅଓନ ଓଯାମାଏ ׀ ଅଣୁ, ଚାତ,ି 
ଫୟଫସାଣ, ବୟାସ ଅଦ ିବ ିଓାଯଓକୁଡଓୁି ଯୀକ୍ଷା ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୂ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଭାନଓକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିସାଂଖିୟଓ ଯୂୄ 
ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ଦଅିମାଏ ׀ 

ଧ୍ୟାନ ଯଔନୁ୍ତ ଓ ିହାଯ  ପି୍ରଭିୟଭ ସଭାନ ନୁୄହଁ ׀ 

ପି୍ରଭୟିଭ = (ଫୀଭିତ ଯାଶ)ି x (ହାଯ) 

1. ହାଯନଦି୍ଧଧାଯଣଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ 

ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାଯ ଭୂ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ୄଟ ୄମ, ଈବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ଫୀଭାଯ ଭରୂୟ 
ମୄଥଷ୍ଟ  ମଥାଥ  ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ୄଭାଟ ଯୂୄ ହାଯକୁଡଓି ଦାଫୀ, ଔଙ୍ଙ   ଓଯନଦି୍ଧ ାଯଣଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ 
ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ଦୁଃଔଦ ଖଟଣା ାଆଁ  ରାବ ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଭାଚନି ଙାଡଫିା ଅଫର୍ୟଓ׀ 

ଫୀଭିତଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ମଥାଥ  ହାଯଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ଔଙ୍ଙ , ଦୁଃଔଦ ଖଟଣା  ରାବ ାଆଁ ମଥାଥ  ଘାଚ  ସହତି, ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଦସଫୁଓୁ 
ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଧିଓ ୄଦଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ ׀ 

ଗି୍ନ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯସଫୁଓୁ ମଥାଥ  ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି ୄସକୁଡଓୁି ସଫୁ ଫଡ ଫଡ ଓାଯଓକୁଡଓିଯ ଧ୍ୟାନ ଯଔନ୍ତ,ି ମାହା 
ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄଙାଟ ଓାଯଓକୁଡଓୁି ଫଜ୍ଞା ଓଯନ୍ତ ିମାହା ୄଭାଟ ଯୂୄ ଅଓତି ହାଯୄଯ ୄଓଫ ଏଓ କ୍ଷଦୁ୍ର ନ୍ତଯ ଅଣନ୍ତ ି
 ׀

2. ପି୍ରଭୟିଭ ହାଯ ନଦି୍ଧଧାଯଣ ଓଯିଫା 

ତୀତ କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତା ଅଧାଯୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଯ ରୁ୍ଦ୍ଧ ହାଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମାଏ ׀ ଏଣୁ ଓଯ,ି ତୀତ ହାନକିୁଡଓି ସଭନ୍ଧୀଣ ସାଂଖିୟଓ ତଥୟ ହାଯ 
ସଫୁଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ହାଯକୁଡଓି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ, ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଏଓ କାଣିତଓି ଭରୂୟ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄଭାଟଯ ସାଆୄଓରଯ କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତାଓୁ ଧଯନୁ୍ତ 10 ଫର୍ ଯ ଫଧି ମ ୟନ୍ତ ଏଓାଠ୍ ିଓଯାମାଏ, ଅୄଭ କାଡକିୁଡଓିଯ 
ନଷ୍ଟ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତଯି ୄଭାଟ ଯଭିାଣ ାଆଫା ׀ କ୍ଷତଯି ଏହ ିଯଭିାଣ ୄଭାଟଯ ସାଆଓରକୁଡଓିଯ ୄଭାଟ ଭୂରୟଯ ର୍ତଓଡା 
ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯ ିଅୄଭ ସଙ୍କଟଯ‘କାଣିତଓି ଭୂରୟ’ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯ ିାଯଫିା ׀ ଏହାଓୁ ନଭିନ ରିଖିତ ଭୂତ୍ର ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଆାୄଯ : 

M = 
L 

X 100 
V 
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L କ୍ଷତସିଫୁଯ ୄଭାଟ ଯଭିାଣଓୁ ଏଫଂ V ସଭସ୍ଗ ୄଭାଟଯ ସାଆଓରଯ ୄଭାଟ ଭୂରୟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ 

ଅସନୁ୍ତ ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ୄମ: 

 ଏଓ ୄଭାଟଯ ସାଆଓରଯ ଭରୂୟ ଟ 50,000/- 

 କ୍ଷତ ିବିଜ୍ଞତା: 10 ଫର୍ ୄଯ 1000 ୄଭାଟଯ ସାଆଓର ଭଧ୍ୟଯୁ, 50 ସାଆଓର ୄଘାଯୀ ହୁଏ 

 ହାଯାହାଯ ିହସିାଫୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍  ୄଘାଯୀ ଓାଯଣଯୁ ାଞ୍ଚଟ ିୄଭାଟଯ ସାଆଓର ୄଭାଟ କ୍ଷତ ିହୁଏ 

ସୂତ୍ର ପ୍ରୄଣାକ ଓୄର, ଯଣିାଭ ୄହଫ: 

କ୍ଷତ ିୂଟ.50,000X5) = ଟ. 2,50,000 

ଭୂରୟ (ଟ. 50,000X1000) = ଟ. 5,00,00,000 

ୄତଣୁ ୄଭାଟ ସାଆଓର ଭାରିଓ ୄଦଈଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ୄହଈଙ ିଟ 50,000/- ଯ ଦ୍ଧ  ପ୍ରତରି୍ତ, ଥ ାତ୍ ଟ 250  /-ପ୍ରତଫିର୍ , ଏହାଓୁ 
‘ରୁ୍ଦ୍ଧ’ପି୍ରଭିଣଭ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଟ. 250 ପ୍ରତ ିସାଆଓର ହସିାଫୄଯ, ଟ 2.5 ରକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ମାହା 5 କାଡଯି ୄଭାଟ କ୍ଷତ ିଈଯଯ ଦାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ 
   ׀

ମଦ ିଈୄଯ ଅସଥିିଫା ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ, ଏହା ଏଓ ପଣ୍ଡ କଠ୍ତି ୄହଫ ମାହା କ୍ଷତଯି ଯୂଣ ାଆଁ ୄଓଫ ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫ ׀ 

ଈୄଯାକ୍ତ ଈଦାହଯଣୄଯ ଅୄଭ ୄଦଖିାଯଫିା ୄମ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ଯାର୍ ିନାହିଁ ׀ ଓନୁି୍ତ ଫୀଭା ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ପ୍ରର୍ାସନଯ ଔଙ୍ଙ  ୂପ୍ରଫନ୍ଧନ 
ଔଙ୍ଙ    ଫୟଫସାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ ଔଙ୍ଙ  ୂବିଫକ୍ତାଯ ଓଭିର୍ନ  ଭଧ୍ୟ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥାଏ ׀ ପ୍ରତୟାର୍ତି ତରି୍ଣ କ୍ଷତ ିାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଭାଚନି 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ,ୄମୄହତୁ ଫୀଭାଯ ଓାଯଫାଯ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୟଫସାଣ ବ,ି ଫୟଫସାଣିଓ ଅଧାଯୄଯ ହୁଏ,ରାବଯ ଏଓ ଭାଚନିଯ ପ୍ରାଫଧାନ 
ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହା ଏହ ିଫୟଫସାଣୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଥିିଫା ଭୂଧନ ଈୄଯ ଏଓ ଯଟିର୍ଣ୍  ୂୄପଯସ୍ଗ  ହୁଏ ׀ 

ୄତଣୁ ଓଯ,ି ଔଙ୍ଙଧ, ସଂଯକ୍ଷଣ  ରାବସଫୁ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା ାଆଁ ‘ଶୁଦ୍ଧ ପି୍ରଭିୟଭ’ ଓୁ ପ୍ରତଶିତ ୄମାକ ଓଯି ଉମୁକ୍ତ ଯୂୄ ବଯା ମାଏ 
ଓଭିୋ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯାମାଏ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭଯ ନ୍ତଭି ହାଯୄଯ ନଭିନ ଖଟଓସଫୁ ସମି୍ମତି ଥାଅନ୍ତ:ି 

 କ୍ଷତ ିଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 

 କ୍ଷତ ିଔଙ୍ଙ  ୂଈ.ସ୍ୱ. ସୄଫ କ୍ଷଣ ରୁ୍ଳ୍କ  

 ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଓଭିର୍ନ 

 ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ଔଙ୍ଙ  

 ପ୍ରତୟାର୍ତି ତୟଧିଓ କ୍ଷତ ିାଆଁ ସଂଯକ୍ଷଣ ସଓାୄର୍ ଭାଚନି, ଈ.ସ୍ୱ. 5 ଓଳ୍ପତି କ୍ଷତ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 7 ୄଭାଟ କ୍ଷତ ି

 ରାବ ାଆଁ ଭାଚନି 

ନୁବୂତ ିୂବିଜ୍ଞତା  ସଭଣାଫଧିଯ ଏଓ ସତଓ  ଘଣନ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ତୟାଧୁନଓି କ୍ଷତ ିନୁବୂତ ିସଭଣାଫଧି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୟଫହୃତ 
ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ଘଣନତି ସଭଣାଫଧିୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ମୄଥଷ୍ଟ କ୍ଷତ ି ନୁବୂତ ି ତଥୟ ଥିଫା ଈଘତି୍ ମାହା ପୄଯ ଯଣିାଭକୁଡଓିଯ 
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ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସାଂଖିୟଓ ଭହତ୍ୱ ଓଭିା ଫଶି୍ୱସନୀଣତା ଥିଫ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୟଫସାଣଟ ିନଥ ଓାଯୀ କ୍ଷତଯି ଧୀନ ହୁଏ, 
ନୁବୂତ ିସଭଣାଫଧି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ହାଯାହାଯ ିନଥ ଓାଯୀ ଖଟଣାଓୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  

ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓ ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓାଯଓକୁଡଓୁି ଫଘିାଯଓୁ ୄନଆ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯ ିାଯଫି ୄମ ହାଯକୁଡଓି ମଥାଥ , ତୟନ୍ତ 
ଧିଓ ଓଭିା ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଂଓଟ  କଣୁଫର୍ତ୍ା ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁଘତି କ୍ଷାତୀ ନୁୄହଁ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ ଓ’ଣ ? 

I. ପି୍ରଭଣିଭ ମାହା ୄଓଫ କ୍ଷତ ିାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଫର୍ୀ 

II. ପି୍ରଭଣିଭ ମାହା ସଭାଚଯ ତୟଳ୍ପ ୂଭାଚନିର  ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ 

III. ପ୍ରର୍ାସନଓି ଔଙ୍ଙ  ବଯଫିା ଯଫର୍ତ୍ ୀ ପି୍ରଭଣିଭ 

IV. ପି୍ରଭଣିଭ ମାହା ତୟାଧୁନଓି କ୍ଷତ ିନୁବୂତ ିସଭଣାଫଧି ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ 

କ. ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓାଯଓ 

ୄସହ ିଈୄମାକୀ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁ ୄମଈକଁୁଡଓି ଭୂରୟ/ହାଯଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିାୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଭୂରୟ/ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ୄମାଚନା ଓଯନ୍ତ,ି 
ୄସକୁଡଓୁି ଭୂରୟ/ହାଯନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓାଯଓ ଓହନ୍ତ ି׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ‘ହାଯନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓାଯଓକୁଡଓୁି’ ସଙ୍କଟ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ 
ଘାଚ  ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରଥଭୄଯ ଏଓ ଭୂ ଭରୂୟ /ହାଯ ସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ତାଙ୍କ ଅଓନ/ଭରୂୟାଙ୍କନଯ ଈୄମାକ ଓଯନ୍ତ ି 

 ତାୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଓାଯାମକ ଓ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓି ାଆଁ ରାକଓୁଯାମାଆଥିଫା ଡସି୍କାଈଣ୍ଟକୁଡଓି ସହତି ଏହ ି ଭୂରୟଯ 
ସଭାୄଣାଚନ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଯଓି ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଈତୃ୍କଷ୍ଟ ଗି୍ନ ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ାଆଁ ରାକ ୁ
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄରାଡଙି୍ଗ ସହତି ଏହ ି ଭରୂୟଯ ସଭାୄଣାଚନ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଯଓି ି ୄଭାଟଯ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ଦୁଫ  
ଅମକ ଫଶି୍ୱାସ ଥିଫା ଘାଓ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସୂଘନାଯ ଅଧାଯ: 

ୄଓୌଣସ ିସାଂଖିୟଓ ୂଓଭିା ତଥୟାମକ ଓ  ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣଯ ପ୍ରଥଭ ଘଯଣ ୄହଈଙ ିତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ׀ ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, 
ଚୄଣ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ନବି ୁ ର ଭରୂୟାଙ୍କନୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫା ାଆଁ ୄସ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ସମ୍ଭଫ, ୄସୄତ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ 

ସୂଘନାଯ ଅଧାଯକୁଡଓି ୄହଉଙ ି: 

i. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭଧ ଓଭିୋ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଉସ୍ଥାନା 

ii. ସଙ୍କଟ ସୄଫଧକ୍ଷଣ 

iii. ଐତହିାସଓି ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି ତଥୟ: ୄଓୄତଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସାଣ ାଆଁ, ମଥା: ଫୟକି୍ତକତ  ୄଭାଟଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ 
ବଫରି୍ୟତ ଦାଫୀ ନୁବୂତଯି ଏଓ ସୄଙ୍କତ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଏଫଂ ଏଓ ମଥାଥ  ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଈନୀତ ୄହଫା ାଆଁ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଐତହିାସଓି ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିତଥୟଯ ଈୄମାକ ଓଯନ୍ତ ି׀ 
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ଭୂରୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ନବି ୁ ର ଥ ପ୍ରତିାଦନ  ଦାଫୀ ନୁବୂତଯି ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଈୄମାକ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ନଥ ଓାଯୀ କ୍ଷତକିୁଡଓି 
ରକ୍ଷଣ ହସିାଫୄଯ ଣ ନୁୄଭଣ  ଫଯି ׀ ୄତଣୁ ସାଂଖିଓ ତଥୟ ସଫ ଦା ଈରବ୍ଧ ନୁୄହ ଁଓଭିା କଣନାଯ ଅଧାଯ ଯୂୄ ଥ ୂର୍ଣ୍  ନୁୄହଁ ׀ 
ୂଅଧୁନଓି ଓବୁ୍ନଟଯଯ ଅକଭନୄଯ ପ୍ରାଓୃତଓି ଫନିାର୍ଓାଯୀ ଖଟଣାକୁଡଓିଯ ସମ୍ଭାଫୟ ପ୍ରବାଫଓୁ ଭାିଫା ାଆଁ ଅଚଓିାରି ଫବିିନ୍ନ ନୁଓଯଣ 
ନଭନୂାକୁଡଓିଯ ଈୄମାକ ଓଯାମାଈଙ ି 

1. ଅଦ 

ଫୀଭାଯ ବାର୍ାୄଯ ଅଦଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄସହ ିଯସିି୍ଙତ ିଓଭିା ରକ୍ଷଣ ଓଭିା ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓି ମାହା ଏଓ ଦଅିମାଆଥିଫା ଫିଦଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ 
କ୍ଷତଯି ସମ୍ଭାଫନା ସୃଷ୍ଟ ିଓୄଯ ଓଭିା ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ ׀ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଫୟକି୍ତ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଅଦଯ ଙୁ୍ଖାନୁୁଙ୍ଖ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ 
ତୟନ୍ତ ଚଯୁଯୀ ୄଟ ׀  

ଅଦକୁଡଓୁି ୄବୌତଓି  ୄନୈତଓି ଯୂୄ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄବୌତଓି ଅଦଯ ଥ  ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଯ ୄବୌତଓି 
ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫା ସଙ୍କଟ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ୄନୈତଓି ଅଦ ଭାନଫଓି ଦୁଫ ତା ୂଈ.ସ୍ୱ. ସାଧୁତା, ସତଓ ତା, 
ଆତୟାଦ ି ଠ୍ାଯୁ ଓଭିା ସାଧାଯଣ ଅଥଓି ଓଭିା ସାଭାଚଓି ଯସିି୍ଙତଯୁି ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଓାମ ୟ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସ୍ଗଯୄଯ, ଭୂରୟ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
ୄବୌତଓି  ୄନୈତଓି ଅଦ କୁଡଓିଯ ଅଓନ ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ׀ 

2. ୄବୌତଓି ଅଦ 

ୄବୌତଓି ଅଦଓୁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଦଅିାଆଥିଫା ସୂଘନାଠ୍ାଯୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ସଙ୍କଟଯ ସୄଫ କ୍ଷଣ ଓଭିା ନଯିୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାଯା 
ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭଯୂୄ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ନଭିନୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭାୄଯ ଥିଫା ୄବୌତଓି ଅଦଯ ୄଓୄତଓ ଈଦାହଯଣ 
ଦଅିକରା ׀ 

क  ଗି୍ନ 

i. ନଭିଧାଣ 

ନଭି ାଣ ଓାନ୍ଥ  ଙାତୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଈଥିଫା ନଭି ାଣଓାଯୀ ଦାଥ କଡୁଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଓଙିି୍କଟ ଖଯ ଓାଠ୍ ତଅିଯ ିଖଯ 
ଠ୍ାଯୁ ଈତୃ୍କଷ୍ଟ ୄଟ ׀ 

ii. ଉଙ୍ଙତା 

ତାରା ସଂଔୟା ୄମୄତ ଧିଓ ହୁଏ, ନଅଁି ରିବାଆଫାଯ ସଭସୟା ଓାଯଣଯୁ ଅଦ ଫ ିଧିଓ ୄହଫ ׀ଏହା ଫୟତୀତ, ଧିଓ ସଂଔୟଓ 
ତାରା ଥିୄର ଈଯ ତାରାକୁଡଓି ବାଙି୍ଗମିଫାଯ ସଙ୍କଟ ଥାଏ ମାହା ଧିଓ ପ୍ରବାଫୀ ନଷ୍ଟଯ ଓାଯଣ ହୁଏ ׀ 

iii. ୄପଳାଯିଙ୍ଗଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ଓାଠ୍ ନଭିିତ ବୂଭି ନଅଁିୄଯ ଚାୄରଣି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏହା ଫୟତୀତ, ନଅଁି ରାକିଫାୄଯ ଓାଠ୍ ନଭିିତ ବୂଭି ସହଚୄଯ ଡମିାଏ, 
ମାହା ପୄଯ ଈଯ ଭହରାଯୁ ମନ୍ତ୍ରାତ ିଓଭିା ଚନିରି୍ ତ୍ରାଦ ିଡଫିା ଦ୍ୱାଯା ତ ଭହରାଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

iv. ଦଔର 

ଏଓ ଖଯଯ ଦଔର, ଏଫଂ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ମାହା ାଆଁ ଏହା ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀ ଦଔରଯୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀ 

v. ଜ୍ୱନ ଅଦ 
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ୄସହ ିଖଯକୁଡଓି, .ୄମଈଁଠ୍ ିଯାସାଣନଓି ଦାଥ  ଈତ୍ପାଦନ ଓଯାମାଏ ଓଭିା ଧିଓ ଯଭିାଣୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ, ମୄଥଷ୍ଟ 
ଜ୍ୱନ ଅଦ ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥାଅନ୍ତ ି  ଏଓ ଓାଠ୍ ତଅିଯ ିଫାଯଣ୍ଡାୄଯ ଏଓ ଈଙ୍ଙ ଦହନୀଣତା ଅଦଯ ସ୍ଙତି ିଥାଏ ଓାଯଣ ଥୄଯ ׀
ନଅଁି ରାକିକୄର, ଓାଠ୍ ତରି୍ୀଘ୍ର ଚମିାଏ ׀ ନଅଁି ରାକିଫା ଖଟଣାୄଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ନଷ୍ଟ ୄହଫାଯ ଅର୍ଙ୍କା ତୟଧିଓ ଥାଏ ׀  

ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଓାକଚ, ୄାର୍ାଓ ଅଦ ିନା ୄଓଫ ନଅଁି ଚନତି ର୍ଓିାଯ ହୁନ୍ତ ିିତୁ ାଣ,ି କଯଭ ଅଦ ିଚନତି ନଷ୍ଟଯ ଫ ି
ର୍ଓିାଯ ହୁନ୍ତ ି׀  

vi. ନଭିଧାଣଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ମଦ ିଯାତ ିସଭଣୄଯ ଓାଭ ଓଯାମାଏ, ଓୃତ୍ରଭି ଅୄରାଓ, ମନ୍ତ୍ରାତଯି ନଫଯତ ଫୟଫହାଯ ଓାଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ଖର୍ ଣ ଏଫଂ ଥଓଫିା 
ଓାଯଣଯୁ ଶ୍ରଭଓିଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫୟ ସତଓ ତା ଓାଯଣଯୁ ଅଦ ଫିମିାଏ ׀  

vii. ଫସ୍ଥିତ ି

ସଙୁ୍କଘତି ୂବିଡ  ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସ୍ଙାନ, ଅଦଚନଓ ସଂରଗ୍ନ ଯସିଯ ସହତି ସଂଓ   ପାଣାଯ ଠ୍ାଯୁ ଦୂଯତା ୄହଈଙ ିୄବୌତଓି 
ଅଦଯ ଈଦାହଯଣ ׀ 

ख  ସାଭୁଦି୍ରଓ 

i. ଚାହାଚଯ ଅୟୁ  ଫସ୍ଥା 

ୁଯାତନ ଚାହାଚକୁଡଓି ନଓୃିଷ୍ଟ ଅଦଯ ର୍ଓିାଯ ହୁନ୍ତ ି׀ 

ii. ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଚମାତ୍ରା 

ଓାଯଓକୁଡଓି ୄହଈଙ ିଚ ମାତ୍ରାଯ ଯାସ୍ଗା, ୄରାଡ  ଣ-ୄରାଡ ଓଯଫିା ଫସ୍ଙା ଏଫଂ ଫନ୍ଦଯ ୄଯ ଚନିରି୍ କଡୁଓିଯ ଯଖିଫା ସଫୁଧିା 

iii. ସଂଯକି୍ଷତ ଫସୁ୍ତ କୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ଧିଓ ଭରୂୟଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ାଆଁ ୄଘାଯୀଯ ଅର୍ଙ୍କା ଥାଏ ; ମନ୍ତ୍ରାତ ିକଡୁଓିଯ ନଅି ଣାୄଯ ବାଙି୍ଗଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ 

iv. ୟାକ୍ ଓଯଫିା ଦ୍ଧତ ି

କଣ୍ଠଯୀୄଯ ୟାକ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଫାୄଛଆଓୁ ଫୟାଗ୍ କୁଡଓିୄଯ ୟାକ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଫାୄଛଆ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଈର୍ତ୍ଭ ୄଫାରି 
ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ୁନଃ, ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଫୟାକ ୄକ୍ଷା ଦୁଆଟ ିଫୟାଗ୍ ଧିଓ ନଯିାଦ ׀  

ନୟଠୁ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରଭୄଯ ଥିଫା ତଯ ଦାଥ ୄଯ ଔଯା ୄବୌତଓି ଅଦ ଈସି୍ଙତ ଥାଏ ׀ 

କ) ୄଭାଟଯ 

i. କାଡଯି ଅୟୁ  ଫସ୍ଥା 

ୁଯୁଣା କାଡକିୁଡଓି ଦୁଖ ଟଣାଯ ର୍ଓିାଯ ୄହଫା ସମ୍ଭାଫନା ଧିଓ ׀ 

ii. କାଡଯି ପ୍ରଓାଯ 

ୄସ୍ପାଟସ ଓାଯକୁଡଓି ଧିଓ ୄବୌତଓି ଅଦ ଅଦ ିସହତି ସଭନ୍ଧ ଯଔନ୍ତ ି׀ 

ଖ) ୄଘାଯୀ 

i. ସଂଯକି୍ଷତ ଚନିଷିକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓୃତ ି
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ୄଙାଟ ଅଓାଯୄଯ ଥିଫା ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟଯ ୂଈ.ସ୍ୱ. ରଙ୍କାଯ ଅଦ ି  ସହଚ ଯୂୄ ନଅିମାଆ ାଯୁଥିଫା ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଔଯା ସଙ୍କଟ 
ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀    

ii. ଫସ୍ଥିତ ି 

ଈଯ ଭହରା ସଙ୍କଟ ୄକ୍ଷା ତ ଭହରା ସଙ୍କଟ ନଓୃିଷ୍ଟ ୄଟ ନଙିାଟଅି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସି୍ଙତ ପ୍ରାଆୄବଟ ଅଫାସକୁଡଓି ଅଦ 
ୂର୍ଣ୍  ׀   

iii. ନଭିଧାଣ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଅଦ 

ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଓଫାଟ  ଛଯଓା ଔଯା ୄବୌତଓି ଅଦଯ ସୂଘନା ׀ 

ଗ) ଫୟକି୍ତଯ ଦୁଖଧଟଣା 

i. ଫୟକି୍ତଯ ଫୟସ 

ତ ିଫୃଦ୍ଧ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଦୁଖ ଟଣାଯ ଧୀନ ହୁନ୍ତ,ି ଏହା ଫୟତୀତ ଏଓ ଦୁଖ ଟଣାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୄର ୄସଭାୄନ ସସୁ୍ଙ ୄହଫା ାଆଁ 
ଧିଓ ସଭଣ ନିନ୍ତ ି׀ 

ii. ୄଯାଚକାଯଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ୄଖାଡା ସଫାଯୀ, ଔଣିୄଯ ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ଶ୍ରଭିଓଭାୄନ ଔଯା ୄବୌତଓି ଅଦଯ ଈଦାହଯଣ ׀  

iii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଶାଯୀଯଓି ଫସ୍ଥା   

ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ ଫସ୍ଙାୄଯ ର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସାୄଯ ଅୄଯାକୟ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ׀ 

ଘ) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

i. ଫୟକି୍ତଯ ଅୟୁ 

ଓଭ ଅଣୁ ଫକ  ାଆଁ ଫାଯଭାଯ ସସୁ୍ଙତାଯ ର୍ଓିାଯ ୄହଫା ସମ୍ଭାଫନା ଓମ୍ ଥାଏ ׀ 

ii. ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ସ୍ଙିତ,ି ଥ ାତ୍ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ୄଓୌଣସ ିୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ିଓ ି

iii. ଭଦ ଓଭିୋ ତଭାଔଯୁ ୄସଫନ 

iv. ୄଯାଚକାଯଯ ପ୍ରଓୃତ ି

ୄସ ବ ିଓାଯଔାନାୄଯ ଓାଭ ଓଯଫିା ୄମଈଁଠ୍ ିଧୂଅଁ ଓଭିା ଧୂଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ଫସଯ ତୟଧିଓ ׀ 

3. ଭୂରୟାଙ୍କନୄଯ ୄବୌତଓି ଅଦକୁଡଓିଯ ଭୁଓାଫରିା ଓଯଫିା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄବୌତଓି ଅଦକୁଡଓିଯ ଭଓୁାଫରିା ଓଯଫିା ାଆଁ ନଭିନରିଖିତ ଦ୍ଧତକିୁଡଓିଯ ଈୄମାକ ଓଯନ୍ତ ି: 

 ପି୍ରଭଣିଭ ୄରାଡା ବାଯୀ ଓଯଫିା 

 ରିସୀୄଯ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ କୁଡଓିଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯଫିା 

 ୄଓୄତଓ ଧାଯାଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯଫିା 

 ତଯିକି୍ତ / ଓାଟୄମାକୟଯ ପ୍ରୄଣାକ 
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 ସ୍ୱୀଓୃତ ଅଫଯଣଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିା 

 ଅଫଯଣଯ ସ୍ୱୀଓାଯଓଯଣ 

ଓ) ପି୍ରଭୟିଭ ୄରାଡ / ବାଯୀ ଓଯଫିା 

ଏଓ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମଔୁୀନୄଯ ୄଓୄତଓ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣ ଥାଆାୄଯ ମାହା ାଆଁ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ତାଓୁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା ଫୂ ଯୁ ଓଙି ି
ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓଯଫିା ାଆଁ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଆ ାଯନ୍ତ ି׀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄରାଡ ଓଯ ିଦାଫୀଯ ଧିଓ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓଭିା ଫଡ ଦାଫୀଯ ଖଟଣାଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ନଅିମାଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

i. ରାଆନଯ ଓଭିା ନୟ ଚାହାଚକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ୄଫାୄଛଆ ୄହାଆଥିଫା ଓାୄକ ା ାଆଁ ସାଧାଯଣ ହାଯଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ, ମାହା 
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଭାନଦଣ୍ଡଯ ନୁଯୂ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ମଦ ିଏଓ ଧିଓ-ଅଣୁ ଥିଫା ଓଭିା ଓଭ- ଟନ ୄଫାହୁଥିଫା ଚାହାଚ ଓାୄକ ାଓୁ 
ୄଫାୄଛଆ ଓୄଯ ୄତୄଫ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀  

ii. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା ୄଯ ମଦ ି ଫୀଭିତ ଅଦଚନଓ ୄର୍ା /ସଈଓ ୄମଯଓି ି ଫ ତାୄଯାହଣ, ଘଓ ୄଯ ୄଦୌଡ, ଫଡ 
ର୍ଓିାଯ ଅଦିୄ ଯ ନିୄ ଣାଚତି ଯୄହ, ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀ 

iii. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ମଦ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭଣୄଯ ଫିଯୀତ ରକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଏହାଯ ଯଣିାଭ ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭଣିଭ ବାଯୀ ଓଯଫିା ୄହାଆାୄଯ 
  ׀

ୄଫୄ ୄଫୄ ଫିଯୀତ ଦାଫୀ ନୁାତ ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄରାଡ/ବାଯୀ ଓଯାମାଏ, ୄମଭିତ ିଓ ିୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଓଭିା ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ରିସୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଅଆଅଯଡଏି ଯ ଅଧୁନଓି ଫନିଣିାଭଓ ନୁସାୄଯ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଦାଫୀ ଅଧାଯତି ୄରାଡଙି୍ଗ ରାକୁ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ ଫସୁ୍ଗନଷି୍ଠ 
ଓାଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଧାଯତି ସଭଗ୍ର ୄାଟ ୄ ପାରି ଈୄଯ ୄଓଫ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ରାକ ୁୄହାଆାଯଫି ׀ 

ଔ) ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଯ ଧିୄଯାଣ  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄବୌତଓି ଅଦଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ମଥାଥ  ନୁଜ୍ଞପି୍ତସଫୁ ସମି୍ମତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ଓୄତଓ ଈଦାହଯଣ ନଭିନୄଯୄ ׀
ଦଅିମାଆଙି׀ 

 

ଉଦାହଯଣ 

i. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକଧା 

ଏଓ ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ଏହ ିସଘୂନା ୄଦଫାାଆଁ ୄମ ଚନିରି୍କୁଡଓି ୂଈ.ସ୍ୱ.ଘା  ଟଣି ରାଆନ ଓଯାୄହାଆଥିଫା ଡଫା କୁଡଓିୄଯ ୟାକ୍ 
ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

ii. ୄଘାଯୀ 

ଏହ ିନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମାଈଙ ିୄମ ସବ୍ନର୍ତ୍ଟି ିଏଓ ଚକୁଅୀ ଦ୍ୱାଯା ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟା ାଆଁ ନଚଯ ଯଔାମାଈଙ ି׀ 

iii. ନଅଁି 

ଗି୍ନ ଫୀଭାୄଯ, ଏହ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଅିମାଏ ୄମ ଯସିଯଟ ିସାଧାଯଣ ଓାମ ୟ ସଭଣ ଫାହାୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଫ ନାହଁ  ׀ 
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iv. ୄଭାଟଯ 

ଏହ ିନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଅିମାଏ ୄମ କାଡଟି ିୄଫକ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଭିା ୄଯସଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଫ ନାହିଁ ׀ 

କ) ୄଓୄତଓ ଧାଯାଯ ପ୍ରୄୟାକ ମାହା ଦାଫୀ/କ୍ଷତ ିଯାଶଓୁି ହ୍ରାସ ଓଯଫି 

ଉଦାହଯଣ 

ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭା : ଂର୍କୁଡଓିୄଯ ୄଙାଟ ଧଯଣଯ ଭୂରୟଫାନ ମନ୍ତ୍ରାତିୄ ଯ ଏଓ ନଭି ାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଭାଟ କ୍ଷତ ିଅଣିାୄଯ ׀ ୄସସଫୁ 
ମନ୍ତ୍ରାତ ିପ୍ରତଫିଦ ଧାଯାଯ ନ୍ତକ ତ ଅୄସ, ମାହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ୄଓଫ ପ୍ରତଫିଦ, ଗ୍ରସାଯତି  ୄଓୌଣସ ିବଙ୍ଗା ଂର୍ଓୁ 
ଭଯାଭତ ିଓଯଫିାଯ ଔଙ୍ଙ  ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଓଯଦିଏି ׀  

ଓାଷ୍ଟ ୂଢା ୄହାଆଥିଫା  ାଆ, ହାଡ  ୄଫାଡ ୄଯ ୄଫୄ ୄଫୄ ୄଓଫ ଧାଯକୁଡଓିଯ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ׀ ଓାଷ୍ଟ ାଆ, ହାଡ  ୄଫାଡ  ଅଦ ି
ଈୄଯ ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା ଓାଟଫିା ଧାଯା ନ୍ତକ ତ ଅୄସ ମାହା ନୁଜ୍ଞପି୍ତ ଦଏି ୄମ ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଂର୍ଓୁ ଓାଟ ିୄଦଆ ଫର୍ଷି୍ଟ ଂର୍ଯ 
ଈୄମାକ ଓଯାମାଈ ׀  

ୄନଓ ସଭଣୄଯ ନ୍ତୄଦ ର୍ୀଣ ଓାଯଫାଯ ାଆଁ ଫିୄ ଦର୍ଯୁ ଅଭଦାନୀ ୄହଈଥିଫା ଚନିରି୍ ଈୄଯ ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭାଯ ଦାଫୀ ଓଯାମାଏ ׀ 
ଏହା ତ ିସମ୍ଭଫ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ୄସସଫୁ ଚନିରି୍ ଈୄଯ କ୍ଷତ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ସଭଦୁ୍ର ଚମାତ୍ରା ସଭଣୄଯ ୂଫ ଯୁ ୄହାଆଥାଆାୄଯ ଓନୁି୍ତ 
ଫାହୟ ଯୀକ୍ଷଣ ସଭଣୄଯ ଦରୁି୍ ନ ଥାଆ ାୄଯ ׀  

ୄସସଫୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫନ୍ଦଯୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ୄଯ ଚନିରି୍ଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ ରିସୀ ସ୍ୱୀଓାଯ ଫୂ ଯୁ ସୄଫ କ୍ଷଣଯ ଧୀନ 
ୄଟ ׀ 

ଖ) ତଯିିକ୍ତ/ଓାଟଫିାୄମାକୟ ଯ ଧିୄଯାଣ 

ୄମୄତୄଫୄ କ୍ଷତ ିଯଭିାଣ ଈଲି୍ଲଖିତ ଓାଟଫିାୄମାକୟ/ତଯିକି୍ତ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆମାଏ  ‘ଫର୍ଷି୍ଟ’ଓୁ  ‘ତଯିକି୍ତ’ ଧାଯା ନ୍ତକ ତ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ସୀଭା ବିତୄଯ ଥିଫା କ୍ଷତ ିୄଦଣ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  

ଏହ ିସଫୁ ଧାଯାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିୄଙାଟ ଯଓଭଯ ଦାଫୀକୁଡଓୁି ହଟାଆଫା ׀ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତଯି ଏଓ ଂର୍ ୄଦଫା ାଆଁ 
ଓୁହାମାଏ, ତାଓୁ ୄଫର୍ୀ ସତଓ  ୄହଫାାଆଁ ଏଫଂ କ୍ଷତ ିନଯିାଓଯଣଯ ବୟାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯାମାଏ ׀ 

ଗ) ଅଫଯଣଯ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ଉଦାହଯଣ 

i. ୄଭାଟଯ : ଏଓ ୁଯୁଣା ୄଭାଟଯ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ଫୟାଓ ସର୍ତ୍ ୄ ଯ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ୄହଫ ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏଓ ସୀଭିତ / 
ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଅଫଯଣ ଥ ାତ୍ ୄଓଫ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଓଫ ୄଦଆାଯନ୍ତ ି׀  

ii. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା : ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ, ମିଏ ସୄଫ ାଙ୍ଙ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ଅଣୁ ସୀଭା ଟି ମାଆଙ,ି ଙୁ୍କ ଫୟାଓ ସର୍ତ୍  
ଥ ାତ୍ ଙ୍ଗତା ରାବ ସହତି ଅଫୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

iii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ : ୄଓୄତଓ ସଭଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଓୄତଓ ସଚଓିର ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓଭିା ଫସ୍ଙା ାଆଁ ଅଫଯଣଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଯଖିାଯନ୍ତ ିଏଫଂ 
ଅଫଯଣ ୄଓଫ ଏଓ ସୀଭିତ ଫସି୍ଗାଯ ମ ୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଈ.ସ୍ୱ. ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ଓଭିା ଘକ୍ଷୁ ୄରନସ ପ୍ରକ୍ରଣିା ׀    

ଘ) ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ (ଙୁଟ) 

ନଭିନ ହାଯ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ, ଓଭିା ସାଧାଯଣ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଡସିଓାଈଣ୍ଟ ୂଙୁଟ  ଦଅିମାଏ ମଦ ିସଙ୍କଟ ନୁଓୂ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଗି୍ନ ଫୀଭାୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଫୃଦ୍ଧିୄ ଯ ୄମାକଦାନ ୄଦଫାାଆଁ ନଭିନରିଖିତ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ଫଘିାଯଓୁ ନଅିମାଏ ׀ 
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i. ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ସିି୍ପଙ୍କରର୍ ସଷି୍ଟଭଯ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ  

ii. ଓବ୍ନାଈଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟୄଯ ହାଆଡ୍ରାଣ୍ଟ ସଷି୍ଟଭଯ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ 

iii. ଫାରିଟ, ନଅଁି ଣା ୄମାକୟ ଗି୍ନ ନଫି ାଓ  ହସ୍ଗଘାତି ନଅଁି ବ୍ନ ଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓଯ ିହସ୍ଗଘାତି ଈଓଯଣକୁଡଓିଯ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ  

iv. ସ୍ୱଣଂଘାତି ଗି୍ନ ସତଓ  ଖଣ୍ଟଯି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ 

ଉଦାହଯଣ 

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଦଅିମାଏ ମଦ ି ୄଭାଟଯ ସାଆଓର ସଫ ଦା ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ାଶ୍ୱ  -ଓାଯ ସହତି 
ଫୟଫହୃତ ହୁଏ, ୄମୄହତୁ ଏହ ିରକ୍ଷଣ କାଡଯି ଧିଓ ସି୍ଙଯତା ଓାଯଣଯୁ ଈନ୍ନତ ସଙ୍କଟୄଯ ୄମାକଦାନ ଓୄଯ ׀  

ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ‚ସଂୂର୍ଣ୍  ୄରାଡ‛ ଡଫା ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ଈୄଯ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ୄଦଫା ାଆଁ ଫଘିାଯ ଓଯିାୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହା 
ୄଘାଯୀ  ଓଭ ୄହଫା ଖଟଣାଓୁ ହ୍ରାସ ଓୄଯ׀  

ଏଓ ସଭୂହ ଫୟକି୍ତକତ ଅଫଯଣ ନ୍ତକ ତ, ଏଓ ଫଡ ସଭୂହଯ ଅଙ୍ଚାଦନ ାଆଁ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ସଫୁ ଦଅିମାଏ, ମାହା ପ୍ରର୍ାସନଓି ଓାମ ୟ  
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଔଙ୍ଙ ଓୁ ଓମ୍ ଓଯଥିାଏ ׀ 

ଙ) ଣ ଦାଫୀ ୄଫାନସ (ଏନ୍ ସ ିଫ)ି 

ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଫର୍  ାଆଁ ନଅିମାଆ ାଯୁଥିଫା ସୄଫ ାଙ୍ଙ ୄଫାନସଯ ଏଓ ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଦଅିମାଏ 
 ଏହାଓୁ ସଭଗ୍ର ସଭହୂ ାଆଁ ଅସଥୁିଫା ଦାଫୀ ନୁାତ ନୁସାୄଯ, ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ୄଓଫ ୄଭାଟ ପି୍ରଭିଣଭ ଈୄଯ ׀
ଏଓ ଓାଟ ୂଡଡିଓଵନ  ଯୂୄ, ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ 

ଣ ଦାଫୀ ୄଫାନସ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ନୁବୂତଓୁି ଈନ୍ନତ ଓଯଫିାାଆଁ ଏଓ ର୍କି୍ତର୍ାୀ ଦ୍ଧତ ିଏଫଂ ଭୂରୟାଙ୍କନ/ ହାଯନଦି୍ଧ ାଯଣ ସଷି୍ଟଭଯ 
ଏଓ ବିନ୍ନ ଂର୍ ୄଟ ׀ ଏହ ିୄଫାନସ ଫୀଭିତ ଠ୍ାୄଯ ଥିଫା ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଓାଯଓଓୁ ଘହି୍ନିାୄଯ ׀ ଏହା ଫୀଭିତଓୁ ଦାଫୀ ନ 
ଓଯଥିିଫା ାଆଁ, ୄଭାଟଯ ଫୀଭାୄଯ ଥିଫା ବ ିଈର୍ତ୍ଭ ଡ୍ରାଆବିଂ ୄଓୌର୍ ଗ୍ରହଣ ଓଯ ିଓଭିା ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀୄଯ ଥିଫା ବ ି
ତା’ସ୍ୱାସ୍ଙୟଯ ଈର୍ତ୍ଭ ମତ୍ନ ୄନଆ, ୁଯସ୍କତୃ ଓୄଯ ׀ 

ଚ) ଗ୍ରାହୟତା 

ମଦ ିସଭନ୍ଧତି ୄବୌତଓି ଅଦ ତୟନ୍ତ ଔଯା ଥାଏ, ସଙ୍କଟ ଣଫୀଭାୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଗ୍ରାହୟ ହୁଏ ׀ ୄସଭାନଙ୍କ 
ତୀତ କ୍ଷତ ି ବିଜ୍ଞତା, ଅଦକଡୁଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଜ୍ଞାନ  ୄଭାଟ ଯୂୄ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭାୄଯ ଗ୍ରହଣୀଣ ସଙ୍କଟସଫୁଯ ଏଓ ତାରିଓା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀   

4. ୄନୈତଓି ଅଦ 

ୄନୈତଓି ଅଦ ନଭିନରିଖିତ ଈାଣୄଯ ଅସ ିାୄଯ: 

ଓ) ସାଧୁତା 

ଔଯା ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ନଷୁି୍ଠଯ ଈଦାହଯଣ ୄହଈଙ ି ୄମ ଏଓ ଫୀଭିତ ଏଓ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ସଓାୄର୍ କ୍ଷତ ି
ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯଫିାଯ ସଂଓଳ୍ପତି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଥାଆ ଫୀଭା ନଏି ׀ ଏଯଓି,ି ଏଓ ସୄଙ୍ଙାଟ ଫୀଭିତଓୁ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତଯି ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ପ୍ରୄରାବିତ ଓଯାମାଏ, ମଦ ିୄସ ଅଥଓି ସଭସୟାୄଯ କତ ିଓଯୁଙ ି׀  

ଔ) ସତଓଧତା 
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କ୍ଷତ ିପ୍ରତ ିଈଦାସୀନତା ୄହଈଙ ିସତଓ ତା ׀ ଫୀଭା ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ, ଫୀଭିତଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିପ୍ରତ ିଏଓ ଔାଭଖିଅରି ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ି
ଯହିାୄଯ ׀ 

ମଦ ିଫୀଭିତ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ମଥାଥ  ଫୟକି୍ତ ବ ିସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ମତ୍ନ ନ ନଏି, ୄନୈତଓି ଅଦ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ୄହଫ ׀ 

କ) ୄଦୟାକିଓ ସଭେନ୍ଧ 

ନମୁିକି୍ତଦାତା- ଓଭ ଘାଯୀ ସଭନ୍ଧ ଔଯା ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ଖଟଓ ୄହାଆାୄଯ׀ 

ଖ) ବୁର ଦାଫୀ 

ଏ ପ୍ରଓାଯଯ ୄନୈତଓି ଅଦ ଈନୀତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଦାଫୀ ଅୄସ ׀ ଏଓ ଫୀଭିତ ହୁଏତ ଚାଣିରୁ୍ଣି ଏଓ କ୍ଷତ ିଖଟାଆ ନ 
ାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଥୄଯ ଏଓ କ୍ଷତ ିଖଟକିୄର, ୄସ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଅଖି ଅଡୄଯ ଯଖିୄଦଆ ମଥାଥ ଯୂୄ ଈଙ୍ଙ 
ଯାର୍ଯି କ୍ଷତିଯୂଣ ଦାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫି ׀ 

 

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିୄନୈତଓି ଅଦଯ ଈଦାହଯଣ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭାୄଯ ଈନୀତ ହୁଏ, ୄମଈଁଠ୍ ିଦାଫୀଦାଯ ତା’ କ୍ଷଭତାଯ ଫଧିଓୁ ଦୀଖ  
ଓଯଫିାଓୁ ଘାହିଁଫ ମାହାଦ୍ୱାଯା କ୍ଷତଯି ପ୍ରଓୃତ/ିକମ୍ଭୀଯତା ହସିାଫୄଯ ମଥାଥ ଯୂୄ ାଆଫାଓୁ ଥିଫା ରାବ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ରାବ ାଆାୄଯ ׀   

ୄଭାଟଯ ଦାଫୀୄଯ ୄସବ ିଏଓ ଅଦ ଅସିାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ମଥାଥ  ଯୂୄ ନୂଅଁ ଂର୍କୁଡଓିଯ ପ୍ରତସି୍ଙାନା ଈୄଯ 
ୄଚାଯ ଦଏି ୄମଈଁଠ୍ ିଓ ିକ୍ଷତ ିପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଂର୍ଓୁ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଯୂୄ ଭଯାଭତ ିଓଯାମାଆାଯଥିାନ୍ତା, ଓଭିା ୄଓୄତଓ ଭଯାଭତ ି
ଥଫା ପ୍ରତସି୍ଙାନା ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓୄଯ ୄମଈଁସଫୁ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି କ୍ଷତ ି/ ନଷ୍ଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ନୁୄହଁ ׀  

ୄନୈତଓି ଅଦକୁଡଓୁି ସହ-ଯାର୍ପି୍ରଦାନ, ଓାଟୄମାକୟ, ଈ-ସୀଭାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓିଯ ଈୄମାକୄଯ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭାୄଯ ଣ-ଦାଫୀ 
ୄଫାନସ ବ ିୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଆ ଓଭ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ସୂଘନା 

i. ସହ-ଯାଶପି୍ରଦାନ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣା ଖୄଟ, ୄନଓ ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ରିସୀ ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭିତ କ୍ଷତଯି ଏଓ ଂର୍ୄଯ ବାକୀଦାଯ ୄହଫା ାଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି ି ଈ.ସ୍ୱ. ମଦ ିଫୀଭିତ କ୍ଷତ ׀ INR 2000 ହୁଏ  ସହ–ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ରିସୀୄଯ 10% ହୁଏ, ୄତୄଫ ଫୀଭିତ INR 
2000 ଦଏି ׀ 

ii. ଉ-ସୀଭା 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ପ୍ରସାଯତି ଫରିଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓାଠ୍ଯୀ ଔଙ୍ଙ , ସଚଓିର, ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓଭିା ଡାକ୍ତଯ ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ରକା 
ରକାଯୂୄ ୄଭାଟ ୄଦଣ ଈୄଯ ସୀଭା ୄଦଆାଯନ୍ତି׀ 

iii.       ଛ      

ଏହାଓୁ ତଯିକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏହା ୄହଈଙ ିଏଓ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଯାର୍ ିମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନଯ ଫୂ ଯୁ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୀଭତି 
ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ, ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଏଓ ରିସୀୄଯ ଓାଟଫିାୄମାକୟ ଯାର୍ ି INR 10000 ହୁଏ, ଫୀଭିତ ପ୍ରଥୄଭ ଦାଫୀ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ କ୍ଷତ ିାଆଁ INR 1000 ୄଦଫ ׀ 
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ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ାଔୄଯ ୄନୈତଓି ଅଦଯ ସୄନ୍ଦହ ହୁଏ, ବିଓର୍ତ୍ଧା ୄସବ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ଅୟାୟିତ ଓଯଫିା ଓଭିୋ ତାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ 
ାଔଓୁ ଅଣଫିା ଉଘତି ନୁୄହଁ ׀ ୄସ ୄସବ ିସଭସୟାକୁଡଓୁି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଓଭଧଓର୍ତ୍ଧାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ଅଣଫିା ଭଧ୍ୟ ଉଘତି ׀   

5. ଳ୍ପ ଫଧି ଭାଓ 

ସାଧାଯଣତଃ, ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯକୁଡଓି ଫାଯ ଭାସଯ ଫଧି ାଆଁ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଏ ׀ ମଦ ି ପି୍ରଭିଣଭ ଏଓ ଳ୍ପ ଫଧି ାଆଁ ନଅିମାଏ, 
ପି୍ରଭଣିଭ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଭାଓ ନୁସାୄଯ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ, ମାହାଓୁ ଳ୍ପ ଫଧି ଭାଓ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଏହା ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମ ଭାଓ ନୁସାୄଯ, ଳ୍ପ ଫଧି ଫୀଭା ାଆଁ ଘାଚ  ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ସଭାନୁାତଓି ଅଧାଯୄଯ 
ନୁୄହଁ ׀   

ଳ୍ପ ଫଧି ଭାନଓ ାଆଁ ଅଫଶୟଓତା  

ଓ  ଏହ ିହାଯକୁଡଓି ରାକ ୁଓଯାମାଏ ଓାଯଣ ରିସୀ ଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙ , 12 ଭାସ ଫଧି ାଆଁ ୄହଈ ଥଫା ଳ୍ପ 
ଫଧି ାଆଁ ୄହଈ, ପ୍ରାଣ ସଭାନ ହ ିଥାଏ ׀    

ଔ  ୁନଃ, ଏଓ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ାଆଁ ୄକାଟଏି ଫର୍ ୄଯ ୄଓଫ ଥଯଓ ାଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ଳ୍ପ ଫଧି ଫୀଭାକୁଡଓିୄଯ ଫାଯଭାଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀ ମଦ ି ଏଓ ସଭାନୁାତଓି 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମାଏ, ଫୀଭିତ କ୍ଷୄଯ ଳ୍ପ ଫଧିଯ ରିସୀସଫୁ ୄନଫା ାଆଁ ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ି ୄହଫ ଏଫଂ ତା’ 
ଦ୍ୱାଯା, ପ୍ରବାଫୀ ଯୂୄ, ଓସିି୍ଗ ହସିାଫୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

କ  ଏହା ଫୟତୀତ, ୄଓୄତଓ ଫୀଭା କୁଣ ହସିାଫୄଯ ସାଭଣିଓ  ୄସହ ିସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟ ଧିଓ ଥାଏ ׀ ଫୀଭାକଡୁଓି ୄଫୄ 
ୄଫୄ ୄସ ବ ିସଭଣୄଯ ନଅିମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ସଙ୍କଟ ସଫୁଠୁ୍ ୄଫର୍ୀ ଥାଏ ଏଫଂ ତା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ 
ଫିକ୍ଷୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଏ ׀  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ୄସବ ିଘଣନଓୁ ୄଯାଓଫିା ାଆଁ ଳ୍ପ ଫଧି ଭାନଓକୁଡଓି 
ସୃଷ୍ଟି ଓଯାମାଆଙ ି׀ ୄସକୁଡଓି ୄସ ସଭଣୄଯ ଫ ିପ୍ରମୁଚୟ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫାର୍ଓି ଫୀଭାଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଏ ׀ 

6. ସଫଧ ନଭିନ ପି୍ରଭିୟଭ 

ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଫ ନଭିନ ପି୍ରଭିଣଭ ଘାଚ  ଓଯଫିା ପ୍ରଥା ୄଟ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରର୍ାସନଓି ଔଙ୍ଙ  ଅଫୃତ 
ୄହାଆମାଏ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ାଔଯୁ ଓ'ଣ ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଏଓ ୄନୈତଓି ଅଦ ଘହି୍ନଟ ଓୄଯ ? 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ ା ାଔଯୁ ଓ'ଣ ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଏଓ ୄନୈତଓି ଅଦ ଘହି୍ନଟ ଓୄଯ ? 

I. ୂଫ  ବ ିରିସୀଓୁ ଘାରୁ ଯୄଔ 

II. ତା ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓୄଯ 

III. ଦାଫୀୄଯ ଏଓ ଂର୍ ାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓୄଯ 

IV. ଏଓ ନ୍ଧ ଘକ୍ଷୁ ଖଯୂାଏ 
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ଖ. ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି

ଏହା ୄହଈଙ ିସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିମାହା ରିସୀ ସର୍ତ୍  ନୁସାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ କ୍ଷତ ିୂର୍ତ୍  ୄଦଫ ׀ ଏଓ ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ସୀଭା ଘଣନ 
ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ତ ିସାଫଧାନ ଯହଫିାଓୁ ଡଫି, ଓାଯଣ ୄସଆଟା ୄହଈଙ ିସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିମାହା ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ ନୁଃପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ ׀    

ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିସଫ ଦା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ହୁଏ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଦାଣିତ୍ୱଯ ସୀଭା ୄଟ ׀ ଏହା ୄହଈଙ ିୄସହ ିଯାର୍ ିମାହା ଈୄଯ 
ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଈନୀତ ୄହଫା ାଆଁ ହାଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଏ ׀    

ଏହା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫାସ୍ଗଫ ଭୂରୟଯ ପ୍ରତନିଧିି ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ମଦ ିଈର୍ଦ୍ଧ୍  ଫୀଭା ହୁଏ, ଫୀଭିତଓୁ ୄଓୌଣସ ିରାବ ଭିୄ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଧା ଫୀଭା 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଦାଫୀ ସଭାନୁାତଓି ଯୂୄ ଓାଭ ୄହାଆମାଏ ׀   

1. ଫୀଭିତ ଯାଶ ିନଦି୍ଧଧାଯିତ ଓଯିଫା 

ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ନଭିନ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଯାଭର୍  ୄଦଫା ଈଘତି୍ ମାହାଓୁ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା 
ୄଫୄ ଭୄନ ଯଖିଫାଓୁ ୄଡ ׀ 

ଓ  ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା: ଏଓ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ି ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା ଏହା 
ଫୀଭିତଯ ଅଣ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଧାଯତି ୄହାଆ ାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ କ୍ଷଭତା ାଆଁ ଫୀଭିତଯ 
ଭାସଓି ଅଣଯ 60 କୁଣ ଓଭିା 100 କୁଣ ସଭାନଯ ରାବ ୄଦଆାଯନ୍ତ ି׀ ସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିଈୄଯ ଏଓ ଈର୍ଦ୍ଧ୍  ସୀଭା ଓଭିା 
‘ଓୟା’ ଯହିାୄଯ ׀ କ୍ଷତିୂଯଣ ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ରକା ୄହାଆାୄଯ ׀ ସଭୂହ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା 
ରିସୀୄଯ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ରକା ଯୂୄ ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ 
ୄଦଣ ସଭଗ୍ର ଯାର୍ ିସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

ଔ  ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା: ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନ୍ତଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ ׀ ଏହା ଅଣୁ ଫକ  ଈୄଯ ଫ ିନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 
ଓୁହନୁ୍ତ 25-40 ଫର୍ ଯ ଅଣୁ ଫକ  ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 10 ରକ୍ଷ ଓଭିା ଧିଓଯ ଫୀଭିତ ଯାର୍ଯି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଆାୄଯ ଏଫଂ 
3 ଭାସଯୁ 5 ଫର୍ ଯ ଅଣୁଫକ  ାଆଁ ଏହା 2 ରକ୍ଷ ଓଭିା ୄସଭିତ ିୄହାଆାୄଯ ׀    

କ  ୄଭାଟଯ ଫୀଭା: ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ୄହଈଙ ିଫୀଭିତଯ ୄଖାର୍ତି ଭୂରୟ ୂଅଆଡବିି  ׀ ଏହା 
ୄହଈଙ ି କାଡଯି ଭୂରୟ ମାହା ନଭି ାଣଓର୍ତ୍ ାଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନଯ କାଡଯି ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭରୂୟ ସହତି ଅଆଅଯଡଏି 
ଫନିଣିାଭଓୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଭୂରୟହ୍ରାସ ପ୍ରତରି୍ତଯ ସପୁ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯ ିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀ ନଭି ାଣଓର୍ତ୍ ାଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭରୂୟୄଯ 
ଞି୍ଜଓଯଣ  ଫୀଭା ଫୟତୀତ ସ୍ଙାନୀଣ ରୁ୍ଳ୍କ/ଓଯ ସମି୍ମତି ଥାଏ ׀   

IDV= (ନଭି ାଣଓର୍ତ୍ ାଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭୂରୟ-ଭୂରୟ ହ୍ରାସ +ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ମାହା ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭୂରୟ –ଭରୂୟ 
ହ୍ରାସୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ନୁୄହଁ  ଏଫଂ ଞି୍ଜଓଯଣ  ଫୀଭା ଔଙ୍ଙ ଓୁ ଫହବି ୁ ତ ଓୄଯ ׀ 

ୁଯୁଣା ୄହାଆମାଆଥିଫା ଓଭିା 5 ଫର୍ ଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍  ୄହାଆମାଆଥିଫା କାଡକିୁଡଓିଯ IDV ଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତଙ୍କ ାଯସ୍ପଯଓି 
ସମ୍ମତିୄ ଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମାଏ ׀ ଭୂରୟ ହ୍ରାସ ଯଫିୄର୍ତ୍ , ୁଯୁଣା ଓାଯସଫୁଯ IDV ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ, ଓାଯ ଫୟଫସାଣୀ ଅଦଙି୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ଓଯାୄହାଆଥିଫା କାଡଯି ଫସ୍ଙାଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମାଏ ׀ 

IDV ୄହଈଙ ିକ୍ଷତିଯୂଣଯ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ୄମୄତୄଫୄ କାଡଟି ିୄଘାଯୀ ୄହାଆମାଏ ଓଭିା ଯୂା କ୍ଷତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ୄସହ ି
IDV ାଆଫା ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଯୂୄ ସୁାଯରି୍ ଓଯାମାଏ ମାହା ଓାଯଯ ଫଚାଯ ଭରୟଯ ାଔାାଖି ହୁଏ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ 
ଫୀଭିତଓୁ IDV ଓମ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ 5% ଯୁ 10% ଯ ଫୟଫଧାନ ୄଦଆଥାନ୍ତ ି׀ ଓମ୍ IDV ଯ ଥ  ଓମ୍ ପି୍ରଭଣିଭ ׀ 

ଖ) ଗି୍ନ ଫୀଭା 
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ଗି୍ନ ଫୀଭାୄଯ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ଫଚାଯ ଭୂରୟ ଓଭିା ଖଯ/ପ୍ଳାଣ୍ଟ ଏଫଂ ମନ୍ତ୍ରାତ ି  ପିସ, ଘଯଯ ନୁଃସ୍ଙାନ ଭୂରୟ ଅଧାଯୄଯ 
ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ୄସକୁଡଓିଯ ଫଚାଯ ଭରୂୟ ଅଧାଯୄଯ ଅଫୃତ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଭୂରୟ ହ୍ରାସ ଙାଡ ିଫସୁ୍ଗଯ 
ଭୂରୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଗ) ସଂଯକି୍ଷତ ଚନିଷି (ଷ୍ଟଓ) ଫୀଭା 

ଷ୍ଟଓକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିୄହଈଙ ିୄସକୁଡଓିଯ ଫଚାଯ ଭୂରୟ ׀ ଫୀଭିତ ଓୁ ୄସହ ିଭରୂୟ ହସିାଫୄଯ କ୍ଷତ ିଯୂଣ ଦଅିମିଫ 
ୄମଈଁ ହସିାଫୄଯ ଏହ ିଷ୍ଟଓକୁଡଓୁି, କ୍ଷତ ିୄଯ, ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଭୂ ଦାଥ କୁଡଓୁି ପ୍ରତସି୍ଙାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ କ୍ରଣ ଓଯା ମାଆ 
ାୄଯ ׀ 

ଘ) ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକଧା (ୄଫାୄଛଆ) ଫୀଭା 

ଏହା ଏଓ ସମ୍ମତ ଭୂରୟାଙି୍କତ ରିସୀ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିନୁଫନ୍ଧ ସଭଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଯାଚନିାଭା 
ହସିାଫୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ଏଥିୄଯ ଔାଈଟ ିଦ୍ରଫୟଯ ଭରୂୟ ଯାର୍ ିୄମାକ ଫୀଭା + ୄଫ୍ରଟ ଥ ାତ୍ CIF ଭୂରୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ 
ଥାଏ ׀ 

ଙ) ସାଭୁଦି୍ରଓ ହର ଫୀଭା 

ସାଭଦିୁ୍ରଓ ହର ଫୀଭାୄଯ, ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିୄହଈଙ ିନୁଫନ୍ଧ ଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତପି୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିିଫା ଭୂରୟ 
  ׀ ଏହ ିଭୂରୟ ଏଓ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ହର/ଚାହାଚଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଭରୂୟ ହୁଏ ׀

ଚ)  ଦାୟିତ୍ୱ ଫୀଭା 

ଦାଣିତ୍ୱ ରିସୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ୄହଈଙ ି ସଙ୍କଟ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଯ ଭାତ୍ରା, ୄବୌକଓି ଫସି୍ଗାଯ ଅଧାଯତି 
ୄଦୟାକିଓ ଣୁନଟିକୁଡଓିଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଏସ, ୄାଚଯ ׀ ତଯିକି୍ତ ଓାନୁନୀ ଭରୂୟ  ଔଙ୍ଙ  ଭଧ୍ୟ ଦାଫୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ଯ ଂର୍ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିଈୄଯାକ୍ତ ଭାଦଣ୍ଡ ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ଏଓ ଡାକ୍ତଯ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫୄହା ଦାଫୀ ଠ୍ାଯୁ ତାଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଯାଭର୍  
ଦିନ୍ତ ି׀   

I. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଫୀଭା 

II. ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା 

III. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ହର ଫୀଭା 

IV. ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା 

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକ ୀଓଯଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା  ୄସକୁଡଓି ୄଓଈଁ ଫକ ୄ ଯ ଅସୁଙନ୍ତ,ି ତାହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିା ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ 
ୂଭୂରୟାଙ୍କନ  ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ୄଟ ׀  

ଔ  ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି ଏଓ ସଙ୍କଟ ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ଓ ିନୁୄହଁ ଏହା ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଏଫଂ ମଦ ିୄଟ, 
ୄଓଈଁ ହାଯ, ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଫୀଭାଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ׀  

କ  ହାଯ ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ଏଓ ଦଅିମାଆଥିଫା ଣୁନଟି୍ ଯ ଭରୂୟ ׀  
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ଖ  ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣଯ ଭୂ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ୄମ ଫୀଭାଯ ଭୂରୟ ମୄଥଷ୍ଟ  ମଥାଥ  ଥିଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଗ  ଔଙ୍ଙ , ସଂଯକ୍ଷଣ  ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରତରି୍ତ ୄମାକଓଯ ି ‘ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭଣିଭ’ ଓୁ ୄମାକୟଯୂୄ ୄରାଡ ଓଯାମାଏ /ବାଯୀ ଓଭିା 
ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯାମାଏ ׀ 

ଘ  ଫୀଭା ବାର୍ାୄଯ ଅଦ ଦ ୄସହ ି ଯିସି୍ଙତ ି ଓଭିା ରକ୍ଷଣ ଓଭିା ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟତାକୁଡଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ମାହା ଏଓ ଦଅିମାଆଥିଫା 
ଫିଦ ଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷତଯି ସମ୍ଭାଫନା ସୃଷି୍ଟ ଓୄଯ ଓଭିା ଫୃଦ୍ଧଓିୄଯ ׀  

ଙ  ଓାଟଫିାୄମାକୟ/ତଯିକି୍ତ ଧାଯାକୁଡଓୁି ରାକୁଓଯଫିାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିୄଙାଟ ଦାଫୀକୁଡଓୁି ହଟାଆଫା ׀  

ଚ  ଣ ଦାଫୀ ୄଫାନସ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ବିଜ୍ଞତା/ନୁବୂତ ି ଓୁ ଈନ୍ନତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ର୍କି୍ତର୍ାୀ ଦ୍ଧତ ି ଏଫଂ ଏହା ହାଯ 
ନଦି୍ଧ ାଯଣ/ଭୂରୟାଙ୍କନ ପ୍ରଣାୀଯ ଏଓ ବିନ୍ନ ଂର୍ ୄଟ ׀  

ଛ  ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିୄହଈଙ ିସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ମାହା ରିସୀ ସର୍ତ୍  ନୁମାଣୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଯୂୄ ୄଦଫ ׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

a) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

b) ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ/ଭୂରୟାଙ୍କନ 

c) ୄବୌତଓି ଅଦ 

d) ୄନୈତଓି ଅଦ 

e) କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି

f) ରାବ 

g) ପି୍ରଭଣିଭ ୄରାଡ/ବାଯୀ ଓଯଫିା 

h) ନୁଜ୍ଞପି୍ତ 

i) ଓାଟଫିାୄମାକୟ 

j) ତଯିକି୍ତ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫୟତା  କମ୍ଭୀଯତା ଫୀଭା ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ରୁ୍ଦ୍ଧ ପି୍ରଭିଣଭ କ୍ଷତସିଫୁ ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ, ଫର୍ୟ ଏହା ପ୍ରର୍ାସନଓି ଔଙ୍ଙ  ଓଭିା ରାବଓୁ ହସିାଫଓୁ ନଏି ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ ା ୄଓୌଣସ ିୄନୈତଓି ଅଦଯ ଟଓଫିା ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ଫୄହାଯ ଦାଫୀ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଡାକ୍ତଯଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ଓଯିାୄଯ  ׀ 

 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ, ____________ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ׀ 

I. ଫୀଭିତ 

II. ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ 

III. ବିଓର୍ତ୍ ା 

IV. ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ 

ପ୍ରଶନ 2 

_____________ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଏଓ ଣୁନଟିଯ ଭରୂୟ ׀  

I. ହାଯ 

II. ପି୍ରଭଣିଭ 

III. ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି

IV. ୄଫାନସ 

ପ୍ରଶନ 3 

__________ୄହଈଙ ିସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ମାହା ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓଯଫି ମିଏ ଏଓ ଦାଫୀ ଈସ୍ଙାିତ 
ଓୄଯ ׀   

I. ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି

II. ପି୍ରଭଣିଭ 

III. ଯାଆଡଯ 

IV. ରାବ 

 

ପ୍ରଶନ 4 
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____________ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ାଆଁ ସୂଘନାଯ ଏଓ ଈତ୍ସ ନୁୄହଁ     

I. ଏଓ ପ୍ରସ୍ଗାଫଓଯ ଫାର୍ଓି ଅଓାଈଣ୍ଟ 

II. ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫୂ -ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଙ୍କଟ ସୄଫ କ୍ଷଣ 

III. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ  

IV. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ପ୍ରଶନ 5 

ଅଦକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ:ି 

I. ଓାଯଓସଫୁ ମାହା କ୍ଷତଯି ପ୍ରବାଫଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯନ୍ତ ି

II. ଓାଯଓସଫୁ ମାହା କ୍ଷତଯି ଫାଯଭାଯତାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯନ୍ତ ି

III. ଓାଯଓସଫୁ ମାହା କ୍ଷତଯି ପ୍ରବାଫ  କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯନ୍ତ ି

IV. ଓାଯଓସଫୁ ମାହା କ୍ଷତଯି ପ୍ରବାଫ  କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯନ୍ତ ି 

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ସତୟ ? 

ୄବୌତଓି ଅଦକୁଡଓି :  

I. ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ନୁହନ୍ତ ି

II. ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯା ମାଆାୄଯ ନାହିଁ 

III. ଫାରାନସ ର୍ୀଟ ଯୁ ହସିାଫ ଓଯା ମାଆାୄଯ 

IV. ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ସୂଘନା ଠ୍ାଯୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଆାୄଯ   

ପ୍ରଶନ  7 

ୄଭାଟଯ ଫୀଭାୄଯ ନୁଜ୍ଞପି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄହଈଙ ି: 

I. କାଡଟିଓୁି ପ୍ରତଦିନି ୄଧାଆଫାଓୁ ଡଫି 

II. କାଡଟି ିୄଫକ ଯୀକ୍ଷଣ ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହ ଁ

III. କାଡଟି ିଫୟକି୍ତକତ ଈୄମାକ ାଆଁ ଚନିରି୍ତ୍ର ୄଫାହଫିା ରାକି ଫୟଫହୃତ ୄହଫା ଈଘତି ନୁୄହ ଁ

IV. କାଡଟିଓୁି ପ୍ରତ ିଦନି 200 ଓଭିି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଘାଆଫା ଈଘତି ନୁୄହ ଁ

ପ୍ରଶନ 8 

ଓାଟଫିାୄମାକୟ ଧାଯାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ:ି 

I. ଦାଫୀ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନଓୁ ଏୄଡଆ ୄଦଫା 
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II. ୄଙାଟ ୄଙାଟ ଦାଫୀଯ ଯାର୍ପି୍ରଦାନଓୁ ହଟାଆୄଦଫା 

III. ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଓଷ୍ଟ ହୁଞ୍ଚାଆଫା  

IV. ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଫଢାଆଫା 

ପ୍ରଶନ 9 

ଯସିଯୄଯ ସିି୍ପଙ୍କରର୍ ସଷି୍ଟଭଯ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ: 

I. ସଙ୍କଟଓୁ ଫଢାଏ 

II. ସଙ୍କଟଓୁ ଓଭ ଓୄଯ 

III. ସଙ୍କଟଓୁ ନା ଫଢାଏ ନା ଓଭ ଓୄଯ 

IV. ହୁଡଙି୍ଗ ଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଫଢାଏ 

ପ୍ରଶନ 10 

ୄଭାଟଯ ଫୀଭାୄଯ ଫୀଭିତଯ ୄଖାର୍ତି ଭୂରୟ ସମି୍ମତି ଓୄଯ :  

I. ଞି୍ଜଓଯଣ 

II. ନଭି ାଣଓାଯୀଙ୍କ କ୍ରଣ ଭରୂୟ 

III. ନଭି ାଣଓାଯୀଙ୍କ ଫକି୍ରଣ ଭୂରୟ 

IV. ଭନଭାନୀ ଭୂରୟ ଖଟଓ 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀   

ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିୄହଈଙ ିସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ମାହା ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଫି ମିଏ ଏଓ ଦାଫୀ ଈସ୍ଙାିତ 
ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  
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ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ାଆଁ ସଘୂନାଯ ଏଓ ଈତ୍ସ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଅଦକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ିଓାଯଓସଫୁ ମାହା କ୍ଷତକିୁଡଓିଯ ପ୍ରବାଫ  କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ୄବୌତଓି ଅଦକୁଡଓି ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ସୂଘନାଠ୍ାଯୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ୄଭାଟଯ ଫୀଭାୄଯ ନୁଜ୍ଞପି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄହଈଙ ିୄମ କାଡଟି ିୄଫକ ଯୀକ୍ଷଣ ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଫା ଈଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଓାଟଫିାୄମାକୟ ଧାଯାଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିୄଙାଟ ୄଙାଟ ଦାଫୀଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନଓୁ ହଟାଆ ୄଦଫା ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଯସିଯୄଯ ସିି୍ପଙ୍କରଯ ସଷି୍ଟଭଯ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ନଅଁିଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଓଭ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ୄଭାଟଯ ଫୀଭାୄଯ ଫୀଭିତଯ ୄଖାର୍ତି ଭୂରୟ ନଭି ାଣଓାଯୀଯ ଫକି୍ରଣ ଭରୂୟଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ׀ 



 

552 

 

ଧ୍ୟାୟ 25 
ଫୟକି୍ତକତ ଏଫଂ ଔଘୁୁଯା ଫୀଭା 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ୂଫ ଫର୍ତ୍ ୀ ଧ୍ୟାଣକୁଡଓିୄଯ ଅୄଭ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଧାଯଣା  ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣି ାଯଙୁି׀   ସାଧାଯଣ ଫୀଭା 
ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ରକା ରକା ଫଚାଯୄଯ ରକା ରକାଯୂୄ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄସକଡୁଓୁି ସବ୍ନର୍ତ୍,ି ଅଓସି୍ମଓ  ଦାଣିତ୍ୱ 
ହସିାଫୄଯ ଫକ ୀଓୃତ ଓଯନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ନୟ ୄଓଈଁଠ୍,ି ୄସକୁଡଓୁି ଗି୍ନ, ସାଭୁଦି୍ରଓ, ୄଭାଟଯ  ନୟାନୟ ହସିାଫୄଯ ସଭୂହ ଓଯାମାଏ ׀
ଧ୍ୟାଣୄଯ, ସାଧାଯଣ ଈତ୍ପାଦ, ୄମଯ ି ଓ ି ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା, ସ୍ୱାସ୍ଙୟ, ମାତ୍ରା, ଖଯ  ୄଦାଓାନୀ ୄମଈଁକୁଡଓୁି ୄସବ ି ଔଘୁୁଯା 
ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କ୍ରଣ ଓଯାମାଏ, ୄସକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘତି ୄହାଆଙ ି׀ 

ଧ୍ୟଣନ ଯଣିାଭ 

 

ଓ. କହୃଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଫୀଭା 
ଔ. ଗ. ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭା 
କ. ଘ. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା 

 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆାଯିୄ ଫ : 

1. କୃହଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଫୀଭା ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ 

2. ୄଦାଓାନ ଫୀଭା ଅଫଯଣ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ାଆଁ 

3. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ାଆଁ 

ଓ. କହୃସ୍ଙଯ ଫୀଭା 

ଓ. ଔଘୁୁଯା ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ  

ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓୁି ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ହତିଓୁ ଅଫଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ କ୍ରଣ ଓଯାମାଏ ׀ ମଦି 
ୄସବ ି ଫୀଭାକୁଡଓି ାଆଁ ୄଙାଟ ୄଙାଟ ଫୟାାଯଓି ଓଭିା ଫୟଫସାଣିଓ ହତି ଥାଆାୄଯ, ଏକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଫକି୍ର ି
ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଫଚାଯୄଯ ଏକୁଡଓୁି ‘କ୍ଷଦୁ୍ର ଟିୄ ଓଟ’ ରିସୀ ଓଭିା ‘ଔଘୁୁଯା ରିସୀ’ ଓଭିା ‘ଔଘୁୁଯା ଈତ୍ପାଦ’ ଓୁହାମାଏ ׀ ଖଯ, ୄଭାଟଯ 
ଓାଯ, ଦୁଆଘଓଅି, ୄଦାଓାନ ବ ି ୄଙାଟ ଫୟଫସାଣକୁଡଓି ଅଦ ି ଏହ ି ଫକ  ନ୍ତକ ତ ׀ ଏହ ି ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ୄସହ ି
ବିଓର୍ତ୍ ା/ଫତିଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଫକି୍ରି ଓଯାମାଏ ୄମଈଭଁାୄନ ଫୟକି୍ତକତ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓଯନ୍ତ ିୄମୄହତୁ ୄକ୍ରତାଭାୄନ 
ଭଧ୍ୟ ଭୂଔୟତଃ ୄସହ ିଈୄବାକ୍ତା ୄଶ୍ରଣୀଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

ଔ. କୃହସ୍ଥଯ ଫୀଭା  

ଓ) ଅୄଭ ଓାହିଁଓ ିକୃହସ୍ଥ ଫୀଭା ଅଫଶୟଓ ଓଯୁ ? 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 
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 ‘ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ଫୀଭା ରିସୀ’ 

i. ଏଓ କହୃସ୍ଙ ରିସୀ ୄଓଫ ୄସହ ିହାନକିୁଡଓି ଈୄଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ରିସୀୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଥିଫା ଫିଦ ଓଭିା 
ଖଟଣାଠ୍ାଯୁ ଫୀଭିତଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ii. ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀସଫୁ ଏଓ ଫୟାଓ ଅଙ୍ଚାଦନ ଓଭିା ପ୍ରର୍ସ୍ଗ ରିସୀ ସଫୁଯ ୄମଈକଁୁଡଓି ଧିଓାଂର୍ ଫିଦଓୁ ଅଫଯଣ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିଓଭ ଔଙ୍ଙ ଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଓଣିା ମାଆ ାୄଯ ׀ 

‘ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ’ 

i.  ‚ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ‛ ଯ ଥ  ୄହଈଙ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଙ୍କଟ ମାହାଓୁ ନୁଫନ୍ଧ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଫଚତି ଓୄଯ ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ୱତଃ 
ଯୂୄ ଅଫୃତ ହୁଏ ׀ ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଏଓ ସଭସ୍ଗ-ସଙ୍କଟ କହୃସ୍ଙ ରିସୀ ପ୍ରଓାର୍ୟଯୂୄ ଫନୟା ଅଙ୍ଚାଦନଓୁ 
ଫଚତି/ଫହବି ୁ ତ ଓୄଯ ନାହିଁ, ୄତୄଫ ଫନୟା ଦ୍ୱାଯା କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ଗ ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ ଖଯଓୁ ଅଫଯଣ ଦଅିମିଫ ׀   

ii. ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ଅଫଯଣ ମାହା ୄଓଫ ୄସହ ି ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫଚତି ଓୄଯ ୄମଈକଁୁଡଓି ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ନୁଫନ୍ଧୄଯ 
ଈରିଳଖିତ ଙ ି׀ ୄଓଈଁଟଓୁି ଫହବି ୁ ତ ଓଯାମିଫ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହଫ ׀  

iii. ସଭସ୍ଗ-ସଙ୍କଟ ଫୀଭା ଫର୍ୟ ଈରବ୍ଧ ସଫ ାଧିଓ ଫୟାଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଙ୍ଚାଦନ/ଅଫଯଣ ୄଟ ׀ ୄତଣୁଓଯ ିଏହା ନୟ ପ୍ରଓାଯଯ 
ରିସୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷା ଅନୁାତଓି ଯୂୄ ଧିଓ ଭରୂୟଯ ୄହାଆଥାଏ , ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭାଯ ଭୂରୟଓୁ ଏଓ ଦାଫୀଯ 
ସମ୍ଭାଫୟତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଭାମାଆଥାଏ ׀ 

ଖଯ ୄହଈଙ ିଏଓ ସ୍ଙାନ ୄମଈଁଠ୍ ିସ୍ୱନସଫୁ ନଭିିତ ହୁଏ ଏଫଂ ସୃ୍ମତସିଫୁଓୁ ସାଆତ ିଓଯ ିଯଔାମାଏ, ନଚିଯ ଏଓ ଖଯ ଥିଫା ଅଭଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ଧିଓାଂର୍ଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ଦୀଖ  ଅଓାଂକି୍ଷତ ସ୍ୱନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଅଭଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ମିଏ ଏଓ ଖଯ ଓଣିିଫା ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନିନ୍ତ,ି ଏଓ 
କୃହ ଊଣଓୁ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଘଣନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏଓ କୃହ ଊଣ ଅଭ ଚୀଫନଯ ଦୀଖ ତଭ ଊଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି, ମାହା ାଆଁ ଏଓ ଦୀଖ ାଫଧି 
ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଊଣ ାଆଫା ାଆଁ ଅଭଓୁ ଫୟାଙ୍କଓୁ ୄଦଫାାଆଁ  ଊଣଯ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଫୀଭା ୄନଫା ଅଫର୍ୟଓତା ହୁଏ ׀  

ଖଯ ଫୟତୀତ, ଖଯଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ ׀ ଖୄଯ ଅସଫାଫତ୍ର  ୄଟରିବିଚନ, ୄଯଫି୍ରୄଚୄଯଟଯ, ୋସଙି୍ଗୄଭସନି ଅଦ ି
ବ ିଭୂରୟଫାନ ଈଓଯଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଥାଏ ׀ ଓଙି ିସୁନା ଓଭିା ଯୂା ରଙ୍କାଯ ଏଫଂ ୄଣ୍ଟଂି ଓଭିା ରବୟ ଓାଓୃତ ିବ ିର୍ଳି୍ପଓୃତ ିଭଧ୍ୟ 
ଥାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିସଫୁକୁଡଓି ନଅଁି, ବୂଭିଓବ୍ନ, ଫନୟା ଅଦ ିଦ୍ୱାଯା ନଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା ୄଘାଯୀ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିସଫୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି
ଯଫିାଯଯ ସଂଘଣଯ ଈୄମାକ ଓଯ ିଈଙ୍ଙ ଭରୂୟୄଯ ଓଣିା ୄହାଆଥାଏ, ମାହାଯ ହାନ ିଅଥଓି ଫିର୍ତ୍ଯି ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ׀ କୃହସ୍ଙ 
ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟାଓ ରିସୀ ମାହା ଈୄଯାକ୍ତ ଯସିି୍ଙତସିଫୁଯ ଭୁଓାଫରିା ଓଯଫିା ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ 

ଔ) କୃହସ୍ଥ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଓ’ଣ ଅଫୃତ ହୁଏ ? 

