
  ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ, ରାଉରକେଲା  
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   ବଜି୍ଞାପନ  ସଂଖ୍ୟା:………………………………                                              ତାରିଖ୍:……………………………… 

 

ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 
 

ଓଡଶିା ନମିମାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ)ର ପରିଚାଳନା ନମିକେ ଆକବଦନ ପତ୍ର 
ଏତଦ୍ ଦ୍ଵାରା ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ ଅନ୍ତଗଗତ ସମସ୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ମାନଙ୍କ ଅବଗତ ି
ନମିକନ୍ତ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଉଅଛ ିେ ିରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ, ରାଉରକେଲା ଅଧୀନକର ପ୍ଳାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଠାକର  ଥିବା ଓଡଶିା ନମିମାଣ 
ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ)ର ପରଚିାଳନା ନମିକନ୍ତ ଆକବଦନ ପତ୍ର ନମିନ୍ତ୍ରଣ େରାଯାଉଅଛ ି। କତଣୁ ଇଛୁେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ମିଶନ 
ଶକି୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ମାକନ ତା -----/-----/------- ରଖି ଠାରୁ ତା -----/------/--------ରଖି 
(ଅପରାହ୍ନ ୪.୦୦ ଘଟେିା) ମଧ୍ୟକର ଆକବଦନ ପତ୍ର ପରୂଣ େରି ଆବଶୟେୀୟ ଦସ୍ତାବଜି ସହତି ବନ୍ଦ ଲଫାଫାକର ରାଉରକେଲା 
ମହାନଗର ନଗିମ ୋଯଗୟାଳୟକର ଦାଖଲ େରିବାେୁ ଅବଗତ େରାଗଲା ।  

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀର ନମିନଲିଖିତ କ ାଗୟତା ଓ ଡେୁୟକମଣ୍୍ଟ ଥିବା ଆବଶୟେ 
୧- ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘେୁ ତା୦୧-୦୬-୨୦୨୨ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବଗନମିନ ୨ ବର୍ଗ କହାଇଥିବ ।  
୨- ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ ଅଞ୍ଚଳର କହାଇଥିବା ଆବଶୟେ ।  
୩- ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ଏେ ସକ୍ରିୟ ବୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ଥିବ, କଯଉଁଥିକର େ ିନୟିମିତ ମାସିେ ସଞ୍ଚୟ କହଉଥିବ 

ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା ନମିକନ୍ତ ସବଗନମିନ ଏେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁଞି୍ଜ ଥିବା ଜରୁରୀ ଅକଟ । 
୪- ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ର ନୟିମିତ ସଭା ବବିରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କହଉଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖାତାପତ୍ର ଅପକେଟ୍ ଥିବ ।  
୫- ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ କସାସାଇଟ ିପଞ୍ଜୀେରଣ ଅଧିନୟିମ, ୧୮୬୦ ଅଧୀନକର  ପଞ୍ଜୀେୃତ କହାଇଥିବା ଜରୁରୀ । 
୬- ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ପୟାନ ୋେଗ ଥିବା ଜରୁରୀ ଅକଟ ।  
୭- ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ବର୍ତ୍ଗମାନ କେୌଣସି ସରୋରୀ କଯାଜନା ଅଧୀନକର ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କହଉଥିବା 

ୋଯଗୟେଳାପକର ଜେତି ନଥିବ ।  
 

(ଉପକରାକ୍ତ କ ାଗୟତା ଥିବା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ଓଡଶିା ନମିମାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ) ପରିଚାଳନା 
ନମିକେ କେଡଂି େରା ାଇ ସବମାଧିେ ମାେମ ରଖିଥିବା ସହାୟିୋ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘେୁ ଚୟନ େମିଟ ିଦ୍ଵାରା ଚୟନ େରା ିବ ।) 
 

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବଭିିନ୍ନ କସାପାନ ଓ ତାରିଖ୍ : 
କ୍ର: ସଂ: ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବଭିିନ୍ନ କସାପାନ  ତାରଖି୍ ଓ ସମୟ 

୧ ଆକବଦନ େରିବାର ତାରିଖ :  -------------------------- 

୨ ଆକବଦନ େରିବାର କଶର୍ ତାରିଖ ଓ ସମୟ : -------------------- , ଅପରାହ୍ନ ୪.୦୦ ଘଟେିା  

୩ ଆକବଦନ େରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କଖାଲିବା ତାରିଖ :  -------------------- , ଅପରାହ୍ନ ୪.୩୦ ଘଟେିା  

 
 
                                                                                                                   ଆୟୁକ୍ତ    
                                                                                                      ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ  
ପରପିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା :                                                ତାରଖି୍: 
ଏହ ିବଜି୍ଞପି୍ତର ନେଲ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ ଓ ସମନିିତ ଶଶୁି ବେିାଶ କଯାଜନା ୋଯଗୟାଳୟ ବଜି୍ଞାପନ ଫଳେକର ପ୍ରୋଶନ 
େରାଯାଇ ସବଗସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ିନମିକନ୍ତ ଜଣାଇ ଦଆିଗଲା ।  ଏହାର ଏେେତିା ନେଲ ଶଶୁି ବେିାଶ କଯାଜନା ଅଧିୋରୀ - ସଭିିଲ 
ଟାଉନସପି୍, ଉଦତିନଗର ଓ ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ / କଗାଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗଠେିାଙ୍କ ବହିତି ୋଯଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ନମିକନ୍ତ କପ୍ରରଣ େରାଗଲା ।  
                                                                                                         
                                                                                                         ଆୟୁକ୍ତ    
                                                                                                      ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ  



ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 

ପରିଶଷି୍ଟ-େ 

ପ୍ରାକେଷ,ୁ 
ଆୟୁକ୍ତ, 
ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ, ରାଉରକେଲା   

 
 
ବଷିୟ: ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ)ର ପରଚିାଳନା ନମିକନ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ।  
 
 

ମହାଶୟ/ମହାଶୟା , 

ଏତଦ୍ଵାରା ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇ କଦଉଛୁ େ,ି ଆକେ _______________________ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ 

କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ , ଠେିଣା:____________________________________________, 

ୱାେଗ ସଂଖୟା:______, ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ), ପ୍ଳାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ର  ପରଚିାଳନା ଦାୟିତ୍ଵ କନବା 

ପାଇଁ ଇଚୁ୍ଛେ ଅଟୁ ।  ଏହା ପାଇଁ ଆବଶୟେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବଜି ଆକେ ଏହ ିଦରଖାସ୍ତ ସହତି ସଂଲଗ୍ନ େରଅିଛୁ ।  

 

 
ସଙ୍କଳ୍ପନାମା: ଆକେ କଘାର୍ଣା େରୁଅଛୁେ ିପ୍ରସ୍ତାବକର ଦଆିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ/ବବୃିର୍ତ୍ ିନଭିଗୁ ଲ ଅକଟ । ଯଦ ିକେୌଣସ ିତଥ୍ୟ 
ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତାକହକଲ ଆକେ ଆଶ୍ରୟର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଅକଯାଗୟ ବକିବଚତି କହବୁ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                     ସମ୍ପାଦେିାଙ୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 
 
 
 



ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଖ୍ 

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥିବା ଦସ୍ତାବଜିର ସବକିଶଷ ତଥ୍ୟ : 
କ୍ର: ସଂ: ବଷିୟ  ପୃଷ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା 

୧ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ନାମ, ଠେିଣା ଓ କମାବାଇଲ ନମିର: 
 

୨ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ଗଠନ ଅଧିକବଶନ ବବିରଣୀ :  

୩  
ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ, କସାସାଇଟ ିପଞ୍ଜୀେରଣ ଅଧିନୟିମ, ୧୮୬୦ ଅଧୀନକର  
ପଞ୍ଜୀେୃତ କହାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର : 

 

୪  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ସଭପତଙି୍କର ନାମ, ଠେିଣା ଓ କମାବାଇଲ 
ନମରି: 

 

୫  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦେିାଙ୍କର ନାମ, ଠେିଣା ଓ 
କମାବାଇଲ ନମିର: 

 

୬  ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ପୟାନ୍ ନମରି: 
 

୭  ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ବୟାଙ୍କ ବହରି ନେଲ (କଶର୍ ୧ ବର୍ଗର):  

୮  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର କବୈଠେ ବବିରଣୀର ନେଲ (କଶର୍ ୧ 
ବର୍ଗର): 

 

୯  ପରିଶଷି୍ଟ-ଗ  
 

୧୦  ପରିଶଷି୍ଟ-ଘ   

୧୧  ପରିଶଷି୍ଟ-ଙ 
 

୧୨ ପରିଶଷି୍ଟ-ଛ  
 

 
 

❖ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ଦ୍ଵାରା ଦଆି ାଇଥିବା ଦସ୍ତାବଜିର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା___________  
 

 
 
 

 

ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                     ସମ୍ପାଦେିାଙ୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 



ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଗ 

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ: 
କ୍ର: ସଂ: ବଷିୟ  ସବକିଶଷ ତଥ୍ୟ  

୧ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର 
ନାମ ଓ କମାବାଇଲ ନମବର: 

 

୨ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର 
ଠେିଣା ଓ ୱାଡମ ସଂଖ୍ୟା : 

 

୩ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର 
ଗଠନ ତାରିଖ୍: 

 

୪ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର 
ସଭପତଙି୍କର ନାମ, ଠେିଣା ଓ କମାବାଇଲ ନମବର: 

 

୫ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର 
ସମ୍ପାଦେିାଙ୍କର ନାମ, ଠେିଣା ଓ କମାବାଇଲ ନମବର: 

 

୬ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର 
ପୟାନ୍ (PAN) ନମବର: 

 

୭ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର 
ସଞ୍ଚୟ ଖ୍ାତା ଥିବା ବୟାଙ୍କ ଓ ଶାଖ୍ାର ନାମ : 

 

୮ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀର ବୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖ୍ାତା ନମବର : 
 

୯ 

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ 
କେଉଁ କେଉଁ ସାମାଜେି ୋ ମୟକର ପୂବମରୁ ନକିୟାଜତି 
ଥିକଲ େମିବା ଅଛେ ି । : 

 

  

 
 
ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                     ସମ୍ପାଦେିାଙ୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 

 



ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଘ 

କଘାଷଣାନାମା:  
 
 
 

ଆେ ____________________________ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ 

,_____________________________(ଠେିଣା), ୱାେଗ ସଂଖୟା:______କର ସମୁଦାୟ ________ ଜଣ 

ସଦସୟା ଅଛନ୍ତ ିଏବଂ  ________ ଜଣ ସଦସୟାଙ୍କର କରସନ୍ ୋେଗ ଅଛ ି।   

 
 
 
 
 
 
 
 
ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                                       ସମ୍ପାଦେିାଙ୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଙ 

ସଙ୍କଳ୍ପନାମା:  
 
 
 

ଆେ________________ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ 

,___________________(ଠେିଣା), ୱାେଗ ସଂଖୟା:______ର  ନାମକର େମିିା ପରଚିାଳନା ସମିତକିର ଥିବା କେୌଣସ ି

ସଦସୟାଙ୍କ ନାମକର  କେୌଣସ ିଅପରାଧିେ ମାମଲା ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକେ କଘାର୍ଣା େରୁଅଛୁେ ିରାଉରକେଲା ମହାନଗର 

ନଗିମ ଦ୍ଵାରା ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ) ପରଚିାଳନା ନମିକନ୍ତ େରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୟିମାବଳୀ 

ଆକେ ମାନବିା ପାଇଁ ରାଜ ିଅଛୁ । ଯଦ ିଏଥିକର େଛି ିବୟତକି୍ରମ ହୁଏ କତକବ ଆମ ବକିରାଧକର ୋଯଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆକମ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଟୁ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                                       ସମ୍ପାଦେିାଙ୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 

