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ଷୃ୍ଠା 2 

 
 

 
 

ବୁଭିକା 
 

ଏହ ିପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକଯଣ ୁସି୍ତକା ବାଯତୀୟ ଫଶିଷି୍ଟ ଯଚିୟ ପ୍ରାଧିକଯଣ (ୟୁଅଆଡଏିଅଆ) ଏଫଂ ଅଧାର୍ ଯ ଯଚିୟ କଯାଆଥାଏ।  

ଭଡୁୁରଯ ଥଥ ସଭସ୍ତ ାଠକଙୁ୍କ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଏଫଂ ଅଧାଯୄଯ ଏକ ମୂଲ ସିଦ୍ଧIନ୍ତୄର ଦୃଢ ଶକି୍ଷା ୄଦଆଥାଏ ଏଫଂ ନଦି୍ଧଷି୍ଠ କ୍ଷୟ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ 
ନମିନୄର ଉୄେଖ କରାଯାଆଛ ି:-  

 ଏନୄଯାରୄଭଣ୍ଟ ୄଯଟର୍/ ଯ୍ୟୄେକ୍ଷକ  

 ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯ ଏଫଂ ଏନୄଯାରୄଭଣ୍ଟ ଏୄଜନିି ଏଫଂ ମାଞ୍ଚକାଯୀ 

 ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା 
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ଧ୍ୟାୟ 1  

 
ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଏଫଂ ଅଧାଯଯ ଈକ୍ରଭ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ଧ୍ୟାୟ 1: ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଏଫଂ ଅଧାଯଯ ଈକ୍ରଭ 
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ଷୃ୍ଠା 4 

 
 

 
ବାଯତୀୟ ଫଶିଷି୍ଟ ଯଚିୟ ପ୍ରାଧିକଯଣ  (ୟୁଅଆଡଏିଅଆ) ସଯକାଯ ଦ୍ୱାଯା 12 ଜୁାଆ 2016ଯ ଅଧାଯ (ଅଥକି ଫତିଯଣ ଏଫଂ ନୁ ସଫସଡିି , ରାବ ଏଫଂ 
ୄସଫାଗୁଡକି ରକ୍ଷୁ ଈଦ୍ଦଷି୍ଟ ) ଧାଯା, 2016 ("ଅଧାଯ ଧିନୟିଭ 2016") ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ୄଫୈଦୁୁତକି ଓ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତ ଭନ୍ତ୍ରାୟ  (MeitY) ଧିନୄଯ 
ନ୍ତର୍୍ୁ କ୍ତ ଏକ ୄଫୈଧାନକି ପ୍ରାଧିକଯଣ ୄଟ। 

ସାମି୍ବଧାନକି ପ୍ରାଧିକରଣ ନୁସାୄଯ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ସ୍ଥାନ ୄହଫା ଅଗରୁ ତତ୍କାୀନ ୄଯାଜନା ଅୄୟାଗ ସଂଗଠନ (ଫର୍ତ୍ଥଭାନ ନୀତ ିଅୄୟାଗ) ଦ୍ୱାରା ୄଗୄଜଟ 
ଫଜି୍ଞପି୍ତ ସଂଖୁା.-A-43011/02/2009-Admn.I ତାଯଖି ଜାନୁଅଯୀ 28, 2009 ନୁସାୄଯ ଏକ ସଂରଗ୍ନକ କାମଥୁୟ  ବାୄଫ କାଯ୍ୟରତ ଥିା । ଯଫର୍ତ୍ଥୀ 
ସଭୟୄଯ, 12 ୄସୄେଭଳଯ 2015ୄଯ, େୟେସାୟ ନୟିମାେଲୀର ସଂୄଶାଧନ ାଆଁ ସରକାର, ଉର୍ୟ ୄଯାଗାୄଯାଗ ଏେଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଲୟ ଏେଂ 
ରି୍େଦୁିୟତ୍ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଲୟ(DeiTY) କୁ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ସହ ସଂଗ୍ନ କର ିନଧି୍ାରିତ କରିଛ ିI  

ବାଯତଯ ସଭସ୍ତ ନଫିାସୀଙ୍କ ାଆଁ "ଅଧାଯ" ନାଭୄଯ ଏକ  ଫଶିଷି୍ଟ ରିଚୟ ସଂଖୟା (ୟୁ.ଅଆଡ)ି ଜାଯ ିକଯଫିା  ଈୄଦ୍ଦୁଷୄଯ ୟୁଅଆଡ଼ଏିଅଆଯ ସ୍ଥାନା  
କଯାମାଆଥିରା :  

(a) ନକରି ଏଫଂ ଭିଥୁା ଯଚିୟକୁ ସଭାପ୍ତ କଯଫିାୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଶକ୍ତ, ଏଫଂ  

(b) ସଯ ଏଫଂ ସୁରବ ଭାଗଥୄଯ ମାଞ୍ଚ ଏଫଂ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ କଯାମାଆାଯଫି  

ଅଧାଯ ଧାଯା 2016 ନ୍ତଗ୍ତ, ଅଧାଯ ଜୀଫନ ଚକ୍ରଯ ସଭସ୍ତ ମଥୁାୟଗୁଡକିଯ ସଂଚାନ ,ଯଚିାନା ଏଫଂ ପ୍ରଫନ୍ଧନ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ 
,ଫୁକି୍ତଭାନଙ୍କଯ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଜାଯ ିକଯଫିା ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ନୀତି , ପ୍ରକି୍ରୟା ଏଫଂ ପ୍ରଣାୀ ଫକିସତି କଯଫିାକୁ ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷା ଯଚିୟଯ ସୂଚନା 
ଏଫଂ ଫୁକି୍ତଭାନଙ୍କ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ୄଯକଡଥଗୁଡକି ଭଧ୍ୟ ନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ାଆଁ UIDAI ଦାୟି ୄଟ I 
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ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ ସଂଜ୍ଞା 
 

ଧାଯା 

 

ଅଧାଯ (ଅଥକି ଫତିଯଣ ଏଫଂ ନୁ ସଫସଡିି , ରାବ ଏଫଂ ୄସଫାଗୁଡକି 
ରକ୍ଷୁ ଈଦ୍ଦଷି୍ଟ) ଧାଯା, 25 ଭାଙ୍ଙଥ 2016ୄଯ ପ୍ରକାଶତି ୄହାଆଛ।ି 

କାମଥୁାଧିକାଯୀ 

 

ୟୁନକି୍ ଅଆଡଣି୍ଟପିିୄକସନ କାମଥୁାଧିକାଯୀ ଫ୍ ଆଣିିଅ 12 ଜୁରାଏ 2016 
ଧିନୟିଭଯ ଧାଯ 11ଯ ଈ-ଧାଯା (1)ଯ ଧିନୄଯ ସ୍ଥାିତ ୄହାଆଛ।ି 
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ନୟିଭଗୁଡକି 

 

ଅଧାଯ (ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ) ନୟିଭଗୁଡକି, 2016 ସୄେଭଳର୍ 
12ୄଯ ପ୍ରାକାଶତି ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ଏହା ୄଯ ନୁ ସଂୄଶାଧନ ଜାଯ ି
ୄହାଆଛ।ି 

ୄସଣ୍ଟରାଲ୍ ଆୄଡଣ୍ଟଟିଏିସ 
ଡାଟା ଯିୄ ାସଟିାଯୀ 

(ସଅିଆଡଅିର୍) 

 

ଏକ ୄକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଡାଟାୄେସ ୄଯଉଁଥିୄର ଏକ କମିବା ଏକ ରୁ ଧିକ ୄକନ୍ଦ୍ରୄର  
ଜମା ଅଧାର ଧାରକଙ୍କର ୂର୍୍ଣ୍ ଅଧାର ନମବର,ୄଜୈେମିତକି,ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ 
ତଥୟ ଏେଂ ଅଧାର ସଭଳନ୍ଧୀୟ ନୟ ତଥୟ ଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ୄସହ ି ୄଗାଟଏି 
ଡାଟାୄେସୄର ଠୁଲ ୄହାଆ ରହଥିାଏ  I 

ଞ୍ଜୀକଯଣ 

 

12 ୄସୄେଭଳଯୄଯ ପ୍ରକାଶତିଯ ଅଧାଯ (ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ) 
ନୟିଭଗୁଡକି, 2016 (2ଯ 2016), ଧାଯା ନୁସାୄରୄଯ ଫୁକି୍ତଭାନଙ୍କ 
ଅଧାର୍ ନଭଳର୍ ଜାଯ ିକଯଫିା ଈୄଦ୍ଦୁଶୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକି ଦ୍ୱାଯା 
ଫୁକି୍ତଗତ ବାୄଫ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ 
କଯଫିାକୁ 12 ୄସୄେଭଳର୍ 2016 ୄଯ ପ୍ରକାଶତି ୄହାଆଛ।ି 

ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯ 

 

 ଧାଯା ଧିନୄଯ ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିା ଈୄଦ୍ଦୁଷ ାଆଁ ପ୍ରାଧିକଯଣ 
ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃତ କଭିଳା ଭାନୁତା ପ୍ରାପ୍ତ କଯଥିିଫା ୄମୄକୌଣସ ିସଂସ୍ଥା 

 ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯଗୁଡକିୄଯ ଈବୟ ସଯକାଯୀ ଏଫଂ ଫୁକି୍ତଗତ ଏୄଜନିି ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ 
କଯାମିଫ ମାହାକୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ କଯାମାଆଛି , ୄସଭାନଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ଧିଫାସୀଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ କଭିଳା ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚୁକି୍ତ / 
ନମୁିକି୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄହାଆଥାଏ  

ଞ୍ଜୀକଯଣ  
ଏୄଜନିି 

 

 କାମଥୁାଧିକାଯୀ କଭିଳା ଏକ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକି୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏକ 
ଏୄଜନିି, ଏଯ ିସଭସୁା ୄହାଆାଯଏ , ଧାଯା ଧିନୄଯ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ 
ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଯଫିାକୁ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଧିଫାସୀଙ୍କ ସହତି ସୀଧା ୄମାଗାୄମାଗ କଯିୄ ଫ 
ଏଫଂ ସବ୍ନଥକ କଯି ାରିୄେ ଏଫଂ ଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ତୃତୀୟ କ୍ଷ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ମଧ୍ୟ ଶୁଚେିଦ୍ଧ ୄହାଆ ାରନ୍ତ ିI   
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ଞ୍ଜୀକଯଣ  
ୄସଣ୍ଟର୍ 

 

ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଧିଫାସୀଭାନଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କ ସୂଚନା ୄଡଟ୍ କଯଫିା ାଆଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କଭିଳା ସ୍ଥାୟୀ ୄକନ୍୍ଦର 
ରଖାଯାଆଛ ିI 

ଞ୍ଜୀକଯଣ  
ୄଷ୍ଟସନ୍ 

 

 ଏହା ସଷି୍ଟମ୍ ୄମଈଁଠାୄଯ ଜୄଣ ଧିଫାସୀଙ୍କ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ଏଫଂ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ତଥୟ ସଂଯକି୍ଷତ ୄହାଆଥାଏ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଟ୍-ପ୍ ଏକ କବୁ୍ନୁଟର୍ , ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡବିାଆସଗୁଡକି , 
GPS ଡବିାଆସ୍ ଏଫଂ ନୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡକି ୄମଯକି ିପି୍ରଣ୍ଟର୍ ଏଫଂ ସ୍କାନର୍ 

ହାଡଥୄେର୍ ଏଫଂ 
ସପେୄେୟାର୍  
ୄବଣ୍ଡଯସ୍ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 କାମଥୁାଧିକାଯୀ ନରି୍ଦ୍ଧଷିି୍ଟକଯଣ ନୁସାୄଯ ହାଡଥୄେର୍ ୄବଣିଯସ୍ ହାଡଥୄେର୍ 
ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ , ୄମଯକି ିରାଟପ୍ , ୄଡକ୍ସଟପ୍, ଟୁାଫୄରଟସ୍, GPS 
ଡବିାଆସ୍, ପି୍ରଣ୍ଟର୍-ସହ-ସ୍କାନର୍, STQC ସାଟପିିୄକଟ୍ ମୁକ୍ତ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡବିାଆସ୍ ଗୁଡକି ଆତୁାଦ ି 

 ସପେୄଓଳୟାର୍ ୄବଣିର୍ ନଭିନରିଖିତ ସପେୄଓଳୟାର୍ ପ୍ରଦାନ କଯଥିାଏ , 
ୄମଯକି ିୄଯଟଂି ସଷି୍ଟମ୍ (Windows XP, Vista, 
Windows 7), ଅିୄକସନ୍ ସପେୄଓଳୟାର୍ ଆତୁାଦ ି

 ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସପେୄଓଳୟାର୍ କାମଥୁାଧିକାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ୄହଫ 
ଏଫଂ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନା ସୁଯକି୍ଷତ କଯଫିାକୁ ଏହାଯ ଆନ -ଫରିେ 
ଫିୄ ଶଷତା ଯହଛି ି

ଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ 
ସାଟପିିୄକସନ୍ ଏୄଜନିି 

 

 ୄମୄକୌଣସ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ / 
ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ବାଫୄଯ କାମଥୁଯତ ଯହଫିା ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ  / ୄଡଟ୍ 
କଯଫିାକୁ ଚାହୁଁଥିଫା ଫୁକି୍ତଭାନଙ୍କ ଅକନ କଯଫିାକୁ କାମଥୁାଧିକାଯୀ ଦ୍ୱାଯା 
ଜଡତି ଏୄଜନିି 

 ସାଟପିିୄକସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଶିି୍ଚତ କଯଫି ୄମ ୄକଫ ୄଟ୍ରଣି ଏଫଂ 
ସାଟପିିୄକଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄରାକଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯିାଯିୄ ଫ 
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ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍  

 

ସାଟପିିୄକଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄରାକଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ନାମାଙ୍କନ ୄକନ୍ଦ୍ର 
ଗୁଡକିୄର ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ସବ୍ନାଦନା କଯଫିାକୁ ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଛନ୍ତ।ି 

ଏନୄଯାରୄଭଣ୍ଟ 
ସୁୄବିସଯ 

 

 

 

ସାଟପିିୄକଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄରାକଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସଞ୍ଚାନ ଏଫଂ 
ଯଚିାନା କଯଫିାକୁ ନାମାଙି୍କତ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଛନ୍ତ।ି 

 

 

 

ମାଞ୍ଚ ୄହଈଛ ି

 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକୁି ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯଭାନଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ଫୁକି୍ତଭାୄନ ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଛନ୍ତି 

ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା 

 

ମାହାଙ୍କ ାଖୄଯ ତାଙ୍କ  ନଜିର(ଯଚିୟ)ଯ ୄକୌଣସ ିୄଫୈଧ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ 
ଏଫଂ ଠକିଣା ପ୍ରଭାଣ (ଯଚିୟ) ନାହିଁ , ୄସମାନଙ୍କ ାଆଁ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସି୍ଥୄର 
ୄରଜଷି୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଚୟର ୁଷି୍ଟ କରାଯାଆାରିେ I 

ଟପି୍ପଣୀ: ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ୄକଫ ୄସହ ିଫୁକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କଯିୄ ଫ ଏଫଂ 
ଠକିଣା ନଶିି୍ଚତ କଯିୄ ଫ ୄମଈଁଭାନଙୁ୍କ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଠକିଣା ଜଣା ଏଫଂ 
ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୁନଶିି୍ଚତକଯଣ 
ଫୁଫହାଯ କଯ ିନଶିି୍ଚତ ୄହଫ। 

ଫାସନି୍ଦା 

 

େୟକି୍ତ େିୄ ଶଷ ଯିଏ ର୍ାରତ ୄର ୧୮୨ ଦନି କମିବା ୧୨ମାସ ରୁ ଧିକା ସମୟ 
ାଆଁ ୋସିନ୍ଦା ହୁନ୍ତ ିୄତୄେ ୄସ ଞ୍ଜୀକଯଣ କରିାରିୄେ I 
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ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା 

 

ଅଧାର ନମବର ପ୍ରକାଶ କରିୋ ଉୄେଶୟୄର ନଦି୍ଧଷି୍ଠିତ ନୟିମ ଦ୍ୱାରା ଜୄଣ 
େୟକି୍ତ େିୄ ଶଷଙ୍କର ନାମ,ଠକିଣା,ଜନମ େଷ ୍ଆତୟାଦ ିସ୍ପଷ୍ଟ କରିୋକୁ ୄହାଆଥାଏ  

ଟପି୍ପଣୀ: ଏହ ିସୂଚନାୄଯ ପ୍ରତିୄ ମାଗୀତା , ଧଭଥ, ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ଜାତୟିତା, 
ବାଷା, ାତ୍ରତାଯ ୄଯକଡଥସ୍, ଅୟ କଭିଳା ଚକିତି୍ସା ଆତହିାସ ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ ୄହଫ ନାହିଁ 

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା 

 

ୄପାଟଗ୍ରାଫ୍, ଅଙୁ୍ଗଠ,ି ଅଆଯସି୍ ସ୍କାନ୍ , କଭିଳା ୄକୌଣସ ିନୁ ଶାଯୀଯକି 
ଫିୄ ଶଷତା ବାଫୄଯ ନୟିଭଗୁଡକି ଦ୍ୱାଯା ନଦିଷି୍ଟ ୄହାଆଛ ି

ୄକାର୍ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ 
ସୂଚନା 

 

ଅଙୁ୍ଗଠ,ି ଅଆଯସି୍ ସ୍କାନ୍, କଭିଳା ୄକୌଣସ ିନୁ ଶାଯୀଯକି ଫିୄ ଶଷତା ବାଫୄଯ 
ନୟିଭଗୁଡକି ଦ୍ୱାଯା ନଦିଷି୍ଟ ୄହାଆଛ ି

ଞ୍ଜୀକଯଣ ID  
(EID) 

 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସମୟୄର ଏକ ୨୮ ଙ୍କ ଫଶିଷି୍ଟ ଯଚିୟ  ସଂଖୁା ଜଣ 
ସାଧାରଣଙୁ୍କ ଦଅିଯାଆଥାଏ I 

ଅଧାଯ  
ତ୍ର 

 

ଏକ ଦସ୍ତାୄେଜ ୄଯଉଁଥିୄର ଅଧାର ନମବରଟ ି ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଦଅି 
ଯାଆଥାଏ I 

ସବ୍ନକଥ  
ୄସଣ୍ଟର୍ 

 

ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସଭଳନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶନ ଏଫଂ ବିୄମାଗଗୁଡକିଯ ସଭାଧାନ 
ାଆଁ ଏଫଂ ୄଦୟ ଭୁକ୍ତ ନଭଳର୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ସୁଫଧିା  ାଆଁ - 
1947 ଏଫଂ / କଭିଳା ଆ -ୄଭଲ୍ - help@uidai.gov.in ୄର ସମ୍ପକ୍ 
କରିାରିୄେ I 

 

ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଯ ଦୂଯଦଶତିା ଏଫଂ େିୄ ଶଷ କାଯ୍ୟ 
 

mailto:help@uidai.gov.in
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ୄମୄକୌଣସ ିସଭୟୄଯ , ୄମୄକୌଣସ ିସ୍ଥାନୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ କଯଫିାକୁ ଏକ ନନୁ ଯଚିୟ ଏଫଂ ଏକ ଡଜିଟିାଲ୍ ାଟପମ୍ଥ 
ସହତି ବାଯତଯ ଫାସନି୍ଦାମାୄନ ସଶକି୍ତକଯଣ କଯିାଯିୄ ଫ। 

 

 ଈର୍ତ୍ଭ ବାଫୄଯ ଯବିାଷିତ ଯଫିର୍ତ୍ଥନ ୄହଈଥିଫା ସଭୟ ସହତି ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ାଆଁ ନନୁ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫତିଯଣ 
କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଦୃଢ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଥିଫା ଭାଟ୍ରକି୍ ାନ କଯନୁ୍ତ I 

 ଅଣଙ୍କ ଡଜିଟିାଲ୍ ଯଚିୟତ୍ର ୄଡଟ୍ କଯଫିା ଏଫଂ ଷୃ୍ଠି କଯଫିାକୁ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ସୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ କଯୁଥିଫା 
ବିର୍ତ୍ବୂିଭି ସ୍ଥାିତ କଯଫିାକୁ ସହୄମାଗୀଭାନଙ୍କ ସହତି ସହୄମାଗ କଯନୁ୍ତ I 

 ଫାସନି୍ଦାଭାନଙୁ୍କ ଦୃଢତାଯ ସହତି ପପ୍ରଦବାୄଫ ଏଫଂ ସଭାନ ଯୂୄଯ ୄସଫା ୄଦଫାକୁ ଅଧାଯଯ ରାବ ୄନଫାକୁ 
ସହୄମାଗୀ ଏଫଂ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାନଙ୍କ ସହତି ସହୄମାଗ କଯନୁ୍ତ I 

 ନୂତନକାଯୀଙୁ୍କ ପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଅଧାଯ ରିଙ୍୍କ ଅୄେଦନ ଫକିଶତି କଯଫିାକୁ ସଫଥସାଧାଯଣ ଏଫଂ ଫୁକି୍ତଗତ 
ଏୄଜନିି ାଆଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କଯଥିାଏ I 

 ୄଟୄକନାୄରାଜ ିବିର୍ତ୍ବୂିଭିଯ ଈରବ୍ଧତା, ମାନୀୟତା ଏଫଂ ଚନୀୟତା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ I 

 ୟୁଅଆଡଅିଆଏ ଯ ଦୃଷି୍ଟୄକାଣ ଏଫଂ ଭୂରୁକୁ ଅଗକୁ ଫଢାଆଫାକୁ ଏକ ଦୀଘଥକାୀନ ଦୃଢ ସଂଗଠନ ନଭିଥାଣ କଯନୁ୍ତ I 

 ୟୁଅଆଡଅିଆଏ ସଂଗଠନଯ ଫହୁଭୂରୁ ନ୍ତ୍ରଦୃଷ୍ଠି ସହୄମାଗ ଏଫଂ ଈରବ୍ଧ କଯଫିାକୁ ଫବିିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଫଥୄେଷ୍ଠ ଫଶି୍ୱ 
ଦକ୍ଷଙ୍କ ାଆଁ ଅକଷଥଣ କଯନୁ୍ତ I 

 

 ଅୄଭ ଖଣିତାକୁ ଭୂରୁ ୄଦଆଥାଈ I 

 ଅୄଭ ସଭଷି୍ଟଗତ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କଯଫିାକୁ ପ୍ରତଶିତୃଫିର୍ଦ୍ଧ I 

 ଅୄଭ ଏକ ସହୄମାଗୀ ଦୃଷ୍ଠିୄକାଣକୁ ନୁସଯଣ କଯଥିାଈ ଏଫଂ ଅଭଯ ସହୄମାଗୀଙ୍କ ଭୂରୁଯ ଭୂରୁାଙ୍କନ କଯଥିାଈ I 

 ଅୄଭ ଫାସନି୍ଦା ଏଫଂ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୄସଫାଗୁଡକି ପ୍ରତ ିଅକୃଷ୍ଠତା କଯଫିାକୁ ୄଚଷ୍ଠା କଯଫୁି I 

 ଅୄଭ ସଫଥଦା ଶଖିିଫାକୁ ଗ୍ରସର ଏଫଂ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଈନ୍ନତଗୁିଡକିୄଯ ୄକନ୍ଦ୍ର େନୁି୍ଦ  I 

 ଅୄଭ ନୂତନକାଯୀୄଯ ୄପ୍ରଯତି ଏଫଂ ଅଭଯ ସହୄମାଗୀ ାଆଁ ଏକ ନୂତନ ାଟପମ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଯଥିାଏ 

 ଅୄଭ ଏକ ାଯଦଶଥୀ ଏଫଂ ୄଖାରା ସଂଗଠନୄଯ ଫଶି୍ୱାସ କଯୁ 

 

ଅଧାଯ ଏଫଂ ନୁ ଯଚିୟ ୄପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ବିନ୍ନତା 
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ଅଧାଯଯ ଫିୄ ଶଷତା 
 

ଅଧାଯ କଣ ୄଟ ଅଧାଯ କଣ ନୁୄହଁ 

 ୄଯଣିମ୍ 12-ଙ୍କ ନଭଳର୍  ନୁ ଏକ କାର୍ଡଥ 

 ୄମୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ନନୁ ଅଆଡ ିନଭଳଯକୁ 
ୄକୌଣସ ିନୁ ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ୁଣି ଦଅିମିଫ ନାହିଁ 

 ପ୍ରତ ିଯଫିାୄଯ ୄଗାଟଏି 

 ସପ ‚ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ‛ ଧିନୄଯ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ଯଚିୟକୁ 
ସକ୍ଷଭ କଯଥିାଏ 

 ଅଧାଯ ନୁ ଅଆଡଗୁିଡକି ପ୍ରତସି୍ଥାନ କଯଫି 

 ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଏଫଂ ଫୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏଫଂ 
ୄଯକର୍ଡଥ କଯନୁ୍ତ (ଫକିରାଙ୍ଗ ଫୁକି୍ତଙ୍କ ାଆଁ ୄହାରିଡଂ ଫୁତକି୍ରଭ) 

 ଜାତ,ି ଧଭଥ, ବାଷା ଯ ିରୂୄରଖା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଯଫି 

 ଫଦିୁଭାନ ଡକୁୁୄଭୄଣ୍ଟସନ୍ ବାଯତୀୟ ଫାସନି୍ଦା ୄହାଆଥିୄର ଭଧ୍ୟ 
(ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁ ଏଫଂ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ) 

 ଅଧାଯ ନାଗଯକିତାଯ ପ୍ରଭାଣ ବାଫୄଯ ଫୁଫହାଯ ୄହାଆାୄଯ 

 ୟୁ ଅଆ ଡ ିଏ ଅଆ ୟୁନବିସଅିଲ୍ ଯଚିୟ ସଂସ୍ଥାନ ୄଟ I 
ମାହା ୄମୄକୌଣସ ିଅଆ ଡି -ଅଧାଯତି ଅିୄକସନ୍ ୄମଯକି ି
ଯାସନ କାର୍ଡଥ, ାସୄାଟ୍ଥ ଏଫଂ ଏଯିୄ ଯ ଫୁଫହାଯ ୄହାଆଥାଏ  

 ଜୄଣ ଫୁକି୍ତ ଏକାଧିକ ଅଧାଯ ନଭଳଯଗୁଡକି ପ୍ରାପ୍ତ କଯିାଯିୄ ଫ  

 ଅଧାଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଯଚିୟ ାଆଁ ଭୁହଁ , ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା , 
ଅଙୁ୍ଗଠ ିଏଫଂ ଅଆଯସିଯ ପୄଟା ଫୁଫହାଯ କଯଥିାଏ 

 ଅଧାଯ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ଅଥକି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଯଥିାଏ  
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ପଞ୍ଜୀକରଣ ାରିସି୍ତତକି ତନ୍ତ୍ର 
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ଧ୍ୟାୟ 2  

 
ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯଗଣ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯୁଥିଫା କଭଥଚାଯୀ 
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ଧ୍ୟାୟ 2: ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯଗଣ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏଫଂ  

ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯୁଥିଫା କଭଥଚାଯୀ 

 

ରରଜଷି୍ଟ୍ରାରଗଣଙ୍କ ନଯୁିକି୍ତ  
 
1. ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ ାଆଁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ 

ନମୁିକି୍ତ କଯାମିଫ , ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ଏୄଜନିି ନ୍ତବଥୂ କ୍ତ ୄହାଆାଯଫି , ମାହାକ ି ୄସଭାନଙ୍କ 
ୄପ୍ରାଗ୍ରାଭଗୁଡକି ୄମାଗାୄମାଗ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ାଠୁକ୍ରଭୄଯ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ସହତି କଥାଫାର୍ତ୍ଥା କଯଫି। 
ୄଖାରା ନମୁିକି୍ତ, ପ୍ରତ ିୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯଫିାକୁ ଏକ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍ ୄକାର୍ଡ ଅଫଶୁକ ୄଟ। ନମୁିକି୍ତ 
ାଆଁ ୄମାଗୁ ଏଣ୍ଟଟିଗୁିଡକି ୄହଈଛ:ି 

 ୄଷ୍ଟଟ୍/ୟୁ. ଟ ିସଯକାଯୀ 
 ୄସଣ୍ଟରାଲ୍ ଭିନଷିି୍ଟଯୀ ଏଫଂ ଫବିାଗଗୁଡକି / ଏୄଜନିି ୄସଗୁଡକି ଧିନୄଯ 
 ୄସଣ୍ଟରାରଯ ଫିକ୍  ୄସକେର୍ କବ୍ନାନୀଗୁଡକି / ଯାଜୁ ସଯକାଯ 
 ଫିକ୍  ୄସକେର୍ ଫୁାଙ୍କଗୁଡକି ଏଫଂ ୄନସନାଲ୍ ୄସ୍ୱକୁୁଯାଟସି୍ ଡିୄଜଟାଯୀ ରିଭିୄଟର୍ଡ 
 ୄପାସାଲ୍ ପ୍ରୄାଜ୍ ୄବଆୄକଲ୍ (ଏସ୍. ି. ବି) ୄସଣ୍ଟରାଲ୍ କଭିଳା ଯାଜୁ ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଷିୃ୍ଟ ୄହାଆଛ ି
 ୄସଡୁୁଲ୍ କଭଯସଅିର ଫୁାଙ୍କସ୍  
 ୄାଷ୍ଟ ଫବିାଗ 

 
2. ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯଭାୄନ ପିରଡ ସ୍ତଯଯ ନଷି୍ପାଦନ, ନଯିୀକ୍ଷକ ଏଫଂ ଡଟି୍ ାଆଁ ଦାୟି ଟନ୍ତ।ି 

3. ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ଥଯଟିୀଙୁ୍କ ଏହା ଦ୍ୱାଯା ନୁଭତ ିୄଦଆଥାନ୍ତ ିକ ିଏହାକୁ ୄକୌଣସ ିନୁ ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଯଜ ଥିଫା ଯସିଯ ମଥୁନ୍ତ ଈଚତି୍ ହଁଚଫିାଯ ନୁଭତ ି
ୄଦଫ ଏଫଂ ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ କଭିଳା ନୁ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଙୁ୍କ କଯଜୄଯ ୄକୌଣସ ିୁସ୍ତକ , ୄଯକଡଥଗୁଡକି, ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଏଫଂ କବୁ୍ନୁଟର୍ ଡାଟା ଯୀକ୍ଷଣ 
କଯଫିାକୁ ଈଚତି୍ ସୁଫଧିାଯ ଫସି୍ତାତ କଯାଆାୄଯ କଭିଳା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ କଭିଳା ନୁ ସାଭଗ୍ରୀଗୁଡକିଯ ନକରଗୁଡକି ପ୍ରଦାନ କଯଥିାଏ , ମାହା ଥଯଟିୀଙ୍କ ଯାୟୄଯ 
ଡଟି୍ ଈଦ୍ଦୁଶୄଯ ଅଫଶୁକ ାଆଁ ପ୍ରାସାଙି୍ଗକ ୄଟ। 

4. ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ସି .ଅଆ.ଡ.ି ଅର୍ ଯ ସୂଚନା ୄରାର୍ଡ କଯଫିା ଫୁତତି ୄକୌଣସ ିନୁ ଈୄଦ୍ଦଶୁ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନାକୁ 
ଫୁଫହାଯ କଯିୄ ଫ ନାହିଁ। 

5. ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ନଜିଯ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ୄସଫାଗୁଡକି ଫଷିୟୄଯ ମଥୁାପ୍ତ ଏଫଂ ଈଚତି୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦଶଥନ କଯଫି , ୄମଈଁଥିୄଯ 
ଫୁକି୍ତଭାନଙ୍କ ସବ୍ନକଥୄଯ ଫଫିଯଣୀ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧଯ ଠକିଣା ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄସଫାଗୁଡକି ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ ୄହଫ। 

ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ସହତି ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄକୌଣସ ି ଏୄଜନିି ଏଫଂ/ କଭିଳା ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ସଂଚାନଗୁଡକି କଯଫିାକୁ ନିୄ ୟାଜତି କଭିଳା 
ନମୁିକି୍ତ କଯାମାଆଛ,ି ଈମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଫୁଫହାଯକି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କଭିଳା ନୁବୁତ ିସହତି କ୍ଷଭତାୄଯ ନିୄ ୟାଜତି କଭିଳା ନମୁିକ୍ତ କ୍ଷଭତାୄଯ କାମଥୁ କଯଫିାକୁ ପିଟ୍ ଏଫଂ ଈଚତି୍ 

ୄଟ ଏଫଂ ନୁଥା ୄମାଗୁ ୄଟ। 

6. ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଗୁଡକୁି ତୃତୀୟ କ୍ଷଗୁଡକି ଦ୍ୱାଯା ଈ -ଚୁକି୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକାମଥୁ 
ନୁଭତ ିୄଦୄଫ ନାହିଁ। ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ପିରଡ ସ୍ତଯୄଯ ଜନଶକି୍ତକୁ ତୃତୀୟ କ୍ଷଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ କାଭୄଯ 
ଯଖିଫାକୁ ନୁଭତ ିୄଦଆାଯନ୍ତ ିନା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ୄସହ ିୄସଫାଗୁଡକିଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କଯଥିାନ୍ତ ିୄମଈଁଥିୄଯ ଏହ ିବାଫୄଯ ଜନଶକି୍ତକୁ କାଭୄଯ ଯଖାମାଆଥାଏ।  
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7. ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ସଭସ୍ତ ସଭୟୄଯ Appendix A ୄଯ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ନୁସାୄଯ ଅଚାଯ ସଂହତିାଯ ାନ 
କଯିୄ ଫ  

8. ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ କାମଥୁାଧିକାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି , ନୀତଗୁଡକି 
ଏଫଂ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା , ଯୀକ୍ଷଣ ତାରିକାଗୁଡକି, ପଭଥଗୁଡକି ଏଫଂ ୄଟବ୍ନୄରଟ୍ ଗୁଡ଼କି ାନ କଯିୄ ଫ 
ଏଫଂ ଏହା ନୁସାୄଯ କ ିପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକିଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା କାମଥୁାଧିକାଯୀ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କଯଫି। 

ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏରଜନିିର ନଯୁିକି୍ତ 
 
1. ଥଯଟିୀ ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ାଆଁ ଏକ ୄଖାରା ନୁୄଯାଧ (ଅର୍.ଏଫ୍.ଆ) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 

ଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ସୁଚଫିର୍ଦ୍ଧ କଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଥଯଟିୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଧିସୂଚନାଯ ୄମାଗୁତା, 
ନୟିଭ ଏଫଂ ସର୍ତ୍ଥକୁ ସୂଚତି କଯାମିଫ। ଆଙ୍ଚା ଥିଫା ଏୄଜନିି ଅର୍ .ଏଫ୍.ଆ ଯ ୄମାଗୁତା ଏଫଂ ନୁ 
ୄଟକନକିାଲ୍  ଏଫଂ ଅଥକି ଭାନଦଣିକୁ ୂଯଣ କଯ ିୁାୄନଲ୍ ାଆଁ ଅୄଫଦନ କଯିାଯିୄ ଫ 

2. ଥଯଟିୀ, ଏୄଜନିିଯ ଅୄଫଦନକୁ ଭୂରୁାଙ୍କନ କଯଫି ଏଫଂ ଅର୍ .ଏଫ୍.ଆ ଯ ଅଫଶୁକତାଗୁଡକି 
ୂଯଣ କଯଫିା ୄଯ ୄମାଗୁ ଏୄଜନିିକୁ ନାଭାଙି୍କତ ଏୄଜନିି ବାଫୄଯ ସୂଚଫିର୍ଦ୍ଧ କଯଫି। 

3. ଥଯଟିୀ ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିକୁ ଅଚାଯ ସଂହତିା ପ୍ରଦାନ କଯଫି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ସଅିଆଡଅିର୍ ାଆଁ ଏକ ସୂଚଫିର୍ଦ୍ଧ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିୄଯ 
ନ୍ ୄ ଫାର୍ଡଥ କଯିାଯିୄ ଫ। 

4. ଥଯଟିୀ ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙୁ୍କ ଏଯ ିଏୄଜନିିକୁ ସି୍କରନଂି ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ୄଯ ଏଫଂ ନୁ ଏୄଜନିିକୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ବାଫୄଯ ଏନୄଯାଲ୍ କଯଫିାକୁ 
ନୁଭତ ିଭଧ୍ୟ ୄଦଆାୄଯ। 

5. ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯଭାୄନ ପିରଡ ସ୍ତଯଯ ନଷି୍ପାଦନ, ନଯିୀକ୍ଷକ ଏଫଂ ଡଟି୍ ାଆଁ ଦାୟି ଟନ୍ତ।ି 

6. ଏନ୍ ୄ ଯାରିଂ ଏୄଜନିି ଏହା ଦ୍ୱାଯା ନୁଭତ ିୄଦଆଥାନ୍ତ ିକ ିଏହାକୁ ୄକୌଣସ ିନୁ ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଯଜ ଥିଫା ଯସିଯ ମଥୁନ୍ତ ଈଚତି୍ ହଁଚଫିାଯ ନୁଭତ ି
ୄଦଫ ଏଫଂ ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ କଭିଳା ନୁ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଙୁ୍କ କଯଜୄଯ ୄକୌଣସ ିୁସ୍ତକ , ୄଯକଡଥଗୁଡକି, ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଏଫଂ କବୁ୍ନୁଟର୍ ଡାଟା ଯୀକ୍ଷଣ 
କଯଫିାକୁ ଈଚତି୍ ସୁଫଧିାଯ ଫସି୍ତାତ କଯାଆାୄଯ କଭିଳା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ କଭିଳା ନୁ ସାଭଗ୍ରୀଗୁଡକିଯ ନକରଗୁଡକି ପ୍ରଦାନ କଯଥିାଏ , ମାହା ଥଯଟିୀଙ୍କ ଯାୟୄଯ 
ଡଟି୍ ଈଦ୍ଦୁଶୄଯ ଅଫଶୁକ ାଆଁ ପ୍ରାସାଙି୍ଗକ ୄଟ। 

7. ଏନ୍ ୄ ଯାରିଂ ଏୄଜନିି ସି .ଅଆ.ଡ.ି ଅର୍ ଯ ସୂଚନା ୄରାର୍ଡ କଯଫିା ଫୁତତି ୄକୌଣସ ିନୁ ଈୄଦ୍ଦଶୁ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା 
ସୂଚନାକୁ ଫୁଫହାଯ କଯିୄ ଫ ନାହିଁ। 

8. ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄକୌଣସ ିଏୄଜନିି ଏଫଂ / କଭିଳା ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ସଂଚାନଗୁଡକି କଯଫିାକୁ ନିୄ ୟାଜତି 
କଭିଳା ନମୁିକି୍ତ କଯାମାଆଛି , ଈମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଫୁଫହାଯକି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କଭିଳା ନୁବୁତ ିସହତି କ୍ଷଭତାୄଯ ନୟିଜତି କଭିଳା ନମୁିକ୍ତ କ୍ଷଭତାୄଯ କାମଥୁ କଯଫିାକୁ ପିଟ୍ 
ଏଫଂ ଈଚତି୍ ୄଟ ଏଫଂ ନୁଥା ୄମାଗୁ ୄଟ। 

9. ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସଫୁ ସଭୟୄଯ Appendix A ୄଯ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ନୁସାୄଯ ଅଚାଯ ସଂହତିାଯ ାନ କଯଫିାକୁ ୄହଫ। 

10. ଏନ୍ ୄ ଯାରିଂ ଏୄଜନିି ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଥଯଟିୀ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି , ନୀତଗୁିଡକି ଏଫଂ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା , ଯୀକ୍ଷଣ ତାରିକାଗୁଡକି, 
ପଭଥଗୁଡକି ଏଫଂ ୄଟବ୍ନୄରଟ୍ ଗୁଡ଼କି ାନ କଯିୄ ଫ। 
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ପଞ୍ଜୀକରଣ କମମଚାରୀଙ୍କ – ରଯାଗୟତା, ଭୂମିକାଗୁଡକି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ 
 

 
ମଥୁୄଫକ୍ଷକ କଏି ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗୁତା କଣ ୄଟ? 

ଜୄଣ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସଞ୍ଚାନ ଏଫଂ ଯଚିାନା କଯଫିାକୁ ଏନ୍ ୄ ଯାରିଂ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଛନ୍ତ।ି ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ 
ଜୄଣ ସାଟପିିୄକଟ୍ ମୁକ୍ତ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଯହଫିା ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ। ଏହ ିବୂଭିକା ାଆଁ ୄମାଗୁ ୄହଫା ାଆଁ , ଫୁକି୍ତ ଜଣକ ନଭିନରିଖିତ ଭାନଦଣ୍ଡୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହଫା 
ଅଫଶୁକ: 

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କଯ ଫୟସ 18 ଫଷଥ ଏଫଂ ଧିକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ 

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କ 10+2 ୄହାଆଥିୄଫ ଏଫଂ ନୄଚତ ସ୍ନାତକ ୄହଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ 

 ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଅଧାଯ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ  

 ଫୁକି୍ତ ଜଣଙୁ୍କ କବୁ୍ନୁଟଯ ଫୁଫହାଯ କଯଫିା ଫଷିୟୄଯ ଈର୍ତ୍ଭ ଫୁଝାଭଣା ଏଫଂ ନୁବଫ ଯହଫିା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା କୀୄଫାର୍ଡଥ ଏଫଂ 
ନୁଫାଦକଯଣ ସହତି ସୁସଙ୍ଗତ ଯହଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ 

 ଫୁକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ସାଟପିିୄକଟକଯଣ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯଟିୀ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ଅଧାର୍ ନାଭାଙ୍କନ/ୄଡଟୄଯ ସବୁ୍ନର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସାଭଗ୍ରୀ 
ଢଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ  

 ଥଯଟିୀ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ଏକ ଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ସାଟପିିୄକଟକଯଣ ଏୄଜନିିଯୁ ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ "ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ସାଟପିିୄକଟ୍" ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ 

 ଟପି୍ପଣୀ: "ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ସାଟପିିୄକଟ୍" ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିାଯୁ ଥଯଟିୀଙ୍କ ନାଭାଙି୍କତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି ଚୁକି୍ତ କଯଫିା ଫୁତତି ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ 
ଅଯମ୍ଭ କଯଫିାକୁ ପ୍ରାଥଥୀଯ ଦାୟି ଯହିୄ ଫ ନାହିଁ 

ସାଟପିିୄକଟ୍ ୄନଫାକୁ ଏଫଂ ଏକ ଆ.ଏ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ବାଫୄଯ କାମଥୁ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ:  

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ଥଯଟିୀଙ୍କ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା ଫଧି ନୁସାୄଯ ୄମୄକୌଣସ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ଏଫଂ ସକି୍ରୟ 
କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ 

ଯମୟରବକ୍ଷକ 
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 ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି ଈୄଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ କାମଥୁାୟ /ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଅୄୟାଜତି ଧିୄଫଶନ ସ୍ରତ ଏଫଂ 
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଫୁଫହାଯ ୄହଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଈକଯଣଗୁଡକି ଏଫଂ ଈକଯଣଗୁଡକିଯୁ ତଫିାହତି କଯଫିାକୁ ୄହାଆଥାଏ । 

 

ଜୄଣ ଆ.ଏ ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ କଣ ସଫୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକି ଥାଏ? 

ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ବୂଭିକା , ନାମାଙ୍କନ ୄକନ୍ଧୄଯ ତାକକି ଏଫଂ ନୁ ଅକଶୁକତାଗୁଡକି ଈରବ୍ଧ କଯାଆଫା  , ଥଯଟିୀ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା (Appendix B- 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ ୄସଟପ୍ ୄଚକରିଷ୍ଟ) ନୁସାୄଯ ନାମାଙ୍କନ ୄକନ୍ଧ ସ୍ଥାିତ କଯଫିା, ଞ୍ଜୀକଯଣ/ ୄଡଟ୍ କଯଫିା ଏଫଂ ୄସଣ୍ଟୄଯ ମଥୁୄଫକ୍ଷଣ ଯଚିାନା 
କଯଫିା I ଏକ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄସ ତାଙ୍କଯ ବୂଭିକାକୁ ଜୄଣ ମଥୁୄଫକ୍ଷଣ ବାୄଫ କାମଥୁସବ୍ନାଦନ କଯଥିାନ୍ତ ି,ନମିନ ୄର କାଯ୍ୟ ରିଚାଲନା ଦଅିଯାଆଛ ି
: 

  ସ୍ଥାନ ବରନଇବା       

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ  ରେଟଅପ୍ ରଚକିଷ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏବଂ ରିଚାଲନା କରିବା- ନାମାଙ୍କନ 
ୄଷ୍ଟସନ ଏେଂ ୄକନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନୄର ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନସିଙ୍କ ସୁେଧିା ାଆଁ ଧିକାରୀ 
ଜଣକ ନାମାଙ୍କନ ୄକନ୍ଦ୍ର ର ଯାଞ୍ଚ ସୁଚ ି ଠାଆଥାନ୍ତ ି I ଯ୍ୟୄେକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତ 
ଅେଶୟକତା ଗୁଡକିର ରି ୁରାଣ ୄହାଆଛ ିକ ିନାହିଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନସିଙ୍କ ଠାରୁ 
ଚାରି େୁଝେିାକୁ ଡେି I ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଏଫଂ /କଭିଳା 
ପ୍ରତ ିସପ୍ତାହ ଥୄଯ (ମାହା ପ୍ରଥୄଭ ଅସୁଛି )ୄଯ ୄଚକରିଷ୍ଟକୁ ୂଯଣ ଏଫଂ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ 
କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ। ୄସଗୁଡକି ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ /ଥଯଟିୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣ 
ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ୄଯ ସଭୀକ୍ଷା/ୄରଖା ଯୀକ୍ଷା ାଆଁ ଏହ ିୄଚକରିଷ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯ ିଯଖିଫାଯ 
ଅଫଶୁକତା ୄଟ ଏଫଂ ୄସଗୁଡକିର ନରିୀକ୍ଷଣ କରିୋକୁ ଡେି I  

 ଅଧାର ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ ପ୍ରକି୍ରୟା ଅରମ୍ଭ କରିୋ ାଆଁ ାଟ/ୄଡସ୍କଟ ଗୁଡକିୄର ଅଧାର କ୍ଳାଆନଟ ସ୍ଥାିତ କର ିରୀକ୍ଷା କରିୋ ,ୄସହ ି  
ଗୁଡକୁି ପ୍ରମାଣିତ ୄହାଆଥିୋ ଏସ.ଟ.ିକଯୁ.ସ ିୄଜୈେମଆତକି ଉକରଣ ସହ ସଗ୍ନ କରିୋ ଯ୍ୟୄେକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ,ଏେଂ ସମସ୍ତ ଉକରଣମାନ ୄଯର୍ଲ ି
ପି୍ରଣ୍ଟର, ସ୍କାନର , ଜିିଏସ ଯନ୍ତ୍ର ସଠକି ଛ ିନା ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିୋକୁ ଡେି I 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ନୂତନ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟ/ୄଡଟ୍ ସପେୄେୟାର୍ ସଂସ୍ଥାିତ ୄହାଆଛ ିI 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ ଫଦୁିୁତ୍ /ଗି୍ନ ଫିଦଯୁ ସପା ଏଫଂ ସୁତୁଯା, ସ୍ୱଙ୍ଙ, ଈର୍ତ୍ଭ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଏଫଂ ସୁଯକି୍ଷତ ୄଟ I 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ୄଭୌକି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ ସୂଚନା ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ (ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା ଏଫଂ ଆଂଯାଜୀୄଯ ) 
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ବାୄଫ ପ୍ରଦଶତି ୄହାଆଛ:ି  
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– ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ୄମାଗାୄମାଗ ନଭଳର୍ 

– ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଯ ନାଭ ଏଫଂ ୄମାଗାୄମାଗ ନଭଳର୍ 

– ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯଗୁଡକିୄଯ ଆ.ଏ ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ନାଭ, ୄକାର୍ଡ ଏଫଂ ୄମାଗାୄମାଗ ନଭଳର୍ 

– ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ଫଯୁିଧୄଯ ବିୄମାଗ ଫୃର୍ଦ୍ଧ ିକଯଫିାକୁ ଏସ୍କାୄରସନ୍  ଭାଟ୍ରକ୍ି୍ସ 

– ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯ କାମଥୁ କଯଫିା ସଭୟ ଏଫଂ ଛୁଟଦିନି 

– ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ସହାୟତା ରାଆନ୍ ନଭଳର୍: 1947 ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍  ଅଆଡି: help@uidai.gov.in 

– ଅଧାର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଅଫଶୁକ ୄହଈଥିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ତାରିକା 

– ସଭସ୍ତ ଅଧାଯ ସଭଳନ୍ଧୀୟ ୄସଫାଗୁଡକି ାଆଁ ୄଯଟ୍ ତାରିକା 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିୄ ଫ କ ିୟୁଅଆଡଏିଅଆ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା ନୁସାୄଯ ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ /ଥଯଟିୀ ଦ୍ୱାଯା ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଥିଫା ଅଧାଯ ସାଭଗ୍ରୀଯ 
ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଠକି୍ ବାଫୄଯ ପ୍ରଦଶତି ୄହାଆଛ।ି 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ୄଯଟଯ ଏଫଂ ନୁ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କ ଫୁଫହାଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଫନିମ୍ର ୄଟ ଏଫଂ ଯ୍ୟୄେକ୍ଷକ 
ଚାଜଥ ନିନ୍ତ ିୄମଈଁଠାୄଯ ୄଯଟର୍ ପି୍ରୟ ଯସି୍ଥିତଗୁିଡକି ଏଡାଆଫାକୁ ,ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ସହତି ସଭାଧାନ କରନ୍ତ ିI 

 ୄମଈଁଠାୄଯ ସମରୂୀ େସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ, ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ କଭଥଚାଯୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ୄ ସହ ିେସ୍ତ୍ର ରିଧାନ କରିଛନ୍ତ,ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା 
ମଦ ିଫାସନି୍ଦାଭାନଙୁ୍କ ସହାୟତା ଅଫଶୁକ ୄହଈଥାଏ ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ ତାଙ୍କଯ ଯଧିାନୄଯ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କ ଯଚିୟ ସହଜୄଯ କଯିାଯିୄ ଫ I 

 ୄଯଜଷି୍ଟାର୍/ଥଯଟିୀଙ୍କ ସହତି ୄଫୈଧ ଚୁକି୍ତ ଫୁତତି ୄକୌଣସ ିଫସ୍ଥାନୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଞ୍ଚନଗୁଡକି କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

  ୄଫାଡଂି ନିୄ ଜ ଏଫଂ ନୁଙୁ୍କ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଯ ଅଫଶୁକ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ସହତି "ୄଫାଡଂି ପମ୍ଥ " 
ସହତି ଜଭା କଯଫିାକୁ ୄହଫ ମାହା ଫଦୄଯ ଈସ୍ଥାନା ାଆଁ ସଭଳନ୍ଧତି "ଥଯଟିୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚକି 
କାମଥୁାୟ" ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯିୄ ଫ ।  

 ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄଯ, ଥଯଟିୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚକି କାମଥୁାୟଗୁଡକି ସଭଳନ୍ଧୀୟ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି 
ୄଫାଡଂି ନୁୄଭାଦନ/ପ୍ରତୁାକ୍ଷାନ କଯିୄ ଫ  

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏହା ୄଯ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟ ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ  ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କଯ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ସ ୄନୄେ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଭସନି୍  ଯଚିାନା କଯଫିାକୁ ଈୄବାକ୍ତା ନାଭ ଏଫଂ 
ାସୋର୍ଡଥ ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ । 

 ନାଭାଙି୍କତ ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଭାୄନ ୄଟ ଥଯଟିୀୄଯ ଈୄବାକ୍ତାଗଣଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ସ ଫଫିଯଣୀ ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ ସବୁ୍ନର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନୄଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାୄଫସୄଯ ୄଷ୍ଟାର୍ ୄହାଆଛ।ି 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିସଭସ୍ତ "ୄଯଟର୍" ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ାଆଁ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକିୄଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ -ୄଫାର୍ଡଥ ର 
େୟେସ୍ତା ରହଛି ି 
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  ୄସଣ୍ଟର୍ ୄଯଟର୍ ଯଚିାନା କଯଫିା 

 ୄମୄତୄଫୄ ଅଫଶୁକ, ନଫିାମଥୁ, ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଭଧ୍ୟ ଏକ ୄଯଟର୍ ବାୄଫ କାମଥୁ କଯନ୍ତି 

 ଥଯଟିୀ ଦ୍ୱାଯା ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ସଭଳନ୍ଧୀୟୄଯ 
ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ନଫୀନତଭ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା ଏଫଂ ନୀତଗୁିଡକି ଫଷିୟୄଯ ଜାଣିଥିଫା ଜଯୁଯୀ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ନଜିଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଚିାନା କଯନ୍ତ।ି ୄସ 
ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି ଏଫଂ ୄକନ୍ଧୄଯ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା ାନ ଏଫଂ କୁାଚର୍ 
ୄହାଆଥିଫା ଡାଟାଯ ଈର୍ତ୍ଭ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ାନ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଥିାନ୍ତି 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ କ ି ନୂତନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ  ଅସୁଥିୋ ୋସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ାଆଁ  ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟରୄର 
ଦଅିଯାଆଥିୋ "ଅଧାର ସୁେଧିା ସନ୍ଧାନ" େୟେହାର କର ିଅଧାର ୄହାଆଛ ିନା ନାହିଁ ଜାଣିାରିୄେ I 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିଫାସନି୍ଦାଭାନଙୁ୍କ ଈର୍ତ୍ଭ ବାଫୄଯ ସୂଚତି କଯାମାଆଛ ିକ ିୄସଭାନଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ୄକଫ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଫୁଫହାଯ କଯାମିଫ I 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିଫାସନି୍ଦାଭାୄନ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ାଆଁ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ପମ୍ଥ ୂଯଣ କଯଛିନ୍ତ ିଏଫଂ 
ସ୍କାନ୍ କଯଫିା ାଆଁ ସଭସ୍ତ ଭୂ ସହାୟକ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଅଣିଛନ୍ତ।ି 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିୄମୄକୌଣସ ିୄଡଟ୍ ାଆଁ ୄକଫ ଅଫଶୁକ ତୁଟ ିଗୁଡକି ଚହି୍ନଟ ୄହାଆଥାଏ , ନା କ ି
ଚୟନତି ୄହାଆଥିଫା ଡାଟାଯ ନକରକୁ ଈୄକ୍ଷା କଯଫିାକୁ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନା  , ଈଦାହଯଣ ାଆଁ ମଦ ିଠକିଣା ୄଡଟ୍ ୄହାଆଥାଏ ୄକଫ ଠକିଣା ୄଚକ୍ 
ଫକ୍ସ ଚୟନତି ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣୄଯ "ସାଆନ୍ ପ୍" କଯଫିା ଅଫଶୁକ , ୄମଈଁଠାୄଯ ଫାସନି୍ଦା ଏକ "ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫୁତକି୍ରଭ" 
ଟନ୍ତ ି

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ କ ି ୄରଟର ଙୁ୍କ େଗତ ରହେିା ଦରକାର ଏେଂ ୋସିନ୍ଦା ସମୀକ୍ଷା ସମୟୄର ୄଗାୄଟ ପି୍ରଣ୍ଟ କି 
ମଧ୍ୟ ରହେିା ଅେଶୟକ I 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିୄଯଟଯ ପ୍ରୄତୁକ ଫାସନି୍ଦା/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଫାସନି୍ଦା ଠାଯୁ ଡାଟା କୁାଚଯଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯୁ 
ସଭୀକ୍ଷା କଯଥିାନ୍ତ ିଏଫଂ ୋସିନ୍ଦା ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁଟ ିଟ ିଚୟନ କରିୋ ୄର ତାହା ସଂୄଶାଧନ କରିଥାନ୍ତ ିI 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିପ୍ରତ ିଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ୄଯ ୄଯଟର୍ ତାଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ 
ନଶିି୍ଚତକିଯଣ ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯ ପି୍ରଣ୍ଟ କଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫଧିିଫଧ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ୄହଫ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିଭୂ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ୄଯରିକ ିଯଚିୟ ପ୍ରଭାଣ ,ଠକିଣାଯ ପ୍ରଭାଣ ,ଜନମ ପ୍ରଭାଣ, ଏଫଂ 
ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ସୁନଶି୍ଚତା ପ୍ରଭାଣ ବାଫୄଯ ଫୁଫହାଯ ପ୍ରୄତୟକଟ ିତଥୟ ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ତ୍ର ଗୁଡକି ସ୍କାନ କରିୋ ଦରକାର I 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଦନିୄଯ କଣ ଶଖିିୄର ଏଫଂ ସମ୍ମଖୁିନ ୄହାଆଥିଫା ସଭସୁା ାଆଁ ଦନିଯ ୄଶଷୄଯ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଭିଟଂି ଯଖିାଯିୄ ଫ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଦନିଯ ୄଶଷୄଯ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଷ୍ଟକ୍ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଅଗାଭି ଦନିୄଯ ୄକୄତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ତୁଟମୁିକ୍ତ ଈକଯଣ , ହାଡଥୄେର୍ 
ଏଫଂ ନୁ ଯସଦି୍ ପ୍ରତସି୍ଥାନା ାଆଁ ଫୁଫସ୍ଥା କଯଫିା ଅଫଶୁକ  
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ଷୃ୍ଠା 20 

 
 

 ଯଦ ିୄକୌଣସି କାରଣରୁ ସମୟ-ସମୟୄର ଯାନ୍ତ୍ରକି ତୁଟ ି , ଛେ ିୄକନ୍ଦ୍ରତି ନୄହୄ, ଅଂଶକି ଛେ ିୄକନ୍ଦ୍ରତି ୄହୋ ତୁଟ ିୄଦଖାଯାଏ ୄତୄେ ଉୄଯାଗ 
ୄହଉଥିୋ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଯ୍ୟଧାରୀଙୁ୍କ କମିବା ମୁଖୟ କାଯ୍ୟାଲୟ କୁ ସମ୍ପକ୍ କରିୋ ଅେଶୟକ  

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଡବିାଆସଗୁଡକି ଏଫଂ ନୁ ଈକଯଣଗୁଡକି ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ଫୁଫସ୍ଥା ୄହାଆଛ  ି। 

 ଚୟନତି ସଭୟ ଫଧି ାଆଁ , ଆ.ଏ ୄଯଟଭାନଙୁ୍କ ସୁଫଧିା କଯଫିାକୁ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ବାଫୄଯ ଦନିଯ ୄଶଷୄଯ ଯିୄ ାଟଥଗୁଡକି କାଆଣ୍ଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄଟ। 
ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ପ୍ରତ ିଦନିଯ ସଞ୍ଚନଗୁଡକୁି ଯଚିାନା କଯଫିାକୁ ଏହସିଫୁ ଯିୄ ାଟଥସ୍ ଫୁଫହାଯ କଯିାଯିୄ ଫ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିୄସଣ୍ଟଯୄଯ କଭଥଚାଯୀ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ନପି୍ସାଦନ ସଭୟୄଯ ୄଦୌନକି 
ୄନୌତକିତା ଈଙ୍ଙନାଭା ୄଦଖୁଛନ୍ତ ିଏଫଂ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ଭୂରୁ ଫୁତତି ୄକୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ଧନ ଭାଗୁନାହଁାନ୍ତ।ି 

 ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା ଡାଟାଯ ୄଗାନୀୟତା ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷା ଫଜାଆ ଯଖିଫାକୁ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଦାୟି ଟନ୍ତ ିI 

  GPS ଫସ୍ଥାନ, ଫୁାକପ୍ , ସଙ୍ି୍କ ଏଫଂ ଯପ୍ତାନୀ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଥିାନ୍ତ ିସଭସ୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟା ଫାହୁ ହାର୍ଡଥ ଡସି୍ ଥଯଟିୀଙ୍କ 
ନଦି୍ଦଥାଶାଫୀ ନୁସାୄଯ ଦନିୄଯ ଦୁଆଥଯ ଡାଟା ଫୁାକପ୍ ୄହାଆଛ।ି ୄଯକର୍ଡଥ ତାଯଖି ଏଫଂ 
ୄଷ୍ଟସନ୍ ନଭଳର୍ ୄମଈଁଠାୄଯ ଫୁାକପ୍ ସୁନଶିି୍ଚତ ୄହାଆଥାଏ ସଭସ୍ତ ୄଷ୍ଟସନଯ ସଭଥଥନ 
କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଗାଟଏି ଫ ିଛଡା ଯାଆନାହିଁ । 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିଜି.ି.ଏସ୍ ସଂୄମାଜନଗୁଡକି ୄଦୌନକି 
ଅଧାଯ ଏେଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫୁଫହାଯ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛ ି

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ ପ୍ରତ ି 10 
ଦନିୄଯ ତକିଭୄଯ ଥୄଯ ସଙ୍ି୍କ ୄହଈଛ ି

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଥଯଟିୀଙ୍କ ସବଥଯୄଯ  ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟାକୁ  ୄରାର୍ଡ କଯଫିା 
ାଆଁ ଈଦାହଯଣ ସଫଥାଧିକ 5 ଦନି ୄନଉଛନ୍ତ ି   

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଡାଟା ଯପ୍ତାନୀ କଯଫିାକୁ ଏକ ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ଯଖିାଯିୄ ଫ। ୁନଭିନ କଯଫିା ଈୄଦ୍ଦଶୁୄଯ ପ୍ରତ ିୄଷ୍ଟସନୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ତାଯଖି, ୄଷ୍ଟସନ୍ ନଭଳର୍ 
ଏଫଂ ୁାୄକଟଗୁଡକି ଯପ୍ତାନୀ କଯନୁ୍ତ 

  ଦନିଯ ୄଶଷୄଯ ସଭୀକ୍ଷା/ସଂୄଶାଧନ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ  ଡେି କ ିଦନିୄଯ ୄହାଆଥିୋ ସଭସ୍ତ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟା ସଠକି୍ 
ର୍ାୄେ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ , ଦନିଯ ୄଶଷୄଯ (ଆ.ଓ.ଡ)ି ପ୍ରୄେଶ କରାଯାଆଛ ିI 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଦନିଯ ସଭୀକ୍ଷା ୄଶଷୄଯ ୄଭସନିୄଯ ନ -ୄଫାର୍ଡଥ ସାଥି ୄଯଟର୍ କୁ ଭଧ୍ୟ ଈୄମାଗ 
କଯିାଯିୄ ଫ। ଏଯକିି , ୄଯଟର୍ ମିଏ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯନିାହଁାନ୍ତ ିତାଙ୍କ ନଜିଯ ୟାୄକଟଗୁଡକୁି ସଭୀକ୍ଷା 
କଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଡାଟା ପ୍ରୄଫଶ ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ିତୁଟି /ରଜକିାଲ୍ ୄଭକ ୄହଈନାହିଁ , ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯକୁ ସଠକି୍ ସଭୟୄଯ ଅସଫିାକୁ ସୂଚତି କଯନୁ୍ତ। ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ସଭୀକ୍ଷା ୄଶଷୄଯ ତାଙ୍କଯ 
ଟିଚହି୍ନ ୄଦଆ ସାଆନ୍ ଫ୍ କଯାଆଫା ଅଫଶୁକ 
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 ଥୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଡାଟାୄଯ ତୁଟ ିସଭାଧାନ ୄହାଆଗୄର, ସଠକି କଯଫିାକୁ ପ୍ରଥୄଭ ଯଖିୄଫ, ଈଚତି୍ କାଯଣ ସହତି, ସ୍ୱିକାଯ କଯଫିା ୄଯ, ମଥୁୄଫକ୍ଷକ 
ୁନଃ ଭୁାନୁଅଲ୍ ବାଫୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ୁାୄକଟକୁ ସକୃିତ/ସ୍ୱିକାଯ କଯିୄ ଫ 

  କାମଥୁଦକ୍ଷତା ନଯିୀକ୍ଷଣ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ୄରଖା ଯୀକ୍ଷା କାମଥୁୄଯ 
ଥଯଟିୀ/ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ନଯିୀକ୍ଷଣଙ୍କ ସହତି ସହୄମାଗ କଯଥିାନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରଶନଗୁଡକିଯ 
ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଆଥାନ୍ତ ି। ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି କାମଥୁସବ୍ନାଦନା ସହତି ଏେଂ କାମଥୁଦକ୍ଷତା 
ନଯିୀକ୍ଷଣ କଯଫିା କାଗଜୄଯ ସାଆନ୍ ଆନ୍ ସମୟୄର ମଧ୍ୟ ୄରକଡ୍ ୄହାଆଥାଏ I 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଥିାନ୍ତ ିୄମ , ମଦ ିୄକୌଣସ ିଜାଗାୄଯ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଞ୍ଚନଗୁଡକି 
ଏଫଂ ଡାଟା ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ଫାଯଭଳାଯ ତୁଟ ି ରହଯିାଆଥିୄ ,ତାହାର ଈନ୍ନତ ି ାଆଁ ମତାମତ 
ୄନଆଥାନ୍ତ ିI 

 

 
ୄଯଟର୍ କଏି ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗୁତଗୁଡକି କଣ? 

ଜୄଣ ୄଯଟର୍ ୄଗାଟଏି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକିୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯଫିାକୁ ନମୁିକି୍ତ ାଆଥାନ୍ତ।ି 

ତାଙ୍କଯ ବୂଭିକା ାଆଁ ୄମାଗୁତା, ଫୁକି୍ତ ଜଣକ ନଭିନରିଖିତ ଭାନଦଣ୍ଡୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହଈଥିୄଫ: 

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କଯ ଫୟସ 18 ଫଷଥ ଏଫଂ ଧିକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ 

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କ 10+2 ୄହାଆଥିୄଫ ଏଫଂ ନୄହୄର ସ୍ନାତକ ୄହଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ  

 ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଅଧାଯ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ  

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କଯ କବୁ୍ନୁଟଯ ୄଯଟଂି କଯଫିାଯ ସାଧାଯଣ ଫୁଝାଭଣା ଥିଫ ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୀୄଫାର୍ଡଥ ଏଫଂ ନୁଫାଦୄଯ ସୁଦୃଢ ରହେିା ଅଫଶୁକ 

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କ ାଖୄଯ ୄଗାଟଏି ଯୀକ୍ଷଣଯୁ ଏଫଂ ସାଟପିିୄକସନ୍ ଏୄଜନିି ମାହାକ ିଥଯଟିୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ ‚ୄଯଟଯ ସାଟପିିୄକଟ୍‛ 
ଥିଫ 

 ଟପି୍ପଣୀ: ଏକ ‚ୄଯଟଯ ସାଟପିିୄକଟ୍‛ ଧାଯଣ କଯଫିାଯ ଥଥ ଏହା ନୁୄହଁ କ ିାଥ ିଥଯଟିୀଙ୍କ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
କଯଫିା ଫୁତତି ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିାଯ ଧିକାଯ ନାହିଁ 

ଜୄଣ ୄଯଟର୍ ବାଫୄଯ କାମଥୁ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ  

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ଥଯଟିୀଙ୍କ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା ଫଧି ନୁସାୄଯ ୄମୄକୌଣସ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି 
ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ଏଫଂ ସକି୍ରୟ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ  

ୄଯଟର୍ 
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 ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକିୄଯ ଅଞ୍ଚକି କାମଥୁାୟଗୁଡକି /ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା 
ଅୄୟାଜନ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଶୀକ୍ଷଣ ଧିୄଫଶନ ଏଫଂ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଫୁଫହାଯ ୄହଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ 
ଈକଯଣଗୁଡକି ଉୄର ୄହାଆଥିୋ ୋତ୍ାଲାୄର ଉସି୍ଥତ ଥିୋ ଅେଶୟକ । 

 ଫୁକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ସାଟପିିୄକଟକଯଣ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯଟିୀ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ଅଧାର୍ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟୄଯ ସବୁ୍ନର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସାଭଗ୍ରୀ ଢଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ 

 ଫୁକି୍ତଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା କୀୄଫାର୍ଡଥ ଏଫଂ ନୁଫାଦକଯଣ ସହତି ସୁସଙ୍ଗତ ଯହଫିା ଅଫଶୁକ 

ୄଯଟଯଯ ନ୍-ୄଫାଡଂି 

ୄଯଟଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିକୁ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ତାଙ୍କଯ ‚ନ୍ ୄଫାଡଂି ପମ୍ଥ‛ ସହତି ଅଫଶୁକୀୟ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି 
ଈସ୍ଥାନା କଯଫିା ଅଫଶୁକ ମାହା ଫଦୄଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ‚କାମଥୁାଧିକାଯୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚକି ପିସଗୁଡକୁି‛ ପମ୍ଥ ଈସ୍ଥାନା 
କଯାମିଫ। ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄଯ, ଅଞ୍ଚକି ପିସଗୁଡକି ନ୍ ୄଫାଡଂିୄଯ ସଠକି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି ନୁୄଭାଦନ/ଫଯଖାନ୍ତ 
କଯିୄ ଫ।  

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏହା ୄଯ ୄଯଟଯଙ୍କ ଅଧାଯ ଈୄବାକ୍ତା ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ ନଜିଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ସ ୄନଆକ ିଏଫଂ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଭସନି୍ ଯଚିାନା କଯଫିାକୁ ଏକ ଈୄବାକ୍ତା ନାଭ ଏଫଂ ାସୋର୍ଡଥ ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ। ନାଭାଙି୍କତ ଈୄବାକ୍ତା  ଥ୍ 
ଏହା କ ିୟୁଅଆଡଏିଅଆ ୄଯ ଈୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକିଯ  ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ ୂଯଣ 
ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନୄଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାୄଫସୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଛ।ି  

 
ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ କଭାଣିଗୁଡକି ମାହା ଏକ ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଫାସନି୍ଦା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଭୄନ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ 

 ପ୍ରତ ିଦନି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୄଯ ଜ.ିି.ଏସ୍ 
ସଂୄମାଜନ କୁାଚର୍ କଯଫିା। 

 ନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ପ୍ରତ ିରଗଆନ୍, ସଭୟ ଏଫଂ ତାଯଖି 
ଫର୍ତ୍ଥଭାନଯ କବୁ୍ନୁଟର୍ ଡାଟା ଏଫଂ 
ସଭୟ ୄସଟଂିୄଯ ଛ।ି 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ ଅଣଙ୍କ ନକିଯ ଅୄଯଟଯ ଅଆଡ ିୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିାକୁ ପ୍ରୄଫଶ କଯିୄ ଫ , 
ଏଫଂ ସଟିଯୁ ଦୂଯୄଯ ଅୄଫଦନ ରଗ୍ ଅଈଟ୍ କଯନୁ୍ତ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ନୁ ୄକହ ିଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍ ଓିଳୄଣ୍ଡା 
ଫୁଫହାଯ କଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ। 

 ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ସହଜୄଯ ଯଖିଫାକୁ ଏଫଂ ଡାଟା କୁାଚଯକୁ 
ସୁଫଧିାଜନକ କଯଫିାକୁ ପ୍ରକି୍ରୟା ୂଫଥଯୁ ଏଫଂ ସଭୟୄଯ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସଂକି୍ଷପ୍ତ କଯନୁ୍ତ। 

 ନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ୄଷ୍ଟସନ୍ ୄରଅଈଟ୍ ଥଯଟିୀ 
ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା ନୁସାୄଯ ୄଟ। 

 

 ନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଫାସନି୍ଦା କଦାି କାଆଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା ଏକ ସୄତଜ ଞ୍ଜୀକଯଣ "ସନ୍ଧାନ ଅଧାଯ ସୁଫଧିା" ଅଧାଯ 
ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯନିାହଁାନ୍ତ।ି 

 ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ୄମଯକି ିନାଭ  ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ସଭସ୍ତ ଭୂ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି 
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 ରିଙ୍ଗ, ଜନମ ତାଯଖି ଏଫଂ ଠକିଣା, ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ 
ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ୄଡଟ୍ କଯଫିାକୁ ଏଫଂ ନୁ ପ୍ରକାଯଯ 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ/ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ାଆଁ ECMP ଫୁଫହାଯ 
କଯଫିା ାଆଁ ୄଡଟ୍ କାଆଣ୍୍ଟ ରିଟ୍ ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ।  

ଈରବ୍ଧ ୄଟ, ମାହାକ ିଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଯାଧିତ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପ୍ରକାଯ ାଆଁ ଅଫଶୁକ ୄଟ 
ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦା ନାଭଯୁ ହିଁ ମାହାଯ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ୄହାଆଥାଏ। 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଫାସନି୍ଦାଭାୄନ ନଫିାସୀଙ୍କ ସହତି ବଫଷିୁତ ୄମାଗାୄମାଗ ାଆଁ ନଜିଯ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଓଟିି 
ଅଧାଯତି ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ଏଫଂ ନରାଆନ୍ ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ସୁଫଧିା ଯ ିନୁ ଫୁଫହାଯ ାଆଁ ପ୍ରୄଫଶ କଯଛିନ୍ତ।ି 

 ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଅଧାଯ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ମାଞ୍ଚ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ମାଞ୍ଚକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ 
ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ଅଙୁ୍ଗଠ ିପି୍ରଣ୍ଟ ଏଫଂ ଷ୍ଟାବ୍୍ନ/ପ୍ରାଯମ୍ଭକ ାଆଁ ୄହାଆଛ।ି 
ପଭଥୄଯ ଫାସନି୍ଦା (ଅୄଫଦକଙ୍କ) ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ଅଙୁ୍ଗଠ ିଭଧ୍ୟ 
ଯହଫିା ଅଫଶୁକ 

 ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ 
ୄଟ କ ିଫାସନି୍ଦାଭାନଙୁ୍କ ଈର୍ତ୍ଭ ବାଫୄଯ ସୂଚତି 
କଯାମାଆଛ ିକ ିୄସଭାନଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ୄକଫ 
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଫୁଫହାଯ 
କଯାମିଫ। 

 ମଥାକ୍ରୄଭ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା/HoF ଅଧାଯତି ନାଭାଙ୍କନୄଯ, ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା/HoFଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ଅଙୁ୍ଗଠ ିର ଚହି୍ନ ଏେଂ ୂର୍୍ଣ୍ େେିରଣୀ 
ଉବ୍ଧ ରହେିା ଦରକାର I 

 ସପେୄଓଳୟାର୍ କାଆଣ୍ଟୄଯ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା ସି୍କରନ୍ 
ନୁସାୄଯ ଡାଟା କୁାଚର୍ କ୍ରଭୄଯ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟ 
ସପେୄଓଳୟାର୍ (ଆସଏିଭି/ୟୁସଏିଲ୍) ୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡାଟା କୁାଚର୍ କଯଫିା। 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଫାସନି୍ଦା ସି୍କରନ୍ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସଭୟୄଯ ସଫୁ ସଭୟୄଯ 
ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ଚାଯଫିାକୁ ତଫିାହତି 
କଯଫିାକୁ ଚାଯୁଥିଫା ଡାଟାଯ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସହତି ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଡାଟାଯ ସଭୀକ୍ଷା 
କଯନୁ୍ତ। 

 ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ପି୍ରଣ୍ଟ, ସାଆନ୍ ଏଫଂ ସ୍ୱାକାଯ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଶଷୄଯ ସହଭତିୄ ଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ 
ନିନୁ୍ତ। 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ, 
ଭୂ ସହାୟକ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଏଫଂ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ 
ୄହାଆଥିଫା ସହଭତ ିସିପ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ 
କାଆଣ୍ଟୄଯ ୄରାର୍ଡ କଯାମାଆଛ ିଏଫଂ ସଭସ୍ତ 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ୄପଯସ୍ତ କଯାମିଫ। 

 

ସ.ିଆ.ଏଲ୍.ସ ିୄଯଟର୍ କଏି ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗୁତଗୁଡକି କଣ? 

ଜୄଣ ସି .ଆ.ଏଲ୍.ସ ିୄଯଟର୍ ୄଗାଟଏି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ନାଭାଙ୍କନ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକିୄଯ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିାକୁ ନମୁିକି୍ତ ାଆଥାନ୍ତ।ି ଏହା ଟପି୍ପଣୀ କଯଫିା ଅଫଶୁକ କ ିସଆିଏରସ ିୄଯଟର୍ 
ୄକଫ ଶଶୁିଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ କଯିାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ୄକୌଣସ ିନୁ ପ୍ରକାଯଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ  

ତାଙ୍କଯ ବୂଭିକା ାଆଁ ୄମାଗୁତା, ଫୁକି୍ତ ଜଣକ ନଭିନରିଖିତ ଭାନଦଣ୍ଡୄଯ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହଈଥିୄଫ: 

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କଯ ଫୟସ 18 ଫଷଥ ଏଫଂ ଧିକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ 



 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁଝଫିା 
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 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କ 10+2 ୄହାଆଥିୄଫ ଏଫଂ ନୄହୄର ସ୍ନାତକ ୄହଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ  

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଙ୍ଗନଫାଡ ିଅଶା କଭଥୀ, 10ଭ ାସ୍ ୄମାଗୁ 

 ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଅଧାଯ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ  

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କଯ ସ୍ମାଟ୍ଥ ୄପାନ୍ ସହତି Android Os/କବୁ୍ନୁଟଯ ୄଯଟଂି କଯଫିାଯ ସାଧାଯଣ ଫୁଝାଭଣା ଥିଫ ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୀୄଫାର୍ଡଥ ଏଫଂ 
ନୁଫାଦକଯଣୄଯ ସହତି ଅଯାଭ ୄହଈଥିଫା ଅଫଶୁକ 

 ଫୁକି୍ତଜଣଙ୍କ ାଖୄଯ ୄଗାଟଏି ଯୀକ୍ଷଣଯୁ ଏଫଂ ସାଟପିିୄକସନ୍ ଏୄଜନିି ମାହାକ ିଥଯଟିୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ ‚ସି .ଆ.ଏଲ୍. ସ ିୄଯଟଯ 
ସାଟପିିୄକଟ୍‛ ଥିଫ 

 ଟପି୍ପଣୀ: ଏକ ‚ସ.ିଆ.ଏଲ୍. ସ ିୄଯଟଯ ସାଟପିିୄକଟ୍‛ ଧାଯଣ କଯଫିାଯ ଥଥ ଏହା ନୁୄହଁ କ ିାଥ ିଥଯଟିୀଙ୍କ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି 
ସଂମୁକ୍ତ କଯଫିା ଫୁତତି ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିାଯ ଧିକାଯ ନାହିଁ 

ଜୄଣ ସ.ିଆ.ଏଲ୍. ସ ିୄଯଟର୍ ବାଫୄଯ କାମଥୁ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ  

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ଥଯଟିୀଙ୍କ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା ଫଧି ନୁସାୄଯ ୄମୄକୌଣସ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ଏଫଂ ସକି୍ରୟ 
କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ  

 ଅଞ୍ଚକି କାମଥୁାୟଗୁଡକି /ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଅୄୟାଜତି ୄହାଆଥିଫା ଶଶୁି ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରଶୀକ୍ଷଣ ଧିୄଫଶନୄଯ  ଏଫଂ ସ.ିଆ.ଏଲ୍.ସ ି
ଟୁାଫୄରଟ୍ ଶଶୁି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଧିୄଫଶନୄଯ ଫୁକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ଉସି୍ଥତ ଥିୋ ଦରକାର I 

 ଫୁକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯଟିୀ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ଶଶୁି ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟୄଯ ସବୁ୍ନର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସାଭଗ୍ରୀ 
ଢଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ I 

 ସ.ିଆ.ଏଲ୍.ସ ିୄଯଟଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିକୁ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ତାଙ୍କଯ ‚ନ୍ ୄଫାଡଂି ପମ୍ଥ‛ ସହତି ଅଫଶୁକୀୟ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଈସ୍ଥାନା 
କଯଫିା ଅଫଶୁକ ମାହା ଫଦୄଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ‚କାମଥୁାଧିକାଯୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚକି ପିସଗୁଡକୁି‛ ପମ୍ଥ ଈସ୍ଥାନା କଯାମିଫ। ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄଯ , 
ଅଞ୍ଚକି ପିସଗୁଡକି ନ୍ ୄଫାଡଂିୄଯ ସଠକି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହତି ନୁୄଭାଦନ/ଫଯଖାନ୍ତ କଯିୄ ଫ।  

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏହା ୄଯ ସି.ଆ.ଏଲ୍.ସ ିୄଯଟଯଙ୍କ ଅଧାଯ ଈୄବାକ୍ତା ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ ନଜିଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ସ ୄନଆକ ିଏଫଂ ସି .ଆ.ଏଲ୍.ସ ି
ଟୁାଫୄରଟ୍ ଯଚିାନା କଯଫିାକୁ ଏକ ଈୄବାକ୍ତା ନାଭ ଏଫଂ ାସୋର୍ଡଥ ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ। 

 ନାଭାଙି୍କତ ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଭାୄନ ଏହା ୄଟ କ ିୟୁଅଆଡଏିଅଆ ୄଯ ଈୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ 
ୂଯଣ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନୄଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାୄଫସୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଛ।ି 

 

ମାଞ୍ଚକାଯୀ କଏି ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗୁତଗୁଡକି କଣ? 

 ୄମୄତୄଫୄ ଫାସନି୍ଦା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିାକୁ ଅସଥିାନ୍ତି , ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ୄସହ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିୄଯ ପ୍ରୄଫଶ ୄହଫ 
ମାହାକ ିଫାସନି୍ଦା ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ 

 ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ତତ ୄହାଆଥିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ମାଞ୍ଚ କଯଫିାକୁ ସୀକୃତ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫଧିିଫର୍ତ୍ ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄହାଆଛ।ି ଏଯ ିଧିକାଯୀଙୁ୍କ 
ମାଞ୍ଚକାଯୀ କୁହାମାଏ 

ମାଞ୍ଚ ୄହଈଛ ି
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 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ମାଞ୍ଚକାଯୀ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ୄହାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ଫଯୁିଧୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଥାନା 
ୄହାଆଥିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ମାଞ୍ଚ କଯଫି 

 ଯଦ ିୄରଜଷି୍ଟ୍ରାର ଦସ୍ତାୄେଜ ଯାଞ୍ଚ ାଆଁ ସମଥ ୍ ,ୄତୄେ େସର ପ୍ରାପି୍ତ ସରକାରୀ ଧିକାରୀ ୄଯଉଁମାୄନ ଏହରି୍ଲ ିଦସ୍ତାୄେଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକି୍ରୟା ସହ 
ରିଚତି ୄସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୄରଜଷି୍ଟ୍ରାର ମାୄନ ସହାୟତା ୄନଆାରିୄେ I 

 ସଯକାଯଙ୍କ ଠାଯୁ (ସଶସ୍ତ୍ର ଫାହନିୀ ଏଫଂ ସିିଏଭଏପସ୍ ନ୍ତବଥୁ କ୍ତକଯି ) ଏଫଂ ିଏସ  ୟୁସ୍ ସହତି ୄକୌଣସ ିୄସଫା /ୄସଫାୄନତୃତ ଧିକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ 
‘ସ’ି/ୄେଣୀ III ୄଯଙ୍କଯୁ ତୄଲ ନଥିୋ କଭଥଚାଯୀଭାନଙୁ୍କ  ମାଞ୍ଚକର୍ତ୍ଥା ବାଫୄଯ ନୁଭତ ିଦଅିମାଆାୄଯ। ୄମଯକି ିଫଡ ସହଯଗୁଡକି ଏଫଂ 
ୄଭୄଟ୍ରାଗୁଡକି, ୄମଈଁଠାୄଯ ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ଏଯ ିୄସଫାୄନତୃର୍ତ୍ ସଯକାଯୀ ଧିକାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୄସଫାଗୁଡକିଯ ରାବ ୄନଆାଯନ୍ତ ିନାହିଁ , ୄସଭାୄନ ଏକ 
ଅଈଟୄସାସ୍ଥ ଫିୄ କ୍ରଯାଙ୍କ ୄସଫାଗୁଡକି ଫୁଫହାଯ ଥଯଟିୀ ଅଞ୍ଚକି ପିସଯୁ ନୁୄଭାଦନ ସହତି ୄଡଟ୍ କଯ ିାଯିୄ ଫ I 

 ୄଗାଟଏି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାୄନ ସଭାନ ୄବଣିଯଯୁ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ବାୄଫ କାମଥୁ କଯ ିାଯିୄ ଫ  ନାହିଁ। ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ଏହା 
ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିମାଞ୍ଚକାଯୀଭାୄନ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅସଫିା ୂଫଥଯୁ ପ୍ରସକିି୍ଷତ ଟନ୍ତ।ି ମଦ ିଅଫଶୁକ ୄହଈଥାଏ , ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ୄଗାଟଏି 
ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଜଣଯୁ ଧିକ ମାଞ୍ଚକାଯୀଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆାଯିୄ ଫ  

 ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭସ୍ତ ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାନଙ୍କ ତାରିକା ,ଦଫ ିୄନାଟସି୍, ଞ୍ଜୀକଯଣୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ୄହଫା ୂଫଥଯୁ ଏଫଂ ତାରିକା ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଅଞ୍ଚକି 
ପିସଯଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ I 

 ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା କଣ ୄଟ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ମାଞ୍ଚ କଯଫିା ସଭୟୄଯ ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ 
ୄଟ କ?ି 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ାଖୄଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ଭୂ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଛ।ି  

 ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଭାଦତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ୄକଫ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ନୁୄଯାଧିକ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ 
ତାରିକାୄଯ ହିଁ ଛ ି 

 ସାଟପିିୄକଟ୍ ାଆଁ ପଭଥାଟ୍ ାଆଁ ପିସଅିଲ୍ /ସଂସ୍ଥାଗୁଡକି ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ (ୄକଫ ୄସଭାୄନ ୄମଈଁଭାୄନ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ୄଫୈଧ ତାରିକାୄଯ ଛନ୍ତ)ି ଯଚିୟ ପ୍ରଭାଣ, ଠକିଣା ପ୍ରଭାଣ, ସବ୍ନଥକ ପ୍ରଭାଣ, ଜନମ ତାଯଖି Appendix C ନୁସାୄଯ ୄଟ। 

 ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାୄନ ମାଞ୍ଚକଯଣ ଫଯଖାସ୍ତ କଯିୄ ଫ ,ମଦ ିୄସଭାନଙ୍କ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଜାରିଅତି /ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄଟ  । ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ମାଞ୍ଚକାଯୀ 
ୄଦଆଥିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ଫଯଖାସ୍ତ କଯିୄ ଫ , କାଯଣ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଫସି୍ତାଯ ବାଫୄଯ ମାଞ୍ଚକାଯୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ କଯଫିା 
ଅଫଶୁକ ୄଟ 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ମାଞ୍ଚକାଯୀ ମାଞ୍ଚକଯଣ କଯଫିାକୁ ଭନା କଯୁଛନ୍ତ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣ ୄଯକର୍ଡଥ କଯଫିା ଫୁତତି ଫାସନି୍ଦାକୁ ୄପଯାଆ ୄଦଈଛନ୍ତି, ୄତୄଫ 
ଫାସନି୍ଦା ବିୄମାଗ ସଭାଧାନ କଯଫିାକୁ ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ତଅିଯ ିୄହାଆଥିଫା ନାଭିତ ପ୍ରାଧିକଯଣ ସହତି ୄମାଗାୄମାଗ କଯିାଯିୄ ଫ 

 ିଓଅଆ, ଡଓିଫ,ି ିଓଏ, ିଓଅର୍ ଫଯୁିଧୄଯ କ୍ରଭଶଃ ନାଭ, ଜନମ ତାଯଖି, ଠକିଣା ଏଫଂ ସବ୍ନଥକଯୁ ଫଫିଯଣୀୄଯ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ  

– ନାଭ 

– ିଓଅଆ ଏକ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ମାହାକ ିଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ୄପାଟ ଅଫୁଶକ କୄଯ। ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ ୄମ ସଭଥତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଈବୟ ଛ ି  

– ମଦ ିଜଭା ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ିିଓଅଆ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ୄପାଟ ନାହିଁ, ତାୄଯ ଏହା ଏକ ୄଫୈଧ ିଓଅଆ ବାୄଫ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ 
ନାହିଁ। ସଭାୄଫଶ ଏଫଂ ହତାଶ ାଆଁ , ୁଯୁଣା ପୄଟା ସହତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ 
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 ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ତାଙ୍କଯ ନାଭ ଚାଯ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ନାଭ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ। ଏହା ୄକଫ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ କଯାହୁଏ ୄମ ଫାସନି୍ଦା ନଜି 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ପ୍ରୄଫଶ କଯଛିନ୍ତି କରିଛନ୍ତ ିକ ିନାହିଁ I 

 ଫୁକି୍ତଙ୍କ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ବାଫୄଯ ୂଯଣ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ। ଏଥିୄଯ େୀ , େୀଭତ,ି େୀଭାନ, ୄଭଜର୍, ଯଟିାଏର୍ଡ, ଡଃ. ଆତୁାଦ ିନ୍ତବଥୂ କ୍ତ 
ୄଟ 

 

a. ଫୁକି୍ତଙ୍କ ନାଭ ଫହୁତ ସଫଧାନତାଯ ସହତି ଏଫଂ ସଠକି୍ ବାଫୄଯ ୄରଖିଫା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ ୄଟ। ଈଦାହଯଣ ାଆଁ , ଈର୍ତ୍ଯଦାୟୀ ଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କଯ ନାଭକୁ 
କହିାଯିୄ ଫ ତାଙ୍କ ନାଭ ବ . ଫଜିୟନ୍ ୄଟ ୄମଈଁଠାୄଯ କ ିତାଙ୍କଯ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ ୄବଙ୍କଟଯଭଣ ଫଜିୟନ୍ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଏହପି୍ରକାଯ ସଭାନ ଅଈ 
ୄଗାୄଟ ୄଟ ୄହରା ଅର୍ . ୄକ. େୀଫାସ୍ତବସ୍ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ ପ୍ରକୃତୄଯ ଯୄଭଶ କୁଭାଯ େୀଫାସ୍ତବସ୍ ୄଟ। ଏହ ିବାଫୄଯ , ଜୄଣ ଭହରିା 
ଞ୍ଜୀକଯଣକାଯୀ ତାଙ୍କଯ ନାଭ ୄକ .ଏସ୍.ୄକ. ଦୂଗଥା ୄମଈଁଠାୄଯ କ ିତାଙ୍କଯ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ କଲୁ୍ଲଯୀ ସୂଯୀୟା ୄକୄନକା ଦୂଗଥା ୄହାଆାୄଯ। ତାଙ୍କଯ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଫସି୍ତାଯଯୁ ତାହାଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭକ ଜଣାୄଡ ଏଫଂ ସଭାନ ଏହାକୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରକି୍ରୟାୄଯ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ।  
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b. ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ନାଭୄଯ ନ୍ତଯ ଅସଥିାଏ ଏଫଂ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଏକ (ିଏଲ୍) ଏଫଂ/କଭିଳା ଭଧ୍ୟଭ ଏଫଂ ନ୍ତଭି ନାଭ ନୁକ୍ରଭ ମଥୁନ୍ତ 
ନ୍ତବଥୂ କ୍ତ ୄଟ, ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଘାଷିତ ନାଭ ବାଫୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ କଯାମାଆ ାୄଯ। 

 

 

c. ମଦ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଈତ୍ପାଦତି ଦୁଆଟ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ପ୍ରଭାଣ ସଭାନ ନାଭୄଯ ବିନ୍ନତା (ମାତ,ି ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ଏଫଂ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ ସହ), ଏନୄଯାରଯ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ 
ନାଭକୁ ପ୍ରୄଫଶ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ।  
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d. ୄଫୄୄଫୄ, ୄଛାଟିରା କଭିଳା ଶଶୁିଙ୍କ ନାଭ ଦଅି ୄହାଆନାହିଁ। ଆଅଆଡ ିଅଫଣ୍ଟନ କଯଫିା ଫୁକି୍ତଙ୍କ ନାଭୄଯ କୁାଚର୍  କଯଫିା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ  
ଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ଫୁଝକି ିଶଶୁିଙ୍କ ନାଭ ୄଖାଜଫିାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନୁ୍ତ। ିଓଅଆ ାଆଁ ସଭଥତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ଣ -ଈରବ୍ଧତା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ନାଭଯ 
ଅଯମ୍ଭୄଯ ସହାୟତା ସହତି ୄଯକର୍ଡଥ କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 ଜନମ ତାଯଖି (ଡଓିଫ)ି 

a. ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଜଭନ ତାଯଖି ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଦନି, ଭାସ ଏଫଂ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ପିରଡଯ ଫଷଥ ସୂଚତି କଯଫିା ଅଫଶୁକ।  

b. ମଦ ିଫାସନି୍ଦା ଜନମ ତାଯଖିଯ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ , ତାୄଯ ଜନମ ତାଯଖିକୁ ‚ମାଞ୍ଚକୃତ‛ ବାୄଫ ଗଣନା କଯାମିଫ। ୄମୄତୄଫୄ 
ଫାସନି୍ଦା ଡଓିଫ ିକୁ ଫନିା ୄକୌଣସ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ୄଘାଷଣା କଯନ୍ତି, ତାୄଯ ଜଭନ ତାଯଖିକୁ "ୄଘାଷିତ‛ ବାୄଫ ଗଣନା କଯାମିଫ।  

c. ୄମୄତୄଫୄ ଫାସନି୍ଦା ଜନମ ତାଯଖିକୁ ସଠକି୍ ୄଭକ କଯଫିାୄଯ ସଭଥଥ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ନଭିନୄଯ ୄକଫ ଫୟସ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯଛିନ୍ତ ିକଭିଳା 
ମାଞ୍ଚକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁଭାନତି ୄହାଆଛି , ୄତୄେ ଯାଏଁ ଫୟସ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଛ।ି ଏଯ ିଯସି୍ଥିତିୄ ଯ ସପେୄେୟାର୍ ସ୍ୱତଃପତୃ ବାୄଫ ଅଣଙ୍କ 
ଜଭନ ଫଷଥ ଗଣନା କଯଫି। 

d. ମାଞ୍ଚକାଯୀଙୁ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପଭଥୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯଫିାକୁ ମାଞ୍ଚ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଫାସନି୍ଦା "ମାଞ୍ଚକାଯୀ" 
ବାଫୄଯ ଜନମ ତାଯଖିକୁ ସଠକି ବାଫୄଯ ସୂଚତି କଯଛିନ୍ତ ିକଭିଳା ତାଙ୍କଯ ଫୟସ ୂଯଣ କଯଛିନ୍ତ।ି  

 ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଠକିଣା 

a. ିଓଏ ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ନାଭ ଏଫଂ ଠକିଣା ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ। ମାଞ୍ଚକର୍ତ୍ଥା ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ କ ିିଓଏ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ନାଭ ିଓଏ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ 
ନାଭଯୁ ୄଭ ଖାଏ। ିଓଅଆ ଏଫଂ ିଓଏ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ନାଭୄଯ ଏକ ବିନ୍ନତା ସି୍ୱକାଯ ୄଟ ମଦ ିବିନ୍ନତା ୄକଫ ଫନାନ ଏଫଂ /କଭିଳା ପ୍ରଥଭ 
ଧାଡିୄ ଯ, ଭଧ୍ୟଭ ଏଫଂ ୄଶଷ ନାଭୄଯ ୄହାଆଛ।ି 

b. "ମତ୍ନ ୄନଈଥିଫା ଫୁକି୍ତଙ୍କ ନାଭ  ଥାଏ, ମଦ ିସାଧାଯଣତଃ ିରାଙ୍କ ାଆଁ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ଫୟସ୍କ ୄରାକ ିତାଭାତା ଏଫଂ ଶଶୁିଙ୍କ ସହତି 
ଯହଥିାନ୍ତ,ି ଆତୁାଦ।ି ମଦ ିନାହିଁ, ୄତୄେ ଜୄଣ ଠକିଣା ସ୍ଥାନକୁ ଖାରି ଛାଡିାଯିୄ ଫ। 

c. ଅଧାଯଯ ଫର୍ଦ୍ଧତିକଯଣ ନୁୄଭାଦତି ୄଟ। ନଫିାସୀଙୁ୍କ ଅଧାଯଯଏ ସୂଚଫିର୍ଦ୍ଧ ଠକିଣାୄଯ ିଓଏ ୄଯ ସୂଚଫିର୍ଦ୍ଧ ଠକିଣାୄଯ ସଂଖୁା, ୄମଯକି ିଘଯ 
ନଭଳର୍, ୄରନ୍ ନଭଳର୍, ସଡକଯ ନାଭ , ଟାଆୄାଗ୍ରାପିକାଲ୍ ତୁଟଗୁିଡକି ସୁଧାଯଫିା , ିନ ୄକାର୍ଡ ଅଦିୄ ଯ ସାଭାନୁ ଯଫିର୍ତ୍ଥନ / ଯୂାନ୍ତଯଣ ଅଦ ି
ନ୍ତବଥୂ କ୍ତ କଯଫିାକୁ ନୁଭତ ିୄଦଆାୄଯ, ୄମମଥୁନ୍ତ ଏହ ିତଯିକି୍ତ/ଯୂାନ୍ତଯଣ ିଓଏ ଡକୁୁୄଭଣ୍୍ଟ ଅଧାଯ ଠକିଣାୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯାମାଆଛ।ି  
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d. ମଦ ିଠକିଣା ଫର୍ଦ୍ଧତିକଯଣୄଯ ନୁୄଯାଧ ୄହାଆଥିଫା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ ମଥୁାପ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ିଓଏ ୄଯ ସୂଚଫିର୍ଦ୍ଧ ଭୂ ଠକିଣା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ ୄହାଆଥାଏ 
ପୄଟାଯ ଏକ ୄଫୌକଳ୍ପି ିଓଏ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯଫିାକୁ ୄହଫ ଜୄଣ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିାକୁ ୄହଫ। 

 

 

