ସଂଖ୍ୟା: TS/4/2020- Title (RNI)
ବାଯତ ସଯକାଯ
ବାଯତଯ ସଭବାଦତ୍ର ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ କାମ୍ୟାୟ
(ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାଯଣ ଭନ୍ତ୍ରଣାୟ)
ନଫଭ ଭହରା, ସୂଚନା ବଫନ, ସିଜଓ
ି କୄବ୍ନେକ୍ସ,
ୄରାଧୀ ୄଯାଡ଼, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ – 110003
*********
ତାଯିଖ୍: 08 ସେସେମ୍ବର, 2020

ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଟାଇଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଲୀ
(1) ୄପ୍ରସ୍ ଏଫଂ ୁସ୍ତକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଧିନିୟମ୍ ୧୮୬୭ ଅଧୀନସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ େମ୍ୟାବଧିସର
ସେଉଥିବା ଜନେମ୍ବାଦ କିମ୍ବା ତତେମ୍ବନ୍ଧତ
ି ଟିପ୍ପଣୀ େମ୍ବଲତ
ି ପ୍ରକାଶନ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ‘ସଭବାଦତ୍ର’ ବାୄଫ
ସଂଜ୍ଞା ନିରୂିତ କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ରେିଛ ି ।

(2) ସଭବାଦତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଯିଫା ସକାୄଶ ଆଚ୍ଛୁକ ୄମୄକୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଫିନର୍ଦ୍ଦ
ି ଷ୍ଟ
ି ଧିକାଯୀଙ୍କ
ନିକଟୄଯ, ତାଙ୍କ ସଭବାଦତ୍ରଯ ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଟାଆଟର (ଟାଆଟରଭାନ) ସହ ୄ ାଷଣାତ୍ର ଦାଖ୍ର
କଯିୄଫ। ୄସହି ଫିନର୍ଦ୍ଦ
ି ଷ୍ଟ
ି ଧିକାଯୀ ୄପ୍ରସ୍ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ ଠାଯୁ ଯଖିଫା ୄଯ ଏହି
ୄ ାଷଣାତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାଣିତ ସ୍ୱୀକୃ ତି ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ ୄମ ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଟାଆଟର :
କ) ୄମୄକୌଣସି ବାଷାