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୧ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି  ମହାସଂଘର ନାମ, ଠିକଣା ଓ ପମାବାଇଲ ନମିର: 
 

୨ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି  ମହାସଂଘର ର୍ଠନ ଅଧିପବଶନ ବବିରଣୀ :  

୩  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘ, ପସାସାଇଟ ି ଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନୟିମ, 
୧୮୬୦ ଅଧୀନପର   ଞ୍ଜୀକୃତ ପହାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ତ୍ର : 

 

୪  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘର ସଭ ତଙି୍କର ନାମ, ଠକିଣା ଓ ପମାବାଇଲ 
ନମିର: 

 

୫  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକିାଙ୍କର ନାମ, ଠକିଣା ଓ ପମାବାଇଲ 
ନମିର: 

 

୬  ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘର  ୟାନ ନମିର ଓ ନକଲ କ ି :  

୭  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘର ବୟାଙ୍କ ବହରି ନକଲ                (ର୍ତ  ୧ 
ବର୍ଗର): 

 

୮  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି  ମହାସଂଘର ପବୈଠକ ବବିରଣୀର ନକଲ         (ର୍ତ  ୧ 
ବର୍ଗର): 

 

୯   ରିଶିଷ୍ଟ-ର୍  
 

୧୦   ରିଶିଷ୍ଟ-ଘ` 
 

୧୧   ରିଶିଷ୍ଟ-ଙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ସଭାପତଙି୍କ ନ୍ତମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                     ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନ୍ତମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 
 
 
 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଗ୍ 

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ: 
କ୍ର: ସଂ: ବଷିୟ  ସବନି୍ତଶ୍ଷ ତଥ୍ୟ  
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୧ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି 
ମହାସଂଘର ନାମ ଓ ପମାବାଇଲ ନମିର: 

 

୨ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ତରୀୟ 
ମହାସଂଘର ଠିକଣା ଓ ୱାେଗ ସଂଖୟା : 

 

୩ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି 
ମହାସଂଘର ର୍ଠନ ତାରିଖ: 

 

୪ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି 
ମହାସଂଘର ସଭ ତଙି୍କର ନାମ, ଠକିଣା ଓ 
ପମାବାଇଲ ନମିର: 

 

୫ 

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି 
ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକିାଙ୍କର ନାମ, ଠକିଣା ଓ 
ପମାବାଇଲ ନମିର: 

 

୬ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି 
ମହାସଂଘର  ାନ୍ (PAN) ନମିର: 

 

୭ 

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି 
ମହାସଂଘର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବୟାଙ୍କ ଓ 
ଶାଖାର ନାମ ଏବଂ ଆଇ ଏଫ ଏସ ସି (IFSC) 
ପକାେ : 

 

୮ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀର ବୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା 
ନମିର : 

 

୯ 

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘ 
ପକଉଁ ପକଉଁ ସାମାଜକି କାଯଗୟପର  ୂବଗରୁ 
ନପିୟାଜତି ଥିପଲ କିମିା ଅଛନ୍ତ ି । : 

 

  

 
ସଭାପତଙି୍କ ନ୍ତମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                     ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନ୍ତମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
 

ପରିଶି୍ଷ୍ଟ-ଘ 

ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀପରିଚାଳନା ନମିନ୍ତେ ନମିନ୍ତେ ନନି୍ତୟାଜିତ ନ୍ତହବାକୟ ଥିବା କମଗଚାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ 

ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳନା ନମିପନ୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘ ପଯାର୍ୟତା ଅନୁସାପର କମଗଚାରୀ ନପିୟାଜନ 

କରିପବ । ପସମାନଙ୍କ  ାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ତାଲିମ   ପ ୌରାଞ୍ଚଳ ର ନାମ  ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯବି ।  
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କ୍ର:ସଂ: ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ ଲିଙ୍ଗ ନ୍ତ ାଗ୍ୟତା ବୟସ 

୧ ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳକ   ୧   ୁରୁର୍    

୨ ନ୍ତକୟାରନ୍ତଟକର୍ 

୩  

 ମହଳିା    

୩ ନ୍ତକୟାରନ୍ତଟକର୍   ୁରୁର୍   

୪ ନ୍ତକୟାରନ୍ତଟକର୍   ୁରୁର୍   

ସମୟଦାୟ  ୪ ଜଣ      

 

ଉପନ୍ତରାକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ନନି୍ତୟାଜତି ବୟକି୍ତଙ୍କୟ ଓଡଶି୍ା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ବଭିାଗ୍ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଗ କୟଶ୍ଳୀ/ଅଣ କୟଶ୍ଳୀ ଶ୍ରମିକ 

ମଜୟରୀ ହସିାବନ୍ତର ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରା ିବ ।  

 

 

 

 

 

 

ସଭାପତଙି୍କ ନ୍ତମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                     ସମ୍ପାଦକିାଙ୍କ ନ୍ତମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 
 
 
 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଙ 

ସଙ୍କଳ୍ପନାମା:  
 
 
 

ଆେ________________ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ 

,___________________(ଠିକଣା), ୱାେଗ ସଂଖୟା:______ର  ନାମପର କିମିା  ରିଚାଳନା ସମିତପିର ଥିବା ପକୌଣସ ି
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ସଦସୟାଙ୍କ ନାମପର  ପକୌଣସି ଅ ରାଧିକ ମାମଲା ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ଵାରା  ଆପେମାପନ  ପଘାର୍ଣା କରୁଅଛୁକି, 

_________ ପ ୌରାଞ୍ଚଳ ଦ୍ଵାରା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ    ରିଚାଳନା ନମିପନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୟିମାବଳୀ ଆପେ ମାନବିା 

 ାଇଁ ରାଜ ିଅଛୁ । ଯଦ ିଏଥିପର କିଛ ିବୟତକି୍ରମ ହୁଏ, ପତପବ ଆେ ମାନଙ୍କର  ବପିରାଧପର ଆଇନ ର୍ତ କାଯଗୟାନୁଷ୍ଠାନ କୁ 

ଆପମ ମାନ ିପନବୁ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
ସଭାପତଙି୍କ ନ୍ତମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର:                                                       ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନ୍ତମାହର ସହତି ସ୍ଵାକ୍ଷର: 
ତାରିଖ୍: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ଆନ୍ତବଦନ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପର୍ଦ୍ତ:ି 
ଆପବଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ର ଦସ୍ତାବଜି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସପେ ସପେ 

ନମିନପର ଦଆିଯାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାପର ମୂଲୟାଙ୍କନ କରାଯିବ । ମୂଲୟାଙ୍କନ  ପର ସବଗାଧିକ ମାକଗ  ାଇଥିବା  ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ 
ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ କୁ  ରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ଵ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।  

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ-ଚ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ପରିମାପ: 
କ୍ର.ନଂ. ପରିମାପର ବଷିୟ ସନ୍ତଙ୍କତକ ମାକଗ ନ୍ତମାଟ ପ୍ରାେ 

ମାକଗ 



Page 8 of 22 

 

୧ ସଭୟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ  

• ୭୦ % ସଦସୟ  ର୍ରିବ ପଶ୍ରଣୀର (ବ ିିଏଲ କାେଗ ଧାରୀ)  

• ୫୦%  ରୁ ୭୦ %  ସଦସୟ ର୍ରିବ ପଶ୍ରଣୀର 

• ୫୦% ରୁ କମ୍  ସଦସୟ ର୍ରିବ ପଶ୍ରଣୀର 

• ୧୦ 

• ୦୫ 

• ୦୦ 

 

୨ ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ  

• ୮୦% ରୁ ଅଧିକ ସଦସୟ ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତ ି 

• ୫୦% -୮୦% ସଦସୟ ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତ ି 

• ୫୦% ରୁ କମ୍ ସଦସୟ ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତ ି 

• ୦୫ 

• ୦୩ 

• ୦୦ 

 

୩ ଜମା ରାଶ୍ି  

• ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଗ  

• ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା   

• ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ 

• ୧୫  

• ୧୦  

• ୦୫  

 

୪ 
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ 
ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାସଂଘ ର 
ଅବସ୍ଥିତ ି 

• ନଜି  ୱାେଗ ପର    

• ନକିଟବତଗୀ  ୱାେଗ ପର    

• ଅନୟ ୱାେଗ ପର  

• ୧୦ 

• ୦୫ 

• ୦୨ 

 

୫ 

ଖ୍ାତା ପତ୍ର ଲିଖ୍ନ  

(ଯଦ ିଖାତା ଥିବ ଏବଂ 

ନୟିମିତ ପଲଖାପହଉଥିବ ।  

• ଅଧିପବଶନ ଖାତା  

• ସଞ୍ଚୟ ଖାତା 

• ୦୫ 

• ୦୫ 

 

ସବଗନ୍ତମାଟ ମାକଗ  

 

 ଦ ି୧ ରୟ  ଅଧିକ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ନ୍ତେଡଂିନ୍ତର ସମାନ ମାକଗ ରଖ୍େ ିନ୍ତତନ୍ତବ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ ି
ବଚିାରକୟ ନଆି ିବ ଏବଂ ନକିଟସ୍ଥ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ କୟ  କା ଗୟାନ୍ତଦଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରା ିବ । 

 

ସର୍ତ୍ଗାବଳୀ 
(କ) ଉନ୍ତଦ୍ଦଶ୍ୟ: 
ଏହାର ମୁଖୟ ଉପଦ୍ଦଶୟ ପହଉଛ ିଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳନା ନମିପନ୍ତ ଏକ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ କିମିା ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘ ଚୟନ 
କରିବା, ଯାହା:  

▪ ପସାସାଇଟ ି ପରଜପିେସନ୍ ଆକଟ, ୧୮୬୦ ପର  ଞ୍ଜୀକୃତ ପହାଇଥିବ,  
▪ ପଯଉଁ ସଂସ୍ଥାର  ୟାନ କାେଗ ଥିବ ଏବଂ   
▪ ଅନ୍ତତଃ   ପକ୍ଷ ୨ ବର୍ଗ  ୁରୁଣା ସଂସ୍ଥା ପହାଇଥିବ । ( ନୟିମିତ କାରବାର ) 

(ଖ୍) କା ଗୟର ପରସିର:  
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ କିମିା ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘର ଦାୟିତ୍ଵ ; 
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କା ଗୟ -୧: ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ  ାଇଁ ସପଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।  

କା ଗୟ -୨: ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଚହି୍ନଟ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାଯଗୟ କରିବା  ।  

କା ଗୟ -୩: ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପର ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙୁ୍କ ସ୍ଥାନ ପଦବା କରାଇବା  ସହତି ପ ାଲିସ କୁ  ସଚୂନା  ପଦବା ।  
କା ଗୟ -୪:  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପଦୈନଦନି ର  ରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର  ରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହତି ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ 

ସ୍ଵାସ୍ଥୟ,  ରିପବଶର ସ୍ଵଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ।  

କା ଗୟ -୫: ଆବଶୟକ କମଗଚାରୀ ନପିୟାଜତି କରିବା  ।  

କା ଗୟ -୬: ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ନଶିି୍ଚତ କରିବା ଏବଂ ପସମାନଙ୍କର  ରବିାର ସହତି   ମିଳାମିଶା କରାଇବା  ।  
କା ଗୟ -୭: ଅଧିକାରୀ ଏବଂ  ରିଚାଳନା କମିଟରି ସଦସୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ  କରାଇବା  
କା ଗୟ -୮: ଉ ପଭାକ୍ତା ପଦୟ  ସଂଗ୍ରହ କରିବା  (ଯଦ ିକାଯଗୟନବିଗାହୀ ଅଧିକାରୀ ନଷି୍ପତି୍ତ ନଅିନ୍ତ)ି ।  

କା ଗୟ -୯: ରିପ ାଟଗ ଦାଖଲ କରିବା  (ସାପ୍ତାହକି / ମାସିକ କିମିା ଆବଶୟକତା  ଅଥ୍ବା  ନପିଦଗଶ ଅନୁଯାୟୀ) ।  

କା ଗୟ -୧୦: ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ଅନୟାନୟ ଆନୁର୍େିକ କାଯଗୟ ।  
(ଗ୍) ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ କିମବା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାସଂଘରକୟ ଦାଖ୍ଲ କରିବାକୟ ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ରିନ୍ତପାଟଗର ସମୟସୀମା;  

୧.  କାଯଗୟାପଦଶ ପହବାର ୭ ଦନି ମଧ୍ୟପର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳନା ସମିନ୍ଧୀୟ ପଯାଜନା ବବିରଣୀ  ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବଂ ଦାଖଲ ।  
୨.  ଉ ପଭାକ୍ତା ପଦୟ ସଂଗ୍ରହ ଉ ପର ମାସିକ ବବିରଣୀ ଦାଖଲ କରିବା ।   
୩.  ରାତ୍ରି ସପଭଗ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାଯଗୟ ଉ ପର ମାସିକ ବବିରଣୀ ଦାଖଲ କରିବା । 
୪.  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ରିଚାଳନା ଉ ପର ମାସିକ ବବିରଣୀ ଦାଖଲ କରିବା । 
୫.  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ରିପବଶ ର  ରିଷ୍କାର / ରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଉ ପର ମାସିକ ବବିରଣୀ 