ସୂଘନା  

ୟାୄଓଜ୍ ଓଭିୋ ଙତ୍ର ରିସୀ 

i. ୟାୄଓଚ ଓଭିା ଙତ୍ର ରିସୀ, ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଦସ୍ଗାଫଚି ନ୍ତକ ତ, ଓବଯକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ii. ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସହ ିଓବଯସଫୁ ଯହଙି ିୄମଯଓି ିକୃହସ୍ଙ ରିସୀ, ୄଦାଓାନୀ ରିସୀ, ପିସ ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ଆତୟାଦ,ି 
ମାହା, ୄକାଟଏି ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, ଖଯ, ଫସୁ୍ଗ ଅଦ ିସହତି ଫବିିନ୍ନ ୄବୌତଓି ସବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାୄହଁ ׀    

iii. ୄସବ ିରିସୀକୁଡଓି ୄଓୄତଓ ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ଓଭିା ଦାଣିତ୍ୱ ଅଫଯଣକୁଡଓୁି ଫ ିସମି୍ମତି ଓଯିାୄଯ ׀  

iv. ୟାୄଓଜ୍ ଓବଯକୁଡଓିଯ ସଭସ୍ଗ ନୁବାକ ାଆଁ ସାଧାଯଣ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ଥାଆାୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁବାକକୁଡଓି 
ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍  ଫ ିଥାଆାୄଯ ׀ 
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କୃହସ୍ଙ ଫୀଭା କହୃ ସଂଯଘନା  ଏହାଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ନଅଁି, ଦଙ୍ଗା, ାଆ ଫିୄ ଫାଟ, ବୂଭିଓବ୍ନ ଅଦ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ଦଏି ׀ ସଂଯଘନା 
ଫୟତୀତ, ଏହା ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ୄଘାଯୀ, ଯାଧ ସଘୂଓ ତକି୍ରଭଣ  ଡଓାଣତ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ରଙ୍କାଯ, ିନ୍ଧଫିା ସଭଣୄଯ ୄହଈ ଓଭିା ତାରା ଡଥିିଫା ଅରଭାଯୀୄଯ ଯଔା ମାଆଥାଈ, ଓୁ ଭଧ୍ୟ କୃହସ୍ଙ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଫୀଭିତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୁଯାତନ ଚନିରି୍  ଓାଓୃତ ିାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଅଫଯଣ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭା ଫୟକି୍ତକତ ସାଭଗ୍ରୀଯ ହାନ,ି ଖୄଯାଆ  ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ଈଓଯଣକୁଡଓିଯ ୄଫୈଦୁୟତଓି  ମାନ୍ତ୍ରଓି ଫପିତା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ 
ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଡାର ସାଆଓର, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା  ଶ୍ରଭିଓଭାନଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଅଫଯଣ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା ହାନ ିସାଧାଯଣତଃ ନଅଁି, ଫଚୁିୀ, ଫିୄ ଫାଯଣ  ଫାଣୁମାନ ତନ/ପ୍ରବାଯ ନଷ୍ଟ ହାନ ିୂସାଧାଯଣତଃ FLEXA ଯୂୄ 
ଯଘିତି ; ଛଡ, ୄତାପାନ, ଫନୟା  ଚପ୍ଳାଫନ ୂସାଧାଯଣତଃ STFI ଯୂୄ ଯଘିତି ; ଏଫଂ ୄଘାଯୀଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଅଙ୍ଚାଦନ 
ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ହୁଏ ׀ ଈଙ୍ଙ ୄନଟୄମାକୟ ଫୟକି୍ତ ୂHNI) ୄମଈଁ ଭାନଙ୍କ ଦାଭୀ ଖଯ ଙ,ି ଙ୍କ 
ଫୃଦ୍ଧ ିସହତି, ଏହ ିଫୀଭାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫିୁଙ ି׀   

ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ  

ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ାସ  ୄଟରିବିଚନ ଫୀଭା, ମଦି ଏହ ିଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ହୁଏ, ଓୁ ରକା ରକା ନଅିମାଆାୄଯ ମଦ ିଫୀଭିତ ଘାୄହଁ ׀ 
ଅତଙ୍କଫାଦଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫହବି ୁ ତ ଓଯାମାଏ, ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଫସି୍ଗାଯଣ ଯୂୄ ଅଫୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ମୁଦ୍ଧ  ୄସହ ିୄଶ୍ରଣୀଯ ଫିଦକୁଡଓି; 
ଭୂରୟହ୍ରାସ; ଫୟଫହାଯ ୄମାକଁୁ ବଙ୍ଗାଯୁଚା/ପଟାପଟ;ି ଯଣିାଭଚନତି ହାନ ି ଅଣଫଓି ଫିଦକୁଡଓି ଫଚତି ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

କ) ଫୀଭିତ ଯାଶ ିଏଫଂ ପି୍ରଭୟିଭ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄଓଭିତ ିଫୀଭିତ ଯାଶଓୁି ନଦି୍ଧଧାଯିତ ଓୄଯ ? 

i. ସାଧାଯଣତଃ, ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଯ ଦୁଆଟ ି ଦ୍ଧତ ି ଙ ି ି କାଟଏି ୄହଈଙ ିଫଚାଯ ଭରୂୟ ୂଏମ୍. ବି.   ନୟଟୄ ׀
ୄହଈଙ ିନୁଃସ୍ଙାନ ଭୂରୟ ୂଅର୍.ଅଆ. ବି  ׀ ଏମ୍. ବି. ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ହାନ ିଖଟିୄ ର, ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଭୂରୟହ୍ରାସ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ 
ଅଣୁ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ି ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନ୍ତକ ତ, ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ପ୍ରତସି୍ଙାନା ଓଯଫିା ାଆଁ ତାଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଯଭିାଣଯ ଯାର୍ ׀
ଦଅିମାଏ ନାହିଁ ׀  

ii. ଅଯ. ଅଆ.ବି. ଦ୍ଧତିୄ ଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭିତ ଯାର୍ଯି ସୀଭା ନ୍ତକ ତ ପ୍ରତସି୍ଙାନାଯ ଭୂରୟ ୄଦଫ ׀ ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନ୍ତକ ତ, 
ୄଓୌଣସ ିଭରୂୟହ୍ରାସଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ନଅିମିଫ ନାହିଁ ׀ ୄକାଟଏି ସର୍ତ୍  ୄହଈଙ ି ୄମ ଦାଫୀ ାଆଫା ାଆଁ ହାନ ିହଞ୍ଚଥିିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି 
ଭଯାଭତ/ିପ୍ରତସି୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ ଏହା ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଈଘତି ୄମ ଅଯ. ଅଆ. ବି. ଦ୍ଧତଓୁି ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ୄଓଫ 
ସ୍ଙାଣୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିାଆଁ, ଷ୍ଟକ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଥିଫା ଷ୍ଟଓ ବ ିନୟ ସବ୍ନର୍ତ୍କିଡୁଓି ାଆଁ ନୁୄହଁ ׀ 

ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ କହୃଯ ନୁଃ ନଭି ାଣ ଭୂରୟ ୂଏଫଂ ଫଚାଯ ଭରୂୟ ାଆଁ ନୁୄହଁ  ାଆଁ ଏହାଯ ସଂଯଘନାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯନ୍ତ ି  ୁନନଭି ାଣ ׀
ଭୂରୟ ୄହଈଙ ିକୃହଓୁ ନୁଃନଭି ାଣ ଓଯଫିାୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ମଦ ିଏହା ନଷ୍ଟ ୄହାଆମାଏ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଫଚାଯଭରୂୟ ଘାହଦିା, ୂର୍ତ୍ ି
ଆତୟାଦ ିଓାଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀  

ଫୀଭିତ ଯାର୍ଓୁି ଫୀଭିତଯ ଖଯଯ ନଭିିତ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ପ୍ରତ ିଫକ  ପୁଟଯ ନଭି ାଣ ହାଯ ସହତି କଣୁନ ଓଯ ିସାଧାଯଣତଃ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯାମାଏ ׀ ଖଯଯ 
ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଅସଫାଫ ତ୍ର, ସ୍ଙାଣୀ ଯୂୄ ଯହ ିାଯୁଥିଫା ଫସୁ୍ଗ, ୄାର୍ାଓତ୍ର, ଫାସନ, ଅଦକିୁଡଓିଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଫଚାଯ ଭୂରୟ ଥ ାତ୍ ୄସ 
ବ ିଫସୁ୍ଗଯ ଭରୂୟହ୍ରାସ ୄଯ ଘତି ଫଚାଯ ଭୂରୟ ଅଧାଯୄଯ ଓଯାମାଏ ׀  
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ପି୍ରଭଣିଭ ଫୀଭିତ ଭରୂୟ  ନଅିମାଆଥିଫା ଅଫଯଣ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯଫି ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭା ରିସୀ ସନ୍ଦବ ୄଯ ନଭିନ ଫକ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିସଠ୍କି୍ ?  

I. ଏଓ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଫୟାଓ ଅଫଯଣ ରିସୀ ମାହା ଧିଓାଂର୍ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଙ୍ଚାଦନ ଦଏି, ୄକ୍ଷା ଏଓ ଓଭ 
ଭୂରୟଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

II. ଏଓ ଫୟାଓ ରିସୀ ମାହା ଧିଓାଂର୍ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଙ୍ଚାଦନ ଦଏି; ଓୁ ଏଓ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ ୄକ୍ଷା ଏଓ ଓଭ ଭରୂୟଯ 
ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

III. ଏଓ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ ଓଭିା ଫୟାଓ ରିସୀ ସଭାନ ଭରୂୟୄଯ ଅୄସ ׀  

IV. ଏଓ କୃହସ୍ଙ ରିସୀ ସନ୍ଦବ ୄ ଯ, ୄଓଫ ଏଓ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ଫୟାଓ ରିସୀକୁଡଓି ଈରବ୍ଧ ନାହିଁ 
 ׀

 

ଔ. ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭା 

ଫୟାାଯ ଓଯଫିା ୄହଈଙ ିଏଓ ଅଥଓି/ରାବ ଦାଣଓ ଓାମ ୟଓା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଈଦୟଭୀ ଘାହିଁଫ ୄମ ତାଯ ଫୟଫସାଣ ରାବଦାଣଓ ୄହଈ 
 ׀ ଏହା  ନା ୄଓଫ ଅଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ିତୁ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫ ିୄଟ ׀ ଦାଓାନସଫୁ ଅଭ ୄଦର୍ୄଯ ୄନଓଙ୍କ ାଆଁ ଔଚଣାଯ ଈତ୍ସୄ ׀
ୄଦାଓାନୀ ଫୟାାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ନ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଘନି୍ତା ମାହା ତା ଫୟଫସାଣ ଈୄଯ ଫିଯୀତ ପ୍ରବାଫ ଓାଆାୄଯ, ଯୁ ଭକୁ୍ତ ଯହଫିା ାଆଁ 
ଘାହିଁଫ ׀ ଏଓ ଦୁବ ାକୟୂର୍ଣ୍  ଖଟଣା ଫୟଫସାଣ ଥ  ଓଭିା ପ୍ରକ୍ରଣିା ଈୄଯ କମ୍ଭୀଯ ପ୍ରବାଫ ଓାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄଦଫାଅି ଓଭିା ଓାମ ୟ 
ସଭାନ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ୄଦାଓାନୀ ଓୄ ାୄଯଟ ସଂସ୍ଙାନ ନୁୄହ ଁମାହା ାଔୄଯ ଫୟଫସାଣ ନୁଯାଯମ୍ଭ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ତୟଧିଓ ଯାର୍ ିସଂଘତି ୄହାଆଯହଙି ି׀ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଦୁବ ାକୟୂର୍ଣ୍  ଖଟଣା ଓାଯଣଯୁ ତା’ ୄଦାଓାନ ଫନ୍ଦ ୄହାଆାୄଯ  ତା’ ଯଫିାଯଓୁ 
ସମ୍ଭଫତଃ ଧ୍ୱଂସ ଓଯିୄ ଦଆ ାୄଯ ׀ ୄସକୁଡଓିଯ ଯିୄ ର୍ାଧ ାଆଁ ୄସ ଫୟାଙ୍କ ଊଣ ଭଧ୍ୟ ୄନଆାୄଯ ׀   

ସଫ ଦା ଏଓ ସମ୍ଭାଫନା ଯହଥିାଏ ୄମ ୄଦାଓାନୀଯ ଓାମ ୟଓା ଓାଯଣଯୁ ଚନ ସଭୁଦାଣଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୟକି୍ତକତ ହାନ ିଓଭିା ତା’ଧନଯ 
କ୍ଷତ ି ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ନୟାଣାଣ ୄସହ ି କ୍ଷତସିଫୁଯ ପ୍ରତିରୂ୍ତ୍ ି ାଆଁ ୄଦାଓାନୀଓୁ ଦାଣୀ ଓଯିାୄଯ ׀ ୄସ ବ ି ଯସି୍ଙିତ ି ଭଧ୍ୟ ଏଓ 
ୄଦାଓାନୀଯ ଫନିାର୍ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ! ୄତଣୁ ଓଯ,ି ଚୀଫନଧାଯଣଯ ଏହ ିଭାଧ୍ୟଭଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯ ିଯଖିଫା ତ ିଅଫର୍ୟଓ ׀  

ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ଫୟାାଯଓି ୄଦାଓାନ/ଔଘୁୁଯା ଫୟଫସାଣଯ ୄସ ବ ିୄନଓ ଦକିକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମାଚନା 
ଓଯାମାଆଙ ି׀ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଙ ିୄମଈକଁୁଡଓି ୄନଓ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଦାଓାନଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୁଘକିୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସ ହସିାଫୄଯ 
ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ,ି ମଥା: ୁଯାତନ ର୍ଳି୍ପାଓୃତ ି ୄଦାଓାନ, ବଣ୍ଡାଯୀ ୄଦାଓାନ, ଫୁୟଟ ିାର ଯ, ୁସ୍ଗଓ ବଣ୍ଡାଯ, ଡିାଟ ୄ ଭଣ୍ଟ ୄଷ୍ଟାଯ, ଡ୍ରାଆ 
କି୍ଳନଯ, ଈହାଯ ୄଦାଓାନ, ପାଭ ାସୀ, ୄଷ୍ଟର୍ନାଯୀ ୄଦାଓାନ, ଓୄଣ୍ଡଆ ୄଦାଓାନ, ୄାର୍ାଓ ୄଷ୍ଟାଯ ଆତୟାଦ ି׀ 

1. ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭା ଓ’ଣ ଅଫୃତ ଓୄଯ ? 

ରିସୀ ଔଘୁୁଯା ଫୟଫସାଣଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫାଓୁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀ ଏହା 
ସାଧାଯଣତଃ ନଅଁି, ବୂଭଓିବ୍ନ, ଫନୟା ଓଭିା ହାନଓିାଯୀ ନଷ୍ଟ;  ୄଘାଯୀ ଓାଯଣଯୁ ୄଦାଓାନ ସଂଯଘନା  ଏହାଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓିଯ ହାନଓୁି 
ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୄଦାଓାନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଫୟାଖାତ ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହା ଏଓ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଦାଫୀ 
ସଭଣୄଯ ହଯାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଅଣ ଓଭିା ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙ ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫି ׀ ଅଫଯଣଓୁ ଫୀଭିତ ତା’ କତଫିଧିିଯ ୄଶ୍ରଣୀ ନୁସାୄଯ ଘଣନ 
ଓଯ ିାଯଫି ׀  
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ଫୀଭିତ ଘଣନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ତଯିକି୍ତ ଅଫଯଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ରକା ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀକଡୁଓିଯ ସଭନ୍ଧତି ୄେଫସାଆଟଯୁ ସତୟାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଏକୁଡଓି ୄହାଆାୄଯ: 

i. ୄଘାଯୀ  କୃହୄଯ ତକି୍ରଭଣ: ପିସ ଫସୁ୍ଗ/ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ୄଘାଯୀ , ଡଓାଣତ ି ତକି୍ରଭଣ ାଆଁ ଅଫଯଣ 

ii. ମନ୍ତ୍ରାତ ିଔଯା ୄହଫା: ୄଫୈଦୁୟତଓି/ମାନ୍ତ୍ରଓି ଈଓଯଣକୁଡଓି ଔଯା ୄହଫା ଈୄଯ ଅଫଯଣ 

iii. ଆୄରୄଓଟରାନଓି ଉଓଯଣ  ସାଭଗ୍ରୀ : 

 ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ାଆଁ ସଭସ୍ଗ-ସଙ୍କଟ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  

 ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ପ୍ରତଷି୍ଠାନକୁଡଓିଯ ହାନ ିଈୄଯ ଅଫଯଣ 

iv. ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା : ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଧନ/ଭଦୁ୍ରାଯ ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା 

 ଫୟଫସାଣ ଯସିଯଠ୍ାଯୁ ଫୟାଙ୍କଓୁ  ଫିଯୀତ କ୍ରୄଭ ୄନଫା ଅଣିଫା ଓଯାମାଈ ଥାଏ  

 ଫୟଫସାଣ ଯସିଯୄଯ ନଯିାଦୄଯ ଥାଏ  

 ଫୟଫସାଣ ଯସିଯୄଯ ଏଓ ସନୁି୍ଧଓ ୂଫାସ, /ଡ୍ରଯ/ଓାଈଣ୍ଟଯ  ୄଯ ଥାଏ 

v. ସାଭଗ୍ରୀ : ଓାମ ୟାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ମାତ୍ରା ସଭଣୄଯ ୄହାଆଥିଫା ସାଭଗ୍ରୀଯ ହାନ ିାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀   

vi. ସି୍ଥଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ଳାସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତା ପିଟଙି୍ଗସ ଦୁଖଧଟଣାଚନତି ନଷ୍ଟଯ ହାନଓୁି ନଭିନକୁଡଓି ାଆଁ ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

 ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ାସ 

 ସ୍ୱଙ୍ଚତା ପିଟଙି୍ଗସ 

 ନିନ ସୄଙ୍କତ/ୄଗ୍ା ସୄଙ୍କତ/ୄହାଡଙି୍ଗ ୂଫଜି୍ଞାନ ୄଫାଡ   

vii. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖଧଟଣା 

viii. ଓଭଧଘାଯୀଭାନଙ୍କ େଦ୍ଧାହୀନତା (ଫଶି୍ୱସନୀୟତା)/ସାଧୁତା : ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁ ଓାମ ୟକୁଡଓି ଓାଯଣଯୁ 
ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 

ix. ୄଫୈଧିଓ ଦାୟିତ୍ୱ : 

 ନମୁିକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ  ସଭଣୄଯ ଈୁଚଥିିଫା ଦୁଖ ଟଣା ାଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ  

 ତୃତୀଣ କ୍ଷକୁଡଓୁି ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 

ନଅଁି/ୄଘାଯୀ/ସାଭଗ୍ରୀ/ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ାସ/ଫଶି୍ୱସନୀଣତା କୟାୄଯଣ୍ଟ/ିଶ୍ରଭିଓ କ୍ଷତିଯୂଣ  ସାଫ ଚନଓି ଦାଣିତ୍ୱ ୄାରିସ ୂଯଫର୍ତ୍ ୀ 
ଧ୍ୟାଣୄଯ ଫର୍ଣ୍ିତ  ରକା ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ନଅିମାଆାୄଯ ׀  

ଅତଙ୍କଫାଦୀ ଅଫଯଣ ଭଧ୍ୟ ଫସି୍ଗାଯତି ୄହାଆାୄଯ ׀ ଫଚ ନ ସଫୁ ସାଧାଯଣତଃ କହୃସ୍ଙଯ ଫୀଭା ବ ିଟନ୍ତ ି׀ 

2. ଫୀଭିତ ଯାଶ ି ପି୍ରଭୟିଭ 
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ୄଦୟାକିଓ ଣୁନଟି ଓଭିା ପିସକଡୁଓି ସବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯ ିଅଓାଈଣ୍ଟ ସଫୁଯ ଔାତାକୁଡଓୁି ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯିୄ ଫ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା 
ଫୀଭିତ ଯାର୍ଓୁି ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଓୁ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହଫ ନାହିଁ ׀ ୄଦାଓାନ  ଖଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ସଫ ଦା ସମ୍ଭଫ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ׀    

ୄମଭିତଓି ିକୃହସ୍ଙ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ୂଫ ଯୁ ଈୄରଳଔ ଓଯାମାଆଙ,ି ସାଧାଯଣତଃ, ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତ ିଙ,ି 
ମଥା: ଫଚାଯ ଭରୂୟ ଏଫଂ ନୁଃସ୍ଙାନ/ପ୍ରତସି୍ଙାନା ଭୂରୟ ׀ 

ଭୁଦ୍ରା, ସାଭଗ୍ରୀ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ବ ିତଯିକି୍ତ ଅଫଯଣ ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ଘଣନତି ଅଫଯଣକୁଡଓି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓଯଫି 
   ׀

ଯବିାଷା 

ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ଯବିାଷା 

ଓ  ଚଫଯଦସ୍ଗୀ ୄଘାଯୀ ଥ  ଫୀଭିତଯ ଯସିଯଠୁଁ୍ ଫସୁ୍ଗ ୄଘାଯୀ ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଦୁଦ୍ଦ୍ ାନ୍ତ  ଘହି୍ନଟୄମାକୟ ଭାଧ୍ୟଭ ଦ୍ୱାଯା ଯସିଯଓୁ 
ଓଭିା ଯସିଯଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତୟାର୍ତି  ନଧିଓୃତ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଭିା ପ୍ରସ୍ଙାନ ׀  

ଔ  କୃହୄଯ ନଧିଓୃତ ତକି୍ରଭଣ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଓୁହାମିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଯାଧ ଓଯଫିା ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଖଯଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯ ି
ନଧିଓୃତ ତକି୍ରଭଣ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

କ  ଡଓାଣତ ି ଥ  ୄହଈଙ ି ଫୀଭିତ ଏଫଂ/ଓଭିା ଫୀଭିତଯ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଦୁଦ୍ଦ୍ ାନ୍ତ  ହଂିସ୍ର ଈଓଯଣ ଫୟଫହାଯ ଓଯ ି
ଫୀଭିତଯ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟଯୁ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓିଯ ୄଘାଯୀ ׀  

ଖ  ନଯିାଦ ଥ  ୄହଈଙ ିଫୀଭିତଯ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ର୍କ୍ତ ଓୟାଫିୄ ନଟ ୂୄଟଫୁର  ମାହା ଭରୟଫାନ ଫସୁ୍ଗ କୁଡଓିଯ ନଯିାଦ  
ସୁଯକି୍ଷତ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଆଁ ନଭିିତ ୄହାଆଥାଏ, ଏଫଂ ମାହା ବିତଯଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ସୀଭିତ/ନଣିନ୍ତ୍ରତି ୄଟ ׀  

ଗ  ୄଘାଯୀ ୄହଈଙ ିସଫୁ ଯାଧ ାଆଁ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଦ ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ ଚାଣଫୁିଛ ି ଓଟୂର୍ଣ୍  ୄର୍ୈୀୄଯ ନୟଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି 
ଫନିା ନୁଭତ ିଓଭିା ସମ୍ମତିୄ ଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ୄନଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଯ ଈୄମାକ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଓଭିା ସମ୍ଭାଫୟତା ଫକି୍ରୀ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ 
ୄନଆଥାଏ ׀ ‘ୄଥଟ’  ‘ରାୄସ ନ’ି ସଭାନାଥ ଓ ଦ ଟନ୍ତ ି׀   

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ୄଦାଓାନୀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭତି ଏଓ ତଯିକି୍ତ ‘ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ାସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତା ପିଟଙି୍ଗସ’ ଅଫଯଣ ାଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହା 
ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ାଆଁ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ନଷ୍ଟଯ ହାନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫି ? 

I. ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ାସ 

II. ସ୍ୱଙ୍ଚତା ପିଟଙି୍ଗସ 

III. ନିନ ସୄଙ୍କତ 

IV. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ 
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କ. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା 

ଏଓ ଯସିି୍ଙତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଘନି୍ତା ଓଯନୁ୍ତ ୄମଈଁଠ୍ ିଅଣ ଅଣଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଂଘଣଯ ଈୄମାକ ଓଯ ିଏଓ ନୂଅଁ ଓାଯ ଓଣିଙିନ୍ତ ିଏଫଂ ଏହାଓୁ 
ଏଓ ଡ୍ରାଆବୄଯ ୄନଆଙନ୍ତ ି  ,ଓଈଠୁଁ୍ ଚଣାନାହିଁ, ଏଓ ଓୁଓୁଯ ଅଣଙ୍କ ଯାସ୍ଗାୄଯ ଅୄସ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଧକ୍କା ୄଦଫାଯୁ ଏୄଡଆଫା ାଆଁୄ ׀
ଅଣ ସଧିା ୄଭାଡ ିଦିନ୍ତ,ି ଫବିାଚଓ ଈଯଓୁ ମାଅନ୍ତ ି ନୟ ଏଓ ଓାଯଓୁ ଧକ୍କା ଦଏି ଏଫଂ ନୟ ଫୟକି୍ତଓୁ କ୍ଷତ ଓୄଯ ׀ ୄତଣୁ ୄଓଫ 
ୄକାଟଏି ଖଟଣାଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ନଚି ଓାଯଯ କ୍ଷତ,ି ସାଫ ଚନଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ନୟ ଓାଯଯ ନଷ୍ଟ ଏଫଂ ଏହା ସହତି ନୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତ କ୍ଷତ 
ଫକି୍ଷତ ୄହରା ׀    

ଏହ ିଯଦୃିର୍ୟୄଯ, ମଦ ିଅଣଙ୍କ ାଔୄଯ ଓାଯ ଫୀଭା ନାହିଁ, ଅଣଙୁ୍କ ଅଣଙ୍କ ଓାଯ କ୍ରଣ ଓଯଥିିଫା ଭୂରୟଯୁ ଫହୁତ ଧିଓ ଯିୄ ର୍ାଧ 
ଓଯ ିୄର୍ର୍ ୄହାଆମିୄଫ ׀ 

 ଅଣଙ୍କ ାଔୄଯ ୄଦଫା ାଆଁ ୄସୄତ ଟଙ୍କା ଙ ିଓ ି?  

 ନୟ କ୍ଷୄଯ ଫୀଭା ଅଣଙ୍କ ଓାମ ୟ ାଆଁ ଯାର୍ ିୄଦଫ ଓ ି? 

 ଓ’ଣ ୄହଫ ମଦ ିୄସଭାନଙ୍କ ଫ ିଫୀଭା ନାହିଁ ? 

ଏହ ିଓାଯଣଯୁ ୄଦର୍ଯ ଓାନୁନ ଓାଯ ଫୀଭା ୄନଫାାଆଁ ନଫିାମ ୟ ଓଯଙି ି׀ ମଦି ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଏହ ିସଫୁ ଖଟଣା ଖଟଫିାଯୁ ୄଯାଓ ିାୄଯ 
ନାହିଁ, ଏହା ଅଣଙ୍କ ାଆଁ ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷା ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀   

ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ଫୟତୀତ, ଓାଯଯ ୄଘାଯୀ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ, ଦୁଖ ଟଣା ଦ୍ୱାଯା ନଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା ନଅଁି ଦ୍ୱାଯା ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ 
ଅଣ ଅଥଓି ଯୂୄ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ଗ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି׀  

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ କାଡ ି ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ନଅି ମିଫା ଈଘତି୍ ମାହାଯ କାଡ ି ତା’ ନଚି ନାଭୄଯ ବାଯତଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିହନ 
ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆଙ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ନଫିାମଧୟ ତୃତୀୟ କ୍ଷ ଫୀଭା  

ୄଭାଟଯ ଫାହନ ଧିନଣିଭ, 1988 ନୁସାୄଯ ସାଫ ଚନଓି ଯାସ୍ଗାୄଯ ଘାରୁଥିଫା ଫାହନଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଭାରିଓ ାଆଁ, ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ, 
ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ ଓଭିା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିାଆଁ ଭାରିଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଦାଣୀ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ୄସହ ିଯାର୍ଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା ାଆଁ ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀ ୄସବ ିଫୀଭାଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ 
ଯୂୄ ଫୀଭାଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣତ୍ର କାଡ ିୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄନଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

1. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଅଙ୍ଚାଦନ 

ୄଦର୍ଯ ଏଓ ଫୃହତ୍ ଫାହନ ଚନସଂଔୟା ଙ ି  ସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯୄ ׀ ପ୍ରତଦିନି ୄନଓ ସଂଔୟଓ ମାନଫାହନ ଯାସ୍ଗା ଈଯଓୁ ଅସୁଥାଏ ׀
ୄନଓ ଫହୁତ ଭୂରୟଫାନ ଭଧ୍ୟ ׀ ୄରାୄଓ ଓହନ୍ତ ିୄମ ବାଯତୄଯ, କାଡ ିକୁଡଓି ଔଯା ହୁନ୍ତ ିନାହିଁ, ୄଓଫ ଭାରିଓ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯୁଥାନ୍ତ ି׀ 
ଏହାଯ ଥ  ୄହଈଙ ି ୄମ ଯୁୁଣା କାଡକିୁଡଓି ଯାସ୍ଗାୄଯ ଘାରିଫା ଘାରୁ ଯଖିଥାନ୍ତ ି ଏଫଂ ନୂଅଁ କାଡସିଫୁ ୄମାକ ୄହାଆ  ମାଈଥାନ୍ତ ି  ׀
ଯାସ୍ଗାକୁଡଓିଯ ୄକ୍ଷତ୍ରପ ୂଡ୍ରାଆବିଂ ାଆଁ ସ୍ଙାନ  କାଡ ିସଂଔୟା ହସିାଫୄଯ ଫିୁ ନାହିଁ ׀ ଯାସ୍ଗାୄଯ ଘାରୁଥିଫା ୄରାଓଙ୍କ ସଂଔୟା ଭଧ୍ୟ ଫିୁଙ ି׀ 
ୄାରିସ  ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯକିଣନା ଓୄହ ୄମ ୄଦର୍ୄଯ ଯାସ୍ଗା ଦୁଖ ଟଣା ସଂଔୟା ଫଢ ି ଫଢ ି ମାଈଙ ି  ଓାନୁନୀ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ׀
ଦୁଖ ଟଣାଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଦଅିମାଈଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣ ଯାର୍ ିଫ ିଫଢ ିମାଈଙ ି׀ ଏଯଓି ିକାଡ ିଭଯାଭତ ିଔଙ୍ଙ  ଫ ିଫଢୁଙ ି  ׀
ଏହସିଫୁ ୄଦର୍ୄଯ ୄଭାଟଯ ଫୀଭାଯ ଭହତ୍ତ୍ୱଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯନ୍ତ ି׀  
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ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଦୁଖ ଟଣା  ନୟ ୄଓୄତଓ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଫାହନଯ ହାନ ି  ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା କାଡ ି
ଭାରିଓଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ କାଡ ିଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖ ଟଣାଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ 
ଭଧ୍ୟ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀   

ଅଣ ବାଫନ୍ତ ିଓ ିୄଦର୍ଯ ସଭସ୍ଗ ଫାହନ କୁଡଓି ଫୀଭିତ ୄହାଆଥାନ୍ତ?ି 

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ସାଫଧଚନଓି ଯାସ୍ତାୄଯ ଘାରୁଥିଫା ସଭସ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ କାଡକିୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ମଥା: 

 ସ୍କଟୁଯ  ୄଭାଟଯସାଆୄଓର 

 ପ୍ରାଆୄବଟ ଓାଯ 

 ସଫୁ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣିଓ ଫାହନ: ଚନିରି୍ ୄଫାହୁଥିଫା  ମାତ୍ରୀ ୄଫାହୁଥିଫା 

 ନୟାନୟ ପ୍ରଓାଯଯ କାଡ,ି ଈ.ସ୍ୱ. ୄକ୍ରନ 

 ୄଭାଟଯ ଫୟାାଯ ୂୄର୍ାଯୁଭ  କୟାୄଯଚୄଯ ଥିଫା କାଡ ି 

ସୂଘନା 

 ‘ତୃତୀୟ-କ୍ଷ ଫୀଭା’ 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ମାହାଓୁ ନୟ ଏଓ କ୍ଷଯ ୄଫୈଧିଓ ଓାମ ୟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ କ୍ରଣ ଓଯାମାଏ ׀ ତୃତୀଣ-କ୍ଷ ଫୀଭା ଫୀଭିତଯ 
ଓାମ ୟ ଓାଠ୍ାଯୁ ଈୁଚଥିିଫା ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ନୟ ଏଓ କ୍ଷ ୂତୃତୀଣ କ୍ଷ  ଯ ଦାଫୀ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୂଦ୍ୱତିୀଣ 
କ୍ଷ ଠ୍ାଯୁ ଫୀଭିତ ୂପ୍ରଥଭ କ୍ଷ  ଦ୍ୱାଯା ଓଣିା ମାଏ ׀ 

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଫୀଭାଓୁ ‘ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା’ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ׀ 

ଫଚାଯୄଯ ୄରାଓପି୍ରୟ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଆଟ ିଫଶିଷି୍ଟ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଫଯଣକଡୁଓି ଫଷିୟୄଯ ନଭିନୄଯ ଅୄରାଘତି ୄହାଆଙ ି: 

ଓ) ଓାମଧୟ (ଦାୟିତ୍ୱ) ୄଓଫ ରିସୀ : ୄଭାଟଯ ଫାହନ ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ସାଫ ଚନଓି ସ୍ଙାନୄଯ ଘାରୁଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ଫାହନ ାଆଁ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରତ ିଦାଣିତ୍ୱଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀   

ରିସୀ ଫାହନ ଭାରିଓଯ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ୄଓଫ ରିଖିତ ନଭିନ ାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଫାଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

 ତୃତୀଣ କ୍ଷ ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ ଓଭିା ଭୃତୁୟ  

 ତୃତୀଣ କ୍ଷ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ 

ଦାଣିତ୍ୱ ଭୃତୁୟ ଓଭିା କ୍ଷତ ଏଫଂ ନଷ୍ଟ ଈୄଯ ଏଓ ସୀଭିତ ଯାର୍ ିାଆଁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଏଓ ୄଭାଟଯ ଦୁଖ ଟଣା ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ଓଭିା କ୍ଷତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ର୍ୀଓାଯ ଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ାଆଁ ଦାଫୀକୁଡଓି  
ବିୄମାକଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ୄଭାଟଯ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ନୟାଣାଣ ୂMACT) ୄଯ ପାଆର ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ 

ଔ) ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ /ଫୟାଓ ରିସୀ : (ନଚି ହାନ ି+ ତୃତୀୟ କ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ) 

ଈୄଯାକ୍ତ ଫୟତୀତ, ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫିଦକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ କାଡଓୁି ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଥଫା ନଷ୍ଟ ୂୄଭାଟଯ କାଡଯି ନଚି ହାନ ିଯୂୄ 
ଯଘିତି  , ଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଖାର୍ତି ଭରୂୟ ୂଧ୍ୟାଣ 5 ୄଯ ଫୂ ଯୁ ଅୄରାଘତି ୄହାଆଥିଫା-IDV ୄଫାରାମାଈଥିଫା   ଏଫଂ ରିସୀଯ 
ନୟାନୟ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ, ଅଫୃତ ଓଯାମାଏ ׀ ଏସଫୁ ଫିଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙ ିନଅଁି, ୄଘାଯୀ ,ଦଙ୍ଗା  
ଷ୍ଟ୍ରାଆଓ, ବୂଭିଓବ୍ନ, ଫନୟା, ଦୁଖ ଟଣା ଆତୟାଦ ି׀  
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ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦୁଖ ଟଣା ସ୍ଙଯୁ  ୋଓ ର୍ପ୍ ଓୁ ଟାଣି ଅଣିଫାଯ ଔଙ୍ଙ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତ ି  ଓାମ ୟ ୂଦାଣିତ୍ୱ  ୄଓଫ ରିସୀ ׀
ନ୍ତକ ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ନଫିାମ ୟ ଅଫଯଣ ଫୟତୀତ , ୄଓଫ ନଅଁି ଏଫଂ/ଓଭିା ୄଘାଯୀଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ସୀଭିତ ଅଫଯଣ ଭଧ୍ୟ 
ଈରବ୍ଧ ଙ ି׀  

ରିସୀ କାଡିୄ ଯ ସଜ୍ଜତି ୄହାଆଥିଫା ସାଭଗ୍ରୀଯ ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ାଆଁ ଅଫଯଣ, ମାତ୍ରୀ ଦଯଭା ଦଅିମାଈଥିଫା ଡ୍ରାଆବଯ ାଆଁ 
ପ୍ରାଆୄବଟ ଓାଯ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଅଫଯଣ; ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣିଓ 
କାଡକିୁଡଓିୄଯ ଣ-ବଡା ୄଦଈଥିଫା ମାତ୍ରୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଓାଯ ଔଯା 
ୄହାଆକୄର ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄସଫା ଓଭିା ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ଯୂୄ ଏଓ ଓାଯ ଭଧ୍ୟ ୄଦଆ ାଯନ୍ତ ି׀ 

2. ଫଚଧନ 

ରିସୀ କୁଡଓି ନ୍ତକ ତ ୄଓୄତଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଫଚ ନ ୄହରା ପଟାପଟ,ି କାଡ ି ଔଯା, ଯଣିାଭସ୍ୱଯୂ ହାନ,ି ୄଫୈଧ ଡ୍ରାଆବିଂ 
ରାଆୄସନସ ଥାଆ ଓଭିା ଭଦୟାନୀଣଯ ପ୍ରବାଫୄଯ ଥାଆ ଡ୍ରାଆବ ଓଯଫିାୄଯ ହାନ ି  ଫୟଫହାଯ ଓଯଫିାୄଯ ସୀଭା’ ନୁସାୄଯ କାଡଯି‘ ׀
ଫୟଫହାଯ ନଥିଫା ୂଈ.ସ୍ୱ. ପ୍ରାଆୄବଟ ଓାଯ ଟୟାସ, ଯୂିୄ ଫୟଫହୃତ ୄହଫା  ଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ׀ 

3. ଫୀଭିତ ଯାଶ ି ପି୍ରଭୟିଭ 

ଏଓ ୄଭାଟଯ ରିସୀୄଯ ଏଓ କାଡଯି ଫୀଭିତ ଯାର୍ଓୁି ଫୀଭିତଯ ୄଖାର୍ତି ଭୂରୟ ୂଅଆ.ଡ.ିବି  ଓୁହାମାଏ ׀  

କାଡଯି ୄଘାଯୀ ୄହଫା ଓଭିା ଦୁଖ ଟଣାୄଯ ଭଯାଭତ ି ୄହାଆ ନ ାଯଫିା ବ ି ସଂୂର୍ଣ୍  ହାନ ି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଦାଫୀ ଯାର୍ ି ଅଆ.ଡ.ିବି. 
ଅଧାଯୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ୄହଫ ׀  କାଡଯି ଅଆ.ଡ.ିବି. ଫୀଭାଯ ଅଯମ୍ଭ/ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ଗାଫତି କାଡଯି ବ୍ରାଣ୍ଡ  
ୄଭାୄଡର ଯ ନଭି ାଣଓାଯୀ/ ଫୟଫସାଣୀଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫକି୍ରଣ ଭରୂୟ ଅଧାଯୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ହୁଏ ଏଫଂ ନୁମାଣୀ ଭୂରୟହ୍ରାସ ାଆଁ ଫୟଫସି୍ଙତ 
ଓଯାମାଏ ׀   

5 ଫର୍  ଅଣୁଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍  ଥିଫା କାଡଯି ଏଫଂ ଯୁୁଣା ୄଭାୄଡରଯ କାଡ ି ୂଥ ାତ୍ ୄମଈ ଁୄଭାୄଡର କୁଡଓୁି ନଭି ାଣଓାଯୀଭାୄନ ନଭି ାଣ ଓଯଫିା 
ଫନ୍ଦ ଓଯିୄ ଦଆଙନ୍ତ ି  ଯ ଅଆ.ଡ.ିବି.ଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତ ଙ୍କ ଫୁଛାଭଣା ଅଧାଯୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀   

ହାଯନଦି୍ଧ ାଯଣ/ ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଫୀଭିତଯ ୄଖାର୍ତି ଭୂରୟ, ଓୁୟଫନି୍ କ୍ଷଭତା, ୄବୌକଓି ୄଚାନ, କାଡଯି ଅଣୁ ଅଦ ିଓାଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ 
ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଓାହା ନାଭୄଯ ୄନଫା ଈଘତି୍ ? 

I. କାଡ ିଭାରିଓ ନାଭୄଯ, ମାହାଯ ନାଭ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିହନ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହତି, ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆଙ ି 

II. ମଦ ିକାଡ ିଘାଈଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଭାରିଓଠ୍ାଯୁ ରକା ହୁଏ, ୄତୄଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିହନ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରାବ ଓଯ ିୄସହ ି
ନାଭୄଯ ମିଏ କାଡ ିଘାଈଥିଫ  

III. ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରାବ ଓଯ,ି କାଡ ିଭାରିଓ ସହତି, ତା’ୄଓୌଣସ ିଯଫିାଯ ସଦସୟ ନାଭୄଯ 

IV. ମଦ ିକାଡ ିଘାଈଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଭାରିଓଠ୍ାଯୁ ରକା ହୁଏ, ୄତୄଫ ଭୂଔୟ ରିସୀ କାଡ ିଭାରିଓ ନାଭୄଯ ୄହଫା ଈଘତି ଏଫଂ ଅଡ-
ନ ଅଫଯଣ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ନାଭୄଯ ୄହଫା ଈଘତି ମିଏ କାଡ ିଘାଈଥିଫ 
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ଜ  ଏଓ କହୃସ୍ଙ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଅଦ ଓଭିା ଖଟଣାକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷତସିଫୁ ଈୄଯ 
ୄଓଫ ଅଙ୍ଚାଦନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା ରିସୀକୁଡଓି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହଫ ׀  

ଟ  କୃହସ୍ଙ ଫୀଭା ସଂଯଘନା  ଏହାଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ନଅଁି, ଦଙ୍ଗା, ାଆ ଫିୄ ଫାଟ, ବୂଭିଓବ୍ନ ଅଦ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 
ସଂଯଘନା ଫୟତୀତ, ଏହା ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ୄଘାଯୀ, ଚଫଯଦସି୍ଗ କହୃ ପ୍ରୄଫର୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଘାଯୀ, ଡଓାଣତ,ି ରୁଟାଟଓୁ ଭଧ୍ୟ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଠ୍  ୟାୄଓଚ ଓଭିା ଙତ୍ର ଅଫଯଣ, ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଦସ୍ଗାଫଚି ନ୍ତକ ତ, ଅଫଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଡ  ଏଓ କହୃସ୍ଙ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଯ ସାଧାଯଣତଃ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତ ିଙ:ି ଫଚାଯ ଭୂରୟ ୂଏମ୍. ବି.  ଏଫଂ 
ୁନଃସ୍ଙାନ ଭୂରୟ ୂଅଯ. ଅଆ. ବି  ׀  

ି  ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭା ସାଧାଯଣତଃ ନଅଁି, ବୂଭିଓବ୍ନ, ଫନୟା ଓଭିା ୄଦ୍ୱର୍ୀ,  ୄଘାଯୀ ହାନ ିଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ୄଦାଓାନ ସଂଯଘନା   
ଫସୁ୍ଗକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  ୄଦାଓାନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଫୄଯାଧ ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

ଣ  ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଓଭିା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା କାଡଯି ହାନ ି କ୍ଷତ ି ଓୁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା କାଡଭିାରିଓଙ୍କ କାଡ ିଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖ ଟଣାୄଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଫା ାଆଁ 
ୄସଭାନଙ୍କ ୂକାଡ ିଭାରିଓ ଭାନଙ୍କ  ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଘ  କୃହସ୍ଙ ଫୀଭା 

ଙ  ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭା 

ଚ  ୄଭାଟଯ ଫୀଭା 

 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏଓ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଫୟାଓ ଅଫଯଣ ରିସୀ ମାହା ଧିଓାଂର୍ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଙ୍ଚାଦନ ଦଏି, ୄକ୍ଷା ଏଓ ଓମ୍ ଭରୂୟଯ 
ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀   

ୄଦାଓାନୀ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭତି ଏଓ ତଯିକି୍ତ ‘ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ାସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତା ପିଟଙି୍ଗସ’ ଅଫଯଣ ାଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହା 
ସ୍ଙିଯ ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ାସ, ସ୍ୱଙ୍ଚତା ପିଟଙି୍ଗସ  ନିନ ସୄଙ୍କତ ଯ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ନଷ୍ଟଯ ହାନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 
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ୄଭାଟଯ ଫୀଭା କାଡ ିଭାରିଓ ନାଭୄଯ ୄନଫା ଈଘତି୍, ମାହାଯ ନାଭ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ଯଫିହନ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆଙ ି׀ 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭାୄଯ 

I. ସୁନା  ଯୂା ରଙ୍କାଯ ସଫୁ ଅଫୃତ ହୁଏ 

II. ଚଣଓଯ ୄଦାଓାନଯ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଅଫୃତ ହୁଏ 

III. ଯଫିାଯ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାଧିଓୃତ ଓାଯକୁଡଓି ଅଫୃତ ହୁଏ  

IV. ୄନଫା ଅଣଫିା ସଭଣୄଯ ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାମାଈଥିଫା ାସ ରକୁଡଓି ଅଫୃତ ହୁଏ ׀ 

ପ୍ରଶନ 2 

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭା ଅଫୃତ ଓୄଯ 

I. ୄଓଫ ଖଯଯ ସଂଯଘନା 

II. ୄଓଫ ଖଯଯ ଫସୁ୍ଗ/ ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓି 

III. ଈବଣ ସଂଯଘନା  ଫସୁ୍ଗ କୁଡଓି  

IV. ଈବଣ ସଂଯଘନା  ଫସୁ୍ଗ କୁଡଓି ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ଖୄଯ ନ ଥାଏ   

ପ୍ରଶନ 3 

ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭାୄଯ, ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ? 

I. ମନ୍ତ୍ରାତଯି ଔଯା ୄହଫା 

II. ୄଦ୍ୱର୍ୀ ହାନ ି

III. ଫୟଫସାଣ ଫୄଯାଧ 

IV. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଆଙ୍ଚାଓୃତ ନଷ୍ଟ 

 

ପ୍ରଶନ 4 

ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭାୄଯ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟା ସାଧାଯଣତଃ ଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ? 