ଆକବଦନ ମଲୂୟାଙ୍କନ ପଦ୍ଧତ:ି 
ଆକବଦନ େରିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ର ଦସ୍ତାବଜି ଯାଞ୍ଚ େରାଯିବା ସକଙ୍ଗ ସକଙ୍ଗ ନମିନକର 
ଦଆିଯାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାକର ମୂଲୟାଙ୍କନ େରାଯିବ । ମଲୂୟାଙ୍କନ ପକର ଅଧିେ ମାେଗ ପାଇଥିବା  ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି 
ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ େୁ ପରଚିାଳନା ଦାୟିତ୍ଵ ହସ୍ତାନ୍ତର େରାଯିବ ।  
 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଚ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ପରିମାପ: 
କ୍ର.ନଂ. ପରମିାପର ବଷିୟ ସକଙ୍କତେ ମାେମ କମାଟ ପ୍ରାେ 

ମାେମ 

୧ ସଭୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ  

• ସମସ୍ତ ସଭୟା ଗରବି କଶ୍ରଣୀର  

• ୬୦%  ରୁ ଅଧିେ ସଭୟା ଗରବି କଶ୍ରଣୀର 

• ୬୦% ରୁ େମ୍  ସଭୟା ଗରବି କଶ୍ରଣୀର 

• ୧୦ 

• ୦୫ 

• ୦୦ 

 

୨ ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ  

• ୮୦% ରୁ ଅଧିେ ସଭୟା ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ େରନ୍ତ ି 

• ୫୦% -୮୦% ସଭୟା ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ େରନ୍ତ ି 

• ୫୦% ରୁ େମ୍ ସଭୟା ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ େରନ୍ତ ି 

• ୦୫ 

• ୦୩ 

• ୦୦ 

 

୩ ଜମା ରାଶ ି 

• ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଗ  

• ୧.୫  ଲକ୍ଷ ରୁ ୨  ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା   

• ୧  ଲକ୍ଷ ରୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା   

• ୧୫  

• ୧୦  

• ୦୫  

 

୪ 

ଖ୍ାତା ପତ୍ର ଲିଖ୍ନ  
(ଯଦ ିଖାତା ଥିବ ଏବଂ 
ନୟିମିତ କଲଖାକହଉଥିବ ।  

• ଅଧିକବଶନ ଖାତା   (୫ /୩ /୨) 

• ସଞ୍ଚୟ ଖାତା          (୫ /୩ /୨) 

• ୦୫ 

• ୦୫ 

 

୫  

କ କେୌଣସି ଆୟ ସୃଷ୍ଟ ି
େରୁଥିବା ୋ ମୟେଳାପକର 
ଜଡତି  
(ଅତତିକର ୋଯଗୟେଳାପକର 
ଜେତି ଥିକଲ େମିିା ବର୍ତ୍ଗମାନ 
ଅଛନ୍ତ ି) 

• ୨ େମିିା ୨ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଗ ୋଯଗୟେଳାପକର ଜେତି 

• ୧ ଟ ିୋଯଗୟେଳାପକର ଜେତି 

• କେୌଣସି ୋଯଗୟେଳାପକର ଜେତି ନାହାନ୍ତ ି 

• ୧୦  

• ୦୫  

• ୦୦  

 

ସବମକମାଟ ମାେମ  ୫୦   

 
ଆକବଦନ ମୂଲୟାଙ୍କନ ସରିଲା ପକର କଶ୍ରଷ୍ଠ ୩ ରୁ ୫ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘେୁ ମୂଳ ୋଗଜାତ  ାଞ୍ଚ ପାଇ ଁ
ଡୋ ିବ ।  ଦ ି୧ ରୁ ଅଧିେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ କେଡଂିକର ସମାନ ମାେମ ରଖ୍େ ିକତକବ ଲକଟରୀ 
ମାଧ୍ୟମକର ଚୟନ େରା ାଇ ୋ ମୟାକଦଶ ପ୍ରଦାନ େରା ିବ । 
 



ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଛ  

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳେି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ଜଡତି ଥିବା ଆୟ ସୃଷ୍ଟି 
େରୁଥିବା ୋ ମୟେଳାପ 

କ୍ର: ସଂ: ଆୟ ସୃଷ୍ଟି େରୁଥିବା ୋ ମୟେଳାପର ନାମ ୋ ମୟେଳାପର ସମୟ ମେବୟ 
    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 
 
 
 
ସଭାପତଙି୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                                       ସମ୍ପାଦେିାଙ୍କ କମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 

 



ସବୁଜ ରାଉରକେଲା-ସ୍ଵଚ୍ଛ ରାଉରକେଲା-ସୁସ୍ଥ ରାଉରକେଲା 

ସନ୍ଦଭମ ସର୍ତ୍ମାବଳୀ 
(େ) ଉକେଶୟ: 
ଏହାର ମୁଖୟ ଉକେଶୟ କହଉଛ ିଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ) ପରଚିାଳନା ନମିକନ୍ତ ଏେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ 
କଗାଷ୍ଠୀ େମିିା ଆଞ୍ଚଳେି ମହାସଂଘ ଚୟନ େରବିା, ଯିଏେ ି 

▪ କସାସାଇଟ କରଜକିେସନ୍ ଆେଟ, ୧୮୬୦ କର ପଞ୍ଜୀେୃତ କହାଇଥିବ,  
▪ ପୟାନ୍ ୋେଗ ଥିବ ଏବଂ   
▪ ଅନ୍ତତ ପକକ୍ଷ ୨ ବର୍ଗର ପରୁୁଣା କହାଇଥିବ ।  

(ଖ୍) ୋ ମୟର ପରିସର:  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ େମିିା ଆଞ୍ଚଳେି ମହାସଂଘର ଦାୟିତ୍ଵ ; 

ୋ ମୟ -୧: ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେଙ୍କ ପାଇଁ ସକଚତନତା ସୃଷ୍ଟି େରବିା ।  
ୋ ମୟ -୨: ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ)କର ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେଙୁ୍କ ଆେମିଶନ େରାଇବା ।  
ୋ ମୟ -୩: କଦୈନୟଦନି ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମେି ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ)ର ପରଚିାଳନା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟର ପରଷି୍କାରତା 

ସହତି ଅକନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ପରିକବଶର ସ୍ଵଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ।  
ୋ ମୟ -୪: ଆବଶୟେ େମଗଚାରୀ ନକିୟାଜନ େରବିା  ।  
ୋ ମୟ -୫: ଅକନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଅଧିୋର ନଶିି୍ଚତ େରିବା ।  
ୋ ମୟ -୬: ଉପକଭାକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧାଯଗୟ କଦୟ ସଂଗ୍ରହ େରବିା ।  
ୋ ମୟ -୭: ରକିପାଟଗ ଦାଖଲ େରିବା  (ସାପ୍ତାହେି / ମାସେି, ଆବଶୟେ େମିାି ନକିେଗଶ ଅନୁଯାୟୀ) ।  
ୋ ମୟ -୮: ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ) ପରଚିାଳନା ସଂସ୍ଥାର ଅନୟାନୟ ଆନୁସଙି୍ଗେ ୋଯଗୟ ।  

(ଗ) ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ େିମବା ଆଞ୍ଚଳିେ ମହାସଂଘରେୁ ଦାଖ୍ଲ େରିବାେୁ ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ରିକପାଟମର ସମୟସୀମା;  
୧.  ୋଯଗୟାକଦଶ କହବାର ୭ ଦନି ମଧ୍ୟକର ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ)ର ପରିଚାଳନା ସମନି୍ଧୀୟ 

କଯାଜନା ରିକପାଟଗର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବଂ ଦାଖଲ ।  
୨.  ଉପକଭାକ୍ତା କଦୟ ସଂଗ୍ରହ ଉପକର ମାସେି ରକିପାଟଗ ଦାଖଲ େରିବା ।   
୩.  ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମେି ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ) ପରଚିାଳନା ଉପକର ମାସେି ରକିପାଟଗ ଦାଖଲ େରିବା । 
୪.  ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମେି ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ)ର ପରକିବଶ ପରିଷ୍କାରତା ଏବଂ ଅକନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା 