ଦାଖଲ ।   
୬.  କମଗଶାଳା ଏବଂ ତାଲିମ ଉ ପର ବବିରଣୀ ଦାଖଲ କରିବା ।  

୭.  ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ   ମାସିକ ତଥ୍ୟଭିତି୍ତ ବବିରଣୀ ଦାଖଲ କରିବା ।  
୮.  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନା କମିଟ ି(SMC) ର୍ଠନ ଏବଂ ମାସିକ ପବୈଠକ  ପର ଏହାର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।   
୯.  ମାସିକ ପ୍ରର୍ତ ିବବିରଣୀ (MPR) ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନପିଦ୍ଦଗଶ ଅନୁଯାୟୀ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।   

(ଘ) ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାସଂଘ)ର ଭୂମିକା: 
୧. ସହରୀ ବାସହୀନଏଚଆଇଏନ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପର ଆଶ୍ରୟ ପନବା ନମିପନ୍ତ ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ସପଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ।  

୨. ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ  ରିଚାଳନା ନମିପନ୍ତ କମଗଚାରୀ ନପିୟାଜନ ଏବଂ ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବକିା  ାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ।  
୩. ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ପପ୍ରାପଟାକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର ବାସିନ୍ଦାଙୁ୍କ ପସମାନଙ୍କର  ରିବାର 

ସହତି  ୁନଃ ଏକତ୍ରିତ କରାଇବା ।  
୪. ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ଶିକ୍ଷା, ଆଇନର୍ତ ସହାୟତା  ାଇଁ ଥିବା ଅଧିକାରକୁ ନଶିି୍ଚତ କରାଇବା ।  ପ ୌର ାଳକିା ସହତି 

ସମନିୟପର ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଆଥ୍କି  ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ ିକରଣ କରାଇବା ।  
୫. ପ୍ରପତୟକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ାଇଁ ପର୍ାଟଏି ସ ୂର୍ଣ୍ଗ ସମୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ରିଚାଳକ ନପିୟାଜନ କରାଇବା ।  
୬. ୮ ଘଣ୍ଟାର ପର୍ାଟଏି ସିଫଟ  ାଇଁ ତପିନାଟ ିପକୟାରପଟକର୍,(ଯତ୍ନକାରୀ) ଅତ ିକମପର ଜପଣ ମହଳିା ପକୟାରପଟକର୍ ନପିୟାଜତି 
କରାଇବା ।  

୭. ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ନୟିମିତ  ରିଚାଳନା (୨୪ x ୭ ଘଣ୍ଟା) ପଯ ରିକି ସ୍ଵଚ୍ଛତା / ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ଅନୁଶାସନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ।  

୮. ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ  ାଇଁ ସବସିେଯୁିକ୍ତ ପଭାଜନ  ାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାଇବା (ନଦି୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗଙ୍କ ନମିପନ୍ତ )  ।  
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୯. ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତଙି୍କ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହାଯୟର ସୁବଧିା ପଯ ରିକ ିସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା, ଆଇସିେଏିସ୍ ସୁବଧିା, ଆଥ୍କି ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ, 
ଶିକ୍ଷା, ସୁଲଭ ର୍ୃହ, ଆଧାର କାେଗପର ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ, ମାର୍ଣା ଆଇନ ସହାୟତା, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଯାଞ୍ଚ ଇତୟାଦ ି ାଇଁ ଅନୟାନୟ ବଭିାର୍ ସହତି 

ପଯାର୍ାପଯାର୍ ରକ୍ଷା କରିବା ।  ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାପନ ନୟିମିତ  ରିଦଶଗନ ନିମପନ୍ତ ଏବଂ ଅପନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଦରି୍ପର 
ଶିକ୍ଷା ପଦବା  ାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ନକିଟସ୍ଥ କପଲଜ / ପମେକିାଲ୍ କପଲଜ ସହତି ସମନିୟ ରହବିା ଉଚତି୍ ।  

୧୦. ବୁଝାମଣାର  ଚୁକ୍ତି ତ୍ର (ଏମ୍ଓୟୁ) ପର (ବୟାଖୟା ) କରାଯାଇଥିବା ପମୌଳକି ପସବା ପଯାର୍ାଇବା ।  

୧୧. ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନଶିି୍ଚତ କରିବା ଉଚତି୍ ।  

୧୨. ଏକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନା କମିଟ ି(SMC) ର୍ଠନ କରିବା ।  
୧୩. ନୟିମିତ ବୟବଧାନପର ନଜି ଅଞ୍ଚଳପର ହତିାଧିକାରୀ ମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିବା ନମିପନ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ  ଦପକ୍ଷ  ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯ 

ଯଦ୍ଵାରା ନରିାଶ୍ରୟ ପଲାକଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଦଆିଯାଇ ାରିବ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ବୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରାଯାଇ ାରିବ ।  
୧୪. ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିବା  ାଇଁ ରାତ୍ରି  କାଳୀନ  ସପବଗକ୍ଷଣ (ସପଭଗ) କରିବା ଏବଂ ସହରକୁ ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 

ମୁକ୍ତ ପହବା ନମିପନ୍ତ ନଶିି୍ଚତ କରିବା।  

୧୫. ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନାପର ଏକ ମାନବକି  ବାଦୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ପକୈନ୍ଦ୍ରକି ଉ ାୟ ଅବଲମିନ କରିବା ।  
୧୬. ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଏକ  ରୂ୍ଣ୍ଗ ସମୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳକ ଏବଂ ୩ ଜଣ ପକୟାରପଟକର(ଯତ୍ନକାରୀ )ନଯୁିକ୍ତ 

କରିବା ଉଚତି୍ ।  
୧୭. ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ନଶିି୍ଚତ କରିବ ପଯ କମଗଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ନୟିମିତ ଭାବପର ବୃଦି୍ଧ ଏବଂ ଅଦୟତନ (ଅ ପେଟ୍) 

ପହବ ।  
୧୮. କାଉନପସଲିଂ ( ରାମଶଗ ) ପସବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଏକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟପର  ୁନଃ-ଥ୍ଇଥ୍ାନ ପଯାଜନା ସହତି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର 

ପ୍ରପତୟକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ  ାଇଁ ବୟକ୍ତିର୍ତ ପରକେଗ (ଦସ୍ତାବଜି )ର୍ୁେକି ଲି ିବଦ୍ଧ କରାଯିବା ନତିୟାନ୍ତ ଆବଶୟକ ।  

୧୯. ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ନଦି୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶୟକତା ଭିତି୍ତପର ସମସ୍ତ ଅପନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ   ନୁଃ-ଥ୍ଇଥ୍ାନ କରିବା ।  
୨୦. ବପିଶର୍ ବର୍ଗର ଅପନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ ବାଦ ପଦଇ ( ଯଥ୍ା :ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ପର୍ାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଅନୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାପର ଅସମଥ୍ଗ ବୟକ୍ତି ) 

SUH ପର ରହୁଥିବା ଅନୟ ଅପନ୍ତବାସୀମାନଙୁ୍କ କ୍ରମାର୍ତ ଭାବପର ନ ରହବିାକୁ କହବିା ।  
୨୧. ଅପନ୍ତବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବକିାର ଅଭିବୃଦି୍ଧ  ାଇଁ DAY-NULM ର ବଭିିନ୍ନ ଉ ାଦାନ ଓ ଅନୟାନୟ ଲାଇନ ବଭିାର୍ର ସାମାଜକି 

ସୁରକ୍ଷା ପଯାଜନା ସହତି  ସଂପଯାର୍ୀକରଣ (ଲିପଙ୍କଜ୍)  ାଇଁ  ଦପକ୍ଷ  ଗ୍ରହଣ କରିବା ।  

୨୨.  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପର ନମିନଲିଖିତ ପରଜଷି୍ଟର ର୍ୁେକି ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ  କରିବା ଉଚତି୍ ।  
• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ସମ୍ପଦ (ଆପସଟ୍) ପରଜଷି୍ଟର  
• ଉ ସ୍ଥାନ ପରଜଷି୍ଟର  
• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନା କମିଟ ି(SMC) ପବୈଠକ ପରଜଷି୍ଟର ।  
• ଦରମା ପ୍ରଦାନ  ବବିରଣୀ ସହତି କମଗଚାରୀ  ଞ୍ଜୀକରଣ ପରଜଷି୍ଟର  
•  ରିଦଶଗକ  ପରଜଷି୍ଟର  
• ହାଉସ୍ କି ିଂ ପରଜଷି୍ଟର  
• ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଯାଞ୍ଚ ପରଜଷି୍ଟର  
• ରକ୍ଷଣାପବକ୍ଷଣ ପରଜଷି୍ଟର  
• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ଅେଟି୍ ଏବଂ ଦୁଘଗଟଣା ପରକେଗ  
• ଅଭିପଯାର୍ ଏବଂ  ରାମଶଗ ପରଜଷି୍ଟର  
• ମନଟିରିଂ ଏବଂ ଅେଟି୍ ପରଜଷି୍ଟର ।  

• ମାସିକ ଏବଂ ବାରି୍କ ବବିରଣୀ  ପରକେଗ  
• ଖାଦୟ ପରଜଷି୍ଟର  
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• ଅପନ୍ତବାସୀ / ନାମପଲଖା ପରଜଷି୍ଟରର ପପ୍ରାଫାଇଲ୍  
• ହସିାବ ପରଜଷି୍ଟର ଏବଂ କୟାଶ୍ ବୁକ୍ ।  

୨୩. ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ପରିଚାଳକଙ୍କ ସବଗନମିନ ନ୍ତ ାଗ୍ୟତା: ସାମାଜକି କାଯଗୟ / ସାମାଜକି ବଜି୍ଞାନ / ଗ୍ରାମୀଣ ବକିାଶ  କିମିା ତତୁ୍ତଲୟ   
ବଭିାର୍ପର  ସ୍ନାତକପତ୍ତାର ସହ  ୧ ବର୍ଗର ଅଭିଜ୍ଞତା କିମିା ସାମାଜକି ବକିାଶ, ଜୀବକିା, ସହରାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ କିମିା ନର୍ର ଉନ୍ନୟନ  

ସମ୍ପକୀୟ  ପ୍ରସେପର ୨ ବର୍ଗର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ସହତି ସ୍ନାତକ ପହାଇଥିବା ଜରୁରୀ । 
୨୪. ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳକଙ୍କ ଭୂମିକା: 

• ପକୟାରପଟକର୍ ମାନଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ଵ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ।  
• ପରକେଗ ଅଧିନତନ  ( Up dates ) ରଖିବା ଏବଂ ପରଜଷି୍ଟର ଲି ିବଦ୍ଧ କରିବା ।  

• ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ   ରାମଶଗ କ୍ରପମ  ପସମାନଙ୍କର ଜୀବକିାର ଉନ୍ନତ ିକରାଇବା ।  

• ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା  ାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ/ପବସରକାରୀ  କାଯଗୟାଳୟ ସହତି ପଯାର୍ାପଯାର୍ ରକ୍ଷା 
କରିବା ।  

• ନୟିମିତ ଭାବପର ପସମାନଙ୍କ ଜୀବକିା / ପରାଜର୍ାର / ଅନୟ ପକୌଣସି ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସମସୟା  ାଇଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହତି 
ଧ୍ୟାନ ପକନ୍ଦ୍ରତି ଦଳର୍ତ ଆପଲାଚନା (FGD) କୁ ଧ୍ୟାନ ପଦବା ।  

• ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଯାଞ୍ଚ  ାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାଇବା ।  
• ନରିାଶ୍ରୟ ମୁକ୍ତ ସହର ପଘାର୍ଣା କରିବା  ାଇଁ ବଭିିନ୍ନ  ଦପକ୍ଷ  ମାନ ପନବା ।  

୨୫. ପକୟାରପଟକର୍ ଙ୍କ ସବଗନମିନ ପଯାର୍ୟତା: ଦଶମ  ାସ କରିଥିବା  ଦରକାର  ।  

୨୬. ପକୟାରପଟକର୍ ଙ୍କ ଭୂମିକା: 

• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳକ ଦ୍ଵାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାଯଗୟ କରିବା ।  

• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ଓ  ାରି ାର୍ଶ୍ୱକି ଅଞ୍ଚଳ କୁ  ରଷି୍କାର  ରିଚ୍ଛନ  ରଖିବା  ାଇଁ ସବଗଦା କାଯଗୟପର ନପିୟାଜତି  ରହବିା ।  

• ପଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ  ବଛିଣାପର ବୟବହୃତ କ ୋକୁ ସଫା ରଖିବା   ।  

• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପର ନୟିମିତ ଠିକ୍ ସମୟପର  ହଞ୍ଚବିା  ।  

• ଯଦ ିପକୌଣସି  ଛୁଟ ିଆବଶୟକ ହୁଏ, ପତପବ ମୟାପନଜରଙ୍କ ଅନୁମତ ି କ୍ରପମ ଛୁଟ ି ପନବା  ।  

୨୭. ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀସୁ ରିଚାଳନ ନମିପନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ପଛାଟ  ଦଳ ର୍ଠନ କରିବା । ପଯ ରିକି; 

• ରନ୍ଧନଶାଳା ରିଚାଳନା ।  

• ପକାଠରୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର  ରିଷ୍କାର  ରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା  ।  

• ବଦୁିୟତ୍ ଏବଂ ଜଳର ସଠିକ୍ ବୟବହାର ।  

• ମାସିକ ( ବଦୁିୟତ , ଜଳ ଓ ଅନୟାନୟ ଆବଶୟକୀୟ) ପଦୟର୍ୁେକି ନୟିମିତ  ଇଠ କରିବା  ।  

• ସରକାରୀ ପଯାଜନା ର୍ୁେକୁି  କାଯଗୟକାରୀ କରିବାପର ସହାୟକ ପହବା ।  

• ର୍ୃହହୀନ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର ସୁର୍ମ କାଯଗୟ  ାଇଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ସହପଯାର୍ର ବକିାଶ ।  

• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ବୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୟ ଭୂମିହୀନ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ସପଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା (ପଯଉଁମାପନ 
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ବୟବହାର କରୁନାହଁାନ୍ତ ିକିମିା  ଫୁଟ ାଥ୍ପର ରହୁଛନ୍ତ)ି ।  

୨୮. ଉ ପଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର ଉ ପଯାର୍ ଶୁଳ୍କ  (user fee) ସଂଗ୍ରହ କରିବା (କାଯଗୟନବିଗାହୀ ଅଧିକାରୀ ନଷି୍ପତି୍ତ 
କ୍ରପମ ଉ ପଭାକ୍ତା ଫି ସଂଗ୍ରହ କରିବା)। ପ ୌର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୂର୍ମ ( Joint )  ଭାବପର 
 ରିଚାଳତି ବୟାଙ୍କ ଖାତା  ପର ଜମା କରିବା ଏବଂ ପରଜଷି୍ଟରକୁ  ଅଦୟତନ ରଖିବା ।  

• ଉ ପଭାକ୍ତାଙ୍କର ପଦୟ ସାଧାରଣତ ଅଥ୍ଗାତ୍ ଜପଣ ର୍ହୃହୀନ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦୈନକି କିମିା ମାସିକ ପରାଜର୍ାର ର  

୧/୧୦ (ଏକଦଶମାଂଶ) ।  
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• ବୃଦ୍ଧ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅପନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ ୧୦୦% ସବସିେଯୁିକ୍ତ ଖାଦୟ ପଯାର୍ାଇ ପଦବା ।  
• ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ  ାଇଁ ମାର୍ଣା ଖାଦୟ ପଯାର୍ାଇବା  ାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ଚାରିପଟବୁଲ୍ ସଂସ୍ଥା , ଧାମିକ କିମିା ଅନୟ ପକୌଣସି 

ବଦାନୟ ସଂସ୍ଥା ସହତି ପଯାର୍ାପଯାର୍ କରିବା ।  
(ଙ) ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ନ୍ତହବାକୟ ଥିବା ସୟବଧିା ଏବଂ ନ୍ତସବାଗ୍ୟଡକି (ନ୍ତପୌର ସଂସ୍ଥା  ଦ୍ଵାରା ନଶିି୍ଚତ ନ୍ତହବା ଉଚତି୍ ) : 

୧-  ସୂଚନାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର: ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଠିକଣା ବରି୍ୟପର ସହରର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଅବର୍ତ କରିବା ନମିପନ୍ତ  

ନ୍ତପୌର ସଂସ୍ଥା  ଦ୍ଵାରା  ଯଗୟାପ୍ତ  ଦପକ୍ଷ  ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚତି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ଉ ଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁବଧିାର୍ୁଡକିର 
ବୟା କ ପ୍ରଚାର  ପ୍ରସାର  ାଇଁ ପରଳ ପଷ୍ଟସନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହସ୍ପିଟାଲ୍,  ାକଗ, ର୍ୁରୁତ୍ଵ ୂର୍ଣ୍ଗ ବଜାର ପକ୍ଷତ୍ର ଇତୟାଦ ିସୁବଧିା ସ୍ଥାନପର  

ପ ାଷ୍ଟର, ବୟାନର, ପହାେଂି ର୍ୁେକୁି ସ୍ଥାନତି କରାଯିବା ଉଚତି । ଲିଫପଲଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାର୍ଜ ମାଧ୍ୟମ ପର  ବୟା କ 
ପ୍ରଚାର ଓ  ପ୍ରସାର କରି  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ବରି୍ୟପର ସୂଚନା ଖବର ପ୍ରକାଶନ କରିବା ଉଚତି୍ ।  

୨- ପ୍ରପତୟକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପର ସୂଚନା ଫଳକ ( େସିପ େ ପବାେଗ ) ରହବିା ଉଚତି ।  
୩- ଅପନ୍ତବାସୀ ମାପନ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯା ନ କରିବା  ାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ର୍ୁେକିପର ଉ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କରିବା 

ଉଚତି୍ । ପ୍ରପତୟକ ବୟକ୍ତିଙ୍କ  ାଇଁ ସବଗନମିନ ୫୦ ବର୍ଗଫୁଟର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚତି୍ । 
୪- ଶଯୟା ଏବଂ ଶଯୟା ନମିପନ୍ତ ବୟବହାର ପହଉଥିବା - କମିଳ, ର୍ଦା, ତକିଆ, ପବଡ୍ ସିଟ୍ ମଶାରି  ପନଟ୍ ଇତୟାଦ ି  ଯଗୟାୟ କ୍ରପମ 
ସଫା କରିବାର ବୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚତି୍ । 

୫- ବୟକ୍ତିର୍ତ ଜନିରି୍ ରଖିବା  ାଇଁ ବୟକ୍ତିର୍ତ ଲକର୍ ର ବୟବସ୍ଥା ପହବ ଉଚତି  ।  

୬- ନୟିମିତ  ାଇ   ଜଳ ପଯାର୍ାଣ ସହତି  ରିମଳ ବୟବସ୍ଥା ରହବିା ଉଚତି  ।  

୭- ସବଗନମିନ ୧୨ ଜଣଙ୍କ  ାଇଁ ପର୍ାଟଏି ପଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ସ୍ନାନାର୍ାର ର ବୟବସ୍ଥା ।   
୮- ସମସ୍ତ ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ର୍ାପଧାଇବା ଏବଂ ପଧାଇବା ନମିପନ୍ତ ଆବଶୟକତାକୁ  ୂରଣ କରିବା  ାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଟଯା  ଦବାରା  ଜଳ ର 

ସୁବଧିା  ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ  ବୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଉଚତି ।  

୯-, ବାଲିଟ ଏବଂ ମଗ୍ ସହତି ସମସ୍ତ ସୁବଧିା ଉ ଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉଚତି ।  
୧୦- ଯଗୟାପ୍ତ ଆପଲାକୀକରଣ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ନମିପନ୍ତ ସୁବଧିା , ଅଗି୍ନ ନରିା ତ୍ତା ବୟବସ୍ଥା କାଯଗୟକ୍ଷମ କରିବା ଉଚତି ।  

୧୧-ପଟଲିଭିଜନ୍,  ଢବିା ସ୍ଥାନ ଇତୟାଦ ିସହତି ସାଧାରଣ ମପନାରଞ୍ଜନ  ାଇଁ  ସ୍ଥାନର ବୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚତି  ।    
୧୨- ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ  ାଇଁ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଚକିିତ୍ସାର  ସହାୟତା କିଟ୍ ପଯାର୍ାଇପଦବା ।  

୧୩- କମିଳ, ର୍ଦ ି ଏବଂ ପବଡସିଟ୍ ନୟିମିତ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପସବାର୍ୁେକି  ସହ ବଜଗୟବସୁ୍ତ  ରିଚାଳନାର  ବୟବସ୍ଥା ।  
୧୪- ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଜୀବକିାର ଆବଶୟକତା  ୂରଣ  ାଇଁ  ଭୂମି କିମିା ପଟରାସପର ଏକ ପଖାଲା ସ୍ଥାନ ପଯାର୍ାଇପଦବା, ରିକ୍ସା ଏବଂ 

ପଭଗଣ୍ଡିଂ କାଟଗ  ାକିଂ କରି ାରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂର୍ୃହୀତ ବଜଗୟବସୁ୍ତ ର୍ୁେକୁି ଅଖାପର ସଂରକ୍ଷଣ କରି ାରିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହବିା 

ଉଚତି ।  

୧୫- ପରାପର୍ଇ ଘର / ରନ୍ଧନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆବଶୟକ ପରାପର୍ଇ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ  ରନ୍ଧନ ର୍ୟାସ୍ ସଂପଯାର୍ ରହବିା ଉଚତି  ।  
୧୬-  ାନୀୟ  ଜଳ ବପିଶାଧନ ଯନ୍ତ୍ର ( ୱାଟର  ୁୟରିଫାୟର୍) , ସିସ ିଟଭିି କୟାପମରା, କୀଟନାଶକ ଏବଂ (ମଶା) ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ  
୧୭- ପ ୌରସଂସ୍ଥା  ନଶିି୍ଚତ ଭାବପର ତନି ିମାସପର ଥ୍ପର ର୍ୁଣବତ୍ତାର  ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏକ   ତୃତୀୟ  କ୍ଷ ସ୍ଵାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଦବାରା  କରାଇବା 

ଓ  ବାରି୍କ ସାମାଜକି ଅେଟି୍ ଏକ  ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ସଂର୍ଠନ / ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମପର କରିବାର  ବୟବସ୍ଥା କରିବା ।   ଯଗୟପବକ୍ଷଣ ଏବଂ 
ସାକ୍ଷାତକାରର  ଦ୍ଧତ ି ମାଧ୍ୟମପର ଏହ ି ଅେଟି୍ ର୍ୁେକି ର୍ୁପ୍ତ ପର କରାଯିବା ଉଚତି । କମଗଚାରୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର 
ଅପନ୍ତବାସୀମାନଙ୍କ ସହତି  ୃଥ୍କ  ୃଥ୍କ ଆପଲାଚନା ମାଧ୍ୟମ ପର  କରାଯିବାର  ବୟବସ୍ଥା । 



Page 13 of 22 

 

୧୮- ର୍ୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ସହତି ଠିକ୍ ସମୟପର କ୍ରୟକୁ  ସୁନଶିି୍ଚନ୍ତ କରିବା  ାଇଁ ଅନୁପମାଦତି ULB ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏବଂ SMA 

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୂର୍ମ ଦ୍ଵା ସହପଯାର୍ପର  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ବଭିିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତ୍ରମାସିକ ନମିପନ୍ତ କ୍ରୟ କରାଯିବାର  ବୟବସ୍ଥା । 

(ଚ) ପ୍ରତନି୍ତବଦନ (ରିନ୍ତପାଟଟଂ ) ବୟବସ୍ଥା : 
୧-  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା/SMA -  ମାସିକ  ପ୍ରର୍ତ ି  MPR ସହତି ଏକ ମାସିକ କାଯଗୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଥ୍କି ବବିରଣୀ  
ପ୍ରପତୟକ ମାସର ୫ ତାରିଖ କିମିା ତା  ୂବଗରୁ କାଯଗୟନବିଗାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହତି ନର୍ର  ସ୍ତରର ସଂପଯାଜକଙ୍କ  (Cmm)ନକିଟକୁ 

ପପ୍ରରଣ କରିପବ  । 
୨-କାଯଗୟନବିଗାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ  ରାମଶଗ କ୍ରପମ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା , ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ାଇଁ ପଟମ୍ପପଲଟ୍  ପ୍ରସାରଣ ।   
୩- ପକୌଣସି ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କର ଅସ୍ଵାଭାବକି ମୃତୁୟର ଖବର ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ସଂସ୍ଥାର  ରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାଯଗୟନବିଗାହୀ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 

ଅବର୍ତ (ରିପ ାଟଗ) କରାଇବା  ।  

(ଛ) ଅଭିନ୍ତ ାଗ୍ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା : 
୧- ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ଏକ ଅଭିପଯାର୍  ଞ୍ଜୀକରଣ  ପରଜଷି୍ଟର କିମିା ଏକ ତାଲା ଥିବା (ଲକ୍)  ବକ୍ସ ରଖିବା ଆବଶୟକ, 

ପଯଉଁଠାପର ଅପନ୍ତବାସୀ ମାପନ ଅଭିପଯାର୍ ଦାଖଲ କରି ାରିପବ ।  

୨- ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ପର  ଅଭିପଯାର୍ର୍ୁେକି ପରକେଗ ପହବାର ସବଗାଧିକ ୧୫ ଦନି ମଧ୍ୟପର ସମାଧାନ ପହବ । ଅଭିପଯାର୍ର୍ୁେକି  ାଇଁ 
ଯାହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଆବଶୟକ କପର, ପଯ ରିକି ପସୌଚାଳୟ  ଅବୟବସ୍ଥା ,ଅସୁବଧିା   ଯଗୟାପ୍ତ ଶଯୟା ଏବଂ  ାନୀୟ ଜଳ ଆଦ ି

24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟପର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚତି ।  
୩- ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନା କମିଟ ି(SMC) ଅଭିପଯାର୍ର୍ୁେକିର ଠିକ ସମୟପର ସମାଧାନ ନଶିି୍ଚତ କରିବା ।  
୪- ଯଦ ିଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳକ, କିମିା SMC ଦ୍ଵାରା ନଦି୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିପଯାର୍ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିପଯାର୍ ସମାଧାନ ନହୁଏ, 

ପତପବ କାଯଗୟନବିଗାହୀ ଅଧିକାରୀ / କାଯଗୟନବିଗାହୀ କମିଟ ିତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା  ।  

୫- ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ର୍ୁେକି  ୂବଗ ନଦି୍ଧଗାରତି ଫମଗାଟପର ଏକ ମାସିକ ରିପ ାଟଗ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚତି୍ ।  
୬- ମାନୁଆଲ ଅଭିପଯାର୍  ଞ୍ଜୀକରଣ ବୟତୀତ ଅଭିପଯାର୍ର ଅନଲାଇନ  ଞ୍ଜୀକରଣ  ାଇଁ ଉ ଯୁକ୍ତ ପ ାଟଗାଲ ବକିାଶ  ାଇଁ ପ୍ରୟାସ 

କରାଯିବା ଉଚତି ।  
(ଜ) ମନଟିରିଂ ନ୍ତମକାନିଜମି୍: 
୧- ସାପ୍ତାହକି ଭିତ୍ତିପର ନର୍ର ସ୍ତରୀୟ  ସଂପଯାଜକଙ୍କ  ଦ୍ଵାରା ପକ୍ଷତ୍ର  ରିଦଶଗନ ।  

୨- ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳନା କମିଟ ି(SMC), କାଯଗୟନବିଗାହୀ କମିଟ ି(EC) ପର ଦାଖଲ ପହାଇଥିବା ମାସିକ କାଯଗୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅଥ୍ଗ 
ରିପ ାଟଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାସପର ଥ୍ପର ପବୈଠକ କରିବା ।  

୩- କାଯଗୟନବିଗାହୀ କମିଟ ିପ୍ରତ ିତନି ିମାସପର ଥ୍ପର କାଯଗୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚତି୍  ।     
୪- ତନି ି ମାସପର ଥ୍ପର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ଅେଟି୍ କରାଯିବା ଉଚତି୍ । କାଯଗୟନବିଗାହୀ କମିଟ ି (ଇସି) ସ୍ତରପର ତୃତୀୟ  କ୍ଷ (ସ୍ଵାଧୀନ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ଏହ ିଉପଦ୍ଦଶୟ  ାଇଁ ନଯୁିକ୍ତ ନାର୍ରିକ ସମାନ ସଂର୍ଠନ ) ଦ୍ଵାରା ଏହ ିଅେଟି୍ କରାଯିବ ଏବଂ ରିପ ାଟଗ କାଯଗୟନବିଗାହୀ 
କମିଟପିର ଦାଖଲ ପହବ ।  ଏହା ବୟତୀତ, ପ୍ରପତୟକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର ସାମାଜକି ଅେଟି୍ ବର୍ଗକୁ ଅତ ିକମପର ଥ୍ପର ପହବା ଉଚତି୍ 
।  

(ଝ) ଆଶ୍ରୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ନ୍ତଦୟ ସର୍ତ୍ଗାବଳୀ:  
• ଅନୁପମାଦତି ହାରପର ଦଆିଯାଇଥିବା କାଯଗୟର ସପନ୍ତାର୍ଜନକ କାଯଗୟ ସମାପ୍ତ ପହବା  ପର ବଲି୍  ଦାଖଲ ଉ ପର ପଦୟ 

ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।  

• ବଲି୍  ସହତି ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ଦସ୍ତାବଜି ଦାଖଲ କରିବାର ୭  ଦନି ମଧ୍ୟପର ପଦୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।  
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• ସଂସ୍ଥାର କାଯଗୟ।ନୁୟନ ଓ ରକ୍ଷଣା ପବକ୍ଷଣ ମୂଲୟ ରାଜୟ ସହରୀ ବକିାଶ ସଂସ୍ଥା, ଭୁବପନର୍ଶ୍ୱର  ଚଠି ିନଂ: ୨୧୪୧  ତାରିଖ: 

୧୧-୧୦-୨୦୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ବାରି୍କ ଅନୁପମାଦତି ମୂଲୟ ଉ ପର ଆଧାରିତ ପହବା ଉଚତି୍ । 
• ଖର୍ଚ୍ଗପର ପଯପକୌଣସି ବଚୁିୟତ ିଉ ପର କାଯଗୟନବିଗାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଅନୁପମାଦନ ପଲାଡବିା ଉଚତି୍ ।  

•  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରପତୟକ ମାସ ୩ ତାରିଖ ଭତିପର ବଲି୍  ସହତି ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ଦସ୍ତାବଜି ଦାଖଲ କରିବା ଉଚତି୍ । 
• ଆୟ କର ଅଧିନୟିମର ଧାରା ୧୯୪-C ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଆୟକର  ରି ଆୟ  ରିମାଣର ଆୟ ହାରପର କଟାଯିବ 

। 

କ୍ର: ସଂ: ବାବଦନ୍ତର ଧା ଗୟ ନ୍ତଦୟ 

୧ 
ବଦୁିୟତ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବବିଧି ମୂଲୟ ସହତି ବାରି୍କ ରକ୍ଷଣ।ପବକ୍ଷଣ ମୂଲୟ  
( ୬୫୦୦ ଟଙ୍କା x ୧୨ ମାସ )  

୭୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା 

୨ ଶଯୟା ଏବଂ ପରାପର୍ଇ ସରଞ୍ଜାମର ରକ୍ଷାଣପବକ୍ଷଣ ମୂଲୟ ୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା 

୩ 
ଖାଦୟ (୧୦% ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ନମିପନ୍ତ ) 
(୫ ଜଣ x ଦନିକୁ ୨ ଥ୍ର =୧୦ x ୨୩ ଟଙ୍କା x ୧୨ ମାସ ) 

୮୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା 

୪ 

କମଗଚାରୀଙ୍କ ଦରମା (ଓେଶିା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ) 
(କ) ନ୍ତକୟାରନ୍ତଟକର (୩ ଜଣ) 
ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନମିପନ୍ତ ନଦି୍ଧଗାରିତ  ାରିଶ୍ରମିକ x ୩ ଜଣ x ୧୨ ମାସ  
(ଖ୍) ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀପରିଚାଳକ (୧ ଜଣ) 
ଅଦ୍ଧଗକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନମିପନ୍ତ ନଦି୍ଧଗାରିତ  ାରିଶ୍ରମିକ x ୧  ଜଣ x ୧୨ ମାସ  

_________ ଟଙ୍କା 

ନ୍ତମାଟ ନ୍ତଦୟ  _________ ଟଙ୍କା 

୫ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାସଂଘକୟ ନ୍ତସବା ନ୍ତଦୟ (୧୦%) _________ ଟଙ୍କା 

ସବଗନ୍ତମାଟ ନ୍ତଦୟ  ______ ଟଙ୍କା 
 
(ଞ) ନ୍ତସବା ନ୍ତଦୟ ଉପନ୍ତର ନ୍ତଜାରିମାନା :  
ଆଶ୍ରୟପର ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଉ ସ୍ଥାନ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା  ାଇଁ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘ ଦାୟୀ ରହବି ଏବଂ 
ପସମାନଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ  େବି ପଯ ଆଶ୍ରୟପର ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଉ ସ୍ଥାନ ସ୍ତର କ୍ଷମତାର ୮୦ % ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ (ମାସିକ 
ହାରାହାରି) ।  ଯଦ ିଆଶ୍ରୟପର କ୍ଷମତା ଉ ପରାକ୍ତ ସ୍ତରରୁ ତଳକୁ ଯାଏ, ଆଶ୍ରୟର ପଦୟ ନମିନଲିଖିତ ଫମଗାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯିବ  : 
ମାସିକ ହାରାହାରି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଶ୍ତକଡା 

ଉପସ୍ଥାନ  
ନ୍ତସବା ନ୍ତଦୟ ଉପନ୍ତର ପ୍ରତ ିମାସନ୍ତର 
କଟା ିବାକୟଥିବା ରାଶି୍ ଶ୍ତକଡାନ୍ତର 

୭୧% ରୁ  ୮୦% ୧ % 
୬୧% ରୁ  ୭୦% ୨ % 
୫୧% ରୁ  ୬୦% ୩ % 
୫୦% ରୁ କମ   ୫ % 

ହାରାହାରି ଉପସ୍ଥାନ =  (ଆଶ୍ରୟନ୍ତର ନ୍ତଦୈନକି ନ୍ତ ାଗ୍ ନ୍ତଦଇଥିବା ସମୟଦାୟ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା / ମାସନ୍ତର ଥିବା ଦନି ସଂଖ୍ୟା) 

(ଟ) ନ୍ତ ନ୍ତକୌଣସି କିମବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୟ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଅଧିକାର : 
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ଏହ ି ପନାଟସି୍ ପର ଥିବା ପକୌଣସି ଜନିରି୍କୁ ଖାତରି ନକରି ପକୌଣସି କାରଣ ନପଦଇ, ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମ  ପଯପକୌଣସି 
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କିମିା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରି ାରିବ ଏବଂ ଏହ ି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତଲି କରି ାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 
ପ୍ରତୟାଖୟାନ ମଧ୍ୟ କରି ାରିବ ।  
ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମର ମଧ୍ୟ ନିମନଲିଖିତ କାରଣ  ାଇଁ, ପଯପକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛ:ି 

• ଯଦ ିପ୍ରସ୍ତାବପର ପକୌଣସି ବରି୍ୟପର ଭୁଲ ଉ ସ୍ଥା ନା କରାଯିବାର ଜଣା  େବି, 
• ଯଦ ିସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପର୍ାଷ୍ଠୀ/ ଆଞ୍ଚଳକି ମହାସଂଘ ନକିଟପର   ଯଗୟାପ୍ତ ସଚୂନା ଦାଖଲ କରି ନ ଥିବ ।  

 
 

 
 

ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତେୟାଦୟ ନ୍ତ ାଜନା-
ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବକିା ମିଶ୍ନ 

ଅଧୀନନ୍ତର ଥିବା  
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ପରିଚାଳନା  

ନମିନ୍ତେ  
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ମାନକ ଅନୟପାଳନୀୟ କା ଗୟପନ୍ଥା   
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ରାେୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ  ର୍ୃହ ନମିଗାଣ  ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ନୀତ ି(NUHHP), ୨୦୦୭ ଲକ୍ଷୟ ରଖିଛ ିପଯ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ   ସଲୁଭ 
ମୂଲୟପର ବାର୍ପ ାପଯାର୍ୀ ଜମି, ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ପସବା ପଯାର୍ାଣକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ଉପଦ୍ଦଶୟପର ପଦଶପର ବାସସ୍ଥାନର ନରିନ୍ତର 
ବକିାଶକୁ ପପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ।  ତଥ୍ା ି, ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅସୁରକି୍ଷତ ପହଉଛନ୍ତ ିସହରାଞ୍ଚଳ  ଭୂମିହୀନ ।  

ସହରାଞ୍ଚଳ  ଭୂମିହୀନ ବୟକ୍ତିମାପନ ସହରୀ  ଅଥ୍ଗନୀତପିର ବପିଶର୍ ଅବଦାନ ଦଅିନ୍ତ ିଏବଂ ଏହ ିରି ଭାବପର ଅଣ ସଂର୍ଠତି  ପକ୍ଷତ୍ରପର 
କମ  ାରିଶ୍ରମିକ ପର ପସମାପନ କାଯଗୟ କରିଥ୍ାନ୍ତ;ି ତଥ୍ା ି ପସମାପନ ପକୌଣସି ଆଶ୍ରୟ କିମିା ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ବନିା ରହଆିସୁଛନ୍ତ ି।  
ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୂମିହୀନମାପନ ଅପନକ ଆହିାନ, ପଯ ରିକି ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ଶିକ୍ଷା, ଖାଦୟ, ଜଳ ଏବଂ  ରିମଳ  ରି ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଜନପସବପର ଅଭାବ 
ଆଦ ିଅପନକ ଆହିାନ ସହ ଜୀବନ ଯା ନ କରନ୍ତ।ି  

ଦୀନଦୟାଲ ଅପନ୍ତୟାଦୟ ପଯାଜନା, ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବକିା ମିଶନ (DAY-NULM): ର ସହରାଞ୍ଚଳ  ବାସହୀନଙ୍କ  ାଇଁ ଆଶ୍ରୟ 
ସ୍ଥଳୀ  ପଯାଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହରାଞ୍ଚଳର ଭୂମିହୀନମାନଙୁ୍କ ଅତୟାବଶୟକ ପସବା ସହତି ସ୍ଥାୟୀ   ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର ପଯାର୍ାଇ ପଦବା  ାଇଁ 
ଲକ୍ଷୟ ରଖାଯାଇଛ ି।  

ଭାରତର ମାନୟବର ସନ୍ତବଗାଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟ  ନ୍ତଘାଷଣା କରିଛେ:ି 

• ଜୱାହରଲାଲ ପନହରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ନବୀକରଣ ଅଭିଯାନ (JNNURM) ଅଧୀନପର ଥିବା ସମସ୍ତ ସହର ଏବଂ ୫ ଲକ୍ଷରୁ 
ଅଧିକ ଜନସଂଖୟା ବଶିିଷ୍ଟ ସହରପର, ପ୍ରତ ି୧ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖୟା  ାଇଁ ଏକ ୧୦୦ ଜଣ କ୍ଷମତା ବଶିିଷ୍ଟ ନରିାଶ୍ରୟଙ୍କ ନମିପନ୍ତ 
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  (୩୬୫ x ୨୪ ଘଣ୍ଟା) ବୟବସ୍ଥା ରହବିା ଆବଶୟକ । 

• ଏହ ିଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପର ର୍ଦ,ି ଖଟ  , କମିଳ, ଶୁଦ୍ଧ   ାନୀୟ ଜଳ, କାଯଗୟକ୍ଷମ ପଶୌଚାଳୟ, ପ୍ରାଥ୍ମିକ ଚକିିତ୍ସା, ପ୍ରାଥ୍ମିକ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ 
ସୁବଧିା, ନଶିା ନବିାରଣ ଏବଂ ମପନାରଞ୍ଜନ ଆଦ ିପମୌଳକି ସୁବଧିା ରହବିା ଆବଶୟକ ।  

• ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ଶତକୋ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ( ମହଳିା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅକ୍ଷମ, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ )।  

ବନି୍ତଶ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ: ସମସ୍ତ ର୍ୃହହୀନ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ର୍ୁେକି SUH ନୟିମା ବଳୀ , ସରକାରଙ୍କ ସଂପଶାଧନ ନୟିମ ପ୍ରକାପର  ଚାଲିବା ଉଚତି୍ 

।  ଭାରତର ମାନୟବର ସୁପି୍ରମପକାଟଗଙ୍କ ନପିଦ୍ଦଗଶନାମା   ାଳନ କରିବା ଉଚତି୍ ।  

ଭୂମିହୀନ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା: 

ପଯଉଁମାନଙ୍କର ଘର (ନଜିସ୍ଵ ମାଲିକାନା କିମିା ଭୋ), ନଥିବାଫଳପର ପସମାପନ   ାକଗ, ପରଳ ପଷ୍ଟସନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଧାମିକ   ସ୍ଥାନ, 
ପଦାକାନ, କାରଖାନା, ନମିଗାଣ ସ୍ଥାନ, ପ ାଲ  ତପଳ, ବେ   ାଇ  ଭିତପର ଓ  ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନ, ଯଥ୍ା  ପଖାଲା ଆକାଶ ତପଳ ବସବାସ 
କରନ୍ତ ିଯାହାକି ମାନବ ବାସ  ାଇଁ ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ପହାଇଥ୍ାଏ । ଏଥିପର କାନ୍ଥ ବନିା ଅସ୍ଥାୟୀ ନମିଗାଣ ,  ୋଷ୍ଟକି୍ ସିଟ୍ ତପଳ,  ାକଗ କିମିା 
ଅନୟାନୟ ସବଗ ସାଧାରଣ  ସ୍ଥାନର ଛାତ ତପଳ ପଯଉଁମାପନ ବାସ କରନ୍ତ ିପସ ମାପନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ।  

ମାଗ୍ଗଦଶ୍ଟକା: 

ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୂମିହୀନମାପନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତଥ୍ା ଅନୟାନୟ ସହପଯାର୍ୀ ପସବା  ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ପହବା  ାଇଁ ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର 
ନରି୍ମ  ଏକ ଯଥ୍ା ଥ୍ , ମାନବକି ତଥ୍ା ସପମିଦନଶୀଳ ଆଭିମୁଖୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍,  ଯଦ୍ଵାରା ପସମାନଙ୍କର ମାନବକି ଜୀବନ 

ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ନଶିି୍ଚତ କରାଯାଇ  ାରିବ  ।  

ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀପରିଚାଳନା ନମିନ୍ତେ ମାନକ ଅନୟପାଳନୀୟ କା ଗୟପନ୍ଥା (ଏସ . ଓ . ପ ି. ) 

ମାର୍ଚ୍ଗ ୨୦୧୨ପର, ସପବଗାର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟ ଙ୍କ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସହୀନ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ,  ମାର୍ଗ ଦଶଗୀକା ଭିତି୍ତପର ପ ୌର ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ  ାଇଁ 
ମାନକ ଅନୁ ାଳନୀୟ କାଯଗୟ  ନ୍ଥା  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଯାଇଥିଲା । ସପବଗାର୍ଚ୍ ନୟାୟାଳୟର ନିପଦଗଶ କ୍ରପମ ଏହାର ଆୟୁ କ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୨୭  
ପଫବୃଆରୀ ୨୦୧୨ପର ନପିଦ୍ଦଗଶ ଉ ପର ଆଧାର କରି ଏହ ି ୁସି୍ତକା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଥିଲା।) 
 
ଆଦଶ୍ଗ ନୟିମାବଳୀ :   
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ସହରୀ ଭୂମିହୀନମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବଭିିନ୍ନ  ପସବାର୍ୁେିକ ଏସ ଓ  ି ମାଧ୍ୟମପର  ରିଚାଳତି  ପହବ ।  ଏହ ି
କାଯଗୟକଳା  ର୍ୁଡକି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହତି ଜେତି ପଯ ରିକି; 

୧- ଚହି୍ନଟ ିକାରଣ   
୨- ଉଦ୍ଧାର କାଯଗୟ  
    (କ) ବପିଶର୍ ଆବଶୟକତା ନଥିବା ର୍ୃହହୀନ  
    (ଖ) ବପିଶର୍ ଆବଶୟକତା ଥିବା  ବାସହୀନ 

୩-  ଞ୍ଜୀକରଣ  
•  ଞ୍ଜୀକରଣ  ସମୟପର 

•  ଞ୍ଜୀକରଣ  ପର 

୪- ବଭିିନ୍ନ ଅଧିକାର ସହତି  ସଂପଯାର୍ କରଣ  
୫-  ୁନଃ-ଏକତ୍ରୀ କରଣ  ( ରିବାର ସହତି) 
୬- ର୍ୃହ ନମିଗାଣ ପସବା  
୭- ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ମୃତୁୟ ଜନତି  
୮- ବବୃିତ ିପ୍ରଦାନ  

ଭୂମିହୀନ ବୟକି୍ତଙ୍କୟ  ଚହି୍ନଟ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ାର କା ଗୟ (ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ): 

• ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ  େବି ପଯ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳପର ପକୌଣସି ଭୂମିହୀନ ବୟକ୍ତ ିପଖାଲା ସ୍ଥାନପର ପଶାଉ 

ନାହଁାନ୍ତ ି। ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ଚଳାଉଥିବା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖୟ ଦାୟିତ୍ଵ ଭୂମିହୀନ ପଲାକଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପସମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ 
ସ୍ଥଳୀ କୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରବତ୍ତଗାଇବା ମୁଖୟ ଦାୟିତ୍ଵ ରହବି ।  

• ଆଶ୍ରୟ   ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା, ଅସୁସ୍ଥ, ଅ ରାଧର ଶିକାର, ଦରିଦ୍ର, ନାବାଳକ ଶିଶୁ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଅସୁରକି୍ଷତ ପର୍ାଷ୍ଠୀ 

ମାନଙ୍କର ଅତୟନ୍ତ   ସପମିଦନଶୀଳତା ସହ  ଦାୟିତ୍ଵ ବହନ କରିବା  ଉଚତି୍ ।  ପସମାନଙୁ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଶ୍ରୟ 
ସ୍ଥଳୀ କୁ ଆଣିପବ ।  

• ଆବଶୟକ ସ୍ଥପଳ  ପତପବ ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ଧାର ପହାଇଥିବା ପରାର୍ୀଙୁ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ୋକ୍ତରଖାନାକୁ ଚକିିତ୍ସା  ାଇଁ 

ବୟବସ୍ଥା କରାଇପବ ।  

• ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟପର ସ୍ଥାନୀୟ ପ ାଲିସକୁ ଅବର୍ତ କରାଇବା  । ପସମାନଙ୍କର ନଦି୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାଇ 

ସାମାଜକି କଲୟାଣ ବଭିାର୍, ମହଳିା ଏବଂ ଶିଶ ୁକଲୟାଣ ବଭିାର୍ କିମିା ଅନୟ ପକୌଣସି ସଂ କୃ୍ତ ବଭିାର୍କୁ ପସମାନଙ୍କ ନଦି୍ଦିଷ୍ଟ 

ର୍ୃହପର ରହବିା ଏବଂ  ୁନରୁଦ୍ଧାର ବରି୍ୟପର ସମ୍ପକଗ କରାଯିବା ଆବଶୟକ ।  

• ଆେମିଶନ ସମୟପର ବୟକ୍ତିବପିଶର୍ଙ୍କ ସାମାଜକି-ଆଥ୍କି ଜନର୍ଣନା  ସମ୍ପକିତ ତଥ୍ୟ  ନଦି୍ଦିଷ୍ଟ ଫମଗାଟପର ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳକ 
ଦ୍ଵାରା ସଂର୍ୃହୀତ  ପହବା ଉଚତି୍ ।  

• ଅପନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ  ରାମଶଗ  ସହାୟତା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରଚିାଳକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚତି୍ ।   ଲିଥିନ ବୟବହାରକୁ 
ନରୁିତ୍ସାହତି କରିବା  ାଇଁ କାର୍ଜ ବୟାର୍ ତଆିରି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚତି ।  

• ଆବଶୟକ ସ୍ଥପଳ  ନରିାଶ୍ରୟଙ୍କ  ରିବାର ବରି୍ୟ  ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାପର ସ୍ଥାନୀୟ ପ ାଲିସ ସକ୍ରିୟ ଭାବପର ଜେତି ପହବା 

ଉଚତି୍ ।  

• ଯଦ ି ଭୂମିହୀନ ବୟକ୍ତି  ରିବାରରୁ ପକୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ  ଅଲର୍ା ପହାଇଥ୍ାନ୍ତ,ି ପତପବ  ରିବାର ସହତି ଉ ଲବ୍ଧ 
ଦଲିଲର୍ୁଡକିର ଯାଞ୍ଚ  ପର ତୁରନ୍ତ  ୁନଃ-ଏକତ୍ରୀକରଣ  ସୋବନାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା  ାଇଁ  ରିବାର ସହତି ଅନୁସନ୍ଧାନ 



Page 19 of 22 

 

/  ରାମଶଗ ଅଧିପବଶନ ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚତି । ସଂ ୃକ୍ତ କଲୟାଣ ବଭିାର୍ / ପ ାଲିସ୍ / ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା  / 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ସଂର୍ଠନର ସକ୍ରିୟ ପଯାର୍ଦାନ ସହତି ଏହା କରାଯିବ  ।  

୧- ଚହି୍ନଟ : 

ଭୂମିହୀନମାନଙୁ୍କ ର୍ଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମପର ଚହି୍ନଟ କରାଯାଏ । ଚହି୍ନଟ ିକରଣ  ସହତି ଜେତି ବଭିିନ୍ନ ପସା ାନ ର୍ୁେକି ନମିନପର 
ଦଆିର୍ଲା : 

କ) ସନ୍ତବଗକ୍ଷଣ  / ଗ୍ଣନା  

• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରାମଶଗଦାତା ଦଳ ସହତି  ରାମଶଗ କରି ଏକ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମପର ନରିାଶ୍ରୟ ମାନଙ୍କର ଚହି୍ନଟ କରାଇବା ।  

• ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା   ସପବଗ କ୍ଷଣ କରାଇପବ ।  

ନମିନଲିଖିତ ଉ ାଦାନର୍ୁଡକି ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ ପହବ: 
• ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ଜନସଂଖୟା ଏବଂ ବୃତି୍ତର୍ତ ବବିରଣୀ  
• ସାମାଜକି ଅସୁବଧିା  
• ଉ ଲବ୍ଧ ପସବା / ପଯାଜନା  
• ଅଭାବର  ଅନୁଶୀଳନ   
• ଆଶ୍ରୟ  ସ୍ଥଳୀ କାଯଗୟ ନମିପନ୍ତ ସପବଗ କ୍ଷଣ କୁ ମୂଳ ଦସ୍ତାବଜି ଭାପବ ବପିବଚନା କରାଯିବ।     
• କାଯଗୟନବିଗାହୀ କମିଟ ିଏବଂ ସଂସ୍ଥା  ସହତି ସମନିୟ ରକ୍ଷା କରି ନର୍ର  ସ୍ତରୀୟ ସଂପଯାଜକ (ସିଏମଏମ) ନଜି ନଜି ଅଞ୍ଚଳପର 

ସପବଗ କ୍ଷଣ   ାଇଁ ଆବଶୟକ ବୟବସ୍ଥା କରିପବ ।  

•  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା  ଏକ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହତି ପଯାର୍ାପଯାର୍ କରି ଏକ ଦଳ ନପିୟାଜନ କରିବ, ଯିଏକି ସପବଗକ୍ଷଣର 

ଫଳାଫଳକୁ ଆକଳନ ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକରଣ  କରିବା  ।   

ଖ୍) ଅନୟାନୟ ଚହି୍ନଟ ପ୍ରକି୍ରୟା : 

▪ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମକୁ ସୂଚନା ।  

▪ ନାର୍ରିକ ସମାଜ, ସଂର୍ଠନ ପ ାଲିସ୍, ସାମାଜକି କାଯଗୟକତ୍ତଗା କିମିା  ଅନୟ ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନା କିମିା ଅନୟ ପକୌଣସ ିଠାରୁ ଇତୟାଦ ି

।  

(୨) ଉର୍ଦ୍ାର : 

ଭୂମିହୀନ ପଲାକଙ୍କ  ାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପକିତ  ନଦି୍ଦିଷ୍ଟ ନପିଦ୍ଦଗଶ: 

କ) ପକୌଣସି ବପିଶର୍ ଆବଶୟକତା ନ ଥିବା ପକ୍ଷତ୍ରପର  ଉଦ୍ଧାର ପହାଇଥିବା ଭୂମିହୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନମିପନ୍ତ ନମିନଲିଖିତ  ଦ୍ଧତ ିର ଅନୁ ାଳନ 
କରାଯିବ ।  

• ଭୂମିହୀନ ବୟକ୍ତିଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସଂପଯାଜକ /  ରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ କୁ ନଆିଯିବ। 
• ଆଶ୍ରୟ ସଂସ୍ଥାର ସଂପଯାଜକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବରି୍ୟପର ସ୍ଥାନୀୟ ଥ୍ାନାକୁ ଅବର୍ତ କରାଇପବ  ଏବଂ ବାସହୀନଙ୍କ  ରିବାର / 
ସମ୍ପକଗୀୟଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିପବ ।  

• ସ୍ଥାନୀୟ ପ ାଲିସ ସହତି ସମନିୟ ରକ୍ଷା କରି ଉଦ୍ଧାର କାଯଗୟ କରାଯିବ। 
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• ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ଉଦ୍ଧାର କାଯଗୟର ସାଧାରଣ ବବିରଣୀ ସହତି ଆେମିଶନ ଫମଗ  ୂରଣ କରିବାକୁ 

ପହବ ।  

• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ସଂପଯାଜକ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା  ବାସହୀନ  ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନମିନ ଅନୁବତ୍ତଗନ    ଦ୍ଧତରି ଦାୟିତ୍ଵପର ରହପିବ ।  

ଖ) ପଯପକୌଣସି ବପିଶର୍ ଆବଶୟକତା ସହତି ଉଦ୍ଧାର ପହାଇଥିବା ଭୂମିହୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନମିପନ୍ତ ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା  ାଳନ କରିବାକୁ 
 େବି: 

• ପଯପତପବପଳ ବପିଶର୍ ଆବଶୟକତା ଥିବା  ଭୂମିହୀନ ବୟକ୍ତିଙୁ୍କ  ଚହି୍ନଟ କରାଯିବ  ପସପତପବପଳ ସାମାଜକି କମଗୀ 

ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସହତି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାପର ସାମିଲ ପହବ ଉଚ୍ଛତି ।   
• ଚକିିତ୍ସା  ାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ଧାର ପହାଇଥିବା ବୟକ୍ତିଙୁ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ୋକ୍ତରଖାନାପର ଚକିିତ୍ସା କରାଇବା   

।  

• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ସଂପଯାଜକ /  ରିଚାଳକ ପ୍ରାଥ୍ମିକ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିପବ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପହାଇଥିବା ଭୂମିହୀନଙ୍କ  ାଇଁ 

ନଦି୍ଦିଷ୍ଟ  ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ଆେମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପବ   ।  

• ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆବଶୟକତା ଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ  ାଇଁ, ବପିଶର୍ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ସହତି ଆବଶୟକୀୟ ସୁବଧିାର  ଅଧିକାର  ାଇବା 

ବୟବସ୍ତା ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ପହବ ।  

• ନମିନଲିଖିତ ଆଇନର୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା  ାଳନ କରିବାକୁ  େବି : 

• ବୟକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ କୁ ଆସିବାର ୨୪ ର   ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟପର ନକିଟସ୍ଥ ପ ାଲିସ ପଷ୍ଟସନପର ସୂଚନା ପଦବା  ।  
• ଯଦ ି ମନସ୍ତତ୍ଵିକ ସାମାଜକି ବଧ ସ୍ତରପର ଅକ୍ଷମ  କିମିା ଅନୟ ପକୌଣସି ଅସୁରକି୍ଷତ ବର୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା 

ଆବଶୟକ ହୁଏ, ପତପବ ଏହା PCR / ଆମୁିଲାନସକୁ ସୂଚନା ପଦବା ।  
•  ି ସି ଆ ର , ତାଙୁ୍କ ୋକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ  ାଇଁ ନକିଟସ୍ଥ ୋକ୍ତରଖାନାକୁ ନଆିଯିବା ଏବଂ ୋକ୍ତରଙ୍କ  ରାମଶଗ ଅନୁଯାୟୀ 

କାଯଗୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ।  
• ଭିନ୍ନ ପକ୍ଷତ୍ରପର  ଉ ପରାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ  ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳକ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପନ୍ନ  କରିବାକୁ 

 େବି ।  

•     ଧାଯଗୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା  ପର ନରିାଶ୍ରୟ ବୟକ୍ତିଙୁ୍କ ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟି  ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ।   
•     ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳକ, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ବାସହୀନ  ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନମିନ ଇନେକ୍ସନ୍  ଦ୍ଧତରି ଦାୟିତ୍ଵପର 

ରହପିବ । 
(୩) ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା  : 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀନ୍ତର  ଭର୍ତ୍ଟ (ପ୍ରନ୍ତଦଶ୍ )ସମୟନ୍ତର: 

• ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସଂ ୂର୍ଣ୍ଗ ସାମାଜକି, ଅଥ୍ଗପନୈତକି ଏବଂ  ାରିବାରିକ ତଥ୍ୟ  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳକ ଦ୍ଵାରା ସଂଗ୍ରହ 
କରାଯିବ।  

• ନକିଟସ୍ଥ ଥ୍ାନାକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ନୂତନ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ମନ ବରି୍ୟପର ଅବର୍ତ କରାଇବା ।  
• ବୟକ୍ତିଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପର ରହବିା  ାଇଁ ଆବଶୟକୀୟ ଜନିରି୍ ପଯାର୍ାଇ ଦିଆଯିବା ।  
• ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ  ାଇଁ ସାପ୍ତାହକି ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଯାଞ୍ଚ  ାଇଁ     ସବାସ୍ଥୟପକନ୍ଦ୍ର /ଚକିିତ୍ସାଳୟ     ସହତି ସମନିୟ ରକ୍ଷା କରିବା । 
• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରିଚାଳକ ଦ୍ଵାରା  ରାମଶଗ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା । 

 

ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନ୍ତର ପଞ୍ଜୀକରଣ  ପନ୍ତର : 
• ଯଦ ିପସହ ିବୟକ୍ତି  ରିବାରରୁ ପକୌଣସି କାରଣ  ାଇଁ ଅଲର୍ା ପହାଇଥ୍ାଆନ୍ତ,ି ବୟକ୍ତି ଓ ତାହାର  ରିବାର ସଦସୟ ମାନଙ୍କ 

ସହତି ଆପଲାଚନା କରି  ୁନଃ-ଏକତ୍ରୀ କରଣ   ାଇଁ  ଦପକ୍ଷ  ପନବା ।   
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•  ରାମଶଗ  ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ ାଲିସର  ଦପକ୍ଷ    ଏବଂ  ରିବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପ ାଟଗ ଉ ପର ଆଧାର କରି ବିସୃ୍ତତ ବବିରଣୀ  
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ଉଚତି୍ ।    

• ସବପିଶର୍ ବବିରଣୀ   ଉ ପର ପରଫରାଲ୍ କିମିା  ୁନଃ-ଏକତ୍ରୀକରଣ  ପ୍ରକ୍ରୟିା କରିବା  ।  
• ଅପ୍ରତୟାଶିତ  ରିସ୍ଥିତପିର ଉଦ୍ଧାର ପହାଇଥିବା ବାସହୀନ ବୟକ୍ତିବପିଶର୍ ( ରିବାର / ଅଭିଭାବକମାପନ ପସମାନଙ୍କର 
ଦାୟିତ୍ଵ ପନବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ନ ଥିପଲ  ଏବଂ ଦାବୀଦାରଙ୍କ ଅନୁ ସ୍ଥିତଙି୍କ ପକ୍ଷତ୍ରପର  ପ ୌର ାଳକିାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିମିା 

ଅନୟାନୟ ଅନାଥ୍ ଆଶ୍ରମ  ଠାଯିବା ଉଚତି ।    
• ପଯଉଁମାପନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମିା  ରିବାରରୁ ନପିଖାଜ ଅଛନ୍ତ ିପସମାନଙ୍କ  ାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥ୍ାନା  ସହତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ 
 ପର ପ୍ରତୟାବତ୍ତଗନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବା ଉଚତି୍ ।    

• ପରଫରାଲ୍ କିମିା ପ୍ରତୟାବତ୍ତଗନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୂ୍ପଣଗ ପହଲା  ପର ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମପର ବବିରଣୀ   ଦାଖଲ କରିବାକୁ 
 େବି ।  

• ଶିଶୁଙ୍କ  ାଇଁ ନୟାୟିକ  ପ୍ରକ୍ରିୟା  ାଳନ କରାଯିବା: ଯଦ ିଜପଣ ନରିାଶ୍ରୟ ଶଶିୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ପତପବ ଶିଶୁ କଲୟାଣ 

କମିଟ ି(ସି.େବେୟୁ. ସି) ସମ୍ମୁଖପର ହାଜର କରାଯିବ ।  

• ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ଏକ ନଃି ଶୁଳ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଫାନ୍ ନମିର ଉ ଲବ୍ଧ ପହବ।  ଉଚତି  ।  

(୪) ବଭିିନ୍ନ ଅଧିକାର ସହତି ସଂନ୍ତ ାଗ୍ୀକରଣ : 

ସାମାଜକି ନରିା ତ୍ତା, ଖାଦୟ, ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଜୀବକିା ନବିଗାହ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ର୍ୃହନମିଗାଣ ପଯାଜନାର ବଭିିନ୍ନ ଅଧିକାର  ାଇଁ ଆଶ୍ରୟ 
ସ୍ଥଳୀ   ଏକ ସଂପଯାଜନା  ପହବା ଉଚତି ଏବଂ ପସମାପନ ପଯ ରି ଆଉ ନା ରହପିବ  ତାହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରାଯିବ ଉଚତି ।    
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ନରିାଶ୍ରୟ ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ   ାଇଁ ତଥ୍ା  ର୍ୃହହୀନଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ଅଧିକାରକୁ ଉ ଲବ୍ଧ କରାଇବା  ାଇଁ ଅନୟ ବଭିାର୍ ସହତି 
ପଯାର୍ାପଯାର୍ କରାଯିବା  ଉଚତି୍ : 

• ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ପଯାଜନା, ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ପଜୟାତ ିବୀମା ପଯାଜନା, ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଧନ ପଯାଜନା 

ଇତୟାଦ ିପର ସାମିଲ୍ କରାଇବା ।  
• ହାଉସିଂ ଫର ଅଲ, ଦୀନଦୟାଲ ଅପନ୍ତୟାଦୟ ପଯାଜନା, ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବକିା ମିଶନ (DAY-NULM) ଏବଂ 

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୟାନୟ ପଯାଜନା / ପସବା / ଅଧିକାର  ାଇବା  ାଇଁ ସୁର୍ମ କରାଇବା ।  
•  ରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ୋକ ଠିକଣା, ଫପଟା  ରିଚୟ  ତ୍ର (ଇ  ି କ ) ପସବା  ାଇବା ସୁର୍ମ କରାଇବା ।  

• ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟପର ନାମପଲଖା , ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ପସବା  ାଇଁ ସରକାରୀ ୋକ୍ତରଖାନାପର ଭତ ି କରାଇବା ।  

• ମାର୍ଣା ଆଇନ ସହାୟତା, ସମନିିତ ଶିଶୁ ବକିାଶ ପସବା ପଯାର୍ାଇବା  ାଇଁ  ଦପକ୍ଷ  ପନବା  ।  
• ସାମାଜକି ନୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତୀକରଣ  ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରଦତ  ପଯାଜନାର୍ୁେକିର ଲାଭ  ାଇବା  ାଇଁ ସୁର୍ମ କରାଇବା ।  
• ସ୍ଵଧାର, ଉଜ୍ଜଳା ପଯାଜନା, ସବଳା ପଯାଜନା, ୱାନ ଷ୍ଟପ୍ ପସଣ୍ଟର, ମହଳିା ଏବଂ ଶିଶୁ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମହଳିା ପହଲପ୍ 

ଲାଇନ୍ ବୟବସ୍ଥା   ସହତି ମହଳିା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ  ାଇଁ ଜେତି  ପସବା ସୁର୍ମ କରାଇବା ।  
• ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ବଧିବା ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ଭତ୍ତା  ାଇବା ସୁର୍ମ କରାଇବା ।  

• ଖାଦୟ ସୁରକ୍ଷା କାେଗ/ ପଭାଟର  ରିଚୟ  ତ୍ର  / ଆଧାର କାେଗ  ାଇବା ସୁର୍ମ କରାଇବା ।  
• ବୟାଙ୍କ, ୋକଘର, ଜନ ଧନ ପଯାଜନା ଖାତା ପସବା ସୁବଧିା କରାଇବା ।  
• ଶିଶୁ ଅପନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ ଅେନୱାେ ିତଥ୍ା  / ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟପର ନାମ ପଲଖାଇବା ।  
• ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ  ଜୀବକିା ମିଶନ୍ (NULM) / ଜାତୀୟ ସହରୀ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ମିଶନ୍ (NUHM) ସହତି ଆବଶୟକତା 

ଅନୁଯାୟୀ ସଂପଯାର୍  କରାଇବା ଉଚତି୍ । 
• ମାର୍ଣା ଔର୍ଧ ଏବଂ ଚକିିତ୍ସା ସହତି ଆବଶୟକ ସ୍ଥପଳ  ୋକ୍ତରଖାନାପର  ଞ୍ଜୀକରଣ/ଭତ ି  କରାଇବା ।  
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• କାର୍ଜ ବୟାର୍ ତଆିରି  ାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ।  

(୫) ପୟନଃ-ଏକୀକରଣ (ପରିବାର ସହତି) : 
• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା, ନର୍ର ସ୍ତରୀୟ ସଂପଯାଜକ ସହତି ସମନିୟପର ବଭିିନ୍ନ ଦୀଘଗକାଳୀନ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା 
ପଯାଜନା ଅଧୀନପର ଆବଶୟକ ଥିବା ପଲାକଙୁ୍କ ପସବା ପ୍ରଦାନ ସୁର୍ମ କରାଇବା ।  

•  ୁନଃ-ଏକତ୍ରୀକରଣ  ପ୍ରକ୍ରିୟାପର ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ର କମଗଚାରୀମାପନ ଉ ସ୍ଥିତ ରହବି।  

 

(୬) ନରିେର ହାଉସିଂ ନ୍ତସବା :  
 ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଭୂମିହୀନ ଅପନ୍ତବାସୀମାନଙୁ୍କ ନମିନଲିଖିତ ସୁବଧିା ର୍ୁେକିର ସୁଫଳ ଲାଭକରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁର୍ମ କରାଇବା: 

• ଅନୟାନୟ ସୁଲଭ    ରି କାଯଗୟକ୍ରମପର  ସୁଲଭ ବାସର୍ୃହର ମାଲିକାନା  ଅସ୍ଥାୟୀ ରହଣି ସୁର୍ମ କରାଇବା ।  

• ନମିଗାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙୁ୍କ ପଯାଜନା କାଯଗୟ କ୍ରମ ଜରିଆପର  ଶିବରିପର ରହବିା  ାଇଁ ବୟବସ୍ତା କରାଇବା ।  

(୭) ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୃତୟ ୟ: 

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ପକୌଣସି ଅପନ୍ତବାସୀଙ୍କ ମୃତୁୟ ପହପଲ, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା  ତୁରନ୍ତ ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମ 

ଅଧିକାରୀ ଓ ନକିଟସ୍ଥ ଥ୍ାନାକୁ ସଚୂନା ପଦବା ଆବଶୟକ ।  

ସହରାଞ୍ଚଳ  ବାସହୀନ ଙ୍କ  ପାଇ ଁଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ଏବଂ ସହନ୍ତ ାଗ୍ୀ ନ୍ତସବାଗ୍ୟଡକିର ଅନୟଷ୍ଠାନୀକରଣ ପାଇ ଁପ୍ରଶ୍ାସନକି ବୟବସ୍ଥା ।  

• ପନାୋଲ୍ ବାସ ପଯାଜନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରାଜୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ସଂସ୍ଥା (ସେୂା),   ସଂପଯାଜନ କାରି ସଂସ୍ଥା         ଭାବପର 

ନପିଯାଜତି ପହାଇଛ ି।  ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମ,  ସବ୍-ପନାୋଲ୍ ଏପଜନିସ ଭାବପର କାଯଗୟ କରୁଛନ୍ତ ି ।  
• ଅନଲାଇନ୍ ପସବା ମାଧ୍ୟମପର ସହରାଞ୍ଚଳ  ବାସହୀନ  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ଏବଂ ଏହାର ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବରି୍ୟପର 

ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମ  ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।   
• ରାଜୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ ସଂସ୍ଥା (ସୂୋ) ରୁ ପ ୌର ାଳକିାକୁ  ାଣ୍ଠି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତବିଦଳପର 

ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମ ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାରୁ ବଲି୍ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ ଠାରୁ ୭ ଦନି ମଧ୍ୟପର ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା 

ସଂସ୍ଥାକୁ ପଦୟ ପ୍ରଦାନ  କରିବା ।  

• ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା  ରିଚାଳନା ନମିପନ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ କମଗଚାରୀ ନପିୟାଜନ କରିବା ।   
 

(୮) ରିନ୍ତପାଟଟଂ: 

•  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ   ରଚିାଳନା ସଂସ୍ଥା, ଅପନ୍ତବାସୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ  ସମିନ୍ଧୀୟ ଅଗ୍ରର୍ତ ି ଏବଂ ସମସୟା ଉ ପର 

ପ ୌର ାଳକିା/ନର୍ର ନରି୍ମକୁ ସାପ୍ତାହକି/ମାସିକ ବବିରଣୀ  ଦାଖଲ କରିପବ  ।   



 

ମାସିକ ପ୍ରଗତ ିରିପ ାର୍ଟ   
 ଦୀନଦୟାଲ ଅପ୍ୟାଦୟ ପ ାଜନା- ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବକିା ମିଶନ ଅ୍ଗଟତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ  

ମାସିକ ପ୍ରଗତ ିରିପ ାର୍ଟ:  …………………     (ମାସ)                           

(କ) ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପପ୍ରାଫାଇଲ୍    

କ୍ର: ସଂ: ବର୍ଣ୍ଟନା  ବପିଶଷତା ବକିଳ୍ପ 

୧ ପପୌରପାଳକିାର ନାମ      

୨ ସହରର ନାମ      
୩ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ନାମ      

୪ ପ୍ଳଟର  ନମବର      

୫ ରାସ୍ତା/ଗଳରି ନାମ      

୬ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାକକ     

୭ ୱାର୍କ ନମବର     

୮ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ପ୍ରକାର    
ନୂତନ ନମିକାଣ, ନବୀକରଣ, ପରିଚାଳନା 
ପକବଳ  

୯  ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ବଗକ    ସାଧାରଣ, ପୁରୁଷ, ମହଳିା, ବପିେଷ  
୧୦ କାର୍ଯକୟକାରିତା ତାରିଖ    ଦନି/ମାସ/ବଷକ  
୧୧ ପାଣ୍ଠରି ଉତ୍ସ   ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବକିା ମିେନ, ଅନୟ  

୧୨ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର କ୍ଷମତା   ସଂଖୟା 
    

(ଖ) ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳପର ବଭିିନ୍ନ ବଗଟର ଅପ୍ବାସୀଙ୍କ  ାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା   

କ୍ର: ସଂ: ବର୍ଣ୍ଟନା  ମୂଲୟ  ବକିଳ୍ପ 

୧ ପରିବାର ସଂଖୟା    ସଂଖୟା 
୨ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖୟା   ସଂଖୟା 
୩ ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖୟା   ସଂଖୟା 
୪ ତୃତୀୟ ଲି୍ଙ୍ଗ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖୟା    ସଂଖୟା 
୫ ପିଲ୍ାମାନଙ୍କ ସଂଖୟା    ସଂଖୟା 
୬ ଦବିୟାଙ୍ଗ ଓ ଅନୟମାନଙ୍କ ସଂଖୟା   ସଂଖୟା 

    

(ଗ) ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅପ୍ବାସୀ ରିପ ାର୍ଟ   

କ୍ର: ସଂ: ବର୍ଣ୍ଟନା  ମୂଲୟ  ବକିଳ୍ପ 

୧ 
ରିପପାଟଟଂ ମାସପର ପକପତ ଜଣ ଅପେବାସୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର 
ରହବିାର ସୁପର୍ଯାଗ ପାଇଥିପଲ୍    ସଂଖୟା 

୨ ପୁରୁଷ    ସଂଖୟା 
୩ ମହଳିା    ସଂଖୟା 
୪ ପିଲ୍ା    ସଂଖୟା 
୫ ତୃତୀୟ ଲି୍ଙ୍ଗୀ    ସଂଖୟା 
୬ ସମୁଦାୟ    ସଂଖୟା 



 

୭ 
ସମୁଦାୟ ଅପେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବୟକ୍ତି 
(ପୁରୁଷ) ସଂଖୟା  

  ସଂଖୟା 

୮ 
ସମୁଦାୟ ଅପେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବୟକ୍ତି 
(ମହଳିା) ସଂଖୟା   ସଂଖୟା 

୯  
ରିପପାଟକ ମାସ ସହତି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର କାର୍ଯକୟକ୍ଷମ ପହବା 
ପରଠାରୁ ପକପତ ଜଣ ଅପେବାସୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀପର ରହବିାର 
ସୁପର୍ଯାଗ ପାଇପଲ୍  

  ସଂଖୟା 

୧୦  ପୁରୁଷ   ସଂଖୟା 
୧୧  ମହଳିା   ସଂଖୟା 
୧୨ ପିଲ୍ା    ସଂଖୟା 

   ୧୩ ତୃତୀୟ ଲି୍ଙ୍ଗୀ   ସଂଖୟା 
୧୪ ସମୁଦାୟ   ସଂଖୟା 

୧୫ 
ସମୁଦାୟ ଅପେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବୟକ୍ତି 
(ପୁରୁଷ) ସଂଖୟା   

ସଂଖୟା 

୧୬ 
ସମୁଦାୟ ଅପେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବୟକ୍ତି 
(ମହଳିା) ସଂଖୟା   

ସଂଖୟା 

(ଘ)    

କ୍ର: ସଂ: ବର୍ଣ୍ଟନା  ମୂଲୟ  ବକିଳ୍ପ 

୧ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯକୟନବିକାହୀ କମିଟ ି   ହଁ, ନା  
୨ ସକ୍ରିୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା କମିଟ ି   ହଁ, ନା  
୩ ସିଟ ିମାଷ୍ଟର ପଲାନପର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ଅେର୍କୁ କ୍ତ    ହଁ, ନା  
୪ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି    ବାହୟ ସଂସ୍ଥା / ପପୌରପାଳକିା  
୫ ର୍ଯଦ ିବାହୟ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ନାମ    ସଂସ୍ଥା, ଟ୍ରଷ୍ଟ, କମ୍ପାନୀ  
୬ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା  ସହତି ଚୁକ୍ତିନାମା ତାରିଖ    ଦନି/ମାସ/ବଷକ  
୭ ବାହୟ ସଂସ୍ଥା ସହତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମାପ୍ତି ତାରିଖ    ଦନି/ମାସ/ବଷକ  
୮ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ମାସିକ ଧାର୍ଯକୟ ପଦୟ ପରିମାଣ    ଟଙ୍କା  

୯  
ରିପପାଟକ ମାସ ପାଇଁ ବାହୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା ବାବଦପର 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ରାେ ି

  
ଟଙ୍କା  

୧୦ 
ରିପପାଟକ ମାସ ପର୍ଯକୟେ  ବାହୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରଚିାଳନା 
ବାବଦପର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ରାେ ି

  
ଟଙ୍କା  

୧୧ 
ରିପପାଟକ ମାସ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ବାବଦପର ଖର୍ଚ୍କ 
କରାର୍ଯାଇଥିବା ରାେି   

ଟଙ୍କା  

୧୨ 
ପରିଚାଳନା  ନମିପେ ପପୌରପାଳକିା ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍କ 
କରାର୍ଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ରାେି    

ଟଙ୍କା  

    

(ଙ) ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳପର ନପିୟାଜନ ପହାଇଥିବା କମଟଚାରୀ    

କ୍ର: ସଂ: ନାମ  ଦବୀ ପ ାଗାପ ାଗ ନମବର 

୧       

୨       



 

୩       

୪       

୫       

୬       

୭       

    

(ଚ) ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ଭିତି୍ତଭୂମି / ସୁବଧିା    

କ୍ର: ସଂ: ବର୍ଣ୍ଟନା  ମୂଲୟ  ବକିଳ୍ପ 

୧ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ର୍ଲ୍ ପକାଠରୀ / େୟନ ଗୃହ    ହଁ, ନା  

୨ 
ପ୍ରପତୟକ ଅପେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯକୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ (@ 50 
ବଗକଫୁଟ)   

ହଁ, ନା  

୩ ଆପଲ୍ାକ ବୟବସ୍ଥା   ହଁ, ନା  
୪ ପଙ୍ଖା ସୁବଧିା   ହଁ, ନା  

୫ 
ପରାପଷଇ ପାଇଁ ବାସନ ଏବଂ ଗୟାସ୍ ସଂପର୍ଯାଗ ସହତି 
ପରାପଷଇ ଘର    

ହଁ, ନା  

୬ ପାଇପ୍ ଜଳ ପର୍ଯାଗାଣ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ    ହଁ, ନା  

୭ ପପାଷାକ ପକାଠରୀ / ବୟକ୍ତିଗତ ଲ୍କସକ    ହଁ, ନା  
୮ ମପନାରଞ୍ଜନ / ଲ୍ାଇପେରୀ / ଅନୟାନୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ    ହଁ, ନା  
୯  ପେୌଚାଳୟ/ ବାଥରୁମ୍ ସୁବଧିା |   ହଁ, ନା  

୧୦ ଗରମ ପାଣି-ଗିଜର / ପସୌର ଉପକରଣର ବୟବସ୍ଥା    ହଁ, ନା  
୧୧ େୁଦ୍ଧ ଜଳର ବୟବସ୍ଥା -RO   ହଁ, ନା  
୧୨ ଖଟ  / ବଙ୍କର୍ େର୍ଯୟା    ହଁ, ନା  
୧୩ ପୋଇବା ଖଟ / କମବଳ |   ହଁ, ନା  
୧୪  କମବଳ / ପବଡ୍ ସିଟ୍ ସଫା କରିବା ବୟବସ୍ଥା    ହଁ, ନା  
୧୫ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ପ୍ରପବେ ପଥପର ର୍ସିପପଲ ପବାର୍କ ପ୍ରଦେକନ   ହଁ, ନା  
୧୬ ସିସି ଟରି୍ି କୟାପମରା ସଂସ୍ଥାପିତ    ହଁ, ନା  
୧୭  ର୍ିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ / ଅନୟାନୟ ସୁବଧିା    ହଁ, ନା  
୧୮  ପପାକ ଏବଂ ପର୍କଟର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ    ହଁ, ନା  
୧୯  ଅଗି୍ନ ନରିାପତ୍ତା ବୟବସ୍ଥା    ହଁ, ନା  
୨୦  ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା    ହଁ, ନା  
୨୧ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା    ହଁ, ନା  

୨୨ 
ଅନୟ ପକୌଣସି ସଂସ୍ଥା / ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା କିଛ ି
କରାର୍ଯାଇଛ ିକି ? 