I. ଫୟଫସାଣ ଯସିଯୄଯ ସନୁି୍ଧଓ/ ଓାଈଣ୍ଟଯ ଥିଫା ଭୁଦ୍ରା/ ଧନ 
II. ଫୟାଙ୍କଠ୍ାଯୁ ଫୟଫସାଣ ଯସିଯଓୁ ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଭୁଦ୍ରା/ ଧନ 
III. ଫୟଫସାଣ ଯସିଯୄଯ ନଯିାଦୄଯ ଥିଫା ଭଦୁ୍ରା/ ଧନ 
IV. ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫସାଣ ଯସିଯଓୁ ନଅିମାଈଥିଫା ଭୁଦ୍ରା /ଧନ 

ପ୍ରଶନ 5 
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ୄଦାଓାନ ଫୀଭା ଅଫୃତ ଓୄଯ 

I. ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁ ଓାମ ୟଓା 
II. ଫୀଭିତଙ୍କ ସାଧୁ ଓାମ ୟଓା 
III. ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସାଧୁ ଓାମ ୟଓା 
IV. ଧନ ଊଣଦାତାଭାନଙ୍କ ସାଧୁ ଓାମ ୟଓା 

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭାୄଯ ସନୁା  ଯୂା ରଙ୍କାଯସଫୁ ଅଫୃତ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

କୃହସ୍ଙ ଫୀଭା ଈବଣ ସଂଯଘନା  ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭାୄଯ, ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଆଙ୍ଚାଓୃତ ନଷ୍ଟ ଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ୄଦାଓାନୀଯ ଫୀଭାୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫସାଣ ଯସିଯଓୁ ନଅିମାଈଥିଫା ଭଦୁ୍ରା/ଧନ ସାଧାଯଣତଃ ଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ୄଦାଓାନ ଫୀଭା ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁ ଓାମ ୟଓାଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 
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ଧ୍ୟାୟ 26 
ଫୟାାଯିଓ ଫୀଭା 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ୂଫ ଫର୍ତ୍ ି ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଙୁି ୄମଈଁକୁଡଓି ଫୟକି୍ତ  କୃହସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଅଫଯଣ ଦିନ୍ତ ି׀ ନୟ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ସଭହୂ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁଭାନଙ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଙ ି׀ ଏକୁଡଓି ୄହୄର ଫୟାାଯଓି ଓଭିା ଫୟଫସାଣିଓ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆୄଚସ୍ ଓଭିା ପାଭ ସଫୁ, ୄମଈଁଭାୄନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଚନିରି୍  ୄସଫାୄଯ 
ନମୁିକ୍ତ ଙନ୍ତ ିଓଭିା ଫୟଫସାଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ଏହ ିସଭୂହ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଅଫଯଣ ୄଦଫାାଆଁ 
ଈରବ୍ଧ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଈୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

ଓ. ସବ୍ନର୍ତ୍ ି/ଗି୍ନ ଫୀଭା 

ଔ. ଫୟଫସାଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫୀଭା 

କ. ୄଘାଯୀ ଫୀଭା 

ଖ. ଭୁଦ୍ରା /ଧନ ଫୀଭା 

ଗ. ଫଶି୍ୱସନୀଣତା /ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା 

ଘ. ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫୀଭା  

ଙ. ରଙ୍କାଯ ନଭି ାତା ଫଳଓ ରିସୀ 

ଚ. ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭା 

ଛ. ୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭା  

ଜ. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା 

ଟ. ଦାଣିତ୍ୱ ରିସୀ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆ ାଯିୄ ଫ : 

1. ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଗି୍ନ ଫୀଭାଓୁ ସୁାଯରି୍ ଓଯଫିା ାଆଁ 

2. ଯଣିାଭସ୍ୱଯୂ ହାନ ିୂଗି୍ନ  ଫୀଭାଓୁ ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ 

3. ୄଘାଯୀ ଫୀଭା ଅଫଯଣ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ାଆଁ  

4. ଭୁଦ୍ରା/ ଧନ ଫୀଭାଯ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ାଆଁ  

5. ଫଶି୍ୱସନୀଣତା/ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯଫିା ାଆଁ 

6. ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫୀଭାଓୁ ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ 

7. ରଙ୍କାଯ ନଭି ାତା ଫଳଓ ରିସୀଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଫା ାଆଁ  
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8. ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭା ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ଓଯାଆଫା ାଆଁ 

9. ୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭାଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ 

10. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭାଯ ସାଯାଂର୍ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯଫିା ାଆଁ  

11. ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ଓଯାଆଫା ାଆଁ 

ଓ. ସବ୍ନରି୍ତ୍ / ଗି୍ନ ଫୀଭା 

ଫୟାାଯଓି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚ କୁଡଓି ୄଭାଟାୄଭାଟ ିବାୄଫ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ : 

 କ୍ଷୁଦ୍ର  ଭଧ୍ୟଭ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆୄଚସ୍ [SMEs] ଏଫଂ 

 ଫୃହତ୍ ଫୟଫସାଣ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆୄଚସ୍ 

ଐତହିାସଓିଯୂୄ, ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ଏହ ିଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଯୂଣ ଓଯ ିଫୃହତ୍ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହାଆଙ ି׀  

ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫୟାାଯଓି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚକୁଡଓୁି ଫକି୍ରଣ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ୄସକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ସହତି ମତ୍ନ ସହତି 
ୄଭ ଔଅୁଆଫାଯ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଈରବ୍ଧ ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ମଥାଥ  ସଛୁଫୁଛ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଅସନୁ୍ତ ଏହ ି
ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ׀  

 

ସବ୍ନରି୍ତ୍ / ଗି୍ନ ଫୀଭା 

ଗି୍ନ ଫୀଭା ରିସୀ ଫୟାାଯଓି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ସହତି ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭାରିଓ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଈମୁକ୍ତ, ମିଏ େଷ୍ଟ ଓଭିା ଓଭିର୍ନୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ି
ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ/ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠାନ କୁଡଓି ାଆଁ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଧାଯଣ ଓଯନ୍ତ ିୄମଈଁଭାନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଅଥଓି ହତି ଥାଏ ׀  

ସଭସ୍ଗ ସ୍ଙାଫଯ  ସ୍ଙାଫଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିମାହା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯସିଯୄଯ ଫସ୍ଙିତ ମଥା: ଖଯ, ପ୍ଳାଣ୍ଟ  ମନ୍ତ୍ରାତ,ି ଅସଫାଫ, ପିସ, ଘଯ, ପିଟଙି୍ଗସ  
ନୟ ଫସୁ୍ଗକୁଡଓି, ଷ୍ଟକ୍  ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଥିଫା ଷ୍ଟକ୍, ଈରବ୍ଧଓାଯୀ/ଗ୍ରାହଓଯ ଯସିଯୄଯ ଥିଫା ଷ୍ଟକ୍ ସହତି, ଯସିଯଠ୍ାଯୁ ଭଯାଭତ ିାଆଁ 
ସ୍ଙାଣୀଯୂୄ ହଟାଆ ଦଅିମାଆଥିଫା ମନ୍ତ୍ରାତ ିସଫୁଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀ ଫୟଫସାଣଓୁ ଏହାଯ ସ୍ୱାବାଫଓି ଯାସ୍ଗାଓୁ ୄପଯାଆ ଅଣଫିା 
ାଆଁ ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ନୁଃନଭି ାଣ  ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଥଓି ସହାଣତା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହ ିଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଗି୍ନଫୀଭା 
ଏହାଯ ବୂଭିଓା ନବିାଏ ׀ 

1. ଗି୍ନ ରିସୀ ଓ’ଣ ଅଫୃତ ଓୄଯ ? 

ଗି୍ନ ରିସୀ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା ୄଓୄତଓ ଅଦ ଫରି୍ଣୄଯ ନଭିନୄ ଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙି׀ 

ଫୟାାଯଓି ସଙ୍କଟକୁଡଓି ାଆଁ ଗି୍ନଫୀଭା ନଭିନ ଅଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

 ନଅଁି 

 ଫଚୁିୀ 

 ଫିୄ ଫାଯଣ/ନ୍ତଃୄଫାଯଣ 

 ଦଙ୍ଗା ଷ୍ଟ୍ରାଆଓ ଏଫଂ ୄଦ୍ୱର୍ୀ ହାନ ି

 ପ୍ରବାଫ ହାନ ି
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 ଫାଣୁମାନ ଧ୍ୱଂସ 

 ଛଡ, ୄତାପାନ, ଫାତୟା, ଟାଆପୁନ, ହଯିୄ ଓନ, ଟର୍ଣ୍ ାୄଡା, ଫନୟା  ଚପ୍ଳାଫନ 

 ବୂଭଓିବ୍ନ 

 ଥଯ ସ୍ଖନ ସହତି ଫତନ  ବୂ-ସ୍ଖନ 

 ାଣି ଟାଙି୍କ, ଈଓଯଣ  ାଆକଡୁଓିଯ ଫିୄ ଫାଟ  ଧିପ୍ରଫାହ 

 ପ୍ରୄକ୍ଷାସ୍ଘ ଯୀକ୍ଷଣ ଓାମ ୟଓା 

 ସ୍ୱଣଂଘାତି ସିି୍ପଙ୍କରଯ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଠ୍ାଯୁ ାଣି ୄଫାହଫିା 

 ଫୁଦା ନଅଁି 

ଦୁଆଟ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ରକ୍ଷଣ ଫୟାାଯଓି ଫୀଭାଓୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ  ଔଘୁୁଯା ଂକି୍ତଯୁ ରକା ଓୄଯ ׀   

ଓ  ପାଭ  ଓଭିା ଫୟଫସାଣିଓ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚ କୁଡଓିଯ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷା ଫହୁତ ୄଫର୍ୀ ׀ ଓାଯଣ 
ୄହଈଙ ିୄମ ଫୟାାଯଓି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚଯ ସବ୍ନର୍ତ୍କିୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଯ ଭୂରୟ ୄକ୍ଷା ଫହୁତ ୄଫର୍ୀ ׀ 
ୄସକୁଡଓିଯ କ୍ଷତ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ଓବ୍ନାନୀଯ ତଷି୍ଠି ଯହଫିା  ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଈୄଯ ଫିଯୀତ ପ୍ରବାଫ ଓାଆାୄଯ ׀  

ଔ  ଫୟାାଯଓି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଘାହଦିାଓୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଓଭିା ନୟ ଅଫର୍ୟଓତା ହସିାଫୄଯ 
ନଫିାମ ୟ ଓଭିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଫାରି ଧଯାମାଆଙ ି׀ ଈଦାହଯଣସ୍ୱଯୂ, ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ଳାଣ୍ଟ  ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଊଣ 
ଚଯଅିୄଯ ସ୍ଙାନା ଓଯାମାଏ, ୄସକୁଡଓିଯ ଫୀଭା ଊଣ ାଆଁ ଏଓ ସର୍ତ୍  ୄହାଆାୄଯ ׀ ବାଯତୄଯ ୄନଓ ଓୄ ାୄଯଟ 
ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚକୁଡଓି ଫୃର୍ତ୍କିତଯୂୄ ଘାରୁଥିଫା ଓବ୍ନାନୀ  ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄନଓ ଫହୁଯାଷ୍ଟ୍ରୀ ଟନ୍ତ ି׀ 

ୄସଭାୄନ ସାଫ ୄବୌଭିଓ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଭାନଦଣ୍ଡ ଫଚାଣ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ, ମାହା ମଥାଥ  ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଓାମ ୟୄଓୌର୍ ଯ ଙ୍ଗୀଓଯଣ  
ୄସଭାନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଫୀଭାଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  

ଈୄଯାକ୍ତ ଫିଦକୁଡଓି ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିହାନ ିୄଓୄତଓ ଫଚ ନ/ଫହଷି୍କଯଣଓୁ ଙାଡ ିରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ହୁଏ ׀  

2. ଫଚଧନ / ଫହଷି୍କଯଣ ୄଓଉଁକୁଡଓି ଟନ୍ତ ି? 

ଫଚ ନ ୄହଈଙନ୍ତ:ି 

ଓ) ନଭିନ ବ ିପ୍ରତୟାଶତି ଫିଦ 

i. ମୁଦ୍ଧ ଓଭିା ମୁଦ୍ଧବ ିଓାମ ୟଓା ׀  

ii. ଅଣଫଓି ଫିଦ 

iii. ଅଣନୀଓଯଣ  ଫଓିଯିଣ 

iv. ପ୍ରଦୂର୍ଣ  ସଂଦୂର୍ଣ/ସମି୍ମଶ୍ରଣ ହାନ ି

ଔ) ସାଧାଯଣ ଫୀଭାୄଯ ନୟ ରିସୀକୁଡଓି ଦ୍ାଯା ଅଫୃତ ୄହଉଥିଫା ଫିଦ 

i. ମନ୍ତ୍ରାତ ିଘ/ ଔଯା ୄହଫା 

ii. ଫୟଫସାଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ 
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ଫର୍ୟ, ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଆ ୄଓୄତଓ ଫିଦଓୁ ଅଫଯଣ ଦଅିମାଆାୄଯ, ୄମଭିତଓି ି ବୂଭିଓବ୍ନ, ନଅଁି  ଛଟଓା ଫୀଭିତ ଫିଦଯ 
ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ଫଚୁିୀ ଘାରିମିଫା ୄମାକଁୁ ର୍ୀତ ବଣ୍ଡାଯୄଯ ଷ୍ଟଓଯ ଔଯା ୄହଫା, ଥଯ ଅଦ ିହଟାଆଫାୄଯ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙ , ରିସୀ 
ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା ଯାର୍ ିଈୄଯ ନଭି ାତା, ଯାଭର୍  ଓଯାମାଈଥିଫା ଆଞି୍ଜନଣିଯଯ ରୁ୍ଳ୍କ, ଚଙ୍ଗର ନଅଁି, ହଠ୍ାତ୍ ଦହନ  ନଚି କାଡ ି
ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫୀ ହାନ ି׀ 

3. ଗି୍ନ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ 

ଗି୍ନ ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ 12 ଭାସଯ ଫଧି ାଆଁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓଫ ନଫିାସ ାଆଁ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଦୀଖ ାଫଧି 
ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ଥ ାତ୍ 12 ଭାସଯୁ ଧିଓ ଫଧି ାଆଁ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଳ୍ପାଫଧି ରିସୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ମାହା 
ାଆଁ ଳ୍ପ ଫଧି ଭାଓକୁଡଓି ରାକୁ ହୁଏ ׀ 

4. ଫଚାଯଭୂରୟ ଓଭିୋ ନୁଃସ୍ଥାନ ଭୂରୟ ରିସୀ 

ଏଓ ହାନ ିଖଟଫିାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସାଭାନୟଯୂୄ ଫଚାଯ ଭୂରୟ ୂମାହା ହ୍ରାସ ୄହାଆଥିଫା ଭରୂୟ  ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୁନଃ ସ୍ଙାନ ଭରୂୟ 
ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ପ୍ରତଫିଦୄଯ ୄଦଆଥିଫା ୄସହ ିପ୍ରଓାଯଯ ନୂଅଁ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭୂରୟଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯନ୍ତ ି׀ ଫୀଭିତ ଯାର୍ିୄ ଯ ନୂତନ ନୁଃସ୍ଙାନ ଭୂରୟ ପ୍ରଦର୍ତି ୄହଫା ଈଘତି୍ ଏଫଂ ସାଧାଯଣ ଗି୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଥିଫା ବ ିଫଚାଯ ଭୂରୟ 
ନୁୄହଁ ׀  

ୁନଃସ୍ଙାନ ଭୂରୟ ରିସୀକୁଡଓି ଖଯ, ଲାଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରାତ ି ଅସଫାଫତ୍ର, ପିଳସ, ଘଯ, ପିଟଙି୍ଗସ ଓୁ ଅଫଯଣ ୄଦଫାାଆଁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ 
ୁନଃସ୍ଙାନ ଭୂରୟ ରିସୀକୁଡଓି ଫଚାଯ ଭୂରୟ ଅଧାଯୄଯ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା ଷ୍ଟକ୍ ସଫୁଓୁ ଅଫଯଣ ୄଦଫାାଆଁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

5. ୄଖାଷଣାତ୍ର ରିସୀ 

ୄେଯହାଈସୄଯ ସଂଘତି ଥିଫା ଷ୍ଟକ୍ କୁଡଓି ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ରିସୀ ଓୁହାମାଈଥିଫା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ଓଯାମାଏ ୄମୄହତୁ ୄସବ ିଷ୍ଟକ୍ 
କୁଡଓିଯ ଯଭିାଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ୄହଈଥାଏ ׀ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିସୄଫ ାଙ୍ଙ ଭୂରୟ ୄହଫା ଈଘତି୍ ମାହାଓୁ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ୄକାଦାଭୄଯ କଙ୍ଚତି 
ଯହଥିିଫା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିଭରୂୟ ଈୄଯ ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ପି୍ରଭିଣଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ ׀ ରିସୀ ଘାରୁଥିଫା ଫସ୍ଙାୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ସମ୍ମତ 
ସଭଣ ନ୍ତଯାୄଯ, ତା’ ଷ୍ଟକ୍ ସଫୁଯ ଭରୂୟଓୁ ୄଖାର୍ତି ଓଯଫିାଓୁ  ଡଫି ׀ ଏହାଓୁ ରିସୀ ଫଧିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସୁଫୟଫସି୍ଙତ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀    

6. ୄପଳାଟଯ (ପ୍ରଫହଭାନ) ରିସୀ  

ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ୄହଈଙ ି ୄପଳାଟଯ ୂପ୍ରଫହଭାନ  ରିସୀ ׀ ଏହ ି ରିସୀସଫୁ ୄକାଟଏି ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି ନ୍ତକ ତ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଙାନୄଯ କଙ୍ଚତି ୄହାଆଥିଫା ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଷ୍ଟକ୍ ାଆଁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫା ସ୍ଙାନକୁଡଓୁି 
ଅଫୃତ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ୄହଈଙ ିୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ସ୍ଙାନୄଯ ଥିଫା ଫୀଭିତଯ ଷ୍ଟଓ ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଫ ାଧିଓ ହାଯ 
10% ଯ ୄରାଡଙି୍ଗ ସହତି ׀ ଏ କୁଡଓି ନଅଁି ୄପଳାଟଯ ୂପ୍ରଫହଭାନ  ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିୄନଓ ସ୍ଙାନକୁଡଓିୄଯ 
‘ପ୍ରଫାହତି ୄହଈଥାଏ’ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ନଭିନକୁଡଓି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ: 

ଓ  ଦଔଯ ପ୍ରଓାଯ – ୄଦୟାକିଓ ଓଭିା ନୟ ପ୍ରଓାଯଯ ׀  

ଔ  ଏଓ ୄଦୟାକିଓ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫସି୍ଙତ ସଭସ୍ଗ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଓୁ ନଭିିତ ଈତ୍ପାଦ ୂକୁଡଓି  ନୁସାୄଯ, ସଭାନ ହାଯୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓଯାମିଫ ׀  
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କ  ୄଦୟାକିଓ ଯସିଯ ଫାହାୄଯ ସି୍ଙତ ସୁଫଧିା କୁଡଓିଯ ଭରୂୟ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ଙାନୄଯ ଦଔରଯ ସ୍ୱଯୂ ନୁସାୄଯ, ନଦି୍ଧ ାଯତି 
ୄହଫ ׀  

ଖ  କଙ୍ଚତି ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ଧାଯଣ ଓଯଥିିଫା ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ହାନଓିାଯଓ ପ୍ରଓୃତ ିଅଧାଯୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମିଫ ׀  

ଗ  ‚ଅଡ-ନ‛ ଅଫଯଣଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫିା ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ ׀  

ଘ  ତୀତ ଦାଫୀ ଆତହିାସ  ଯସିଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ନଅଁି ସଯୁକ୍ଷା ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ପି୍ରଭିଣଭୄଯ 
ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ଦଅିମାଏ ׀  

ଙ  ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ହ୍ରାସ ାଆଁ ଦଙ୍ଗା, ଷ୍ଟ୍ରାଆକ୍, ୄଦ୍ୱର୍ ୂର୍ଣ୍   ଅତଙ୍କଫାଦ ହାନ ିଅଫଯଣ  ଫନୟା ସଭହୂ ଏଫଂ 
ଫିଦକୁଡଓି ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯ ିାୄଯ ׀  

ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ୄର୍ୈୀ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଠୁ୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଭଧ୍ୟୄଯ ରକା ୄହାଆାୄଯ ׀ 
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ଫୟାାଯଓି ସଙ୍କଟକୁଡଓି ାଆଁ ଏଓ ଗି୍ନ ରିସୀ __________ଯ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 

I. ଫିୄ ଫାଯଣ 

II. ନ୍ତଃୄଫାଯଣ 

III. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଈବଣ 

IV. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ିନାହିଁ 

ଔ. ଫୟଫସାୟ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫୀଭା 

ଏହ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭାଓୁ ଯଣିାଭ ଯୂଓ ହାନ ିଫୀଭା ଓଭିା ରାବଯ ହାନ ିଫୀଭା ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଗି୍ନ ଫୀଭା ଫୀଭିତ ଫିଦ ଦ୍ୱାଯା ଖଯ, ପ୍ଳାଣ୍ଟ, ମାନ୍ତ୍ରଓି ପିସ, ଘଯ, ପିଟଙି୍ଗସ, ସଭଦୁ୍ର ଫୟାାଯଓି ଚନିରି୍ ଅଦ ିଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫସୁ୍ଗ ଓଭିା 
ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ ଓଭିା ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏହାଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍  ଓଭିା ଅଂର୍ଓି ଫାଧା 
ଈୁଚିାୄଯ, ମାହା ପୄଯ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫଧିୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଅଥଓି ହାନ ିୄହାଆାୄଯ׀ 

1. ଫୟଫସାୟ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ରିସୀ ନ୍ତକଧତ ଅଙ୍ଚାଦନ 

ଯଣିାଭଯୂଓ ହାନ ି ୂସ.ିଏଲ୍.  ରିସୀ [ଫୟଫସାଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ୂଫ.ିଅଆ ] ୄଭାଟ ରାବ ଓୁହାମାଈଥିଫା ରାବଯ ହାନ ି ାଆଁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ-ମାହା ରୁ୍ଦ୍ଧ ରାବ ମୁକ୍ତ ଷ୍ଟାଣି୍ଡଙ୍ଗ ଘାଚ  ସମି୍ମତି ଓୄଯ ମାହା ସହତି ନ୍ତଭି କ୍ଷତଓୁି ଓଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ, 
ଫୀଭିତ ଫୟଫସାଣଓୁ ସାଧାଯଣ ସି୍ଙତଓୁି ୄପଯାଆ ଅଣିଫା ାଆଁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଭ ଓଯାଆଫାୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଔଙ୍ଙ  ଭଧ୍ୟ 
ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ׀ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା ଫିଦ  ସର୍ତ୍ କୁଡଓି ଗି୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ୄହାଆଥିଫାକୁଡଓି ସହତି ସଭାନ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଏଓ ବୂଭିଓବ୍ନଯ ଯଣିାଭ ଓାଯ ନଭି ାତାଯ ଓାଯଔାନାଯ ହାନ ି ହୁଏ, ଈତ୍ପାଦନ ହାନଯି ଯଣିାଭ ନଭି ାତାଯ ଅଣଯ ହାନ ି ୄହଫ ׀ 
ୄହାଆଥିଫା ଧିଓ ଔଙ୍ଙ  ସହତି ଏହ ିଅଣଯ ହାନଓୁି ଫୀଭିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିଏହା ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦଯ ଯଣିାଭସ୍ୱଯୂ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏହ ିରିସୀଓୁ ୄଓଫ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ଗି୍ନ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ ସହତି ନଅିମାଆାୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀକୁଡଓି 
ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ହୁଏ ୄଓଫ ମଦ ିଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ଗି୍ନ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀ ଥାଏ ׀ 
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ଏଓ ଫୟଫସାଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ରିସୀଓୁ ୄଓଫ _________ ସହତି ନଅିମାଆାୄଯ ׀ 

I. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ଗି୍ନ  ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ  

II. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ଗି୍ନ  ସାଭୁଦି୍ରଓ ରିସୀ 

III. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ   ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ 

IV. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ  ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି  ସାଭଦିୁ୍ରଓ ରିସୀ 

କ. ୄଘାଯୀ ଫୀଭା 

ଏହ ି ରିସୀ ଓାଯଔାନା, ୄଦାଓାନ, ପିସ, ୄେଯହାଈସ  ୄକାଦାଭ ବ ି ଫୟଫସାଣିଓ ଯସିଯକୁଡଓି ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄମଈଁଠ୍ ି ଷ୍ଟକ୍, 
ଚନିରି୍ତ୍ର, ପନଘିଯ ପିସ, ଘଯ  ତାରାଫନ୍ଦ ଫସ, ୄଯ ନକଦ ଯାର୍ ିଥାଏ, ମାହାଓୁ ୄଘାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଅଫଯଣଯ ଯସିଯ ୄଓଫ 
ୄଘାଯୀ  ନଧିଓାଯ କହୃ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯ ିୄଘାଯୀ ମ ୟନ୍ତ ସୀଭିତ ׀ ଏହ ିଯସିଯଓୁ ନୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିଦ ୄମଯଓି ିସାଧାଯଣ ୄଘାଯୀ, 
ରାୄସ ନ,ି ରୁଟ, ଡଓାଣତଠି୍ାଯୁ ରକା ଯଖିଫାଓୁ ଡଫି, ୄମଈସଁଫୁକୁଡଓି ଯବିାର୍ା ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ନୁହନ୍ତ ି׀ 

1. ୄଘାଯୀ ଫୀଭା ନ୍ତକଧତ ଅଫୃତ ୄହଉଥିଫା ସଙ୍କଟ 

ଓ  ଯସିଯ ଭଧ୍ୟଓୁ ପ୍ରଓୃତ ଫଫୂ ଓ  ହଂିସ୍ର ପ୍ରସ୍ଙାନ ଓଭିା ୄସଠ୍ ିଟଓଫିା ଦ୍ୱାଯା ହାନ ି׀  

ଔ  ୄଘାଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଓଭିା ଯସିଯଯ ନଷ୍ଟ/କ୍ଷତ ି׀ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଅଫୃତ ହୁଏ ୄଓଫ ମଦ ିଏହାଯ ହାନ ି
ଫୀଭିତ ଯସିଯଯୁ ହୁଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଯସିଯଯୁ ନୁୄହଁ ׀ 

2. ନକଦ ଅଫଯଣ  

ୄଘାଯୀ ଅଫଯଣଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଂର୍ ୄହଈଙ ିନକଦ ଅଫଯଣ ׀ ଏହା ଓାମ ୟଓାଯୀ ହୁଏ ୄଓଫ ୄମୄତୄଫୄ ନକଦ ଯାର୍ ିଏଓ 
ଫାସ, ୄଯ ସୁଯକି୍ଷତ ଯଔାମାଆଥାଏ , ମାହା ୄଘାଯ ୄବଦୟ ଏଫଂ ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ନଭି ାଣ  ଡଚିାଆନଯ ଥିଫ ׀ ନକଦ ଅଫଯଣ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା 
ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ସାଧାଯଣ ସର୍ତ୍ କୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି: 

क  ଏଓ ଘାଫ ିଫୟଫହାଯ ଓଯ ିଫାସ,  ଓୁ ୄଔାରିଫା ାଆଁ ନକଦ ଯାର୍ଯି ହାନ ିହୁଏ, ୄମଈଁଠ୍ ିୄସହ ିଘାଫଓୁି ହଂିସା ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା 
ହଂିସାଯ ଧଭଓ ଦଅି ମାଆ ଓଭିା ଫଫୂ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  ଏହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ‚ଘାଫ ିଧାଯା‛ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଔ  ଫାସ, ୄଯ ଥିଫା ନକଦ ଯାର୍ଯି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍  ତାରିଓା ଫାସ,  ଫୟତୀତ ନୟ ସ୍ଙାନୄଯ ସୁଯକି୍ଷତ ଯୂୄ ଯଔାମାଏ ׀ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ୄସବ ିୄଯଓଡ  ଦ୍ୱାଯା ଦର୍ ାମାଆଥିଫା ପ୍ରଓୃତ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ମ ୟନ୍ତ ସୀଭତି ୄଟ ׀  

କ  ୄସହ ି ଯଦୃିର୍ୟକୁଡଓିୄଯ, ୄମଈକଁୁଡଓି ଫୃହତ୍ ଅଓାଯୄଯ ଓମ୍ ଭୂରୟଯ ଥାଏ, (ମଥା: କଠ୍ଯୀୄଯ ଓା/ଯୁଆ, 
ର୍ସୟଦାନା, ଘନି ି ଆତୟାଦ ି ୄଓଫ ଏଓ ଫସଯୄଯ ସଭଗ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଯ ହାନ ି ୄହଫାଯ ସଙ୍କଟ ଦୂଯସ୍ଙ ୄଫାରି ଫଘିାଯ 
ଓଯାମାଏ ׀ ୄଘାଯୀ ୄହାଆଥିଫା ଯଭିାଣଯ ଭୂରୟଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ସଫ ାଧିଓ ହାନ ି ୄଫାରି ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହ ି
ସଫ ାଧିଓ ସମ୍ଭାଫୟ ହାନ ିଈୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସଭଗ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଓୁ ସଙ୍କଟ ନ୍ତକ ତ ଅଫଯଣ 
ଦଅିମାଏ ׀ ଏହା ଭୄନ ଓଯାମାଏ ୄମ ଏଓ ଦ୍ୱତିୀଣ ୄଘାଯୀ ନଓିଟ ସଭଣୄଯ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ଓଭିା ଏହାଯ 
ୁନଃଖଟଣାଠ୍ାଯୁ ନଫୃିତ ିାଆଫା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଧିଓ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିାୄଯ ׀  

3. ଫଚଧନ/ଫହଷି୍କଯଣ 
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ରିସୀ ୄସହ ି ୄଘାଯୀଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ନାହିଁ ମାହା ଓଭ ଘାଯୀ, ଯଫିାଯ ସଦସୟ ଓଭିା ଯସିଯୄଯ ୄଫୈଧିଓଯୂୄ ଯହୁଥିଫା ନୟ 
ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥାଏ, ନା ଏହା ରାୄସ ନ ିଓଭିା ସାଧାଯଣ ୄଘାଯୀଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଏହା ୄସହ ିହାନକିୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫହଷି୍କତୃ ଓୄଯ 
ୄମଈଁକୁଡଓି ଏଓ ଗି୍ନ ଓଭିା ୄପ୍ଳଟ ଗ୍ାସ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

4. ଫସି୍ତାଯଣ 

ରିସୀଓୁ ଦଙ୍ଗା, ଷ୍ଟ୍ରାଆକ୍  ଅତଙ୍କଫାଦ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଫସି୍ଗାଯତି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

 

5. ପି୍ରଭୟିଭ 

ୄଘାଯୀ ରିସୀ ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱଯୂ ସ୍ୱଣଂ ଫୀଭିତଯ ୄନୈତଓି ଅଦ, ଯସିଯଯ ନଭି ାଣ  ଫସ୍ଙିତ,ି ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରାଫଧାନ ୂଈ.ସ୍ୱ. ଚକୁଅୀ, ୄଘାଯ ସତଓ ଖଣ୍ଟ ି, ୂଫ ଯ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଆତୟାଦ ିଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଫଫିଯଣୀ ଫୟତୀତ, ଏଓ ଫୂ -ସ୍ୱୀଓୃତ ିନଯିୀକ୍ଷଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଈଙ୍ଙ ଭରୂୟସଫୁ 
ଚଡତି ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ୄଘାଯୀ ରିସୀଯ ପି୍ରଭିଣଭ _____________ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 

I. ଫୀଭିତ ରିସୀଯ ସ୍ୱଯୂ 

II. ସ୍ୱଣଂ ଫୀଭିତଯ ୄନୈତଓି ଅଦ 

III. ଯସିଯଯ ନଭି ାଣ  ଫସ୍ଙିତ ି

IV. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ 

ଖ. ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା 

ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୟଫସାଣୄଯ ନକଦ ସମ୍ଭାଫିା ଏଓ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଂର୍ ׀ ଏହା ଫୟାଙ୍କ  ୄଦୟାକିଓ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ କୁଡଓୁି ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ହାନଠି୍ାଯୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ ଯସିଯ ବିତୄଯ ୄହଈ ଓଭିା ଫାହାୄଯ ୄହଈ, ଟଙ୍କା ସଙ୍କଟୄଯ ଥାଏ ׀ ଏହାଓୁ ଫାହାଯ ଓଯଫିା, ଚଭା 
ଓଯଫିା, ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଓଭିା ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ୄଫୈଧ ଯୂୄ ନଅିମାଆାୄଯ ׀ 

1. ଭୁଦ୍ରା ଫୀଭାଯ ଅଙ୍ଚାଦନ  

ନକଦ, ୄଘଓ/ୄାଷ୍ଟାର ଡ ଯ/ଡାଓ ଟଓିଟ ସମ୍ଭାଫିା ସଭଣୄଯ ୄହଈଥିଫା ହାନକିୁଡଓୁି ଅଫଯଣ ୄଦଫା ାଆଁ ଭଦୁ୍ରା ଫୀଭାଓୁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ଓଯାମାଆଙ ି׀ ରିସୀ ସାଭାନୟତଃ ଦୁଆ ନୁବାକ ନ୍ତକ ତ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

 

ଓ) ଟ୍ରାଞି୍ଜଟ (ାଯଫହନ) ନୁବାକ 

ଏହା ଡଓାଣତ ିଓଭିା ୄଘାଯୀ ଓଭିା ୄସବ ିଓାମ ୟଓାଯ ଯଣିାଭସ୍ୱଯୂ ୄହାଆଥିଫା ନକଦ ଯାର୍ଯି ହାନଓୁି ଅଫଯଣ ଓୄଯ 
ୄମୄତୄଫୄ ଏହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଭିା ତା’ ପ୍ରାଧିଓୃତ ଓଭ ଘାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଫାହାଯଓୁ ନଅିମାଏ ׀ 

ୋଞି୍ଜଟ ନୁବାକ ଦୁଆ ଯାର୍ଓୁି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓୄଯ: 
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i. ୄଓୌଣସ ି ଏଓ ହାନ ି ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ଧାଯ ଦାୟିତ୍ୱଯ ସୀଭା : ଏହା ୄହଈଙ ି ସଫ ାଧିଓ ଯାର୍ ି ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରୄତୟଓ ହାନ ିାଆଁ ୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ii. ରିସୀ ଫଧିୄଯ ାଯଫହନ ୄଯ ଅଓତି ଯାଶ ିଯଭିାଣ : ପି୍ରଭିଣଭ ଯାର୍ିୄ ଯ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ରାକୁ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା 
ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ଯ ଯଭିାଣଓୁ ଏହା ନଯୂିଣ ଓୄଯ ׀  

ରିସୀକୁଡଓି ୄଖାର୍ଣା ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମାହା ଗି୍ନ ଫୀଭାୄଯ ଘାରୁଥିଫା ପ୍ରଥା ବ ି  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ׀
ୋଞି୍ଜଟୄଯ ଅଓତି ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ଈୄଯ ଏଓ ସ୍ଙାଣୀ ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଏହ ିଯାର୍ଓୁି ରିସୀଯ ସଭାପି୍ତ ସଭଣୄଯ ଫୟଫସି୍ଙତ 
ଓଯନ୍ତ,ି ମାହା ରିସୀ ଫଧିୄଯ ୋଞି୍ଜଟ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓୃତ ଯାର୍ ିଈୄଯ ଅଧାଯତି ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭତି ଦ୍ୱାଯା ୄଖାର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା 
ନୁସାୄଯ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ୄସହ ିଓାଯଓକୁଡଓି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ୄମଯ ିଓ ିନକଦ ଯାର୍ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଈଙ ିଓ,ି ସୀଭା, 
 ଫାହନଯ ପ୍ରଓାଯ, ନଅିମାଆଥିଫା ଦୂଯତା, ଯାସ୍ଗା ଏଫଂ ନୟାନୟ ସଯୁକ୍ଷା ରକ୍ଷଣସଫୁ ׀ 

ଔ) ଯସିଯ ନୁବାକ 

ଏହ ିନୁବାକ ୄଘାଯୀ, ଚଫଯଦସି୍ଗ ଖୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯ ିୄଘାଯୀ, ରୁଟ ଆତୟାଦ ିଓାଯଣଯୁ ଚଣଓଯ ଯସିଯ/ତାରା ଫନ୍ଦଥିଫା ଫାସ,  
ଠ୍ାଯୁ ନକଦଯ ହାନ ିଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ରିସୀ ନୟ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ସାଭାନୟତଃ ଫୟଫସାଣ ଯସିଯଯ ୄଘାଯୀ ଫୀଭା ବ ିସଭାନ 
ମାହା ଅୄଭ ଈୄଯାକ୍ତ ଧ୍ୟଣନ ଯଣିାଭ 3 ନ୍ତକ ତ ଅୄରାଘନା ଓଯଙୁି ׀  

2. ଫସି୍ତାଯଣ 

ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ ରିସୀଓୁ ନଭିନରିଖିତଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫସି୍ଗାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ : 

ଓ  ନକଦ ଟଙ୍କା ଫହନ ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ସାଧୁତା 

ଔ  ଦଙ୍ଗା, ଷ୍ଟ୍ରାଆଓ  ଅତଙ୍କଫାଦ ସଙ୍କଟ 

କ  ସଂଫତିଯଣ ସଙ୍କଟ, ୄମଈଁଟା ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଭଚୁଯୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଖଟୁଥିଫା ହାନ ି

3. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ଫଚଧନ / ଫହଷି୍କଯଣ 

ଏକୁଡଓି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ : 

ଓ  ତୁଟ ିଓଭିା ୄରା ୄମାକଁୁ ଓଭ ୄହଫା 

ଔ  ୄସହ ିଧନଯ ହାନ ିମାହାଓୁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ଫୟକି୍ତ ଫୟତୀତ ନୟ ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଆଥାଏ 

କ  ଦଙ୍ଗା, ଷ୍ଟ୍ରାଆକ୍  ଅତଙ୍କଫାଦ: ଏହାଓୁ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ ଏଓ ଫସି୍ଗାଯଣ ଯୂୄ ଅଫୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

 

4. ପି୍ରଭୟିଭ 

ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫୀଭିତ, ୄଓୌଣସ ି ଏଓ ସଭଣୄଯ ଓବ୍ନାନୀଯ ଅଓତି ୄଭାଟ ନକଦଯାର୍ ି ଫହନ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ, ଯଫିହନଯ ପ୍ରଓାଯ, 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୂଯତା, ନଯିାର୍ତ୍ା ଈାଣ ଆତୟାଦ ିଅଧାଯୄଯ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ରିସୀଯ ସଭାପି୍ତଯ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା 
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଫର୍ ସାଯା ନଅିମାଈଥିଫା ପ୍ରଓୃତ ନକଦ ନୁସାୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିା ୄମାକୟ ׀ 
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ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଭଦୁ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ହୁଏ ? 

I. ତୁଟ ିଓଭିା ୄରା ଓାଯଣଯୁ ଓଭ ୄହଫା 

II. ୄଘାଯୀ ଓାଯଣଯୁ ଚଣଓଯ ଯସିଯଯୁ ନକଦ ଯାର୍ଯି ହାନ ି 

III. ୄସହ ିଧନଯ ହାନ ିମାହାଓୁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ଫୟକି୍ତ ଫୟତୀତ ନୟ ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଆଥାଏ  

IV. ଦଙ୍ଗା, ଷ୍ଟ୍ରାଆଓ  ଅତଙ୍କଫାଦ 

ଗ. ଫଶି୍ୱସନୀୟତା / ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା 

ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଅଥଓି କ୍ଷତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି ୄସଆଥି ୄମାକଁ ୁ ମାହାଓୁ ୄଶ୍ୱତ ଯରାଯ ଯାଧ ଓୁହାମାଏ ୄମଯ ି ଓ ି ୄସଭାନଙ୍କ 
ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଓଟତା ଓଭିା ସାଧୁତା ׀ ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙୁ୍କ ନଓରି, ୄଧାଓା, ୄଘାଯୀ, ତୁଟିୂର୍ଣ୍  ପ୍ରୄଣାକ  
ଯାଧ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙୁ୍କ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତି ଓଟତା ଓଭିା ସାଧୁତା ଓାଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ି
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀ 

1. ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା ନ୍ତକଧତ ଅଫଯଣ 

ଏଓ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଅଥଓି ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ଏଫଂ ଏହା ଯଣିାଭଚନତି ହାନକିୁଡଓୁି ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀   

ଓ  ହାନ ିଭଦୁ୍ରା/ଧନ, ସଯୁକ୍ଷା ଓଭିା ଚନିରି୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଔ  ଓାମ ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓର୍ତ୍ ଫୟଯ ଫଧିୄଯ ସଂାଦତି ୄହଫା ଈଘତି୍;  

କ  କ୍ଷତ ି ରିସୀ ସଭାପି୍ତଯ 12 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓଭିା ଓଭ ଘାଯୀଯ ଭୃତୁୟ, ଆସ୍ଗପା ଓଭିା ଫହଷି୍କଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄମଈଁଟଓୁି ଫ ି
ଅକଯୁ ୄହଫ, ଅଫଷି୍କତୃ ୄହଫା ଈଘତି୍  

ଖ  ଏଓ ସାଧୁ ଓଭ ଘାଯୀ ମାହାଓୁ ନୁଃ-ନମୁିକି୍ତ ଦଅିମାଆଙ,ି ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ   

2. ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭାଯ ପ୍ରଓାଯ 

ୄନଓ ପ୍ରଓାଯଯ ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା ଯହଙି,ି ୄମଈକଁୁଡଓି ନଭିନ ଭୄତ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ:ି 

ଓ) ୄଫୈୟକି୍ତଓ ରିସୀ 

ଏହ ିପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀଓୁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ୄମଈଁଠ୍ ିୄଓଫ ଏଓ ଫୟକି୍ତଓୁ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମାଏ ׀ ଓଭ ଘାଯୀଯ ନାଭ, ଦଫୀ  
କୟାୄଯଣ୍ଟଯି ଯାର୍ ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ 

b) ସାଭୂହଓି ରିସୀ 

ଏହ ି ରିସୀ ଏଓ ସଘୂୀ ସଭାଫଷି୍ଟ ଓୄଯ ୄମଈଁଥିୄଯ ୄସହ ି ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ନାଭ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ମାହା ପ୍ରତ ି ଏହ ି
କୟାୄଯଣ୍ଟ ି ରାକ ୁ ହୁଏ, ତା ସହତି ପ୍ରୄତୟଓ ଓଭ ଘାଯୀଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟକୁଡଓିଯ ଟପି୍ପଣୀ  ରକା ରକା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭତି ଯାର୍ ି
ସମି୍ମତି ଓଯାମାଏ ׀ 

c) ପ୍ରଫହଭାନ ରିସୀ ଓଭିୋ ୄପଳାଟଯ 
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ଏହ ିରିସୀୄଯ, ଅଫୃତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ନାଭ  ଓର୍ତ୍ ଫୟସଫୁଓୁ ଏଓ ସଘୂୀୄଯ ସମି୍ମତି ଓଯାମାଏ, ଓନୁି୍ତ କୟାୄଯଣ୍ଟଯି 
ରକା ରକା ଯାର୍ ିଯଫିୄର୍ତ୍ , ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ଯି କୟାୄଯଣ୍ଟଓୁି ସବୂ୍ନର୍ଣ୍  ସଭହୂ ଈୄଯ ‚ପ୍ରଫାହତି‛ ଓଯାମାଏ ׀ ୄତଣୁ ୄଓୌଣସ ି
ୄକାଟଏି ଓଭ ଘାଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରଫାହତି କୟାୄଯଣ୍ଟଓୁି ଓଭ ଓଯିୄ ଦଫ, ମଦ ିଭୂ ଯାର୍ଓୁି ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ 
ଦ୍ୱାଯା ନୁଃସ୍ଙାିତ ଓଯା ନ ମାଏ ׀ 

ଖ)  ଦ ରିସୀ 

ଏହା ସାଭୂହଓି ରିସୀ ବ ିୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ ୄମ ନାଭକୁଡଓିଯ ଫୟଫହାଯ ଯଫିୄର୍ତ୍ , ସୂଘୀ ଦକଡୁଓୁି ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓୄଯ 
ୄମଈଁକୁଡଓୁି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ିାଆଁ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିୄଦଫାଓୁ ୄଡ ׀   

ଗ) ଫଳାୄଙ୍କଟ୍ (ଅଫଯଣ) ରିସୀ 

ଏହ ିରିସୀ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ନାଭ ଓଭିା ଦକୁଡଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ନ ଓଯ ିସଭଗ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଫରି୍ଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିଚଜି୍ଞାସା ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ଏଓ ଫଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଫା ନମୁିକି୍ତଦାତା ାଆଁ 
ୄଓଫ ମଥାଥ  ଏଫଂ ସଂକଠ୍ନ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ତୀତ ୄମାକୟତା ଫରି୍ଣୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯଥିାଏ ׀ ନମୁିକି୍ତଦାତା ପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁଡଓୁି ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଈରବ୍ଧ ଓଯାଆଫା ଈଘତି୍ ׀ ରିସୀ 
ୄଓଫ ଔୟାତସିବ୍ନନ୍ନ ଫଡ ଫଡ ପାଭ କୁଡଓି ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀  

3. ପି୍ରଭୟିଭ 

ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ଫୟଫସାଣ ୄଯାଚକାଯଯ ପ୍ରଓାଯ, ଓଭ ଘାଯୀଯ ସ୍ଙିତ/ିଦ, ମାଞ୍ଚ  ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ସଷି୍ଟଭ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 
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ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା ____________କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀ 

I. ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଓଟ ଓଭିା ସାଧୁତା ଓାଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ 

II. ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ଓଟ ଓଭିା ସାଧୁତା ଓାଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ 

III. ତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ଓଟ ଓଭିା ସାଧୁତା ଓାଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଓଭ ଘାଯୀ  ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ 

IV. ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରଫନ୍ଧନଯ ଓଟ ଓଭିା ସାଧୁତା ଓାଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଂର୍ଧାଯୀଭାନଙ୍କ 

ଘ. ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଫୀଭା 

ଏହ ି ଫୟାଓ ଅଫଯଣ ଫୟାଙ୍କ,  NBFC ଏଫଂ ନୟାନୟ ନୁଷ୍ଠାନକୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥିରା ୄମଈଭଁାୄନ ଭଦୁ୍ରା ସଭନ୍ଧୀଣ 
ଓାମ ୟଓା ସହତି ଫୟଫସାଣ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭାୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା ଭଦୁ୍ରା/ଧନ  ସୁଯକ୍ଷା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଘିାଯଓୁ 
ୄନଆ ׀ 

1. ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଫୀଭା ନ୍ତକଧତ ଅଙ୍ଚାଦନ 

ଫୟାଙ୍କଯଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଏହ ିରିସୀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଙ ି׀ 

ଓ  ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ସଭଣୄଯ ନଅଁି, ୄଘାଯୀ, ଦଙ୍ଗା  ଷ୍ଟ୍ରାଆଓ ଦ୍ୱାଯା ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ସଯୁକ୍ଷା 

b) ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଣ ୄହଈ, ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଫୄହା ସହତି, ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତ,ି ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି 
ପ୍ରାଧିଓୃତ ଓଭ ଘାଯୀଭାୄନ ଦ୍ୱାଯା ଯସିଯ ଫାହାଯଓୁ ଫହନ ଓଯ ିନଅିମାଏ ׀ 
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କ  ୄଘଓ, ଡ୍ରାପଟ, ସ୍ଙିଯ ଚଭା ଯସଦି ଅଦଯି ନଓରି ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

ଖ  ଧନ/ସଯୁକ୍ଷା ଓଭିା ପ୍ରତବୂିତ ଚନିରି୍ ସଭନ୍ଧତି ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁତା  

ଗ  ୄଯୄଚଷ୍ଟିଓୃତ ଡାଓ ାସ ର ଦ୍ୱାଯା ୄପ୍ରର୍ଣ 

ଘ  ଭୂରୟାଙ୍କଓ ଯ ସାଧୁତା 

ଙ  ଫୟାଙ୍କକୁଡଓିଯ ବିଓର୍ତ୍ ା, ୄମଯଓି ି ‘ଚନତା ବିଓର୍ତ୍ ା’  ‘ୄଙାଟ ସଂଘଣ ୄମାଚନା ବିଓର୍ତ୍ ା’ ଭାନଙ୍କ  ହାତୄଯ ଥିଫା 
ସଭଣୄଯ ଭଦୁ୍ରାଯ ହାନ ି

ଅଫଯଣ ଅଫଷି୍କାଯ ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଥ  ରିସୀ ସକ୍ରଣି ୄହଫ ୄସହ ିଫଧିୄଯ ୄମଈଁ ସଭଣୄଯ ଏଓ ହାନ ିଅଫଷି୍କତୃ 
ହୁଏ ଏଫଂ ଚଯୁଯୀ ନୁହଁ ଓ ିୄସହ ିଫଧି ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଖଟଥିିରା ׀ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଅଫଯଣ ଫଦିୟଭାନ ଯହଥିିଫା ଈଘତି୍ ୄମୄତୄଫୄ 
ହାନ ିଫାସ୍ଗଫୄଯ ଖଟଥିିରା ׀ 

ଯବ୍ନଯା ହସିାଫୄଯ ଅଫଷି୍କାଯ ତାଯିଔଯ 2 ଫଷଧ ଫୂଧ ଫଧି ବିତଯଯ ହାନଓୁି ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ଅଫଯଣ ମଦ ିଫଙି୍ଚନି୍ନ 
ଯୄହ, ୄସହ ିତାଯିଔଯ ଫୂଧଯୁ ୄମୄଫ ହାନ ିଖଟଥିିରା ׀ 

2. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ଫଚଧନ 

ଏକୁଡଓି ସମି୍ମତି ଓଯନ୍ତ:ି 

ଓ  ଫୟାାଯଓି ହାନ ି

ଔ  ଫୄହା [ଂର୍ୀଦାଯ /ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ଓଭାନଙ୍କ ସପଟୄ େଯ ଯାଧ  ସାଧୁତା]   

3. ଫୀଭିତ ଯାଶ ି

ଫୟାଙ୍କଓୁ ଫୀଭିତ ଯାର୍ଓୁି ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରଥଭ 5 ନୁବାକୄଯ ପ୍ରଫାହତି ୄହଫ ׀ ଏହାଓୁ ‘ଭୂ ଫୀଭତି 
ଯାର୍’ି ଓୁହାମାଏ ׀ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭତି ଯାର୍ ିନୁବାକ ୂ1)  ୂ2) ାଆଁ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିଭୂ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିମୄଥଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ׀ 
ରିସୀ ଏଓ ନଫିାମ ୟ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯ ିଫୀଭିତ ଯାର୍ଯି ଏଓ ନଫିାମ ୟ  ସ୍ୱଣଂଘାତି ୁନଃସ୍ଙାନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଏି ׀    

4. ହାଯନଦି୍ଧଧାଯଣ/ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ନଭିନ ଈୄଯ ଅଧାଯତି : 

 

ଓ  ଭୂ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି

ଔ  ତଯିକି୍ତ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ି

କ  ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂଔୟା 

ଖ  ର୍ାଔା ସଂଔୟା 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 6 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟ ିଏଓ ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ହୁଏ ? 
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I. ନଅଁି ଓାଯଣଯୁ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ୄଫୄ ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଧନ ସଯୁକ୍ଷା  

II. ୄଘକ୍ ଯ ନଓରି ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ 

III. ଭୁଦ୍ରା/ ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁତା  

IV. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ 

ଙ. ରଙ୍କାଯ ନଭିଧାତାଙ୍କ ଫଳଓ ରିସୀ  

ଏହ ିଫର୍ କୁଡଓିୄଯ ବାଯତ ରଙ୍କାଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ହୀଯା ାଆଁ ଥୃିଫୀ ଫୟାାଯୄଯ ଏଓ ଗ୍ରଣୀ ୄଓନ୍ଧ ଯୂୄ ଈଦଣ ୄହାଆଙ ି׀ ଅଭଦାନୀ 
ୄହଈଥିଫା ଓଞ୍ଚା ହୀଯାଓୁ ଓଟାମାଏ, ାରିସ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଯପ୍ତାନୀ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ଏଓ ରଙ୍କାଯନଭି ାତାଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟଯ ଧ୍ୟାନ 
ଯୄଔ ମାହାଯ ଫୟଫସାଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ୄଥାଓୄଯ ଥିଫା ଈଙ୍ଙ ଭରୂୟଯ ସାଭଗ୍ରୀ ୄମଯଓି ିସନୁା ରଙ୍କାଯ  ଯୂା ସାଭଗ୍ରୀ, ହୀଯା  ଭରୂୟ 
ଥଯ, ହାତ ଖଡ ିଆତୟାଦ ିସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ ଏହ ିଫୟାାଯ ଏହ ିଭରୂୟଫାନ ସାଭଗି୍ରୀକୁଡଓୁି ଫହୁତ ଯଭିାଣୄଯ କଙ୍ଚତି ଯଖିଫା  ୄସକୁଡଓୁି 
ଫବିିନ୍ନ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଫା ଅଣିଫାୄଯ ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ 

1. ରଙ୍କାଯ ନଭିଧାତାଙ୍କ ଫଳକ୍ ରିସୀଯ ଅଙ୍ଚାଦନ  

ରଙ୍କାଯନଭି ାତାଙ୍କ ଫଳଓ ରିସୀ ୄସ ବ ି ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ଘାଯ ି ନୁବାକୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀ ନୁବାକ 1 
ନ୍ତକ ତ ଅଙ୍ଚାଦନ ନଫିାମ ୟ ୄଟ ׀ ଫୀଭିତ ତା’ ନଚି ଆଙ୍ଚାୄଯ ନୟ ନୁବାକକୁଡଓିଯ ରାବ ଈଠ୍ାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଏଓ ୟାୄଓଚ 
ରିସୀ ׀   

ଓ  ନୁବାକ 1 : ନଅଁି, ଫିୄ ଫାଯଣ, ଫଚୁିୀ, ୄଘାଯୀ, ଚଫଯଦସ୍ଗୀ ଖୄଯ ର୍ ିୄଘାଯୀ, ସାଧାଯଣ ୄଘାଯୀ, ରୁଟ, ଡଓାଣତ,ି 
ଦଙ୍ଗା, ଷ୍ଟ୍ରାଆଓ  ୄଦ୍ୱର୍ ୂର୍ଣ୍  ହାନ ିଏଫଂ ଅତଙ୍କଫାଦଯ ଯଣିାଭୄଯ ଫୀଭିତଯ ଯସିଯୄଯ ଥିଫା ୄଫୄ ୄହଈଥିଫା 
ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫଯଣ ଦଏି ׀  

ଔ  ନୁବାକ 2 : ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭତି  ନୟ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ସଯୁକ୍ଷାୄଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଥିଫାୄଫୄ ୄହଈଥିଫା 
ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫଯଣ ଦଏି ׀  

c) ନୁବାକ 3 : ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିୄଯୄଚଷ୍ଟ୍ରିଓୃତ ାସ ର ଡାଓ, ଏଣାଯ ୄଫ୍ରଟ୍ ଆତୟାଦ ିଦ୍ୱାଯା ଯଫିହନୄଯ ଥିଫା ୄଫୄ ହାନ ି
ଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫଯଣ ଦଏି ׀ 

ଖ  ନୁବାକ 4 : ନୁବାକ 1 ୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯା ୄହାଆଥିଫା ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଯସିଯୄଯ ଥିଫା ଫୟାାଯ  ପିସ 
ଅସଫାଫତ୍ର  ପିଟଙି୍ଗସ ାଆଁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବାକ ପି୍ରଭିଣଭ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ାଆଁ ରକା ରକା ଯୂୄ ଭରୂୟାଙି୍କତ ହୁଏ ׀   

 

2. ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ଫଚଧନକୁଡଓି ୄହଉଙ ି: 

ଓ  ଓଭ ଘାଯୀ, ବିଓର୍ତ୍ ା, ଓାଟଫିା ଫାରା, ସୁନାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁତା 

ଔ  ସାଫ ଚନଓି ପ୍ରଦର୍ ନୀୄଯ ଯଔାମାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

କ  ଫୟକି୍ତକତ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ିନ୍ଧଥିିଫା/ଫହନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ହଚମିିଫା/ହାନ ିୄହଫା 

ଖ  ଫୟଫସାଣ ସଭଣ ଫାହାୄଯ ନଯିାର୍ତ୍ା ଫାସ, ୄଯ ଯଔା ମାଆ ନ ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ି 
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ଗ  ଯାତ୍ରିୄ ଯ ପ୍ରଦର୍ ନ ଛଯଓାକୁଡଓିୄଯ ଯଖିଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

ଘ  ଓଭ ଘାଯୀ ଓଭିା ଫୀଭିତ ଯଫିାଯଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଫଶି୍ୱସନୀଣତା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ /ନଷି୍ଠା 
କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଅଫଯଣ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସଂରୂ୍ଣ୍  ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ନଅିମାଆାୄଯ ׀   

3. ପି୍ରଭୟିଭ 

ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଦୃିର୍ୟଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତା ଈୄଯ ଓଯାମାଏ  ׀ ଫରି୍ଷି୍ଟ ୄଘୌଓଦିାଯ, ୄକ୍ଳାଜ୍ ସଓଟି ଟ.ିବି./ଅରାଭ  ସଷି୍ଟଭ, 
ଫରି୍ଷି୍ଟ  ନୟ ନଯିାର୍ତ୍ା ଈଓଯଣ ାଆଁ ଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ସହତି ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବାକ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 7 

ରଙ୍କାଯନଭି ାଣ ଫଳଓ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄଯୄଚଷି୍ଟ୍ରଓୃତ ାସ ରୄଯ ଯଫିହନ ୄହଈଥିଫା ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହାନଓୁି 
___________ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ଓଯାମାଏ ׀ 

I. ନୁବାକ I 

II. ନୁବାକ II 

III. ନୁବାକ III 

IV. ନୁବାକ IV 

 

ଚ. ଆଞି୍ଜନୟିଯିଂ ଫୀଭା 

ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭା ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଯ ଏଓ ର୍ାଔା ମାହା ଗି୍ନ ଫୀଭାଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ସହତି ସଭାନ୍ତଯୄଯ ଫଓିର୍ତି ୄହରା ׀ ଏହାଯ ଈତ୍ପର୍ତ୍ ି
ୄଦୟାକିଓ ଫଓିାର୍ୄଯ ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମାହା ଓାଯଔାନା  ମନ୍ତ୍ରାତ ିାଆଁ ଏଓ ବିନ୍ନ ଅଫଯଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ଈୄଯ 
ଅୄରାଓାତ ଓଯଥିିରା ׀ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଅଫଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ଭଧ୍ୟ ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଯିୄ ମାଚନା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଓିର୍ତି ଓଯାମାଆଥିରା – 
ମାହା ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଯଫିଚତି ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଯଣକୁଡଓି ଫୟତୀତ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିରା ׀ 
ଈତ୍ପାଦକୁଡଓି ଫବିିନ୍ନ ଘଯଣକୁଡଓି ଅଫୃତ ଓଯୁଥିରା – ନଭି ାଣଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ିଯୀକ୍ଷଣ ମ ୟନ୍ତ ୄମୄତୄଫୄ ଓାଯଔାନା ଓାମ ୟକ୍ଷଭ 
ୄହଈଥିରା ׀ ଏହ ିଫୀଭା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ିଈବଣ ଫଡ  କ୍ଷୁଦ୍ର ୄଦୟାକିଓ ଣୁନଟି ସଫୁ ׀ ଏହା ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ଈଓଯଣ ଥିଫା 
ଣୁନଟିକୁଡଓୁି  ଫଡ ଫଡ ଯିୄ ମାଚନା ଓଯୁଥିଫା ଠ୍ଓିାଦାଯଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀  

ଆଞି୍ଜନୟିଯିଂ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯ 

ଅସନୁ୍ତ ଫଡ ରିସୀକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ୄମଈଁକୁଡଓି ଏହ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଅସନ୍ତ ି׀ 

1. ଠ୍ଓିାଦାଯ ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ (ସ.ି ଏ. ଅର୍.) ରିସୀ 

ଏହା ଠ୍ଓିାଦାଯ  ପ୍ରଧାନଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ ଯ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ନଭିିତ ୄହାଆଙ ି ୄମଈଁଭାୄନ ୄଙାଟ ଖଯକୁଡଓିଠୁ୍ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ି ଫୃହତ୍ ଡୟାମ୍, 
ୄଓାଠ୍ାଖଯ, ୄାର, ସୁଡଙ୍ଗ, ଆତୟାଦ ି ମ ୟନ୍ତ ସବିିର ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଯିୄ ମାଚନାକୁଡଓିୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥାଅନ୍ତ ି  ‛ରିସୀ ‚ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ׀
ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ - ଏଯ ିଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିଅଓସି୍ମଓ  ପ୍ରତୟାର୍ତି ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ମାହା ନଭି ାଣ ସ୍ଙୄଯ ଫୀଭତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିାଆଁ 
ଖୄଟ, ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ  ନୟାନୟ ସଙ୍କଟ କୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫସି୍ଗାଯତି 
ୄହାଆାୄଯ ׀ ଘାଚ  ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ଯିୄ ମାଚନା ୂୄପ୍ରାୄଚଓଟ  ଯ ସ୍ୱଯୂ, ଯିୄ ମାଚନା ଔଙ୍ଙ , ଯିୄ ମାଚନା ଫଧି, ୄବୌକଓି 
ସ୍ଙିତ ି ଯୀକ୍ଷଣ ଫଧି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀   
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2. ଠ୍ଓିାଦାଯ ଓାଯଔାନା  ମନ୍ତ୍ରାତ ି(ସ.ି ି. ଏମ୍) ରିସୀ 

ନଭି ାଣ ଫୟଫସାଣୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥିଫା ଠ୍ଓିାଦାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ, ମାହା ସଭସ୍ଗ ପ୍ରଓାଯଯ ମନ୍ତ୍ରାତ ିୄମଯଓି ିୄକ୍ରନ, ଔନନଓାଯୀ ଓୁ 
ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରତୟାର୍ତି  ଓସ୍ମାତ ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

ଓ  ୄଘାଯୀ, ସାଧାଯଣ ୄଘାଯୀ, ଅଯ. ଏସ. ଏଭ. ଡ.ି ଟ.ି  

ଔ  ନଅଁି  ଫଚୁିୀ, ଫାହୟ ଫିୄ ଫାଯଣ, ବୂଭଓିବ୍ନ  ବକଫାନଙ୍କ ନୟାନୟ ଫିଦ ୂର୍ଣ୍  ଓାମ ୟ 

କ  ଓାମ ୟୄଯ ଥିଫାୄଫୄ ବୁର ଭାନଫସଂଘାନ, ଓାଆଫା ଓଭିା ଡଫିା, ଧ୍ୱସ୍ଗ, ଧକ୍କା  ସଂଖାତ /ପ୍ରବାଯ ଓାଯଣଯୁ 
ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ହାନ;ି ତୃତୀଣ କ୍ଷ ହାନ ିାଆଁ ଫସି୍ଗାଯତି  ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

ପି୍ରଭଣିଭ ଈଓଯଣଯ ପ୍ରଓାଯ  ଏହା ଓାମ ୟଓଯୁଥିଫା ସ୍ଙାନ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 

ଅଫଯଣ ଓାମଧୟକ୍ଷଭ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଉଓଯଣ ଓାମଧୟଯ ସି୍ଥତିୄ ଯ ଓଭିୋ ଫେିାଭ ସି୍ଥତିୄ ଯ ଥାଏ ଓଭିୋ ସପା ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିୋ 
ରଟାରଟ ଓଯିଫା ାଆଁ ଓଭିୋ ତା’ ୄଯ ନୁଃ - ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଔାରି ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ ଅଫଯଣ ୄସୄତୄଫୄ ଫ ିରାକୁହୁଏ 
ୄମୄତୄଫୄ ତାହା ଠ୍ଓିାଦାଯଯ ନଚି ଯସିଯୄଯ ଡ ିଯହଥିାଏ ׀ 

3. ଉତ୍ଥାନ / ନଭିଧାଣ ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ (ଆ. ଏ. ଅଯ) ରିସୀ 

ଏହ ିରିସୀଟ ିସଂଘଣନ – ମୁକ୍ତ –ଈତ୍ଥାନ ୂଏସ୍. ସ.ି ଆ.  ରିସୀ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ׀  ଏହା ଈଠ୍ାଆଫାଓୁ ଥିଫା ଏଓ ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ଯ 
ପ୍ରଧାନ ଓଭିା ଠ୍ଓିାଦାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ୄମୄହତୁ ୄପ୍ରାୄଚଓଟଟ ି ନଭି ାଣ ସଭଣୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଫାହୟ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଯ 
ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀  ଏହା ଏଓ ଫୟାଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଟ ମାହା ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଅଓସି୍ମଓତାଓୁ ଫ ିଅଫଯଣ ଦଏି, ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓି 
ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ସ୍ଙୄଯ ଫତଯଣ ଓଯଫିା ସଭଣ ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ି ସଭଗ୍ର ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ଫଧି ାଆଁ ଘାରୁ ଯୄହ ୄମ ମ ୟନ୍ତ ୄପ୍ରାୄଚଓଟଯ 
ଯୀକ୍ଷଣ, ଓଭିର୍ନ  ହସ୍ଗାନ୍ତଯଣ ନ ୄହାଆଙ ି׀   

Premium chargeable depends on the nature of the project, the cost, the project period, 
geographic location, and the period of testing. 

ଘାଚ  ଓଯାମାଈଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ୄପ୍ରାୄଚଓଟଯ ସ୍ୱଯୂ, ଔଙ୍ଙ , ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ଫଧି, ୄବୌକଓି ସ୍ଙିତ,ି  ଯୀକ୍ଷଣ ଫଧି ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 

ମଦ ିଅଫଶୟଓ ହୁଏ ଯିଫହନ ଘଯଣ ସଭୟଯୁ ୄପ୍ରାୄଚଓଚ ସ୍ଥୄଯ ୄଦଫା ମଧୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାତ ି ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି ଅଙ୍ଚାଦନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଉତ୍ଥାନ ନଭିଧାଣ ରିସୀ ସହତି ଏଓ ସାଭୁଦି୍ରଓ ଅଫଯଣ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

 

4. ମାନ୍ତ୍ରଓି ଘତା ରିସୀ (ଏମ୍. ଫ)ି 

ଏହ ିରିସୀ ୄସ ବ ିପ୍ରୄତୟଓ ଈୄଦୟାକ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ମାହା ୄଭସନିକୁଡଓି ଈୄଯ ଓାମ ୟ ଓୄଯ ଏଫଂ ମାହା ାଆଁ ଓାଯଔାନା  
ମନ୍ତ୍ରାତଯି ଔଯା ୄହଫା କମ୍ଭୀଯ ଯଣିାଭ ଅଣିାୄଯ ׀ ଏହ ିରିସୀ ୄଚୄନୄଯଟଯ, ୋନସପଭ ଯ  ନୟାନୟ ୄଫୈଦୁୟତଓି, ମାନ୍ତ୍ରଓି ଏଫଂ 
ଈଠ୍ାଈଥିଫା ମନ୍ତ୍ରାତ ିବ ିୄଭସନିକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ରିସୀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଣଯୁ ୄହଈ ମାନ୍ତ୍ରଓି ଓଭିା ୄଫୈଦୁୟତଓି ଔଯା ୄହଫା ଓାଯଣଯୁ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଖଟଥିିଫା ପ୍ରତୟାର୍ତି  
ଅଓସି୍ମଓ ୄବୌତଓି ହାନ ିୂପ୍ରତୟାର୍ତି ସଙ୍କଟ ନ୍ତକ ତ  ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ :  

ଓ  ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଓାମ ୟୄଯ ସ୍ଙିତ ିଥାଏ ଓଭିା ଫଶି୍ରାଭ ସ୍ଙତିିୄ ଯ ଥାଏ  

ଔ  ସପା ଓଯଫିା ଓଭିା ରଟାରଟ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଔାରା ମାଈଥିଫା ସଭଣୄଯ 
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କ  ସପାଓଯଫିା ଓଭିା ରଟ ାରଟ ଓାମ ୟଓା ସଭଣୄଯ  ତାୄଯ ନୁଃସମି୍ମତି ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 

ଖ  ଯସିଯ ବିତୄଯ ସ୍ଙାନାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 

ରକା ରକା ମନ୍ତ୍ରାତଯି ନୁଃସ୍ଙାନ ଭରୂୟ ଈୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଘାଚ  ଓଯାମାଏ ׀ ୄଭସନିଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍  ଯୂୄ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀ 
ୄଭସନିଯ ପ୍ରଓାଯ; ଏହାଓୁ ଫୟଫହାଯ ଓଯୁଥିଫା ଈୄଦୟାକ  ଏହାଯ ଭୂରୟ ଈୄଯ ହାଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ - ଫାଣ ସଫୁଧିା, ଈରବ୍ଧ 
ତଯିକି୍ତ ସାଭଗ୍ରୀ  ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଡସି୍କାଈଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

5. ଫୟରଯ  ୄପ୍ରଶଯ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ରିସୀ 

ଏହା ଫଣରଯ  ୄପ୍ରର୍ଯ ାତ୍ର ଓୁ ନଭିନ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫୃତ ଓୄଯ : 

ଓ  ନଅଁି ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓାଯଣଯୁ ଫୀଭତିଯ ଫଣରଯ /ଓଭିା ନୟ ୄପ୍ରର୍ଯ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ଏଫଂ ଅଔାଔଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ; 
ଏଫଂ 

ଔ  ୄସବ ି ଫଣରଯ  /ଓଭିା ୄପ୍ରର୍ଯ ପ୍ଳାଣ୍ଟଯ ଅନ୍ତଯଓି ଘା ୄମାକଁୁ ଫିୄ ଫାଯଣ ଓଭିା ତନ ଓାଯଣଯୁ ଫୟକି୍ତଓୁ 
ୄହାଆଥିଫା ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ, ଓଭିା ତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄହାଆଥିଫା ନଷ୍ଟ ଓାଯଣ ାଆଁ ଫୀଭତିଯ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ ׀   

ୄମୄହତୁ ଗି୍ନ ରିସୀ ଏଫଂ ଫୟରଯ ଫୀଭା ରିସୀ ମଥାଥଧ ଅଫଯଣ ାଆଁ ଯେଯ ାଆଁ ଫଶିଷି୍ଟ, ଉବୟ ରିସୀ ୄନଫା ାଆ ଁ
ଅଫଶୟଓ ׀ ସଭସ୍ତ ଆଞି୍ଜନୟିଯିଂ ରିସୀ ନ୍ତକଧତ ଫୀଭିତ ଯାଶ ିଘତି ୁନଃସ୍ଥାନ ଭୂରୟ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀ 

6. ମାନ୍ତ୍ରଓି ରାବଯ କ୍ଷତ ି(ଏମ୍. ଏଲ୍. . ି.) ରିସୀ 

ଏହ ିରିସୀ ୄସହ ିଈୄଦୟାକକୁଡଓି ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ୄମଈଁଠ୍ ିମାନ୍ତ୍ରଓି ଘତା ଓଭିା ଫଣରଯ ଫିୄ ଫାଯଣ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଫୟାଖାତ 
ଓଭିା ଫିଭତାଯ ଯଣିାଭ ଫଡ ଯଣିାଭଚନତି ହାନ ିହୁଏ ׀ 

ୄମଈଁଠ୍ ି ଘତା ଓଭିା ହାନ ି ଏଫଂ ନୁଃସ୍ଙାନ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭଣ ଫୟଫଧାନ ୄଫର୍ୀ ଥାଏ, ଏହ ି ରିସୀ ଈତ୍ପାଦନଯ ହ୍ରାସ  ଓାମ ୟ 
ଓଯାଆଫାଯ ଔଙ୍ଙ  ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄମାକଁୁ ଫୟଫଧାନ ସଭଣୄଯ ୄହାଆଥିଫା ରାବଯ ହାନଯି କ୍ଷତ ିୂଯଣ ଓୄଯ ׀ ଫୟଫସାଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ/ଫୟାଖାତ 
ରିସୀଯ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ଏଫଂ ଅଫଯଣ ଏଓ ଗି୍ନ ରିସୀ ହାନ ିଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫୟଫସାଣ/ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫୟାଖାତ ରିସୀ ସହତି ସଭାନ, ମାହା 
ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଫୂ ଯୁ ଅୄରାଘତି ୄହାଆଙ ି׀ 

7. ଷ୍ଟକ୍ ଯ ହ୍ରାସ ରିସୀ 

ର୍ୀତ ବଣ୍ଡାଯଯ ଭାରିଓ ୂଫୟକି୍ତ ଓଭିା ୄଓା ୄଯଟବି ୄସାସାଆଟ ି ାଆଁ ଓଭିା ୄମଈଁଭାୄନ ନଷ୍ଟ ୄମାକୟ ଔାଦୟସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି କଙ୍ଚତି 
ଯଖିଫା ାଆଁ ର୍ୀତ ବଣ୍ଡାଯଓୁ ରିଜ୍ ୄଯ ନିନ୍ତ ି ି ସଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏହୄ ׀ ରିସୀ ଈମୁକ୍ତ ׀ ୄଯଫି୍ରୄଚୄଯର୍ନ ପ୍ଳାଣ୍ଟ  ମନ୍ତ୍ରାତଯି 
ଘତା ୄମାକଁୁ ଏଫଂ ତାଭାତ୍ରାଯ ଫୃଦ୍ଧ ି  ଥଣ୍ଡା ଓଯୁଥିଫା ଦାଥ  କୁଡଓିଯ ର୍ୀତ ବଣ୍ଡାଯ ୄଓାଠ୍ଯୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଅଓସି୍ମଓ  
ପ୍ରତୟାର୍ତି ରାଣନ ଓାଯଣଯୁ ୄହଈଥିଫା ହ୍ରାସ ନଷ୍ଟ  ସଂଦୂର୍ଣଯ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଏହ ିଅଫଯଣ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ 

8. ଆୄରୄଓଟରାନଓି ଉଓଯଣ ରିସୀ 

ଏହା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ଈଓଯଣଓୁ ଅଫଯଣ ଦଏି, ମାହା ସ.ି.ଣୁ, ଓ-ିୄଫାଡ , ଭନଟିଯ, ପି୍ରଣ୍ଟଯ, ଣୁ.ି.ଏସ୍, ସଷି୍ଟଭ 
ସପଟୄ େଯ ସହତି ସଭଗ୍ର ଓବୁ୍ନଟଯ ସଷି୍ଟଭଓୁ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ସହାଣଓ ଈଓଯଣ ମଥା: ର୍ୀତ-ତା ନଣିନ୍ତ୍ରଓି, ଈର୍ତ୍ାଓ  ାୋଯ 
ଓନବସ ନ, ଆତୟାଦ ିଭଧ୍ୟ ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ ି׀  

ଏହ ିରିସୀ ଗି୍ନ ରିସୀ, ମନ୍ତ୍ରାତ ିଫୀଭା ରିସୀ  ୄଘାଯୀ ରିସୀଯ ସମି୍ମଶ୍ରଣ ୄଟ ׀ ଏହ ିରିସୀ ଅଓସି୍ମଓତା , ମଥା: ତୁଟିୂର୍ଣ୍  
ଡଚିାଆନ ୂଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ୄହଈ ନ ଥିଫା , ପ୍ରାଓୃତଓି ଖଟଣାକୁଡଓିଯ ପ୍ରବାଫଓ ଅଫୃତ ଓୄଯ; ୄବାୄରଟଚ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ୄମାକଁ ୁ
ତୂଟିୂର୍ଣ୍  ଓାମ ୟଓାଯତିା, ପ୍ରବାଯ ଛଟଓା ଅଦ,ି ୄଘାଯୀ, ଚଫଯଦସି୍ଗ ଖୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯ ିୄଘାଯୀ  ସାଧାଯଣ ୄଘାଯୀ ଭଧ୍ୟ ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ ି׀  
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ଏହ ିରିସୀ, ପ୍ରୄତୟଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ଭାରିଓ, ରିଚଦାତା ଓଭିା ବଡାଟଅି ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ଏହାଯ 
ତନି ିନୁବାକ ଙ ିମାହା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ହାନଓୁି ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି:  

ଓ) ନୁବାକ 1: ଈଓଯଣଯ ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ 

ଔ) ନୁବାକ 2:ଫାହୟ ଡାଟା ଭିଡଅି ୄମଭିତଓି ିଓବୁ୍ନୟଟଯ ଫାହୟ ହାଡ  ଡସି୍କଯ ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ 

କ  ନୁବାକ 3: ଓାମ ୟଓାଯତିାୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଔଙ୍ଙ  – ପ୍ରତଫିଦ ଈଓଯଣ ଈୄଯ ରକାତଯ ଡାଟା ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଓୁ 12, 26, 
40 ଓଭିା 52 ସପ୍ତାହ ମ ୟନ୍ତ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ   

9. ଗ୍ରୀଭ ରାବଯ ହାନ ିଅଫଯଣ (ଏ.ଏଲ୍. . ି.) ଓଭିୋ ଷ୍ଟାଟଧ- ୄଯ ଫିଭେତା ରିସୀ (ଡ.ି ଏସ୍ ସ. ୟୁ.) 

ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ୂଯିୄ ମାଚନା  ସଭଣୄଯ ଦୁଖ ଟଣାଚନତି ନଷ୍ଟ ଓାଯଣଯୁ ଫିଭ ୄହଫାୄଯ ୄପ୍ରାୄଚଓଟଯ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ଯଣିାଭଓୁ ଏହା 
ଅଫଯଣ ଦଏି ׀ ଏହା ୄସହ ିଫୀଭତି ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ମିଏ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଈାଚ ନ ଠ୍ାଯୁ ଫଞ୍ଚତି ଥାଏ ଏଫଂ ୄପ୍ରାୄଚଓଟୄ ଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥ  
ଅଧାଯୄଯ ଅଥଓି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ କଡୁଓି ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଈମୁକ୍ତ ׀ ଏହାଓୁ ୄପ୍ରାୄଚଓଟଯ ପ୍ରଓୃତ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଫୂ ଯୁ ଏଭ. ସ.ି ଆ./ଆ. ଏ. 
ଅଯ./ସ.ିଏ. ଅଯ. ରିସୀଯ ଫସି୍ଗାଯଣ ଯୂୄ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀  

ଏହ ିରିସୀ ଫଧି ଊଣଯ ସଧୁ, ଡିୄ ଫଞ୍ଚଯ, ଭଚୁଯୀ  ୄଫତନ ଆତୟାଦ ିବ ିଘାରୁ ଯହଥିିଫା ଔଙ୍ଙ  ଏଫଂ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଫରୁି୍ଦ୍ଧ ରାବ, ମାହା 
ଫୟଫସାଣଯୁ ଈାଚତି ୄହାଆ ାଯଥିାନ୍ତା ମଦ ିଏହା ସଘୂୀଫଦ୍ଧ ତାଯଔିୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥାନ୍ତା, ଈୄଯ ୄହଈଥିଫା ଅଥଓି ହାନକିୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ 
ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଫବିିନ୍ନ କମ୍ଭୀଯ ଓାଯଓ  ଈରବ୍ଧ ନୁଫ ୀଭା ସହାଣତା ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରତୟାର୍ତି ୄଭାଟ ରାବ ଓଭିା 
ଟର୍ଣ୍ ବଯ ୄଭାଟ ଫକି୍ରଣ ଯାର୍ ିଏଫଂ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଫଧି ଭଧ୍ୟ ୄଦଣୄମାକୟ ପି୍ରଭଣିଭ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାୄଯ କମ୍ଭୀଯ ଓାଯଓ ଟନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 8 

ଷ୍ଟାଟ - ରିସୀୄଯ ଫିଭତା ଓୁ ___________ଓୁହାମାଏ ׀ 

I. ମାନ୍ତ୍ରଓି ରାବଯ କ୍ଷତ ିଅଫଯଣ 

II. ଗ୍ରୀଭ ରାବଯ ହାନ ିଅଫଯଣ 

III. ଠ୍ଓିାଦାଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଅଫଯଣ 

IV. ଠ୍ଓିାଦାଯ ଓାଯଔାନା  ମନ୍ତ୍ରାତ ିଅଫଯଣ 

ଛ. ୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଫୀଭା 

ୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀଓୁ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ବାଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙାନୄଯ, ୄଦୟାକିଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ନଭି ାଣ  କଙ୍ଚତି 
ଓଯଫିା ସୁଫଧିା, ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଡଚିାଆନ ଓଯା ୄହାଆଥିରା ׀ ଏହା ଫସୁ୍ଗ ହାନ ି ଫୟଫସାଣ ଫୟାଖାତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱାବାଫଓିଯୂୄ, ରିସୀ ନଭିନକୁଡଓି ସଓାୄର୍ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ : 

i. ଗି୍ନ ଫୀଭା ଅଘଯଣ ନୁସାୄଯ ନଅଁି  ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫିଦସଫୁ, 

ii. ୄଘାଯୀ ୂରାୄସ ନ ିଫୟତୀତ  

iii. ମାନ୍ତ୍ରଓି ଘତା/ଫଣରଯ ଫିୄ ଫାଯଣ/ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ଈଓଯଣ  
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iv. ଈୄଯାକ୍ତ ଫିଦକୁଡଓିଯ ଓାମ ୟଓା ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫୟଫସାଣ ଫୟାଖାତ 

ୂଟପି୍ପଣୀ: ଈୄଯାକ୍ତ ୂକ  ନ୍ତକ ତ ଫିଦ ଯଫର୍ତ୍ ୀ ଫୟଫସାଣ ଫୟାଖାତ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ୟାୄଓଜ୍ ଅଫଯଣୄଯ ସମି୍ମତି ଓଯାମାଏ ନାହିଁ 
ଓନୁି୍ତ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ଅଫଯଣ ଯୂୄ ଈରବ୍ଧ ହୁଏ    

 ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓାମ ୟଓାଯତିା ରିସୀକଡୁଓି ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ତୁନାୄଯ ଏହ ିରିସୀ ଫସି୍ଗୀର୍ଣ୍  ୄଶ୍ରଣୀଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀  

 ରିସୀ ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ଘଣନତି ଅଫଯଣ, ଦାଫୀ ନୁବୂତ,ି ଏଫଂ ଘଣନତି ଓାଟଫିାୄମାକୟ ଏମ୍. ଏଲ୍. .ି. ାଆଁ 
ସଙ୍କଟ ଭରୂୟାଙ୍କନ ପ୍ରତିୄ ଫଦନ ଆତୟାଦ ିଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀   

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 9 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଈଁଟ ିୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ? 

I. ଗି୍ନ ଫୀଭା ଅଘଯଣ ନୁସାୄଯ ନଅଁି  ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫିଦସଫୁ 

II. ରାୄସ ନ ି

III. ମାନ୍ତ୍ରଓି ଘତା 

IV. ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ଈଓଯଣ 

ଜ. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭା 

ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭାଯ ଦୁଆ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ : ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକ ା  ସାଭୁଦି୍ରଓ ହର 

1. ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକଧା ଫୀଭା 

ମଦି ‘ସାଭୁଦି୍ରଓ’ ଦ ୄଓଫ ସଭୁଦ୍ର ୂସାଭଦିୁ୍ରଓ  ଦୁଃସାହସଓିତା ଓାଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ହାନକିୁଡଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ, ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକ ା ଫୀଭା 
ଏହା ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଏହା ୄଦର୍ ବିତୄଯ   ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଭଧ୍ୟ, ୄଯ, ସଡଓ, ସଭୁଦ୍ର, ଫାଣୁ ଓଭିା ୄଯୄଚଷି୍ଟ୍ରଓୃତ ଡାଓ 
ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ସଭଣୄଯ ଚନିରି୍ଯ ହାନ ି ଓଭିା ନଷ୍ଟ ସଭନ୍ଧତି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଶ୍ରଣୀ ହୀଯା ଠ୍ାଯୁ 
କୃୄହାୄମାକୀ ଚନିରି୍ ମ ୟନ୍ତ ସିୄ ଭଣ୍ଟ, ର୍ସୟଦାନା ବ ିୄଭାଟା ସାଭଗ୍ରୀ, ୄପ୍ରାୄଚଓଟକୁଡଓି ାଆଁ ତ ିଚନଦାଯ ୄଫାୄଛଆ ଆତୟାଦ ି
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଓାୄକ ା ଫୀଭା ଖୄଯାଆ ଫୟାାଯ ତଥା ଅନ୍ତଚ ାତଓି ଫୟାଯୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ଫକି୍ରଣଯ ଧିଓାଂର୍ ନୁଫନ୍ଧ 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଫିୄ କ୍ରତା ଓଭିା ୄକ୍ରତା ଦ୍ୱାଯା ୄହଈ, ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ, ଚନିରି୍ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଅଫଯଣ ଦଅିମିଫା ଈଘତି୍ ׀  

ଓଏି ଫୀଭାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ: ଫକି୍ରଣଯ ନୁଫନ୍ଧ ନୁସାୄଯ ଚନିରି୍ ୂଓନସାଆୄନମଣ୍ଟ  ଯ ଫିୄ କ୍ରତା ଓଭିା ୄକ୍ରତା ଓାୄକ ାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯିାୄଯ ׀  

ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧୄଯ ୄସହ ିପ୍ରାଫଧାନସଫୁ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହା ଅନ୍ତଚ ାତଓିଯୂୄ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀ ଏହାଯ ଓାଯଣ ୄହଈଙ ିୄମ 
ଏହା ୄସହ ିଚନିରି୍କୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ମାହା ୄଓୌଣସ ିୄଦର୍ଯ ସୀଭା ଫାହାୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫହନୄଯ ଥାଅନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଅଫଯଣକୁଡଓି ରିସୀୄଯ 
ସଂରଗ୍ନ ଥିଫା ଅନ୍ତଚ ାତଓି ପ୍ରଥା  ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଧାଯା ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଭୂ ରିସୀ ଦସ୍ଗାଫଚିୄଯ ସାଧାଯଣ ସର୍ତ୍ କୁଡଓି ସମି୍ମତି ଥାଏ, ଅଫଯଣଯ ଯସିଯ  ଫୟତକି୍ରଭ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫଚ ନ 
କୁଡଓି ରକା ରକା ଧାଯା ଦ୍ୱାଯା ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ସଂସ୍ଙାନ ଓାୄକ ା ଧାଯା ୂଅଆ.ସ.ିସ ି ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ଏକୁଡଓି ରଣ୍ଡନ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଂସ୍ଙାନ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

ଓ) ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକଧା ଫୀଭା ନ୍ତକଧତ ଅଫଯଣ 
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ଓାୄକ ା ରିସୀସଫୁ ଭୂଔୟତଃ ସଭଦୁ୍ରମାତ୍ରା ରିସୀ ଟନ୍ତ,ି ଥ ାତ୍ ୄସଭାୄନ ୄକାଟଏି ସ୍ଙାନଯୁ ନୟ ସ୍ଙାନ ମ ୟନ୍ତ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ 
ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ, ଫୀଭିତଓୁ ସଭସ୍ଗ ଯସିି୍ଙତିୄ ଯ ମଥାଥ  ମତ୍ନ ସହତି ତା ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଫ ଦା ଓାମ ୟ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
ଏହ ିରିସୀଯ ଭୂଔୟ ଫିୄ ׀ ର୍ର୍ତା ୄହଈଙ ିୄମ ଏହା ଏଓ ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୟ ରିସୀ ׀ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତ 
ଈବଣଙ୍କ ସମ୍ମତ ିଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଏହା ୄଯ ନୁଃଭୂରୟାଙ୍କନ ଧୀନୄଯ ଅୄସ ନାହିଁ ମଦ ିଏହା ଓଟ ୂର୍ଣ୍  ୄଫାରି 
ସୄନ୍ଦହ ଓଯା ନ ମାଏ ׀ ନୟ ଏଓ ନନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ୄହଈଙ ିୄମ ରିସୀଓୁ ଭୁକ୍ତ ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତଓୁ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  

ଅଫଯଣ ସାଧାଯଣତଃ ରିସୀୄଯ ଈରିଳଖିତ ସ୍ଙାନ ସି୍ଙତ ୄେଯହାଈସଠ୍ାଯୁ ଚନିରି୍ଓୁ ୄନଫା ସଭଣଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆ ମାଏ ଏଫଂ 
ରିସୀୄଯ ଈରିଳଖିତ ରକ୍ଷୟସ୍ଙୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ୄଯ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ମାହା ଫକି୍ରଣ ନୁଫନ୍ଧଯ ସର୍ତ୍  ନୁସାୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ପ୍ରମୁଚୟ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓି ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ଦ୍ୱାଯା ଫ ିନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି: 

i. ନ୍ତୄଦ ର୍ୀଣ ଯଫିହନ ାଆଁ ନ୍ତୄଦ ର୍ୀଣ ଯଫିହନ ଧାଯା ୂଅଆ.ଟ.ିସ.ି  ଓ,ଔ ଓଭିା କ 

ii. ସଭଦୁ୍ର ଈୄଯ ମାତ୍ରା ାଆଁ ସଂସ୍ଙାନ ଓାୄକ ା ଧାଯା ୂଅଆ.ସ.ିସ ି ଓ, ଔ ଓଭିା କ 

iii. ଅଓାର୍ୄଯ ଯଫିହନ ାଆଁ ସଂସ୍ଙାନ ଓାୄକ ା ୂଫାଣୁ  ଧାଯା-ଓ 

ସଂସ୍ଙାନ ଓାୄକ ା ଧାଯା କ ସଫ ନଭିନ ଅଫଯଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି, ମାହା ଓାୄକ ା ଫହନ ଓଯୁଥିଫା ଫାହନ ଓଭିା ଚାହାଚଯ ଦୁଖ ଟଣା 
ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ, ମାହା ନଭିନ ଈରିଳଖିତ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ : 

i. ନଅଁି ଓଭିା ଫିୄ ଫାଯଣ 

ii. ଫାହନଯ ଫିଥକାଭୀ ୄହଫା ଓଭିା ରଟଫିା 

iii. ୄାତ ୂଚାହାଚ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ  ଯ ତଟ ଈୄଯ ଘଢମିିଫା, ବୂଭି ଈୄଯ ସି୍ଙଯ ଯହଫିା ଓଭିା ଫୁଡଫିା 

iv. ଏଓ ଫାହୟ ଫସୁ୍ଗ ସହତି ଧକ୍କା 

ସଂସ୍ଙାନ ଓାୄକ ା ଧାଯା ଔ, କ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ପ୍ରର୍ସ୍ଗ ׀ ‘କ’ ୄଯ ଅଫୃତ ୄହାଆଥିଫା ଫିଦକୁଡଓି ଫୟତୀତ , ଏହା ନଭିନ ଓାଯଣଯୁ 
ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଫ ିଅଫୃତ ଓୄଯ : 

i. ବକଫାନଙ୍କ ଓାମ ୟ ୂଏ..ଚ ି ଫିଦ ୄମଯଓି ିବୂଭିଓବ୍ନ, ଗ୍ନୟତ୍ପାତ  ଫଚୁିୀ  

ii. ନ୍ତୄଦ ର୍ୀଣ ଯଫିହନୄଯ ୄାର ବାଙି୍ଗମିଫା 

iii. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଯଫିହନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଚାହାଚ ଈୄଯ ୄଧାଆଫା  ସିଳଙ୍୍ଗ ହାନ ି 

iv. ଚାହାଚ ବିତଯଓୁ ଚ ପ୍ରୄଫର୍ 

ସଂସ୍ଙାନ ଓାୄକ ା ଧାଯା-ଓ ସଫ ାୄକ୍ଷା ଫସୃି୍ଗତ ଅଫଯଣ ଏହା ୄମୄହତୁ ‘ଔ’  ‘କ’ ଯ ସଫୁ ଫିଦଓୁ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟ 
ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ୄଓଫ ନଭିନୄଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାୄହାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଫଚ ନ ଫୟତୀତ :  

i. ଫୀଭିତଯ ଐଙ୍ଚଓି ଓାମ ୟଓା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ 

ii. ସାଧାଯଣ ରିୄଓଜ୍, ବାଙି୍ଗଥିଫା, ସାଧାଯଣ ଫୟଫହାଯୄଯ ବଙ୍ଗାଯୁଚା ଓଭିା ଚନ/ଖନ ୄଯ ସାଧାଯଣ ହ୍ରାସ 

iii. ୟାଓଙି୍ଗ ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟତା  

iv. ନହିତି ତୂଟ ି
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v. ଫିଭତା  

vi. ଭାଓିଭାନଙ୍କ ଊଣୄର୍ାଧନ କ୍ଷଭତା ଓାଯଣଯୁ ହାନ ି

vii. ଅଣଫଓି ଫିର୍ତ୍ 

ଏହ ିଫଚ ନସଫୁ ସ୍ଙ, ଫାଣୁ  ସଭଦୁ୍ର ଯ ସଭସ୍ଗ ଧାଯା ାଆଁ ସାଧାଯଣ ଟନ୍ତ ି  ଓୄତଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ ସାଭଗ୍ରୀ ମଥା: ୄଓାଆରା, ୄଭାଟାୄ ׀
ଯୂୄ ୄତର  ଘା’ ଅଦଯି ଫୟାାଯ ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଧାଯାକୁଡଓି ଙ ି ମୁଦ୍ଧ, ଷ୍ଟ୍ରାଆଓ, ଦଙ୍ଗା, ଚନତା ଫରି୍ଙୃ୍ଖା  ଅତଙ୍କଫାଦଓୁ ଅଫୃତ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଆ ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଅଫଯଣଓୁ ଫସି୍ଗାଯତି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ସାଭଦିୁ୍ରଓ  ଅଓାର୍ଭାକ  ରିସୀକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି
ଫୀଭାଯ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଭାତ୍ର ର୍ାଔା ମାହା ମୁଦ୍ଧ ଫିର୍ତ୍ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଏଓ ସାଭୁଦି୍ରଓ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ, ଅଦର୍  ରିସୀ ପଭ  ନ୍ତକ ତ  ରିସୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଧାଯା ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ୄହଈଥିଫା 
ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ୄଭାଟାୄଭାଟ ିବାୄଫ ତନି ିଫକ ୄ ଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଏ : 

i. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଦ 

ii. ଫାହୟ ଫିଦ 

iii. ମୁଦ୍ଧ, ଷ୍ଟ୍ରାଆକ୍, ଦଙ୍ଗା, ଚନତା ଫରି୍ଙୃ୍ଖା  ଅତଙ୍କଫାଦ ଫିଦ ׀ 

 

ଔ) ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସାଭୁଦି୍ରଓ ରିସୀ 

I. ଫଶିଷି୍ଟ ରିସୀ 

ଏହ ି ରିସୀ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ୄଫାୄଛଆଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ ଏହା ଫିୄ ର୍ର୍ ଚମାତ୍ରା ଫା ଯଫିହନ ାଆଁ ଭାନୟ ׀ ୄସହ ି
ଫଣଓିଭାୄନ ୄମଈଭଁାୄନ ନଣିଭିତ ଯପ୍ତାନୀ  ଅଭଦାନୀ ଫୟାାଯୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥାଅନ୍ତ ିଓଭିା ୄମଈଁଭାୄନ ନ୍ତୄଦ ର୍ୀଣ ୂସ୍ଙ  
ଯଫିହନ ଦ୍ୱାଯା ଓନସାଆୄନମଣ୍ଟ ୂଫିୄ ଦର୍ଯୁ ଅସଥୁିଫା ଚନିରି୍  କୁଡଓୁି ଠ୍ାଈଥାଅନ୍ତ,ି ୄଔାରା ରିସୀ ବ ିଫରି୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସ୍ଙା ନ୍ତକ ତ 
ଫୀଭାକୁଡଓୁି ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସୁଫଧିା ାଆୄଫ ׀  

II. ୄଔାରା ରିସୀ 

ୄଦର୍ ବିତୄଯ ଚନିରି୍ଯ ଫହନଓୁ ଏଓ ୄଔାରା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ରିସୀ ଏଓ ଫର୍  ାଆଁ ଭାନୟ ଯୄହ 
ଏଫଂ ଏହ ିଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଓନସାଆୄନମଣ୍ଟଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଔୄଯ ୄଖାର୍ଣା ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମଈଁ ବ ି
ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ାକି୍ଷଓ, ଭାସଓି ଓଭିା ୄତୈଭାସଓି ଅଧାଯୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫ ׀   

III. ୄଔାରା ଅଫଯଣ 

ଫଡ ଫଡ ଯତ୍ପାନୀଓାଯୀ  ଅଭଦାନୀଓାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଯୂୄ ଫୟାାଯ ଘାରୁ ଯହଥିାଏ ׀ ଏଓ ୄଔାରା 
ଅଫଯଣ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ସାଭଦିୁ୍ରଓ ୄପ୍ରର୍ଣକୁଡଓି ଯ ଏଓ ଫର୍  ଓାଯଫାଯ ାଆଁ ଅଫଯଣଯ ସର୍ତ୍   ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯସଫୁ 
ନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ׀ ୄଔାରା ଅଫଯଣ ଏଓ ରିସୀ ନୁହଁ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ୄଭାହଯ ୄଡ ନାହିଁ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ାଆଁ ମଥାଥ  
ଭୂରୟ ାଆଁ ମଥାଥ  ୄଭାହଯ ଡଥିିଫା ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀   

IV. ଡୁୟଟ ି ଫଦ୍ଧତି ଭୂରୟ ଫୀଭା  
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ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ତଯିକି୍ତ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିମଦ ିଓଷ୍ଟଭ ଡୁୟଟ ିପ୍ରଦାନ ୄମାକଁୁ ଓଭିା ହଞ୍ଚଫିା ତାଯଔିୄଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଙୄଯ 
ଚନିରି୍ଯ ଫଚାଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄମାକଁୁ ଓାୄକ ାଯ ଭୂରୟୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହାଆଥାଏ ׀ 

V. ଷ୍ଟାଟଧ  (ପ୍ରାଯମ୍ଭ) ୄଯ ଫିଭେତା 

ୄନଓ ଫୀଭିତ ଏହ ିଅଫଯଣଓୁ ଘଣନ ଓଯୁଙନ୍ତ ି׀ ନୂତନ ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ଯିୄ ପ୍ରକି୍ଷୄଯ ଯଫିହନ ସଭଣୄଯ ଈଓଯଣଯ ୄଓୌଣସ ି
ହାନ ିଫା ନଷ୍ଟ ୄହଫାଯ ନୂଅଁ ଈଓଯଣ ଭକାଆଫାଓୁ ଡିାୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄପ୍ରାୄଚଓଟ ସଂରୂ୍ଣ୍  ୄହଫାୄଯ ଫିଭ ୄହାଆାୄଯ, 
ମାହାଦ୍ୱାଯା ରାବଯ ହାନ ିୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସହ ିଅଥଓି ନୁଷ୍ଠାନଭାୄନ ୄମଈଁଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଊଣ ୄସଫା ାଆଁ ୄପ୍ରାୄଚଓଟଓୁ 
ସଭଣ ବିତୄଯ ଯୂା ୄହଫାଓୁ ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭାୄନ ଏହ ିସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧ ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଘାହିୄଁ ଫ ଏଫଂ ସାଭଦିୁ୍ରଓ ୂଓାୄକ ା  ଫୀଭା ରିସୀଓୁ ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଭତା ଓଭିା ୄଓଫ ଫିଭ ଅଯମ୍ଭ ୄମାକଁୁ ଯଣିାଭଚନତି ହାନ ି
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫସି୍ଗାଯତି ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭ : ହାଯ ଚନିରି୍ଯ ସ୍ୱଯୂ, ନ୍ତୄଫ ାୄଛଆ ଯ ପ୍ରଓାଯ, ୟାୄଓଚ ଯ ପ୍ରଓାଯ, ଚମାତ୍ରା ଥ ଏଫଂ ତୀତ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି
ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ ଏସ୍. ଅଯ. ସ.ିସ.ି  ମୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ୂସଭଦୁ୍ରାଯ ଓାୄକ ା ାଆଁ  ବ ିଫସି୍ଗାଯତି ଅଫଯଣକୁଡଓି 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଫନିଣିାଭଓ ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରିତ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ସଂକୃହତି ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ୄଓନ୍ଧ ସଯଓାଯଙ୍କ ଔାତାୄଯ ୄକ୍ରଡଟି ଓଯାମିଫ ׀ 

2. ସାଭୁଦି୍ରଓ ହର ଫୀଭା 

 ‘ହର’ ର୍ବ୍ଦ ଏଓ ଚାହାଚ ଓଭିା ନୟ ଚ ଯଫିହନ ମାନ ଯ ର୍ଯୀଯଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀  

ସାଭଦିୁ୍ରଓ ହର ଫୀଭା ଫବିିନ୍ନ ୄଦର୍ୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ଅନ୍ତଚ ାତଓି ଧାଯାକୁଡଓି ନୁସାୄଯ ଓଯାମାଏ ׀ ସାଭୁଦି୍ରଓ ହର ଅଫଯଣକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ 
ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ : 

ଓ) ଏଓ ଫିୄ ଶଷ ସଭୁଦ୍ର ମାତ୍ରାଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା : ଏଠ୍ ି ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓିଯ ସଭହୂଓୁ ସଂସ୍ଥାନ 
ସଭୁଦ୍ରମାତ୍ରା ଧାଯା ଓୁହାମାଏ ׀  

ଔ) ଏଓ ସଭୟାଫଧି ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା: ସାଧାଯଣତଃ ୄକାଟଏି ଫଷଧ ׀ ଏଠ୍ ି ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓିଯ 
ସଭହୂଓୁ ସଂସ୍ଥାନ (ସଭୟ) ଧାଯା ଓୁହାମାଏ ׀ 

ସୂଘନା 

ହର ଫୀଭା ନଭିନରିଖିତ ଫୀଭାସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଓୄଯ : 

i. ନ୍ତୄଦ ର୍ୀଣ ୄାତ ମଥା: ୄନୌଓା, ରଞ୍ଚ, ମାତ୍ରୀ ୄାତ ଆତୟାଦ ି

ii. ୄଡ୍ରଚଯ ୂମାନ୍ତ୍ରଓି ଓଭିା ଣ-ମାନ୍ତ୍ରଓି  

iii. ଭତ୍ସୟ ର୍ଓିାଯୀ ୄାତ ୂମାନ୍ତ୍ରଓି ଓଭିା ଣ-ମାନ୍ତ୍ରଓି  

iv. ୄନୌଓାଣନ ୄାତ ୂମାନ୍ତ୍ରଓି ଓଭିା ଣ-ମାନ୍ତ୍ରଓି   

v. ଖାଟ  ୄଓା  

vi. ନଭି ାଣ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ଥିଫା ୄାତ  

ଚାହାଚ ଭାରିଓଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ୄଓଫ ଚାହାଚୄଯ ନ ଥାଏ, ଓନୁି୍ତ ଫୀଭା ସଭଣାଫଧିୄଯ ଚ ନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଭାରବଡାୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ଥାଏ ׀ ଭାରହଡା ଫୟତୀତ, ଚାହାଚ ଭାରିଓଯ ପ୍ରାଫଧାନ  ୄଷ୍ଟାଯକୁଡଓି ସହତି, ଚାହାଚୄଯ ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି ରକାଆଫାୄଯ ତା ଦ୍ୱାଯା ଔଙ୍ଙ  
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ୄହାଆଥିଫା ଯାର୍ିୄ ଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଥାଏ ׀ ଏହ ି ଔଙ୍ଙ କୁଡଓୁି ସଂଫତିଯଣ ଓୁହାମାଏ ଏଫଂ ଏକୁଡଓୁି ଏଓ ସଭଣ ଫଧି ାଆଁ ହର 
ରିସୀ ସହତି ୄସହ ିଏଓା ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଅଓାର୍ଭାକ  ଫୀଭା: ଫାଣୁମାନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫୟାଓ ରିସୀ ଈରବ୍ଧ ଙ ିମାହା ଫାଣୁମାନଯ ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ, ତତ୍ 
ସହତି ତୃତୀଣ କ୍ଷ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଏଫଂ ଫାଣୁମାନୄଯ ଓାମ ୟ ସଭଣୄଯ ଥିଫା ମାତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ଫ ିଅଫୃତ ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 10 

ଫୀଭାଯ ୄଓଈଁ ର୍ାଔା ମୁଦ୍ଧ ଫିର୍ତ୍ ିଓୁ ଅଫଯଣ ଓୄଯ ? 

I. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ରିସୀ 

II. ଫାଣୁମାନ ଘାନ ରିସୀ 

III. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଈବଣ 

IV. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଟ ିନୁୄହ ଁ

ଟ. ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୄମୄତ ସତଓ  ଥିୄର ଫ,ି ଦୁଖ ଟଣାକୁଡଓୁି ସଂୂର୍ଣ୍ ଯୂୄ ଏଡାଆ ଦଅିମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ ଏହାଯ ପ ସ୍ୱଯୂ ନଚିଯ କ୍ଷତସିାଧନ 
 ଚଣଓଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ତା’ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ଫ ିକ୍ଷତ ି ୄସଭାନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ 
ପ୍ରବାଫତି ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄସ ବ ିହାନ ିାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦାଫୀ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ି׀  

ଏଓ ଦାଣିତ୍ୱ ଏଓ ନଭିିତ  ଫକି୍ରୀ ୄହାଆଥିଫା ଈତ୍ପାଦୄଯ ଏଓ ତୂଟଠି୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ  ୄହାଆାୄଯ, ଧଯନୁ୍ତ ଘୄଓାୄରଟ ଓଭିା ର୍ଧ, ମାହା 
ଈୄବାକ୍ତାଯ ହାନ ିଓୄଯ ׀ ୄସହିଯ,ି ଦାଣିତ୍ୱ ଏଓ ୄଯାଚକାଯ ବୂର ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ/ଘଓିତି୍ସା ଯୁ ଓଭିା ଏଓ ଓରି ଦ୍ୱାଯା ତା’ ଭହଓରି ାଆଁ ଏଓ 
ଯଦୃିର୍ୟଓୁ ବୂରଯୂୄ ଯଘିାନା ଓଯଫିାଯୁ ଅସିାୄଯ ׀  

ଏବ ିସଫୁ ଯିୄ ପ୍ରକି୍ଷୄଯ, ୄମଈଁଠ୍ ିଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ, ଈୄବାକ୍ତା ଓଭିା ୄଯାକୀ ଅୄଯାିତ ବୂର ଓାମ ୟ ାଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ଦାଫୀ ଓଯଫି, 
ଏହ ିକ୍ଷତିଯୂଣଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଓଭିା ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓସ୍ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଫାୄଯ ଔଙ୍ଙ ଓୁ ଯୂଣ 
ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଫି ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଏଓ ଦାଣିତ୍ୱ ଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନଓୁି ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ ୄସହବି ି
ଏଓ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଈସି୍ଙତ ି  ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣଯ ଯାର୍ଓୁି ଏଓ ସବିିର ନୟାଣାଣ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯିୄ ଫ ମାହା ଅୄଯାିତ 
ଫୄହା/ଓଟ ଦକି ମ ୟନ୍ତ ଫ ିମାଆ ାୄଯ ׀ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ୄସବ ିଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓିଯ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଦାଣିତ୍ୱ ରିସୀ କଡୁଓୁି ୄଦଖିଫା ׀  

ୄଫୈଧାନଓି ଦାୟିତ୍ୱ 

ୄଓୄତଓ ଫଧିାନ ଓଭିା ଫନିଣିଭ ଙନ୍ତ ିୄମଈଁକୁଡଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ନଣିଭକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ:ି 

 ସାଫ ଚନଓି ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1991 ଏଫଂ 

 ଓଭ ଘାଯୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ଧିନଣିଭ, 1923 ମାହା 2010 ୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହରା 

ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ୄସବ ିଦାଣିତ୍ୱ କୁଡଓିଯ ସଯୁକ୍ଷା ସଓାୄର୍ ଈରବ୍ଧ ׀ ଅସନୁ୍ତ ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓଓୁ ୄଦଖିଫା ׀ 

1. ନଫିାମଧୟ ସାଫଧଚନଓି ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ 
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ସାଫ ଚନଓି ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1991 ୄସହଭିାନଙ୍କ ଈୄଯ ଫନିା ୄଦାର୍ ଅଧାଯୄଯ ଦାଣିତ୍ୱ ରାକ ୁ ଓୄଯ ୄମଈଁଭାୄନ 
ଫିଦଚନଓ ଦାଥ କୁଡଓି ଯଘିାନା ଓଯନ୍ତ ିମଦ ିୄସହ ିଯଘିାନା ସଭଣୄଯ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ କ୍ଷତ ଫକି୍ଷତ ହୁଏ ଓଭିା ତା’ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିନଷ୍ଟ 
ହୁଏ ׀ ଫିଦଚନଓ ଦାଥ କୁଡଓିଯ ନାଭ  ପ୍ରୄତୟଓଯ ଯଭିାଣ, ଧିନଣିଭୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ୄଦଣ କ୍ଷତିଯୂଣ ଯାର୍ ିନଭିନୄ ଯ ଦର୍ ାମାଆଥିଫା ବ ିନଦି୍ଧ ାଯତି ୄହାଆଙ ି׀ 

 

ୄଦୟୄମାକୟ କ୍ଷତିଯୂଣ 

ଭଯଣାମକ ଓ ଦୁଖ ଟଣା  ଟ. 25,000 
ସ୍ଙାଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍  ଫଓିାଙ୍ଗତା ଟ. 25,000 
ସ୍ଙାଣୀ ଅଂର୍ଓି ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫଓିାଙ୍ଗତାଯ   ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଟ. 25,000 ଯ   
ସ୍ଙାଣୀ ସଂରୂ୍ଣ୍  ଅଂର୍ଓି ଫଓିାଙ୍ଗତା ଟ.1000 ପ୍ରତ ିଭାସ, ସଫ ାଧିଓ 3 ଭାସ 
ପ୍ରଓୃତ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ  ସଫ ାଧିଓ ଟ. 12,500 ମ ୟନ୍ତ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ପ୍ରଓୃତ ନଷ୍ଟ ଟ. 6, 000 ମ ୟନ୍ତ 

ପି୍ରଭଣିଭ ଏ..ଏ. ୂୄଓୌଣସ ିଏଓ ଦୁଖ ଟଣା   ଗ୍ରାହଓଯ ଟର୍ଣ୍ ବଯ ୂୄଭାଟ ଫକି୍ରଣ ଯାର୍ ି ଈୄଯ ଅଧାଯତି ଥାଏ ׀ ଏହ ିରିସୀଯ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭିତଓୁ ଯିୄ ଫର୍ ଯରିିପ ଣ୍ଡଓୁ ଂର୍ଦାନ ଯୂୄ ପି୍ରଭିଣଭ ଯାର୍ଯି ସଭାନ ଯାର୍ ିନଫିାମ ୟ ଯୂୄ ୄଦଫାଓୁ 
ୄଡ ׀ ମଦ ିତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରବାଫତି ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ୄଦଣୄମାକୟ ଯରିିପଯ ୄଭାଟ ଯାର୍ ିଏ..ଏ. ସୀଭା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ 
ହୁଏ, ଫାଓ ିଯାର୍ଓୁି ପଣ୍ଡ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

2. ସାଫଧଚନଓି ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ (ୄଦୟାକିଓ/ଣ-ୄଦୟାକିଓ ସଙ୍କଟ) 

ଏହ ିପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ, ଫୀଭିତଯ ତୁଟ/ିଫୄହା ଓାଯଣଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦାୟିତ୍ୱ ମାହାଦ୍ାଯା ତୃତୀୟ କ୍ଷଯ ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ିଓଭିୋ 
ସବ୍ନରି୍ତ୍ ନଷ୍ଟ [ଟ.ିଟ.ିି. ଓଭିୋ ଟ.ିି.ି.ଡ.ି] ୄହାଆଥାଏ, ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ୄଦୟାକିଓ ସଙ୍କଟ ଏଫଂ ଣ-ୄଦୟାକିଓ ସଙ୍କଟ ମାହା ୄହାୄଟର, ସିୄ ନଭା ହର, ଡିୄ ଟାଯଣିଭ, ଅଫାସଓି ଯସିଯ, ପିସ, 
ଷ୍ଟାଡଣିଭ, ୄକାଦାଭ  ୄଦାଓାନକଡୁଓୁି ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ, ଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ରିସୀ ଥାଏ ׀ ଏହା କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ, ୄମଈଁଥିୄଯ ବାଯତୀଣ ନଣିଭ ନୁସାୄଯ ଟ.ିି.ି. ଅଆ./ ଟ.ିି.ି.ଡ.ି ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀଦାଯଯ 
ଭୂରୟ, ରୁ୍ଳ୍କ  ଔଙ୍ଙ  ସମି୍ମତି ୄହାଆଥାଏ ׀   

ରିସୀ ନଭିନକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ନାହିଁ: 

ଓ  ଈତ୍ପାଦ ଦାଣିତ୍ୱ 

ଔ  ପ୍ରଦୂର୍ଣ ଦାଣିତ୍ୱ 

କ  ଯଫିହନ ଏଫଂ 

ଖ  ଶ୍ରଭିଓ/ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ ହଞ୍ଚଥିିଫା ହାନ ି
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3. ଉତ୍ପାଦ ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ 

ଫସୃି୍ଗତ ପ୍ରଓାଯଯ ଈତ୍ପାଦ ୂଈ.ସ୍ୱ. ଓୟାନ୍ ୄଯ ଯଔାମାଆଥିଫା ଔାଦୟ ଦାଥ , ଭଳଚାନ ବର୍ତ୍ ି ାଣି, ର୍ଧ  ଆୄଞ୍ଜସ, ନ, ୄଫୈଦୁୟତଓି 
ଈଓଯଣ, ମାନ୍ତ୍ରଓି ଈଓଯଣ, ଯାସାଣନଓି ଦାଥ  ଆତୟାଦ ି ଓାଯଣଯୁ ଈତ୍ପାଦ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭାଯ ଘାହଦିା ଅସଙି,ି ୄମଈଁକୁଡଓି ଅଚଓିାରି 
ଈତ୍ପାଦତି ହୁଏ ଏଫଂ ଚନତାଓୁ ଫକି୍ରି ଓଯାମାଏ ׀ ମଦ ିଈତ୍ପାଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିତୂଟ ିତୃତୀଣ କ୍ଷଯ ଭୃତୁୟ, ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ ିଓଭିା ସୁସ୍ଙତା ଓଭିା 
ଏଯଓି ିସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟଯ ଓାଯଣ ହୁଏ, ଏହା ଏଓ ଦାଫୀ ଈଠ୍ାଆଫାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଈତ୍ପାଦ ଦାଣିତ୍ୱ ରିସୀସଫୁ ଫୀଭିତଯ ଏହ ି
ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଅଫଯଣ ଯତ୍ପାନୀ ତଥା ଖୄଯାଆ ଫକି୍ରଣ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ ׀ 

4. ରିପଟ (ତୃତୀୟ କ୍ଷ) ଦାୟିତ୍ୱ ଫୀଭା 

ରିସୀ ରିପଟଯ ଈୄମାକ  ଓାମ ୟଓଯଫିାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଣିତ୍ୱକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓାଠ୍ାଖଯଯ ଭାରିଓଭାନଙୁ୍କ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀ ଏହା ନଭିନସଫୁ ାଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫଯଣ ଓୄଯ: 

ଓ  ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ୂଫୀଭିତଯ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଫୟତୀତ  ଯ ଭୃତୁୟ/ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ ି

ଔ  ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୂଫୀଭିତଯ ନଚି ଓଭିା ଓଭ ଘାଯୀଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୟତୀତ  ଯ ନଷ୍ଟ 

ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ସୀଭା, ୄଓୌଣସ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ, ୄଓୌଣସ ିଏଓ ଦୁଖ ଟଣା  ୄଓୌଣସ ିଏଓ ଫର୍  ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀ 

5. ଫୟଫସାୟିଓ/ଫୃରି୍ତ୍କତ ଦାୟିତ୍ୱ 

ଫୟଫସାଣିଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍କିୁଡଓି ୄର୍ାଦାଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍କିତ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫିାୄଯ ଫୄହା ୄମାକଁ ୁ ଈତ୍ପନ୍ନ 
ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତସିଫୁଯ ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ   ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଡଚିାଆନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ୄସହ ିଅଫଯଣକଡୁଓି ଡାକ୍ତଯ, ଡାକ୍ତଯଔାନା, ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ନଭି ାତା, ଘାଟାଡ  ଅଓାଈୄଣ୍ଟଣ୍ଟ, ଅଥଓି ଯାଭର୍ ଦାତା, ଓରି, 
ଫୀଭା ୄବ୍ରାଓଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ׀ 

6. ନିୄ ଦ୍ଦଧଶଓ  ପିସଯ ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରିସୀ 

ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଯ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ଓ  ପିସଯ/ଧିଓାଯୀଭାୄନ ଫଶି୍ୱାସ  ଦାଣିତ୍ୱଯ ଦଫୀ ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ଓବ୍ନାନୀଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ୄ ׀
ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଓଯଫିାୄଯ ତୁଟ ିରୂ୍ଣ୍  ଓାମ ୟ ଓଯଥିିଫା ୄମାକଁ,ୁ ଂର୍ଧାଯୀ, ଓଭ ଘାଯୀ, ଊଣଦାତା ଏଫଂ ନୟ ୄଷ୍ଟଓ ୄହାରଡଯଭାନଙ୍କ ୄହାଆଥିଫା 
ହାନ ିାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଈର୍ତ୍ଯଦାଣୀ ହୁନ୍ତ ି  ସବ ିଦାଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ୄହାଆଙ ିଏଫଂୄ ׀
ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ଓଭାନଙୁ୍କ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

7. ଓଭଧଘାଯୀଙ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ଫୀଭା 

ଏହ ି ରିସୀ ଫୀଭିତଓୁ ତା’ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, 
ୄମଈଭଁାୄନ ତା’ ନମୁିକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ  ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖ ଟଣା ଓଭିା ୄଯାକ ଦ୍ୱାଯା ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ 
ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ ଏହାଓୁ ଶ୍ରଭିଓଙ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଫଚାଯୄଯ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ପ୍ରଘତି: 

ଓ  ସାଯଣୀ-ଓ: ଓଭ ଘାଯୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ଧିନଣିଭ, 1923, (ଶ୍ରଭିଓ କ୍ଷତିଯୂଣ ଧିନଣିଭ, 1923), ଭଯଣାମକ ଓ ଦୁଖ ଟଣା 
ଧିନଣିଭ, 1855 ଏଫଂ ସାଧାଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକ ତ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଦୁଖ ଟଣା ାଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି׀ 
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ଔ  ସାଯଣୀ-ଔ: ଭଯଣାମକ ଓ ଦୁଖ ଟଣା ଧିନଣିଭ, 1855 ଏଫଂ ସାଧାଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକ ତ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି׀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ପଭ ୄ ଯ ୄଖାର୍ତି ୄହାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଅଓତି ଭଚୁଯୀ ଈୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ରିସୀଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାର୍ତି ପ୍ରଓୃତ ଭଚୁଯୀ ଅଧାଯୄଯ ଫୟଫସି୍ଙତ ଓଯାମାଏ ׀ 

ରିସୀଓୁ ନଭିନସଫୁଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିାାଆଁ ଫସି୍ଗାଯତି ଓଯାମାଆାୄଯ : 

i. ଓଭ ଘାଯୀଙ୍କ କ୍ଷତଯି ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିାର  ଡାକ୍ତଯଔାନା ଔଙ୍ଙ , ଓଙି ି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ି
ମ ୟନ୍ତ  

ii. ଧିନଣିଭୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଫୟଫସାଣିଓ ୄଯାକ ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ 

iii. ଠ୍ଓିାଦାଯଭାନଙ୍କ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦାଣିତ୍ୱ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 11 

ସାଫ ଚନଓି ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1991 ନ୍ତକ ତ, ଫାସ୍ଗଫ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଯାର୍ ିୄଓୄତ ୄଟ ? 

I. ଟ.6,250 

II. ଟ. 12,500 

III. ଟ. 25,000 

IV. ଟ. 50,000 

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ଗି୍ନ ଫୀଭା ରିସୀ ଫୟାାଯଓି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ  ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭାରିଓ ାଆଁ, ଏଫଂ ଫୟକି୍ତ/ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠାନ କଡୁଓି ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ 
ୄମଈଭଁାନଙ୍କ ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଅଥଓି ହତି ଥାଏ ׀ 

ଔ  ଗି୍ନ ରିସୀଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯୄଯ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି 

 ଫଚାଯ ଭରୂୟ ଓଭିା ନୁଃସ୍ଙାନ ଭରୂୟ ରିସୀ 

 ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ରିସୀ 

 ୄପଳାଟଯ ୂପ୍ରଫହଭାନ  ରିସୀ 

କ  ଯଣିାଭଚନଓ ହାନ ିୂସ.ିଏର.  ରିସୀ ଓଭିା ଫୟଫସାଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ/ଫୟାଖାତ ୂଫ.ିଅଆ.  ରିସୀ ୄଭାଟ ରାବ ଓୁହାମାଈଥିଫା 
ରାବଯ ହାନ ିାଆଁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ-ମାହା ରୁ୍ଦ୍ଧ ରାବ ମୁକ୍ତ ଷ୍ଟାଣି୍ଡଙ୍ଗ ଘାଚ  ସମି୍ମତି ଓୄଯ ମାହା ସହତି ନ୍ତଭି କ୍ଷତଓୁି ହ୍ରାସ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମୄତ ଶ୍ରୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ, ଫୀଭିତ ଫୟଫସାଣଓୁ ସାଧାଯଣ ସି୍ଙତଓୁି ୄପଯାଆ ଅଣିଫା ାଆଁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଭ ଓଯଫିାୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଔଙ୍ଙ  ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ׀ 

ଖ  ୄଘାଯୀ ଫୀଭା ଓାଯଔାନା, ୄଦାଓାନ, ପିସ, ୄେଯହାଈସ ଏଫଂ ୄକାଦାଭ ବ ି ଫୟଫସାଣ ଯସିଯ ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄମଈଁଠ୍ ି
ସୁସଂଘଣ ୂଷ୍ଟକ୍ , ଚନିରି୍ ପନଘିଯ ପିସ, ଘଯ  ତାରା ଫନ୍ଦ ଫାସ,  ୄଯ ଥିଫା ନକଦ ଯାର୍ ି ଥାଆାୄଯ, ୄମଈଁକୁଡଓିଯ ୄଘାଯୀ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  
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ଗ  ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା ରିସୀଓୁ ୄସହସିଫୁ ହାନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ ି ମାହା ନକଦ 
ୄଘଓ/ୄାଷ୍ଟାର ଡ ଯ/ଡାଓ ଟଓିଟ ସମ୍ଭାଫିା ସଭଣୄଯ ଖଟଥିାଏ ׀ ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା ରିସୀ ଦୁଆ ନୁବାକ: ାଯଫହନ 
ନୁବାକ  ଯସିଯ ନୁବାକ ନ୍ତକ ତ ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

ଙ  ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ି ଫୀଭା ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙୁ୍କ ନଓରି, ୄଧାଓା, ୄଘାଯୀ, ତୁଟିୂର୍ଣ୍  ଈୄମାକ  ଯାଧ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ 
ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଓଟତା ଓଭିା ସାଧୁତା ଓାଯଣଯୁ ୄସଭାୄନ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀  

ଚ  ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ି ରିସୀଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ, ୄପଳାଟଙି୍ଗ ୂପ୍ରଫହଭାନ  ରିସୀ, ଦଫୀ 
ରିସୀ ଏଫଂ ଫଳାୄଙ୍କଟ୍ ୂଅଫଯଣ    ରିସୀ ׀ 

ଛ  ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ଫୟାଓ ଅଫଯଣ, ମାହା ଫୟାଙ୍କ, NBFC  ନୟାନୟ ନୁଷ୍ଠାନକୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ଓଯାମାଆଙ,ି ୄମଈଁଭାୄନ ଭଦୁ୍ରା/ଟଙ୍କା ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମ ୟପ୍ରଣାୀ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଥାଅନ୍ତ,ି ୄସଭାୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଈଥିଫା 
ଭୁଦ୍ରା/ଧନ  ସଯୁକ୍ଷା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖି ׀  

ଜ  ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଅସୁଥିଫା ଫଡ ଫଡ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି 

 ଠ୍ଓିାଦାଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ 

 ଠ୍ଓିାଦାଯ ଓାଯଔାନା  ମନ୍ତ୍ରାତ ିରିସୀ 

 ଈତ୍ଥାନ/ନଭି ାଣ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ 

 ମାନ୍ତ୍ରଓି ଘତା ରିସୀ 

 ଫଣରଯ  ୄପ୍ରର୍ଯ ପ୍ଳାଷ୍ଟ ରିସୀ 

 ମାନ୍ତ୍ରଓି ରାବଯ କ୍ଷତ ିରିସୀ 

 ଷ୍ଟକ୍ ଯ ହ୍ରାସ ରିସୀ 

 ଆୄରୄଓଟ ାିନଓି ଈଓଯଣ ରିସୀ 

 ଗ୍ରୀଭ ରାବଯ ହାନ ିଅଫଯଣ 

ଟ  ୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭା ରିସୀଓୁ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ବାଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଙାନୄଯ, ୄଦୟାକିଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତା - 
ଈବଣ ନଭି ାଣ  କଙ୍ଚତି ଓଯଫିା ସଫୁଧିାଓୁ ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥିରା ׀  

ଠ୍  ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା ଓୁ ଦୁଆ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଏ: ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକ ା  ସାଭୁଦି୍ରଓ ହର ׀  

ଡ  ଓାୄକ ା ରିସୀକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଚମାତ୍ରା ରିସୀ ଟନ୍ତ,ି ଥ ାତ୍ ୄସଭାୄନ ୄକାଟଏି ସ୍ଙାନଯୁ ନୟ ସ୍ଙାନ ମ ୟନ୍ତ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗଓୁ 
ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ି  ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସାଭଦିୁ୍ରଓ ରିସୀୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି 

 ଫରି୍ଷି୍ଟ ରିସୀ 

 ୄଔାରା ରିସୀ 

 ୄଔାରା ଅଫଯଣ 



 

589 

 

 ଡୁୟଟ ି ଫଦ୍ଧତି ଭରୂୟ ଫୀଭା 

 ଷ୍ଟାଟ   ୂପ୍ରାଯମ୍ଭ  ୄଯ ଫିଭତା 

ଣ  ସାଭଦିୁ୍ରଓ ହର  ଅଫଯଣକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଟନ୍ତ:ି ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଚମାତ୍ରାଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା  ଏଓ ସଭଣାଫଧିଓୁ 
ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା  