ଉପକର ମାସେି ରକିପାଟଗ ଦାଖଲ ।   
୫.  େମଗଶାଳା ଏବଂ ତାଲିମ ଉପକର ରକିପାଟଗ ଦାଖଲ େରିବା ।  
୬.  ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମାସିେ ୋଟାକବସ୍ ରିକପାଟଗ ଦାଖଲ େରବିା ।  
୭.  ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା େମିଟ ି(SMC) ଗଠନ ଏବଂ ମାସିେ କବୈଠେ ପକର ଏହାର ରିକପାଟଗ ପ୍ରଦାନ େରବିା ।   
୮.  ମାସିେ ପ୍ରଗତ ିରିକପାଟଗ (MPR) ଏବଂ ଅଧିୋରୀଙ୍କ ନକିେଗଶ ଅନୁଯାୟୀ ରିକପାଟଗ ପ୍ରଦାନ େରବିା ।   

(ଘ) ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିେ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ)ର ଭୂମିୋ: 
୧. ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେଙ୍କ ପାଇଁ ସକଚତନତା ସୃଷ୍ଟି େରବିା ।  
୨. ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ) ପରଚିାଳନା ନମିକନ୍ତ େମଗଚାରୀ ନକିୟାଜନ େରବିା ।  
୩. ସାମାଜେି ସରୁକ୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ଶକି୍ଷା, ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଧିୋରେୁ ନଶିି୍ଚତ େରାଇବା ।   
୪. ମହାନଗର ନଗିମ ସହତି ସମନୟିକର ଆଥ୍େି ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ ନଶିି୍ଚତ େରାଇବା ।  
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୫. ଓେଶିା ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିେ ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ)ର ନୟିମିତ ପରଚିାଳନା (୨୪ x ୭ ଘଣ୍ଟା) କଯପରେି ିସ୍ଵଚ୍ଛତା / ଆଶ୍ରୟର 
ଅନୁଶାସନେୁ ବଜାୟ ରଖିବା ।  

୬. ନମିଗାଣ ଶ୍ରମେିଙ୍କ ସାମାଜେି ଓ ଆଥ୍େି ଉନ୍ନତ ିନମିକନ୍ତ ଅନୟାନୟ ବଭିାଗ ସହତି କଯାଗାକଯାଗ ରକ୍ଷା େରିବା କଯପରିେ ିସାମାଜେି 
ସୁରକ୍ଷା ଭର୍ତ୍ା, ଆଇସିେଏିସ୍ ସବୁଧିା, ଆଥ୍େି ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ, ଶକି୍ଷା, ସଲୁଭ ଗହୃ, ଆଧାର ୋେଗକର ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ, ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା, 
ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଯାଞ୍ଚ ଇତୟାଦ ି।   

୭. ବୁଝାମଣା ଚୁକି୍ତପତ୍ର (ଏମ୍ଓୟୁ) କର ବୟାଖୟା େରାଯାଇଥିବା କମୌଳେି କସବା କଯାଗାଇବା ।  
୮. ଅକନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନଶିି୍ଚତ େରିବା ଉଚତି୍ ।  
୯. ଏେ ନମିଗାଣ ଶ୍ରମେି ସାମୟିେ ରହଣୀସ୍ଥଳ (ଆଶ୍ରୟ) ପରିଚାଳନା େମିଟ ି(SMC) ଗଠନ େରିବା ।  
୧୦. ଆଶ୍ରୟ ପରଚିାଳନାକର ଏେ ମାନବେି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-କେନ୍ଦ୍ରେି ଉପାୟ ଅବଲମନି େରବିା ।  
୧୧. ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଆଶ୍ରୟକର ନମିନଲିଖିତ କରଜଷି୍ଟର ଗୁେେି କମନକଟନ୍ େରବିା ଉଚତି୍ ।  

• ଆଶ୍ରୟ ଆକସଟ୍ କରଜଷି୍ଟର  
• ଉପସ୍ଥାନ କରଜଷି୍ଟର  
• ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା େମିଟ ି(SMC) କବୈଠେ କରଜଷି୍ଟର ।  
• ଦରମା କଦୟ ବବିରଣୀ ସହତି େମଗଚାରୀ ପଞ୍ଜୀେରଣ କରଜଷି୍ଟର  
• ଅତଥିି କରଜଷି୍ଟର  
• ହାଉସ୍ େପିିଂ କରଜଷି୍ଟର  
• ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଯାଞ୍ଚ କରଜଷି୍ଟର  
• ରକ୍ଷଣାକବକ୍ଷଣ କରଜଷି୍ଟର   
• ଅଭିକଯାଗ ଏବଂ ପରାମଶଗ କରଜଷି୍ଟର   
• ମାସିେ ଏବଂ ବାରି୍େ ରକିପାଟଗ କରେେଗ  
• ଅକନ୍ତବାସୀ / ନାମକଲଖା କରଜଷି୍ଟରର କପ୍ରାଫାଇଲ୍  
• ଆୋଉଣ୍୍ଟ କରଜଷି୍ଟର ଏବଂ େୟାଶ୍ ବୁକ୍ ।  

୧୨. ଉପକଭାକ୍ତା ଫି ସଂଗ୍ରହ େରବିା । ମହାନଗର ନଗିମ  ଅଧିୋରୀ ଏବଂ ପରଚିାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ମିଳତି ଭାବକର ପରଚିାଳତି ବୟାଙ୍କ 
ଏୋଉନଟ କର ଜମା େରିବା ଏବଂ କରଜଷି୍ଟର ଅଧୁନାତନ ରଖିବା  ।  

(ଙ) ରିକପାଟଟଂ ସଷି୍ଟମ୍: 
୧- ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ମାସିେ ପ୍ରଗତ ିରକିପାଟଗ (MPR) ସହତି ଏେ ମାସିେ ୋଯଗୟକ୍ରମର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ ଏବଂ ଆଥ୍େି 

ରିକପାଟଗ ପ୍ରକତୟେ ମାସର ୫ ତାରଖି େମିିା ତା ପବୂଗରୁ କନାୋଲ ଅଫିସରଙ୍କ ନେିଟକର ଦାଖଲ େରିବା ଉଚତି୍ ।  
୨- କେୌଣସି ଅକନ୍ତବାସୀଙ୍କର ଆେସି୍ମେ ଦୁଘଗଟଣା େମିିା ଅସ୍ଵାଭାବେି ମତୁୃୟର ଖବର ତୁରନ୍ତ ପରଚିାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା କନାୋଲ ଅଫିସରଙୁ୍କ 

ରିକପାଟଗ େରବିା ଉଚତି୍ ।  

(ଚ) ଅଭିକ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା : 
୧- ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକର ଏେ ଅଭିକଯାଗ ପଞି୍ଜେରଣ କରଜଷି୍ଟର େମିାି ଏେ ଲକ୍ ବକ୍ସ ରଖିବା ଆବଶୟେ, କଯଉଁଠାକର ବାସିନ୍ଦାମାକନ 

ଅଭିକଯାଗ କରେେଗ େରିପାରକିବ ।  
୨- ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ନଶିି୍ଚତ ଭାବକର ଦାୟୀ ରହକିବ କଯ ଅଭିକଯାଗଗୁେେି କରେେଗ କହବାର ସବଗାଧିେ ୧୫ ଦନି ମଧ୍ୟକର 

ସମାଧାନ କହବ । ଅଭିକଯାଗ, ଯାହାେ ିତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଆବଶୟେ େକର, କଯପରିେ ିକେଲାଜଡ୍ ଟଏକଲଟ୍, ପଯଗୟାପ୍ତ ଶଯୟା ଏବଂ 
ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ, ଏହାେୁ ଯଥ୍ାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ େରାଯିବା ଉଚତି୍  ।  