  
ହଁ, ନା  

୨୩  ଆହାର ପକନ୍ଦ୍ର ସହତି ଲି୍ପଙ୍କଜ କରାର୍ଯାଇଛ ିକି ?   ହଁ, ନା 
(ଛ) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପସବା ଏବଂ ଅଧିକାର ସହତି ଅନୟାନୟ ଲିପଙ୍କଜ୍    

କ୍ର: ସଂ: ବର୍ଣ୍ଟନା  ମୂଲୟ  ବକିଳ୍ପ 

୧ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ସହତି ପ୍ରାଥମିକ ଚକିିତ୍ସା କିଟ୍    ହଁ, ନା 
୨ ର୍ାକ୍ତରୀ ର୍ଯାଞ୍ଚର ଅବଧି    ସାପ୍ତାହକି / ଦ୍ୱ-ିସାପ୍ତାହକି / ପନ୍ଦର ଦନି 



 

୩ 
ସମନିବତ େିେୁ ବକିାେ ପର୍ଯାଜନା/ଅଙ୍ଗନୱାର୍ପିର ନାମ 
ପଲ୍ଖାଇଥିବା ପିଲ୍ାଙ୍କ ସଂଖୟା  

  
ସଂଖୟା 

୪ ନୟିମିତ ବଦିୟାଳୟପର ନାମ ପଲ୍ଖାଇଥିବା ପିଲ୍ାଙ୍କ ସଂଖୟା    ସଂଖୟା 

୫ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଅପେବାସୀଙ୍କ ସଂଖୟା    
ସଂଖୟା 

୬ ଆଧାର କାର୍କ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଅପେବାସୀଙ୍କ ସଂଖୟା   ସଂଖୟା 

୭ ରାସନ କାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଅପେବାସୀଙ୍କ ସଂଖୟା   ସଂଖୟା 

୮ 
ଅନୟ ପକୌଣସି ସୁବଧିା/ଅଧିକାର ପର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା 
ଅପେବାସୀଙ୍କ ସଂଖୟା    

ସଂଖୟା 

(ଜ)    

କ୍ର: ସଂ: ବର୍ଣ୍ଟନା  ମୂଲୟ  ବକିଳ୍ପ 

୧ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସମ୍ପତି୍ତ ତାଲି୍କା ପରଜଷି୍ଟର   
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୨ ଆକାଉଣ୍୍ଟ ପରଜଷି୍ଟର / କୟାଶ୍ ବୁକ୍    
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୩ କମକଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପରଜଷି୍ଟର   
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୪ ଷ୍ଟକ୍ / ଆପସଟ୍ ପରଜଷି୍ଟର    
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୫ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା କମିଟରି ସର୍ା ବବିରଣୀ ପରଜଷି୍ଟର   
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୬ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା କମିଟରି ଗଠନ ତାରିଖ    ଦନି/ମାସ/ବଷକ 
୭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ାଗୁଡକିର ସଂଖୟା    ସଂଖୟା 

୮ 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା କମିଟ ିପବୈଠକ ପେଷଥର ପକଉଁ  
ତାରିଖପର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପହାଇଥିଲ୍ା    ଦନି/ମାସ/ବଷକ 

୯  
ପବତନ ପଦୟ ବବିରଣୀ ସହତି କମକଚାରୀ ପଞି୍ଜକରଣ 
ପରଜଷି୍ଟର 

  
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୧୦ ହାଉସ କିପିଙ୍ଗ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାପବକ୍ଷଣ ପରଜଷି୍ଟର    
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୧୧ ଅପେବାସୀଙ୍କ ପପ୍ରାଫାଇଲ୍ / ନାମପଲ୍ଖା ପରଜଷି୍ଟରର    
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୧୨ ଖାଦୟ ପରଜଷି୍ଟର    
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୧୩ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ର୍ଯାଞ୍ଚ ପରଜଷି୍ଟର    
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୧୪ ଅର୍ିପର୍ଯାଗ ଏବଂ ପରାମେକ ପରଜଷି୍ଟର    
ହଁ, ନା (ର୍ଯଦ ିହଁ ପେଷ ଅଦୟତନ ତାରିଖ 
ଉପେଖ କର) 

୧୫ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ପରକର୍କ -କମୁ୍ପୟଟରୀକରଣ କିମବା ମାନୁଆଲ୍   କମୁ୍ପୟଟରୀକରଣ / ମାନୁଆଲ୍ / ଉର୍ୟ 



 

(ଝ)    

କ୍ର: ସଂ: ଅତରିିକ୍ତ (ପସବା / ଅଧିକାର / ସମ୍ମିଶ୍ରଣ)  ଦ ିଥାଏ: ମୂଲୟ ବକିଳ୍ପ 

୧ ପପୌରପାଳକିା  ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ମନଟିରିଂ    ସାପ୍ତାହକି / ଦ୍ୱ-ିସାପ୍ତାହକି / ପନ୍ଦର ଦନି  
୨ ଅର୍ିପର୍ଯାଗ ସମାଧାନ   ୨୪ ଘଣ୍ଟା / ୧୫ ଦନି   
୩ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅର୍ଟି୍    ପତ୍ରୈମାସିକ  
୪ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅର୍ଟି୍ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ପର୍ଯାଗଦାନ    ହଁ, ନା  
୫ ବଷକପର ଥପର ସାମାଜକି ଅର୍ଟି୍    ହଁ, ନା  
୬ ଆଡମିଶନ ଏବଂ ନଜି  ରିବାରକୁ ପ୍ରତୟାବତ୍ତଟନ   

 

୬.୧ ସାମାଜକି ଜନସଂଖୟା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ   ହଁ, ନା  

୬.୨ 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସଂପର୍ଯାଜକ / ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପେବାସୀଙୁ୍କ 
ପରାମେକ ସହାୟତା    

ହଁ, ନା  

୬.୩ ସ୍ଥାନୀୟ ପପାଲି୍ସକୁ ସୂଚନା    ହଁ, ନା  
୬.୪ ରିପପାଟକ ମାସପର ପାରିବାରିକ ପୁନଃ-ଏକୀକରଣ    ସଂଖୟା 

୬.୫ 
ରିପପାଟଟଂ ମାସ ସହତି ଆଜ ିପର୍ଯକୟେ ପୁନଃ-ଏକୀକରଣ 
କରାର୍ଯାଇଥିବା ପରିବାର ସଂଖୟା    

ସଂଖୟା 

୭ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସୂଚନା     

୭.୧ 
ବୟାପକ ପ୍ରକାେନ ପାଇଁ ପପାଷ୍ଟର / ବୟାନର ଏବଂ ପହାର୍ଟଂର 
ବୟବହାର    ହଁ, ନା 

୭.୨ ପରର୍ଓି ଜଙି୍ଗଲ୍ / ଟରି୍ି ପ୍ରାଲି୍ଂ ବଜି୍ଞାପନ    ହଁ, ନା  
୭.୩ ଲି୍ଫପଲ୍ଟ୍ / ଖବରକାଗଜ / କାନ୍ଥ ଚତି୍ର    ହଁ, ନା  

୭.୪ 
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ବଷିୟପର ମିର୍ଆି କର୍ପରଜ୍ (ଖବରକାଗଜ, 

ଇପଲ୍ପକଟରାନକି୍ ମିର୍ଆି ଇତୟାଦ)ି    
ହଁ, ନା  (ର୍ଯଦ ିହ,ଁ ସହାୟକ କାଗଜାତ 
ଆବଦ୍ଧ କରେୁ) 

(ଞ) ଉ ପଭାକ୍ତା ଶୁଳ୍କ   

କ୍ର: ସଂ: ବର୍ଣ୍ଟନା ମୂଲୟ ବକିଳ୍ପ 

୧ ଅପେବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଉପପର୍ାକ୍ତା େୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ ପହଉଛ ିକି ନାହିଁ    ହଁ / ନା 

୨ 
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅପେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପପର୍ାକ୍ତା େୁଳ୍କର ହାର 
(@ ଟଙ୍କା / ଅପେବାସୀ)   ଟଙ୍କା / ଅପେବାସୀ  

୩ ରିପପାଟକ ମାସପର ସମୁଦାୟ ଉପପର୍ାକ୍ତା େୁଳ୍କ ସଂଗୃହତି    ଟଙ୍କା 
୪ ଆଜ ିପର୍ଯକୟେ ସମୁଦାୟ  ଉପପର୍ାକ୍ତା େୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ    ଟଙ୍କା  

 
 
 
     
                 ଦସ୍ତଖତ                                                                                           ଦସ୍ତଖତ 

    ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା                                                                    କା ଟୟନବିଟାହୀ ଅଧିକାରୀ  



 

 

ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା ବାବଦରର ଇନଭଏସ୍ 

ପ୍ରାରେଷୁ, 

କାର୍ଯ୍ୟନବି୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ / ଆୟୁକ୍ତ                                                                                                             
.............................................................. 
ବଜି୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ/ରପୌରପାଳିକା/ ମହାନଗର ନଗିମ  

ଇନଭଏସ୍ ନମବର  :………..……….……………………… 

ଇନଭଏସ୍ ତାରିଖ :……………………………………….. 

ଇନଭଏସ୍ ର ମାସ :……………………….ବଷ୍:………… 

ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳର ନାମ ଓ ଠିକଣା  

ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ନାମ   

ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ ଓ ନମବର  

ଚୁକି୍ତନାମା ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ   ଚୁକି୍ତନାମା ସମାେ ରହବାର ତାରିଖ   

ଇନଭଏସ୍ ବବିରଣୀ : 
କ୍ର.ନଂ. ବରିେଷତା  ପରିମାଣ 

୧   

୨   

୩   

୪   

୫   

୬   

୭   

୮   

ସମୁଦାୟ   

  ରସବା Deya ଚାର୍୍ @ ୧୦% ରର୍ଯାଡନୁ୍ତ    

ସବ୍ ରମାଟ  

    (……………………………………………………….……………….………………………………………………….……………ଟଙ୍କା) ମାତ୍ର 

ଦୟାକରି ନମିନ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍୍ଟ ରର ରଦୟ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ :  
ବୟାଙ୍କ ନାମ  ୋଖା ନାମ  ଆକାଉଣ୍୍ଟ ଧାରୀଙ୍କ ନାମ  ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍୍ଟ ନମବର IFSC ରକାଡ 

     

ଏହ ିଇନଭଏସ୍ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା ସମବନ୍ଧରର ଅରଟ ଏବଂ ଏହାକୁ ରକବଳ ରଦୟ ଉରେେୟରର ସରମବାଧିତ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  ମଁୁ ର ାଷଣା କରୁଅଛ ିରର୍ଯ ଏହ ି
ଇନଭଏସ୍ ରର ଦାବି କରାର୍ଯାଇଥିବା ରାେି ସମ୍ପୁର୍୍ଣ୍ ଭାବରର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା ସହତି ର୍ଡିତ ଅରଟ ଏବଂ ଏହା ପୂବ୍ରୁ ରକରବ ଦାବ ିକରାର୍ଯାଇ ନାହିଁ | 

 



 

 

ସଲଗ୍ନ କାଗର୍ାତ ତାଲିକା : 
କ୍ର: ସଂ: କାଗର୍ାତ ସଲଗ୍ନ ଡକୁୟରମଣ୍୍ଟ  (ହଁ / ନା) 

୧ ମାସିକ ପ୍ରଗତ ିରିପ ାଟଟ   

୨ ସଫଳ କାହାଣୀ ଏବଂ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରକାଶନ   

୩ କମଟଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସ କ୍ଷପର ଡକୟୁପମଣ୍୍ଟ ଜମା    

୪ ଅନୁାନୁ ଖର୍ଚ୍ଟ ସ କ୍ଷପର ଡକୟୁପମଣ୍ଟକୟ ଜମା    

 
 
 
 

ସିଲ୍ ସହତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ                                          ସିଲ୍ ସହତି ପ୍ରାଧିକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ  
                                                                                                             ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା  
 

ରକବଳ ଅଫିସ୍ ବୟବହାର ପାଇଁ: 
Particulars ପରିମାଣ  ମନ୍ତବୟ  

ଆଶ୍ରୟ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପମାଟ ଖର୍ଚ୍ଟ ଦାବ ି   

(-) ଯଦ ିକିଛ ିରାଶି ହ୍ରାସ କରିବାର ଥାଏ    

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ  ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଟ    

ରସବା ଚାର୍୍ ରର୍ଯାଗ କରନୁ୍ତ  (ର୍ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରର ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ସମୁଦାୟ କ୍ଷମତାର)   

୮୧%-୧୦୦% ଭିତପର ଥାଏ (୧୦% ପଯାଗ କରନ୍ତୟ )   

୭୧%-୮୦% ଭିତପର ଥାଏ (୯% ପଯାଗ କରନ୍ତୟ )   

୬୧%-୭୦% ଭିତପର ଥାଏ (୮% ପଯାଗ କରନ୍ତୟ )   

୫୧%-୬୦% ଭିତପର ଥାଏ (୭% ପଯାଗ କରନ୍ତୟ )   

୫୦% ରୟ  ତଳକୟ ଥାଏ (୫% ପଯାଗ କରନ୍ତୟ )   

ରମାଟ   

 

(…………………………………..………………………………………………………………….……………….……………………………………………….……………ଟଙ୍କା ) ମାତ୍ର  

ରକୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟପି୍ପଣୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ  

 

 

ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ / ଆକାଉଣ୍୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ  
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