 ସବ୍ନକଥ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି: 

a. ମଦ ିୄକୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଶଶୁିଯ ଫୟସ 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ୄଟ , ‚ନାଭ‛ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍‛ ଜୄଣ ିତାଭାତା କଭିଳା ଫବିାଫକ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ 
ୄଟ। ିତାଭାତା /ଫବିାଫକ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଧାଯ ତ୍ର ଈତ୍ପନ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ,ୄମୄତୄଫୄ ିରାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ୄହାଆଥାଏ (କଭିଳା ୄସଭାୄନ ଏକତ୍ର ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିାଯିୄ ଫ)।  

b. ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଜୄଣ ଫୟଷ୍କଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ିତାଭାତା କଭିଳା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ାଆଁ ୄକୌଣସ ିମାଞ୍ଚକଯଣ ୄହାଆନାହିଁ। ୄସଗୁଡକି ୄକଫ 
ନ୍ତନହିତି ଈୄଦୁଶ ାଆଁ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଛ।ି  

 ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁ (ଏଚ ଓଏଫ୍): 

a. ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁ ଏଫଂ ଯଫିାଯଯ ସଦସୁଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସବ୍ନକଥ ସ୍ଥାନା କଯଫିାକୁ ିଓଅର୍ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ମାଞ୍ଚ ୄହାଆଛ।ି ୄକଫ ୄସହସିଫୁ 
ଯଫିାଯଯ ସଭସୁଭାୄନ ସବ୍ନକଥ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ (ିଓଅର୍) ଈୄଯ ଅଧାଯ କଯ ିଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିାଯିୄ ଫ , ୄମଈଁଭାନଙ୍କ ନାଭଗୁଡକି ସବ୍ନକଥ 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଛ।ି 

b. ଯଫିାଯଯ ସଦସୁଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହଫା ୄଯ ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁ ସଫଥଦା ଯଫିାଯଯ ସଦସୁଙ୍କ ସହତି ମିଫ କଥା। 

c. HOF ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄଡଟ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ମାଞ୍ଚକାଯୀଙୁ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପଭଥୄଯ HOF ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ମାଞ୍ଚ କଯଫିା ଅଫଶୁକ। HOF 
ନାଭ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଏହ ିପଭଥୄଯ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଅଧାଯ ତ୍ର ଫଯୁିଧୄଯ ମାଞ୍ଚ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। 

d. ଞ୍ଜୀକଯଣ ମାହାକ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ HOF ଅଧାଯୄଯ ନାଭାଙି୍କତ ୄହାଆଛ,ି ସବ୍ନକଥ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ୄକଫ HOF ପଭଥୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ ୄହେ 
। 
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 ୄଭାଫାଆର ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ଠକିଣା:  

a. ଅଣ ଓଟିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଆୄକୟୁଅସ ିଈୄଦ୍ଦୁଶ ାଆଁ ଭତ ାଆଁ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳଯଯ ଗୁଯୁତ୍ଵତା ଯାଭଶଥ ୄଦଆାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ଏହା 
ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିାଯିୄ ଫ କ ିନଫିାସୀ ନଜିଯ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ (ନଫିାମଥୁ ୄଟ) ପ୍ରଦାନ କଯଥିାନ୍ତ।ି  

b. ଅଣ ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କଯ ଆୄଭଲ୍ ଠକିଣାଗୁଡକି ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ ଯାଭଶଥ କଯିାଯିୄ ଫ ୄମୄହତୁ ଏହା ଏକ ତଯିକି୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଡଛି ି
ପୄଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରଭାଣୀକଯଣ ନୁତା ଫପି ୄହଫ କଭିଳା ଆୄଭଲ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫାସନି୍ଦାକୁ ସୂଚତି କଯଫି। 

 

 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଫୁତତି ନଫିାସୀ କିଯ ିଛନ୍ତ?ି  

a. କୀ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଡାଟା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ସଠକି୍ ବାଫୄଯ ମାଞ୍ଚ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। 
ଫାସନି୍ଦା ୄକୌଣସ ିନୁୄଭାଦତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଯଚିୟ (ିଓଏଲ୍) ଏଫଂ ଅଧାଯଯ ପ୍ରଭାଣ 
ବାଫୄଯ (ିଓଏ) ୄଦଆାଯିୄ ଫ।  

b. ମଦ ିଫାସନି୍ଧା ଯଚିୟ କଭିଳା ଠକିଣାଯ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ରଯ ପ୍ରଭାଣଯ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ 
ସଭଥଥ ୄହଈଛନ୍ତ,ି ୄସଭାୄନ ଏକ ୂଫଥ-ଦସ୍ଥ "ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା‛ ମିଏକ ିଚହି୍ନଟ ୄହାଆଛନ୍ତ ିଏଫଂ 
ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍ କଭିଳା ଅଞ୍ଚକି ପିସଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିାଯିୄ ଫ। 

c. ଜୄଣ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଏଯ ିଜୄଣ ଫୁକି୍ତ ଟନ୍ତ ିମିଏକ ିୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସକୃିତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଜୄଣ ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ଯଚିୟ କଯାଆଫାକୁ ମିଏକ ିୄକୌଣସ ି
ିଓଏ/ିଓଅଆ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରକି୍ରୟା କଯନିାହଁାନ୍ତ।ି ଏହ ିଯଚିୟଯ ଭାୄନ ଏହା ନୁୄହଁ ୄମ ଫାସନି୍ଦା ୄହଫାଯ ଏକ ଚଯତି୍ର ସାଟପିିୄକଟ୍ ପ୍ରଭାଣ କଯଫି।  

ଜୄଣ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା କଏି?  

a. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷ ଟନ୍ତ ି (ଈଦାହଯଣ, ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ କଭଥଚାଯୀଗଣ , ଚୟନତି ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସୁଗଣ , ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଫସ୍ଥାନା ଫୁକି୍ତ , ୄାଷ୍ଟଭୁାନ୍, 
ପ୍ରବାଫଶାୀ ଫୁକି୍ତ ୄମଭିତକି ିଶକି୍ଷକ , ସ୍ୱାସ୍ଥୁ କଭଥୀ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯ , ଙ୍ଗନୋଡ ି / ଅଶା କଭଥଚାଯୀ , ସ୍ଥାନୀୟ ଏନିିଓ ଆତୁାଦଯି ପ୍ରତନିଧିି ) ଜୄଣ 
ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚହି୍ନଟ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ୟୁଅଡଏିଅଆଯ ସଅିଆଡଅିର୍ ବାଫୄଯ ‚ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା‛ ୄହାଆଛ।ି  

b. ୄକୄତକ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଅଞ୍ଚକି ପିସ୍ ନିୄ ଜ ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ସୁଫଧିା ାଆଁ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ଏକ ୁଲ୍ ଚହି୍ନଟ କଯାଆଫାକୁ ଅଗ୍ରହ 
ୄନଆଥାନ୍ତ।ି  

c. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫୟସ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ 18 ଫଷଥ ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ୄକୌଣସଫି ିଯାଧୀ ୄଯକର୍ଡଥ ନଥିଫ।  

d. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଜୄଣ ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙୁ୍କ ରିଙ୍୍କ ୄହୄଫ। ସଭାନ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ଫୁଫହାଯ କଯ ିଏକଯୁ ଧିକ ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆାୄଯ ୄମମଥୁନ୍ତ 
କ ିୄସଭାନଙ୍କ ସଭଳନ୍ଧୀୟ ୄଯଜଷି୍ଟାଯ ଦ୍ୱାଯା ଯଚିୟ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ କୁ ସଅିଆଡଅିର୍ ୄଯ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍  ଫିୄ ଶଷ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍  ାଆଁ 
"ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା" ବାଫୄଯ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍  ୄହାଆଥାନ୍ତ।ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା , ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ୄକଫ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍ ଧିକାଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ସହତି ୄରାକଙୁ୍କ ଯଚିୟ 
କଯାଆାଯିୄ ଫ। ଏହା ସହତି , ଜୄଣ ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ଫୁଫସ୍ଥାକଙ୍କ ସଭୀଗୁଡକି ଦ୍ୱାଯା ଏକ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ସଂଚାନ ଏଫଂ ସୀଭିତ କଯିାଯିୄ ଫ (ଯାଜୁ, 
ଜଲି୍ଲା ସ୍ତଯ)।  

ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା 
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ଜୄଣ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ କଣ ସଫୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକି ଥାଏ? 

a. ଥୄଯ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍ ୄକ୍ଷତ୍ର ନୁସାୄଯ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା (ଜଲି୍ଲା/ଯାଜୁ ୄମଈଁଥିୄଯ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା କାଭ କଯଫିାକୁ ଧିକୃତ ୄଟ ),ଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କଯଥିାଏ , ୄସ 
ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ସୂଚତି କଯିୄ ଫ। 

b. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ କାମଥୁକ୍ରଭଯୁ ଯଚିତି ୄହଫା ଏଫଂ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକୁି ଏଫଂ ଈର୍ତ୍ଯଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକି ଫୁଝଫିାକୁ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍ ଏଫଂ 
ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଦ୍ୱାଯା ନିୄ ୟାଜତି ଅଧାଯ ଜାଗତୃା କଭଥଶାାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯଫିା ଅଫଶୁକ। 

c. ମଦ ିଚହି୍ନଟ ୄହାଆଥିଫା ଜଣକ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ବାଫୄଯ କାଭ କଯଫିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଟନ୍ତ,ି ୄସ ୄସହ ିଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସକ୍ଷଭ କଯଫିାକୁ ଏଫଂ ଦଗିନିୄ ର୍ଦ୍ଧଥଷ 
ଏଫଂ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି ାନ କଯଫିା ଈଦୁଶୄଯ ଏକ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ୄହଫାକୁ ଏକ ରିଖିତ ସହଭତ ି (ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ଯପମ୍ଥ ୄହାଆଥିଫା ‚Appendix D‛ 
ଯୂୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆଛି) ୄଦଫାକୁ ୄହଫ। ବାଯତଯ ଫଶିଷି୍ଟ ଯଚିୟ ପ୍ରାଧିକଯଣ (ୟୁଅଆଡଏିଅଆ) ଏଫଂ ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ାଆଁ 
ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ୄହାଆଛ।ି 

d. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିାଯ ଅଫଶୁକତା ଛ ିଏଫଂ ତାଙୁ୍କ ନଜିଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିାକୁ ୄହଫ ଏଫଂ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙୁ୍କ 
ଯଚିୟ କଯଫିା ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ସହଭତ ିପଭଥୄଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯଫିାକୁ ୄହଫ। 

e. ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄହଫ ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୟୁଅଯଡଏିଅଆୄଯ ଏକ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ବାଫୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ଏଫଂ ସକି୍ରୟ କଯଛିନ୍ତ।ି  

f. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ନୁସୂଚୀ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ସ୍ଥାନ , ଏଫଂ ୄସଭାନଙୁ୍କ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧଯ ଯଚିାନା ଘଣ୍ଟାୄଯ ନଜିକୁ 
ସୂଚତି ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ। 

g. ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄହଫକ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ତାଙ୍କଯ ସବ୍ନକଥ ସୂଚନା ସଠକି୍ ବାଫୄଯ ପ୍ରଦଶଥନ କଯଫିାକୁ ୄହଫ। ମଦ ିୄକୌଣସ ି
କାଯଣଯୁ ପ୍ରଦଶଥନ/ବୁଲ୍ ସୂଚନା, ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ପ୍ରଦଶଥନ/ସଠକି୍ କଯଫିାକୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ସୁଯବାଆଜଯଙୁ୍କ ଚାଯନୁ୍ତ। 

h. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସହଜୄଯ ପ୍ରୄଫଶୄମାଗୁ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 

i. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଭାନଙ୍କ ନରିଭଳନ ଏଫଂ ୂର୍ଣ୍ଥତା ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ଠକିଣା ୄଦଖିଫା ଅଫଶୁକ। ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ 
ବାୄଯ ନଜିଯ ନଜିସ୍ୱ ଫଫିଯଣୀକୁ ପଭଥୄଯ ଯୀକି୍ଷତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ତାୄଯ ତାଙ୍କଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ /ଟିପି୍ରଣ୍ଟ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କଯଫିା 
ଅଫଶୁକ। 

j. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙୁ୍କ ସଭଥଥନ ାଆଁ ଏସ ିକୁ କାମଥୁକାଯୀ ଘଣ୍ଟା ସଭୟୄଯ ନଜିକୁ ଈରବ୍ଧ କଯାଆଫା ଅଫଶୁକ । ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ , 
ୄସଗୁଡକି କାମଥୁକ୍ଷଭ ଘଣ୍ଟା ସଭୟୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆନଥାନ୍ତି , ୄସଭାୄନ ଦନିଯ ୄଶଷୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧକୁ ଯଦିଶଥନ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କ ସଭଥଥନ ାଆଁ ଫାସନି୍ଦାଭାନଙ୍କ ତାରିକାକୁ ଯୀକି୍ଷତ କଯନୁ୍ତ। 

k. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ସୁନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ନାଭ ଏଫଂ ଠକିଣା ମାଞ୍ଚ କଯ ିୄସଭାନଙ୍କ ନୁୄଭାଦନ /ପ୍ରତୁାଖାନ 
କଯଫିା ଅଫଶୁକ। 

l. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ଏକ ଫାସନି୍ଦା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭଥଥନ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ। 

ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆ ଁଥଭପି୍ରଣ୍ଟଯ ସହଭତିୄ ଯ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ପ୍ରଦାନ କଯଥିାଏ ୄମଈଁଠାୄଯ ପି୍ରଣ୍ଟଯ ସହଭତ ିଅଫଶୁକତା ୄଟ। 
m. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ନଫିାସୀଙ୍କ ଯଚିୟ ଏଫଂ ଠକିଣାଯ ଷୃ୍ଠି କଯଥିାନ୍ତ ିୄସଭାୄନ ମଥୁୄଫଶଣ କଯୁଛନ୍ତ ି 

n. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ୄକଫ ୄସହ ିନଫିାସୀଭାନଙ୍କ ଯିୄ ଫଶଣ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ମାହାଙ୍କ ାଖୄଯ ଯଚିୟ ଏଫଂ ଠକିଣା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ  

o. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ୄସଭାନଙ୍କ ାଖକୁ ଅସିଥିୋ ସମସ୍ତ ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ଯିୄ ଫଶଣ କଯଫିାକୁ ଫାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତ ିI 
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p. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ନଫିାସୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଯିୄ ଫଶଣ କଯଫିାକୁ ଶୁକ୍ଳ ୄନଆାଯିୄ ଫ ନାହିଁ। ମଦଓି , ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ଏହ ିକାଭଯୁ ୄସଗୁଡକୁି ୄଦୟ କଯଫିାକୁ 
ଭାନଦଣି ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି କଯିାଯିୄ ଫ।  

ଜୄଣ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ କଣ ସଫୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକି ଥାଏ? 

a. ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ସଭୟ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ୄକୌଣସ ିନୁ ଫୁକି୍ତ (ଭତୃ କଭିଳା ଜୀଫତି)ଯ ପ୍ରତଯୂିଣ କଯଫିାକୁ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଙ୍କ ସହତି ୄଭକ ନକଯଫିା 
ଈଚତି୍।  

b. ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ ଧାଯକ ଜାଣିକ ିଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯ ିକଭିଳା ବୁଲ୍ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ ଏକ ନୁ ଫୁକି୍ତଙ୍କ 
ଯଚିୟ ୄନଫାୄଯ ସହାୟତା କଯଫିା ଈଚତି୍ ନୁୄହଁ।  

c. ଦଗିାନିୄ ର୍ଦ୍ଧଥଷକଙୁ୍କ ଈଲ୍ଲଂଘନ ାଆଁ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫଯୁିଧୄଯ କଠନି କାମଥୁକାଯୀ ୄହଫ। 
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ଧ୍ୟାୟ 3: ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାପଯ ନ-ୄଫାଡଂି 

 

ନ-ୄଫାର୍ଡଥ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି 
 

 

 

 
 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନ୍ ାଆଁ ନ୍ -ୄଫାଡଂି 
ପ୍ରକି୍ରୟା ୄଦଆ ମିଫାକୁ ୄହଫ।  

ପ୍ରାଧିକଯଣ ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ଏଫଂ ଆଏସ୍ ସହତି ନ୍ -ୄଫାଡଂି ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ସମ୍ଭଫ ୄହଫ। 

 

 ନ୍-ୄଫାଡଂି ପ୍ରକି୍ରୟାୄଯ ନଭିନରିଖିତ ନ୍ତବଥୂ କ୍ତ ୄଟ: 

 ଆଏସ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ 
ଯନିିୄ ୟାଜତି ୄମାଜନା ୄଘାଷଣା 
କଯଫି ଥଥାତ୍ ୄକୄଫ ଏଫଂ 
ୄକଈଁଠାୄଯ ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫ 

 ଆଏସ୍ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଦଖାଆଫ ତାଙ୍କ ାଖୄଯ ପ୍ରଭାଣିତ ଏଫଂ 
ସକ୍ରିୟ ୄଯଟର୍ , ଅଫଶୁକ ୄଭସନି୍ ଏଫଂ ହାଡଥୄେୟାର୍ 
ନିୄ ୟାଜତି ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ 

 ଆଏସ୍ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଦଖାଆଫ କ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧଯ 
ୄଦଖାଶୁଣା ାଆଁ ତାଙ୍କ ାଖୄଯ ଅଫଶୁକ ଅଧାଯବୂତ 
ସଂଯଚନା ଛ ି

  
 

 

 

 
 

ଆଏ କୁ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄହଫ କ ି
ସଭସ୍ତ ୄଯଟର୍ /ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ମାହା 
ନଜିଯ ଏହ ିୄକାର୍ଡ ଧିନୄଯ କାଭ କଯୁଛ ି
ୄଯଟର୍ ସଙ୍ି୍କ ଏଫଂ ୁାୄକଟ୍ ସଙ୍ି୍କ 
କଯନୁ୍ତ। 

ଥୄଯ ସମ୍ଭଫୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ଅଫୃତ ି
ନୁସାୄଯ ୂଯଣ ୄହଫା ୄଯ , ସକ୍ରିୟ 
ୄଷ୍ଟସନଯ ସୂଚୀ ୟୁଅଡଏିଅଆ ନମୁିକି୍ତ 
ୄାଟଥରୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧତି ୄହାଆମିଫ 

 ଆଏ ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ସହତି ୄଯଲ୍ ଅଈଟ୍ ାନ୍ ଏଫଂ ଭିଶନ୍ 
ଯିୄ ମାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯଫି ଏଫଂ ପ୍ରାଧିକଯଣ କାମଥୁାୟ / ୄନାଡାଲ୍ 
ଧିକାଯୀଙ୍କ ସହତି ଂଶୀଦାଯ କଯଫି ମାହା କଯଫି ମାହା ନିୄ ୟାଜତି 
ୄମାଜନାକୁ ନୁୄଭାଦନ ୄଦଫ। 
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ନ-ୄଫାର୍ଡଥ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାଫ୍ 
 

 

 

 

1.  ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭଥଚାଯୀଙୁ୍କ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ 
ସାଟପିିୄକଟ୍ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଫଧିିଫର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଭାଣିତ କଯାମିଫ। 

 2.    ଏକ ପ୍ରଭାଣୀକଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିା ୄଯ , ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଭଥଚାଯୀଯ ୄଫାଡଂି ୄପାମ୍ଥ ୂଯଣ କଯଫିାକୁ ୄହଫ ତାଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ଏୄଜନିି କାମଥୁାୟୄଯ ସଂସ୍ଥାନ / ସକ୍ରିୟକଯଣ ାଆଁ ତାଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ଏୄଜନିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଜଭା କଯଫିାକୁ ୄହଫ। 

 

 

 

 

4.  ନ୍-ୄଫାଡଂି ସଭୟୄଯ,  ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାଙ୍କ  ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ସ 
ପ୍ରଭାଣିକଯଣ ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄ ଷ୍ଟାର୍  ୄ ହାଆଛ ି। 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ନ୍-ୄଫାଡଂି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯୁଥିଫା ସଭୟୄଯ ଆଣ୍ଟଯୄନଟକୁ 
ସଂୄମାଜତି କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ  । 

 3.  ୄକୌଣସ ି ଈୄବାକ୍ତାଙୁ୍କ ନ-ୄଫାଡଂି କଯଫିା ୂଫଥଯୁ, ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ 
ୄକ୍ରୄଡନ୍ ସଅିଲ୍ ପାଆଲ୍ ଡାଈନୄରାର୍ଡ ୄହାଆଛ ି ed ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ଅିୄକସନ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଭଦାନୀ ୄହାଆଛ।ି  

 ଈୄବାକ୍ତା-ୄକ୍ରୄଡନ୍ ସଅିଲ୍ ପାଆଲ୍ ଏକ ଡଜିଟିାଲ୍ ବାଫୄଯ ସାଆନ୍ 
ୄହାଆଥିଫା .xml ପାଆଲ୍ ୄଟ। 

 

 

 

 

5.    କାଆଣ୍୍ଟ ଅହୁଯୀ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିୄ ଫ  ୄମ ଭାଷ୍ଟର୍ ଡାଟା ୄଯ 
ଫଯଖାସ୍ତ ୄଯଟଗୁଡକି ାଆଁ ଡାଈନୄରାର୍ଡ ୄହାଆଛ।ି  ଏଯି 
ୄଯଟଯଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ କଭିଳା ଏଣ୍ଟ ୄଯ  
ନ୍-ୄଫାର୍ଡ କଯିୄ ଫ ନାହିଁ। 

 6.  ନ୍-ୄଫାଡଂି ସଭୟଯ ସ୍ଥିତ ି: 

 ନ୍-ୄଫାର୍ଡଥ (ନାଭାଙି୍କତ) ଈୄବାକ୍ତା: ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ ୄଜୈେମିତକି  
ଫଫିଯଣୀଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛ ି ଏଫଂ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାୄଫସୄଯ ରଖା ଯାଆଛ ିI 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହାଆନାହିଁ: ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ ୄଜୈେମିତକି ଫଫିଯଣୀଯ 
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ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ  ସ୍ଥାନୀୟ 
ଡାଟାୄଫସୄଯ ରଖା ଯାଆନାହିଁ I 

 

 

 

 

7.  ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଟିଚହି୍ନଗୁଡକି ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ (ଫାଭ 
ସାପ୍, ଡାହାଣ ସାପ୍ ଏଫଂ ଦୁଆ ଅଙୁ୍ଗଠ)ି 

 ୄମୄତୄଫୄ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ୄେସୄହାରଡ ଠାଯୁ ଧିକ  
ୄହାଆମାଏ ଈୄବାକ୍ତାଙୁ୍କ, ାସ୍  ସୂଚକ  ୄଦଖାମିଫ     

 ଈୄବାକ୍ତା ସୀଭିତ ସଂଖୁକ ଈଦୁଭଗୁଡକି କଯଛିନ୍ତ ିଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ 
କୁାଚଯ କଯଫିାକୁ ମାହାକ ିଅଫଶୁକ ୄହଈଥିଫା ୄେସୄହାରଡ ାସ୍ 
କଯଛିନ୍ତ ି  

 8. ଥୄଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ କୁାଚର୍ ୄହାଆଗୄର, ଈୄବାକ୍ତା ସଅିଆଡଅିର୍ 
କୁ ନୁୄଯାଧ ୄପ୍ରଯଣ ୄହଫ ପ୍ରାଧିକଯଣ ାଆ ଁସବଥର୍  

 ସବଥଯୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ସଭୟୄଯ , ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକିଯ ଗଣନା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ୄସହ ିଫୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫଯୁିଧ କଯାମାଆଥାଏ 

 

 

ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ 

 ଆଏ କଭଥଚାଯୀଭାୄନ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄହଫ କ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ଡବିାଆସ ସଭସ୍ତ ସଭୟୄଯ ଜିିଏସ୍ ଡବିାଆସଯୁ ୄମାଡଫିା 
ଅଫଶୁକ I 

 ଆଏ କଭଥଚାଯୀଭାୄନ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄହଫ କ ିଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟିୄ ଯ ରଗଆନ୍ କଯଫିା ସଭୟୄଯ ଡବିାଆସ୍ ସଂବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ 
ବାଫୄଯ କାମଥୁକାଯୀ ୄହଉଛ ିI 

 ଆଏ କଭଥଚାଯୀଭାୄନ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄହଫ କ ିଡବିାଆସ୍ ନଦି୍ଦଥାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ସହତି କଯାଚର୍ କରାଯାଆଛ ି

 ୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଡବିାଆସ୍ ଜିିଏସ୍ ନଦି୍ଦଥାଶାଙ୍କ ୁାୄକଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ନ ଥିୄ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ସ୍ୱିକାଯ କଯି  ଦଅି ମାଏ ଏଫଂ 
ୄଯଟଯଙୁ୍କ ଫାକରିଷ୍ଟ କଯାମି ୋ କଭିଳା ୄଯଟର୍ /ସୁଯବାଆଜଯଙ୍କ ଫଯୁିଧୄଯ ଏଫଂ ଅଆନତଃ କାମଥୁକାଯୀ କରିୋ ାଆ ଁ
ନିୄ ଦ୍ଶ ଦଅିଯାଆଥାଏ I 

ଜିିଏସ୍ ସୀଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 

ଡବିାଆସ୍ 
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ଧ୍ୟାୟ 4  

 
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
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ଧ୍ୟାୟ 4: ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

 
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ / ସୁଧାଯ - Appendix E ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡାଟା ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିାକୁ , ଯଚିୟ ପ୍ରଭାଣ 
(ିଓଏ) ଏଫଂ ଠକିଣାଯ ପ୍ରଭାଣ (ିଓଏଲ୍), ସଂବ୍ନକଥଯ ପ୍ରଭାଣ (ିଓଅର୍), ପ୍ରଭାଣ ଜଭା କଯଫିାକୁ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ନ୍ତବଥୂ କ୍ତ ୄଟ। ଆଅଆଡ ି
(ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡ)ି ମୁକ୍ତ ସକୃିତ ିସିପ୍ ଜନମ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ତାଯଖି।  

 ଏଯ ିନଫିାସୀ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ନୁ ଈାୟୄଯ ଛ ିମାହାଙ୍କ ାଖୄଯ ଯଚିୟ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ଯଚିୟ ଏଫଂ ପ୍ରଭାଣଯ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ ଏହାଯ ଭାୄନ 
ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭିଳା ଯଫିାଯ ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ପ୍ରଭୂଖୁ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ। 

 ଜୄଣ ଫୁକି୍ତ ମିଏ ବାଯତଯ ଫାସନି୍ଦା ୄହାଆଛନ୍ତି , ୄସ ସଭୟ କଭିଳା ଫଧି ାଆଁ ଫାଯ ଭାସୄଯ ଏକ ହଜାଯ ଏଫଂ ଅଠ -ଦୁଆ ଦନି (182) କଭିଳା ଧିକ 
ଫାଯ ଭାସ ତୁଯନ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ାଆଁ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଅୄଫଦନଯ ତାଯଖିଯୁ ଠକି୍ ୂଫଥଯୁ ଯହଥିାଏ।  

 ନଫିାସୀଙୁ୍କ ୄକଫ ଥୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିାକୁ ୄହଫ , କାଯଣ ଏକାଧିକ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ଯଣିାଭ  ସଯୂ ପ୍ରତୁାଖାନ ୄହାଆଥାଏ I ଧିକାରୀଙ୍କ ନ 
କହେିା ଯ୍ୟନ୍ତ ୁନଃ ଞ୍ଜୀକଯଣ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ  

 ସଅିଆଡଅିର୍ ୄଯ ନଫିାସୀ ଡାଟା ୁାୄକଟ ରଶଦି ପ୍ରାପି୍ତଯ 90 ଦନି ମଥୁନ୍ତ ଅଧାଯ ୄଜୄନୄଯସନ୍ ାଆଁ ପ୍ରତକି୍ଷା ସଭୟ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ।  

 ଟପି୍ପଣୀ: ୄକୌଣସ ିଅଧାଯ ସଂଖୁା ଜାଯ ିକଯଫିା ଫୁତତି ନୁ କାଯଣଗୁଡକି ାଆଁ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଛାଡଫିା ଫଷିୟୄଯ , ନଫିାସୀଭାନଙୁ୍କ ୁଣି ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯଫିାଯ ଅଫଶୁକତା ୄଟ। ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ବୁରିଫାଯ କାଯଣଗୁଡକି Appendix Fୄଯ ନଦି୍ଦଷିି୍ଟତ ୄହାଆଛ।ି 

 

ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ପ୍ରକାଯଗୁଡକି 
 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ-ଅଧାଯତି 
ଞ୍ଜୀକଯଣ 

 

 ଯଚିୟ ତ୍ରଯ (POI) - ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ 

 ଯଚିୟ ତ୍ରଯ (POA) - ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ 

 ଜନମ ତାଯଖି (DOB) -ୄଫୈକଳ୍ପକି  

ଯଚିୟ-ଅଧାଯତି 
ଞ୍ଜୀକଯଣ 

 

ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ନ୍ତବଥୂ କ୍ତ ୄଟ: 

 ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ନଜି କଭଥଚାଯୀଗଣ 

 ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସୁଗଣ ନଫିଥାଚତି ୄହାଆଛନ୍ତ ି

 ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଫସ୍ଥାକଙ୍କ ସଦସୁଗଣ 

 ୄାଷ୍ଟଭୁାନ୍ 

 ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଯ ିପ୍ରବାଫ ି

 ସ୍ୱାସ୍ଥୁ କଭଥୀଗଣ 

 ଡାକ୍ତଯଭାୄନ 

 ଙ୍ଗନଫାଡ ି/ ଅଶା କଭଥୀ 
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 ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜଓିସଯ ପ୍ରତନିଧିିଗଣ 

 

 

ଯଚିୟ-ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ କୁାଚର୍ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନା: 

 ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ନାଭ 

 ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ 

 ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନାଯ ଏକ ୄଭାଡାରିଟୀ 

ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ 
ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ 

 

 ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ ନାଭ 

 ଫାସନି୍ଦା ଏଫଂ HOF (POR) ସବ୍ନକଥଯ ପ୍ରଭାଣ 

 ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ 
ସୁନଶିି୍ଚତକିଯଣ 

ଶଶୁିଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ (ାଞ୍ଚ 
ଫଷଥ ଫୟସଯୁ କମ୍) 

 

 ଜନମ ତାଯଖିଯ ପ୍ରଭାଣ  

 ସବ୍ନକଥଯ ପ୍ରଭାଣ (ିତାଭାତା ଏଫଂ ିରା)  

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡ ିକଭିଳା ଯଫିାଯଯ ୄମୄକୌଣସ ିଜଣଙ୍କ ଅଧାଯ 
ନଭଳର୍, ଫିୄ ଶଷତ ଭାଅଙ୍କ ଈବୟ ଭାତାିତା ଜୀଫତି ଛନ୍ତି , କଭିଳା 
ଫବିାଫକ ଛନ୍ତ ି

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଜୄଣ ିତାଭାତାଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ 
ସୁନଶିି୍ଚତକିଯଣ  

 ଶଶୁିଯ ଠକିଣା ିତାଭାତା /ଫବିାଫକଙୁ୍କ ରିଙ୍୍କ କଯଥିିଫା ସହତି ସଭାନ 
ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ 

 

 Appendix G ୄଯ ନଦି୍ଦଷିି୍ଟତ ୄହାଆଥିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ତାରିକା ନୁୄଭାଦତି ୄଟ 

 ସୁଫଧିା ୄଦୟ : 5 ଫଷଥ ଫୟସ ୄହଫା ୄଯ ଶଶୁିଙ୍କ ାଆଁ ସୄତଜ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ୄଡଟ୍ ଫନିା ଭୂରୁ ୄଟ। 
ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏଯ ିକାମଥୁକା ାଆଁ ଟଙ୍କା ଭାଗିଫା ହୁଏତ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଫଯୁିର୍ଦ୍ଧୄଯ ଅଆନ୍ କାମଥୁକାଯୀ 
ୄହାଆାୄଯ। ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ାଖଯୁ ସଂଗ୍ରହ କଯାମାଈଥିଫା ୄଦୟଯ ସଂବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି Appendix H ୄଯ େରି୍ଣ୍ତ ୄହାଆଛ ିI  

 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ କୁାଚର୍ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନା 
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5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ଫୟସଯ ିରାଙ୍କ ଫୁତତି ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ଅଫଶୁକ ୄଟ। 

 

 

 

 

 
ଭୁହଁଯ ୄପାଟ  ଦଶଟ ିଅଙୁ୍ଗଠ ି  ଈବୟ ଅଆଯସି୍ ଯ ସ୍କାନ୍ 

 

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ନାଭୄଯ - ଦଶଟ ିଅଙୁ୍ଗଠ ିଏଫଂ ଅଆଯସି୍ 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ 
ଫୟସଯ ିରାଙ୍କ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଅଫଶୁକ ନୁୄହଁ। ଭୁହଁଯ ୄପାଟ 5 
ଫଷଥଯୁ କମ୍ ିରାଙ୍କ ାଆଁ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛ।ି  

ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନାୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିୄ ମାଗୀତା, ଧଭଥ, ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ଜାତୟିତା, 
ବାଷା, ାତ୍ରତାଯ ୄଯକଡଥସ୍, ଅୟ କଭିଳା ଚକିତି୍ସା ଆତହିାସ ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ ୄହଫ ନାହିଁ। 

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫୁତକି୍ରଭ ସହତି ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄମଯକି ିନିୄ ଖାଜ ଅଙୁ୍ଗଠି/ନିୄ ଖାଜ ଅଖି ଆତୁାଦଯି ଅଫଶୁକତା କୁାଚର୍ କଯଫିା ଅଫଶୁକ:- 

 ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ସବୁ୍ନର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛ ି

 ୄଗାଟଏି ଅଆଯସି୍, ମଦ ିସମ୍ଭଫୁ ଈବୟ ଅଆଯସି୍ କୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ  

 ନିୄ ଖାଜ ଅଙୁ୍ଗଠ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାକ ିଅଙୁ୍ଗଠଯି ଟିଚହି୍ନ  

 ଫୁତକି୍ରଭ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ 
 

ଅଧାର୍ ୄଜୄନୄଯସନ୍/ୄଡସନ୍ ୄଷ୍ଟସ୍ 
 

   

ୄଷ୍ଟପ୍  1: ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍   

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ 
ୁାୄକଟ୍ ସଅିଆଡଅିର୍ ଫୁଫହାଯ କଯ ିସପେୄଓଳୟାର୍ ଥଯଟିୀ 
ଧିକାଯୀୄଯ ୄରାର୍ଡ କଯଫି। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍  2: ସଅିଆଡଅିଯ ଠାୄଯ ଅଧାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟାକଯଣ 

  ଥଯଟିୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଠାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯଥିିଫା ଡାଟା 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ୄଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯିୄ ଫ। 

ୄଷ୍ଟପ୍  3: ପ୍ରତୁାଖାନ   

ଥଯଟିୀ ନକରି ଞ୍ଜୀକଯଣ, ଗୁଣଫର୍ତ୍ା କଭିଳା ନୁ ୄକୌଣସ ି
ୄଟକ୍ ନକିାଲ୍  କାଯଣଯୁ ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ନୁୄଯାଧ 

 ୄଷ୍ଟପ୍  4: ଡ-ିନକରିକଯଣ/ମାଞ୍ଚଗୁଡକି 

ଥଯଟିୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଡି-ନକରିକଯଣ ଏଫଂ ନୁ 
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କଯିାଯନ୍ତ।ି ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚଗୁଡକି ୄଯ, ଥଯଟିୀ ଅଧାଯ ନଭଳଯ 
ଈତ୍ପନ୍ନ/ୄଡଟ୍ କଯିୄ ଫ। 

  

ୄଷ୍ଟପ୍  5: ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫତିଯଣ   

 ଅଧାଯ ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ପିଜକିାଲ୍ ପମ୍ଥ (ଅଧାଯ ତ୍ର) ୄଯ 
ୄମାଗାୄମାଗ କଯଛି।ି 

 ଆୄରକୄଟ୍ରାନକି୍ ପଭଥୄଯ (ଆ-ଅଧାଯ) ଡାଈନୄରାର୍ଡ ାଆଁ 
https://resident.uidai.gov.in/ (ଞି୍ଜକୃତ 
ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଅଫଶୁକ) ଠାୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛ ି

 ଏମ୍-ଅଧାର୍ Android ଅିୄକସନ୍ ଠାଯୁ ଡାଈନୄରାର୍ଡ 
କଯନୁ୍ତ (ଞି୍ଜକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଅଫଶୁକ) 

 ୄଷ୍ଟପ୍  6: ୁନଃସାଟପିିୄକସନ୍ କଭିଳା ଅୄଡଟ୍ 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଅଧାଯ ତ୍ର କଭିଳା ଆ-ଅଧାଯୄଯ 
ସୂଚନାୄଯ ୄକୌଣସ ିତୁଟ ିୄହାଆଛ,ି ଫାସନି୍ଦା ଥଯୀଟଙୁି୍କ 
1947 ୄଯ କଲ୍ କଯ ିକଭିଳା help@uidai.gov.in କୁ 
ୄରଖି ୄମାଗାୄମାଗ କଯିାଯିୄ ଫ 

 ଫାସନି୍ଦା ଥଯଟିୀ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ନଭିନରିଖିତ 
ଅଧାଯ ଅୄଡଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ନୁସଯଣ କଯ ିଏକ 
ୄଡଟ୍ ନୁୄଯାଧ ଈସ୍ଥାନା କଯିାଯିୄ ଫ 

 

ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
 
ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ ଥଯଟିୀ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନଭିନୄଯ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା କଭିଳା 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ଥନ ଚାହିଁାଯିୄ ଫ। 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଅଧାଯ ନଭଳଯଯ ୄକୌଣସଫି ିଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ବୁଲ୍ ଛ ିକଭିଳା ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ଥନ ୄହଈଛି , ୄତୄଫ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ 
ପ୍ରାଧିକଯଣଯୁ ସଅିଆଡଅିର୍ ୄଯ ଅଣଙ୍କ ୄଯକର୍ଡଥ ୄଯ ଏଯ ିଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯଫିାକୁ ନୁୄଯାଧ କଯଫି 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଅଧାଯ ନଭଳଯଯ ଧାଯକଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ବୁଲ୍ ଛ ିକଭିଳା ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ଥନ ୄହଈଛି , ୄତୄଫ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ 
ପ୍ରାଧିକଯଣଯୁ ସଅିଆଡଅିର୍ ୄଯ ଅଣଙ୍କ ୄଯକର୍ଡଥ ୄଯ ଏଯ ିଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯଫିାକୁ ନୁୄଯାଧ କଯଫି 

 ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଡଟ୍ : ଶଶୁିଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ଅଫଶୁକ ଯୂୄଯ ାଞ୍ଚ ଫଷଥଯ ଫୟସ ଏଫଂ ନ୍ଦଯ ଫଷଥ ଫୟସଯ ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିା ୄଯ 
ଧ୍ୟୟନଯ ସୂଚନା 

 ନଷିି୍କ୍ରୟତା କାଯଣଯୁ , ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ କଭିଳା ନଫିାସୀଙୁ୍କ ନଜିଯ ଯଚିୟ ସୂଚନାଯ ଅଶଂିକ ଯୂୄଯ କଭିଳା ସଂବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ବାଫୄଯ ୄଡଟ୍ କଯଫିାଯ 
ଅଫଶୁକତା ୄଟ 

  ୄକନ୍ଧୀୟ ଯଚିୟ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହୄଯ ୄକୌଣସ ିଯଚିୟ ସୂଚନା ନଫିାସୀଙ୍କ ସହଭତ ିକଭିଳା ନୁୄଯାଧ ଫୁତତି ଯଫିର୍ତ୍ଥନ /ୄଡଟ୍ କଯାମିଫ। ଅଧାଯ 
ନଭଳର୍ ସକି୍ରୟ କଯଫିାଯ କାଯଣଗୁଡକି Appendix Iୄଯ ନଦି୍ଦଷିି୍ଟତ ୄହାଆଛ।ି 
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ଅୄଡଟସ୍ ଯ ୄଭାର୍ଡ 
 

ଯଦିଶଥନ  
ଞ୍ଜୀକଯଣ  

ୄକନ୍ଧ 

 

 ୄମୄକୌଣସ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄଯଟର୍ ଏଫଂ / କଭିଳା 
ସୁଯବାଆଜଯଙ୍କ ସହାୟତାୄଯ କଯନୁ୍ତ। ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ନୁୄଯାଧ 
ପମ୍ଥ Appendix J (a)ୄଯ ନଦି୍ଦଷିି୍ଟତ ୄହାଆଛ।ି 

 ନଫିାସୀଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଯୂୄଯ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ୄହାଆାଯଫି ଏଫଂ 
ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ସହତି ୄଡଟ୍ ଏବଂ ସଭଥତି 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ୄରାର୍ଡ କଯଫିାକୁ ଯଚିୟ ସୂଚନା ସହତି ପ୍ରଦାନ 
କଯଫିାକୁ ୄହଫ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧଯ ତାରିକା ନଭିନୄଯ ଛି : 
https://appointments.uidai.gov.in/ 

ନରାଆନ୍ ୄଭାର୍ଡ 

 

 ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଞି୍ଜକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଈସ୍ଥାନ କଯ ିଏଫଂ 
ସହାୟକ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ୄରାର୍ଡ କଯ ିନଫିାସୀଙ୍କ ଠକିଣା ଏସଏସୟୁି 
ୄାଟଥଲ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନରାଆନ୍ ୄଡଟ୍ କଯାମାଆାୄଯ  

 ପ୍ରଭାଣୀକଯଣ ଏକ ଏକକ-ସଭୟ ାସୋର୍ଡଥ (ଓଟିି) ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫାହାଯ 
ୄହାଆକ ିଞି୍ଜକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳଯକୁ ୄପ୍ରଯଣ ୄହଫ 

 SSUP ୄାଟଥାଲ୍ ଏଥିୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛି : 
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home 

 ନଫିାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତ ିଧ୍ୟୟନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କଯଫିାକୁ ଏକ ଧ୍ୟୟନ ଅଆଡ ିସାଆନ୍ଆନ୍ କଯାମିଫ , ଏଫଂ ସଂୄଶାଧିତ ଅଧାଯ ତ୍ର କଭିଳା ଆୄରକୄଟ୍ରାନକି୍ ଯୂୄଯ 
ନଫିାସୀ ଈରବ୍ଧ କଯାମାଆାୄଯ। 

 

 

 
 

https://appointments.uidai.gov.in/
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
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ଧ୍ୟାୟ 5  

 
ନଫିାସୀଙ୍କ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫଫିଯଣୀ କୁାଚର୍ କଯଫିା 

ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ କାଆଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ଫୁଫହାଯ କଯଫିା 
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ଧ୍ୟାୟ 5: ନଫିାସୀଙ୍କ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫଫିଯଣୀ କୁାଚର୍ କଯଫିା ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ କାଆଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ଫୁଫହାଯ କଯଫିା 

ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ୄଯକଡଂି ାଆଁ ଫସୃି୍ତତ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା 
 

a. ମାଞ୍ଚ ୄହାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ଠାଯୁ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନାଗୁଡକି ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ।  

b. ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ୄହାଆଛି , ୄକଫ ୄସହ ିୄକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକି ମାହାକ ିୄଡଟ୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ଭାକଥ ୄହାଆକ ିୂଯଣ ୄହଫା 
ଅଫଶୁକ ୄଟ।  

c. ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ନଫିାସୀ ତାଙ୍କଯ ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯକୁ ପଭଥୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯଛିନ୍ତ।ି ଏହା ଫୁତତି , ନଫିାସୀ ତ୍ର ୄପଯସ୍ତୄଯ, ମଦ ିଅଫଶୁକ ୄଟ , 
ଏହ ିଫଫିଯଣୀକୁ ଫୁଫହାଯ କଯ ିନଫିାସୀଙୁ୍କ ସବ୍ନକଥୄଯ ଯହଫିାକୁ, ମଦ ିଅଫଶୁକ, ୄତୄଫ ୄପଯସତ ତ୍ର ଭାଭରାୄଯ।  

d. ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଡାଟା କୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ଡାଟା ଶୄହନ୍ଦମଥୁୄଯ ଧାନୁ ୄଦଫା ଅଫଶୁକ। ସ୍ଥାନଯ ନୁଚତି ଫୁଫହାଯ , ଫଯିାଭ ଚହି୍ନଗୁଡକି, ଫଡ ଏଫଂ 
ୄଛାଟ କ୍ଷଯ ସଭୟୄଯ ଡାଟା କୁାଚର୍ ଈୄକ୍ଷ ଯଫିାକୁ।  

e. ଣ-ସଂସଦୀୟ ବାଷା ଏଫଂ କ୍ଷଯାନ୍ତଯୀକଯଣ ତୁଟଯି ଫୁଫହାଯ ଈୄକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ। 

f. ୄମଈଁଠାୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡାଟା ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଛ ିପଭଥୄଯ ଏହସିଫୁ ଣ -ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ପିରଡଗୁଡକୁି ଖାରି ଛାଡନୁ୍ତ। ୄମଈଁଠାୄଯ ନଫିାସୀ ୄକୌଣସ ି
ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କର ିନାହାନ୍ତି ,ୄସହ ିପିରଡଗୁଡକିୄଯ N/A, NA ଆତୁାଦ ିକଦାି ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ । 

g. ଫାା / ଭାଅ / ସ୍ୱାଭୀ / ସ୍ତ୍ରୀ / ଫବିାଫକ ଚଯଣ ୂଯଣ କଯଫିା 5ଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧଥଯ ନଫିାସୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ନୁୄହଁ ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଫୟସ୍କ 
ୄଗାଟଏି ସ୍ଥାନୄଯ ନାହଁାନ୍ତ ିକଭିଳା ଈଦ୍ ୄ ଘାଷଣା କଯଫିାକୁ ଚାହୁଁନାହଁାନ୍ତ।ି ତାୄଯ "ନଫିାସୀଙ୍କ ସବ୍ନକଥ‛ ୄଯ ୄଚକଫକ୍ସ "ଦଅି ମାଆନାହିଁ‛ ଚୟନ କଯନୁ୍ତ। 

h. ମଦ ିୄକୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଶଶୁିଯ ଫୟସ 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ୄଟ, ିତାଭାତା କଭିଳା ଫବିାଫଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଜଣଙ୍କଯ ନାଭ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ୄଯକର୍ଡଥ କଯଫିା 
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ। 

i. ଏହା ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ନୁୄହଁ କ ିୄକଫ ିତାଙ୍କ ନାଭ 'ଫବିାଫକଙ୍କ ନାଭ’ ଫିକ୍ଷୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହଫ। ଭାଅଙ୍କ ନାଭ ୄକଫ ିତାଭାତା /ଫବିାଫକଙ୍କ 
ନାଭ ଫିକ୍ଷୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆାଯଫି ମଦ ିଦଯକାଯୀ ିତାଭାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଶୁକ। 

j. ିରାଙ୍କ ଠାଯୁ ୂଫଥଯୁ ଭାତାିତାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ। ମଦ ିିରାଯ ଫାା / ଭାଅ / ଫବିାଫକ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯନିାହଁାନ୍ତ ିକଭିଳା 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ପ୍ରକି୍ରୟା କଯୁନାହିଁ, ୄସହ ିିରାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭାପ୍ତ ୄହଫ ନାହିଁ।  

k. ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁ (ଏଚ ଓଏଫ୍) ଅଧାଯତି ମାଞ୍ଚକଯଣ ନାଭ , HOF ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଏଫଂ HOF ଙୁ୍କ ଯଫିାଯ ସଦସୁଙ୍କ ସବ୍ନକଥୄଯ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 
ପ୍ରୄଫଶ କଯଫିା ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ । 

 

ସଆିଏରସ ିକାଏଣ୍ଟ ଫୁଫହାଯ କଯ ିଜୄଣ ନାଭାନଙ୍କଯ ୄଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡକି: 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 1 

 

ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍ 
ଯଚିୟତ୍ରଗୁଡକି ଫୁଫହାଯ କଯ ି

ସଆିଏରସ ିକାଏଣ୍ଟ ୄଖାରନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

 

ଫୁକି୍ତଗତ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକିଯ 
ଫବିାଗୄଯ ଅଫଶୁକ ଫଫିଯଣୀଯ 

ପ୍ରକାଯ। 

ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ିରାଙ୍କ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ STEP 6 ଏଫଂ 7 

ରାଗୁ ନୁୄହଁ  

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

 

 

 

 

ସଭସ୍ତ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ 
ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ 

ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ 
ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ନ୍ତବଥୂ କ୍ତ କଯ ିୂଯଣ 

କଯନୁ୍ତ 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 4 

 

ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକି ଟୁାଫୄଯ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଜନମ ତାଯଖି ପ୍ରଭାଣ (ିଓଫ)ି 
ଡ୍ରଡାଈନ୍ ୄଭନୁୁଯୁ ଏକ 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଚୟନ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

 

ଫର୍ତ୍ଥଭାନ, ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜଭା 
ୄହାଆଥିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି 

ଠକିଣା (POA) ଚୟନ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଯଚିୟ ପ୍ରଭାଣ (POI) 
ବାଫୄଯ ଚୟନ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
ଡ୍ରଡାଈନ୍ ୄଭନୁୁଗୁଡକିଯୁ 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଫାଛନୁ୍ତ। 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

 

ଟପି୍ପଣୀ: ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ 
ଫଫିଯଣୀ ୂଯଣ କଯନୁ୍ତ (ୄକଫ 
ଏଚଓଏଫ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ)  

 

ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ପ୍ରକାଯ ଈୄଯ 
ନବିଥଯ କଯ ିସଭଥଥନ 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ନଭଳର୍ 
ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ  
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ୄଷ୍ଟପ୍ 7 

 

ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍  ଟୁାବ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍  କିକ୍ 

କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 8 

 

ଟିଚହି୍ନ ଟୁାଫକୁ ମାଅନୁ୍ତ। 

ଫାଭ ହାତ ଅଙୁ୍ଗଠ ିଦଫାଆଫା 
କୁାଚଯ କଯ ିତାୄଯ ଡାହାଣ 
ହାତ ଅଙୁ୍ଗଠ ିଦଫାଆଫା ଈବୟ 
ଅଙୁ୍ଗଠ ିଚହି୍ନ ଫୁଫହାଯ କଯ ି
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡବିାଆସ୍ 

ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 9 

 

ଆଯସି୍ ଟୁାବ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

ଆଯସି୍ ସ୍କାନର୍ ଫୁଫହାଯ କଯ ି
ଈବୟ ଆଯସି୍ ଦଫାଆଫାଗୁଡକି 

କୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ। 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 10 

 

ୄଶଷୄଯ, ସଭୀକ୍ଷା ଟୁାବ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସହତି ଫଫିଯଣୀ 

ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ। 

ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ତୁଟ ିୄହଈଛ,ି 
ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଟୁାଫକୁ ମାଅନୁ୍ତ ଏଫଂ 

ସଭାନକୁ ସଠକି୍ କଯନୁ୍ତ। 

ସୁନଶିି୍ଚତ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 11 

 

ୄଯଟଯଙୁ୍କ ସୁନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ 
ତାଙ୍କଯ ଅଙୁ୍ଗଠ ିଚହି୍ନ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକିୄଯ 
ୄଦଫା ଈଚତି ଏଫଂ ସଞ୍ଚୟ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 12 

 

ବିସକୃିତ ିସିଯ ପି୍ରଣ୍ଟ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏହାକୁ 
ସାଆନ୍ ଆନ୍ କଯନୁ୍ତ 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 13 

 

ସଭଥତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ 
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କାନଂି, 
ବିସକୃିତ ିସିପ୍ ଏଫଂ 
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପମ୍ଥ 
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ସଆିଏରସ ିକାଏଣ୍ଟ ଫୁଫହାଯ କଯ ିଏକ ଶଶୁିଙ୍କ ନାଭାନଙ୍କଯ ୄଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡକି: 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 1 

ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍ 
ଯଚିୟତ୍ରଗୁଡକି ଫୁଫହାଯ କଯ ି

ସଆିଏରସ ିକାଏଣ୍ଟ ୄଖାରନୁ୍ତ। 

ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଫଷି୍ଟ 
କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

ଫବିାଫକଙ୍କ ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯ 
ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ 

କଯନୁ୍ତ। 

ତାୄଯ, ଶଶୁିଯ ଏକ ୄପାଟ ନିନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

ଈସ୍ଥାନା ୄହାଆଥିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ 
ଚୟନ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ 
ଏକ ୄପାଟ କୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ। 

ଯଫର୍ତ୍ଥୀ, ମାହାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ 
ଦଶଥାମାଆଛ ିୄସହ ିଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗଠ ି
ଚହି୍ନ କୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ। 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 4 

ଦଅିମାଆଥିଫା ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଚହି୍ନ 
ୄଫୈଧ୍ୟ କଯଫିାକୁ ସଭୀକ୍ଷା କିକ୍ 

କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

ୄଶଷୄଯ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ କିକ୍ 
କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ 

ସ୍ଥିତଗୁିଡକିଯ େିୄଣ୍ଡାୄଯ ଓୄକ କିକ୍ 
କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

ଥୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ 
ୄହାଆଗୄର, ନାଭାଙି୍କତ ଶଶୁିଙ୍କ 
ଭାତାିତା ଞ୍ଜୀକୃତ ନଭଳଯୄଯ ଏକ 
SMS ପ୍ରାପ୍ତ କଯିୄ ଫ। 

 

 
 
 



 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁଝଫିା 
 

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

ଷୃ୍ଠା 51 

 
 

 

 

ସଇିଏଲସ ିକ୍ଳାଆଣ୍ଟ ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ଡମ୍ାବ୍ାଇଲ୍ ନମ୍ୱର୍ ଅପଡେଟର ଡେପ ଗୁେକି: 

 
 
 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 7 

ମଦ ିୄକୌଣସ ିଜନମ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ନଭଳର୍ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛ,ି ଦୟାକଯ ି

ହଁ ଚୟନ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
BRN/BAN ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ 

କଯନୁ୍ତ 

 

କାଆଣ୍ଟ ଶଶୁିଯ ନାଭ , ଜନମ ତାଯଖି 
ଏଫଂ ରିଙ୍ଗ  ପ୍ରୄେଶ  କଯିୄ ଫ 

ୄଷ୍ଟପ୍ 1 

ସଆିଏରସ ିଟୁାଫୄରଟ୍ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ 
ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ୄଡଟ୍ 
କଯଫିାକୁ ଫୁଫହାଯ ୄହାଆାୄଯ  

 

ୄଯଟର୍  ଯଚିୟତ୍ରଗୁଡକି 
ଫୁଫହାଯ କଯ ିରଗଆନ୍ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
‚ୄଭାଫାଆଲ୍ ୄଡଟ୍‛ ଚୟନ 
କଯନୁ୍ତ 

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

ୄଯଟର୍ ଟୁାଫୄରଟ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ରଗଆନ୍ କଯଫିାକୁ ଓଟିି ଈତ୍ପନ୍ନ 
କଯିାଯିୄ ଫ I 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

ୄଯଟର୍ ନଶିି୍ଚତକଯଣ ାଆଁ 
ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଅଧାର୍ ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ 
କଯଛିନ୍ତ,ି ତାଙ୍କଯ ନଜି ଅଧାଯ 
ନଭଳର୍, ନୂତନ ୄଭାଫାଆର ନଭଳର୍ 
ଏଫଂ ୄଭାଫାଆରୄଯ ଓଟିି ପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ 
ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ କଯିୄ ଫ . ଫାସନି୍ଦା 
ଈଦ୍ ୄ ଘାଷଣା ‚ମାଞ୍ଚ କଯଫିା‛ 
ଅଫଶୁକ ୄଟ 

ୄଷ୍ଟପ୍ 4 

ୄଯଟର୍ ତାଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ 
ନଶିି୍ଚତକଯଣ ୄଦଫାକୁ ୄହଫ I 

ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

ସଭସ୍ତ ୄଷ୍ଟଗୁଡକି ସପତାଯ ସହ 
ସଞ୍ଚୟ ୄହଫା ୄଯ , ୄଯଟଯ 
ନ୍ତଭି ନଶିି୍ଚତକଯଣ କଯଫିା ାଆଁ 
‚OK‛ କଯିୄ ଫ 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

ୄଭାଫାଆଲ୍ ୄଡଟ୍ ାଆଁ 
ଆଅଆଡ ିଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ 
ଫାସନି୍ଦା ୄଡଟ୍ ଆଅଆଡ ି
ଫୁଫହାଯ କଯ ିସ୍ଥିତଗୁିଡକି ଟ୍ରାକ୍ 
କଯିାଯିୄ ଫ  
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ଆସଏିମ୍ ିୄଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ୄଡଟ୍ କଯଫିାଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡକି: 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 1 

ରାଆଫ୍ ସାଆୄକଲ୍ 
ଯଫିର୍ତ୍ଥନଗୁଡକିଯ ୄଭନୁ ଚୟନ 
କଯନୁ୍ତ। 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସୂଚନା ୄଡଟ୍ ଫଫିଯଣୀ 
କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍, ଜନମ 
ତାଯଖି ଏଫଂ ରିଙ୍ଗ ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ 

 

ଟପି୍ପଣୀ- "ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ 
ୄଡଟ୍ ମାଞ୍ଚ ଫକ୍ସ‛ ଚୟନ କଯନୁ୍ତ 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକି ଟୁାଫକୁ ମାଅନୁ୍ତ। 

ଦୟାକଯ ି‚ମାଞ୍ଚ ଫକ୍ସ-ଦଅିମାଆ 
ନାହିଁ‛ ଚୟନ କଯନୁ୍ତ 

 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ସଂଖୁା "2‛ 
ବାଫୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ ଈଦାହଯଣ 
ଅୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ଏଫଂ ବିସକୃିତ ି
ସିପ୍ 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 4 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ୄପାଟ ନିନୁ୍ତ ଏଫଂ 
ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସଭସ୍ତ ଟିଚହି୍ନ ଏଫଂ 
ଅଙୁ୍ଗଠ ିଚହି୍ନ କୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 

ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଈବୟ ଅଆଯସି୍ ଚହି୍ନ 
କୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ 
କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 8 

ବିସକୃିତ ିସିଯ ପି୍ରଣ୍ଟ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏହାକୁ 
ସାଆନ୍ ଆନ୍ କଯନୁ୍ତ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 9 

ସାଆନ୍ ୄହାଆଥିଫା ବିସକୃିତ ି
ସିଯ ସ୍କାନଂି କଯଫିା 

ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ ଏଫଂ ପମ୍ଥ 
ୄଡଟ୍ କଯନୁ୍ତ  

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 7 

ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ସଭୀକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଠାଯୁ 
ନଶିି୍ଚତକଯଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନୁ୍ତ।  

ସୁନଶିି୍ଚତ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ  
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ଆସଏିମ୍ ିୄଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫଫିଯଣୀ ୄଡଟ୍ କଯଫିାଯ ୄଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡକି: 

 ୄଷ୍ଟପ୍ 1  

 

ଫାସନି୍ଦା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଭନୁ 
ଧିନୄଯ, ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ସଠକି୍ 
କଯଫିା ଚୟନ କଯନୁ୍ତ। 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ୄଡସନ୍ 
ାଆଁ (ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ 
ନୁସାୄଯ) ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ 

ନାଭ, ଅଧାଯ ନଭଳର୍, ଏଫଂ 
ଭାକ୍ଥ ୄହାଆଥିଫା 

ପିରଡଗୁଡକି ୂଯଣ କଯନୁ୍ତ 

ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍  କଯନୁ୍ତ। 

 

\  

ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକି ଟୁାଫକୁ ମାଅନୁ୍ତ। 

ଦୟାକଯ ିୄଡଟ୍ ନୁୄଯାଧ 
ଈୄଯ ଅଧାଯ କଯ ିସଭଥତି 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଚୟନ କଯନୁ୍ତ  

ୄଡଟ୍ ନୁୄଯାଧ ଈୄଯ 
ଅଧାଯ କଯ ିଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍  
କଯ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ନଭଳର୍ 
ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 4 

 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ପୄଟା ଏଫଂ 
ୄମୄକୌଣସ ିୄଗାଟଏି 

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫିୄ ଶଷତା ନିନୁ୍ତ  

ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍  କଯନୁ୍ତ। 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

 

ପ୍ରୄଫଶ ୄହାଆଥିଫା 
ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ସଭୀକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ 

ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଠାଯୁ ନଶିି୍ଚତକଯଣ 
ପ୍ରାପ୍ତ କଯନୁ୍ତ।  

ସଞ୍ଚୟ କଯନୁ୍ତ  

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

 

ୄଯଟଯଙୁ୍କ ସୁନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ 
ତାଙ୍କଯ ଅଙୁ୍ଗଠ ିଚହି୍ନ ୄଦଫା ସଞ୍ଚୟ 

କିକ୍ କଯଫିା ଅଫଶୁକ। 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 7 

 

ବିସକୃିତ ିସିଯ ପି୍ରଣ୍ଟ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏହାକୁ 

ସାଆନ୍ ଆନ୍ କଯନୁ୍ତ 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 8 

 

ସଭଥତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ 
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କାନଂି, ବିସକୃିତ ି

ସିପ୍ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ 
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ୟୁସଏିରୄଯ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀ ୄଡଟ୍ କଯଫିାଯ ୄଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡକି:: 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 1 

ରଗଆନ୍ ଯଚିୟତ୍ରଗୁଡକି 
ଫୁଫହାଯ କଯ ିୟୁସଏିଲ୍ କାଏଣ୍ଟ 

ୄଖାରନୁ୍ତ। 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ 
କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ 

ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ୄପଚ  କଯଫିାକୁ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୁନଶିି୍ଚତ ନିନୁ୍ତ। 

ଯଫର୍ତ୍ଥୀ, ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 
ୄପଚ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

‘ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ’ ଷୃ୍ଠାୄଯ, ୄଡଟ୍ 
ପମ୍ଥ ନୁସାୄଯ ୄଡଟ୍ 
ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନା ପ୍ରୄଫଶ କଯ ି
ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍  କଯନୁ୍ତ। 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

ୄଡଟ୍ ନୁୄଯାଧ ଈୄଯ 
ନବିଥଯ କଯ,ି ସଭଥତି 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଡ୍ରପ୍ ଡାଈନଯୁ 
ଭୄନାନୀତ ୄହାଆଛ ି 

ଏଫଂ  

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ସଂଖୁା ଏହା 
ନୁସାୄଯ ଦଶଥାମାଆଛ ି
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ୄଷ୍ଟପ୍ 4 

ପ୍ରୄଫଶ ୄହାଆଥିଫା ଫଫିଯଣୀ 
ସଭୀକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ନଶିି୍ଚତ କିକ୍ 

କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

ୄଯଟଯଙ୍କ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୁନଶିି୍ଚତକଯଣ 

କୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ  

ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

ସଭଥତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ 
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କାନଂି ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ 
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\  

ୄଷ୍ଟପ୍ 7 

ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 
ୄଡଟ୍ କଯଫିା ସଂୂର୍ଣ୍ଥ 
କଯଫିାକୁ ଈସ୍ଥାନା କିକ୍ 
କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 8 

ବିସକୃିତ ିସିପ୍ ପି୍ରଣ୍ଟ କଯଫିାକୁ 
ପି୍ରଣ୍ଟ ଯସଦି୍ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ  
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ୟୁସଏିଲ୍ କାଆଣ୍ଟୄଯ ପୄଟା ୄଡଟ୍ କଯଫିାଯ ୄଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡକି::  

ୄଷ୍ଟପ୍ 1 

 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଅଧାର୍ ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ 
କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ସ 

ନିନୁ୍ତ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ 
ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ୄପଚ କଯଫିା କିକ୍ 

କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

‘'ନସଂଖୁାଗୁଡକିଯ’ ଷୃ୍ଠାୄଯ, 
‚ପୄଟା ୄଡଟ୍‛ ୄଚକ୍ ଫକ୍ସ 
ଚୟନ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍  
କଯନୁ୍ତ  

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ସଭଥଥନ 
କଯୁଥିଫା ସଂଖୁା ‚1‛ ବାଫୄଯ 
ୄଡଟ୍ ପଭଥଯୁ ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 4 

 

ଫର୍ତ୍ଥଭାନ, ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ଟୁାଫକୁ 
ମାଅନୁ୍ତ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ପୄଟା 

କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

 

ସଭୀକ୍ଷା ଟୁାବ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସହତି 
ସୁନଶିି୍ଚତକଯଣୄଯ 

ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ୄଡଟ୍ 
କଯନୁ୍ତ। 

ୄଶଷୄଯ, ସ୍ୱୀକାର କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

ୄଯଟଯଙ୍କ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୁନଶିି୍ଚତକଯଣ 
କୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ 

 

ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ, କିକ୍ କଯନୁ୍ତ  
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ୄଷ୍ଟପ୍ 7 

 

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଡଟ୍ 
ୄହାଆଥିଫା ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ସ୍କାନ 

କଯ ିୄରାର୍ଡ କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 8 

ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 
ୄଡଟ୍ କଯଫିା ସଂୂର୍ଣ୍ଥ 
କଯଫିାକୁ ଈସ୍ଥାନା କିକ୍ 
କଯନୁ୍ତ। 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 9 

ବିସକୃିତ ିସିପ୍ ପି୍ରଣ୍ଟ କଯଫିାକୁ 
ପି୍ରଣ୍ଟ ଯସଦି୍ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ  
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ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଯମ୍ଭୄଯ (ଆସଏିମ୍ ି କାଆଣ୍୍ଟ)ଯ ଜିିଏସ୍ ସଙ୍ି୍କ ାଆଁ ୄଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡକି 

ୄଷ୍ଟପ୍ 1 

 

 

 ଭୂ ୄଭନୁୁଗୁଡକି ୄଖାରନୁ୍ତ 

 କୄଣ୍ଟରାଲ୍  ୁାୄନରୄଯ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 

 େିୄଣ୍ଡାସ୍ ପାୟାଯୋରୄଯ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 

 େିୄଣ୍ଡାସ୍ ପାୟାଯୋଲ୍ ଟନ୍ଥ ଫ୍ କଯନୁ୍ତ 

 (ୄଦଖାମାଆଛ ି 

 େିୄଣ୍ଡା ବାଫୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆଥିଫା 
ସଠକି୍ ବାଫୄଯ ୄଖାରିଫ 

 ଟନ୍ଥ ଫ୍ କଯଫିାକୁ ସଭସତ ତନିଟି ି
ୄଯଡଓି ଫଟନ୍ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ   

 ପାୟାଯୋଲ୍  

 ଓୄକ ଫଟନ୍ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 

 ଅଣଙ୍କ ସଷି୍ଟମ୍ ୁନଃଅଯମ୍ଭ କଯନୁ୍ତ  

 GPS ଅଯମ୍ଭ କଯନୁ୍ତ  

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

 

 ସଭସ୍ତ ସଂୄମାଜତି ଡବିାଆସ୍ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ  

 ଏହ ିଫାର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟଯ ପ୍ରତଟି ି
ଷୃ୍ଠାୄଯ ୄଦଖାମିଫ, ୄମଈଁଥିୄଯ ୄକଈଁ 
ଡବିାଆସଗୁଡକି ୄଭସନିକୁ ସଂୄମାଜତି 
ସୄଙ୍କତ କୄଯ 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

 ‚ ଜିିଏସ୍ ଡବିାଆସ୍‛ 
ଅଆକନ୍‛ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 

 ଅଯମ୍ଭ ଜିିଏସ୍ ଫଟନୄଯ 
କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

 

‛ଜିିଏସ୍ ଡବିାଆସ୍ ଅଯମ୍ଭ 
ୄହାଆଛ‛ି ସ୍ଥିତ ିମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

 

ସ୍ଥିତ ିମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ- ରାର 
ସ୍ଥିତଗୁିଡକି ସାଯଣ ୄହଫ 
ଏଫଂ ୄଡଟ୍ 
ସଂୄମାଜନଗୁଡକି ୄଦଖାମିଫ 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 7 

 

ଦୟାକଯ ି‚ଫୁାଣି ୄଦୟ 9600 
ବାୄଫ‛ ଚୟନ କଯନୁ୍ତ 

 

ଜିିଏସ୍ ସଙ୍ି୍କ ଷୃ୍ଠା ୄଖାରିଫା 
ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛି , ୄଯଟର୍ 
ସଙ୍ି୍କ ଷୃ୍ଠା ସ୍ ପ୍ 
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ୁାୄକଟ୍  ସଙ୍ି୍କ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ସଙ୍ି୍କ (ୟୁସଏିଲ୍ ଏଫଂ ଆସଏିମ୍ ି କାଆଣ୍ଟ) ୄଷ୍ଟପ୍ ଗୁଡକି 

 କାଆଣ୍ଟ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ରଗଆନ୍ କଯଫିା ୄଯ ୄଯଟଯଙ୍କ ସିୄ ଙ୍କର ାନାଆଜ୍ ଫଫିଯଣୀ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ , ମାହା ାଆଁ ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଅଧାଯୄଯ 
ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଞି୍ଜକୃତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ।  

 
 ଟପି୍ପଣୀ: ମଦ ିୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ 10 ଦନି ମଥୁନ୍ତ ରଗଆନ୍ କଯନିାହଁାନ୍ତ ିତାୄଯ ସିୄ ଙ୍କର ାନାଆଜ୍ ୄଯଟସ୍ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ୁନଃ ଅଯଭଳ କଯଫିା 

ଅଫଶୁକ  
 
 ୄଯଟଯଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ସିୄ ଙ୍କର ାନାଆଜ୍ (ସଙ୍ି୍କ ାଆଁ ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ମଦ ିୄଯଟର୍ 10 ଦନି 

ମଥୁନ୍ତ ରଗଆନ୍ କଯନିାହଁାନ୍ତ ିତାୄଯ ୁନଃ ଅଯଭଳ କଯଫିା ଅଫଶୁକ) 
 
 

ୄଷ୍ଟପ୍ 1 

 

ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟୄଯ 
ୄଯଟର୍ ସଙ୍ି୍କ ୄଯ କିକ୍ 
କଯନୁ୍ତ 

 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 2 

 

ୄରାର୍ଡ ୄହଫାକୁ ଥିଫା 
‚ଫଶଷି୍ଟ ୁାୄକଟଗୁଡକି‛ଯ 
ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 3 

 

‚ୂର୍ଣ୍ଥ ସଙ୍ି୍କ‛ ଏଫଂ ତାୄଯ 
"ୄଯଟର୍ ସଙ୍ି୍କ‛ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 4 

 

‚ୂର୍ଣ୍ଥ ୁାୄକଟ୍  ସଙ୍ି୍କ‛ ୁାୄକଟ୍  
ୄହଫାୄଯ ନଶିି୍ଚତକଯଣ 
ଫାର୍ତ୍ଥାଗୁଡକି ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ 

 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 5 

 

 ‚ୄଯଟର୍ ସଙ୍ି୍କ‛ ୄଯ 
କିକ୍ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍ି୍କ 
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ାଆଁ 
ୄକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ 

 
 ଥୄଯ ପ୍ରକି୍ରୟା ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ 

ୄହାଆଗୄର ଓୄକ କିକ୍ 
କଯନୁ୍ତ 

 

ୄଷ୍ଟପ୍ 6 

 

 ୄଯଟଯଙ୍କ ଞି୍ଜକୃତ 
ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯୄଯ 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଓିଟ ି
ପ୍ରଫଷି୍ଟ କଯନୁ୍ତ 

 
 ପ୍ରକି୍ରୟା ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ନଶିି୍ଚତକଯଣ 

କଯଫିାକୁ ଅଖି ନୁଥା 
ଅଙୁ୍ଗଠ ିଚହି୍ନ ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ 
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ୄଷ୍ଟପ୍ 7 

 

ନଶିି୍ଚତକଯଣ ସି୍କରନ୍ ାଆଁ ୄକ୍ଷା 
କଯନୁ୍ତ 

 

 

ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ାଆଁ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଚକରିଷ୍ଟ/ପ୍ରକ୍ରିୟା  
 

 1.  ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟଗୁଡକି ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ୄହଫା ୄଯ , ଦନିଯ ୄଶଷୄଯ ( EoD) ସଭୀକ୍ଷା କାମଥୁ ସବ୍ନାଦନ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ସଭସ୍ତ 

ୁାୄକଟଗୁଡକି-ୄଭନୁ-ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି -> ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ମାଞ୍ଚ ->ଈୄବାକ୍ତା ସଭୀକ୍ଷା ସଟଥକଟ୍ ” Alt + Ctrl + V  

 2.  ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟଗୁଡକି ସଙ୍ି୍କ କଯନୁ୍ତ  

 3.  ୄଯଟର୍ ସଙ୍ି୍କ କାମଥୁକା କାମଥୁ ସବ୍ନାଦନ କଯନୁ୍ତ  

 4.  ଏସ୍ ଏପଟିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୁାୄକଟଗୁଡକୁି ୟୁଅଆଡ଼ଏିଅଆ/ସଅିଆଡ଼ଅିଯ ସବଥଯୄଯ ୄରାର୍ଡ କଯନୁ୍ତ  

 

ଈଚତି ସଭୟୄଯ ୂଯଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ ମାଞ୍ଚକଯଣ 
 

 ମାଞ୍ଚକାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ ଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ   

 ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ  ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ିଓଅଆ ିଓଏ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ସୂଚନା ସହତି 
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ / ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ ୄଯ ଥିଫା ସୂଚନା ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ  

 ଯଫିାଯଯ  ଭୂଖୁ (ଏଚଓଏଫ୍) ଅଧାଯତି  ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ନାଭ, ଅଧାଯ ନଭଳର୍ / ଏଚଓଏଫ୍ ଙ୍କ 
ଆଅଆଡି  ଏଫଂ  ନଫିାସୀଙ୍କ ଭୂ ପ୍ରଭାଣ(ିଓଅଯ)ାଆଁ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ / ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ 
ୄଯ ସତୁାିତ ଏଫଂ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବାଫୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖି କଯାମିଫା ଈଚତି 

 ମଦି ଶଶୁିଯ ଫୟସ   5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ୄହାଆଥାଏ, ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ିଓଅଆ ଏଫଂ ିଓଏ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଅଫଶୁକ ନୁୄହଁ, ୄମଈଁଠାୄଯ ପ୍ରକୃତ ଜନମ 
ପ୍ରଭାଣ ତାଯଖି, ଅଧାଯ ନଭଳର୍/ନୁଥା ିତାଭାତାଙ୍କ EID ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ  / ସଂୄଶାଧନ ପଭଥୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖନୀୟ  
ଯୂୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯାମାଆଥାଏ  

 ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା-ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ  ନାଭ  ଏଫଂ  ଅଧାଯ ନଭଳର୍ , ଅଧାଯ  ଞ୍ଜୀକଯଣ  /ସଂୄଶାଧନ  ପଭଥୄଯ 
ୄଯକର୍ଡଥ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ସୁନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଏଣ୍ଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହଫା ଅଫଶୁକ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ୄଯ ଞି୍ଜକୀୟଙ୍କ ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯ ନଫିାମଥୁ ୄଟ  
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 ୂଫଥ- ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡ ି  

 ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଫୁଫହୃତ ୂଫଥ-ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡ଼ଯି (ମଦ ିଈରବ୍ଧ ଥାଏ) 
ଫୁଫହାଯ କଯ ିୂଫଥ-ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ତଥୁ ୁନଃଈର୍ଦ୍ଧାଯ କଯାମାଆଥାଏ 

 ୂଫଥ- ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡ ିପ୍ରୄଫଶ କଯ ି"ୄଗା‚ କିକ୍ କଯନୁ୍ତ। ୂଫଥ- ଞ୍ଜୀକଯଣ  
ତଥୁ ସଭଳନ୍ଧୀୟ ୄକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିୄଯ ଧୁୁଷିତ ୄହଫ 

 ଏହ ିୂଫଥ- ଞ୍ଜୀକଯଣ  ତଥୁ ହୁଏତ ସଂୄଶାଧନ ାଆଁ ଅଫଶୁକ କଯିାୄଯ 

 ଏନ୍  ି ଅର୍  ଯସଦି ସଂଖୁା   

ମଦ ିଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ାଖୄଯ ଏନ୍ ିଅର୍ ଯସଦି୍ ଥାଏ , ତାୄହୄର ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯସଦି ସଂଖୁା ୄଯକଡଥ 
କଯାମାଆଥାଏ, ନୄଚତ ଏନ/ଏ ଚହି୍ନଟ କଯାମାଆଥାଏ  । 

 ସବୁ୍ନର୍ଣ୍ଥ ନାଭ    

   ଦସ୍ତାୄଫଜ ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନାଭ ୄଯକଡଂି କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଭୂ ଯଚିୟ 
ଦସ୍ତାୄଫଜ ଗୁଡକିଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ । 

 ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ନାଭ ୄଯକର୍ଡଥ କଯଫିା ସଭୟୄଯ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା ନୁସଯଣ କଯନୁ୍ତ: 

– ସବୁ୍ନର୍ଣ୍ଥ ନାଭ ପ୍ରଫଷି୍ଟ କଯନୁ୍ତ – ତାଙ୍କଯ/ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ଫସି୍ତାଯ ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କଯ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ୄଯକଡଥ ଭଧ୍ୟ କଯନୁ୍ତ । ଈଦାହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ, ଫାସନି୍ଦା କହିାଯନ୍ତ ିୄମ ତାଙ୍କ ନାଭ ଫ.ି ଫଜିୟନ୍ ୄଟ କନୁି୍ତ ତାଙ୍କଯ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ ୄବଙ୍କଟଯଭଣ ଫଜିୟନ୍ ୄଟ 

– ଏଥିୄଯ ବିଫାଦନ କଭିଳା େୀ, େୀଭତ,ି େୀଭାନ, ୄଭଜର୍, ଯଟିାଏର୍ଡ, ଡଃ, ଆତୁାଦ ିନ୍ତବଥୂ କ୍ତ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

– ୄଫୄୄଫୄ ୄଛାଟିରା ଏଫଂ ଶଶୁିଙ୍କ ଜନମ ତାଯଖି ଦଶଥାମାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣୄଯ ନାଭ ନଥାଏ। ୄସହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୟାକଯ ିଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ଫୁକି୍ତତ୍ଵଯ 
ନାଭ ଫଷିୟୄଯ ଫଗତ କଯାଆ ଶଶୁିଙ୍କ ାଆଁ ଆଙ୍ଚାକୃତ ନାଭ ୄଦଫା ାଆଁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥ ୄଯ ଈଲି୍ଲଖିତ ନାଭଯ ପ୍ରୄୟାଗ 
କଯନୁ୍ତ  

– 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ଫୟସ ଶଶୁି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ିଓଅଆ/ିଓଏ ଯ ଅଫଶୁକତା  ନଥାଏ ଯନୁ୍ତ ଭୂ ଜନମ ତାଯଖି ଯଚିୟ ଏଫଂ ିତାଭାତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ଜଣଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଜନମ ତାଯଖି ଯଚିୟ ତ୍ରୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯାମାଆଥିଫା ଦଯକାଯ 

–  ରିଙ୍ଗ  
 ଏମ୍ ୁଯୁଷଙ୍କ ାଆଁ 

 ଏଫ୍ ଭହିାଙ୍କ ାଆଁ  

 ଟ ିଟ୍ରାନିୄଜଣିଯଙ୍କ ାଆଁ 

 ଜନମ ତାଯଖି (ଡଓିଫ)ି  

 ଦନି, ଭାସ ଏଫଂ ଫଷଥ  ଦଶଥାଈଥିଫା ପ୍ରମୁଜୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଜନମ ତାଯଖି ୄଯକଡଥ କଯନୁ୍ତ 

 ମଦ ିନଫିାସୀ ଜଭନ ତାଯଖିଯ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ (ଡଓିଫ ିପ୍ରଭାଣ ) ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ , ତାୄଯ "ମାଞ୍ଚ ୄହଫା  ‚
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ଫକ୍ସୄଯ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ନଫିାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡଓିଫ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ଡ୍ରପ୍ ଡାଈନ୍ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ପ୍ରଦାନ 
କଯାମାଆଥିଫା ନାଭ ଚୟନ କଯନୁ୍ତ 

 ମଦ ିନଫିାସୀଙ୍କ ାଖୄଯ (ଡଓିଫ)ିଯ ୄକୌଣସ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ, ଜନମ ତାଯଖି ୄଯକଡ଼ଥ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ "ୄଘାଷିତ  ‚ଫକ୍ସ ଯୀକି୍ଷତ କଯନୁ୍ତ  

 ୄମୄତୄଫୄ ନଫିାସୀ ତଯିକି୍ତ ଜନମ ତାଯଖି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ ସଭଥଥ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟସ ଦଶଥାଆଥାନ୍ତି , ୄଯଟର୍ 
ୄକଫ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଯ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା ପିରଡୄଯ ଫୟସ ୄଯକର୍ଡଥ କଯଫିା ଅଫଶୁକ। ସପେୄେୟାର୍ ସ୍ୱତଃପତୃ ବାୄଫ ଅଣଙ୍କ ଜଭନ ଫଷଥ ଗଣନା 
କଯଫି। 

 ନଫିାସୀଙ୍କ ଠକିଣା ଏଫଂ ୄମାଗାୄମାଗ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି  

 ନଫିାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଘାଷିତ C/O ଠକିଣା ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ 

 ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଠକିଣା ୄଯକଡ଼ଥ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଯଚିୟ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ଠକିଣା ପ୍ରଭାଣଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ 

 PIN ୄକାର୍ଡ ଏଫଂ ୄରଣିଭାକଥଗୁଡକି ସହ ସବୁ୍ନର୍ଣ୍ଥ ଠକିଣା ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ  

 ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା କ୍ଷଯାନ୍ତଯୀକଯଣ ହୁଏତ ୄପାୄନଟକି୍ ଏଫଂ ନୁ କାଯଣଗୁଡକିଯୁ ବୁଲ୍ ୄହାଆାୄଯ , ଏଫଂ ମାହାଦ୍ୱାଯା ମଦ ିଏହା ଭାନୁଅର ବାୄଫ 
ସଠକି୍ କଯଫିା ଏଫଂ ନଫିାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଶିି୍ଚତ୍କଯଣଯ ଅଫଶୁକତା ୄହାଆାୄଯ 

 ମଦ ିିଓଏଯ ଡ୍ରପ୍ ଡାଈନ୍ ତାରିକାୄଯ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ସୁସଜ୍ଜତି ଈରବ୍ଧ ନାହିଁ , ତାୄହୄର ଏହା ିଓଏ ଦସ୍ତାୄଫଜ ନୁହଁ ଏଫଂ ନଫିାସୀଙୁ୍କ ୄକଫ 
ନୁୄଭାଦତି ିଓଏ ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ କୁହାମାଈଛ।ି ଏଯ ିଯସି୍ଥିତିୄ ଯ ୄମମଥୁନ୍ତ ନଫିାସୀ ନୁଭତ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ୄହାଆନାହିଁ  ୄସମଥୁନ୍ତ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମାଆାଏ ନାହିଁ । 

 ନଫିାସୀଙ୍କ ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପଭଥୄଯ ୄମାଡାମିଫା ଅଫଶୁକ। ଏହା ତଯିକି୍ତୄଯ , ନଫିାସୀଙୁ୍କ ସ୍ଥିତ ି
ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଆ-ୄଭଲ୍ ID ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ଅଧାଯ-ଅଧାଯତି ୄସଫାଗୁଡକି ଫୁଫହାଯ କଯଫିାକୁ ଈତ୍ସାହତି କଯିାଯନ୍ତ।ି  

 ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସହତି ସବ୍ନକଥ (ସର୍ତ୍ଥଭୂକ)  

 ଏହା ୄକଫ ଯଫିାଯଯ ଭୂଖୁ ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ ଈର୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ 

 ିତା / ସ୍ୱାଭୀ / ଫବିାଫକ କଭିଳା ଭାଅ / ସ୍ତ୍ରୀ / ଫବିାଫଙ୍କ ୂଯଣ କଯଫିା ୄକ୍ଷତ୍ର ଆଙ୍ଚାଧୀନ ୄଟ । ମଦ ିଫାସନି୍ଧାଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଛ,ି ଏହା ୄଯକର୍ଡଥ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଫୟସ୍କ ଈନମୁକ୍ତ କଯଫିାକୁ ଚାହୁଁନାହଁାନ୍ତି , ତାୄଯ ୄଚକଫକ୍ସ "ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସହତି ସବ୍ନକଥ ‚
ୄଯ "ଦିମାଆ ନାହିଁ  ‚ଚୟନ କଯନୁ୍ତ  

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଶଶୁିଙ୍କ ଫୟସ 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ୄହାଆଥାଏ , ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ିତାଭାତା /ସବ୍ନକଥୀୟଙ୍କ ଅଧାଯ 
ନଭଳର୍/ଆଅଆଡ ି ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ବାୄଫ ୄଯକର୍ଡଥ କଯାମାଆଥାଏ 

 ଈଦ୍ ୄ ଘାଷଣା  

ଅଧାଯଯ ଧାଯା 3(2) ଧିନୄଯ ଈଦ୍ ୄ ଘାଷଣା (ଈଦ୍ଦଷି୍ଟ ଫତିଯଣଯ ଅଥକି ଏଫଂ ନୁାନୁ ସଫସଡିି, ରାବଗୁଡକି ଏଫଂ ୄସଫାଗୁଡକି) ଧାଯା, 2016: 

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଫାସନି୍ଦା ଏହ ିଈଦ୍ ୄ ଘାଷଣା ଫଯୁିଧୄଯ ନଜିଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ଟି ଚହି୍ନ ପ୍ରଦାନ କଯଛିନ୍ତ ି

 ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଏହ ିଈଦ୍ ୄ ଘାଷଣାଯ ନୁଭାନ ଫଷିୟୄଯ ସୂଚତି କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 ୄଯଟଯ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଫଥୄରାକନ  
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 ୄଯଟର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭାପ୍ତ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ୄଯଟର୍ ପ୍ରଥୄଭ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଗୁଯୁର୍ତ୍ୂର୍ଣ୍ଥ ପିରଡଗୁଡକି ଢଫିା ଅଫଶୁକ। ୄଯଟର୍ ନଶିି୍ଚତ 
ବାଫୄଯ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ପିରଡଗୁଡକି ନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ: 

– ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ନାଭଯ ଫନାନ (ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ) 

– ସଠକି୍ ରିଙ୍ଗ (ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ) 

– ସଠକି୍ ଫୟସ/ଜନମ ତାଯଖି(ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ) 

– ଠକିଣା - ିନ୍ ୄକାର୍ଡ; ଫରିିଡଂ; ଗ୍ରାଭ/ ଫଜାଯ/ ସହଯ; ଜଲି୍ଲା; ଯାଜୁ(ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ) 

– ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ - ିତାଭାତା/ସ୍ତ୍ରୀ/ଫବିାଫକ ; ସବ୍ନକଥଙ୍କ ନାଭ(ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ) 

– ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ୄପାଟଗ୍ରାପିଯ ସଠକିତା ଏଫଂ ସ୍ୱଙ୍ଙତା(ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ) 

– ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ (ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ) 

– ଆୄଭଲ୍ ID (ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ) 

 ୄଯଟର୍ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄମ ୄଟକ୍ସଟ ୄମଯକି ିNA, N/A କଭିଳା ND ପିରଡସୄଯ ପ୍ରୄଫଶ ୄହାଆଛ ିମାହାଯ ୄକୌଣସ ିସୂଚନା ନାହିଁ 

 ନଫିାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପଭଥ ୄଯ ଦଅିମାଆନଥିଫା ତଥୁକୁ ଏହସିଫୁ ଣ-ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ପିରଡଗୁଡକୁି ଖାରି ଛାଡନୁ୍ତ 

 ନଫିାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଷୃ୍ଠୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅୄଫଦନୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖିତ ସବ୍ନପର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନାକୁ ନଅିମିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ନ୍ତଭି ଯୂ ୄଦଫା ୂଫଥଯୁ 
ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା ନୁଫାଦ ନଫିାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂସ୍ଥାିତ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

 ୄଯଟର୍ / ସୁଯବାଆଜର୍ / ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା / HoF ସାଆନଫ୍  

 ୄଯଟଯଙୁ୍କ ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ସାଆନ୍ ଫ୍ କଯଫିାକୁ ତାଙ୍କଯ ଟିଚହି୍ନ ପ୍ରଦାନ କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 ସୁଯବାଆଜର୍ ସାଆନ୍ ଫ୍ ସକି୍ରୟ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ଫାୟୄଭାଟ୍ରକି୍ ଫୁତକି୍ରଭଣଗୁଡକିଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଛ  ି

 5 ଫଷଥ ଫୟସଯୁ କଭଯ ିରାଙ୍କ ାଆଁ, ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୁନଶିି୍ଚକଯଣ ରିଙ୍୍କ ୄହାଆଥିଫା ିତାଭାତା/ସବ୍ନକଥୀୟଙ୍କ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛନ୍ତି 

 ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା/HoF ଅଧାଯତି ଞ୍ଜୀକଯଣ, ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫାୟୄଭାଟ୍ରକି୍ ସୁନଶିି୍ଚତକିଯଣ/ HoF କୁାଚର୍ ୄହାଆଛ ି

 ସ୍ୱୀକୃତ ିସିଯ ପି୍ରଣ୍ଟ  

 ୄଯଟଯଙୁ୍କ EID (ଞ୍ଜୀକଯଣ ID) ଧାଯଣ କଯଥିିଫା ସ୍ୱୀକୃତ ିସିଯ ପି୍ରଣ୍ଟ ଫାହାଯ କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ କାଈଣ୍ଟର୍ ସିୄଯ ସାଆନ୍ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଏହାକୁ ସ୍କାନ୍ କଯଫିା ାଆଁ ୄଯଟଯଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ 
କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କାନଂି  

 ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ସଠକି୍ ପମ୍ଥ, ପ୍ରକୃତ ସଭଥତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଏଫଂ ସାଆନ୍ ୄହାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସିପ୍ EID 
ଧାଯଣ କୄଯ (ଞ୍ଜୀକଯଣ ID) ଞ୍ଜୀକଯଣ ସବ୍ନର୍ଣ୍ଥ କଯଫିାକୁ ସ୍କାନ୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ 

 ସଭସ୍ତ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ନଫିାସୀଙୁ୍କ ୄପଯସ୍ତ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯଟଯ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ ନୁୄହଁ 
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ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କଯଫିା ାଆଁ ଫସୃି୍ତତ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା 
 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି ଡବିାଆସଗୁଡକିଯ ଡାଟା କୁାଚର୍ କଯଫିାକୁ STQC ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ଫାୟୄଭାଟ୍ରକି୍ ଈକଯଣଗୁଡକି ଫୁଫହାଯ କଯଫିା 
ଅଫଶୁକ, ଥଥାତ୍ ଟିଚହି୍ନ ପି୍ରଣ୍ଟ ଏଫଂ ଅଆଯସି୍ କୁାଚର୍ ଡବିାଆସଗୁଡକି। ସାଟପିିୄକଟ୍ ମୁକ୍ତ ଫାୟୄଭାଟ୍ରକି୍ ଡବିାଆସଗୁଡକି STQC ୄେଫସାଆଟ୍ 
http://www.stqc.nic.in/ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛ ି

 

 
 ଟିଚହି୍ନକୁ ଫାଭ ହାତଯ ସଭସ୍ତ ଚାଯଟି ିଅଙୁ୍ଗଯି କ୍ରଭୄଯ ଧଯ ିଯଖିଫା ଅଫଶୁକ ମାହା ୄଯ ଡାହାଣ ହାତଯ ସଭସ୍ତ ଚାଯଟି ିଅଙୁ୍ଗଗୁିଡକି ଏଫଂ 

ୁଣି ଦୁଆ ଅଙୁ୍ଗ ି

 କୁାଚର୍ ସକ୍ଷଭ କଯଫିାକୁ ଅଙୁ୍ଗଗୁିଡକି ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡବିାଆସୄଯ ସଠକି୍ ବାଫୄଯ ସ୍ଥାନତି କଯଫିା ଅଫଶୁକ  

 ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡବିାଆସୄଯ ୄକୌଣସ ିପ୍ରତୁକ୍ଷ ରାଆଟ୍ ସାଆନଂି ନଯହଫିା ଅଫଶୁକ। ଅଙୁ୍ଗଗୁିଡକି ସ୍ଥାନ କଯଫିା ାଆଁ ଟିଚହି୍ନ ଡବିାଆସଗୁଡକିୄଯ 
ଚହି୍ନଟକଗୁଡକି ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ। 

 ଅଙୁ୍ଗଗୁିଡକି ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡବିାଆସୄଯ ସଠକି୍ ବାଫୄଯ ସ୍ଥାନତି କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଡବିାଆସଯ ୄଣ୍ଟ ସପା କଯଫିାକୁ ସଭୟ ସଭୟୄଯ କଞ୍ଚା କାୄଯ ତଅିଯ ିୄାଷାକ ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ 

 ୄପକସ୍ ୄପାଟଗୁଡକି ଫାହାୄଯ, ୄକଫ ଅଶଂକ ପୄଟାଗୁଡକି କୁାଚର୍ ୄହଈଛ ିସଭୟ ସଭୟୄଯ ଖଙ୍ଙଥ ାଆଁ ଈକଯଣଯ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ। 

 ଟିଚହି୍ନ କଟ୍ ଫ୍, ଦା/ଦାଗକୁ ଟିଚହି୍ନ, ମଥୁାପ୍ତ ଚା କାଯଣଯୁ ଫହୁତ ହାରୁକା ପି୍ରଣ୍ଟଯ ଯଭିାଣ ସୂଯୁ ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ୄହଫ  

 ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ହାତ ସପା ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ (କାଦୁଅ, ୄତରୁଅ ଆତୁାଦ ିନୁୄହଁ )। ମଦ ିଅଫଶୁକ , ନଫିାସୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ହାତ ାଣି ଏଫଂ ସାଫୁନୄଯ 
ୄଧାଆଫାକୁ କୁହ 

 ଟିଚହି୍ନ ତୁଧିକ ଶୁଖିରା କଭିଳା ଦା ନୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ।  

 ନଫିାସୀଙୁ୍କ ନୁୄଯାଧ କଯାମିଫା ଅଫଶ୍ /ମକ କ ିୄସ ଈର୍ତ୍ଭ ସବ୍ନକଥ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ଏଫଂ କୁାଚର୍ 
ୄହାଆଥିଫା ଟିଚହି୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଧିକର୍ତ୍ଭ କଯଫିାକୁ ଚାଯି -ଅଙୁ୍ଗ ିକୁାଚର୍ କଯଫିାକୁ ଟିଚହି୍ନ ସ୍କାନଯ 
ଫାଭ ହାତ/ଡାହାଣ ହାତ/ଦୁଆ ଅଙୁ୍ଗଠଯି ସଭସ୍ତ ଚାଯଟି ିଅଙୁ୍ଗଠ ିଯଖିଫାକୁ ନୁୄଯାଧ କଯଫିା ଅଫଶୁକ  

 ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଅଙୁ୍ଗଠଗୁିଡକି ସଧିା ଯଖାମାଆଛ ିଏଫଂ ୄସମଥୁନ୍ତ ଅଙୁ୍ଗଠଯି ଶୀଷଥ ସଂମୁକ୍ତ ଯଖନୁ୍ତ କ ି
ଟିଚହି୍ନ ସ୍କାନର୍ ୄଯ ବର ବାଫୄଯ ଯଖାମାଆଛ।ି 

 ମଦ ିସ୍ୱତଃପତୃ ବାୄଫ କୁାଚର୍ ୄହାଆନାହିଁ , ୄତୄଫ ୄଯଟଯଙୁ୍କ 4 ଥଯ କୁାଚର୍ କଯଫିା ଅଫଶୁକ 
ୄମମଥୁନ୍ତ କ ିଡବିାଆସୄଯ ସଭସ୍ତ ଅୄରାକ ସଫୁଜ ଯଙ୍ଗଯ ନୄହାଆଛ।ି 

ଟିଚହି୍ନ କୁାଚଯ 
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 କୁାଚର୍ ଫପି ୄହାଆଥିଫା ସଭୟୄଯ ୄଯଟଯଙୁ୍କ ସୁନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ କି୍ରୟାୄମାଗୁ ଭତାଭତ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ। ସପେୄେୟାର୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ 
ୄହାଆଥିଫା କଛି ିଅଆନଗତ ଭତାଭତଗୁଡକି ୄହଈଛ :ି 

 ଈସ୍ଥିତ ଥିଫା ଟିଚହି୍ନ ଅଶା କଯାମାଈଥିଫା ଅଙୁ୍ଗଠଗୁିଡକି ସହତି ୄଭକ ୄହଈନାହିଁ 

– ଅଙୁ୍ଗଠ ିସଠକି୍ ବାଫୄଯ ସ୍ଥିତ ିୄହାଆନାହିଁ 

– ଧିକ ଚା ୄହାଆଛ ି(ଡୁୁଟୀ ସାଆୄକଲ୍) 

– ଟିୄ କ ଧିକ ଚା 

– ୄକନ୍ଧ ଞ୍ଚ ନିୄ ଖାଜ 

– ତୁଧିକ ଅର୍ଦ୍ଥତା (ଓଦାଣ) 

– ତୁଧିକ ଶୁଖିରା 

 ଛଡିା ୄହାଆଥିଫା ସ୍ଥିତିୄ ଯ ଟିଚହି୍ନ ୄଦଫା ସୄଫଥାର୍ତ୍ଭ  ୄଟ 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ତଯିକି୍ତ ଅଙୁ୍ଗଠ,ି ତଯିକି୍ତ ଅଙୁ୍ଗଠକୁି ଈୄକ୍ଷା କଯ ିଭୂଖୁ ାଞ୍ଚଟ ିଅଙୁ୍ଗଠ ିକୁାଚର୍ କଯନୁ୍ତ 

 ଟିଚହି୍ନ କୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଅଙୁ୍ଗଠ ିସଠକି୍ ସ୍ଥାନୄଯ ଛ ି

 ନିୄ ଖାଜ ଅଙୁ୍ଗଠ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄ ଖାଜ ଅଙୁ୍ଗଠ ିଚୟନ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫାଦ ହୁାଣିରିଙ୍ଗ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ାନ କଯନୁ୍ତ 

 

 ଫାଭ କଭିଳା ଡାହାଣକୁ ଅଖିକୁ ସଠକି୍ ସଂଯକ୍ଷଣ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ୄଯାଲ୍ ୄକାଣଯ ଅଧାଯ ସଠକି୍ 
ନୁଭାନ ାଆଁ ନୁଭତ ିୄଦଆଥାଏ 

 ଏକ ୄାୄଟ୍ରଟ୍ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ୄନଫା ଯ,ି ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ଥିଯ ସ୍ଥିତକୁି ୄସଟ୍ କଯଫିାଯ ଅଫଶୁକତା ୄହଫ 

 ସପେୄେଯ ଅଆଯସି୍ ଛଫଯି ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଭା କଯଫିାକୁ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆଥାଏ। କୁାଚର୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ସଭୟୄଯ ୄଯଟଯ ଭତାଭତ ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ ଏକ  
ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ଛଫ ିଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଭୂରୁାଙ୍କନ କଯାମାଆଥାଏ। ମଦ ିକୁାଚର୍ ୄହାଆଥିଫା ଅଆଯସି୍ ଛଫ ିମଥୁାପ୍ତ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ୄଟ ତାୄହୄର ସପେୄଓଳୟାର୍ 
ୄଯଟଯଯ କ୍ରିୟାଶୀ ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀ ସହତି ଅରଟ୍ଥ କଯଥିାଏ । ସପେୄେୟାର୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା କଛି ିଅଆନଗତ ଭତାଭତଗୁଡକି ୄହଈଛି: 

– ଯନ୍ଧ୍ର (ଅଆଯସିଯ ଅଫଶୁକ ଂଶ ଦୃଶଭାନ ୄହଈନାହିଁ) 

– ଅଆଯସି୍ ୄପାକସୄଯ ନାହିଁ 

– ନିୄ ଯଖିଫା ବୁଲ୍ (ନଫିାସୀ ଦୂଯୄଯ ୄଦଖାମାଈଛନ୍ତ)ି 

– ଅଖି ିତୁା ପ୍ରସାଯଣ  

 ଅଆଯସି୍ କୁାଚର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତ ିସଂଭଳଦୀନଶୀ ୄଟ। ୄକୌଣସ ିପ୍ରତୁକ୍ଷ କଭିଳା କୃତ୍ରଭି ପ୍ରକାଶ ସଧିା ନଫିାସୀଯ ଅଖିଯ ପ୍ରତଫିଭିଳ ନକଯଫିା 
ଅଫଶୁକ 

 ଡବିାଆସ୍ ସ୍ଥିଯ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ। ମଦ ିଡବିାଆସଙୁ୍କ ନଫିାସୀ ଦ୍ୱାଯା ନିୄ ୟାଜତି କଯଫିାଯ ଅଫଶୁକତା ୄଟ , ୄତୄଫ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ / 
ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ଡବିାଆସ୍ ସ୍ଥିଯ ଯଖିଫାୄଯ ସହାୟତା କଯିାୄଯ 

 ଭୁହଁଯ ଛଫ ିକୁାଚର୍ କଯଫିାକୁ ଫୁଫହାଯ ୄହଈଥିଫା ୄଟଫୁଲ୍ ରାଆଟ୍ ଅଆଯସି୍ କୁାଚର୍ କଯଫିା ସଭୟୄଯ ଫନ୍ଦ ୄହଫା ଅଫଶୁକ  

ଅଆଯସି୍ କୁାଚଯ 
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 ନଫିାସୀ ସୂମଥୁକଯିଣ କଭିଳା ନଫିାସୀସୀଙ୍କ ଅଖିୄଯ ଝରକ କଯୁଥିଫା ନୁ ଈଜ୍ଜର ଅୄରାକ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ କଯଫି ଏଫଂ ଯଭିାଣସୂଯୁ ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା 
ଥିଫା ଛଫ ିୄହଫ 

 ୄଯଟଯ ନଫିାସୀଙୁ୍କ ସଧିା କୁାୄଭଯାୄଯ ୄଦଖିଫାକୁ ନିୄ ର୍ଦ୍ଧଥଶ ୄଦଫା ଅଫଶୁକ , ଅଖିକୁ ୄଖାରା କଯି , ରକ କାନୁ୍ତ ନାହିଁ ଏଫଂ ଅଆଯସି୍ 
କୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ସ୍ଥିଯ ଯୁହନୁ୍ତ  

 ମଦ ିନଫିାସୀଙୁ୍କ ଅଆଯସି୍ ସ୍କାନ୍ ଏଫଂ ୁନକୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ସୁଫଧିା ୄହଈଛି , ୄତୄଫ ୄଯଟର୍ ନୁ ଫଫିଯଣୀକୁ କୁାଚର୍ କଯଫିାକୁ 
ରଗା ସି୍କରନୄଯ ମାଆାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ୁଣି ଅଆଯସି୍ କୁାଚଯକୁ ୁନଃ ୄପଯିାଯିୄ ଫ। ଏହ ିଅଆଯସି୍ କୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ଅଖିଯ ଫଡ ଯଖିଫାକୁ 
ନଯିନ୍ତଯ ଦଫାଫଯୁ ନଫିାସୀଙୁ୍କ ଅଯଭ ୄଦଫ 

 ୄଯଟର୍ କୁାଚର୍ କଯଫିା ସଭୟୄଯ ୄଧୌମଥୁ ଯଖିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସି୍କରନୄଯ ଅଗକୁ ଏଫଂ ଅଗକୁ ୄନବିୄଗଟଂି କଯଫିାକୁ 
ଫଦୄଯ ୄସ୍କରାଲ୍ କଯଫିା ଫଦୄଯ ଡବିାଆସ୍ ପ୍ରତକିି୍ରୟାଯ ପ୍ରତକି୍ଷା କଯଫିାକୁ ଡଥିାଏ 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଆଯସି୍ କୁାଚର୍ କଯଫିାଯ ଅଫଶୁକତା ନୁୄହଁ , ୄଯଟଯଙୁ୍କ ଅଆଯସିଯ 4ଟ ିଅଆଟମ୍ କୁାଚଯ କଯଫିାଯ ୄଚଷ୍ଟା 
କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 

 ସ୍ଥିତ:ି ଭୁହଁଯ ୄପାଟ କୁାଚର୍ କଯଫିା ାଆଁ, ୄଯଟଯଙ୍କ ାଆଁ ସଠକି୍ ଦୂଯତାୄଯ କଭିଳା ସଠକି୍ ଭୁର୍ଦ୍ାୄଯ 
ନଜିକୁ ସ୍ଥିତିୄ ଯ ଯଖିଫାକୁ ନଫିାସୀଙୁ୍କ ଫଦୄଯ କୁାୄଭଯାକୁ ସଭାୄୟାଜତି କଯଫିାକୁ ସୁଝାଫ ୄଦଫା 
ଅଫଶୁକ। ସମ୍ମଖୁ ଭୁର୍ଦ୍ାୄଯ କୁାଚର୍ କଯଫିାଯ ଅଫଶୁକତା ଛ ିଏହାଯ ଥଥ ୄକୌଣସ ିସ୍ଥିଯ 
ୁନଯାଫର୍ତ୍ଥନ କଭିଳା ରଭଳା 

 ୄପାକସ୍  କୁାଚର୍ ୄହାଆଥିଫା ବିଡଓି ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ସ୍ୱତଃ ୄପାକସ୍ ଏଫଂ ସ୍ୱତଃ -କୁାଚର୍ ପ୍ରକାମଥୁଗୁଡକି ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ। ଅଈଟୁଟ୍ 
ଛଫକୁି ଏକ୍ସୄାଜର୍, ଣପ୍ରାକୃତକି ଯଙ୍ଗଯ ରାଆଟଂି, ଏଫଂ ୄଯଡଅିଲ୍ ଫକୃିତ ିଈୄଯ କଭିଳା ତୄ ଗତ ିପଷ୍ଟୄଯ ିଡତି ନୄହଫା ଜଯୁଯୀ 

 ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ: ବିଫୁକି୍ତ ସ୍ୱତଃସତୃ ଭୁହଁଯ ଚହି୍ନଟକିଯଣ ପ୍ରଦଶଥନକୁ ଦୃଢ ବାଫୄଯ ପ୍ରବାଫତି କଯଥିାଏ ଏଫଂ ଭନୁଷୁ ଦ୍ୱାଯା ସଠକି୍ ଦୃଶୁ ନଯିକ୍ଷଣକୁ 
ପ୍ରବାଫତି କଯଥିାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଢତାଯ ସହତି ସୁାଯଶି କଯାମାଆଥାଏ କ ିଭୁହଁଯ ପ୍ରାକୃତକି (ନହସଫିା) ବିଫୁକି୍ତ ସହତି ଧଯ ିଯଖିଫା ଅଫଶୁକ , ଓଠ 
ଫନ୍ଦ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ଈବୟ ଅଖି ୄଖାରାଛ  ି

 ଅୄରାକ: ଖଯା ଅୄରାକ ଭୁହଁ ଚହି୍ନଟକିଯଣ ପ୍ରଦଶଥନୄଯ ଏକ ଈର୍ତ୍ଭ ପ୍ରବାଫ କାଆଥାଏ। ଭାନଫ ୄଯଟର୍ ାଆଁ ଖଯା ଅୄରାକ ସହତି 
ଭୁହଁଯ ଫିୄ ଶଷଣ ଏଫଂ ଯଚିୟ କଯଫିାୄଯ ସୁଫଧିା ୄହାଆଥାଏ। ଈଚତି୍ ଏଫଂ ସଭାନ ଯୂୄଯ ଫତିଯତି ଅୄରାକ ଫୁଫସ୍ଥାଯ ଫୁଫହାଯ ଏହ ି
ବାଫୄଯ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ କ ିଭୁହଁୄଯ ୄକୌଣସ ିଛା ନାହିଁ , ନଜଯୄଯ ୄକୌଣସ ିଛା ନାହିଁ ଏଫଂ ୄକୌଣସ ିଚହି୍ନତି ୄହଈଥିଫା ଦାଗ ନାହିଁ। 
ଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ଠକି୍ ଈୄଯ ୄକୌଣସ ିଅୄରାକ ଫୁଫହାଯ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ନୁୄହଁ କାଯଣ ଏହା ଛାୟଯ କାଯଣ ୄହାଆାୄଯ। ଅୄରାକଯ 
ଫଛିାଆଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସମ୍ମଖୁୄଯ ଯଖାମିଫା ଅଫଶୁକ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଅଖିଯ ତୄ ୄକୌଣସ ିଛାୟା ନଯହୁ 

 ଚଷଭା: ମଦ ିସାଧାଯଣତଃୄଯ ଚଷଭା ିନୁ୍ଧଛନ୍ତ,ି ଏହା ସୁାଯଶି କଯାମାଈଛ ିୄମ ୄପାଟଗ୍ରାଫ୍ ଚଷଭା ଫନିା ନଅିମାଆଛ।ି  

 ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକି: ଭୁହଁଯ ୄକୌଣସ ିବାଗକୁ ଅଫଯଣ କଯୁଥିଫା ଜନିଷି ଫୁଫହାଯ ନକଯଫିାକୁ ନୁଭତ ିଦିନୁ୍ତ। ଏହା ଫୁତତି, ଗଡ ିଯ ିଧାଭିକ ଜନିଷି, 
ାଯବ୍ନାଯକି ପ୍ରଥା ବାଫୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୁଭତ ିଦଅିମାଆଥାଏ 

 ୄଯଟଯଙୁ୍କ ସପେୄେୟାର୍ ଅଫଶୁକତା ୂଯଣ କଯୁଥିଫା ସଫଥାଧିକ ସମ୍ଭଫ ଭୁହଁଯ ଛଫକୁି ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିାକୁ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 ିରାଙ୍କ ାଆଁ , ଏହା ସି୍ୱକାଯ କଯାମାଆଛ ିୄମ ିରା ଭାତାିତାଙ୍କ ୄକାୄଯ ଫସିାଯଫି , କନୁି୍ତ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ କ ିଭୁହଁ ସହତି 
ଭାତାିତାଙ୍କ ଭୁହଁ କୁାଚର୍ ନୄହାଆଛ ି 

 ଫପି ୄହଈଥିଫା କୁାଚର୍ ାଆଁ କି୍ରୟାଶୀ ପ୍ରତକିି୍ରୟାଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ। ସପେୄେୟାଯୄଯ ଥିଫା କଛି ିକି୍ରୟାଶୀ ଭତାଭତଗୁଡକି : 

– ୄକୌଣସ ିଭୁହଁ ୄଦଖାନମିଫା 

– ନଫିାସୀ ଫହୁତ ଦୂଯୄଯ ଛନ୍ତ ି(ଆନୁଟ ଛଫିୄ ଯ ଅଖିତ ଦୂଯତା 90ଯୁ କମ୍ ଛ)ି 

– ନଫିାସୀ ଫହୁତ ାଖୄଯ ଛନ୍ତ ି(ଆନୁଟ ଛଫିୄ ଯ ଅଖିଯ ଦୂଯତା ଛଫଯି ୄଭାଟାଆଯୁ ଏକ ତୃତୀୟାଶଯୁ ଧିକ) 

ଭୁହଁଯ ୄପାୄଟା କୁାଚଯ 
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– ଚତି୍ରାଙ୍କନ (ସଧିା ୄଦଖନୁ୍ତ) 

– ମଥୁାପ୍ତ ଅୄରାକ 

– ଫହୁତ କମ୍ ଭୁହଁ ୄଗାନୀୟତା (ଭୁଖା, ଫସୁ୍ତ ଭାନଫ ଭୁହଁ ବାଫୄଯ ଚହି୍ନଟ ୄହଈନାହିଁ) 

– ଚତି୍ରାଙ୍କନ (ଅଈଟୁଟ ଛଫିୄ ଯ ୟାେ ୄକାଣ 11.5 ଡଗି୍ରୀଯୁ ଧିକ ୄଟ) 

– ଣ-ୟୁନପିମ୍ଥ ରାଆଟ୍ (ଛଫ ିଅଈଟୁଟୄଯ ଥିଫା ଭୁହଁ) 

– ବୁଲ୍ ଷୃ୍ଠଟ (ଆନୁଟ ଛଫିୄ ଯ) 

– ମଥୁାପ୍ତ ଅୄରାକ (ଅଈଟୁଟ୍ ଛଫଯି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଖଯା ୄଗ୍ର ଭୂରୁ) 
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ଧ୍ୟାୟ 6  

 
ଫୁତକି୍ରଭ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
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ଧ୍ୟାୟ 6: ଫୁତକି୍ରଭ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

 
ଏଯ ିୄକୌଣସ ିଈଦାହଯଣ ୄହଫ ୄମଈଁଠାୄଯ ଜୄଣ ନଫିାସୀ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ସକୁ ୂଯା ୄସଟ୍ ୄଦଫା ସ୍ଥିତିୄ ଯ ଯହଫି ନାହିଁ , ୄମଯକି ିକ୍ଷତ , ଅଙୁ୍ଗଠ ି / ହାତଯ 
ଫିୄ ଛଦନ ଏଫଂ ଅଖି ସହତି ସଭାନ ସଭସୁାଗୁଡକି। ଏଯ ିଫୁତକି୍ରଭକୁ ସମ୍ଭାଫିା ସଭୟୄଯ ନଭିନରିଖିତ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭାକୁ ାନ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ। 
 

ସଭସୁା 
ହୁାଣିରିଙ୍ଗ ଟିଚହି୍ନ ଛଫ ିକୁାଚଯୄଯ 

ଫୁତକି୍ରଭଗୁଡକି ଯାଭଶଥଗୁଡକି 

ନିୄ ଖାଜ / ପାଟ ଥିଫା / 
ଟଥିିଫା ଅଙୁ୍ଗଠଗୁିଡକି 

 

1. ଫୁତକି୍ରଭ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ସହତି ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ ଫୁତକି୍ରଭଯ ପ୍ରକାଯ ପଷ୍ଟ 
ବାଫୄଯ ଚହି୍ନଟ କଯଫିା ଅଫଶୁକ। 

2. ଫାକ ିଅଙୁ୍ଗଠଯି ଟିଚହି୍ନ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛ।ି 

3. ଫାସନି୍ଧାଙୁ୍କ ଏହ ିଯସି୍ଥିତ ିଫଷିୟୄଯ ପ୍ରକି୍ରୟା କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ 
କୁହାମିଫ 

ସଭସୁା 
ହୁାଣିରିଙ୍ଗ ୄ ଯ ଫଶିଷି୍ଟ  

ଅଆଯସି୍ ୄ ପାଟ କୁାଚର୍ ଯାଭଶଥଗୁଡକି 

ଅଆଯସି୍ ୄପାଟ କୁାଚର୍ 
କଯଫିା ସମ୍ଭଫ ୄହାଆନଥାଏ 

 

1. ମଦ ିୄଗାଟଏି କଭିଳା ଈବୟ  ଅଖିଯ  ଣ-ଫଦିୁଭାନ କାଯଣଯୁ  ଅଆଯସି୍  
ଛଫ ି କୁାଚର୍  କଯଫିା  ସମ୍ଭଫ  ନହୁଏ  କଭିଳା  ୄଗାଟଏି  କଭିଳା  ଦୁଆଟ ି 
ଅଖିୄଯ  ଫୁାୄଣିଜ୍  ୄହାଆଛ ି  / ୄମ ୄକୌଣସି  ଂୟ କୂଯୂତା କଭିଳା 
ୄଯାଗ ୄହାଆଥାଏ, ସଭାନ ସଷି୍ଟଭ ୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ  ୄହାଆଥାଏ     । 

2. ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ଏହ ିଯସି୍ଥିତ ିଫଷିୟୄଯ ପ୍ରକି୍ରୟା କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ 
କୁହାମିଫ 

ୄଟଯା ଦୃଷି୍ଟ / ସନୁ୍ତରିତ 
ଅଖି 

 

 

1. ଫୁତକି୍ରଭ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ସହତି ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ ଫୁତକି୍ରଭଯ ପ୍ରକାଯ ପଷ୍ଟ 
ବାଫୄଯ ଚହି୍ନଟ କଯଫିା ଅଫଶୁକ । 

2. ମଦ ିୄଗାଟଏି ଅଆଯସିୄଯ ଫୁତକି୍ରଭ ୄହାଆଛି , ଦ୍ୱୀତୟି ଅଆଯସି୍ ନଶିି୍ଚତ 
ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 

3. ଫାସନି୍ଧାଙୁ୍କ ଏହ ିଯସି୍ଥିତ ିଫଷିୟୄଯ ପ୍ରକି୍ରୟା କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ 
କୁହାମିଫ  

 

 

 



 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁଝଫିା 
 

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

ଷୃ୍ଠା 79 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ଧ୍ୟାୟ 7  

 
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ  

ୄଯଟର୍/ସୁଯବାଆଜଯ ାଆଁ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା 
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ଧ୍ୟାୟ 7: ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍/ ସୁଯବାଆଜଯ ାଆଁ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା 

 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ ଏଫଂ ନୂଅ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ ସଭୟୄଯ ସ୍କାନ କଯାମାଆଥିଫା ସହାୟକ ଦସ୍ତାୄଫଜ ନଫିାସୀଙ୍କ ଅଧାଯ କାର୍ଡଥ 
ଜାଯ ିକଯଫିା ୂଫଥଯୁ ୄହାଆଥାଏ। ଏହା ସଷି୍ଟଭୄଯ ଡାଟାଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ଥା ଏଫଂ ଶୁର୍ଦ୍ଧତା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ୄହାଆଥାଏ।  
 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ାଯାଭିଟଯଗୁଡକି ତୁଟ ିପ୍ରକି୍ରୟା ଏଫଂ ୄଡୄଭା କଯଫିାକୁ ଅଗକୁ ଫଢଥିାଏ 
 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍/ ସୁଯବାଆଜଯଙୁ୍କ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଈୄଦଶ ୄହାଆଥିଫା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ାଯାଭିଟଯଗୁଡକି ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ନୁସଯଣ ଏଫଂ 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫଫିଯଣୀ ସଠକି୍ ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ କଯଫିା ଅଫଶୁକ 

 ୄକୌଣସ ିଅଥକି ଜଡତିକଯଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଠାଯୁ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହଫାଯୁ ଫଞ୍ଚଫିା ନଭିୄନ୍ତ ୄସଭାନାଙୁ୍କ ନଭିନୄଯ ଫର୍ଣ୍ଥନା ୄହାଆଥିଫା ତୁଟଗୁିଡକିଠାଯୁ 
ଦୂୄଯଆ ଯହଫିା ଅଫଶୁକ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସଭୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ତୁଟଗୁିଡକି ୄମାଗଁୁ ୄଯଟଯଙୁ୍କ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସ ୄକୌଣସ ିଞ୍ଜୀକଯଣ / ୄଡଟ୍ 
କଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ ନାହିଁ 

 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ ାଆଁ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ  
 

ପିରଡଗୁଡକି କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ  

ନାଭ 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ ଫାସନି୍ଦା ଦ୍ୱାଯା ଦାଖର ୄହାଆଥିଫା ଏକ ୁଫ୍  ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ୂଫଥକ ନାଭ ଏଫଂ ତାହାଯ ନାଭ 
ୄଭକ କଯଫିା ଈଚତି। 

ୄକୌଣସ ିଜଙ୍କ ଭୂରୁ ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ କଯିୄ ଫ ନାହିଁ କଭିଳା ୄକୌଣସ ିସଂସଦୀୟ ବାଷା ଫୁଫହାଯ କଯିୄ ଫ ନାହିଁ , ଏହା 
ୄଯଟଯକୁ ଫୄଯାଧତାରିକାବୁକ୍ତ କଯିାୄଯ। 

ନାଭୄଯ ୄକୌଣସ ିବିଫାଦନ ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ କଯଫିା ଈଚତି ନୁୄହଁ ୄମଯକି ିଭହାସୟ. ଭହାସୟା. ଡାକ୍ତଯ ଆତୁାଦ,ି ନୁ, ଏହ ି
ପ୍ରକାଯଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସ୍ୱୀକାଯ କଯଦିଅିମିଫ। 

ନୁଫାଦକଯଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଆଂଯାଜୀ ସହତି ୄଭକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 

 

ରିଙ୍ଗ ଫୁକି୍ତଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ସଠକି୍ ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 

ଫୟସ 

ମାଞ୍ଚ କଯଫିା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଜନମ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର ନୁସାୄଯ ନଫିାସୀଙ୍କ ଜନମଯ ତାଯଖି ସଠକି୍ ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ କଯଫିା 
ଅଫଶୁକ। 
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ଠକିଣା 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ ଫାସନି୍ଦା ଦ୍ୱାଯା ଦାଖର ୄହାଆଥିଫା ଏକ ୁଫ୍  ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ୂଫଥକ ନାଭ ଏଫଂ ତାହାଯ ନାଭ 
ୄଭକ କଯଫିା ଈଚତି। 

ୄକୌଣସ ିଜଙ୍କ ଭୂରୁ ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ କଯିୄ ଫ ନାହିଁ କଭିଳା ୄକୌଣସ ିସଂସଦୀୟ ବାଷା ଫୁଫହାଯ କଯିୄ ଫ ନାହିଁ , ଏହା 
ୄଯଟଯକୁ ଫୄଯାଧତାରିକାବୁକ୍ତ କଯିାୄଯ। 

ନୁଫାଦକଯଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଆଂଯାଜୀ ସହତି ୄଭକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 

ଠକିଣା ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ ୄହଫା ସହତି ଫଫିଯଣୀ ୄମଯକି ିଘଯ ନଭଳର୍ /ନାଭ, ସ୍ଥାନୀୟତା, 
ସାହୀ, ସହଯ/ଫଜାଯ/ଗ୍ରାଭ, ିନ୍ ୄକାର୍ଡ ଆତୁାଦ ିନ୍ତବଥୂ କ୍ତ। 

 

ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍  

ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଦ୍ୱାଯା ନିୄ ଦ୍ଦଥଶାଫୀ ନୁସାୄଯ ନଫିାସୀଙ୍କ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍  ସଠକି୍ ବାୄଫ କୁାଚର୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।  

ପୄଟା ନା ଧିକ ଗାଢ ନା ଧିକ ଔଜରୁତା ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 

ନଫିାସୀଙ୍କ ଭୁହଁ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ପଷ୍ଠ ଦୃଶୁଭାନ ଏଫଂ ଚହି୍ନଟୄମାଗୁ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 

 

 

 

ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଫିଯଣୀ 

ଫାସନି୍ଦା ପୄଟାଗ୍ରାପ କୁାଚଯଂି 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍/ନଯିୀକ୍ଷକୀୟ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଅଫଶୁକ ୄଟ କ ିପୄଟା ଏଥିଯୁ ନଅିମାଆନାହିଁ: 

 ପୄଟାଯ କଠନି କି (ାସୄାଟଥ ପୄଟା ଆତୁାଦ.ି)  

 ଏକ ଭନଟିଯୄଯ ଥିଫା ପୄଟା  

 ଏକ ୄଭାଫାଆଲ୍ ଡବିାଆସୄଯ ଥିଫା ପୄଟା  

 ଭୁାଗାଜନି୍/ ଖଫଯକାଗଜ/ ୁସ୍ତକ/ ୄାଷ୍ଟଯୁ ପୄଟା 

ପୄଟାଗ୍ରାପ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ୄମଯକି ିଯଷି୍କାଯ ଫଯ ୄହାଆନଥିଫ। ପୄଟାଗ୍ରାପ କୁାଚଯଂି କଯଫିା ସଭୟୄଯ ମଥୁାପ୍ତ 
ରାଆଟ୍ ଯହଫିା ଅଫଶୁକ। 

 

ଫାସନି୍ଦା ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀ 
କୁାଚଯଂି 

ସଂସଦୀୟ/ଭାନଜନକ ବାଷା ୄମଯ ିଫୁଫହାଯ ୄହାଆନାହିଁ ତାହା ’ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ /ନଯିୀକ୍ଷକୀୟ ନଶିି୍ଚତ 
କଯଫିା ଈଚତି 

ପ୍ରକି୍ରୟା ତୁଟଗୁିଡକି 
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ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍/ନଯିୀକ୍ଷକୀୟ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଥାନା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ମାଞ୍ଚ କଯଫିା 
ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ନଭିନରିଖିତ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ: 

1. ନାଭ, ଠକିଣା, ଜନମ ତାଯଖି ଦାଖର ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ସହତି ୄଭକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 

2. ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ତାରିକା ନୁୄଭାଦତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ନୁସାୄଯ ୄକଫ ୄଫୈଧ ଏଫଂ ନୁୄଭାଦତି ପ୍ରଭାଣ 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଗ୍ରହଣ ୄହାଆଥାଏ। 

3. ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ଯୂୄ ସ୍କାନ୍ କଯଫିା ଅଫଶୁକ , ମାହା ଦ୍ୱାଯା ସଭସ୍ତ ଫଫିଯଣୀ ପଷ୍ଠ ବାଫୄଯ 
କୁାଚର୍ ୄହାଆାଯଫି। 

4. ୄକୌଣସ ିଜାରିଅତ/ିଠକାଭି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାଣ ବାଫୄଯ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ ନାହିଁ। 

5. ପ୍ରଭାଣ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ସ୍କାନ୍ ଖାରି ଏଫଂ ଠନୄମାଗୁ ଯହଫିା ଅଫଶୁକ। 

6. ଈସ୍ଥାନା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ନାଭ କାଏଣ୍ଟୄଯ ଚୟନତି ନାଭ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ସହତି ୄଭକ ୄହଫା 
ଅଫଶୁକ। 

 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ି” ସଫଥାଧିକ ସାଧାଯଣ ଗ୍ରାହୁ କାଯଣଗୁଡକି 
 

 ଧିକାଂଶ ଞ୍ଜୀକଯଣଗୁଡକି ନଫିାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଥାନା ୄହାଆଥିଫା ୄଫୈଧ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି କାଯଣଯୁ ଗ୍ରାହୁ ୄହାଆଥାଏ। 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ସଭୀକ୍ଷକଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୂଫଥଯୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ମାଞ୍ଚୄଯ ଧିକ ସତକଥ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। କଛି ିସାଧାଯଣ ପ୍ରତୁାଖାନଗୁଡକି 
ୄଫୈଧ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଫଗଥ ନଭିନୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯଛି।ି 

 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ି ଗ୍ରାହୁ କାଯଣ 

ୄଫୈଧ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ 

 

 ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ିଓଫ ିବାୄଫ ସ୍କାନ୍ ୄହାଆଥିଫା ଦସ୍ତାୄଫଜ  ମାହା ନୁୄଭାଦତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ 
ଗ୍ରାହୁୄଯ ତାରିକା ୄହାଆନାହିଁ ତାହା ଖାଯଜ କଯାମାଆଥାଏ 

 ମଦ ିିଓଅଆ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ନାଭ/ପୄଟା ନିୄ ଖାଜ ଛ,ି ତାୄଯ ଏହା ଗ୍ରୁାହୁ ୄହଫ 

 ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ , ଯାସନ କାର୍ଡଥ ୄଯ  ମଦ ିଈବୟ ନାଭ ଏଫଂ ନଫିାସୀଙ୍କ ୄପାଟ ଯହଛି ିୄତୄଫ ିଓଅଆ ବାୄଫ 
ଫୁଫହାଯ ୄହାଆାଯଫି 

 ଅଧାଯ କାର୍ଡଥ/କ୍ଷଯ ମାହାକ ିିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ଡଓିଫ ିବାୄଫ ସ୍କାନ୍ ୄହାଆଛ ିଗ୍ରାହୁ କଯାମିଫ 

 ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ସ୍ୱୀକୃତ ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଭାଦତି ତାରିକା ନୁସାୄଯ ସାଟପିିୄକଟ୍ ଜାଯ ିୄହାଆଛି , 
ନଫିାସୀଙ୍କ ୄପାଟ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ଷ୍ଟାବ୍୍ନ ଏଫଂ ସାଟପିିୄକଟ୍ ଫୁଫହାଯ କଯୁଥିଫା ଫୁକି୍ତଙ୍କ 
ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଥିଫା ଅଫଶୁକ, ନୁଥା ଏହା ଅଗ୍ରହୁ ୄହଫ 

 ମଦ ିିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ିଓଫ ିଯ ବାଫୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ସଭୟସୀଭା ସଭାପ୍ତ ୄହାଆଛି , ୄତୄଫ 
ଏହା ସ୍ୱୀକାଯ ଦଅିମାଆଛ ି
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 ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାଥଥୀ ଯଚିୟ ତ୍ର ିଓଏ ବାଫୄଯ ଈସ୍ଥାନା କଯାମାଆଛି , ଅଆଡ ିକାର୍ଡ ଥ ଯ ଈବୟ ୄକାଣକୁ 
ସ୍କୁାନ୍  କଯଫିାକୁ ଅଫଶୁକ ହୁଏ, ନୁଥା ଏହା ସ୍ୱୀକାଯ କଯଦିଅିମିଫ।   

 
 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍  ଦ୍ୱାଯା ସାଧାଯଣ ତୃଟ ି
 
ଏହ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍  ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆଥିଫା କଛି ିସାଭାନୁ ତୃଟ ିୄଟ। ପ୍ରୄତୁକ ୄଯଟଯକୁ ୄସଥିଯୁ ଫଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ସାଫଧାନ ଯହଫିା ଈଚତି। 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସିପ୍  / ଅଧାଯ କାର୍ଡ ଥ 
ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ଡଓିଫ ି

ଯ ଯୂୄଯ ୄମାଡ଼ା ୄହାଆଛ:ି 
ଏହା ଭାନୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ 

ବାଫୄଯ ୄକୋଆସ ିଖାଯଜି 
କଯଦିଅିମାଆଥାଏ। 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟଯ ଯଚିୟ ଯ ପ୍ରଭାଣ/  ଠକିଣା / ଜନମତାଯଖି ପ୍ରଭାଣ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସିପ୍  / ଅଧାଯ 
ସଂରଗ୍ନ କଯଫିା ଈଚତି ନୁହଁ । ଏହା ୄଫୈଧ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ ଏଫଂ ଗୁଣଫର୍ତ୍ଥା ମାଞ୍ଚ ସଭୟୄଯ ସ୍ୱୀକାଯ କଯ ିଦଅିମାଆଥାଏ। 
ବୁଲ୍  ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ୄରାର୍ଡ  କଯଫିା ାଆଁ ୄଯଟର୍  ଫାକରିଷ୍ଟ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ। 

 

 

ଭାନୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ: ଅଧାଯ 
ତ୍ର ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ 

ବାଫୄଯ ୄଫୈଧ ନାହିଁ ଏଫଂ 
ଭାନୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଯ ନ୍ତଗଥତ 

ଖାଯଜି କଯ ିଦଅିମାଏ। 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ,ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍  କୁ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଈଚତି ୄମ ସ୍କାନ କଯାମାଆଥିଫା 
ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ଡଓିଫ ିବାଫୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା   ଦସ୍ତାୄଫଜ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ  ତାରିକାଯ ନୁସାୄଯ ୄଫୈଧ 
ୄଟ । ୄକୌଣସ ିଦସ୍ତାୄଫଜ ଗ୍ରହଣ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ୄସ ତାଯଖି ନୁସାୄଯ ତାହା ୄଫୈଧ କ ିନୁହଁ ୄଯଟର୍  ଏହା ଭଧ୍ୟ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଈଚତି । ଭାନୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ସ୍ୱୀକାଯ କଯଫିା ୄଯଟଯ ଙୁ୍କ ୄଜାଯଭିାନା କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ 
ୄଯଟର୍  ଫଲକରିଷି୍ଟଙ୍ଗ ଯ କାଯଣ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ। 

ଭାନୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ: ୄବାଟର୍  
ଯଚିୟ ତ୍ରକୁ ୄକଫ ଏକ 
ାଶ୍ୱଥକୁ ସ୍କୁାନ୍  କଯାମାଆଥିଫା 
କିକୁ ଭାନୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ 

ୄଫାରି ଧଯାମାଏ। ୄଯଟଯକୁ 
ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଈଚତି ୄମ 

କ ିୄବାଟର୍  ଅଆଡକୁି ଈବୟ 
ାଶ୍ୱଥକୁ ସ୍କୁାନ୍  କଯାମାଆଛ।ି 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍  ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆଥିଫା ଏକ ସାଭାନୁ ତୃଟି , ମାହା ଗୁଣଫର୍ତ୍ଥା ମାଞ୍ଚୄଯ ୄଦଖାମାଆଛି , ଏହା 
ୄବାଟର୍  ଅଆଡକୁି ିଓଏଯ ଯୂୄଯ ସ୍ୱୀକାଯ କଯଫିା ସଭୟୄଯ ୄଯଟର୍  ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ଈଚତି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ 
ସଭୟୄଯ ଈବୟ ୄକାଣକୁ ସ୍କୁାନ୍  କଯାମାଆଛ ି| ମଦ ିୄବାଟର୍  ଯଚିୟଯ ଈବୟ ାଶ୍ୱଥ ସ୍କୁାନ୍  କଯାମାଆ ନାହିଁ ତାୄହୄର 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଖାଯଜ କଯାମାଆଥାଏ। 

       

ଭାନୁ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ: 
ପ୍ରଧାନଚାମଥୁ / ଗ୍ରାଭ ଦ୍ୱାଯା ଫନିା 
ନାଭ ଏଫଂ ନଫିାସୀକୁ ପୄଟାଯ 
ସାହାମୁୄଯ କଯାମାଆଥିଫା 

ପ୍ରଭାଣ ତ୍ରକୁ ଭାନୁ 
ସାଟପିିୄକଟ୍ ୄଫାରି ଧଯାମିଫ। 

ଗ୍ରାଭ ପ୍ରଧାନ / ପ୍ରଧାନଚମଥୁା ଦ୍ୱାଯା ିଓଅଆ / ିଓଏ ବାଫୄଯ ତ୍ର ପ୍ରଭୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିକଯାମାଆଥିଫା ଧିସୂଚନା 
ସ୍ୱୀକାଯ କଯଫିା ସଭୟୄଯ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟଯକୁ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ଅଫଶୁକତା ହୁଏ , ଫାସନି୍ଦାଯ ପୄଟା 
ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର ଷ୍ଟାବ୍ନ ଏଫଂ ଜାଯ ିକଯଥିିଫା ପ୍ରାଧିକାଯୀକୁ ହସ୍ତୄକ୍ଷଯ ସହ ପ୍ରଭାଣିତ ୄଟ। ମଦ ିସାଟପିିୄକଟଯ ପୄଟା 
ନଥାଏ, ୄତୄଫ ସାଟପିିୄକଟ୍  ଭାନୁ ୄଫାରି ଧଯାମିଫ ଏଫଂ ସ୍ୱୀକାଯ କଯଦିଅିମିଫ।  
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କ୍ଷଯୀକଯଣୄଯ ତୃଟ:ି ଆଂଯାଜୀ 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀ ସ୍ଥାନୀୟ 
ବାଷା ସହ ୄଭକ ୄହଈଁ ନାହିଁ  

ନଫିାସୀଙ୍କ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯଫିା ସଭୟୄଯ ୄଯଟର୍  କୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାକୁ ୄହଫ। ମଦ ି CAPS 
ରକ୍  ନ୍  ଥାଏ , ୄତୄଫ କ୍ଷଯୀକଯଣୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। ୄଯଟଯକୁ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ 
ଅଫଶୁକ ୄଟ, ଆଂଯାଜୀୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯଥିିଫା ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ  ଫଫିଯଣୀ ଅଞ୍ଚକି ବାଷା ସହ ୄଭ  ଖାଈଛ,ି ନୁଥା 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସ୍ୱୀକାଯ କଯ ିଦଅିମାଇଥାଏ। 

 

ିଓଅଆ:  ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ନାଭ 
'urf', ିଓଅଆ ୄଯ ଈନାଭ  

ୄଯଟର୍  କୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାକୁ ୄହଫ ୄମ ିଓଅଆ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାଯ କଯଫିା ସଭୟୄଯ , ଫାସନି୍ଧାଙ୍କ ନାଭଯ ାଖୄଯ 
ଯଚିୟ ତ୍ରଯ ପ୍ରଭାଣୄଯ ’urf ‘, ’alias ‘ନଥିଫା ଅଫଶୁକ। ଏହ ିପ୍ରକାଯଯ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ୄଚକ୍  ସଭୟୄଯ 
ଖାଯଜି କଯ ିଦଅିମାଆଥାଏ । ଞ୍ଜୀକଯଣ ପମ୍ ଥ ୄଯ ଦାଖର କଯାମାଆଥିଫା ନାଭ ନୁସାୄଯ ଜଭା କଯାମାଆଥିଫା 
ିଓଅଆ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ୄକଫ ଏକ ନାଭ ୄହଫା ଈଚତି |’urf  ‘, ’alias‘ ଥିଫା ନଫିାସୀଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସ୍ୱୀକାଯ 
କଯାମାଆଥାଏ 

ଅୟୁ ପୄଟା ୄଭକ ୄହଈଁନାହିଁ: 
ଫୟସ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ପୄଟା 

ୄଭକ ୄହଫା ଈଚତି  

ୄମୄତୄଫୄ ଜନମତାଯଖି ୄଘାଷିତ ଥାଏ , ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଜନମ ଫଷଥ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ । ଫିୄ ଶଷ ବାଫୄଯ ିରାଭାନଙ୍କ 
ଭାଭରାୄଯ, ୄଘାଷିତ ଜନମ ତାଯଖି ପ୍ରଫଷି୍ଟ ସଭୟୄଯ ିତା-ଭାତାଙ୍କ ସହ ଜନମ ଫଷଥଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ | 
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ଧ୍ୟାୟ 8  

 
ଯାଧ ଏଫଂ ଦଣ୍ଡ 
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ଧ୍ୟାୟ 8: ଯାଧ ଏଫଂ ଦଣ୍ଡ 

ଅଧାଯ ଧିନୟିଭ ଏଫଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୁସାୄଯ ଯାଧ ଏଫଂ ଦଣ୍ଡ 

 

 

ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ୄମୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷ ବୁର ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ଫା 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯ ିୄକୌଣସ ିନୁ ଫୁକି୍ତତ୍ଵଙ୍କ 
ପ୍ରତଯୂିଣ ଫା ଭତୃ ,ଜୀଫତି,ଫାସ୍ତଫକି ଫା କାଳ୍ପନକି ଯ 
ପ୍ରତଯୂିଣ କଯଥିାଏ ଫା କଯଫିାୄଯ ୄଚଷ୍ଟା କଯଥିାଏ  

 3 ଫଷଥ ାଆଁ ୄଜଲ୍  

କଭିଳା 

   10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯଭିାନା 

କଭିଳା ଈବୟ 

ୄମୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକଙ୍କ 
ଯଚିୟ ଯ ନଷ୍ଟ କଯଫିାୄଯ ଫା ବୁର କଯଫିା  ଈୄର୍ଦ୍ଧୁଶୄଯ 
ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯଥିାଏ କଭିଳା ୄକୌଣସ ିନୁ ଫୁକି୍ତତ୍ଵଙ୍କ 
ପ୍ରତଯୂିଣ ଫା ଭତୃ ,ଜୀଫତି,ଫାସ୍ତଫକି ଫା କାଳ୍ପନକି ଯ 
ପ୍ରତଯୂିଣ କଯଥିାଏ ଫା କଯଫିାୄଯ ୄଚଷ୍ଟା କଯ ିୄକୌଣସ ି
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ଫା ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି ସୂଚନା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ 
କଯଫିାୄଯ ୄଚଷ୍ଟା କଯଥିାଏ 

 3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ  

 10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯଭିାନା  

ମିଏ ୄକହ ିଏହ ିଧିନୟିଭଯ ପ୍ରାଫଧାନଯ ନ୍ତଗଥତ 
ଯଚିୟଯ ସୂଚନା ଏକତ୍ରତି କଯଫିା ାଆଁ ଧିକୃତ ନୁୄହଁ , 
ଶବ୍ଦ, ଅଚାଯଣ କଭିଳା ଫୁଫହାଯ ୄଦଖାଆଥାଏ ମାହା କଯଫିା 
ାଆଁ ଏହା ଧିକୃତ ୄଟ 

 3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ  

 10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯଭିାନା 

 କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯଭିାନା ଟଙ୍କା 1 
ରକ୍ଷ କଭିଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ 

 

 

ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ୄମୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷ ଜାଣିଶୁଣି ଏହ ି ଧିନୟିଭ ଫା 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନ୍ତଗଥତ ଧିକୃତ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫା 
ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ସଭୟୄଯ ଏକତ୍ରତି ୄକୌଣସ ିଯଚିୟଯ 
ସୂଚନା ଫଷିୟୄଯ ଈନମକ୍ତ କଯଫିା ,ପ୍ରସାଯତି କଯଫିା ,ପ୍ରତରିିି 
ଫନାଆଫା ଫା ନୁ ୄକୌଣସ ିଚୁକି୍ତ ଫା ଫୁଫସ୍ଥା ଯ ଈରଙ୍ଘନ 
କଯଫିା କଭିଳା ବଫଷିୁତ ାଆଁ ଫୁଫସ୍ଥା କଯାମାଆଥାଏ 

 3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ  

 10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯଭିାନା 

 କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯଭିାନା ଟଙ୍କା 1 
ରକ୍ଷ କଭିଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ 

ଯଯୂଧାଯଣ ାଆଁ ୄଜାଯଭିାନା 

ଯଚିୟ ସୂଚନା ପ୍ରକଟ କଯଫିା ାଆଁ ଦଣ୍ଡ 



 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁଝଫିା 
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ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ୄମୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷଙୁ୍କ, ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃତ କଯାମାଈ 
ନାହିଁ : 

a. ୄକନ୍ଧୀୟ ଯଚିୟକଯଣ ଡାଟା ଯିୄ ାଜିୄ ଟାଯୀ (CIDR) ମଥୁନ୍ତ 
ପ୍ରୄଫଶ କଯଫିା କଭିଳା ହଞ୍ଚଫିା ସୁଯକି୍ଷତ କୄଯ 

b. ଡାଈନୄରାର୍ଡ , କି କଭିଳା CIDR ଯୁ ୄକୌଣସ ିସାଯଣୄମାଗୁ 
ୄଷ୍ଟାୄଯଜ୍ ଭଧ୍ୟଭ ନ ହଟାଆ ୄମାଗୁ ୄଷ୍ଟାୄଯଜ୍  ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂଗ୍ରହ 

c. CIDR ୄଯ ୄକୌଣସ ିବାଆଯସ୍ କଭିଳା ନୁ କବୁ୍ନୁଟର୍  ବାଆଯସ୍  
ଈସ୍ଥାନା କଯଫିା ାଆଁ ଯଚିୟଯ କାଯଣ ସଷିୃ୍ଟ କୄଯ 

d. CIDR ୄଯ ଡାଟାକୁ କ୍ଷତ ିହୄଞ୍ଚଆଫା କଭିଳା କ୍ଷତଯି କାଯଣ 

e. CIDR ମଥୁନ୍ତ ହଞ୍ଚଫିାଯ ଫୁଫଧ୍ୟାନୄଯ ଫାଧା ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କଭିଳା 
ଏହାଯ କାଯଣ କୄଯ 

f. ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତକୁ CIDR ମଥୁନ୍ତ ାଆଁ ଧିକୃତ କଯଫିା ାଆଁ ଭନା 
କଯଫିା କଭିଳା ସ୍ୱୀକାଯ କଯଫିାଯ କାଯଣ ସଷିୃ୍ଟ କୄଯ 

g. ଧାଯା 28 ଯ ଈ-ଧାଯା (5) କୁ ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନୄଯ ୄକୌଣସ ିସୂଚନାଯ ପ୍ରକାଶ 
କୄଯ, କଭିଳା ୄଶୟାର୍ , ଧାଯା 29 କୁ ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନୄଯ ସୂଚନାଯ ଫୁଫହାଯ 
କଭିଳା ପ୍ରଦଶତି କୄଯ କଭିଳା ଈୄାଯକ୍ତ ୄକୌଣସ ିକାମଥୁୄଯ ୄକୌଣସ ି 
ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ସହାୟତା କଯଥିାଏ  

h. ୄକୌଣସ ିସାଯଣୄମାଗୁ ୄଷ୍ଟାୄଯଜ୍ ଭିଡଅି କଭିଳା CIDR କଭିଳା 
ୄଷ୍ଟାର୍ ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ିସୂଚନାଯ ନଷ୍ଟ କଯ ିଦଏି , ଫିୄ ରା କଯଦିଏି 
କଭିଳା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କୄଯ କଭିଳା ଏହାଯ ଭୂରୁ କଭିଳା ଈୄମାଗିତା କଭ 
କଯଦିଏି କଭିଳା ୄକୌଣସ ିପ୍ରକାଯଯ 

i. ୄଚାଯ ିକଯଫିା , ରୁଚାଆଫା, ନଷ୍ଟ କଯଫିା କଭିଳା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯଫିାଯ 
ଆଙ୍ଚାଯୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଫୁଫହାଯ ାଆଁ ମାଈଥିଫା ୄକୌଣସ ିକବୁ୍ନୁଟର୍  
ଈତ୍ପର୍ତ୍ ିୄକାର୍ଡ  ୄଚାଯ ିକଯଫିା , ରୁଚାଆଫା, ନଷ୍ଟ କଯଫିା କଭିଳା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ 
କୄଯ 

 3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ 
କାଯାଫାସ ଏଫଂ  

 ଏକ ଥଥଦଣ୍ଡ ମାହା 10 ରକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ଯୁ କଭ ୄହଫ ନାହିଁ  

CIDR ୄଯ ନଧିକୃତ ହଞ୍ଚ ାଆଁ ଦଣ୍ଡ 
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ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ୄମୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃତ ୄହାଆ 
ନଥାଏ, CIDR ୄଯ ୄଡଟା ସହତି କଭିଳା ୄକୌଣସ ିସାଯଣୀୟ 
ୄଷ୍ଟାୄଯଜ୍  ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକଙ୍କ ସଭଳନ୍ଧତି 
ସୂଚନାଯ ସଂୄଶାଧନ କଯଫିା ଫା ଏହା ଫଷିୟୄଯ କଛି ିତଥୁଯ 
ସୂଚନା ସନ୍ଧାନୄଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ କଯଫିା ଫା ହସ୍ତୄକ୍ଷ କଯାଆଥାଏ  

 3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ 
ଏଫଂ  

 10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯଭିାନା 

 

 

 

 

ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ୄମୄକୌଣସି, ନୁୄଯାଧକାଯୀ ସର୍ତ୍ା, ଧାଯା 8 ଯ ଈ-ଧାଯା 
(3) କୁ ଈରଙ୍ଘନଯ ଭାଭରାୄଯ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଯ ଯଚିୟ 
ସୂଚନାଯ ଈୄମାଗ କଯଥିାଏ 

 3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ  

 10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯଭିାନା 

 କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯଭିାନା ଟଙ୍କା 1 
ରକ୍ଷ କଭିଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ 

 

 

ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ମାହା, ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି କଭିଳା ନୁୄଯାଧକାଯୀ ସର୍ତ୍ା 
ସୄେ, ଧାଯା 8 ଯ  ଈ-ଧାଯା (2) ଯ ଧାଯା 8 ଯ 
ଈ-ଧାଯା (3) ଯ ଅଫଶୁକତାଗୁଡକୁି ନୁାନ 
କଯଫିାୄଯ ଫପି ୄହାଆଥାଏ 

 1 ଫଷଥ ଫା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ  

 10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯଭିାନା 

 କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯଭିାନା ଟଙ୍କା 1 
ରକ୍ଷ କଭିଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ 

 

 

 

 

CIDR ୄଯ ୄଡଟା ହସ୍ତୄକ୍ଷ ାଆଁ ଦଣ୍ଡ 

ସର୍ତ୍ାଯ ନୁୄଯାଧ କଯ ିନଧିକୃତ ଫୁଫହାଯ କଯଫିା ାଆଁ ଦଣ୍ଡ 

ସୂଚନା ସଭଳନ୍ଧୀୟ ଅଫଶୁକତାକୁ ନୁାନ ାଆଁ ୄଜାଯଭିାନା 



 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁଝଫିା 
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ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ମିଏ ୄକହ ିଏହ ିଧିନୟିଭ କଭିଳା ଏହା ଦ୍ୱଯା ଫନାମାଆଥିଫା 
ୄକୌଣସ ିନୟିଭ କଭିଳା ନୟିନ୍ତ୍ରଣୄଯ ୄକୌଣସ ିଯାଧ 
କଯଥିାଏ , ମାହା ାଆଁ ଏହ ିଧାଯାଠାଯୁ ତୁଧିକ ୄକୌଣସ ି
ଫଶିଷି୍ଟ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଏ ନାହିଁ 

 1 ଫଷଥ ଫା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ  

 25,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯଭିାନା 

 କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯଭିାନା ଟଙ୍କା 1 
ରକ୍ଷ କଭିଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ 

 

 

ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ୄମଈଁଠ ିଏକ କବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏହ ିଧିନୟିଭ ନ୍ତଗଥତ ଏକ 
ଯାଧ କଯାମାଆଛି , ୄସହ ିସଭୟୄଯ ଦାୟିତ୍ଵୄଯ ଥିଫା 
ୄମଈଁ ଫୁକି୍ତତ୍ଵଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯାଧ କଯାମାଆଛି , ମାହାଦ୍ୱାଯା 
କବ୍ନାନୀଯ ଫୁଫସାୟଯ ସଞ୍ଚାନା ାଆଁ କବ୍ନାନୀଯ 
ଦାୟିତ୍ଵବାଯ ଦଅିମାଆଥିରା , ୄସହ ିଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷଙୁ୍କ ୄଦାଷି 
ସାଫୁସ୍ଥ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ତାହା ନୁସାୄଯ ଦଣି୍ଡତ 
କଯାମାଆଥାଏ:  

ମଦ ିୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷ ପ୍ରଭାଣ କୄଯ ୄମ 
ଅୄଯାିତ ଯାଧ ଫନିା ଜ୍ଞାତଫୁୄଯ 
କଯାମାଆଥିରା କଭିଳା ଏହ ିପ୍ରକାଯଯ ଯାଧକୁ ଫ 
ୂଫଥକ ବାୄଫ ଫାଧ୍ୟ କଯମାଆଥାଏ ତାୄହୄର ଏହ ି
ଈ-ଧାଯାୄଯ ନହିତି ଥିଫା ଧିନୟିଭୄଯ ପ୍ରଦାନ 
କଯାମାଆଥିଫା  ୄକୌଣସ ିଦଣ୍ଡ ାଆଁ ଈର୍ତ୍ଯାଦାୟୀ 
ଯହିୄ ଫ ନାହିଁ   

ଈ-ଧାଯା (1) ୄଯ ୄକୌଣସ ିକଥା ହୁଏ , ମାହା ଏହ ି
ଧିନୟିଭଯ ନ୍ତଗଥତ ଯାଧ ୄକୌଣସ ିକବ୍ନାନୀ 
ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆଛ ିଏଫଂ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆମାଏ 
କ ିୄସହ ିଯାଧକୁ ସହଭତ ିୄଦଫା କଭିଳା ସହଭତଯି 
ସହ କଯମାଆଛ ିଫା ଅୄଯାଣୀୟ ୄକୌଣସ ି
ଡାଆୄଯକେର୍, ଯଚିାକ, ସଚଫି କଭିଳା କବ୍ନାନୀଯ 
ନୁ ଧିକାଯୀ , ୄମଯକିି  ନିୄ ର୍ଦ୍ଧଥଶକ, ପ୍ରଫନ୍ଧକ, 
ସଚଫି କଭିଳା ନୁ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଯାଧକୁ ୄଦାଷି 
ସାଫୁସ୍ଥ  କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଏହା ଫଯୁିର୍ଦ୍ଧୄଯ 
କାମଥୁାନୁଷ୍ଠାନ ଅଯମ୍ଭ କଯ ିଦଣି୍ଡତ କଯମା ଆଥାଏ  

 

 

 

ଯାଧ ଦଣ୍ଡ 

ଈ-ଧାଯା(2) ଯ ଫୁଫସ୍ଥା ଧୀନୄଯ , ଏହ ି
ଧିନୟିଭଯ ଫୁଫସ୍ଥାୄଯ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଫିୄ ଶଷ ଦ୍ୱାଯା 
ବାଯତ ଫାହାୄଯ କଯାମାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ି ଯାଧ 

ଈ-ଧାଯା (1) ଯ ଅଫଶୁକତା ାଆଁ , ଏହ ିଧିନୟିଭଯ 
ଫୁଫସ୍ଥାୄଯ ମଦ ିଯାଧ ଫା ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଯ ଗଠନ କଯଫିା 
ଧିନୟିଭ ଫା ଅଚଯଣୄଯ ୄକନ୍ଧୀୟ ଯଚିୟ ଡାଟା 
ଞ୍ଜୀକଯଣୄଯ ୄକୌଣସ ିଡାଟା ସାଭିର ଥାଏ ଏଫଂ 

ସାଫଥଜନୀନ ଦଣ୍ଡ 

କବ୍ନାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯାଧ 

ବାଯତଯ ଫାହାୄଯ କଯାମାଆଥିଫା ଯାଧ କଭିଳା ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ ାଆଁ ଅୄଫଦନ କଯଫିା ାଆଁ ଧିନୟିଭ 
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କଭିଳା ଈରଙ୍ଘନ କୄର ଦଣି୍ଡତ କଯାମାଆାୄଯ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ବାଯତଯ ଫାହାୄଯ କଯାମାଆଥିଫା 
ୄକୌଣସ ିଯାଧ ଫା ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ କୄର ଦଣି୍ଡତ 
କଯାମାଆାୄଯ । 

 

 

ଯାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହତିା , 1 9 73 ୄଯ ନହିତ ୄକୌଣସ ିଭଧ୍ୟ ଜନିଷି ଛଡ଼ା , ୄାରିସ୍  ନଯିକି୍ଷକଯ ଦଠାଯୁ ନଭିନୄଯ 
ଥିଫା ୄାରିସ୍  ଧିକାଯୀ ଏହ ିଧିନୟିଭଯ ନ୍ତଗଥତ ୄକୌଣସ ିଯାଧଯ ମାଞ୍ଚ କଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ। 

 

 

ଏହ ିଧିନୟିଭ ନ୍ତଗଥତ ନଅିମାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ିୄଜାଯଭିାନା ୄକୌଣସ ିନୁ ଦଣ୍ଡ କଭିଳା ୄକୌଣସ ିନୁ ଅଆନ୍  ଯ 
ନ୍ତଗଥତୄଯ ଦଣ୍ଡ ରାଗୁ କଯଫିାକୁ ୄଯାକ ିଥାଏ। 

 

 

 

1. ୄକୌଣସ ିଦାରତ ଏହ ିଧିନୟିଭ ନ୍ତଗଥତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ୄକୌଣସ ିଯାଧଯ ସଜ୍ଞା ନଥାଏ,ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା 
କଯାମାଆଥିଫା ବିୄମାଗ ଫା ତା ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃତ ୄକୌଣସ ିଧିକାଯୀ ଫା ଫୁକି୍ତତ୍ଵଙୁ୍କ ଯକ୍ଷା କଯଥିାଏ । 

2. ଭୁଖୁ ୄଭୄଟ୍ରାରିଟନ ଭାଜିୄ ଷ୍ଟ୍ରଟ କଭିଳା ଭୁଖୁ ନୁାୟିକ ଭାଜିୄ ଷ୍ଟ୍ରଟ ାଆଁ ୄକୌଣସ ିନୁାୟାୟ ଏହ ିଧିନୟିଭଯ 
ନ୍ତଗଥତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ୄକୌଣସ ିଯାଧିଙ୍କ ୄଚଷ୍ଟା କଯିୄ ଫ ନାହିଁ। 

 
 
 
 
 
 

ଯାଧଯ ମାଞ୍ଚ କଯଫିା ାଆଁ ଶକି୍ତ 

ନୁ ୄଜାଯଭିାନାୄଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ ନ କଯଫିାଯ ଦଣ୍ଡ 

ଯାଧଯ ଫଚିାଯ 
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ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍  ସଭୟୄଯ ତୃଟ ିୄହଫା କାଯଣଯୁ ଯାଧ ଏଫଂ ଦଣ୍ଡ 

 

 

ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

I. ଞ୍ଜୀକଯଣ ତାଯଖିଯ 10 ଦନି ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ୁାୄକଟ୍  ୄରାର୍ଡ  କଯଫିାୄଯ ଫିଭଳ 

II. ଞ୍ଜୀକଯଣ ତାଯଖିଯ 20 ଦନି ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ୁାୄକଟ୍  ୄରାର୍ଡ  କଯଫିାୄଯ ଫିଭଳ 

ସଙ୍ି୍କ କନୁି୍ତ ୄରାର୍ଡ ୄହାଆନାହିଁ : ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହଫା 
ତାଯଖିଯ 30 ଦନି ମଥୁକ୍ତ ୁାୄକଟ୍ ୄରାର୍ଡ ୄହାଆନାହିଁ 
ହୁଏତ ହଜମିାଆାୄଯ 

I. ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ୍ ପ୍ରତ ିପ୍ରତୁାହାଯ 
ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ 25 ଟଙ୍କା. 

II. ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ୍ ପ୍ରତ ିପ୍ରତୁାହାଯ 
ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ 50 ଟଙ୍କା. 

III. ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ୍ ପ୍ରତ ିପ୍ରତୁାହାଯ 
ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ 50 ଟଙ୍କା. 

 

 

ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

ଏହସିଫୁ ତୁଟ ିଡାଟା ଗୁଣଫର୍ତ୍ାୄଯ ୄହାଆଛ ିୄମଯକି ି
ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା , ସୁପଷ୍ଠ ରିଙ୍ଗ ଏଫଂ ଜନମ 
ତାଯଖି ତୁଟଗୁିଡକି ଆତୁାଦ।ି 

ୄକସ୍ ନୁସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 
25 ପ୍ରତ ିୁାୄକଟ୍। ଭାସକି ଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିDE ତୁଟଗୁିଡକି 
ାଆ ଁ

I) 30 ୄକସ୍ ାଆଁ - 180 ଦନି ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ 
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ 

II) 50 ୄକସ୍ ାଆଁ - ୄଗାଟଏି ଫଷଥ ାଆଁ 
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ 

 

 

ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

ପୄଟା ନିୄ ଦ୍ଦଥଶାଫୀ ନୁସାୄଯ ନୁୄହଁ 

ୄକସ୍ ନୁସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 
25 ପ୍ରତ ିୁାୄକଟ୍।  ଭାସକି ଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ି BE-III 
ତୁଟଗୁିଡକି 

I) 30 ୄକସ୍ ାଆଁ - 180 ଦନି ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ 
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ II) 50 ୄକସ୍ ାଆଁ - ୄଗାଟଏି ଫଷଥ ାଆଁ 
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ 

ସୀଙ୍କ କନୁି୍ତ ୄରାଡ କଯାମାଆ ନାହିଁ 

ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ତୁଟ ି(DE) 

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି ତୁଟ ିIII (BE-III) 
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ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

 ୂର୍ଣ୍ଥ ଅଙୁ୍ଗଠ ିପି୍ରଣ୍ଟ କଭିଳା ୂର୍ଣ୍ଥ ଅଆଯସି୍ ବୁଲ୍ ବାଫୄଯ 
ନିୄ ଖାଜ ବାୄଫ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଛ ି

 ୄଗାଟଏି BE ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପାଟଯ ୄପାଟ 

 ବିନ୍ନ ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଫୁତକି୍ରଭଣ ପୄଟା 

ୄକସ୍ ନୁସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 
1000 ପ୍ରତ ିୁାୄକଟ୍। 

ଭାସକି ଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିBE-I ତୁଟଗୁିଡକି: 

1. ଧିକ 1 କଭିଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ- ଏକ ଫଷଥ 
ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ 

2. ଧିକ 5 କଭିଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ- ାଞ୍ଚ ଫଷଥ 
ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ ମଦ ିଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ି
ତୁଟ ିଗଣନା >=1 ନଅିମାଆଛ ିଈମୁକ୍ତ 
ଅଆନତଃ କାମଥୁକାଯୀ ନଅିମିଫା ଅଫଶୁକ 

 

 

ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

 ଫୁତକି୍ରଭଣ ପୄଟାୄଯ ଖଯା ପୄଟାଯ 
ଗୁଣଫର୍ତ୍ା  

 ଫୁତକି୍ରଭଣ ପୄଟାୄଯ ଫୁତକି୍ରଭଣ ଦୃଶୁଭାନ 
ନୁୄହଁ 

ୄକସ୍ ନୁସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 25 ପ୍ରତ ି
ୁାୄକଟ୍। 

ଭାସକି ଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିBE-II ତୁଟଗୁିଡକି: 

1. 30 ୄକସ୍ ାଆଁ - 180 ଦନି ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ 
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ  

2. 50 ୄକସ୍ ାଆଁ - ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ 
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ 

 

 

ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

ମଦ ିୄକୌଣସ ିଛଫ ିନୁ ପୄଟାଗ୍ରାପ /କଭିଳା 
ଣ-ଭଣିଷଙ୍କଯ  

ୄକସ୍ ନୁସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 1000 
ପ୍ରତ ିୁାୄକଟ୍।  

ଭାସକି ଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିBE-I ତୁଟଗୁିଡକି:  

1. 1 ୄକସ୍ ାଆଁ - ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ 
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ 

2. 5 ୄକସ୍ ାଆଁ - ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ 

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି ତୁଟ ିI (BE-I) 

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି ତୁଟ ିII (BE-II) 

ପୄଟା ଯ ପୄଟା (ିଓି) 
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ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ ଫଧି ାଞ୍ଚ ଫଷଥଯ ମଦ ିଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିତୁଟ ି
ଗଣନା >=1 ନଅିମାଆଛ ିଈମୁକ୍ତ ଅଆନତଃ 
କାମଥୁକାଯୀ ନଅିମିଫା ଅଫଶୁକ 

 

 

ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

ନଫିାସୀଙ୍କ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀୄଯ ଣସଂସଦୀୟ 
ବାଷାଯ ଫୁଫହାଯ/ ଶି୍ଳ ବାଷା 

ୄକସ୍ ନୁସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 1000 
ପ୍ରତ ିୁାୄକଟ୍। 

ଭାସକି ଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିBE-I ତୁଟଗୁିଡକି: 

1. 1 କଭିଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ - ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ 
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ 

2. 5 ୄକସ୍ ାଆଁ - ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ 
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ ଫଧି ାଞ୍ଚ ଫଷଥଯ ମଦ ିଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିତୁଟ ି
ଗଣନା >=1 ନଅିମାଆଛ ିଈମୁକ୍ତ ଅଆନତଃ 
କାମଥୁକାଯୀ ନଅିମିଫା ଅଫଶୁକ 

 

 

 

ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

ପ୍ରୄତୁକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଙ୍କ କାମଥୁ ଦକ୍ଷତା 
ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ାଯାଭିଟର୍ ,ୟୁଅଆଡଏିଅଆଯ 
ଅଧାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଫଂ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶାଫୀ ଈୄଯ ଅଧାଯ କଯ ି
ଭୂରୁାଙ୍କନ କଯାମାଆଥାଏ 

ମଦ ିକାମଥୁ ଦକ୍ଷତା ୄଯଟଂି 90%ଯୁ ନଭିନ ଛି , EA 
ୄଯର୍ଡ ଜନୄଯ ଚହି୍ନଟ ୄହଫ ଏଫଂ ମଦ ିକାମଥୁଦକ୍ଷତା 
ୄଯଟଂି 85%ଯୁ ନଭିନୄଯ ଯୄହ , ଏୄଜନିିଯ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଞ୍ଚାନ ଫଯଖାସ୍ତ ୄହଫ ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କ EA ୄକାର୍ଡ ଏଫଂ ସୁଚବୁିକ୍ତତା  3 ଫଷଥ 
ାଆଁ ପ୍ରତୁାହୃତ ୄହଫ। 

ଣସଂସଦୀୟ ବାଷା 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି କାମଥୁ ଦକ୍ଷତା 
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 ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

 

ତ୍ରୟଭାସକି ପ୍ରଦଶଥନ ସଭୀକ୍ଷା ସଭୟଯ ଯିୄ ାଟଥ 
କଯାମାଆଥିଫା ତୁଧିକ କଭ/ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଫା ୄମଈଁଠାୄଯ 
ଯଭିାଣ ପ୍ରତୁାହାଯ କଯାମାଆଛି , ସଭୀକ୍ଷାଧିନ ଫଧି 
ାଆଁ ୄଦୟ ଯାଶଯି 50% ଯୁ ଧିକ ୄହାଆଛ ି

ଏୄଜନିିଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଞ୍ଚାନଗୁଡକି ଫଯଖାସ୍ତ କଯାମିଫ 
ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ EA ୄକାର୍ଡ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ  3 ଫଷଥ 
ାଆଁ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହଫ। 

ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ଯ ସମ୍ଭାଫୁ ଈୄର୍ଦ୍ଧୁଶ ଫୁତତି ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି 
ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭାଯ ସପ ଈଲ୍ଲଘନ - ୟୁଅଆଡଏିଅଆ 
ୄସଫାଗୁଡକି ାଆଁ ନଫିାସୀଙ୍କ ଠାଯୁ ତୁଧିକ ଦାମ୍ 
ୄନଫା / ଭ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଥାଗୁଡକିୄଯ ନ୍ତବଥୂ କ୍ତ ଏଫଂ ନଯିକି୍ଷଣ 
ସଭୟୄଯ ନାଧିକୃତ PEC ନଯିକ୍ଷଣ କଯାମାଆଛ ି  

  ପ୍ରତ ିଘଟଣା ାଆଁ 50 ,000 ଟଙ୍କା ଏଫଂ 1 ଫଷଥ ାଆଁ 
ୄଯଟଯ ଫାକରିଷି୍ଟଂ ୄହାଆାୄଯ 

ଜାରିଅତଯି ସମ୍ଭଫତି କାଯଣଯୁ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯଣକୁ ସପ 
ଈଲ୍ଲଂଘନ - ୟୁଅଆଡଏିଅଆଯ ସପେୄେୟାର୍ ହସ୍ତୄକ୍ଷ 
(ୄଯଟର୍/ନଯିୀକ୍ଷକଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫାଏାସ୍) 

100,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ ିୄଭସନି୍ ଏଫଂ 5 ଫଷଥ ାଆଁ 
ୄଯଟଯଙୁ୍କ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ିDoE I  

 ନକରି ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ  

 ହଜଥିିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ 

ଭାସକି ଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିDoE-I ତୁଟଗୁିଡକି: 

 1 କଭିଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ - 1 ଫଷଥ ାଆଁ 
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ  

 5 କଭିଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ  - 5 ଫଷଥ ାଆଁ 
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ  

 ମଦ ିଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିତୁଟ ିଗଣନା >=1 ନଅିମାଆଛ ି
ଈମୁକ୍ତ ଅଆନଗତ କାମଥୁକାଯୀ ନଅିମିଫା 
ଅଫଶୁକ 

 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ିDoE II  

 ୄଫୈଧ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ  

 ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ 

 ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଡାଟା ୄଭକ ୄହାଆଛ ି 

 ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ନାଭ ୄଭକ ୄହାଆଛ ି

ଭାସକି ଚକ୍ରଫୃର୍ଦ୍ଧ ିDoE-II ତୁଟଗୁିଡକି  

 30 କଭିଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ - 180 ଦନି ାଆଁ 
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ  

 50 କଭିଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ - 1 ଫଷଥ ାଆଁ 
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ 

ସଭୀକ୍ଷା 
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 ବାଫଯ ପ୍ରକୃତ ି ଭାସକି କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ିାଆଁ ଅଥକି ନଫିର୍ତ୍ଥକ (I, II ଏଫଂ III) 

DoE ତୁଟ ିI ଏଫଂ II ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ତୁଟ ିଯୂୄଯ ଗଣନା 
କଯାମିଫ ଏଫଂ ଭାସ ାଆଁ ମାଞ୍ଚ ୄହାଆଥିଫା ୄଭାଟ୍ 
ସଂଖୁକ ୁାୄକଟ୍ ତୁଟ ିଥିଫା ୄଭାଟ ସଂଖୁକ ୁାୄକଟ୍ 
ସହତି  DE %ସହତି ଗଣନା କଯାମିଫ ଏଫଂ ୄସହ ି
ଭାସଯ ସବୂ୍ନଣଥ ଥଥ ୄସହି  % ହସିାଫୄଯ ଫିୄ ୟାଗ 
କଯାମିଫ 

 
* ୄଭାଟ ଅଥକି ନଯୂିତ୍ସାହନୄଯ ଫିୄ ୟାଗ : ପ୍ରତ ିଭାସକି ୄଦୟ ଚକ୍ରୄଯ ସଭୂହ ୄଦୟଯ @ 50% ୄଦୟ ଫିୄ ୟାଗ 
କଯାମିଫ 

 

ୄଯଟଯଙ୍କ ଫଯୁିର୍ଦ୍ଧୄଯ କାମଥୁକାଯୀ 
 

ତୁଟ ିପ୍ରକାଯ ଫଫିଯଣୀ 

 ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ତୁଟ ି

 ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ତୁଟ ି

 ପୄଟାଯ ପୄଟା (ିଓି) 

 ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ବାଷାୄଯ ଣସଂସଦୀୟ / ଶି୍ଳ ବାଷା 
ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସହ ନକରି ିଓଅଆ /ିଓଏ, ଜାରିଅତ ିସହଭତ ିସିପ୍ 
ଈତ୍ପନ୍ନ / ୟୁଅଆଡଏିଅଆ  ସପେୄେୟାର୍ ହସ୍ତୄକ୍ଷ କଯ ିୄକୌଣସ ି
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆଛ ି

 ୄଯଟର୍/ସୁଯବାଆଜର୍ କଯାମାଆଥିଫା ତୁଟଯି ପ୍ରକୃତ ି
ଈୄଯ ନବିଥଯ କଯ ିହୁଏତ 6 ଭାସଯୁ 5 ଫଷଥଯ ଫଧି 
ାଆଁ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ।  

 ଈମୁକ୍ତ ଅଆନଗତ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫ ଈଚତି 
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ଧ୍ୟାୟ 9  

 
ଗ୍ରାହାକ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ୄଯ ସୁଧାଯ କଯଫିାକୁ ଏଫଂ ଜାରିଅତ ିଏଫଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାଯ ଯୁ ଦୂୄଯଆ ଯହଫିାକୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭଥଚାଯୀଙୁ୍କ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା  
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ଧ୍ୟାୟ 9: ଗ୍ରାହାକ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ୄଯ ସୁଧାଯ କଯଫିାକୁ ଏଫଂ ଜାରିଅତ ିଏଫଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାଯ ଯୁ ଦୂୄଯଆ ଯହଫିାକୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭଥଚାଯୀଙୁ୍କ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶନାଭା 
 
***ମଦ ିଅଣ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ କଯଫିାକୁ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ନୟିଭ ଏଫଂ ଧାଯାଗୁଡକି ାନ କଯଫିାୄଯ ୄକୌଣସ ିଫଚିନ 
ୄଦଖାଆଥାଏ, ୄତୄଫ ତୁଯନ୍ତ ସଂଭଳନ୍ଧତି ପ୍ରାଧିକାଯୀଙୁ୍କ ଯିୄ ାଟ୍ଥ କଯନୁ୍ତ। 

ଫଚିନ ଯିୄ ାଟ୍ଥ କଯଫିାକୁ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଦାନୁକ୍ରଭ ନୁସଯଣ କଯନୁ୍ତ: 

    

ୄଯଟର୍ ଜଥୁୄଫକ୍ଷକ EA (ୄନାଡାଲ୍ ପିସର୍) RO (ସବ୍ନକୃ୍ତ) 

 

ନଭୁନା ଏସ୍କାୄରସନ୍  ଭୁାଟ୍ରକି୍ସ (ପ୍ରତ ିୄକନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଦଶଥନ କଯଫିା ଅଫଶୁକ) 

ୄକନ୍ଧ ଠକିଣା : 

EA ନାଭ ଏଫଂ ୄକାର୍ଡ : 

ୄଯଟର୍ ନାଭ ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ : 

ଜଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ : 

EA (ୄନାଡାଲ୍ ପିସର୍) ନାଭ ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ : 

ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାର୍ (ୄନାଡାଲ୍ ପିସର୍) ନାଭ ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ : 

ବିୄମାଗ ୄସଲ୍, ୟୁଅଆଡଏିଅଆ, ROଯ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ : 

*** ଫଯଷି୍ଠ ନାଗଯକି ଏଫଂ ବିନ୍ନକ୍ଷଭ  ନଫିାସୀଭାନଙୁ୍କ ୄଯଟଯ ପ୍ରାଥଭିକତା ୄଦଫା ଅଫଶୁକ। 

ଫଯଷି୍ଠ ନାଗଯକିଫୃନ୍ଦଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ: 
ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ନଫିାସୀଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ କଭିଳା ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫୁତକି୍ରଭଗୁଡକି 
ଥିଫା ଜୄଣ ନଫିାସୀଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ: 

ୄଯଟଙୁ୍କ ସଭସ୍ତ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ କୁାଚର୍ କଯଫିାକୁ ୄଚଷ୍ଟା 
କଯଫିା ଅଫଶୁକ ଈଦାହଯଣ 10 ଅଙୁ୍ଗଠ ିଚହି୍ନ , 2 ଅଆଯସି୍ ଏଫଂ 
ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ । 

ମଦ ିୄକୌଣସ ିକାଯଣଯୁ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଡବିାଆସ୍ ଫଯଷି୍ଠ ନାଗଯକିଙ୍କ  
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକିସ୍ ସନ୍ଧାନ କଯଫିାକୁ ସଭଥଥ ୄହାଆଛି , ୄଯଟଯଙୁ୍କ 

ୄଯଟର୍ ୄକଫ ସପେୄେୟାଯୄଯ ୄସହ ିଫଶିଷି୍ଟ ଫୁତକି୍ରଭ ଚହି୍ନଟ 
କଯଫିା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ନୁ ସଭସ୍ତ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ କୁାଚର୍ 
କଯଫିା ଅଫଶୁକ।  

ୄଯଟଯଙ୍କ ଫୁତକି୍ରଭଣ ପୄଟାଗ୍ରାପ ସହ ପଷ୍ଟ ବାୄଫ ଚତି୍ରଣ 
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ୄପାସ୍ଥ କୁାଚର୍ ଫକିଳ୍ପ ଚୟନ କଯଫିାକୁ ୄହଫ। 

 

କଯଫିା ସହ ଫୁତକି୍ରଭଣ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ କୁାଚର୍ କଯଫିାକୁ ୄହଫ। 

 
 

ଦାୟିତ୍ଵ 
କଯନୁ୍ତ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ଈନ୍ନତ କଯଫିାକୁ 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନି ି  ୄଯଟର୍/ସୁଯବାଆଜଙ୍କଥ ନ୍ -ୄଫାଡଂିଯ ଏକ 
ଭାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ :  EA ଫୁଫସ୍ଥାକଙ୍କ 
ୄାଟଥାରୄଯ ୄଯଟର୍ /ନଯିୀକ୍ଷକୀୟଙ୍କ ନାଭ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ, ୄଯଟର୍/ନଯିୀକ୍ଷକୀୟଙ୍କ ତାରିଭ ଏଫଂ 
ପ୍ରଭାଣନ , ୄଯଜଷି୍ଟଯ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ଙୁ୍କ ସକ୍ରିୟ 
କଯନୁ୍ତ 

 ଡବିାଆସ ୄବଣିଯସ୍ /ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଅଞ୍ଚକି 
କାମଥୁାୟଯ ସହାୟତାୄଯ ଡବିାଆସ୍ -ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ତାରିମ୍ 
ସହତି ୄଯଟଯଙ୍କ ଈଚତି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ 

 ୄଯଟଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଡାଟା ୄଯକଡଂି 
ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ଈଚତି୍ ବାଫୄଯ ଫସଫିା ସୁନଶିି୍ଚତ 
କଯନୁ୍ତ 

 ବିଡ ଏଫଂ ସଭୟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାକୁ ଏଫଂ 
ନଫିାସୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରଶନ ସଭଳନ୍ଧତି କଯଫିାକୁ ’ସହାୟତା 

ୄଡକ୍୍ସ ‘ୄସଟ୍ ପ୍ କଯନୁ୍ତ  

 ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ତକିଭୄଯ ୄଗାଟଏି 
ରୁାଟପ୍ ଫୁାକ୍-ପ୍ ଈରବ୍ଧ କଯାନୁ୍ତ 

 ୄକନ୍ଧୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟ କଭକଯଫିାାଆଁ ୂଫଥ - 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ତଥୁ ସଂଗ୍ରହ ଏଫଂ ଖାରି କଯନୁ୍ତ 

 ୄକଫ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ  ନୁୄଭାଦତି ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  
ଡବିାଆସଗୁଡକି ଡିଏ କଯନୁ୍ତ। ନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ 

 ୄଯଟର୍ IDଗୁଡକିଯ ଏକାଧିକ 
ୄସଟ୍ ାଆଁ ଏକ ାସୋର୍ଡଥ ଫୁଫହାଯ  

 ଦୁଆଜଣ ୄଯଟଯଙ୍କ ସଭାନ 
ୄଯଟର୍ ID (ଈୄବାକ୍ତା ୄକାର୍ଡ ) 
ଯହିାଯଫି ନାହିଁ 

 ନ୍-ୄଫାଡଂି ସଭୟୄଯ ୄଯଟର୍ 
କଭିଳା ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ 
ଫୂଫଥକ କୁାଚର୍ ଈୄକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ 

 ସ୍ୱୀକୃତ ୄଯଟର୍ /ନଯିୀକ୍ଷକୀୟ 
ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ୄହୄଫ ନାହିଁ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକିୄଯ ଡିଏ 
ୄହାଆଥିଫା ଈକଯଣଯ  ଭାନକ 
ଈୄଯ ସାରିସ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 
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ଦାୟିତ୍ଵ 
କଯନୁ୍ତ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ଈନ୍ନତ କଯଫିାକୁ 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଅଫଶୁକ 
ସଭସ୍ତ ଈକଯଣ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ 

 ପ୍ରୄତୁକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଶଷୄଯ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ 
ଅଣଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗଠ ିପି୍ରଣ୍ଟ କୁାଚର୍ କଯଫିା ଭହେୄଯ 
ମଥୁୄଫକ୍ଷଣ / ୄଯଟର୍ ସୄଭଳଦନଶୀ କଯନୁ୍ତ 

 ଦଯ କାର୍ଡଥ ପ୍ରତ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄରନ 
ୄହାଆଛ ି

EA ଷ୍ଟାଫ୍- 
ୄଯଟର୍/ନଯିୀକ୍ଷକୀୟ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଯ ଈଚତି୍ ୄରଅଈଟ୍ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କଯନୁ୍ତ, ୄମଯକି ିୄଟଫୁରଯ ଈଙ୍ଙତା , ଡବିାଆସଗୁଡକିଯ 
ସ୍ଥିତ,ି ୄଯଟର୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନଫିାସୀଭାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି , 
ରାଆଟଂି ଏଫଂ ସି୍ଥତ ିସପା ଷୃ୍ଠବୂଭିୄଯ ବୁଲ୍ 

 ନଫିାସୀ ସହଜୄଯ ଯଖିଫାକୁ ଏଫଂ ଡାଟା କୁାଚର୍ 
ସୁଫଧିା ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୂଫଥଯୁ ଏଫଂ ୄସହ ିସଭୟୄଯ 
ନଫିାସୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ସକି୍ଷପ୍ତ ଫଫିଯଣୀ ଦିନୁ୍ତ 

 ମଦ ିନଫିାସୀ ଢଫିାକୁ ସଭଥଥ ୄତୄଫ ଢନୁ୍ତ। ନାଭ , 
ରିଙ୍ଗ, ଠକିଣା, ସବ୍ନକଥ ଫଫିଯଣୀଯ ସଠକିତା ନଶିି୍ଚତ 
କଯନୁ୍ତ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ୄଧୌମଥୁ ଯଖି ଏଫଂ 
ନଫିାସୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫନିମ୍ର ଯୁହନୁ୍ତ 

 ନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ସଷି୍ଟଭୄଯ ନଫିାସୀ ୄଭାଫାଆଲ୍ 

 ୄକୌଣସ ିପ୍ରକାଯୄଯ ଅଧାଯ 
ୄଡଟ୍ ାଆଁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା 
ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ଟଙ୍କାଠାଯୁ ତଯିକି୍ତ ଭାଗନୁ୍ତ 
ନାହିଁ 

 ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫୁତକି୍ରଭଣ ଏଫଂ 
ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଅଙୁ୍ଗଠ ିପି୍ରଣ୍ଟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ 
ୄକୌଣସଫି ିନଫିାସୀଙୁ୍କ ଭନା କଯନୁ୍ତ 
ନାହିଁ 

 ନଫିାସୀଙ୍କ ସହତି କୄଠାଯ ବାଫୄଯ 
କଥା ହୁନୁ୍ତ ନାହିଁ 

 ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ପ୍ରଥୄଭ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ 
ସି୍ଥତକୁି ମାଞ୍ଚ କଯଫିା ଫୁତତି 
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ଦାୟିତ୍ଵ 
କଯନୁ୍ତ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ଈନ୍ନତ କଯଫିାକୁ 

ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ କଯାମାଆଛ ି

 ନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ୄମ ଞ୍ଜୀକଯଣ  /ୄଡଟୄଯ ଆୄଭଲ୍ 
ID କୁ ଫୁଫହାଯ କଯ ିଫୁଝାଆଫାକୁ ନଫିାସୀ ଟନ୍ତ ି

 ଫଯଖାସ୍ତକୁ କଭ କଯଫିା ାଆଁ ୄକୌଣସ ିଞ୍ଜୀକଯଣ 
ୂଫଥଯୁ ୄଯଟଯଙୁ୍କ ସକ୍ରିୟ ଯୂୄଯ ‛ଅଧାଯ ସୁଫଧିା 
ସନ୍ଧାନ- ଗ୍ରୀଭ ସନ୍ଧାନ ‚ ଫୁଫହାଯ କଯଫିାଯ 
ଅଫଶୁକତା ୄଟ 

 ନଫିାସୀଙୁ୍କ ଅଧାଯ ଈତ୍ପନ/ ନଫୀକଯଣ ଯ ସଭୟସୀଭା 
90 ଦନି ମଥୁନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚୀତ କଯଫିା  

 ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଠାଯୁ ଅଧାଯ ଈତ୍ପନ SMS ଗ୍ରହଣ 
କଯଫିା ୄଯ ଆ -ଅଧାଯ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯଫିାକୁ 
ନଫିାସୀଙୁ୍କ ସୂଚତି କଯନୁ୍ତ 

 ନଫିାସୀଙୁ୍କ 1947 ଙୁ୍କ ସବ୍ନକଥ କଯଫିାକୁ ସୂଚତି କଯନୁ୍ତ 
କଭିଳା 90 ଦନି ୄଯ  ଅଧାଯ ଈତ୍ପନ SMS ଗ୍ରହଣ 
ଏଫଂ ଆ-ଅଧାଯ ଡାଈନୄରାର୍ଡ  ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁଡହଁ 
ଡସ ଡେତ୍ରଡର help@uidai.gov.in ସମ୍ପକକ କରନୁ୍ତ  

 ନଫିାସୀଙୁ୍କ ସ୍ୱାଛୁନ୍ଦୄଯ ଯଖନୁ୍ତ ଏଫଂ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ 
ୄମ ନଫିାସୀଙ୍କ ସି୍କରନ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ପ୍ରତ ିଥଯ 
ଚାରୁ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରୄଫଶ କଯାମାଆଥିଫା ତଥୁ 
ଯ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ 

 ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ଫୁକି୍ତ , ଫଯଷି୍ଠ ନାଗଯକିଫୃନ୍ଦ ଏଫଂ ଗବଥଫତୀ 
ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଧିକାଯ ଦିନୁ୍ତ 

 ଅଣ ନିୄ ଜ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥୄଯ ୄକୌଣସ ି
ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ। ଏଯକି ିମଦ ିନଫିାସୀ 
ପଭଥୄଯ କଛି ିସାଭାନୁ ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯଫିାକୁ ଅଗ୍ରହ 
ପ୍ରକାଶ କଯଥିାନ୍ତି , ୄତୄଫ ୄଯଟଯ 
ସଂସ୍ଥାନାକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ସୁୄଚଆଥାନ୍ତ ି |ଏଯ ିଭାଭରାୄଯ 

ନଫିାସୀଭାନଙୁ୍କ ୁନଃ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ  

 ଫାସନି୍ଦା ୄକୌଣସ ିଡାଟା ପ୍ରଦାନ   
ନକଯଫିା ସ୍ଥାନୄଯ N/A,NA ଆତୁାଦ ି
ପ୍ରୄଫଶ କଯାନୁ୍ତ ନାହିଁ 

 

 

mailto:help@uidai.gov.in
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ଦାୟିତ୍ଵ 
କଯନୁ୍ତ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ଈନ୍ନତ କଯଫିାକୁ 

ୄଯଟଯ ନଫିାସୀଙୁ୍କ ଫନିମ୍ରତାୂଫଥକ 
ସଂସ୍ଥାନାକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ାଖକୁ ଠାଆଥାନ୍ତ ିଏଫଂ ଏଣିକ ି
ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥୄଯ ସଂସ୍ଥାନାକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ 
ୄନଫାକୁ  କହଥିାନ୍ତ ି

 

 

 

ଦାୟିତ୍ଵ 
କଯନୁ୍ତ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

ପ୍ରତାଯଣା ଏଫଂ ତୁଟ ିଈୄକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ 

EA ଷ୍ଟାଫ୍- 
ୄଯଟର୍/ନଯିୀକ୍ଷକୀୟ 

 ଅଣଙ୍କ ନଜି ୄଯଟର୍ ID ୄଯ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ 
ରଗ୍ ଆନ୍ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍ େିୄଣ୍ଡା ୄଯ 
ୄକହ ିୄମଯ ିରଗ ଆନ କଯଫିା ାଆଁ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ 
ଛାଡଫିା ୂଫଥଯୁ ଅିୄକସନୄଯ ରଗ୍ ଫ୍ କଯନୁ୍ତ 

  ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍ ାସୋର୍ଡଥ ଫାଯଭଳାଯ ବାୄଫ 
ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯନୁ୍ତ 

 ୄଯଟର୍ ସଙ୍ି୍କ କାମଥୁକା ନୟିଭିତ ବାୄଫ କାମଥୁ 
ସବ୍ନାଦନ କଯନୁ୍ତ  

 ପ୍ରାଧିକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭାନକ ୄଯଟଂି ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ନୁସଯଣ କଯନୁ୍ତ 

 ୄକଫ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ିଓଅଆ/ିଓଏ ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ 

 ନୁ EA ଷ୍ଟାପଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄକୌଣସ ିପ୍ରତାଯଣା 
ଭାଭରାୄଯ ଧିକାଯୀଙୁ୍କ ସୂଚତି କଯନୁ୍ତ  

 ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶାଫୀ ନୁସାୄଯ ପାଆଲ୍ , 
ଫୁାକ୍ ପ୍ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟା ୄଷ୍ଟାର୍  କଯନୁ୍ତ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଏଣ୍ଟ /ୄଭସନି୍ ଟାବ୍ନର୍ 
କଯଫିାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

 ଜୄଣ ନଫିାସୀଙୁ୍କ ନାଭାଙି୍କତ କଯଫିାକୁ 
ଏକ ପୄଟାଯ ପୄଟା ନିନୁ୍ତ , ନଫିାସୀ 
ପୄଟା (GOD), ଫୄଜକେଗୁଡକି, 
ଶୁ/ଗୁଡକି ନଫିାସୀ ପୄଟା ସ୍ଥାନୄଯ 
ନଅିମାଆଥାଏ ଏଫଂ ନଫିାସୀ 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଫଫିଯଣୀୄଯ 
ନୁ-ାରଥାୄଭଣ୍ଟାଯୀ ବାଷାକୁ 
ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ 

 ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ୄନଫା ଈୄକ୍ଷା 
କଯଫିାକୁ ଫୁାକ ଯୂୄଯ ୄଗାଟଏି 5 
ଫଷଥଯୁ କମ୍ ଫୟସ୍କଯ ିରା ାଆଁ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିା ଈୄକ୍ଷା କଯଫିାକୁ 
ୄଚଷ୍ଟା କଯନୁ୍ତ 

 ୄକଫ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ଈୄଦୁଶ ାଆଁ 
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ଦାୟିତ୍ଵ 
କଯନୁ୍ତ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ଈନ୍ନତ କଯଫିାକୁ 

 ଈଚତି ାଯେିଭିକ ୄଯ ସଭସ୍ତ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  
ଫୁତକି୍ରଭଣ କୁ ସାଆନ ଅଈଟ କଯନୁ୍ତ 

 ସଭସ୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ  ମନ୍ତ୍ରକୁ ୄକୌଣସଫି ିଞ୍ଜୀକଯଣ  / 
ୄଡଟ ଅଯମ୍ଭ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ ପ୍ରତଦିନି  GPS 
ନିୄ ର୍ଦ୍ଧଥଷାଙ୍କ କୁାଚର୍ କଯଫିାଯ ସୁନଶିି୍ଚତତା କଯନୁ୍ତ 

 

 

ଜୄଫ ବିଫାଫକ କଭିଳା ଶଶୁିଙ୍କ 
ଭାତାିତା ଯୂୄଯ କାମଥୁ କଯଥିାଏ 

 ୄକୌଣସ ିଖଫଯକାଗଜଯ ସ୍କାନ୍ କି 
ୄମଯକି ିଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ସଭଥଥନୄଯ 
ରାଗୁଥିଫା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ଈୄରାର୍ଡ 
କଯନୁ୍ତ 

 ଫାସନି୍ଧାଙ୍କ ଅଧାଯୄଯ ଅଣଙ୍କ 
ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ID 
ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଭିେଣ କଯଫିାକୁ 
ଈଦୁଭ କଯନୁ୍ତ 

 ୄକୌଣସ ିନୁ ୄଯଟଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ସାଆନ୍ କଯନୁ୍ତ 

 ଏକ ୄପାଟକି , ସ୍କାନ୍ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ 
କଭିଳା ୄକୌଣସ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ ପମ୍ଥ 
ନୁଥା ପ୍ରକୃତ ିଓଅଆ /ିଓଏ 
ଗ୍ରହଣ କଯନୁ୍ତ  

 ଫାସନି୍ଦା ିଓଅଆ/ିଓଏ (କଠନି କି 
କଭିଳା ଆୄରାକିେିନ୍ ପଭଥୄଯ ) ଏକ କି 
ଯଖନୁ୍ତ 
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ଅଧାଯ ୁନଃଈର୍ଦ୍ଧାଯ ପ୍ରକି୍ରୟା 
 

 ଅଧାଯ ୁନଃଈର୍ଦ୍ଧାଯ ାଆଁ କାଯଣଗୁଡକି:  

– ଫାସନି୍ଦା ନଜିଯ ଅଧାଯକୁ ୄମାଡଫିା ଏଫଂ ରିଙ୍୍କ କଯଫିାକୁ ଶୀଘ୍ରତାୄଯ କଯଥିାଏ 

– 90 ଦନି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ତ୍ର ରକ୍ଷୁସ୍ଥୄଯ ହଞ୍ଚନିଥାଏ 

– ଫାସନି୍ଦା ୄସଭାନଙ୍କ EID/UID ସିପ୍ ହଯାଆଛନ୍ତ ି
 

 ଅଧାଯ ଈତ୍ପନ୍ନ: ସାଧାଯଣତଃ, ଞ୍ଜୀକଯଣ  ଏୄଜନିିଙ୍କ ଠାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଦ୍ୱାଯା ସଭସ୍ତ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ 
ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄହଫା ୄଯ ଧିକଯୁ ଧିକ 90 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ହଞ୍ଚଥିାଏ 

 ଅଧାଯ ଫତିଯଣ: ସାଧାଯଣତଃ, ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଯ CIDR ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ୍ ନଫିାସୀଙ୍କ ଠକିଣାୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ଧିକଯୁ ଧିକ 90 
ଦନି ମଥୁନ୍ତ ରାଗିଥାଏ 

 ଫତିଯଣଯ ୄଭାର୍ଡ: ବାଯତୀୟ ଡାକୄସଫା ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ଠକିଣାୄଯ ୄପ୍ରଯଣ କଯାମାଆଥାଏ, ଞ୍ଜୀକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ 
ୄେଫସାଆଟଯୁ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯାମାଆଥାଏ କଭିଳା ଞ୍ଜୀକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଫୁଫହାଯ କଯ ିଏମ୍-ଅଧାଯ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯନୁ୍ତ 

 ତ୍ରଯ ସ୍ଥିତ:ି କଛି ିତ୍ର ୄପ୍ରଯଣ ସଭୟୄଯ ହଜମିାଆଛ ିକଭିଳା ଫାସନି୍ଦା ନୁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି ୄହାଆଥାନ୍ତି 

ୄକଫ ଞ୍ଜୀକଯଣ ID (EID) ଈରବ୍ଧ ୄଟ 
 

 ଫାସନି୍ଦା https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ଯଦିଶଥନ କଯନୁ୍ତ 

 EID ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ, OTP ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିାକୁ ଞ୍ଜୀକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍  
ଏଫଂ ଏକ PDFଯ ଅଧାଯ ତ୍ରଯ (ଆ-ଅଧାଯ) ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯନୁ୍ତ  

 ଫାସନି୍ଦା 51969ୄଯ SMS ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିାକୁ, ପ୍ରକାଯ: 

 UID ସ୍ଥିତ ି< 14-ଙ୍କ EID > କଭିଳା  

 UID ସ୍ଥିତ ି< 28-ଙ୍କ EID > 

 ଫାସନି୍ଦା 
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no- 
ଯଦିଶଥନ କଯି ତାଙ୍କଯ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳଯୄଯ ଅଧାଯ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିାଯିୄ ଫ 

 EID ନଭଳର୍, ଞ୍ଜୀକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ OTP ଅଫଶୁକ ୄଟ 

 ଜୄଣ ନଫିାସୀ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଶୁକ ନୁସାୄଯ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ (PEC)ଯୁ 
ଆ-ଅଧାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିାଯିୄ ଫ  

 ଜୄଣ ଫାସନି୍ଦା1947 କୁ ଭଧ୍ୟ କଲ୍ କଯିାଯିୄ ଫ 

https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-


 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁଝଫିା 
 

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

   

ଷୃ୍ଠା 104 

 
 

 ଜୄଣ ଫାସନି୍ଦା help@uidai.gov.in ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଆୄଭଲ୍ କଯିାଯନ୍ତ ି

UID / ଅଧାଯ ଜଣାମାଏ କନୁି୍ତ ତ୍ର ହଜମିାଆଛ ି/ ଈରବ୍ଧ ନଥାଏ  
 

 ଜୄଣ ଫାସନି୍ଦା https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ଯଦିଶଥନ କଯିାଯିୄ ଫ 

 ଅଧାଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯନୁ୍ତ 

 OTP ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିାକୁ ଞ୍ଜୀକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଦିନୁ୍ତ 

 ଅଧାଯ ତ୍ରଯ ଏକ PDF ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯନୁ୍ତ, ମାହା ଆ-ଅଧାଯ ବାୄଫ ଭଧ୍ୟ ଜଣାମାଏ  

 ଏକ ଫାସନି୍ଦା ଭଧ୍ୟ 51969 ୄଯ SMS କଯିାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ପ୍ରକାଯ: 

 UID EAADHAAR < ଅଧାଯ > < ଆୄଭଲ୍ ଅଆଡ ି> < PIN ୄକାର୍ଡ > 

ହଜଥିିଫା EID ଏଫଂ/କଭିଳା UID / ଅଧାଯ 
 

 ଏକ ଫାସନି୍ଦା https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid ଯଦିଶଥନ 
କଯିାଯିୄ ଫ 

 ୄକଫ ଆଂଯାଜୀ ବାଷାୄଯ ନାଭ ଦିନୁ୍ତ 

 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯାମାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ କଭିଳା 
ଆୄଭଲ୍ ଅଆଡ ି 

 ଅଧାଯ କଭିଳା EID ସ୍ଥିତ ିୁନଯୁର୍ଦ୍ଧାଯ କଯଫିାକୁ ଞ୍ଜୀକୃତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ / 
ଆୄଭଲ୍ ଅଆଡକୁି OTP ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ 

 ଫାସନି୍ଦା ଭଧ୍ୟ 1947 ୄଯ କଲ୍ କଯଫିାଯ ଫକିଳ୍ପ ଫାଛିାଯନ୍ତି 

 ଫାସନି୍ଦା help@uidai.gov.in ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଆୄଭଲ୍ କଯିାଯନ୍ତ ି

 ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧକୁ ଯଦିଶଥନ କଯନୁ୍ତ  

 ୄଯଟର୍ ଙୁ୍କ "ଗ୍ରୀଭ ସନ୍ଧାନ" ଯ ଫୁଫହାଯ ଫଷିୟୄଯ ଚାଯନୁ୍ତ 

 ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫଫିଯଣୀ ସନ୍ଧାନ କଯଫିା ାଆଁ ୄଯଟର୍ ଙୁ୍କ ଅଣଙ୍କ 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ 

 ଫାସନି୍ଦା ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଯ ନକିଟର୍ତ୍ଭ ଅଞ୍ଚକି କାମଥୁାୟ (RO) କୁ ଯଦିଶଥନ କଯିାଯନ୍ତ ି

 ପ୍ରୄତୁକ RO ୄଯ କଛି ିସହାୟତା ୄଡକ୍ସ ୄଟ।  

 ଧିକାଯଙୁି୍କ ଦୁଃଖିତ ଥିଫା ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ସାହାମୁ କଯଫିାୄଯ ଅନନ୍ଦ ନୁବଫୄହଫ 

mailto:help@uidai.gov.in
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid
mailto:help@uidai.gov.in
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ଧ୍ୟାୟ 10: ଯଶିଷି୍ଠ (ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ ଗୁଡକି) 
 

ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ A ” ସଞ୍ଚାନଯ ୄକାର୍ଡ 
 
 
1. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ଆଙ୍ଚାଗୁଡକି ଯକ୍ଷା କଯଫିା ାଆଁ ସୄଫଥାର୍ତ୍ଭ ୄଚଷ୍ଟା କଯଫି। 

2. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ୄଡଟ୍  ାଆଁ ଅଚଯଣ ସଂହତିା, ଖଣ୍ଡତା, ଗଯଭିା ଏଫଂ ନଷି୍ପକ୍ଷତାକୁ ଈଙ୍ଙ ଭାନାଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟ ଯଖିଫ।  

3. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଶୀଘ୍ର, ୄନୈତକି ଏଫଂ ୄଶାଦାଯ ଈାୟୄଯ ଅଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵକୁ ୂର୍ଣ୍ଥ କଯଫି। 

4. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ପ୍ରୄତୁକ ସଭୟୄଯ ଈଚତି ଯେିଭ କଯଫି, ଈଚତି ୄଦଖାଶୁଣା ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୄଶାଦାଯ ନରି୍ଣ୍ଥୟ କଯନୁ୍ତ। 

5. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତତ୍ଵଙୁ୍କ ୄଭୌଖିକ କଭିଳା ରିଖିତ ବାଫୄଯ, ସଧିା କଭିଳା ୄଯାକ୍ଷ ବାଫୄଯ,ୄସହ ିଫାସନି୍ଦାଯ ଫଷିୟୄଯ ୄକୌଣସ ିୄଗାନୀୟ 
ସୂଚନା ୄଦଆାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ,ମାହାକ ିୄସଭାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଈୄଯ ଅୄସ, ଏହାଛଡ଼ା ଏହ ିଧିନୟିଭଯ ନୁାନୄଯ କଭିଳା ୄକୌଣସ ିନୁ ଅଆନ୍  ାଆଁ ଏଯ ି
କଯଫିା ଅଫଶୁକ। 

6. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄକୌଣସ ିନୁଚତି ବୁାସୄଯ ସାଭିର ୄହୄଫ ନାହିଁ। 

7. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ବିୄମାଗ ଠକି୍ ସଭୟୄଯ ଏଫଂ ଈଚତି ଈାୟୄଯ ନଯିକି୍ଷଣ କଯାମାଈଥିଫା ସୁନଶିି୍ଚତତା କଯନୁ୍ତ  

8. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ବୁଲ୍  ପ୍ରତଶୁିତଯୁି ଫଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ଈଚତି ପ୍ରୟାସ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାକୁ ଦଅିମାଆଥିଫା ସୂଚନା ବୁଲ୍ ନଥିଫା ସୁନଶିି୍ଚତତା କଯନୁ୍ତ। 

9. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଧିନୟିଭଯ ଏଫଂ ସଭୟ-ସଭୟୄଯ ସଯକାଯ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ଈମୁକ୍ତ ନୟିଭଯ ାନ କଯଫି। 

10. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄକୌଣସ ିଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ, ଯିୄ ାଟଥ କାଗଜ ତ୍ର, କଭିଳା ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ସୂଚନାୄଯ ୄକୌଣସ ିୄବୌତକି ତଥୁକୁ ସତୁ 
ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯିୄ ଫ ନାହିଁ। 

11. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଏହା ନଶିି୍ଚତ କଯଫି ୄମ ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ୄକୌଣସ ି ଅ ଆନ୍ ,ନୟିଭ, ଫନିଭିୟ ଏଫଂ  ନିୄ ର୍ଦ୍ଧଥଶ ୄଯ ୄକୌଣସ ିସାଭଗ୍ରୀ ଈଲ୍ଲଂଘନ ଫା 
ନୁାନ ଯ ସଭଳନ୍ଧୄଯ ଏହା ଫଯୁିର୍ଦ୍ଧୄଯ ଅଯମ୍ଭ କଯାମାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ିକାମଥୁାନୁଷ୍ଠାନ,ଅଆନଗତ କାମଥୁ ଆତୁାଦ ିଫଷିୟୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଫା ସଭଳନ୍ଧୀୟ ଫବିାଗକୁ 
ତୁଯନ୍ତ ସୂଚତି କଯାମିଫ ଈଚତି।  

12. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄସଭାନଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ୄସଫାଗୁଡକିଯ ଅଚଯଣ ସଭଳନ୍ଧୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଏଫଂ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କ ଧାଯା କଭିଳା 
ତୁାଗ ାଆଁ ଈର୍ତ୍ଯଦାୟୀ ଯହିୄ ଫ। 

13. ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ାଆଁ ଈଚତି, ତ୍ଵଯତି ଏଫଂ ସକ୍ଷଭତା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ କଯଫିା ାଆଁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଙ୍କ ାଖୄଯ ମଥୁାପ୍ତ ଯଭିାଣଯ ପ୍ରଶଖିିତ କଭଥଚାଯୀ ଏଫଂ 
ଫୁଫସ୍ଥା ଯହଫିା ଫଶୁକ 

14. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଅନ୍ତଯକି ସଞ୍ଚାନକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିା ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ କର୍ତ୍ଥଫୁକୁ ୂଯଣ କଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, କଭଥଚାଯୀ ଏଫଂ ଧିକାଯୀ 
ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଅଚଯଣଯ ଭାନକ ଗୁଡକି ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି କଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ  ଅନ୍ତଯକି ଅଚାଯ ସଂହତିା ଫକିଶତି କଯଫିା ଅଫଶୁକ । ଏହ ିୄକାର୍ଡ  ପ୍ରଶକିି୍ଷତ 
ଈତୃ୍କଷ୍ଠତା ଏଫଂ ଭାନାଙ୍କ, ଖଣ୍ଡତା ୄଗାନୀୟତା, ନଷି୍ପକ୍ଷତା, ଏଫଂ ହଂିସାଯ ସଂଘଷଥଯୁ ଫଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ଯଖିଫା ମଥୁନ୍ତ ଫଢା ମାଆାୄଯ। 

15. ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍  ଡାଟାଯ ସଠକିତା ନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ାଆଁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄସଭାନଙ୍କ ଗତଫିଧିିୄଯ ନଭିଥାତା-ୄଚକର୍  ଫଧାଯଣ ାନ କଯଫିା 
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ଈଚତି। 

16. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ, ପ୍ରଫଞ୍ଚନ ପ୍ରଥାଗୁଡକିୄଯ ସାଭିର ୄହୄଫ ନାହିଁ। 

17. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ଏହ ିଈୄର୍ଦ୍ଧୁଶ ାଆଁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଠ ନୀତ ିଏଫଂ ପ୍ରକି୍ରୟା ନୁସାୄଯ ନଫିାସୀଙ୍କ ଠାଯୁ ଏକତ୍ର କଯାମାଆଥିଫା ସଫୁ ତଥୁ 
(ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ / ଫୄୟାୄଭଟ୍ରକି) ଯ ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ଅେୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯିୄ ଫ 

18. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଗୁଡକି, ୄଯଟଯସ୍, ସୁଯବାଆଜର୍ ଆତୁାଦ ିନରିଭଳନ/ଫିଭଳ/ଫସିଂଗତ ିସଭଳନ୍ଧୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ନରି୍ଣ୍ଥୟ 
ରାଗୁ କଯଫି। 

19. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଠ ଡାଟା ପିରଡ ,ଡାଟା ମାଞ୍ଚକଯଣ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ୄକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିଯ ଭାନାଙ୍କ ନୁସଯଣ କଯଫିା ଈଚତି। 

20. ୄମଈଁଠାୄଯ ଅଫଶୁକୀୟ, ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଭାଦତି ୄହାଆଥିଫା ଈକଯଣ ଏଫଂ ସଷି୍ଟମ୍ ଗୁଡକି ଫୁଫହାଯ କଯିୄ ଫ । 

21. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ୄଯକଡଥ ଯଖିଫା ଏଫଂ ଭଯାଭତ ିାଆଁ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ନୟିଭାଫୀ ାନ କଯିୄ ଫ। 

22. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା ଡାଟା ଟ୍ରାନିଭିସନ୍ ାଆଁ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକି୍ରୟା ଏଫଂ ସଷି୍ଟମ୍ ନୁସଯଣ କଯଫିା 
ଅଫଶୁକ। 

23. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄଗାନୀୟତା ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷା ୄପ୍ରାୄଟାକଲ୍ ାନ କଯଫିା ଅଫଶୁକ। 

24. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ଅଧାଯ ଯିୄ ମାଜନାଙୁ୍କ ସୄନ୍ଦଶ, ସାଭଗ୍ରୀ ଏଫଂ ଈୄଦ୍ଦୁଶକୁ ାନ ଏଫଂ ସଂଚାଯ କଯଫିାକୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄପ୍ରାୄଟାକଲ୍ 
ାନ କଯିୄ ଫ। ୄମୄହତୁ ଅଧାଯ ୄରାୄଗା ଏଫଂ ବ୍ରାଣି ନାଭ ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ଗୁଣ ୄଟ, ପ୍ରାଧିକଯଣ ୄରାୄଗା, ବ୍ରାଣି ନାଭ, ବ୍ରାଣି ଡଜିାଆନ୍, ଏଫଂ ନୁ 
ୄମାଗାୄମାଗ ଏଫଂ ଜାଗକୃ୍ତା ଏଫଂ ଜାଗତୃୀକଯଣ ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ଫୁଫହାଯ ଫଧିି ଏଫଂ ସୀଭା ହୀନ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ କଯଫି।  

25. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ଅଧାଯ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି କାମଥୁକାଯୀ କଯଫିାକୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄପ୍ରାୄଟାକଲ୍ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି ଏଫଂ ଭାନାଙ୍କକୁ ାନ କଯଫି। 

26. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ଜଭା କଯଫିା ମଥୁାୟକ୍ରଭୄଯ ଯିୄ ାଟଥଗୁଡକିଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରାଧିକଯଣ ପଭୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄହାଆାୄଯ। 

27. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଯାଧ ୄହାଆଥିଫା ସଭୟ-ସଭୟୄଯ ଅଧାଯ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି ସଭଳନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯଫି। 
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ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ B ” ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ (ମାଞ୍ଚତାରିକା) 
 

 
ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯ: _______________________________________________________ 

 
 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି: ______________________________________________ 
 

 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ଫସ୍ଥାନ:  ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ ଠକିଣା_____________________ 

 
 

___________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________ 

 
 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନ୍ ୄକାଡସ୍:  ସଭସ୍ତ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକି_______________________ 
 

 
_________________________________________________________ 

 
 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ନଯିୀକ୍ଷକୀୟ ନାଭ: ___________________________ 
 

କ୍ରଭିକ ୄଚକଏଣ୍ଟ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ 

ଏୄଜନିି 
ନଯିୀକ୍ଷକୀୟ 

  ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ଅଫଶୁକତାଗୁଡକି   
A ୄଷ୍ଟସନ୍  
A.1 ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଏଫଂ ନୁ ଈକଯଣଗୁଡକି ସଂୄମାଗ କଯଫିା ାଆଁ USB ହବ ଈରବ୍ଧ  ରୁାୄଟପ୍/ୄଡକ୍ସଟପ୍; (ନଫୀନର୍ତ୍ଭ 

ଅଫଶୁକତାଗୁଡକି ାଆଁ ସଫଥଦା techsupport@uidai.gov.in ସହ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ)। 
ECMP ସଂସ୍କଯଣ 2.0 ାଆଁ 
“ 2Ghz,ଡୁଅଲ୍ ୄକାର୍ CPU କଭିଳା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ 

“ 3GB RAM କଭିଳା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ 
“ 160GB HDD  
“ ଈତ୍ସଗଥୀକୃତ USB 2.0 ୄାଟ୍ଥ(ସଫଥନଭିନ 5 ୄାଟ୍ଥ ଅଫଶୁକୀୟ) 
ଟପି୍ପଣୀ: (Windows Vista/ୄକୌଣସ ି64 ଫଟି୍ ୄଯଟଂି ସଷି୍ଟମ୍ ସଭଥତି ନୁୄହଁ) 

  

A.2 ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ସପେୄେୟାର୍ ସଂସ୍ଥାିତ, ଯୀକି୍ଷତ, କନପିଗର୍ ଏଫଂ ସ୍ଥାନା ଏଫଂ କନପିଗୁୁୄଯସନ୍ ଭାନୁଅଲ୍ ନୁସାୄଯ 
CIDR ସହତି ଞ୍ଜୀକୃତ  ୄହାଆଛ ି। ସଭସ୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ରୁାଟୄଯ ଯରିିଜଯ ୄଗାଟଏି ଭାସ ବିତୄଯ ନଫନିର୍ତ୍ଭ ସଂସ୍କଯଣ 
ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ। VDM ସଂସ୍ଥାିତ ଏଫଂ ଈକଯଣ ାଆଁ ୄସଫାଗୁଡକି ଚାରୁଛ।ି 

  

A.3 ଅଆଯସି୍ କୁାଚଯଂି ଡବିାଆସ୍ ଈରବ୍ଧ(ୄଯକଡଥ ତଅିଯ ିଏଫଂ ଭୄଡଲ୍)   
      
A.4 ଟିଚହି୍ନ କୁାଚଯଂି ଡବିାଆସ୍ ଈରବ୍ଧ(ୄଯକଡଥ ତଅିଯ ିଏଫଂ ଭୄଡଲ୍)   
      
A.5 ଡଜିଟିାଲ୍  କୁାୄଭଯା (ୄଯକଡଥ ତଅିଯ ିଏଫଂ ଭୄଡଲ୍) ୟୁଅଆଡଏିଅଆଯ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ଫଫିଯଣୀକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯନୁ୍ତ   
      
A.6 ପୄଟାଗ୍ରାପ ୄନଫା ାଆଁ ଧା ଷୃ୍ଠଟ ସି୍କରନ୍, ଣ ପ୍ରତଫିଭିଳ, ସ୍ୱଙ୍ଚ, ~3ft ଚଈଡା, ଏଫଂ ସୋଣି, ଈରବ୍ଧ ୄଟ   
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A.7 ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଡାଟା ସଂସ୍ଥାନ କଯଫିାକୁ ତଯିକି୍ତ ଭନଟିର୍ (15-16‛ ସହତି 1024x768 ଯ ଏକ 
ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍) 

  

A.8 ସଭସ୍ତ ଡବିାଆସଗୁଡକି ୟୁଅଆଡଏିଅଆଯ ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣଗୁଡକୁି ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଅଫଶୁକ ୄଟ   
A.9 ପ୍ରୄତୁକ ୄଷ୍ଟସନ୍ ଯୀକି୍ଷତୄଯ ସଭସ୍ତ ଈକଯଣକୁ କାମଥୁକାଯୀ   
A.10 ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ ାଆଁ ୄଭୄଭାଯୀ ଷି୍ଟକ୍ ଫୁଫହାଯ କଯନୁ୍ତ (4 GB ୄନ୍ ଡ୍ରାଆଭ୍ 1 ୄକନ୍ଧ/ଦନି i.e. ~5 ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକି। 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ 20 ଦନିଯ ଷ୍ଟକ ଫଜାୟ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ) 
  

A.11 ପି୍ରଣ୍ଟର୍ ( A4 ୄରଜର୍ ପି୍ରଣ୍ଟର୍; ଈର୍ତ୍ଭ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଯସଦି୍ ସହତି ପୄଟା ପି୍ରଣ୍ଟ କଯଫିା ଅଫଶୁକ)   
A.12 ପି୍ରଣ୍ଟର୍ ଷୃ୍ଠା( ଆନୄବୄଣ୍ଟାଯୀ ାଆଁ 5 ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକି 10 ଦନି ାଆଁ ~ 20 rims)   
A.13 ଅଣ୍ଟବିାଆଯସ୍ / ଏଣ୍ଟ ିପାଏୋୟାଯ ମାଞ୍ଚଗୁଡକି   
A.14 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ାଆଁ ଡାଟା କାର୍ଡଥ /ଆଣ୍ଟୄନଥଟ୍ ସଂୄମାଜୁତା। କାଏଣ୍ଟ ସଙ୍ି୍କ ତକିଭୄଯ 10 ଦନିୄଯ ଥୄଯ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ।   

A.15 ସଭସ୍ତ ୄଯଟର୍ ଏଫଂ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଅଧାଯୄଯ ଈସ୍ଥାନା ାଆଁ, ଅଧାଯ ସହତି ଞି୍ଜକୃତ, ପ୍ରଭାଣିତ ଏଫଂ ସକ୍ରିୟ   

A.16 ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ାଆଁ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ ଈସ୍ଥାନା ୄହଈଥିଫା ସଭସ୍ତ ୄଯଟର୍, ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏଫଂ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା।   

A.17 ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯଠାଯୁ ୂଫଥ-ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟା, ମଦ ିଫୁଫହାଯ ୄହାଆଛ ିତାୄହୄର ରାଟପ୍ ୄଯ ଆୄବ୍ନାଟଥ  ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛି   

A.18 ମଦ ିୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ାଖୄଯ ତଯିକି୍ତ ୄକ୍ଷତ୍ର କୁାଚର୍ ୄହାଆଥାଏ, ୄତୄଫ KYR+ ପୀରଡ କୁାଚର୍ କଯଫିାକୁ KYR+ 
ସପେୄେୟର୍ କୁାନପୁୁଯିୄ ଗସନ୍ ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷଣ କଯାମାଏ 

  

A.19 ଓଦା ହାତ ାଆଁ ପଞ୍ଜ ଏଫଂ ହାତ ସପା ରୁଗା ଈରବ୍ଧ    
A.20 ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟାନୁସାୄଯ GPS ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ଥା   
A.21 ସୁଯକ୍ଷା କାଯଣ ଯୁ ହାଡଥ କୀଗୁଡକି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକି ାଆଁ (ହୁଏତ ୄକୋଫର୍ 2012 ୄଯ ୄପ୍ରସକ୍ରାଆବ)    

A.22 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ସ୍କାନ୍ କଯଫିାକୁ ସ୍କାନର୍, ଏଠାୄଯ ସ୍କାନ୍ କଯଫିାଯ ଈୄମାଗ କଯାମାଆଥାଏ (ୂଫଥ-ସ୍କାନ୍ 
ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଭଧ୍ୟ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆାଯଫି) 

  

B ୄକନ୍ଧ  
B.1 ଏକ ୄକନ୍ଧୄଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୁକ ାଞ୍ଚ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକି ାଆଁ 2 KVA କ୍ଷଭତା ଥିଫା ଫୁାକପ୍ ାୋର୍ ୄମାଗାଣ 

କଯାମାଆଥାଏ 
  

B.2 ୄଜନୄଯଟର୍ ଚାନା ାଆଁ ୄତର   
B.3 ୄକନ୍ଧ /ୂଫଥ-ଫତିଯଣ ୄଯ ମଥୁାପ୍ତ ଯଭିାଣଯ ପି୍ରଣ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ସଂୄଶାଧନ ପଭଥଗୁଡକି ଈରବ୍ଧ।    

B.4 CIDR କୁ ୄନ୍ ଡ୍ରାଆଭ୍ / ହାର୍ଡଥ ଡକି୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି କଯଫିାକୁ ଫଫୁଲ୍ ୁାକ୍, ୋଟାର୍ ପ୍ରତିୄ ଯାଧି,ରପାପା (CD ୄଭରଯ) (2 
ରପାପା/ଦନି/ୄକନ୍ଧକୁ )। ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ 20 ଦନିଯ ଷ୍ଟକ ଫଜାୟ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ) 

  

B.5 CIDRକୁ ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ ାଆଁ ନରାଆନ୍ ୄଭାର୍ଡ ଫୁଫହାଯ କଯ ିଅଧାଯ SFTP କାଆଣ୍ଟକୁ ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ସଂସ୍କଯଣକୁ 
ଡାଈନୄରାର୍ଡ ଏଫଂ ସଂସ୍ଥାନ କଯନୁ୍ତ। ଞ୍ଜୀକଯଣଯ 20 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭସ୍ତ ୁାୄକଟ୍ ୄରାର୍ଡ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନୄଯ ୄରାର୍ଡ ାଆଁ ରଭିଳତ ୁାୄକଟ୍ ୄଷ୍ଟସନୄଯ 1000ଯୁ ଧିକ ୄହାଆଥାଏ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଗ୍ରାହକ ଜଭା 
ୄହାଆମିଫ। 
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B.6 ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ିଓଅଆ,ିଓଏ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି(କଭିଳା ପ୍ରତ ିକଣ୍ଟରାକେ ସଭଳନ୍ଧତି) ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍    
B.7 ଏକ ଫାହୁ ହାଡଥ ଡକି୍ସୄଯ ଦନିୄଯ ତ ିକଭୄଯ ଦୁଆଥଯ ପ୍ରୄତୁକ ୄଷ୍ଟସନଯ ଡାଟା ଫୁାକପ୍ (ଫୁାକପ୍ ସଫଥନଭିନ 60 ଦନି ାଆଁ 

ଫଜାଆ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ)। 
  

B.8 ଈରବ୍ଧ ଫବିିନ୍ନ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଡବିାଆସଗୁଡକି ଗ୍ କଯଫିାକୁ ମଥୁାପ୍ତ ପ୍ରକାଶ, ାୋର୍ ଏଫଂ ାୋର୍ ଏଣ୍ଟ   
B.9 ଞ୍ଜୀକଯଣ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯଣଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଧିକାଯୀଙୁ୍କ ସୂଚତି   
B.10 ଞ୍ଜୀକଯଣ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯଣଯ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ସୂଚତି   
B.11 ପ୍ରୄଫଶୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ାଆଁ ଫୁାନର୍ ଯଖାମାଆଛ ି   
B.12 ଆଂଯାଜୀୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷାୄଯ ୄାଷ୍ଟ କଯୁଥିଫା ୄାଷ୍ଟର୍   
B.13 ବିୄମାଗ ହୁାଣିରିଂ ୄହରପରାଆନ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ନୁ ଗୁଯୁର୍ତ୍ୂର୍ଣ୍ଥ ସଂଖୁା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ / ଫାହାୄଯ ପ୍ରଭୁୁଖ ବାଫୄଯ 

ପ୍ରଦଶଥୀତ ୄହାଆଥାଏ 
  

B.14 ପ୍ରସୁ୍ତତ ଗ୍ରାଧିକାଯ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ସପେୄେୟାର୍ ଫୁଫହାଯ ୄଭନୁଅଲ୍ ଏହା ଫଷିୟୄଯ ସୄଚତନତା   
B.15 ସହଭତିୄ ଯ ଅଙୁ୍ଗଠ ିଚହି୍ନ ୄନଫା ାଆଁ ଆଙ୍କ ୁାର୍ଡ ୄମଈଁଠାୄଯ ନଫିାସୀ / ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯଫିାକୁ ସଭଥଥ   
B.16 ଫୁାକପ୍ ୄନଫା ାଆଁ ଫାହୁ କଠନି ଡସି୍କ   
B.17 ୟୁଅଆଡଏିଅଆ /ପ୍ରଫନ୍ଧକଗଣ ଆତୁାଦ ିତୁଯନ୍ତ ୄମାଗାୄମାଗ ସହତି ୄଭାଫାଆଲ୍ ୄପାନ୍/ ରୁାଣି ୄପାନ୍/ଆଣ୍ଟୄନଥଟ୍ ଈରବ୍ଧ   

  ଡିୄ ଜୟାର୍ ଡ଼     
C ନୁ ରଜଷିି୍ଟକ୍ସ   
C.1 ାୋର୍ କଡ଼ଥ ାଆଁ ସବ୍ସାଯଣ ଫକ୍ସ   
C.2 ହାତ ସପା କଯଫିାକୁ ାଣ,ି ସାଫୁନ୍ ଏଫଂ ଟାୄେଲ୍   
C.3 ିଆଫା ାଣି ସୁଫଧିା ଈରବ୍ଧ   
C.4 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନ୍ ୄଯଟସ୍ ାଆଁ ମଥୁାପ୍ତ ସଂଖୁକ ୄଟଫୁଲ୍   
C.5 ୄକ୍ଷାକୃତ ଞ୍ଜୀକଯଣ କର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ାଆଁ ୄଚୟାର୍/ୄଟଫୁଲ୍ ଈରବ୍ଧ   
C.6 ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ସୂଚନା କୁାଚଯଂି କଯଫିା ସଭୟୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଗତଫିଧିି ସଫଥନଭିନ କଯଫିାକୁ ହଲ୍ /ଯୁମ୍ ଖାରିସ୍ଥାନ ଏଫଂ 

ପନିୄ ଚାର୍ ଅୄୟାଜତି ୄହାଆଛ ି
  

C.7 ତକିଭୄଯ ୄଗାଟଏି ୄଷ୍ଟସନ୍ ଶାଯୀଯକି ବିନ୍ନଖଭୁ, ଗବଥଫତୀ ଭହରିା, ଶଶୁି ଏଫଂ ଫୟସ୍କଭାନଙ୍କ ସହତି ଭହରିାଙ୍କ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ 
ୄଟ।  ଏହ ିୄଷିସନ୍ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଏକ ଦୃଶୁରବ୍ଧତା ଫୁାୄନଯୄଯ ଭାକଥ ୄହାଆଛ।ି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ତ ଭହରୄଯ ଗ୍ରାଧିକାଯ 
ୄହାଆଛ।ି  

  

C.8 ଈରବ୍ଧ ସଭସ୍ତ ଡବିାଆସଗୁଡକି ାଆଁ ଭାଭରାୄଯ   
C.9 ୄଭୄଟଯଅିଲ୍ ନଭିଥାତାଗୁଡକି ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଈକଯଣଗୁଡକି ଏଫଂ ରୁାଟପ୍ ସପା କଯଫିାଯ ସାଭଗ୍ରୀ   
C.10 ‚purdah-nasheen‛ ଭହିାଙୁ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଫିାକୁ ଥୃକ ଈରବ୍ଧ   
C.11 ମଥୁାପ୍ତ ସଂଖୁକ ଚାକଯି ିଯଫିର୍ତ୍ଥନ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଯଟର୍ ଏଫଂ ୄଯଟଯଙୁ୍କ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ   
C.12 ଭହିା ଞ୍ଜୀକଯଣକାଯୀକୁ ସହୄମାଗ କଯଫିାକୁ ୄଯଟର୍ / ବୄରଣ୍ଟଅିଯସ୍   
C.13 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄଫଗଗୁଡକିୄଯ/ ସୁଟୄକସ୍ କଭିଳା ନୁ ୄକୌଣସ ିୄନଫା ଅଣିଫା କଯଫିା ପ୍ରତିୄ ଯାଧ କଯଫିାକୁ ସୁଯକ୍ଷା 

ଫୁଫସ୍ଥା 
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C.14 କ୍ଷଭ ଏଫଂ ଫୃର୍ଦ୍ଧାଫସ୍ତାଯ ୄରାକଙ୍କ ାଆଁ ଏକ ଯାବ୍ନ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ; ଏହା ସୁାଯଶି କଯାମାଆଥାଏ କ ିୄକନ୍ଧ ଫରିିଡଂଯ 
ତୄଯ ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ 

  

C.15 ପ୍ରାଥଭିକ ଚକିତି୍ସା କଟି୍ ଈରବ୍ଧ   
C.16 ତୁଧିକ ଈର୍ତ୍ପ୍ତ ସ୍ଥିତଗୁିଡକିୄଯ ଞ୍ଚଗୁଡକି ାଆଁ ORS କଟି୍ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛ ି   
  ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ - ସ୍ୱାସ୍ଥୁ ଏଫଂ ନଯିାଦ ଫଚିାଯ 
D.1 ସଭସ୍ତ ଆୄରକିେିକ୍ ଈକଯଣ ସଠକି୍ ବାୄଫ ଅୄଥଥାର୍ଡ ୄହାଆଛ ି   
D.2 ପଯୄଯ କଭିଳା କାନ୍ଥ ସହତି ସଭସ୍ତ ତାଯକୁ ଆନିୁୁୄରଟ୍ କଯାମିଫ   
D.3 ୄଜନୄଯଟର୍ ଫୁାକପ୍ ାଆଁ ଅଫଶଯକ ତାଯାଙ୍କନ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଫୁଫହାଯ ୄହଈଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଈକଯଣଗୁଡକି 

ଫୁଫସ୍ଥିତ ଯୂୄଯ ସ୍ଥାିତ କଯଫିାକୁ 
  

D.4 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଦୂଯ ୄଜନୄଯଟର୍ କଭିଳା ନୁ ୄକୌଣସ ିଜୀଫନଶୀ ସାଭଗ୍ରୀ ାଆଁ ଆନ୍ଧନ   
D.5 ଗି୍ନ ନଯିାଦ ଈକଯଣ ସହଜୄଯ ଈରବ୍ଧ   
D.6 ାୋର୍ ୄଜନୄଯଟର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକିଯୁ ମଥୁାପ୍ତ ଦୂଯୄଯ ଛ ି   
D.7 ୄକନ୍ଧ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ସଭାନ ସୄଚତନ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଯୁଯୀକାୀନ ସହାୟତା ନଭଳଯଗୁଡକି ଈରବ୍ଧ   

 
__________________________ ________ 

 ତାଯଖି ସାଆନ୍  
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ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ C 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଯଚିୟ/ଠକିଣାଯ ନଭୁନା ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର 

 (ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ଧିକାଯୀକ ତ୍ର ପ୍ରଭୁଖୄଯ ଜାଯ ିକଯାମିଫା ଅଫଶୁକ) 

 
 

ଏହା ପ୍ରାଭାଣିତ କଯାମାଆଛ ିକ ିଶୀଭତି /େୀଭାନ (ନଫିାସୀଙ୍କ ନାଭ ) ୁତ୍ର/ଝି/ସ୍ତ୍ରୀ/ସ୍ୱାଭୀ/ୋର୍ଡଥ (ସଭଳନ୍ଧୀ / ବିଫାଫକଙ୍କ ନାଭ ) ୄଶଷ 
……ଫଷଥଯୁ ୄଭାୄତ ଜଣା ଛନ୍ତ ି| ତାଙ୍କଯ ପୄଟାଗ୍ରାପ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆଛ ିଏଫଂ ୄଭା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ୄଟ।  

ତାଙ୍କଯ ସବ୍ତ ିଠକିଣା ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଛ ିକଭିଳା ଏହ ିସାଟପିିୄକଟ୍ ପ୍ରଭାଣ ଠକିଣା ଫୁଫହାଯ ୄଡଟ୍ କଯଫିାକୁ /ଅଧାଯ ନଭଳର୍ 
ନଭଳର୍……………………………////  

ଏହ ିସାଟପିିୄକଟ୍ ଠକିଣାଯ ଫୁଫହାଯ ହୁଏତ ଠକିଣାଯ ପ୍ରଭାଣ (ିଓଏ)/ଯଚିୟ ପ୍ରଭାଣ(ିଓଅଆ) ଯୂୄଯ ୄହାଆାୄଯ।  

ଫାସନି୍ଦାଙ୍କ ସବ୍ତ ିଠକିଣା: 

 

ତାଯଖି: 

ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ସ୍ୱାକ୍ଷଯ: 

ଜାଯକିର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରାଧିକାଯ ୂର୍ଣ୍ଥ ନାଭ: 

ପ୍ରଦାନକାଯୀ କର୍ତ୍ଥୃ କ୍ଷଙ୍କ ଦଫୀ: 

ଜାଯକିର୍ତ୍ଥା ପ୍ରାଧିକାଯଙ୍କ ୄଟରିୄପାନ୍  ନଭଳର୍ : 

 
 

(ଜାଯ ିକଯୁଥିଫା ପ୍ରାଧିକାଯ ଦ୍ୱାଯା ଫୁକି୍ତଗତ ଯୂୄଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ। ପ୍ରକ୍ସ ିସ୍ୱାକ୍ଷଯ ନୁୄଭାଦତି ନୁୄହଁ) 

 

 

 
 
 

ପିସଅିଲ୍ ସଲି୍ 

ନଫିାସୀଙ୍କ ସାବ୍ତକି ଯଙ୍ଗୀନ 
ାସୄାଟଥ ପୄଟା 

ରଗାନୁ୍ତ(ଜାଯ ିକଯଥିିଫା 
ଧିକାଯୀଙ୍କ ଧା ଷ୍ଟାବ୍ନ ଏଫଂ 
ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ପୄଟାଗ୍ରାପ ଈୄଯ 

ଯହଫିା ଅଫଶୁକ) 



 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁଝଫିା 
 

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

ଷୃ୍ଠା 113 

 
 

ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ D 
 

ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ନଭୁନା ସହଭତ ି

 

କୁ: 

______________________________________ (ୄଯଜଷି୍ଟାର୍ ୄନାଡାଲ୍ ପିସଯଙ୍କ ନାଭ /ଦଫ)ି 

____________________________________________________________ (ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ନାଭ ) ଭଁ,ୁ (ନାଭ) 

_______________________ (S/O, D/O, W/O) _______________________ ଫାସନି୍ଦା (ଠକିଣା) 

_______________________________________________ଏଫଂ ୄାଷ୍ଟ ଧାଯକ (ଦଫ)ି 

___________________________ଠାୄଯ (ସଂଗଠନ)_______________________, ଧିକାଯୀଙ୍କ ାଆଁ ନଫିାସୀ 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସକ୍ଷଭ କଯଫିାକୁ ଜୄଣ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥା ୄହଫାଯ ସହଭତ ିଏଫଂ ବାଯତଯ ଫଶିଷି୍ଟ ଯଚିୟ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଏଫଂ ୄଯଜଷି୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 

ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଗଣଙ୍କ ାଆଁ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ଦଶିାନିୄ ଦ୍ଦଥଶ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡକି ାନ କଯଫିା ଅଫଶୁକ। ଭଁୁ ୄକଫ ୄସହ ିନଫିାସୀଙୁ୍କ ଯିୄ ଫଶଣ କଯଫି ି

ମାହାଯ ଯଚିୟ ଏଫଂ ଠକିଣାୄଯ ଫୁକି୍ତଗତ ଯୂୄଯ ଜଣାମାଏ। ଭଁୁ ଫୁଝଥିାଏ କ ିୟୁଅଆଡଏିଅଆ  ୄଭାଯ ଯଚିୟ ଅଧାଯୄଯ ନନୁ ID 

ସଂଖୁା (ଅଧାଯ) ଜାଯ ିକଯଫିାକୁ ଅଗକୁ ଫଢଫି‛।  

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ୄକୌଣସ ିନୁ ଫୁକି୍ତ (ଭତୃ କଭିଳା ଜୀଫତି )ଯ ପ୍ରତଯୂିଣ କଯଫିାକୁ ୄକୌଣସ ିଫୁକି୍ତଙ୍କ ସହତି ଭଁୁ 

ୄଭକ କଯଫି ିନାହିଁ।  

ଭଁୁ ଯଚିୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ ଧାଯକ ଜାଣିକ ିଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଭିଳା ବୁଲ୍ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯଫିାକୁ ଏକ ନୁ 

ଫୁକି୍ତଙ୍କ ଯଚିୟ ୄନଫାୄଯ ସହାୟତା କଯଫିା ଈଚତି୍ ନୁୄହଁ।  

AADHAAR ନଭଳର୍ / ଞ୍ଜୀକଯଣ ନଭଳର୍: 

ନାଭ                              ଦଫୀ 

ସ୍ୱାକ୍ଷଯ:                             ତାଯଖି: 

ରୁାଣ୍ଡରାଆନ୍ ୄପାନ୍ ନଭଳଯ (ପିସ୍ ଏଫଂ ଘଯ):     

ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯ  

ଆୄଭଲ୍ : 
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ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ E ” ଞ୍ଜୀକଯଣ/ ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ 
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ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ F ”ୄରା ୄହାଆଥିଫା ସ୍ଥୄଯ 
 
ଅଧାଯ ସଂଖୁା ୄରା ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ଭାଭରା 

ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକଙ୍କ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନଭିନରିଖିତ ଯସି୍ଥିତିୄ ଯ ଯଦ୍ଦ ୄହାଆାୄଯ: 

(a) ମଦ ିଏକ ଫୁକି୍ତଙୁ୍କ ୄଗାଟଏିଯୁ ଧିକ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ସଂସ୍ଥାିତ ୄହାଆଥାଏ , ୄତୄଫ ଭୂ ଞ୍ଜୀକଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ ଅଧାଯ ନଭଳଯ 
ୄସଯ ିଯହଥିାଏ , ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଯଦ୍ଦ କଯାମାଆଥାଏ। 

(b) ୄମଈଁଠାୄଯ ନରି୍ଦ୍ଧଥାଯତି ନିୄ ଦ୍ଦଥଶାଫୀଯ  ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ ାଆଁ ଅଧାଯ ନଭଳଏ ଜାଯ ିୄହାଆଥାଏ : 

I. ‚ପୄଟାୄଯ ପୄଟା‛ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠାୄଯ ଭୂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ସୂଚନା ଈରବ୍ଧ ନଥାଏ : ୄମଈଁଠାୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄଗାଟଏି 
ନୂତନ ପୄଟା କୁାଚଯଂି କଯଫିା ଫଦୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଈସ୍ଥିତ ୄପାଟକୁ ଫୁଫହାଯ କଯାମାଆଥାଏ , ଏଫଂ ୄମଈଁଠାୄଯ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଭୂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ନଅିମାଏ ନାହିଁ, ନଫିାସୀଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫାତଲି୍ କଯାମାଆାୄଯ 

II. ‚ ଭିଛ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଫୁତକି୍ରଭଣ‛ ୄକସଗୁଡକି : ୄମଈଁଠାୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ‚ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍ ଫୁତକି୍ରଭଣ‛ ବାଫୄଯ  ବୁରୄଯ 
ୄହାଆଥାଏ,ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫାତଲି୍ ୄହାଆାୄଯ। 

III. ୄମଈଁଠାୄଯ ଫୟସ୍କଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ସୂଚନା କୁାଚର୍ ଯୁ ଫଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ାଞ୍ଚ ଫଷଥଯୁ କଭ ଶଶୁି ହସିାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହାଆଥାଏ,ୄସ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ  ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫାତଲି୍ ୄହାଆାୄଯ। 

IV. ପ୍ରାଧିକଯଣକୁ ବୁଲ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଯଣ ଯର୍ଦ୍ଧ କଯଫିାକୁ ଅଫଶୁକ ୄହଈଥିଫା ୄମୄକୌଣସ ିନୁ ଭାଭରାୄଯ 

ଫାତରିକଯଣୄଯ, ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସଂଖୁା ଧାଯକ ପ୍ରଦାନ କଯୁଥିଫା ୄସଫାଗୁଡକି ସ୍ଥାୟୀ ଯୂୄଯ କ୍ଷଭ କଯାମିଫ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ G ” ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ସହାୟକ ଦସ୍ତାୄଫଜଯ ସୂଚୀ 
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ନାଭ ଏଫଂ ପୄଟା ମୁକ୍ତ ସଭଥତି ିଓଅଆ ଦସ୍ତାୄଫଜ ନାଭ ଏଫଂ ଠକିଣା ମୁକ୍ତ ସଭଥତି ିଓଏ ଦସ୍ତାୄଫଜ 

1. ାସୄାଟ୍ଥ  
2. ୁାନ୍  କାର୍ଡଥ  
3. ଯାଶନ/ PDS ପୄଟା କାର୍ଡଥ  
4. ୄବାଟଯ ଯଚିୟ ତ୍ର  
5. ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନି  
6. ସଯକାଯ ପୄଟା ID କାଡଥଗୁଡକି/ PSU ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄସଫା ପୄଟା ଯଚିୟ କାର୍ଡଥ  
7. NREGS ଜଫ କାଡ଼ଥ 
8. ଭାନୁତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିପୄଟା ID  
9. Arms ରାଆୄସନି  
10. ପୄଟା ଫୁାଙ୍୍କ ATM କାର୍ଡଥ  
11. ପୄଟା ୄକ୍ରଡଟି କାଡଥ  
12. ୄନସନଯ ପୄଟା କାର୍ଡଥ  
13. ୄଦଶୄସଫକ ପୄଟା କାର୍ଡଥ  
14. କସିାନ ପୄଟା ାସଫୁକ୍  
15. CGHS / ECHS ପୄଟା କାର୍ଡଥ  
16. ଡାକ ଫବିାଗ ଦ୍ୱାଯା  ନାଭ ଏଫଂ ପୄଟା ଥାଆ ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ଠକିଣା କାର୍ଡଥ  
17. ୄରଟୄହର୍ଡ ୄଯ ୄଗୄଜୄଟଡ ପିସର୍ କଭିଳା ତହସରିଦାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା 

ସାଟପିିୄକଟ୍ ଯଚିୟତ୍ର 
18. ସଭଳନ୍ଧତି ଯାଜୁ/UT ସଯକାଯୀ/ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ID କାର୍ଡଥ/ 

ବିନ୍ନକ୍ଷଭ  ଚକିତି୍ସା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

1. ାସୄାଟ୍ଥ 
2. ଫୁାଙ୍୍କ ଫଫୃିତ/ି ାସଫୁକ୍ 
3. ୄାଷ୍ଟ ପିସ୍ ଅକାଈଣ୍ଟ ଫଫୃିତ/ିାସଫୁକ୍ 
4. ଯାଶନ କାର୍ଡଥ 
5. ୄବାଟଯ ଯଚିୟ ତ୍ର  
6. ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନି 
7. ସଯକାଯ ପୄଟା ID କାଡଥଗୁଡକି/ PSU ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄସଫା 

ପୄଟା ଯଚିୟ କାର୍ଡଥ  
8. ଆୄରକିେିକ୍ ଫଲି୍ (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁୄହଁ) 
9. ାଣି ଫଲି୍ (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁୄହଁ) 
10. ୄଟରିୄପାନ୍  ୄରଣିରାଆନ୍ ଫଲି୍ (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁୄହଁ) 
11. ସଂର୍ତ୍ ିୄଟକ୍ସ ଯସଦି୍ (1 ଫଷଥଯୁ ୁଯୁଣା ନୁୄହଁ) 
12. ୄକ୍ରଡଟି୍ କାର୍ଡଥ ଫଫୃିତ ି(3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁୄହଁ) 
13. ଫୀଭା ରିସୀ ନଭଳର୍  
14. ଫୁାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ୄରଟଯୄହର୍ଡ ୄଯ  ପୄଟା 

ଥିଫା ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ତ୍ର  
15. ଞି୍ଜକୃତ କବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା   ୄରଟଯୄହର୍ଡ 

ୄଯ ପୄଟା ଥିଫା ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ତ୍ର 
16. ଞି୍ଜକୃତ ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା  ୄରଟଯୄହର୍ଡ 

ୄଯ  ପୄଟା ଥିଫା ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ତ୍ର 
17. NREGS କାମଥୁ କାର୍ଡଥ 
18. Arms ରାଆୄସନି 
19. ୄନସନର୍ କାର୍ଡଥ 
20. ୄଦଶ ୄସଫକଙ୍କ କାର୍ଡଥ 
21. କୃଷକ ାସଫୁକ୍ 
22. CGHS / ECHS କାର୍ଡଥ 
23. MP କଭିଳା MLA କଭିଳା ୄଗୄଜୄଟଡ ଧିକାଯୀ କଭିଳା 

ତହସରିଦାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା  ୄରଟଯୄହଡୄଯ  
ପୄଟା ଥିଫା ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ତ୍ର 

24. ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାୟତଯ ପ୍ରଭୁୁଖ କଭିଳା ତାଙ୍କଯ ସଭକକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକାଯ 
ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିଠକିଣା ପ୍ରଭାଣତ୍ର (ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚଗୁଡକି ାଆଁ) 

25. ଅୟକଯ ଅକନ ଅୄଦଶ 
26. ଗାଡ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ାଯଫିାଯକି ପ୍ରଭୁଖଙ୍କ ସବ୍ନକଥଯ ଫଫିଯଣୀ ମୁକ୍ତ  ସଭଥତି ିଓଅଯ ଦସ୍ତାୄଫଜ  

1. PDS Card 
2. MNREGA ୄଯାଜଗାଯ କାର୍ଡଥ 
3. CGHS/ଯାଜୁ ସଯକାଯ/ECHS/ESIC ୄଭଡକିାର କାର୍ଡଥ 
4. ୄନସନ୍  କାର୍ଡଥ 
5. ଅଭି କୁାନଟନି୍  କାର୍ଡଥ 
6. ାସୄାଟ୍ଥ 
7. ଜନମ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯ, ନଗଯ ନଗିଭ ଏଫଂ ନୁାନୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଯକାଯ ୄମଯ ିତାରୁକା, 

ତହସରି ଅଦ ିଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିକଯାମାଆଥିଫା ଜନମ ସାଟପିିୄକଟ୍। 
8. ନୁ ୄକୌଣସ ିୄକନ୍ଧ / ଯାଜୁ ସଯକାଯଙ୍କ ାଯଫିାଯକି ାତ୍ରତା ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟ  
9. ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିକଯାମାଆଥିଫା ଫଫିାହ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 

ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 
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ଯଶିଷି୍ଟ H - ସୁଫଧିା ଶୁଳ୍କ 
 

1. ଜନମ ସାଟପିିୄକଟ୍  
2. SSLC ଫୁକ୍  / ସାଟପିିୄକଟ୍  
3. ାସୄାଟ୍ଥ  
4. ଗୁପ୍ ଏ ୄଗୄଜୄଟଡ ୄରଟଯୄହର୍ଡ  ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିକଯାମାଆଥିଫା 

ଜନମତାଯଖିଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର 
5. ୁାନ୍  କାର୍ଡଥ 
6. ୄକୌଣସ ିସଯକାଯୀ ୄଫାର୍ଡଥ କଭିଳା ଫଶି୍ୱଫଦିୁାୟ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯୀ କଯାମାଆଥିଫା 

ଭାକଥଶୀଟ୍ 
7. ସଯକାଯୀ ପୄଟା ଅଆଡ ିକାର୍ଡ ଥ / PSU ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିକଯାମାଆଥିଫା ଜନମତାଯଖିଯ 

ପୄଟା ଯଚିୟ ତ୍ର 
8. ୄକନ୍ଧ / ଯାଜୁ ୄନଶନ୍  ୄଦୟ ଅୄଦଶ 
9. ୄକନ୍ଧୀୟ ସଯକାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୁ ୄସଫା ୄମାଜନା ପୄଟା କାର୍ଡ ଥ କଭିଳା ୂଫଥ-ୄସୌନକି 

ଅଶଦାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ ୄମାଜନା ପୄଟା ୄଫାର୍ଡ  

27. ଞ୍ଜୀକୃତ ଫକି୍ରୟ / ରିଜ୍ / ୄଯଣ୍ଟାର ଏଗ୍ରୀୄଭଣ୍ଟ ତ୍ର 
28. ୄାଷ୍ଟ ଫବିାଗ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ଠକିଣା  ପୄଟା କାର୍ଡଥ  
29. ଯାଜୁ ସଯକାଯ  ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ିୄହାଆଥିଫା ପୄଟା ଥିଫା ଜାତ ି

ଏଫଂ ଧିଫାସ ସାଟପିିୄକଟ 
30. ସଭଳନ୍ଧତି ଯାଜୁ/UT ସଯକାଯୀ/ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ି

ୄହାଆଥିଫା ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ID କାର୍ଡଥ/ ବିନ୍ନକ୍ଷଭ  ଚକିତି୍ସା 
ପ୍ରଭାଣତ୍ର  

31. ଗୁାସ ସଂୄମାଜନା ଫଲି୍ (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁୄହଁ) 
32. ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ାସୄାଟଥ 
33. ିତାଭାତାଙ୍କ ାସୄାଟଥ (ନାଫାକଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ) 
34. ୄକନ୍ଧୀୟ/ଯାଜୁ ସଯକାଯ ଦ୍ୱାଯା 3 ଫଷଥଯୁ ଧିକ ଫଷଥ 

ନଥିଫା  ଅଫାସଯ ଅଫଣ୍ଟନ ତ୍ର 
35. ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯ ି ଠକିଣା ଥିଫା ସଂଭଳନ୍ଧତି ଫଫିାହ 

ପ୍ରଭାଣତ୍ର  
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ଯଶିଷି୍ଟ I - ଅଧାଯଯ ନଷିି୍କ୍ରୟକଯଣ 
 

 ଅଧାଯ ସଂଖୁାଯ ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯଫିାଯ ଅଫଶୁକତା ଥିଫା ଭାଭରା 