୩- ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା େମଟି ି(SMC) ଅଭିକଯାଗଗୁେେିର ଠକି୍ ସମୟକର ସମାଧାନ ନଶିି୍ଚତ େରବିା ।  
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୪- ଯଦ ିଆଶ୍ରୟ ପରଚିାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ନେିଷି୍ଟ ଅଭିକଯାଗ ସମାଧାନ ନହୁଏ, କତକବ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ ଅଧିୋରୀ 
ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ େରକିବ ।  

୫- ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଗୁେେି ପବୂଗ ନଦି୍ଧଗାରିତ ଫମଗାଟକର ଏେ ମାସିେ ରକିପାଟଗ ଦାଖଲ େରିବା ଉଚତି୍ ।  

(ଛ) ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ପାଇ ଁକଦୟ ସର୍ତ୍ମାବଳୀ:  
• ଅନୁକମାଦତି ହାରକର ଦଆିଯାଇଥିବା ୋଯଗୟର ସକନ୍ତାର୍ଜନେ ୋଯଗୟ ସମାପ୍ତ କହବା ପକର ବଲି୍ ଦାଖଲ ଦାଖଲ ଉପକର 

କଦୟ ପ୍ରଦାନ େରାଯିବ ।  
• ବଲି୍  ସହତି ସମସ୍ତ ଆବଶୟେୀୟ ଦସ୍ତାବଜି ଦାଖଲ େରିବାର ୭  ଦନି ମଧ୍ୟକର କଦୟ ପ୍ରଦାନ େରାଯିବ ।  
• ଆଶ୍ରୟ ପରଚିାଳନା ସଂସ୍ଥାର O&M ମୂଲୟ ଗହୃ ନମିଗାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ, ଓେଶିା ସରୋର, ଚଠି ି ସଂଖୟା: 

୬୪୩/OUHM (Rental Housing),  ତାରିଖ: ୧୦-୦୫-୨୦୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ବାରି୍େ ଅନୁକମାଦତି ମୂଲୟ ଉପକର 
ଆଧାରିତ କହବା ଉଚତି୍ । 

• ଖର୍ଚ୍ଗକର କଯକେୌଣସି ବଚୁିୟତ ିଉପକର ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ ଅଧିୋରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଥ୍ମେି ଅନୁକମାଦନ କଲାଡବିା 
ଉଚତି୍ ।  

• ଆୟ େର ଅଧିନୟିମର ଧାରା ୧୯୪-C ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଆୟେର ପରି ଆୟ ପରମିାଣର ଆୟ ହାରକର େଟାଯିବ । 

(ଜ) କ କେୌଣସ ିେମିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବେୁ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ େରିବାର ଅଧିୋର : 
କେୌଣସି ୋରଣ ନକଦଇ, ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନଗିମ କଯକେୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବେୁ ଗ୍ରହଣ େମିାି ପ୍ରତୟାଖୟାନ େରପିାରବି ଏବଂ ଏହ ି
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ ମଧ୍ୟ ବାତଲି େରିପାରବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବେୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ମଧ୍ୟ େରିପାରବି ।  
     
 ନମିନଲିଖିତ ୋରଣ ପାଇଁ, କଯକେୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବେୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ େରିବାର ଅଧିୋର ଅଛ:ି 

• ଯଦ ିପ୍ରସ୍ତାବକର କେୌଣସି ବରି୍ୟକର ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନା େରାଯାଇଥ୍ାଏ ଏବଂ ତାହା ଉନମୁକ୍ତ ହୁଏ,  
• ଯଦ ିସ୍ଵୟଂ ସହାୟେ କଗାଷ୍ଠୀ/ ଆଞ୍ଚଳେି ମହାସଂଘ ପଯଗୟାପ୍ତ ସଚୂନା ଦାଖଲ େକର ନାହିଁ  