ତ  ଏଓ ସାଫ ଚନଓି ଦାଣିତ୍ୱ ରିସୀ, ଫୀଭିତଯ ୄଦାର୍/ଫୄହା ଓାଯଣଯୁ ଈୁଚଥିିଫା ଦାଣିତ୍ୱ ମାହା ତୃତୀଣକ୍ଷଯୁ ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ି
ଓଭିା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟଯ ଓାଯଣ ହୁଏ, ଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଥ  ଈତ୍ପାଦ ଦାଣିତ୍ୱ ରିସୀକୁଡଓି ତୃତୀଣ କ୍ଷଓୁ ଭୃତୁୟ, ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ ିଓଭିା ସୁସ୍ଙତା ଓଭିା ଏଯଓି ି ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ନଷ୍ଟଯ ଓାଯଣ 
ୄହାଆଥିଫା ଈତ୍ପାଦଯ ତୁଟ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଦ  ଫୟଫସାଣିଓ ଫୃର୍ତ୍କିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍କିୁଡଓି ୄର୍ାଦାଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୃର୍ତ୍କିତ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫିାୄଯ ଫୄହା 
ୄମାକଁୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତସିଫୁଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଦାଣିତ୍ୱ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା 
ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଓ  ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଗି୍ନ ଫୀଭା 
ଔ  ୄଘାଯୀ ଫୀଭା 
କ  ଭୁଦ୍ରା ଧନ ଫୀଭା 
ଖ  ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା 
ଗ  ଫୟାଙ୍କଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫୀଭା 
ଘ  ରଙ୍କାଯ ନଭି ାତା ଫଳଓ ରିସୀ 
ଙ  ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭା 
ଚ  ୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭା 
ଛ  ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା 
ଜ  ହର ଫୀଭା 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଫୟାାଯଓି ସଙ୍କଟକୁଡଓି ାଆଁ ଗି୍ନ ରିସୀ ଫିୄ ଫାଯଣ  ନ୍ତଃୄଫାଯଣ ଯ ଫିଦକୁଡଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏଓ ଫୟଫସାଣ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ୂଫୟାଖାତ  ଫୀଭା ରିସୀଓୁ ୄଓଫ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ   ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିଦ ରିସୀ ସହତି ଭିାଆ ନଅିମାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  
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ୄଘାଯୀ ରିସୀଯ ପି୍ରଭଣିଭ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଚନିରି୍ଯ ସ୍ୱଯୂ ଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ୄମଭିତ ିଓ ିଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍,ି ସ୍ୱଣଂ ଫୀଭିତଯ ୄନୈତଓି 
ଅଦ, ନଭି ାଣ  ଯସିଯଯ ଫସ୍ଙତି,ି ନଯିାର୍ତ୍ା ଦୄକ୍ଷ ୂଈ.ସ୍ୱ. ଚକୁଅ,ି ୄଘାଯ ଅରାଭ  , ୂଫ ଯ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଆତୟାଦ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ୄଘାଯୀ ଓାଯଣଯୁ ଚଣଓଯ ଯସିଯଯୁ ନକଦ ଯାର୍ଯି ହାନ ି ଭଦୁ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ହୁଏ ׀ ଦଙ୍ଗା ଷ୍ଟ୍ରାଆଓ  ଅତଙ୍କଫାଦଓୁ 
ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ ଏଓ ଫସି୍ଗାଯଣ ଯୂୄ ଅଫୃତ  ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଏଓ ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ି ଫୀଭା ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଓଟତା ଓଭିା ସାଧୁତା ଓାଯଣଯୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙୁ୍କ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ଏଓ ଫୟାଙ୍କର୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ଫୀଭା ରିସୀ ଅଫୃତ ଓଯିାୄଯ: ନଅଁି ଓାଯଣଯୁ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫାୄଫୄ ହାନ ି ଓଭିା ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା 
ଧନ/ଭଦୁ୍ରା ସଯୁକ୍ଷା, ୄଘଓଯ ନଓରିଓଯଣ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ ନ, ଭଦୁ୍ରା/ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁତା ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ରଙ୍କାଯ ନଭି ାତା ଫଳଓ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄଯୄଚଷ୍ଟ୍ରିଓୃତ ାସ ରୄଯ ାଯଫହନ ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହାନଓୁି ନୁବାକ III 
ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ଷ୍ଟାଟ - ୂପ୍ରାଯମି୍ଭଓ  ରିସୀୄଯ ଫିଭତା ଗ୍ରୀଭ ରାବଯ ହାନ ିଅଫଯଣ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  

ରାଯୄସନ ିୄଦୟାକିଓ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ସାଭଦିୁ୍ରଓ  ଫାଣୁମାନ ଘାନ ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ଏଓଭାତ୍ର ର୍ାଔା ମାହା ମୁଦ୍ଧ ଫିର୍ତ୍ଓୁି ଅଫଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 11 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀  
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ସାଫ ଚନଓି ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1991 ନ୍ତକ ତ, ଫାସ୍ଗଫ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙ  ାଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଯାର୍ ିୄହଈଙ ିଟ. 12, 500 ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭାୄଯ CAR ସଘୂୀତ ଓୄଯ 

I. ୄଭାଟଯ ଓାଯ 

II. ଠ୍ଓିାଦାଯଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ 

III. ଓବ୍ନାନୀଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ 

IV. ଓବ୍ନାନୀଯ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓତା 

ପ୍ରଶନ 2 

ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦାତା ତାଙ୍କ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁ ଓାମ ୟଠ୍ାଯୁ ___________ ଦ୍ୱାଯା ନଚିଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

I. ଓଭ ଘାଯୀ କ୍ଷତିଯୂଣ ରିସୀ 

II. ସାଫ ଚନଓି ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ରିସୀ 

III. ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା ରିସୀ 

IV. ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ରିସୀ 

ପ୍ରଶନ 3 

_________ ଚାହାଚଯ ର୍ଯୀଯଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ 

I. ହର 

II. ଓୄକ ା 

III. ାଆୄଯସୀ ୂଚଦସୁୟତା  

IV. ୄଚଟସିନ 

ପ୍ରଶନ 4 

ରିସୀ ମାହା ଫାଣୁମାନଯ ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ, ୄହଈଙ ି___________ ׀ 

I. ୄଫୈଧାନଓି ଦାଣିତ୍ୱ 

II. ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭା 

III. ଫାଣୁମାନଘାନ ଫୀଭା 

IV. ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା 
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ପ୍ରଶନ 5 

ଗି୍ନ ଫୀଭା ରିସୀ __________ ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହାନଓୁି ଅଡ –ନ ଅଫଯଣ ଯୂୄ ଫ ିଅଫୃତ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ 

I. ଫନୟା 

II. ବୂଭଓିବ୍ନ 

III. ନଅଁି 

IV. ମୁଦ୍ଧୄଯ ୄଫାଭାଭାଡ 

ପ୍ରଶନ 6 

ଯଣିାଭ ଚନତି ହାନ ିୂଗି୍ନ ରିସୀ  ଅଫୃତ ଓୄଯ: 

I. ଓାଯଔାନାୄଯ ନଷ୍ଟ ଓାଯଣଯୁ ରାବୄଯ ହାନ ି

II. ସଦ୍ଭାଫଯ ହାନ ି

III. ମନ୍ତ୍ରାତିୄ ଯ ୄବୌତଓି ବଙ୍ଗାଯୁଚା 

IV. ଫିୄ ଦର୍ୀ ଭଦୁ୍ରା ଫନିଭିଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ ନ ଓାଯଣଯୁ ହାନ ି

ପ୍ରଶନ 7 

ୄଘାଯୀୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ନବି ଯ ଓୄଯ: 

I. ନଯିାର୍ତ୍ା ଦୄକ୍ଷ ଈୄଯ 

II. ଯସିଯଯ ଫସ୍ଙିତ ିଈୄଯ 

III. ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱଯୂ ଈୄଯ 

IV. ଈୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ଗ ଈୄଯ 

ପ୍ରଶନ 8 

ଠ୍ଓିାଦାଯଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀଯ ଏଓ ପ୍ରଓାଯ ୄଟ : 

I. ଗି୍ନ ଫୀଭା  

II. ଚୀଫନ ଫୀଭା 

III. ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭା 

IV. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା 
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ପ୍ରଶନ 9 

ଓଭ ଘାଯୀଙ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ 

I. ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା 

II. ଗି୍ନ ଫୀଭା 

III. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଓାୄକ ା ଫୀଭା 

IV. ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭା 

ପ୍ରଶନ 10 

ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା ରିସୀ ଅଫଯଣ ଓୄଯ : 

I. ନକଦ ଯାର୍ ି

II. ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଧନ/ଟଙ୍କା 

III. ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କୄଯ ଡଥିିଫା ଧନ/ଟଙ୍କା 

IV. ଡାଓ ଖୄଯ ଚଭା ଥିଫା ଧନ/ଟଙ୍କା 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭାୄଯ CAR ଠ୍ଓିାଦାଯଙ୍କ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦାତା ତାଙ୍କ ଓଭ ଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସାଧୁ ଓାମ ୟଠ୍ାଯୁ ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୀଭା ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ନଚିଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ହର ଚାହାଚଯ ର୍ଯୀଯଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ରିସୀ ମାହା ଫାଣୁମାନଯ ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଓୁ ଅଫୃତ ଓୄଯ, ୄହଈଙ ିଫାଣୁମାନ ଘାନ ଫୀଭା ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  
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ଗି୍ନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଫାଭାଭାଡ ଓଭିା ମୁଦ୍ଧ ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହାନଓୁି ଅଡ-ନ ଅଫଯଣ ଯୂୄ ଫ ିଅଫୃତ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀ 

ଯଣିାଭଚନତି ହାନ ିୂଗି୍ନ ରିସୀ  ଓାଯଔାନାୄଯ ନଷ୍ଟ ଓାଯଣଯୁ ରାବୄଯ ହାନଓୁି ଅଫୃତ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

ୄଘାଯୀୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ନଯିାର୍ତ୍ା ଦୄକ୍ଷ, ଯସିଯଯ ଫସ୍ଙିତ,ି ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱଯୂ ଆତୟାଦ ିଈୄଯ ନବି ଯ ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଠ୍ଓିାଦାଯଯ ସଭସ୍ଗ ସଙ୍କଟ ରିସୀ ଆଞି୍ଜନଣିଯଂି ଫୀଭାଯ ଏଓ ପ୍ରଓାଯ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଓଭ ଘାଯୀଙ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ରିସୀ ୄହଈଙ ିଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିI ׀  

ଭୁଦ୍ରା/ଧନ ଫୀଭା ରିସୀ ନକଦ ଯାର୍ଓୁି ଅଫଯଣ ଓୄଯ ׀ 
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ଧ୍ୟାୟ 27 
ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଧ୍ୟାୟ ଯଘିୟ 

ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧଯ ହୃଦଣୄଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଥାଏ, ଥ ାତ୍ ଏଓ ହାନ ିଖଟଣାୄଯ ଫୀଭିତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଫିା 
 ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ହାନ ିଖଟଫିା ସଭଣଯୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥିଫା ଦସ୍ଗାଫଚି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘତି ଓଯାମାଆଙ,ି ମାହାଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ସଭାଧାନଯ ସଭଗ୍ର ׀
ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଫୁଛଫିାଓୁ ଧିଓ ସହଚ ୄହଫ ׀ ଏହା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄହଈ ଥଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄହଈ, ଫଫିାଦମୁକ୍ତ ଦାଫୀକୁଡଓୁି ସଭାଧାନ 
ଓଯଫିା ଦ୍ଧତଓୁି ଫୟାଔୟା ଓୄଯ ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

ଓ. ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ:  

1. ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓାମ ୟକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ୱ ଫରି୍ଣୄଯ ତଓ  ଓଯଫିା ାଆଁ 

2. ହାନଯି ସଘୂନା ାଆଁ ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓୁି ଫର୍ଣ୍ ନା ଓଯଫିା ାଆଁ  

3. ଦାଫୀ ନୁସନ୍ଧାନ  ଭୂରୟାଙ୍କନ ନଯୂିଣ ଓଯଫିା ାଆଁ  

4. ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ  ହାନ ିଭୂରୟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଭହତ୍ୱଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ 

5. ଦାଫୀ ପଭ କୁଡଓିଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗଓୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାହାମୟୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ  

6. ଦାଫୀ ସଫୁୟଫସ୍ଙା  ସଭାଧାନ ଓୁ ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ 
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ଓ. ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

1. ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯିଫାଯ ଭହତ୍ୱ 

ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଓାମ ୟ ୄହଈଙ ିଏଓ ହାନ ିଖଟଣା ଖଟଫିାୄଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଦାଫୀକୁଡଓୁି ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ׀ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯ ିୄହଈ ଓଭିା ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓଯ ିୄହଈ, ତୁଯନ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ/ନଯିୄକ୍ଷ  ନୟାଣସଙ୍ଗତ ଯୂୄ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯ ିଏହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଓୁି ଯୂଣ ଓୄଯ ׀  

ଫୀଭାଓୁ ଫୀଭିତ ଫିଦ ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନସିଫୁ ଈୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଅଥଓି ତନ୍ତ୍ର ଯୂୄ ଫିଣନ ଓଯାମାଏ ׀ 
ମଦ ିଏହା ଫୀଭା ାଆଁ  ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରଣିା ାଆଁ ୄହାଆ ନ ଥାନ୍ତା, ଏଓ ଦୁବ ାକୟରୂ୍ଣ୍  ଦୁଖ ଟଣା/ଖଟଣା ୄଯ ସାଭାନୟ ଫସ୍ଙାଓୁ 
ୁନଃପ୍ରାପି୍ତ ଓଯଫିା ଧୀଯ , ପ୍ରବାଫୀ  ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହାଆଥାନ୍ତା ׀  

ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଫାଡ  ୄଓାଠ୍ଯୀ ଏହ ିବିୄରଔ ଥିରା ‚ପ୍ରଦାନ ଓଯନୁ୍ତ ମଦ ିାଯିୄ ଫ; ତୟାକ ଓଯନୁ୍ତ ମଦ ିନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ 
ାଯିୄ ଫ‛ ׀ ଏହା ୄହଈଙ ିଫୀଭାଯ ଅଦର୍  ଫୟଫସାଣଯ ଫଘିାଯଧାଯା ׀ 

ଫୟଫସାୟିଓଯୂୄ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ସଫୁଠୁଁ୍ ଫ଼େ ଫଜି୍ଞାନ ୄଫାରି ଫିୄ ଫଘନା ଓଯାମାଏ ׀ 

ଓ) ତତ୍ପଯତା 

ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ତ୍ୱଯତି ସଭାଧାନ ଫହୁତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ୄଟ, ଫୀଭିତ ଏଓ ଓୄ ାୄଯଟ ଗ୍ରାହଓ ଥଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥାଈ, ଓଭିା 
ହାନଯି ଯଭିାଣ ଫଡ ଥଫା ୄଙାଟ ୄହାଆଥାଈ ׀ ଏହା ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ହାନ ିଖଟଫିା ୄଯ ୄମୄଥ ର୍ୀଘ୍ର 
ସମ୍ଭଫ ୄସୄତ ର୍ୀଘ୍ର ଫୀଭିତଯ ଫୀଭା କ୍ଷତିଯୂଣ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ମଦ ି ୄସ ଟଙ୍କା ତୁଯନ୍ତ ାଏ, ଏହା ତା’ ାଆଁ ସଫ ାଧିଓ ଈୄମାକୄଯ ଅସଫି ׀ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ୄହଈଙ ିଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଯ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଓୁ ଏହାଯ ତ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ - ହାନ ିୄଯ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

 

ଔ) ଫୟଫସାୟିଓତା 

ଫୀଭା ଓାମ ୟଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀଓୁ ଏହାଯ କୁଣ ଈୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ନଭିନ ପ୍ରର୍ନସଫୁଯ ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଈଥିଫା ୄସ 
ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓୁି ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ଫନିା ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିାଓୁ କ୍ଷାତ ିଓଭିା ଫୂ -ଓଳ୍ପତି ଧାଯଣାକୁଡଓୁି ପ୍ରୄଣାକ 
ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ 

i. ହାନ ିଫାସ୍ଗଫୄଯ ଖଟଥିିରା ଓ ି?  

ii. ମଦ ିହ,ଁ ହାନ ିଖଟାଆଥିଫା ଖଟଣା ପ୍ରଓୃତୄଯ କ୍ଷତ ିଖଟାଆଥିରା ଓ?ି 

iii. ଏହ ିଖଟଣାଯୁ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତଯି ଯଭିାଣ ׀  

iv. ହାନଯି  ଓାଯଣ ଓ’ଣ ଥିରା ? 

v. ହାନ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ୄହାଆଥିରା ଓ ି? 

vi. ନୁଫନ୍ଧ/ରିସୀ ସର୍ତ୍  ନୁସାୄଯ ଦାଫୀଟ ିୄଦଣୄମାକୟ ୄଟ ଓ ି? 

vii. ମଦ ିହ,ଁ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଯାର୍ ିୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ୄଟ ? 

ଏହ ିପ୍ରର୍ନ ସଫୁଯ ଈର୍ତ୍ଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀    
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ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଂାଦନ ଓଯଫିା ୄହଈଙ ିଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍  ଓାମ ୟ ׀ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ପଭ , ଦ୍ଧତ ି ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା 
ମତ୍ନଯ ସହତି ବିଓଳ୍ପନା ଓଯାମାଆଙ ିଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ସଭସ୍ଗ ‘ପ୍ରଦାନ ୄମାକୟ’ ଦାଫୀକୁଡଓି 
ତୁଯନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଈଙ ିଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ୄମାକୟ ୄହାଆ ନଥିଫା ଯାର୍ଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯା ମାଈ ନାହିଁ ׀   

ବିଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ, ଫୀଭିତଯ ଯଘିତି ଥିଫା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରତନିଧିି ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ସଭସ୍ଗ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ପଭ କୁଡଓୁି ସଠ୍କି୍ ତଥୟ ସହତି ଠ୍କି୍ ବାୄଫ ଯୂଣ ଓଯାମାଆଙ,ି ହାନଓୁି ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯୁଥିଫା ସଭସ୍ଗ ଦସ୍ଗାଫଚିଓୁ ସଂରଗ୍ନ 
ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ସଭସ୍ଗ ନଦି୍ଧ ାଯତି ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓିଯ ସଭଣାନୁଯୂ ନୁାନ ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ 
ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ ହାନ ିସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ବୂଭଓିା ଫରି୍ଣୄଯ ଫୂ ଯୁ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

 

2. ହାନଯି ସଘୂନା ଓଭିୋ ପ୍ରଜ୍ଞାନ 

ରିସୀ ସର୍ତ୍ ୄଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଙ ିୄମ ହାନ/ିକ୍ଷତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ତ ିର୍ୀଘ୍ର ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏଓ ତ୍ୱଯତି ସଘୂନାଯ 
ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ଏଓ ହାନଓୁି ଏହାଯ ଅଯମି୍ଭଓ ଘଯଣୄଯ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ׀ ଫିଭତାଯ ଯଣିାଭ ହାନ ି
ସଭନ୍ଧୀଣ ଭରୂୟଫାନ ସୂଘନାଯ ହାନ ିୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଓୁ ହାନଓୁି ଓଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ଈାଣ ପ୍ରସ୍ଗାଫ ୄଦଫା ାଆଁ  ଫର୍ଷି୍ଟ 
ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫାଓୁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ׀ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ହାନଯି ସୂଘନା ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ଏହ ିପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ମାଞ୍ଚ ୄଯ, ଦାଫୀଓୁ ଏଓ ସଂଔୟା ଦଅିମାଏ  ରିସୀ ସଂଔୟା, ଫୀଭିତଯ ନାଭ, ହାନଯି ଅଓତି ଯାର୍,ି ହାନଯି ତାଯଔି 
ସହତି ଦାଫୀ ୄଯଚଷି୍ଟାଯୄଯ ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯାମାଏ, ଦାଫୀଟ ିଏୄଫ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ଅସଫିା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ׀  

ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ୂଈ.ସ୍ୱ. ୄଘାଯୀ  ନ୍ତକ ତ ସଘୂନା ୄାରିସୀ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ׀ ଓାୄକ ା ୄଯ 
ାଯଫହନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ, ସୂଘନା ୄଯରୄେ ଓୁ ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ׀ 

3. ନୁସନ୍ଧାନ  ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ଓ) ଫଫିଯଣୀ/ଫହିଙ୍ଗାଫୄରାଓନ 

ଫୀଭିତଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ ପଭ ଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ହାନଯି ନୁସନ୍ଧାନ  ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯନ୍ତ ି ି ମଦ ׀
ଦାଫୀ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ୄଙାଟ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଏଓ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ହାନଯି ଓାଯଣ  ଫସି୍ଗାଯଣ ଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା 
ାଆଁ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯାମାଏ ׀   

ନୟାନୟ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ନୁସନ୍ଧାନଯ ବାଯ ହାନ ି ଭରୂୟାଙ୍କନୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄହାଆଥିଫା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ଫୟଫସାଣିଓ 
ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଏ ׀  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଈଥିଫା ହାନଯି ଭରୂୟାଙ୍କନ ଏହ ି
ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଈୄଯ ଅଧାଯତି ୄଟ ୄମ ୄମୄହତୁ ଈବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ଫୀଭିତ ନହିତି ସ୍ୱାଥ  ଥିଫା କ୍ଷ ଟନ୍ତ,ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୟଫସାଣିଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ନଯିୄକ୍ଷ ଭତ ୄଓୌଣସ ିଫଫିାଦ ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ ଈବଣ କ୍ଷ ଏଫଂ ଅଆନ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାମ ୟ ୄହଫା ଈଘତି୍ 
 ׀
ଔ)     ଦାଫୀ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ନଅଁି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଦାଫୀଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଏଓ ରିସୀ ଯିୄ ାଟ , ନୁସନ୍ଧାନଓାଯୀ ଯିୄ ାଟ  ମଦ ିଓାଯଣଟ ିଜ୍ଞାତ ୄହାଆଥାଏ 
ଏଫଂ ଏଓ ସୄଫ କ୍ଷଣ ଯିୄ ାଟ  ଅଧାଯୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ାଆଁ, ଫୀଭିତଓୁ ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ 
ଯିୄ ାଟ  ଓୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ୄମଈଁଥିୄଯ ଦୁଖ ଟଣାଯ ଓାଯଣ ଓଭିା ୄଯାକଯ ସ୍ୱଯୂ ୄମଈଁ ଯଦୃିର୍ୟ ଫ ି
ୄହଈ, ଏଫଂ ଫଓିାଙ୍ଗତାଯ ଫଧି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯୂୄ ଈରିଳଖିତ ୄହାଆଥିଫ ׀  
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ରିସୀ ସର୍ତ୍  ନ୍ତକ ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅୄଣାଚନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓାଯ ଯହଙି ି  ׀
‚ଶ୍ରଭିଓଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ‛ ଦାଫୀଯ ସଭଥ ନୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ପ୍ରଭାଣ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଚୀଫନ୍ତ ସଂଘଣ  କାଇୄକାଯୁ ଦାଫୀକୁଡଓି ଏଓ 
ରୁ୍ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ାଟ  ଅଧାଯୄଯ ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

ସୂଘନା 

ହାନ ିଥଫା ନଷ୍ଟଯ ସଘୂନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ମାଞ୍ଚ ଓଯନ୍ତ:ି 

1. ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଯ ଖଟଣା ଦଫିସୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ପ୍ରବାଫ ଯହଙି ିଓ ି

2. ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ୄମାକଁ ୁୄହାଆଙ ିଓ ି

3. ହାନ ିଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫତି ସବ୍ନର୍ତ୍ ିୂଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ଗ  ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭିତ ୄହାଆଥିଫା ସହତି ସଭାନ ଓ ି 

4. ହାନଯି ସଘୂନା ଫନିା ଫିଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ିଓ ି

ଭୃତୁୟ  ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ି ଚଡତି ଥିଫା ୄଭାଟଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଫୀସଫୁ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ାଟ  ଅଧାଯୄଯ ଭୂରୟାଙି୍କତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହ ି
ଦାଫୀକୁଡଓି ୄଭାଟଯ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଏ ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ ିଦାଫୀଦାଯଯ ଅଣୁ  ଅଣ ବ ି
ଓାଯଓକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧ ାଯତି ହୁଏ ׀    

ତୃତୀଣ କ୍ଷ କ୍ଷତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀସଫୁ ଏଓ ସୄଫ କ୍ଷଣ ଯିୄ ାଟ  ଅଧାଯୄଯ ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ׀ 

 ୄଭାଟଯ ନଚି କ୍ଷତ ିଦାଫୀଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀଙ୍କ ଯିୄ ାଟ  ଅଧାଯୄଯ ଓଯାମାଏ ׀  

 ଏଥିୄଯ ୄାରିସ ଯିୄ ାଟ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ମଦ ିତୃତୀଣ କ୍ଷ କ୍ଷତ ିଚଡତି ଥାଏ ׀ 

ସୂଘନା 

ନୁସନ୍ଧାନ ହାନଯି ଭୂରୟାଙ୍କନ ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ନୁସନ୍ଧାନ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଯାମାଏ ୄମ ଏଓ ୄଫୈଧ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଙ ି 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍  ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ସତୟାିତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାୄମାକୟ ସ୍ୱାଥ ଯ ନୁସି୍ଙତ ିବ ିସୄନ୍ଦହ, ଚାଣିରୁ୍ଣି କ୍ଷତ ିଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା 
ତଥୟ ସଘୂନାଯ ରୁଘାଆଫା ଓଭିା ବୁର ଈସ୍ଙାନା, ଅଦଓୁି ନଣିଭ ଫଯୁିଦ୍ଧ ୄଖାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଙୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ଖଯ ବିତୄଯ ଓଭିା ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ୂଟ.ିି.ଏ  ଦ୍ୱାଯା ଭୂରୟାଙି୍କତ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଡାକ୍ତଯୀ ଯିୄ ାଟ  ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଭତ ଈୄଯ ଅଧାଯତି ୄହାଆଥାଏ ׀    

ଫୀଭା ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀଭାୄନ ନୁସନ୍ଧାନଯ ଓାମ ୟ ଭଧ୍ୟ ହାତଓୁ ନିନ୍ତ ି׀ ଏହା ସହାଣତା ଦଏି ମଦ ିଏଓ ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ ୄମୄତର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ 
ଓାମ ୟଓୁ ହାତଓୁ ନଏି ׀ ୄତଣୁ, ଦାଫୀଯ ସଘୂନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ ଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଥା ଯହଙି ି׀ 

4. ସୄଫଧକ୍ଷଣଓାଯୀ  ହାନ ିଭୂରୟାଙ୍କନ 

ଓ) ସୄଫଧକ୍ଷଣଓାଯୀ 

ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀଭାୄନ ୄହଈଙନ୍ତ ି ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଫୟଫସାଣିଓ/ୄର୍ାଦାଯ ׀ ୄସଭାୄନ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ ହାନସିଫୁଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ  ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଟନ୍ତ ି  ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀଭାନଙୁ୍କ ସାଧାଯଣତଃ ׀
ୄସଭାନଙୁ୍କ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଥିିଫା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ  ହାନ ିଭରୂୟାଙ୍କଓଭାନଙୁ୍କ 
ସାଭାନୟତଃ ଏଓ ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ, ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ାଯଶି୍ରଭିଓ ୄଦଆ ଣାମାଏ, ୄସଭାୄନ ପ୍ରର୍ନୄଯ 
ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯନ୍ତ,ି ହାନଯି ଓାଯଣ  ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓୁି ଯୀକ୍ଷା  ସତୟାିତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସଭାୄନ ହାନଯି ଯଭିାଣଯ 
ଭଧ୍ୟ ଅଓନ ଓଯନ୍ତ ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଯିୄ ାଟ  ଈସ୍ଙିତ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଅହୁଯ,ି ଧିଓ କ୍ଷତ ିୄହଫାଯୁ ୄଯାଓଫିା ାଆଁ ମଥାଥ  ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ଯାଭର୍  ଭଧ୍ୟ 
ଦିନ୍ତ ି  ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀଭାୄନ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938, ଫୀଭା ନଣିଭାଫୀ 1939 ଏଫଂ ଅଆ. ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ׀
ଓଯାୄହାଆଥିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ ଫନିଣିାଭଓକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି  ମାତ୍ରା ରିସୀ’  ଯତ୍ପାନୀ ାଆଁ ‘ସାଭୁଦି୍ରଓ ୄଔାରା‘ ׀
ଅଫଯଣ’ ଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଦର୍ ଫାହାୄଯ ଓଯାମାଈଥିଫା ଦାଫୀକଡୁଓୁି, ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯୁଥିଫା 
ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଏହ ିବିଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ହାନଯି ଭୂରୟାଙ୍କନ  ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ,ି ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ସଭାଧାନ 
ରୁ୍ଳ୍କ ସହତି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଓଯାମାଏ ׀ ପ୍ରତଫିଦୄଯ, ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀ ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓି ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯୁଥିଫା ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ  ୄସଭାନଙ୍କ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସହତି, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଫୀଭା ଧିନୟିଭଯ ନୁବାକ 64 UM  

ୄମଈଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ରିସୀ ଈୄଯ ୄଓାଡଏି ହଚାଯ ଟଙ୍କାଯୁ ଓଭ ଭରୂୟଯ ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ାଆଁ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିସହତି 
ସଭାନୁାତଓି ଯୂୄ ୄହଈଥିଫା ଔଙ୍ଙ  ଫନିା ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ ଓଭିା ହାନ ି ଭୂରୟାଙ୍କଓ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫିା ଫୟଫହାମ ୟ ଦୃଷି୍ଟଯୁ  
ଈୄମାକୀ ନୁୄହ,ଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତ ୂଏଓ ସୄଫ କ୍ଷଣଓାଯୀ ଓଭିା ହାନ ିଭୂରୟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ୄସହ ିସଭଣ ାଆଁ ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରାପି୍ତ 
ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଈ ନ ଥିଫା  ଓୁ ୄସହ ିହାନଯି ସୄଫ କ୍ଷଣ ାଆଁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯିାଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସ ପ୍ରଓାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ୄସ ୄମଯ ିଠ୍କି୍ 
ନୁବଫ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସ ବଅି ମଥାଥ  ରୁ୍ଳ୍କ ଓଭିା ାଯଶି୍ରଭିଓ ୄଦଆ ାଯନ୍ତ ି׀ 

5. ଦାଫୀ ପଭଧ 

ଦାଫୀ ପଭ ଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ଗ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭା ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ଦାଫୀ ପଭ ଟ ି ହାନଯି ଯସିି୍ଙତକିୁଡଓି 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂୂର୍ଣ୍  ସୂଘନା, ମଥା ହାନଯି ତାଯଔି, ସଭଣ, ହାନଯି ଓାଯଣ, ହାନଯି ଫସି୍ଗାଯଣ, ଆତୟାଦ ି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ନୟାନୟ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭା ାଆଁ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଗି୍ନ ଦାଫୀ ପଭ ୄଯ ଚାଣିଫାଓୁ ଘାହିଁଥିଫା ସୂଘନାଯ ଏଓ ଈଦାହଯଣ ଏଆଠ୍ ିନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି: 

i. ଫୀଭିତଙ୍କ ନାଭ, ରିସୀ ସଂଔୟା ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା 

ii. ନଅଁି ଯ ତାଯଔି, ସଭଣ, ଓାଯଣ ଏଫଂ ଯସି୍ଙିତ ି

iii. ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫଫିଯଣୀ 

iv. ନଅଁି ରାକିଫା ସଭଣୄଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱସ୍ଙ ଭୂରୟ ୄମଈଁଠ୍ ିଫୀଭାୄଯ ୄନଓ ଫରି୍ଣ ନ୍ତବ ୁ କ୍ତ ଥାଏ ମାହା ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀ 
ଓଯାମାଏ, [ଭରୂୟହ୍ରାସ, ଫୟଫହାଯୄଯ ୄହାଆଥିଫା ପଟା ପଟଯି ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଯ ଖଟଣାଯ ସ୍ଙାନ  ସଭଣୄଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି 
ପ୍ରଓୃତ ଭରୂୟ ଈୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ଦାଫୀ ଓଯାମିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୂ ମଦ ି ଖଯ, ପ୍ଳାଣ୍ଟ  ମନ୍ତ୍ରାତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ରିସୀ 
‚ନୁଃସ୍ଙାନ ଭରୂୟ‛ ଅଧାଯୄଯ ୄହାଆ ନ ଥାଏ  ׀ ଏହା ରାବଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯଫି ନାହିଁ ] 

v. ଫର୍ଷି୍ଟ ଭରୂୟ ଓାଟଫିା ୄଯ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିଯଭିାଣ 

vi. ନଅଁି ରାକିଥିଫା ଯସିଯଯ ଫସ୍ଙତି ିଏଫଂ ଦଔର/ଧିୄବାକ 

vii. ଦ ୄମଈଁ ହସିାଫୄଯ ଫୀଭିତ ଦାଫୀ ଓୄଯ, ଭାରିଓ ହସିାଫୄଯ, ଫନ୍ଧଓ ଓଭିା ୄସ ବ ିନୟ ଓଙି ିଯୂୄ 
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viii. ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତ ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯୁଙନ୍ତ ିଓ ି

ix. ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ପ୍ରବାଫୀ ଙ ିଓ,ି ମଦ ିହ,ଁ ତାହାଯ ଫଫିଯଣୀ 

ଏହା ୄଯ ପଭ ୄ ଯ ଥିଫା ଫକ୍ତଫୟଯ ସତୟତା  ସଠ୍ଓିତା ଈୄଯ ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ଦଅିମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ  ତାଯଔି ଦଅିମାଏ ׀  

ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଗି୍ନ ଦାଫୀ ପଭ ଯ ଏଓ ନଭନୂା ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ‚ପ୍ରଦର୍ ନ  ‛ ଯୂୄ ଦଅିମାଆଙ ି׀  

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀ ପଭ ଯ ଚାଯୀ ଏହା ସଘୂୀତ ଓଭିା ଥ  ଓୄଯ ନାହିଁ ୄମ ଦାଫୀ ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରା ׀ 
ଦାଫୀ ପଭ କୁଡଓି ‘କ୍ଷାତ ଫନିା’ ଟପି୍ପଣୀ ଥାଆ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଓ)     ସହାୟଓ ଦସ୍ତାଫଚି 

ଦାଫୀ ପଭ  ଫୟତୀତ, ଦାଫୀଦାଯ ଦ୍ୱାଯା ୄଓୄତଓ ଦସ୍ଗାଫଚି ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିାଯ ଓଭିା ଦାଫୀଓୁ ସଭଥ ନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
ଦ୍ୱାଯା ସଯୁକି୍ଷତ ଯଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀ 

i. ଗି୍ନ ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ, ପାଣାଯ ବ୍ରିୄ କଡ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଯିୄ ାଟ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀  

ii. ଫାତୟା ହାନ ିାଆଁ, ାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମ ୟାଣଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଯିୄ ାଟ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀  

iii. ୄଘାଯୀ ଦାଫୀ ାଆଁ, ୄାରିସ ାଔଯୁ ଏଓ ଯିୄ ାଟ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀ 

iv. ଭଯଣାମକ ଓ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ାଆଁ, ଭୃତୁୟ ସଭୀକ୍ଷଓ  ୄାରିସ ାଔଯୁ ଯିୄ ାଟ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀  

v. ୄଭାଟଯ ଦାଫୀ ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ, ଞି୍ଜଓଯଣ ସିୁ୍ଗଓା, ୄାରିସ ଯିୄ ାଟ  ଆତୟାଦ ିମାଞ୍ଚ ଓଯଫିାଓୁ 
ଘାହିଁାଯନ୍ତ ି׀  

vi. ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଓୄକ ା ଦାଫୀୄଯ, ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ସ୍ୱଯୂ ହାନଯି ପ୍ରଓାଯ ହସିାଫୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ, ଥ ାତ୍ ସଂୂର୍ଣ୍  
ହାନ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ ହାଯାହାଯ,ି ନ୍ତୄଦ ର୍ୀଣ ଓଭିା ସଭଦୁ୍ରାଯ ାଯଫହନ ଦାଫୀ ଆତୟାଦ ି׀ 

6. ହାନ ିଭୂରୟାଙ୍କନ  ଦାଫୀ ସଭାଧାନ 

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ୄହଈଙ ିଫୀଭିତ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଫୀଭିତ ୄମାକଁୁ ୄହାଆଙ ିଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ୄହାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀ ଏହା 
ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ׀  

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ନୟାଣ  ନଯିୄକ୍ଷତାଯ ଫିୄ ଫଘନା ଅଧାଯୄଯ ୄହଫା ଈଘତି୍ ׀ ଏଓ ଣ-ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ, ଦାଫୀଯ ତତ୍ପଯ ସଭାଧାନ 
ୄହଈଙ ିଏହାଯ ୄସଫାଯ ଓାମ ୟ କ୍ଷଭତାଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ରାକଥୁିଫା ସଭଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଅନ୍ତଯଓି 
ଭାକ ଦର୍ଓିା ଥାଏ, ମାହାଓୁ ଏହାଯ ଓଭ ଘାଯୀଭାୄନ ନୁାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ‚ଟର୍ଣ୍ ଏଯାଈଣ୍ଡ ଟାଆଭ‛ (ଟ.ିଏ.ଟ.ି  ଦ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ସଭଣ ସଭଣୄଯ ନରାଆନୄଯ 
ଦାଫୀ ଯସିି୍ଙତ ିମାଞ୍ଚ ଓଯଫିାଓୁ ଫୀଭତି ାଆଁ ସୁଫଧିା ଭଧ୍ୟ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ୄଓୄତଓ ଣ-ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦାଫୀସଫୁଯ ତତ୍ପଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ାଆଁ ଦୀଫୀ 
ହବ୍ ଭଧ୍ୟ ସ୍ଙାିତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ 

ଫୀଭା ଦାଫୀୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ 

i. ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରଥଭ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଈଙ ିୄମ ହାନ ିରିସୀଯ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀ ନଓିଟସ୍ଙ ଓାଯଣଯ ୄଫୈଧିଓ 
ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏହା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଓୁ ଭାକ ଦର୍ଓିା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଓ ିହାନ ିଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ଓଭିା ଏଓ ଫହବି ୁ ତ ଫିଦ ଓାଯଣଯୁ ଖଟଙି ି
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 ଫର୍ୟ, ମଦ ିହାନ ିଏଓ ׀ ହାନଟି ିରିସୀଯ ଯସିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଙ ିୄଫାରି ପ୍ରଭାଣ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭିତ ଈୄଯ ଥାଏ ׀
ଫହବି ୁ ତ ଫିଦ ଓାଯଣଯୁ ଖଟଥିାଏ, ପ୍ରଭାଣଯ ବାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଈୄଯ ଥାଏ ׀  

ii. ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଦ୍ୱତିୀଣ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଈଙ ିୄମ ଫୀଭିତ ରିସୀ ସର୍ତ୍ କୁଡଓୁି ନୁାନ ଓଯଙି ିଓ ିନାହିଁ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄସହ ି
ସର୍ତ୍ ସଫୁ ମାହା ‘ଦାଣିତ୍ୱ’ ଯ ଫୂ ୄଯ ଯୄହ ׀  

iii. ତୃତୀଣ ତତ୍ତ୍ୱ ୋୄଯଣ୍ଟଯି ନୁାନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ ׀ ମ ୟୄଫକ୍ଷଣ ଯିୄ ାଟ  ସଘୂୀତ ଓଯଫି ୄମ ୋୄଯଣ୍ଟସିଫୁଯ ନୁାନ 
ୄହାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀  

iv. ଘତୁଥ  ତତ୍ତ୍ୱ ରିସୀ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ସଭଣୄଯ, ପ୍ରସ୍ଗାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ନୁାନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ ׀  

v. ଏଓ ହାନ ିଖଟିୄ ର, ଫୀଭିତଓୁ ୄସ ବଅି ପ୍ରଦର୍ ନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମଭିତ ିଓ ିୄସ ଣ-ଫୀଭିତ ୄଟ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ହାନଓୁି 
ଓଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫାୄଯ ତା’ ଓର୍ତ୍ ଫୟ ଯହଙି ି׀ 

vi. ର୍ଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ଯି ନଦି୍ଧ ାଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ ׀ ୄଦଣ ହାନ ିଯାର୍ଯି ଯଭିାଣ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିନ୍ତକ ତ 
ୄହଫ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଦଣ ଯାର୍ଯି ଯଭିାଣ ନଭିନକୁଡଓି ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ନବି ଯ ଓଯଫି: 

 ପ୍ରବାଫତି ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ସ୍ୱାଥ ଯ ଫସି୍ଗାଯ  

 ଫର୍ଷି୍ଟଯ ଭୂରୟ 

 ୄଧାଫୀଭାଯ ପ୍ରୄଣାକ 

 ଂର୍ଦାନ ି ପ୍ରତୟାସନ ସର୍ତ୍ କୁଡଓିଯ ପ୍ରୄଣାକ 

ଓ) ଦାଫୀଯ ୄେଣୀ 

ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଓାଯଫାଯ ୄହଈଥିଫା ଦାଫୀକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ହସିାଫୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଅନ୍ତ:ି  

i. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡଧ ଦାଫୀ 

ଏକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ିୄସହ ିଦାଫୀ ମାହା ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍   ନୁଫନ୍ଧ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସନ୍ତ ି׀ ଦାଫୀଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଯସିଯ  
ଘଣନତି ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଈରିଳଖିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ଯି ନୟାନୟ ଦ୍ଧତକିୁଡଓୁି ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖି ଓଯାମାଏ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଦ୍ୱାଯା ୄଦଣୄମାକୟ ଦାଫୀ ଯାର୍ ି ଫବିିନ୍ନ ଓାଯଓଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯୄଔ ୄମଯଓି ି ହାନ ି ସଭଣୄଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ, 
ଫୀଭାୄମାକୟ ସ୍ୱାଥ , ଫଓା ଯହୁଥିଫା ପ୍ରତୟାର୍ା, ଈାଚ ନୄଯ ହାନ,ି ଈୄମାକୄଯ ହାନ,ି ଭରୂୟହ୍ରାସ, ୄନଆଥିଫା ରିସୀ 
ନୁସାୄଯ ପ୍ରତସି୍ଙାନ ଭରୂୟ ׀ 

 

ii. ଣ-ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡଧ ଦାଫୀ 

ଏକୁଡଓି ୄହଈଙନ୍ତ ି ୄସହ ି ଦାଫୀ ୄମଈଁଠ୍ ି ଫୀଭିତ ସର୍ତ୍  ଓଭିା ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ଓଯଥିାଆାୄଯ ׀ ଏହ ି ଦାଫୀକୁଡଓିଯ 
ସଭାଧାନ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥିଫା ନଣିଭ  ଫନିଣିାଭଓକଡୁଓି ନ୍ତକ ତ ନରି୍ଣ୍ ଣ 
ଓଯାମାଏ ׀  
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iii. ହାଯାହାଯି ଥଫା ହାଯାହାଯି ଧାଯାଯ ସର୍ତ୍ଧ 

ଏହା ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଏଓ ସର୍ତ୍  ୄଟ ମାହା ଫୀଭିତଓୁ ୄଧାଫୀଭା ଯୂୄ ଯଘିତି ତା’ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଏହାଯ ପ୍ରଓୃତ ଭରୂୟ 
ୄକ୍ଷା ଓଭ ଫୀଭିତ ଯାର୍ିୄ ଯ ଫୀଭିତ ଓଯଥିିଫା ୄମାକଁୁ ଦଣି୍ଡତ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାୄଯ, ଫୀଭିତ, ୄଧାଫୀଭିତ ଯାର୍ ି
ନୁସାୄଯ, ତାଯ ପ୍ରଓୃତ ହାନଠି୍ାଯୁ ଅନୁାତଓି ଯୂୄ ହ୍ରାସ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

iv. ବକଫାନଙ୍କ ଓାମଧୟ ଫିରି୍ତ୍ - ଫନିାଶଓାଯୀ ହାନ ି

ପ୍ରାଓୃତଓି ଫିର୍ତ୍ ି ୄମଯଓି ି ଛଡ, ଫାତୟା, ଫନୟା, ଚପ୍ଳାଫନ,  ବୂଭିଓବ୍ନ ଓୁ ‚ବକଫାନଙ୍କ ଓାମ ୟ‛ ଫିର୍ତ୍ ି ଯୂୄ ନାଭିତ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିଫିଦସଫୁ ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରବାଫତି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄନଓ ରିସୀଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ କ୍ଷତ ିସହଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

ୄସବ ିଫଡ ଫଡ  ଫନିାର୍ଓାଯୀ/ନଥ ଓାଯୀ ହାନକିୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ କ୍ଷତଯି ତ୍ୱଯତି ଭରୂୟାଙ୍କନ  କ୍ଷତ ି ହ୍ରାସ ଈଦୟଭ ାଆଁ 
ମ ୟୄଫକ୍ଷଓ ଓୁ କ୍ଷତସି୍ଙଓୁ ତରି୍ୀଘ୍ର ମିଫାାଆଁ ଓୁହାମାଏ ׀ ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ୄମୄତୄଫୄ ସଭନ୍ଧତି ଯାର୍ ି ତିୄ ଫର୍ୀ 
ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଧିଓାଯୀଭାୄନ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତ ିସ୍ଙଓୁ ଯଦିର୍ ନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଯଦିର୍ ନଯ ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଈଙ ିହାନଯି ସ୍ୱଯୂ 
 ଫସୃି୍ଗତତାଯ ତ୍ୱଯତି, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଧାଯଣା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ׀ 

ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି ମ ୟୄଫକ୍ଷଓଭାୄନ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଙି ି ସଭସୟାଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଥପ୍ରଦର୍ ନ  ନିୄ ଦ୍ଦ୍ ର୍ ାଆଫା ାଆଁ ଆଙ୍ଚା ପ୍ରଓାର୍ ଓଯିାଯନ୍ତ,ି ୄମଈଭଁାନଙୁ୍କ 
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୀଭିତ ସହତି ସଭନ୍ଧତି ଫରି୍ଣ ଈୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାଯ ସୁୄ ମାକ ଦଅିମାଏ, ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ 

v. ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ (ନ ଅଓାଉଣ୍ଟ ୄୄଭଣ୍ଟ) 

ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓି ଫୟତୀତ, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ ୀ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ୄମଈଁଠ୍ ିଦୀଖ  ସଭଣ 
ଧଯ ିଭଯାଭତ ିଏଫଂ/ଓଭିା ପ୍ରତସି୍ଙାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ ୀ ଯିୄ ାଟ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ହାନଯି ଭୂରୟାଙ୍କନଯ ଫଓିାର୍ଯ 
ଏଓ ଧାଯଣା ୄଦଆଥାନ୍ତ ି  ଏହା ׀ ଏହା ଦାଫୀଯ ‚ନ ଅଓାଈଣ୍ଟ ୄୄଭଣ୍ଟ‛ ଯ ସୁାଯରି୍ ଭଧ୍ୟ ଓଯଥିାଏ ମଦ ିଫୀଭିତ ଘାୄହଁ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ହୁଏ ମଦ ିହାନ ିଫଡ ଅଓାଯଯ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଯୂା ୄହଫାଯ ଓଙି ିସଭଣ ରାକିାୄଯ ׀  

ମଦ ିଦାଫୀ ଠ୍କି୍ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ଥିଫା ଭିୄ , ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଦାଫୀଦାଯଓୁ ଓଯାମାଏ  ଓବ୍ନାନୀ ୄଯଓଡ ୄ ଯ ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯାମାଏ ׀ ସହ-
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା  ୁନଃଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ମଥାଥ  ନୁଃପ୍ରାପି୍ତ ଓଯାମାଏ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄସହ ି
ଫୟକି୍ତ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ମାହାଓୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥାଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଏଓ ଗି୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଓୁ ଏଓ ଫୟାଙ୍କୄଯ ଫନ୍ଧଓ ଯଔାମାଏ, ୄତୄଫ ‚ସମ୍ମତ ଫୟାଙ୍କ ଧାଯା‛ ନୁସାୄଯ, ଫୀଭା 
ଯାର୍ସିଫୁ ଫୟାଙ୍କଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ୄସହିଯ ିବଡା କ୍ରଣ ଘୁକି୍ତନାଭା ନ୍ତକ ତ ଫାହନ ଈୄଯ ‚ସଂରୂ୍ଣ୍  ହାନ‛ି ାଆଁ ଦାଫୀ ଯାର୍ ି
ଥ  ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଦଅିମାଏ ׀  

ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଓାୄକ ା ଦାଫୀକୁଡଓୁି ଦାଫୀଦାଯଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମିଏ ହାନ ିସଭଣୄଯ ତା’ ସକ୍ଷୄଯ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଷୃ୍ଠାଙି୍କତ ୄହାଆଥିଫା 
ସାଭଦିୁ୍ରଓ ରିସୀଓୁ ଈସ୍ଙାିତ ଓୄଯ ׀ 

ଔ)     ଡସିଚାଚଧ ବାଉଘଯ (ସଂାଦନ ଯସଦି) 

ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ  ଡସିଚାଚ  ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ହିଁ ଓଯାମାଏ ׀ କ୍ଷତ/ହାନ ିାଆଁ ୂଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା 
ଫୀଭା ନ୍ତକ ତ  ଦାଫୀ ାଆଁ ଡସିଚାଚ  ଯସଦିଯ ଏଓ ନଭନୂା ନଭିନରିଖିତ ଧାଡକିୁଡଓିୄଯ ଈରିଳଖିତ ଓଯାମାଆଙ:ି ୂଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ  
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ଫୀଭିତଯ ନାଭ  
ଦାଫୀ ସଂଔୟା                                                         ରିସୀ ସଂଔୟା 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହରି/ୄହରୁ ............................................ ଓବ୍ନାନୀ ରିଭିୄଟଡ୍ ଠ୍ାଯୁ 
 

ୄଭାଯ/ଅଭଯ ପ୍ରାୟ ଥିଫା କ୍ଷତୂିଯଣଯ ସଂୂର୍ଣ୍   ନ୍ତଭି ସଭାଧାନ ଯୂୄ ଟ ________ଯ ଯାର୍,ି ମାହା __________ଦନି ଓଭିା 
ସଭନ୍ଧୄଯ ଖଟଥିିଫା ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଭଁୁ/ଅୄଭ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତ/ହାନ ିସଓାୄର୍ ଈଦ୍ଦ୍ିଷ୍ଟ ׀ ଈକ୍ତ ଦାଫୀ ସଂଓ ୀଣ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା 
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫା ୄଭାଯ/ଅଭଯ ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଓଭିା ବଫରି୍ୟତଯ ସଭସ୍ଗ ଦାଫୀଯ ସଂୂର୍ଣ୍   ନ୍ତଭି ସଭାଧାନ ଯୂୄ 
ଭଁୁ/ଅୄଭ ଏହ ିଡସିଚାଚ  ଯସଦି ଓବ୍ନାନୀଙୁ୍କ ୄଦଈଙ/ିୄଦଈଙୁ ׀  
 
ତାଯଔି      (ସ୍ୱାକ୍ଷଯ  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ଦାଫୀ ାଆଁ ଡସିଚାଚ  ଯସଦିଯ ଦକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ଧାଡକିୁଡଓି ହସିାଫୄଯ ୄହାଆାୄଯ : 

ଭଁୁ ୂଦାଫୀଦାଯଙ୍କ ନାଭ , ସ୍ଙାନ ___________________ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ଟ. ____________ଯ ଯାର୍ ି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହରି 
ୄଫାରି ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯୁଙ ିୄମଈଁ ଯାର୍ ି__________________(ଫୀଭିତଯ ନାଭ  ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି  ମାହାଯ ׀
ଦାଫୀ ______________ଯ _____________ଦନିୄଯ ଓଭିା ଅଔାଔୄଯ ______________ଠ୍ାୄଯ 
ୄହାଆଥିଫା ଏଓ ଦୁଖ ଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଭଁୁ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ  ନୟ ହାନସିଫୁ ାଆଁ ତାଙ୍କ ଈୄଯ ୄଭା 
ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ ାଆଁ ଈଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଏଫଂ ଭଁୁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯୁଙ ିୄମ ଯାର୍ ିଈକ୍ତ _____________ (ଓଭିା ନୟ 
ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ  କ୍ଷୄଯ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଗ୍ରାହୟତା ସହତି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ଈକ୍ତ ଖଟଣା ସଭନ୍ଧୀଣ  ହାନ ିାଆଁ ୄଟ 
ମାହା ଫର୍ତ୍ ଭାନ ଓଭିା ଏହା ୄଯ ପ୍ରଓଟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସହତି ୄମ ଈକ୍ତ  ନୟ ସଭସ୍ଗ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ, 
ୄଭା’ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ୄଭା କ୍ଷଯୁ ଈକ୍ତ ଖଟଣାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ୱଯୂଯ  ପ୍ରଓାଯଯ ଅହୁଯ ି ଧିଓ  
ନୟଦାଫୀ କୁଡଓି, ମାହା ଓଙି ିଫ ିୄହଈ, ଠ୍ାଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍   ନ୍ତଭି ଯୂୄ ଭୁକ୍ତ ଓଯାମାଈଙ ି׀ 
 
ତାଯଔି   ସ୍ୱାକ୍ଷଯ   ସାକ୍ଷୀ 
 

(ଟପି୍ପଣୀ: ଏହ ିର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ଅଦର୍  ନୁୄହଁ ଓନୁି୍ତ ୄଓଫ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୂୄ ଦଅିମାଆଙ ିଏଫଂ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ  ׀ 

କ) ସଭାଧାନ ଯଫର୍ତ୍ଧୀ ଓାମଧୟ 

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଅିମାଈଥିଫା ଦୄକ୍ଷ ୄକାଟଏି ଫକ ଯ ଫୟଫସାଣ ଠ୍ାଯୁ ନୟ ଫକ  ାଆଁ 
ରକା ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଗି୍ନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭିତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ ଯାର୍ ିମ ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଏହାଓୁ ଅନୁାତଓି ପି୍ରଭଣିଭ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯ ିୁନଃସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମାହାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଓାଟ ିଦଅିମାଏ ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଭୂ ଫୀଭିତ ଯାର୍ଯି ପ୍ରଦାନ ୄଯ, ରିସୀ ଯଦ୍ଦ୍ ୄହାଆମାଏ ׀  

ୄସହିଯ,ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ନଷି୍ଠା କୟାୄଯଣ୍ଟ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଦାଫୀଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ସ୍ୱତଃୂର୍ତ୍  ଯୂୄ ରିସୀଓୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯଦିଏି ׀ 

ଖ) ଫଶଷି୍ଟ/ଫଓା 
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ଫର୍ଷି୍ଟ ସାଧାଯଣତଃ ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ହାନଯି ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄଯ, ଫର୍ଷି୍ଟ/ଫଓା ଯାର୍ ି
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ୄଭାଟଯ ଦାଫୀ ସଫୁ ୄଭାଟ କ୍ଷତ ିଅଧାଯୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ, ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା କାଡଓୁି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ୄନଆମାଅନ୍ତ ି  ׀
ଫର୍ଷି୍ଟ ଗି୍ନ ଦାଫୀ, ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଓାୄକ ା ଦାଫୀ ଆତୟାଦଯୁି ଭଧ୍ୟ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀   

ଫର୍ଷି୍ଟଓୁ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄସହ ି ଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରଣିା ନୁମାଣୀ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀ ସୄଫ କ୍ଷଓଭାୄନ, 
ୄମଈଭଁାୄନ ହାନଯି ଭରୟାଙ୍କନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀ ନସି୍କାସନ ଦ୍ଧତଯି ଭଧ୍ୟ ଯାଭର୍  ୄଦୄଫ ׀ 

क  ୁନଃପ୍ରାପି୍ତ 

ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ୄଯ ଫୀଭା ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରତୟାସନ ଧିଓାଯ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଫୀଭିତଯ 
ଧିଓାଯ ଏଫଂ ପ୍ରତଓିାଯ ାଆଁ ଏଫଂ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହାନ ିାଆଁ ଯାର୍ଓୁି ନୁଃପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଧିଓାଯ ପ୍ରାପ୍ତ, ମିଏ ପ୍ରମୁଚୟ ନଣିଭାଫୀ ନ୍ତକ ତ ହାନ ିାଆଁ ଦାଣୀ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି  ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଚାହାଚ ׀
ୄଫାୄଛଆ ଓବ୍ନାନୀ, ୄଯରୄେ, ସଡଓ ଯଫିହନ, ଅଓାର୍ଭାକ , ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଆତୟାଦ ି ଠ୍ାଯୁ ହାନଯି ୁନଃପ୍ରାପି୍ତ 
ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଓନସାଆନୄଭଣ୍ଟଯ ଣ-ପ୍ରାପି୍ତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଫାଛ ଫାହନ କୁଡଓି ହାନ ିାଆଁ ଦାଣୀ ׀ ଏହ ିପ୍ରଓାୄଯ ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟ ୄସହ ିଚନିରି୍କୁଡଓି ାଆଁ ଦାଣୀ 
ୄମଈଁକୁଡଓୁି ନଯିାଦୄଯ ହଳାଆ ଦଅିମାଏ ଓନୁି୍ତ ତା’ ୄଯ ନିୄ ଔାଚ ୄହାଆମାଏ ׀ ଏହ ିଈୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫଧିିଫଦ୍ଧ ବାୄଫ ୄଭାହଯ ରକା 
ମାଆଥିଫା ପ୍ରତୟାସନ ଯ ଏଓ ତ୍ର ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ଫୂ ଯୁ ଫୀଭିତଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

7. ଦାଫୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଫିାଦ 

ତୁୟର୍ତ୍ଭ ଈଦୟଭ ସୄତ୍ତ୍ୱ, ଦାଫୀଯ ଫିଭତା ଓଭିା ଣ-ପ୍ରଦାନ ୂପ୍ରତୟାଔୟାନ  ାଆଁ ଓାଯଣ ଯହିାୄଯ, ହୁଏତ ହାନଯି ସଘୂନା ୄଦଫାୄଯ 
ଫିଭତା ଓଭିା ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଦସ୍ଗାଫଚିକୁଡଓିଯ ଣ-ଈସ୍ଙାନା ୄମାକଁ ୁୄହାଆାୄଯ ׀  

ଏକୁଡଓି ଫୟତୀତ, ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ଓାଯଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଈଙନ୍ତ ି: 

 ତଥୟ-ସଘୂନାଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ 

 ଅଙ୍ଚାଦନ ଯ ବାଫ 

 ଫହଷି୍କତୃ/ଫଚତି ଫିର୍ତ୍କିୁଡଓି ଓାଯଣଯୁ ହାନ ି

 ମୄଥଷ୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ବାଫ 

 ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ  

 ୄଧାଫୀଭା, ଭୂରୟହ୍ରାସ, ଆତୟାଦ ିୄମାକଁୁ ଯଭିାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫରି୍ଣ 

ଏହ ିସଫୁ ଫୀଭିତଯ ତୟନ୍ତ ଦୁଃଔଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ୄସହ ିସଭଣୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ହାନ ିୄମାକଁ ୁଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଅଥଓି 
ସଭସୟା ଦ୍ୱାଯା ଫୂ ଯୁ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ି׀  

ତାଯ ଓଷ୍ଟଓୁ ହ୍ରାସ ଓଯଫିା ାଆଁ, ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ  ଫଫିାଦ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରଣିାସଫୁ ସ୍ୱତଃ ରିସୀୄଯ ହିଁ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଈଲି୍ଲଖିତ ଯହଙି ି׀ 
ଗି୍ନ  ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ସ୍ୱତଃ ରିସୀୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ଯ ସର୍ତ୍  ଯଔାମାଆଙ ି׀ 
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ଓ) ଭଧ୍ୟସ୍ଥତା 

ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ୄହଈଙ ିନୁଫନ୍ଧଠ୍ାଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫା ଫଫିାଦକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି  ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା  ସଭାଧାନ ׀
ଧିନଣିଭ, 1996 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁମାଣୀ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ଓଯାମାଏ ׀  ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ରାକୁ ଓଯଫିାଯ  ଏହା ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଫଫିାଦ 
ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଯ ସାଧାଯଣ ଦ୍ଧତ ି ୄହଫ ଏଓ ଅଆନ ଦାତ ଓୁ ମିଫା ׀ ୄସ ବ ି ଭୁଓଦ୍ଦ୍ଭା ୄଯ, ଫର୍ୟ, ମୄଥଷ୍ଟ 
ଫିଭତା  ଔଙ୍ଙ  ଚଡତି ଥାଏ ׀ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ଧିନଣିଭ ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକ ତ ଫଫିାଦକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟସ୍ଗତାଯ ଧିଓ ୄନୌଘାଯଓି, 
ଓଭ ଔଙ୍ଙ ଫାରା  ଖୄଯାଆ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନଓିଟୄଯ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ କ୍ଷକୁଡଓୁି ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ସ୍ୱଣଂ ଫଫିାଦୄଯ ଥିଫା କ୍ଷକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଘଣନତି ୄଓଫ ଚୄଣ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଓଭିା ଏଓାଧିଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆ ାୄଯ 
 ୄନଓ ଫୟାାଯଓି ଫୀଭା ׀ ଓଫ ଚୄଣ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ଥିଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, କ୍ଷକଡୁଓୁି ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ ଯାଚ ିୄହଫାଓୁ ଡଫିୄ ׀
ରିସୀୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ଧାଯା ଥାଏ ମାହା ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ଫଫିାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ନ୍ତକ ତ ଥିଫ ׀ ଗି୍ନ  ଧିଓାଂର୍ 
ନୟାନୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ଧାଯା ଥାଏ ମାହା ପ୍ରାଫଧାନ ଦଏି ୄମ ମଦ ିରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଦାଣିତ୍ୱ ଓବ୍ନାନୀ 
ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ, ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଯଭିାଣ  ସଭନ୍ଧୀଣ ନ୍ତଯ ଥାଏ, ୄସବ ିନ୍ତଯଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା 
ାଔଓୁ ସୁାଯରି୍ ଓଯଫିା ଈଘତି ׀ ସାଭାନୟତଃ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ନରି୍ଣ୍ ଣଓୁ ନ୍ତଭି ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଈବଣ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା 
ଭାନୟ ହୁଏ ׀ 

ସର୍ତ୍ ଯ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ହୁଏ ׀ ସାଧାଯଣତଃ, ଏହା ନଭିନ ଯୂୄ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ : 

i. ଫଫିାଦଓୁ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ୄଓଫ ଚୄଣ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ାଆଁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ, ଓଭିା ୄଓଫ ଚୄଣ 
ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ନମୁିକି୍ତ ଈୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସମ୍ମତ ିପ୍ରଓାର୍ ଓଯାକୄର ଈବଣ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ଚୄଣ ୄରଔାଏ ଁ
ନମୁିକ୍ତ ଦୁଆ ଚଣ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ାଆଁ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ ׀   

ii. ଏହ ିଦୁଆ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଏଓ ବ୍ନାଣାଯ ନମୁିକ୍ତ ଓଯିୄ ଫ, ମିଏ ସବାକୁଡଓିୄଯ ସବାତତି୍ୱ ଓଯଫି ׀ ଏହ ିସବାକୁଡଓିଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା 
ଏଓ ଅଆନ ଦାରତ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଦୃର୍ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ କ୍ଷ ତା ସଭସୟାଓୁ ଈୄରଳଔ ଓୄଯ, ମଦ ି ଅଫର୍ୟଓ, ଏଓ 
ଯାଭର୍ ଦାତାଯ ସହାଣତାୄଯ ଏଫଂ ସାକ୍ଷୀକୁଡଓି ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ ׀  

iii. ମଦ ିଦୁଆ ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ ଣ ଈୄଯ ଯାଚ ିନ ହୁନ୍ତ,ି ଫରି୍ଣଓୁ ବ୍ନାଣାଯ ନଓିଟୄଯ ଈସ୍ଙାିତ ଓଯାମାଏ, ମିଏ ତାଯ 
ନରି୍ଣ୍ ଣ ଦଏି ׀  

iv. ଔଙ୍ଙ  ସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟସ୍ଙଯ/ଭଧ୍ୟସ୍ଙଭାନଙ୍କ ଓଭିା ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄଦଈଥିଫା ବ୍ନାଣାଯଯ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରୟ ନୁସାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଦାଣିତ୍ୱଯ ପ୍ରର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିାଦକୁଡଓି ଭୁଓଦ୍ଦ୍ଭା ଚଯଅିୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ୄଚାଯ ୄଦଆ ଓହନ୍ତ ିୄମ ହାନଟି ିଯାର୍ ିପ୍ରଦାନୄମାକୟ ନୁୄହଁ ଓାଯଣ ଏହା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ୄହାଆନାହିଁ ׀ 
ଫରି୍ଣ ଈୄଯ ଏଓ ଅଆନ ଦାରତୄଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ୄନଫାଓୁ ଡଫି ׀ ୁନଃ, ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାୄନ ଏହ ିଓାଯଣଯୁ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ 
ଭନା ଓଯନ୍ତ ିଓ ିରିସୀ ପ୍ରବାଫୀ ୄହାଆମାଆଙ ିଓାଯଣ ଏହାଓୁ ଓଟ ୂର୍ଣ୍  ତଥୟ ସୂଘନାଯ ଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୂ‘ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ’ଯ ୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ ଫୟଯ ଈରଖଂନ  ସାହାମୟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଫରି୍ଣଟଓୁି ଭୁଓଦ୍ଦ୍ଭା ଚଯଅିୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

ଟପି୍ପଣୀ : ସାଭୁଦି୍ରଓ ଓାୄକଧା ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିଭଧ୍ୟସ୍ଥତା ସର୍ତ୍ଧ ନାହ  ׀ ଁି

8. ନୟାନୟ ଫଫିାଦ ସଭାଧାନ ତନ୍ତ୍ର 
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ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଫନିଣିାଭଓ ନୁସାୄଯ, ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଣଯୁ ଫୀଭତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ୄସଫାୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଖଟଣାଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖି ସଭସ୍ଗ 
ରିସୀଓୁ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରଣାୀ ଫରି୍ଣୄଯ ଈୄରଳଔ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ନ୍ତକ ତ ଦାଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଏଓ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଫୀଭିତ ୄରାଓାଓୁ ହଞ୍ଚିାୄଯ, ମାହାଯ ଓାମ ୟାଣଯ 
ଫଫିଯଣୀସଫୁ ରିସୀୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନରିଖିତ ଓାମ ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଦାଫୀଯ ଫୟଫସାଣିଓ ସଭାଧାନ ନ୍ତକ ତ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯା ମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ? 

I. ହାନଯି ଓାଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଘାହିଁଫା 
II. କ୍ଷାତତିା ସହତି ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯଫିା 
III. ହାନ ିଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦଯ ଯଣିାଭ ଓ ିନୁୄହ,ଁ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା  
IV. ଦାଫୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଯାର୍ଯି ଯଭିାଣ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଯାଚ ଏଓ ଓାଯ ଦୁଖ ଟଣା ସହତି ଚଡତି ହୁଏ ׀ ତା’ ଓାଯ ଏଓ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭତି ୄହାଆଙ ି  ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ׀
ୄଓଈଁଟ ିଯାଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଫୁଠୁ୍ ମଥାଥ  ଫରି୍ଣ ୄଟ ? 

I. ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ମଥାଥ  ଯୂୄ ସମ୍ଭଫ ହାନ ିସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା  

II. ଫୀଭା ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା 

III. ଏଓ ଫୃହର୍ତ୍ଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ାଆଫା ାଆଁ ଓାଯ ଓୁ ଅହୁଯ ିଧିଓ ନଷ୍ଟ ଓଯଫିା  

IV. ନର୍ଚଓୁ ଫଜ୍ଞା ଓଯଫିା 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ଦାଫୀ ସୄଫ କ୍ଷଣ ଏଫଂ ଦାଫୀ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓୁ ତୁନା ଓଯନୁ୍ତ  ׀ 

I. ଈବଣ ଦାଫୀ ସୄଫ କ୍ଷଣ ଏଫଂ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଭାନ ଫରି୍ଣ ଟନ୍ତ ି

II. ସୄଫ କ୍ଷଣ ଦାଫୀଯ ୄଫୈଧତାଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଭୂରୟାଙ୍କନ ହାନଯି ଓାଯଣ  ଫସି୍ଗାଯ 
ସହତି ଧିଓ ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀ 

III. ଭୂରୟାଙ୍କନ ଦାଫୀଯ ୄଫୈଧତାଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସୄଫ କ୍ଷଣ ହାନଯି ଓାଯଣ  ଫସି୍ଗାଯ 
ସହତି ଧିଓ ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀  

IV. ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଫୂ ଯୁ ସୄଫ କ୍ଷଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ୄଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ସୄଫ କ୍ଷଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ରାଆୄସନସ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଓଏି ? 

I. ବାଯତୀଣ ସୄଫ କ୍ଷଓ ସଂଖ 

II. ସୄଫ କ୍ଷଓ ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ 
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III. ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ 

IV. ବାଯତ ସଯଓାଯ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ଏଓ ଫାତୟା ହାନ ିଦାଫୀ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ନଭିନରିଖିତ ଦସ୍ଗାଫଚିକଡୁଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଈଁଟଓୁି ଭକାଆଫାଯ ସଫ ାଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ? 

I. ଭୃତୁୟ ସଭୀକ୍ଷଓଙ୍କ ଯିୄ ାଟ  

II. ପାଣାଯ ବ୍ରିୄ କଡ ଠ୍ାଯୁ ଯିୄ ାଟ  

III. ୄାରିସ ଯିୄ ାଟ  

IV. ାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିାକ ଠ୍ାଯୁ ଯିୄ ାଟ  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 6 

ୄଓଈଁ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହାନଓୁି ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷଠ୍ାଯୁ ନୁଃପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଫୀଭିତଯ ଧିଓାଯ ାଆ ାୄଯ ? 

I. ଂର୍ଦାନ 

II. ଡସିଚାଚ  

III. ପ୍ରତୟାସନ 

IV. କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 7 

ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ହାନ ି ୄଦଣୄମାକୟ ନୁୄହଁ ଓାଯଣ ଏହା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ୄହାଆ ନାହିଁ, ୄତୄଫ 
ଏସଫୁ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ ଓଏି ନରି୍ଣ୍ ଣ ନଏି ? 

II. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ନରି୍ଣ୍ ଣ ନ୍ତଭି ୄଟ 

III. ବ୍ନାଣାଯ 

IV. ଭଧ୍ୟସ୍ଙ 

V. ଅଆନ ଦାରତ 

ସାଯାଂଶ 

ଓ  ଫୟଫସାଣିଓ ଯୂୄ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଫଜି୍ଞାନ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ହୁଏ ׀  
ଔ  ରିସୀ ସର୍ତ୍  ଈୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ହାନ ିଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙୁ୍କ ତୁଯନ୍ତ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଈଘତି୍ ׀  
କ  ମଦ ି ଦାଫୀ ଯାର୍ ି ୄଙାଟ ୄହାଆମାଏ, ହାନଯି ଓାଯଣ  ଫସି୍ଗାଯଣ ଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ସୄଫ କ୍ଷଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ଏଓ 

ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ ׀ ଓନୁି୍ତ ନୟାନୟ ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ଏହାଓୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ଫୟଫସାଣିଓ ସୄଫ କ୍ଷଓଭାନଙ୍କ 
ଈୄଯ ନୟସ୍ଗ ଓଯାମାଏ, ୄମଈଁଭାୄନ ହାନ ିଭୂରୟାଙ୍କନୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 
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ଖ  ସାଧାଯଣ ବାଫୄଯ ଦାଫୀ ପଭ ଯ ପ୍ରାଯୂ ହାନଯି ଯସିି୍ଙତ ି ମଥା: ହାନ ି ତାଯଔି, ସଭଣ, ହାନଯି ଓାଯଣ, ହାନଯି ଫସି୍ଗାଯଣ, 
ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସଂରୂ୍ଣ୍  ସଘୂନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ଗତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

ଗ  ଦାଫୀ ଭୂରୟାଙ୍କନ ୄହଈଙ ି ଏହା ନଦି୍ଧ ାଯଣ ଓଯଫିା ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄମ ଫୀଭତି ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ି ଫୀଭତି ଫିଦ ଓାଯଣଯୁ 
ୄହାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଈରଖଂନ ଓଯାମାଆନାହିଁ  ׀ 

ଘ  ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଏଓ ଡସିଚାଚ  ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ହିଁ ଓଯାମାଏ׀ 
ଙ  ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ୄହଈଙ ିନୁଫନ୍ଧଯୁ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଈଥିଫା ଫଫିାଦକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଯ ଦ୍ଧତ ି׀ 

ଭୂଔୟ ଦାଫୀ 

ଓ  ହାନଯି ସଘୂନା 
ଔ  ସୄଫ କ୍ଷଣ  ଭୂରୟାଙ୍କନ 
କ  ସୄଫ କ୍ଷଣ  ହାନ ିଭରୂୟାଙ୍କନ 
ଖ  ଦାଫୀ ପଭ  
ଗ  ସୁଫୟଫସ୍ଙା  ସଭାଧାନ 

ଘ  ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ଫଫିାଦ 

ଙ  ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍  ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଦାଫୀଯ ଫୟଫସାଣିଓ ସଭାଧାନ କ୍ଷାତତିା ସହତି ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ସହତି ଚଡତି ନୁୄହଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି I ׀ 

ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ମଥାଥ  ଯୂୄ ସମ୍ଭଫ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ସୄଫ କ୍ଷଣ ଦାଫୀଯ ୄଫୈଧତାଓୁ ନଦି୍ଧ ାଯତି ଓଯଫିାଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଭୂରୟାଙ୍କନ ହାନଯି ଓାଯଣ  ଫସି୍ଗାଯ ସହତି ଧିଓ 
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ି III ׀ 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ . ୄହଈଙ ିସୄଫ କ୍ଷଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ରାଆୄସନସ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 5 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ଏଓ ଫାତୟା ହାନ ିଦାଫୀ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିାକଠ୍ାଯୁ ଯିୄ ାଟ  ଭକାଆଫାଯ ସଫ ାଧିଓ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ପ୍ରତୟାସନଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହାନଓୁି ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷଠ୍ାଯୁ ନୁଃପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଫୀଭିତଯ ଧିଓାଯ ାଆାୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା ନରି୍ଣ୍ ଣ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ହାନ ିୄଦଣୄମାକୟ ନୁୄହଁ ଓାଯଣ ଏହା ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ଅଫୃତ ୄହାଆ ନାହିଁ ୄତୄଫ ଏ 
ସଫୁ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଈୄଯ ଅଆନ ଦାରତ ନରି୍ଣ୍ ଣ ନଏି ׀ 

ସ୍ୱତଃ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ହାନଯି ସଘୂନା ୄଦଫାଓୁ ୄଡ :  

I. ଠ୍କି୍ ହାନ ିସଭଣୄଯ 
II. 15 ଦନି ୄଯ 
III. ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ମଥାଥ  ଯୂୄ ସମ୍ଭଫ  
IV. ହାନ ିୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ 

ପ୍ରଶନ 2 

ହାନଯି ସୄଫ କ୍ଷଣ ______________ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ : 

I. ଣ-ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ  ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସୄଫ କ୍ଷଓ 
II. ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ  ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସୄଫ କ୍ଷଓ 
III. ଫୀଭିତଯ ପ୍ରତନିଧିି 
IV. ଏଓ ଆଂଚନିଣିଯଂି ଡଗି୍ରୀ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୟକି୍ତ 

ପ୍ରଶନ 3 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ାଆଁ,   ____________ ଯ ଯିୄ ାଟ  ଅଫର୍ୟଓ׀ 

I. ସୄଫ କ୍ଷଓ 

II. ଡାକ୍ତଯ 
III. ୄାରିସ 
IV. ଭୃତୁୟ ସଭୀକ୍ଷଓ 
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ପ୍ରଶନ 4 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ  ____________ ଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍  ଦାଫୀ ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୄଫ କ୍ଷଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀ 

I. ଟ. 40,000 
II. ଟ. 15,000 
III. ଟ. 20, 000 
IV. ଟ. 25,000 

ପ୍ରଶନ 5 

ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଦର୍ ଫାହାୄଯ ଭରୂୟାଙି୍କତ ୄହଈଥିଫା ଦାଫୀ କୁଡଓିଯ  ____________ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ : 

I. ବାଯତୀଣ ସୄଫ କ୍ଷଓ 
II. ହାନ ିଖଟଥିିଫା ୄଦର୍ଯ ସ୍ଙାନୀଣ ସୄଫ କ୍ଷଓ 
III. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ ନଚି ଓଭ ଘାଯୀ  
IV. ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯୁଥିଫା ବିଓର୍ତ୍ ା 

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଗି୍ନ ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପାଣାଯ ବ୍ରିୄ କଡଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଯିୄ ାଟ : 

I. ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନାହିଁ 
II. ଫୀଭିତ ାଆଁ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି 
III. ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ 
IV. ୄାରିସ ଯିୄ ାଟ ଯ ଏଓ ଂର୍ ୄଟ 

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

TAT ଓ’ଣ ୄଟ ? 

I. ଟାଆଭ ୂସଭଣ  ଏଫଂ ଟର୍ଣ୍  ୂୄଭାଡ  
II. ଏଓ ସଭଣ ମ ୟନ୍ତ  
III. ଟାଆଭ ୂସଭଣ  ଏଫଂ ଟାଆଡ ୂଚୁଅଯ  
IV. ଟର୍ଣ୍  ଏଯାଈଣ୍ଡ ଟାଆଭ 

ପ୍ରଶନ 8 

ହାନଯି ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄଯ, ଫର୍ଷି୍ଟ ____________ଯ ହୁଏ : 

I. ସୄଫ କ୍ଷଓ 
II. ଫୀଭିତ 
III. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ା 
IV. ସ୍ଙାନୀଣ ପ୍ରାଧିଓଯଣ 

ପ୍ରଶନ 9 
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ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ୄହଈଙ ି_______________ ଓଯାମାଈଥିଫା ଏଓ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ׀ 

I. ଅଆନ ଦାରତ ୄଯ 
II. ସୄଫ କ୍ଷଓଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭହୂ ଦ୍ୱାଯା 
III. ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନତି ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୂଭାନଙ୍କ  ଦ୍ୱାଯା 
IV. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଓଭ ଘାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଘାଯୀ ଯୂୄ 

ପ୍ରଶନ 10 

ପ୍ରତୟାସନଯ ଧିଓାଯ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ______________ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହାନଓୁି ନୁଃପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଙ ି : 

I. ୄଓଫ ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ 
II. ୄଓଫ ୄଯରୄେ  ସଡଓ ଯଫିହନ ଓର୍ତ୍ ା 
III. ୄଓଫ ଅଓାର୍ଭାକ   ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟଭାନଙ୍କ 
IV. ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ ଓବ୍ନାନୀ  ୄଯରୄେ  ସଡଓ ଯଫିହନଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ ଅଓାର୍ଭାକ   ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟଭାନଙ୍କ  

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ହାନଯି ସଘୂନା ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ମଥାଥ  ଯୂୄ ସମ୍ଭଫ ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ହାନଯି ସୄଫ କ୍ଷଣ ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ  ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସୄଫ କ୍ଷଓ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିII ׀ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖ ଟଣା ଦାଫୀ ାଆଁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ାଟ  ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ଟ. 20,000 ଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍  ଦାଫୀ ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୄଫ କ୍ଷଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀ 

ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଦର୍ ଫାହାୄଯ ୄହଈଥିଫା ଦାଫୀକଡୁଓିଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ରିସୀୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ଓଯୁଥିଫା 
ବିଓର୍ତ୍ ାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 6  

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିIII ׀ 

ଏଓ ଗି୍ନ ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପାଣାଯ ବ୍ରିୄ କଡ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଯିୄ ାଟ  ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV ׀  

TAT ୄହଈଙ ିଟର୍ଣ୍  ଏଯାଈଣ୍ଡ ଟାଆଭ ׀    

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIII ׀  

ହାନଯି ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄଯ, ଫର୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଯ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଈର୍ତ୍ଯ ୄହଈଙ ିIII  ׀ 

ଭଧ୍ୟସ୍ଙତା ୄହଈଙ ିସଂର୍ିଲଷ୍ଟ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନତି ଭଧ୍ୟସ୍ଙ ୂଭାନଙ୍କ  ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଈଥିଫା ଏଓ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରଣିା ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଈଙ ିIV  ׀  

ପ୍ରତୟାସନଯ ଧିଓାଯ ନ୍ତକ ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ ାଭାନଙୁ୍କ ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ ଓବ୍ନାନୀ  ୄଯରୄେ  ସଡଓ ଯଫିହନଓର୍ତ୍ ା ଏଫଂ ଅଓାର୍ଭାକ   
ଫନ୍ଦଯ େଷ୍ଟ ଭାନଙ୍କଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମା 
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ଗି୍ନ ଫୀଭା ଦାଫୀ ପଭଧ 

 
1. ଫୀଭିତଙ୍କ ନାଭ  ଠ୍ିଓଣା: 
2. ଦଣାଓଯି ନଅଁି ଦୁଖ ଟଣାୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ସଭସ୍ଗ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ନଭିନରିଖିତ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ 
 
ରିସୀ          ଅଫୃତ       ସ୍ଙାନ        ଫୀଭା ଯାର୍ ି      ହାନଯି ଅଓତି ଯାର୍ ି 
ସଂଔୟା          ସଂଙ୍କଟ                                                                  
(i) 
(ii) 
3. ଫୀଭାଯ ଫଧି                                        
4. ହାନଯି ତାଯିଔ  ସଭଣ                                   
5. ହାନଯି ସ୍ୱଯୂ  ଓାଯଣ                                               
ୂଦଣାଓଯି ୄସହ ିଯିସି୍ଙତକୁିଡଓିଯ ଫଫିଯଣ ଦିନୁ୍ତ  ମାହାଯ ଯିଣାଭସ୍ୱଯୂ ହାନ ିଖଟଥିିରା                                   
 
6. ନଅଁି ଦୁଖ ଟଣାୄଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଈୄଯ ୄଓୌଣସି ନୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭାଯ ଫଫିଯଣୀ ଦଣାଓଯି ଦିନୁ୍ତ                                          
7. ମଦ ିଫୀଭିତ ହିଁ ୄଓଫ ଭାରିଓ ନୁହନ୍ତ,ି ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଥିଫା ତାଙ୍କ/ୄସଭାନଙ୍କ ହତିଯ  ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ନୟ ହତିସଫୁଯ ଫଫିଯଣୀ                                          
      
 
8. ହାନ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସୂଘନା ଦଅିମାଆଙ ିଓି                        
ୂi  ୄାରିସଓୁ                                                           
ୂii  ପାଣାଯ ଫିୄ ଗ୍ରଡଓୁ                                                        
 
9. ଘତି ରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ୄସହ ିଏଓା ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଈୄଯ ତୀତୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସି ଦାଫୀଯ ସୂଘନା ଙ ିଓି ?     
 ମଦ ିହଁ, ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ :                                        
 ୂଓ  ଓାଯଣ                                                                               
 ୂଔ  ଖଟଣାଯ ତାଯିଔ 
 ୂକ  ଦାଫୀ 
 ୂଖ  ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯିଥିଫା ପ୍ରାଧିଓଯଣ 
 ୂଗ  ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା/ଫାଓ ିଥିଫା ଦାଫୀ ଯାର୍ ିଟ. 
 ଭଁୁ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ ିୄମ ଈୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫଫିଯଣୀସଫୁ ୄଭାଯ ସୄଫ ାର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ନୁସାୄଯ ସତୟ ଏଫଂ ସଠ୍ିକ୍ ୄଟ ׀  
ସ୍ଙାନ :     
                                                                             
ତାଯିଔ :            ଫୀଭିତଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ 
  
ଫଓିାର୍ ଧିଓାଯୀ /ର୍ାଔା / ଫ.ି ଓା. ଦ୍ୱାଯା ଯୂଣ ଓଯାମିଫ  
ଗି୍ନ ଦାଫୀ ସଂଔୟା  ------------     
ର୍ାଔା/ ଫ.ି ଓା. 
ୄଓାଡ ସଂଔୟା 
 

  ୄକ୍ଷ.ଓା.  
ୄଓାଡ ସଂଔୟା     

ଫଓିାର୍ 
ଧିଓାଯୀଙ୍କ 

ୄଓାଡ ସଂଔୟା   

ବିଓର୍ତ୍ ାଙ୍କ 
  ୄଓାଡ ସଂଔୟା 

ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଫଫିଯଣୀ   

ଯସିଦ ସଂଔୟା BG/CD 
ସଂ 

ୄଦଣ ତାଯିଔ ଯାର୍ ିଟ. 

       
                                                  
                                                                          
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            

ଫୀଭିତଙ୍କ ଯିଘଣ 

ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଏଫଂ 
ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଯ 

ଂର୍ଦାନ ସୁନଶିି୍ଚତ  ଓଯିଫା 
ାଆ ଁ

ହାନ ିରିସୀ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା 
ସଭଣୄଯ ଖଟଫିା ଈଘତି୍ 

 ରିସୀ ନ୍ତକ ତ ନଓିଟସ୍ଙ ଓାଯଣ ଅଫୃତ ୄହଫା ଈଘତି 

 
ଂର୍ଦାନ ସର୍ତ୍  

 ହାନଓୁି ୁଷି୍ଟ ଓଯୁଥିଫା 
ତଯିିକ୍ତ ଦସ୍ଗାଫଚି   

  ଫୀଭିତ ତାଙ୍କ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତିଯ  
ସୀଭା ମ ୟନ୍ତ ଅଫୃତ 

 

 

ସତୟାନ ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ସୂଘନା 
 