 
1. ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକଙ୍କ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନଭିନରିଖିତ ଯସି୍ଥିତିୄ ଯ ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯିୄ ହଫ: 

a. ‚ପୄଟା ୄଯ ପୄଟା‛ ଏଫଂ ୄକାର୍  ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ସୂଚନା ଈରବ୍ଧ : ୄମଈଁଠ ିଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ୄଯ ଏକ ଫଦିୁଭାନ ପୄଟାଗ୍ରାପ ୄଯ 
କୁାଚଯଂି ନ କଯ ିଏକ ଈସ୍ଥିତ ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ଫୁଫହାଯ କଯାମାଏ , ଏଫଂ ମାହା ଫାସନି୍ଦାଯ ଭୂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ସୂଚନା ଜାଯ ି
କଯାମାଆଛ,ି ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯଦିଅିମିଫ ଏଫଂ ଫାସନି୍ଦାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପୄଟା ୄଡଟ୍ କଯଫିା ାଆଁ କୁହାମିଫ । 
ତାଙ୍କ ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ସପ ୄଡଟ୍ ୄଯ, ଅଧାଯ ସଂଖୁା ୁନଃ ସକି୍ରୟ କଯାମାଆାୄଯ। 

b. "ଭିଛ ଅଶଂିକ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଫୁତକି୍ରଭଣ" କାଯଣୄଯ: ୄମଈଁଠ ିଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ସୂଚନାଯ ଗଠନ କଯୁଥିଫା କଛି ିଫିୄ ଶଷତାଯ ଫାସନି୍ଦାକୁ 
ପ୍ରଦାନ କଯଫିାଯ ସ୍ଥିତିୄ ଯ ଯହଫିା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅୟତ କଯାମାଆନାହିଁ, ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଧାଯ ସଂଖୁାକୁ ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯ ିଦଅିମାଆଥାଏ। 
 

c. ୄମଈଁଠ ିଏହା ଜାଣିଫାକୁ ଭିୄ ମାହା କ ିୄଫୈଧ ସଭଥଥନ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକି ଛଡ଼ା ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମାଆଛି , ଅଧାଯ ସଂଖୁାକୁ ୄଫୈଧ 
ସହାୟକ ଡକୁୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକିଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିୄଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍  ଧାଯକ ଦ୍ୱାଯା ୄଡଟ୍ କଯାମିଫା ମଥୁନ୍ତ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନଷିି୍କ୍ରୟ 
କଯାମିଫ। 

d. ୄମଈଁଠ ିକୁାଚର୍ କଯାମାଆଥିଫା ସୂଚନା ଖଯା ଡାଟାୄଯ ଚହି୍ନଟ କଯାମାଆଛ ିଏଫଂ ୄଡଟଯ ଅଫଶୁକତା ୄଟ (ମାହା ଭିେଣ/ 
ଫଷିଭ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକିଯ ସୂଚନା , ଫାସନି୍ଦା ଜନସାଙି୍ଖକୀୟୄଯ ଭାନଜନକ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ଯ ଅଫଶୁକତା ଯହଛି ି (ମାହା 
ଭିେଣ/ଫଷିଭ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକିଯ ସୂଚନା , ଫାସନି୍ଦା ଜନସାଙି୍ଖକୀୟୄଯ ଭାନଜନକ / ୂର୍ଣ୍ଥ ଶବ୍ଦ ଏଫଂ ଖଯା ବାଷା , ‘urf’ କଭିଳା 
‘Alias’ ଯ ଫୁଫହାଯ କଯ ିଏକ ନାଭୄଯ ୄକୌଣସ ିନାଭ ) ଅଧାଯ ସଂଖୁା ୄସହ ିମଥୁନ୍ତ ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯ ିକଯାମାଆଥାଏ ୄମଈଁ ମଥୁନ୍ତ 
ତାହା ଅଧାଯ ଧାଯକ ଦ୍ୱାଯା ୄଡଟ୍ କଯାମିଫ ନାହିଁ। 

e. ୄମଈଁଠ ିାଞ୍ଚ କଭିଳା ନ୍ଦଯ ଫଷଥଯ ଅୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯୁଥିଫା ଶଶୁି ଏହ ିଅୟୁୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯଫିାଯ ଦୁଆ ଫଷଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  
ସୂଚନାଯ ୄଡଟ୍ କଯଫିାୄଯ ଫପି ଯୁୄହ , ୄତୄଫ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନଷିି୍କ୍ରୟ ୄହାଆମିଫ । ଏହ ିଯସି୍ଥିତିୄ ଯ ମାହା ଏହ ିପ୍ରାକାଯୄଯ 
ୄଡଟକୁ ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯଫିାଯ ଏକ ଫଷଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାପି୍ତୄଯ କଯାମିଫ ନାହିଁ, ଅଧାଯ ସଂଖୁାକୁ ଛାଡ଼ ିଦଅିମିଫ। 

f. ୄକୌଣସ ିନୁ କାଯଣୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଈମୁକ୍ତ ଫୁଝଫିାୄଯ ନଷିି୍କ୍ରୟତାଯ ଅଫଶୁକତା ଡଥିାଏ। 

2. ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯଫିା ୄଯ , ଅଧାଯ ନଭଳର୍  ଧାଯକକୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥିଫା ୄସଫାଗୁଡକୁି ସ୍ଥାୟୀ ବାଫୄଯ ଫନ୍ଦ କଯଦିଅିମାଆଛି , 
ୄମଈଁ ମଥୁନ୍ତ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକ ସୂଚନାୄଯ ୄଡଟ କଭିଳା ସଂୄଶାଧନ କଯଫି ନାହିଁ, ମାହା କାଯଣୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ତାହାଯ ଅଧାଯ 
ସଂଖୁା ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯ ିଦଅିମାଆଛ।ି 

 ୄରା ଫା ନଷିି୍କ୍ରୟତା ଯ ଅଫଶୁକ ଥିଫା ଭାଭରାଯ ତଦନ୍ତ। 
 

1. ୄକୌଣସ ିଭାଭରାଯ ଯିୄ ାଟ୍ ଥ କଭିଳା ଯଚିୟ ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୁ ଭାଭରା ଯୂୄଯ  ୄରା କଭିଳା ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯଫିା ଅଫଶୁକତା ୄହାଆାୄଯ, ମାହା ାଆଁ 
ସ୍ଥୀୟ ତଦନ୍ତଯ ଅଫଶୁକତା ୄହାଆଥାଏ ୄମଈଁଥିୄଯ ୄସହ ିୄରାକଭାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଆଫାକୁ ନ୍ତ୍ରବଥୁ କ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ମାହାଯ ଅଧାଯ ସଂଖୁାକୁ ଛାଡ଼ ି
ଦଅିମାଆଛ ିକଭିଳା ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯାମାଆଛ ି

2. ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଭୄନାନୀତ ଏକ ଏୄଜନିୀ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଏହ ିଅୄୟାଜନ ାଆଁ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ପ୍ରକି୍ରୟା ନୁସାୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣକୁ ଏକ ଯିୄ ାଟ୍ ଥ 
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/ମାଞ୍ଚ  ଜଭା କଯଫି। 

3. ପ୍ରାଧିକଯଣ ଯିୄ ାଟ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କଯଫିା ାଆଁ ଅଫଶୁକୀୟ କାମଥୁକାଯ ିକଯିାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍  ଛଡ଼ା କଭିଳା ନଷିି୍କ୍ରୟ କଯଫିାଯ ନରି୍ଣ୍ଥୟ 
ପ୍ରାଧିକଯଣ କଯିାୄଯ। 
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ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ J (a) ” ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ଫୁଫହାଯ କଯଫିା ାଆଁ ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ 
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ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ K ” ୄଯଟର୍ ନ୍ -ୄଫାଡଂି ପମ୍ଥ 
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ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ L ” ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଟି୍  

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଟି୍  ୄଯ ସପ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ କଯଫିା ାଆଁ ଅଫଶୁକ ହାଡଥୄେୟାର୍  ଡବିାଆସଯ ଏକ ୄସଟ୍  ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ ୄଟ। 
ଈକଯଣଗୁଡକିଯ ଏହ ିୄସଟୄଯ ନଭିନରିଖିତ ଡବିାଆସଗୁଡକି ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ ୄଟ। 

I. ରୁାଟପ୍ /ୄଡକ୍ସଟପ୍  
II. ଭନଟିର୍  

III. ଭରିେପଙ୍କଶନ ପି୍ରଣ୍ଟର୍/ସ୍କରାନର୍  
IV. ଧା ସି୍କରନ୍ 
V. ୄପାକସ୍ ରାଆଟ୍ 
VI. ଫୃର୍ଦ୍ଧ ିଯକ୍ଷକ ପାଆକ 
VII. ଅଆଯସି୍  ସ୍କୁାନଯ 

VIII. କୁାୄଭଯା 
IX. ସାପ୍  ସ୍କୁାନଯ 
X. GPS ଡବିାଆସ୍ 

 
1. ଏହ ିସଭସ୍ତ ଡବିାଆସ୍  ୟୁଅଆଡଏିଅଆ’ଯ ଫିୄ ଶଷ ଫଫିଯଣୀଯ ନୁସାୄଯ ୄହଫ। 
2. ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଡବିାଆସଗୁଡକି (ସାପ୍ /ଅଆଯସି୍  ସ୍କୁାନଯ) STQC ପ୍ରଭାଣୀତ ୄହଫ।  
3. ଧା ସି୍କରନ୍, ୄପାକସ୍ ରାଆଟ୍ ଏଫଂ ଫୃର୍ଦ୍ଧ ିଯକ୍ଷକ ଫୁତୀତ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଥ କଟି୍  ଯ ୋୄଯଣ୍ଟ ି3 ଫଷଥ ାଆଁ ୄହଫ। 
4. ୋୄଯଣ୍ଟ ିସଭୟୄଯ, 7 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ତୃଟଥିିଫା ଈକଯଣଯ ଭଯାଭତ ିକଯାମିଫ।  
5. ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଟି୍  ୄମଈଁଥିୄଯ ଡବିାଆସ୍  ଯ ଫଶିଷି୍ଟ ୄଭକ୍ /ଭୄଡଲ୍  ସାଭିର ଛ,ି ୟୁଅଆଡଏିଅଆ କୁ ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ’ଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ 

କାଏଣ୍ଟ (ECMP) ସହ କାମଥୁ କଯଫିା ାଆଁ  ପ୍ରଭାଣିତ କଯାମାଆାଯଫି। 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଈକଯଣଯ ସଫଥନଭିନ ଫିୄ ଶଷ ଫଫିଯଣୀ 

 
ଅଆଟମ୍ S.1.1. ” ରୁାଟପ୍ /ୄଡକ୍ସଟପ୍  

 
ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

  ୄଭଶନି୍ ପମ୍ଥ ୄପକେର୍  ରୁାଟପ୍ /ୄଡକ୍ସଟପ୍  

  
ଭୄଡଲ୍  ନଫୀନର୍ତ୍ଭ IDC ଯିୄ ାଟ୍ଥ ନୁସାୄଯ ଶୀଷଥ 5 ଫିୄ କ୍ରତାଙ୍କ ଠାଯୁ 
CPU 2-GHz ଡୁଅଲ୍ ୄକାର୍  କଭିଳା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ 

  ପ୍ରଦଶଥନ କଯନୁ୍ତ ସଫଥନଭିନ 14" HD ଏଣ୍ଟି-ୄଗୟାର୍  (16:9) 

  ସଂୄମାଜୁତା ଫଟୁୁଥ  4.0, Wi-Fi (IEEE 

 

802.11b/G/n) ଏଫଂ ଆଥିଯୄନଟ୍  (10/1000 ୄଫସ୍-T) ାଆଁ ଫରିେ-ଆନ୍ ସଭଥଥନ ୄହଫା ଈଚତି , ଫଟୁୁଥ  କୁ ରୁାଟଯ 
ଅଫଶୁକ ନାହିଁ 
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ୄଭୄଭାଯୀ 4-GB DDR3 କଭିଳା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ, SDRAM @1066MHZ 1DIMM 

 
ସଟ୍  ଭୁକ୍ତ ସହ 8-GB ମଥୁନ୍ତ ଫର୍ଦ୍ଧତି 

  ୄେଫୄକମ୍  ରୁାଟପ୍  ୄକସ୍  ୄଯ ସଫଥନଭିନ ହାଆୄଡପିୄନସନ୍  720p ସହ ୄେଫୄକମ୍  ଯ ନଭିଥାଣ ଅଫଶୁକ 

  HDD ସଫଥନଭିନ 500GB (କଭିଳା ତଦୁର୍ଦ୍ଧଥ) ହାର୍ଡ ଥ ଡସି୍କ 

  ଆନୁଟ୍ / ଅଈଟୁଟ୍  
ୄାଟ୍ ଥ ଏକ HDMI 

  
 

1 VGA, 2 ରୁାଟଯ  ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 

  
 

ସଭିତ ସଫଥନଭିନ 5 USB 2.0 ୄାଟ୍ ଥ* 

  
 

ଏକ ଆୄଥଯୄନଟ୍  (RJ-45) 

  ଫୁାୄଟଯୀ ଫୁାକପ୍ 4 ୄସଲ୍ କଭିଳା 6 ୄସଲ୍ LITHIUM/0.5KVA UPS ସହ 30 ଭିନଟି୍  ଫୁାକପ୍ ସଭୟ 

  ଚିୄସଟ୍  CPU କଭିଳା ସଭକ୍ଷଯ ସହ ଭିେଣ  

  ଗ୍ରାପିକ୍ସଗୁଡକି ଗ୍ରାପିକ୍ସ ଭିେଣ  

   

 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

  କୀୄଫାଡଥ 
ୂର୍ଣ୍ଥ ଅକାଯ (ସଫଥନଭିନ 84 କୀଗୁଡକି) Windows ସୁସଙ୍ଗତ ପିଲ୍ -ପ୍ରତିୄ ଯାଧୀ କୀୄଫାଡଥ 

 
  ଟଚୁାର୍ଡ କୀୄଫାଡଥଯ ନଭିନ ୋଆର୍ଡ  ପଶଥୁାର୍ଡ, ରୁାଟଯ ୄକସ୍ ୄ ଯ ଅଫଶୁକୀୟ 

  ୂଫଥଯୁ ୄରାର୍ଡ  ୄହାଆଥିଫା 
OS Windows 10 professional  

  ଭାଆୄକ୍ରାୄପାନ୍  ତକିଭୄଯ ଏକ ଭାଆକ୍ ଫରିେ, ରୁାଟଯ ସ୍ଥିତଯି ଅଫଶୁକ ନାହିଁ 

  ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକି ରୁାଟପ୍  କୁାଯ ିୄକସ୍  

  
 

3 ଫଷଥ ଫୁାକ୍  ନସାଆଟ୍ -ୋୄଯଣ୍ଟ।ି  ଫୁାୄଟଯୀ ଏଫଂ 
ୋୄଯଣ୍ଟି ାୋର୍ ଏଡେର୍  ୄଯ ଏକ ଫଷଥ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଫ 

  ଏଣ୍ଟି-ବାଆଯସ୍ ୄଶଷ ଏଣ୍ଟ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ 
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  *ମଦ ିରୁାଟୄଯ 5 USB 2.0 ୄାଟ୍ ଥ ଯୁ କଭ ଛି , ୄତୄଫ ଏକ USB ହବ  ସହ ଏକାଧିକ USB ସଂୄମାଜନାଗୁଡକି (USB ୄାଟ୍ ଥ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 5 

ଡବିାଆସଗୁଡକି ଗ୍ -ଆନ୍  ସକ୍ଷଭ କଯଫିା) ଯ ୄକୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ଥଥଯ ଈରବ୍ଧ କଯଫିା ଈଚତି ନୁୄହଁ 
 

ଅଆଟମ୍ S.1.2. ” ଭନଟିର୍ 
 

 
ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

  
     
 

OEM IDC / ଗାୄଟନର୍ / ୄପାଷ୍ଟ ଏଫଂ PC / ରୁାଟପ୍  / ଭନଟିର୍  
 

  
ାଆଁ ସୁରଫନି୍  ଯିୄ ାଟଥୄଯ ପ୍ରକାଶତି ଗତ ଦୁଆ ତ୍ରଭିାସକିୄଯ ୄକୌଣସ ି

 
  

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବାଯତୄଯ "ୄନତା" ୄକାଯାୄଡ୍ରୄନେଯ ଭଧ୍ୟୄଯ। 
 

     
 

ଅକାଯ 15-16 ଆଞ୍ଚ କଭିଳା ଧିକ 
  

     
 

ପ୍ରକାଯ LCD 
  

     
 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ 1024 x 768 କଭିଳା ଈୄଯ 
  

     

 

 
 
 
 
 
 
ଅଆଟମ୍ S.1.3. - ଏକାଧିକ ପକ ଡବିାଆସ୍ (MFD) 

  
     
 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 
  

     
 

ପ୍ରକାମଥୁ ପି୍ରଣ୍ଟ କି ସ୍କାନ୍  
  

     
 

ଷୃ୍ଠାୄଯ ଫୃର୍ତ୍ ିଚକ୍ର 8000 ଷୃ୍ଠାଗୁଡକି 
  

     
 

PPM ” କା (A4) 18 PPM 
  

     
 

ଭୄଡଲ୍  ନଫୀନର୍ତ୍ଭ IDC ଯିୄ ାଟ୍ଥ ନୁସାୄଯ ଶୀଷଥ 5 ଫିୄ କ୍ରତାଙ୍କ ଠାଯୁ 
  

     
 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ 600X600 DPI 
  

    
 

ଭିଡଅି ଫୁଫହାଯ ୄହାଆଛ ି କଭ ଖଙ୍ଙଥୄଯ ଚାରିଫା ାଆଁ ଆଙ୍କ ଟୁାଙ୍କ୍  
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ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ 

  
ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

   

କଷ୍ଟମ୍ ଭିଡଅି ଅକାଯ 
 

UPTO 
ଅ ଆନ୍  
ସଭଳନ୍ଧୀୟ 

   ସାଧାଯଣ ସଞ୍ଚାନା କଯଫିା Windows  8,  Windows  10 ଏଫଂ ଏହା ସହ ସୁସଙ୍ଗତ 
ସଷି୍ଟମ୍ ସଭଥତି 

 
Windows (XP, Vista) ଏଫଂ Linux ଯ ୂଫଥ ସଂଷ୍କଯଣ 

    ସ୍କାନ୍  ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ 
 

600X600 DPI ିେକାଲ୍  

   ଫଟି୍/ଯଙ୍ଗ ଗବୀଯ 
 

24 BITS 

   କି ୄଫଗ କା 
 

18 CPM 

   କି ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ 
 

600 X 600 DPI 

     
 
 
ଅଆଟମ୍ S.1.4. ” ଧା ସି୍କରନ୍ 

 
ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

  
     
 

ଅକାଯ 4 X 5 Ft ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ ଭାଈଣ୍ଟୄଟଫୁଲ୍ / ୋଲ୍  ଭାଈଣ୍ଟୄଟଫୁଲ୍  
  

     
 

ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକି ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ 
  

     
 

ଣ-ନୁୄଯାଧୀ ହଁ 
  

     
 

ଓାକୁୁଏ ହଁ 
  

      
 
 
 
 ଅଆଟମ୍ S.1.5 ” ୄପାକସ୍ ରାଆଟ୍ 

   
     
 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 
  

     
 

ଦକ୍ଷତା: 60W 
  

    
 

ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକି ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ, 2Mrts ୋର୍  ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ାଖୄଯ ସି୍ୱଚ ନ୍/ଫ୍ 
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ଅଆଟମ୍ S.1.6. ” ସଜ୍ ଥ ଯକ୍ଷକ ପାଆକ୍  

  
     
 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 
  

     
 

ସାଧାଯଣ 6 ନଭଳର୍   5ଏ ସୄକଟ୍  (4 ବଯତୀୟ ୄଶୈୀ + 2 ଅନ୍ତଜଥାତୀୟ 
 

  
ୄଶୈୀ), ପିୟୁଜ୍ , ନ୍ /ଫ୍ ସି୍ୱଚ ଏଫଂ ISO ଚହି୍ନଟ 

  
      
ଅଆଟମ୍ S.2.1. ” ଅଆଯସି୍  ଡବିାଆସ୍ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ 
 

(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 
 

 
ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ 

   
ସ୍ଥିଯ ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ2 ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ ସହ 

 

     
(ଭାଈଣ୍ଟ ୄହାଆଛ:ି  କାନ୍ଥ, 

 

ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ 
ସହାୟତା3 

 
     

ତ୍ରିର୍ଡ  କଭିଳା ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ)1 
            

 
ଅଆଯସି୍  ଡାଆଭିଟର୍  (ିୄକ୍ସରୄଯ) 

    
> 210 

  
         
 
ସ୍ଥାନକି ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ ିୄକ୍ସଲ୍ 

 > 60% @ 4.0 Lp/mm > 16 ିୄକ୍ସଲ୍/mm  
 ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍     
        
        
 
# ଯ ଏକ ଏକତ୍ର କୁାଚର୍ ୄହରା 

  
2 

  
          
1. ସ୍ଥିଯ: ୄମୄକୌଣସ ିକୁାଚର୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ୄମଈଁଥିୄଯ ଡବିାଆସ୍ ସ୍ଥିଯ ୄଟ ଏଫଂ ଏହ ିଫଷିୟକୁ ଅଫଶୁକତା ହୁଏ ୄମ କ ିସ୍ଥିତ ିଏଫଂ ସ୍ୱଂୟ ଫଯିାଭ ଦଏି  
 
2. ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ: ୄଯଟର୍ କୁାୄଭଯାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାରିତ ଏଫଂ ଧଯ ିଯଖିଫାକୁ ଏଫଂ ଫଷିୟ ସ୍ଥିଯ ଯୄଖ। 3 ଏଗୄଭଣ୍ଟ ସହାୟତା : କୁାୄଭଯା ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ 
ାଆଁ ମାନ୍ତ୍ରକି ସ୍ଥିଯତା ୄଟ। ିେକାଲ୍  ବୁୁପାଆଣ୍ଡର୍ କୁ ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ ସହାୟତା ୄଫାରି ଧଯାମିଫ ନାହିଁ। 
 
 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ 
 

ସ୍ଥିଯ 
 

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ2 
 

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ ସହ 

  
(ଭାଈଣ୍ଟ ୄହାଆଛ:ି କାନ୍ଥ, 

  
ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ ସହାୟତା3 

  
ତ୍ରିର୍ଡ  କଭିଳା ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ)1 

            eyes4 
               ବୁୁପାଆଣ୍ଡର୍ 
 

ଫାହୁ 
 

ନ୍ତଃନହିତି 
 

ଫାହୁ କଭିଳା 

      
ନ୍ତଃନହିତି 

 
        କୁାଚର୍ ଦୂଯତା 

 
> 750 mm 

 
> 50 mm 

 
> 20 mm 
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       କୁାଚର୍ ବରୁୁମ୍ > 
 

> 20x15x12mm 
 

> 20x15x12mm 
(ପ୍ରସ୍ଥ/ଈଙ୍ଙତା/ଗବୀଯତା) 

 
250x500x500mm 

    
        ଏକ୍ସୄାଜର୍  ସଭୟ 

 
< 15ms 

 
< 33 ms 

 
< 33 ms 

 
        ଆୄଭଜଂି ତଯଙ୍ଗ ୄଦୈଘଥୁ 

 
700-900 nm 

     
      ସଦୃଶ ଫସି୍ତାଯ 

 
ୄକୌଣସ ି100nm ୄଫଣ୍ଡ ାୋର୍ > ୄଭାଟ ାୋର୍ ଯ 35% 

 
        ସ୍କାନ୍  ପ୍ରକାଯ: 

 
ପ୍ରଗତଶିୀ 

     
     ପୄଟା ନ୍ତଯ 

 
ଫାଭ & ଡାହାଣ: 0.50x ଅଆଯସି୍  ଡଅିଭିଟର୍ , ଶୀଷଥ ଏଫଂ ନଭିନ: 0.25x ଅଆଯସି୍  

  
ଫୁସୄଯଖା 

     
        ିୄକ୍ସଲ୍  ଗବୀଯତା 

 
> 8 ଫଟିସ୍ /ିୄକ୍ସଲ୍  

     
     ପୄଟା ଭୂରୁାଙ୍କନ ୄେମ୍ ଦଯ > 5 ୄେଭଗୁଡକି/ୄସୄକଣ୍ଡ, ରଗାତଯ ପୄଟା କୁାଚର୍ 

 
     କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ 

 
ସ୍ୱତଃ କୁାଚର୍ ସହ ଫରିେ-ଆନ୍ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ (NIST 

  
ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଫଚିାଯ ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ ୄଟ) 

   
       ହାଯ ନୁାତ ୄସନସର୍  ସଗିନାଲ୍ > 36 DB 

     
      ସଂୄମାଜକ5 

 
USB 2, USB-IF USB 2, USB-IF ପ୍ରଭାଣିତ 

 
  

ପ୍ରଭାଣିତ କଭିଳା 
    

  
ୄନଟୋକ୍ ଥ 

     
  

(TCP/IP) 
     

       ାୋର୍  
 

USB କଭିଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PS 
   

        ଓଜନ 
 

NA 
 

< 1 kg 
 
< 1 kg 

 
     ଅୟାଭ 

 
<300 x 100 x 300 < 220 x 200 x < 220 x 200 x 100 

  
mm 

 
100 mm mm 

 
       ସଞ୍ଚାନା କଯଫିା ତାଭାତ୍ରା 0-49C 

     

  

 
 
 
 

   
ଅର୍ଦ୍ଥତା 

 

10 ” 90% ଣ-ସଂଘନକ 
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        ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ / ୄସାକ୍  
 

IP54 
     

      ନଯିାଦ ଭାନାଙ୍କ 
 

ପ୍ରତ ିୄଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ ିIEC 62471:2006-07 
   

       ସାଧାଯଣ 
 

FCC କାସ୍ A, RoHS 
    

        4. ଡବିାଆସ୍  ୄଯ ନ ମାଆ ନୁ ଅଖିଯ ୂୄଫଥ ଅଖିକୁ 2 ୄସୄକଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟୄଯ କଫଜା କଯିୄ ନଆଛ ିମଦ ିଏହା ସହ ଜଣାମାଏ। 
5. ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄଭାଟୄଯ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ ଥ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ 

 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ସ୍ଥିଯ 
 

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ2 
 

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ ସହ 

 
(ଭାଈଣ୍ଟ ୄହାଆଛ:ି କାନ୍ଥ, 

  
ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ ସହାୟତା3 

 
ତ୍ରିର୍ଡ  କଭିଳା ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ)1 

           ସପେୄେୟାର୍ ନୁଯୂ ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ସହ ଡବିାଆସ୍ କୁାଚର୍ API 

 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ 
ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଦ୍ୱାଯା Linux/Windows 64 ଫଟି୍ VDM ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରଭାଣିତ 

   
        

ଅଆଟମ୍ S.2.2 ”କୁାୄଭଯା (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 
 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

  କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ ୄନ୍  ରାଆଭ୍  କୁାଚର୍ 

  ପୄଟା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ISO/IEC 19794-5 ପ୍ରତ ିୂର୍ଣ୍ଥ ୄପାନୋଲ୍  (0x01) 

  ସଫଥନଭିନ ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ 800 x 600 

  କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ ଭାନୁଅଲ୍ କୁାଚର୍ ସହ ସ୍ୱତଃ ୄପାକସ୍ ଏଫଂ ସ୍ୱତଃ ରାଆଟଂି ସଭାୄମାଜନ 

  ୄସନସର୍  >2 ୄଭଗା ିକ୍ସଲ୍  ୄନଟଭି୍  

  Connectivity6 ଧିକ ୄଫଗ USB 2.0, USB-IF ପ୍ରଭାଣିତ 

  ୄରନି ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ, SLR 

  ାୋର୍  USB/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PS/ରିଥିୟଭ ଅୟନ ଗ୍ରାଧିକାଯ ଦ୍ୱାଯା AA/AAA ଯ ପ୍ରାଥଭିକତା ଦଅିମାଆଛ ି

 
ଫୁାୄଟଯ ି

  ଭାଈଣ୍ଟ ତ୍ରିର୍ଡ  

  ୄଯଟ୍  050 ଡଗି୍ରୀ ୄସରସୟିସ୍ 
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ତାଭାତ୍ରା 
 

  ଅର୍ଦ୍ଥତା 10 ” 90% 

  ନଯିାଦ ଭାନାଙ୍କ UL 

  ସପେୄେୟାର୍ API ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଡବିାଆସ୍ କୁାଚର୍ API ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟତାଗୁଡକି ସହ ବିୄମାଗ 

  ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ / ୄସାକ୍  IP 54 

  ଟପି୍ପଣୀ: ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ ଥ ଯ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ 
 
ଅଆଟମ୍ S.2.3. ” ଅଙୁ୍ଗଠ ିପି୍ରଣ୍ଟ ଡବିାଆସ୍ nirddhiShTaକଯଣ 
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf ) 
 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ 
  

ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

    କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ 
  

ୄନ୍  ସହ ସ୍କାନ୍  କୁାଚର୍ 

    ପୄଟା ଜଥନ ୄସଟଂି ସ୍ତଯ 31 କଭିଳା ଈଙ୍ଙର୍ତ୍ଯ (ଫବିାଗ 9.1 ଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଡଜିାଆନ୍ 
ଅଫଶୁକତାଗୁଡକି 

  
UID ଅିୄକସନଗୁଡକି V1.0 ାଆଁ ଭାନାଙ୍କ) 

   ପୄଟା ଭୂରୁାଙ୍କନ ୄେମ୍ ଦଯ > 3 ୄେଭଗୁଡକି/ୄସୄକଣ୍ଡ, ରଗାତଯ ପୄଟା କୁାଚର୍ 

    କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ 
  

ସ୍ୱତଃ କୁାଚର୍ ସହ ଫରିେ-ଆନ୍ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ (NIST 

    
     
6. ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄଭାଟୄଯ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ ଥ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ 
 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

  
 

ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଫଚିାଯ ନ୍ତବଥୁ କ୍ତ ୄଟ) 

  କୁାଚର୍ ୄକ୍ଷତ୍ର > 76mm x 80mm 

  Connectivity7 USB 2, USB-IF ପ୍ରଭାଣିତ 

  ାୋର୍  USB ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 

  ଭାତ୍ରା (W X H X D) < 160mm x 160mm x 160mm 

  ଓଜନ ସଫଥାଧିକ 2.5 କିୄ ରାଗ୍ରାଭ। 

  ସଞ୍ଚାନା କଯଫିା ତାଭାତ୍ରା 0 ” 50 C 
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  ଅର୍ଦ୍ଥତା 10 ” 90% ଣ-ସଂଘନକ 

  ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ / ୄସାକ୍  IP 54 

  ସାଧାଯଣ UL ପ୍ରଭାଣିତ (ମଦ ିଅଫଶୁକ ହୁଏ)।  ISO 19794-4:2005 ଏକତ୍ରତି 

 
ଫବିାଗ 7 ଏଫଂ ଏୄନକ୍ସ ଏ ସାଟପିିୄକସନ୍ ଅଫଶୁକତାଗୁଡକି (IAFIS 

 

ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ F ପ୍ରଭାଣିତ)। 
 
 

  ସପେୄେୟାର୍ API ନଫୀନର୍ତ୍ଭ  ୟୁଅଆଡଏିଅଆ  ଡବିାଆସ୍  କୁାଚର୍  API ସହ ବିୄମାଗ 

 

ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ 
ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଦ୍ୱାଯା Linux/Windows 64 ଫଟି୍ VDM ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପ୍ରଭାଣିତ 

  ଟପି୍ପଣୀ: ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ ଥ ଯ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ 
 
ଅଆଟମ୍ S.2.4. IT ଡବିାଆସ୍ 

 ସୁନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟକଯଣ ଫଫିଯଣୀଗୁଡକି 

  ସାଧାଯଣ ପ୍ରତ ିୟୁଅଆଡଏିଅଆ ଦ୍ୱାଯା GPS ଡବିାଆସ୍ ପ୍ରଭାଣିତ  

 
GPS ସଭଳନ୍ଧୀୟ OM 4(4)/57/122/2016/E&U-Pt 

  

 
ଟପି୍ପଣୀ: ନୁୄଭାଦତି GPS ଫିୄ କ୍ରତାଙ୍କ ତାରିକାୄଯ ଈରବ୍ଧ ଛ ି

 
ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ୄେଫସାଆଟ୍, www.uidai.gov.in 

  ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକି PC/ସଂୄମାଗ କଯଫିାକୁ ସଭସ୍ତ ଅଫଶୁକୀୟ 

 
ୄକଫୁଲ୍  ଏଫଂ ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକି ଅଫଶୁକ 

  ୋୄଯଣ୍ଟି 3 ଫଷଥ ଫୁକ ନ୍ -ସାଆଟ୍ ୋୄଯଣ୍ଟି 

   
7. ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄଭାଟୄଯ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ ଥ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ 

 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଟି୍  ାଆଁ ଫିୄ ଷଶ ସର୍ତ୍ଥ ଏଫଂ ଚୁକି୍ତ 

 
1. ସଂସ୍ଥାନା ଏଫଂ କଭିଶନ୍ : ଫିୄ କ୍ରତା ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଟିଋ ସ୍ଥାନା ାଆଁ  ଯିୄ ଭାଟ୍  ସଭଥଥନ ସୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ କଯଥିାଏ  
2. ଫତିଯଣ ଫଧି:- ବ୍ରିୄ କ୍ରତା କ୍ରୟ ଅୄଦଶଯ ତାଯଖିଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଈୄବାଗକର୍ତ୍ଥାଙୁ୍କ ସଭଗ୍ର ଫତିଯଣ ୂର୍ଣ୍ଥ କଯଫିା ଅଫଶୁକ।  
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3. କାମଥୁ ଦକ୍ଷତା ଫୁାଙ୍୍କ ଗୁାୄଯଣ୍ଟୀ -, ବ୍ରିୄ କ୍ରତା ସୁଫଧିା ଭୂରୁ ାଆଁ 10% ିଫଜିଯି ଭୂରୁ ଜଭା କଯଫି। ୄଦୟ କଯଫିା ୂଫଥଯୁ କ୍ରୟ ଦାତାଙୁ୍କ ଯରିିଜ୍ 
କଯାମାଏ  

4. ୄଦୟ ିଫଜି ିସ୍ୱୀକାଯକଯଣ ଏଫଂ ଦାଖର ୄଯ, ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄମାଗାଣଯ 10 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦୟଯ 100 ଶତକଡ଼ା କଯାମିଫ। 
5. ଧା ସି୍କରନ୍ ଫୁତୀତ ୂର୍ଣ୍ଥ କଟି୍  ୋୄଯଣ୍ଟ,ି ୄପାକସ୍ ରାଆଟ୍ ଏଫଂ ଫୃର୍ଦ୍ଧ ିଯକ୍ଷକ 3 ଫଷଥଯ ୄହଫ।  
6. SLA: ମଦ ିିଫଜିଯୁି ପ୍ରତସି୍ଥାନ/ ଭଯାଭତଯି ୄନାରିେ କଯାମିଫ ୄତୄଫ 7 ଦନିଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦାଷୂର୍ଣ୍ଥ ଈକଯଣଯ ଫସି୍ଥାନ/ଭଯାଭତ ିକଯଫିାୄଯ 

ଫପି ୄହଫା ୄଯ, ପ୍ରତ ିଈକଯଣ ୄଦୈନକି 100 ଟଙ୍କା ୄଜାଯଭିାନା ୄହଫ। 
7. ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଟି୍  ାଆଁ ସଫଥାଧିକ ସୀଭା 1.5 ରକ୍ଷ ୄହଫ ମାହା କ ିଟଙ୍କା ୄାଟଥାଲ୍ ୄଯ ଏହ ିପ୍ରାକାଯୄଯ ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫ ମାହା ଫିୄ କ୍ରତାକୁ 

ୄଦଖାମିଫ ନାହିଁ, କନୁି୍ତ ପର୍  ଭୂରୁଯୁ ଧିକ ଈସ୍ଥାନ କଯଫିାଯ ଭୂରୁ ଭଣି ୄାଟଥାଲ୍ ୄଯ ସ୍ୱୀକାଯ ୄହଫ ନାହିଁ। 
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ଅୄଣି୍ଡକ୍ସ ଏନ୍ - ସାଧାଯଣ ECMP କାଏଣ୍ଟ ଏଫଂ ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ ୄଯ ସାଭାନୁ ତୃଟ ି
 

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ଥଯୁ ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ECMP କାଏଣ୍ଟ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯଫିାକୁ ୄହଫ।  କାଏଣ୍ଟ କୁ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯୁଛ ିଏଫଂ 
ଫୁଫହାଯ ୄଯ , ୄଯଟର୍/ନଯିୀକ୍ଷକୀୟଙୁ୍କ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଏକାଧିକ ଆସୁୁଗୁଡକି /ଚୁାୄରଞ୍ଜଗୁଡକିଯ ସାଭାନୁ କଯଫିାକୁ ଈୄଲ୍ଲଖ ୄହାଆଛ।ି ଏହିଯ ି
ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ ଆସୁୁଗୁଡକି ସଭାଧାନ କଯଫିା ାଆଁ କଭଥଚାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆଥିଫା ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରାଧିକାଯ ପ୍ରୄତୁକ ତୁଟ ିଫଯୁିର୍ଦ୍ଧୄଯ କଯାମାଆଛ ିଏଫଂ 
ନଭିନରିଖିତ ନିୄ ଦ୍ଦଥଶାଫୀଯ ଈୄଲ୍ଲଖ ୄହାଆଛ ି- 

କ୍ରଭିକ 
ନଭଳର୍   

ତୁଟ ି”ସି୍କରନସଟ୍ ତୁଟ ିନାଭ- ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ 

1. 

 

ତୁଟ-ି ୄଯଟର୍ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ 
ଫପି ୄହାଆଛ ି 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ –  

 ଫାୄୟା-ରକ୍ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ 
(ୄାଟଥାଲ୍ / ଏମ୍ -ଅଧାଯୄଯ) 

 ଅଧାଯ ନରିଭିଳତ ୄହାଆଛ ି
(ଫାୄୟା ୄଡଟ୍ ଅଫଶୁକ) 

 ଥ  ୄଟବ୍ନୄରଟ୍ ୁନଃ-ନଷି୍କଷଥଣ 
> ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ୄଟକ୍  
ସଭଥଥନ ସହ ସବ୍ନକଥ କଯନୁ୍ତ 

2. 

 

error} ଫପି ୄହାଆଛ ି

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ –  

 ଡାଟା କାର୍ଡଥ / ୄନଟୋକ୍ଥ 
ସଂୄମାଜୁତା ଯଫିର୍ତ୍ଥନ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ତାୄଯ ୁନଃୄଚଷ୍ଟା 
କଯନୁ୍ତ 

 କାଏଣ୍ଟ ୁନଃ -ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯନୁ୍ତ 

 ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ କାଯଣ 
IP ୋଆଟରିଷ୍ଟ / ପାୟାଯୋଲ୍ 
ୄସଟଂିସ୍ ୄଯ ନାହିଁ 
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3. 

 

ତୁଟ-ି ୄଯଟର୍ ଫଫିଯଣୀ 
ହଯାଆଫା  

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ –  

 ଦୟାକଯ ିୄନଟୋକ୍ଥ 
ସଂୄମାଜୁତା (ରିଙ୍୍କ / ୄଫଗ) 
ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ 

 ମଦ ିୄନଟୋକ୍ଥ ଠକି୍  ଛି , 
ୄତୄଫ ଦୟାକଯ ି
ୁନଃ-ନୄଫାର୍ଡ ଥ କଯନୁ୍ତ 

4. 

 

ତୁଟ-ି ଅଆଯସି୍  ଡବିାଆସ୍ ଚହି୍ନଟ 
ୄହାଆନାହିଁ 

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ - ଡବିାଆସ୍ 
ସଂୄମାଜନା ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ। 
ୄସଫାଗୁଡକି ୁନଃଅଯମ୍ଭ ଏଫଂ ମାଞ୍ଚ 
କଯନୁ୍ତ  

 

5. 

 

ତୁଟ-ି ୄଯଟର୍ ସଙ୍ି୍କ ସପ 

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ - ୁନଃ ନ୍  ୄଫାଡଂି 
ୄଯଟର୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ନୁସଯଣ 
କଯନୁ୍ତ 

 



 
 

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁଝଫିା 
 

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

   

ଷୃ୍ଠା 138 

 
 

6. 

 

ତୁଟ-ି ିନୄକାର୍ଡ  ଡାଟା ତୁଟ ି 

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ ”  

• ସଭଗ୍ର ିନୄକାର୍ଡ  ଡାଟା ପ୍ରଦାନ 
କଯନୁ୍ତ (ନଭଳର୍, ଜଲି୍ଲା, 
ଈ-ଜଲି୍ଲ, VTC)  

• ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ‚ଭାଷ୍ଟର୍ -ଡାଟା‛ 
ପାଆଲ୍ (ECMP / 
UCLୄଯ) ଡାଈନୄରାର୍ଡ ଏଫଂ 
ଅଭଦାନୀ କଯନୁ୍ତ  

7. 

 

ତୁଟ-ି ୁାୄକଟ୍  ସଙ୍ି୍କ ତୁଟ ି

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ –  

 ପ୍ରକ୍ରିୟା -> ଯପ୍ତାନୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ଡାଟା ->  

 ୄଯଟର୍ ଫଫିଯଣୀ 
ସିୄ ଙ୍କାନାଆଜ୍  କଯନୁ୍ତ -> 
ୁାୄକଟ୍  ୄସେଟସ୍  
ସିୄ ଙ୍କାନାଆଜ୍  କଯନୁ୍ତ (ୂର୍ଣ୍ଥ 
ସଙ୍ି୍କ ସକ୍ଷଭ କଯନୁ୍ତ) 

8. 

 

ତୁଟ-ି OTP ସବଥର୍ କୁ ସଂୄମାଗ 
କଯୁଛ ି

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ ” ୟୁଅଆଡଏିଅଆ  
ୄଟକ୍  ସଭଥଥନ ଦ ସବ୍ନକଥ କଯନୁ୍ତ   
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9. 

 

ତୁଟ-ି ପି୍ରଣ୍ଟ ସଭୟୄଯ ତୁଟ ିସମ୍ମଖୁୀନ 
ୄହାଆଛ ି 

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ ” ପି୍ରଣ୍ଟଯଯ ଶାଯୀଯକି 
ସଂୄମାଜନା ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ  

 

10. 

 

ତୁଟ-ି ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଏଣ୍ଟ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହାଆନାହିଁ 

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ ” କାଏଣ୍ଟ 
ୁନଃ-ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯନୁ୍ତ  
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11. 

 

ତୁଟ-ି ସବଥର୍ ସଂୄମାଜନା ଫପି 
ୄହାଆଛ ି

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ - ଦୟାକଯ ିୄନଟୋକ୍ଥ 
ସଂୄମାଜନା ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
ତାୄଯ ରଗଆନ୍ କଯଫିାକୁ ୄଚଷ୍ଟା 
କଯନୁ୍ତ  

 

12. 

 

ତୁଟ-ି ଅଙୁ୍ଗଠଗୁିଡକିଯ ସଂଖୁା 
ପ୍ରତୁାଶତି ସଂଖୁାଗୁଡକି ସହ ୄଭକ 
ୄହଈଁ ନାହିଁ    

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ - ସଠକି୍  ଦଗିଯ ସହ 
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  ଅଙୁ୍ଗଠଗୁିଡକୁି ଈଚତି 
ସଂଖୁାୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯଫିାକୁ ନଶିି୍ଚତ 
କଯନୁ୍ତ  
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13. 

 

ତୁଟ-ି କଛି ିପାଆଲ୍  କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ଥ ୄହାଆଛ ି

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ –  

 ୄଯଟର୍ ସଠକି୍  ବାଫୄଯ 
ନ୍  ୄଫାର୍ଡ ଥ ୄହାଆନାହିଁ। 
ଦୟାକଯ ିୁନଃ ନ୍ -ୄଫାର୍ଡଥ 
କଯନୁ୍ତ 

 କଛି ିସଷି୍ଟମ୍ 
ପାଆଲ୍(ଗୁଡକି)/ୄପାରଡର୍(ଗୁଡି
କ) ସବ୍ନାଦନ ୄହାଆଛ ି

 

14. 

 

ତୁଟ-ି ସ୍ଥାନୀୟ ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄସଫା 
ଈରବ୍ଧ ନାହିଁ  

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ –  

 କଛି ିସଭୟ ାଆଁ ସଷି୍ଟମ୍ ଅଯମ୍ଭ 
କଯଫିା ୄଯ ଏଫଂ ତାୄଯ 
କାଏଣ୍ଟ ଅଯମ୍ଭ କଯନୁ୍ତ,  

 ମଦ ିସଭସୁା ଫର୍ତ୍ଥଭାନ ଭଧ୍ୟ 
ମାଯ ିଯହଛି ିୄତୄଫ ଅୄଭ 
ୄସଫାଗୁଡକି-> ଅଧାଯ 
ଭରିୋଟପମ୍ ଥ ଡବିାଆସ୍ 
ଯଚିାକ ଏଫଂ ଅଧାଯ 
QQSSITV ୄସଫାକୁ 
ୁନଃଅଯମ୍ଭ କଯଫିାକୁ 
ଅଫଶୁକ  
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15. 

 

ତୁଟ-ି ସ୍କୁାନଯ ହଯାଆଫା ତୃଟ ି

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ - ଦୟାକଯ ିଅଣଙ୍କ 
ପି୍ରଣ୍ଟର୍ + ୄସ୍କନର୍  ଡବିାଆସ୍ 
ଶାଯୀଯକି /ହାଡୄେୟାର୍  ସଂୄମାଜନା 
ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ୁନଃୄଚଷ୍ଟା କଯନୁ୍ତ  

 

16. 

 

ତୁଟ ି- ୄନଟୋକ୍ଥ ସଂୄମାଜନା ତୁଟ ି

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ - ଏହ ିତୁଟ ିଭୁଖୁ 
ବାଫୄଯ SFTP ସପେୄେୟାର୍ ୄଯ 
ହୁଏ -> ୄନଟୋକ୍ଥ ସଂୄମାଜନା ମାଞ୍ଚ 
କଯନୁ୍ତ -> ଡାଟାୄଫସ୍ ପାଆଲ୍ 
ଫସି୍ଥାନ ଏଫଂ ୁନଃ -ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯନୁ୍ତ  

17. 

 

ତୁଟ-ି CIDR ସହ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ଫପି ୄହାଆଛ ି

 

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ - ପ୍ରୄଫଶ 
କଯାମାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଯଚିୟ 
ତ୍ର ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ (ଈୄବାକ୍ତା ନାଭ 
ଏଫଂ ାସୋର୍ଡଥ) 

18. 

 

ତୁଟ-ି ସଂସ୍ଥାନା ସଭୟୄଯ ଗବୀଯ 
ତୁଟ ି

ଯିୄ ଜାରୁୁସନ୍ - କାଏଣ୍ଟ ୄଭସନି୍  
ସଂସ୍ଥାନା ସଠକି୍  ବାଫୄଯ 
ୄହାଆନାହିଁ-> ସଭସ୍ତ କାଏଣ୍ଟ 
ସପେୄେୟାର୍ କୁ ଣସଂସ୍ଥାନ କଯନୁ୍ତ 
ଅଣଙ୍କ ସଷି୍ଟମ୍ ୁନଃଅଯମ୍ଭ -> 
ସଂସ୍ଥାନା ପ୍ରକି୍ରୟା ୁନଃ ଅଯମ୍ଭ 
କଯନୁ୍ତ 
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19. 

 

ଫୁଫହାଯ କଯାମାଆଥିଫା ୄନଟୋକ୍ଥ 
ୟୁଅଆଡଏିଅଆ ସବଥର୍ ସଂୄମାଗ 
କଯଫିାକୁ ସଭଥଥ ନୁୄହଁ। କାଏଣ୍ଟ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହାଆନାହିଁ/ QSSITV 
ୄସଫା (ଅଂଶକି ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକୃତ ) 
ଯ ପ୍ରତଈିର୍ତ୍ଯ ୄଦଈ ନାହିଁ - 
ନୄଫାଡଂି କଯଫିା ୂଫଥଯୁ " 
ଞ୍ଜୀକୃତ ଈୄବାକ୍ତା " କିକ୍  କଯଫିା 
ୂୄଫଥ ୄକଫ ଅଧାଯ QSSITV 
ୄସଫା ୁନଃଅଯମ୍ଭ 
କଯନୁ୍ତ/ସାଟପିିୄକଟ୍ ୄଯ ନାଭ ଏଫଂ 
ଅଧାଯ ନାଭ ବିନ୍ନ / ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ୄହାଆଥିଫା ୄଯଟର୍ ଅଆଡ ିାଆଁ 
ଭୁାପ୍  ୄହାଆନାହିଁ /ଞ୍ଜୀକଯଣ 
ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ / EA ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ / 
ୄଯଟର୍ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ /ନୁ EA 
ସହ ୄଯଟର୍ ଜଡତି /60% ଯୁ 
କଭ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରକି୍  କୁାଚର୍। - 
ୄକଫ ଫାଭ ସାପ୍  (ଚାଯ ିଅଙୁ୍ଗଠି ) 
କଭିଳା ସଠକି ବାଫ ଦୁଆ ଅଙୁ୍ଗଠ ିୄଦଆ 
ୄଚଷ୍ଟା କଯନୁ୍ତ। 

 

 
 


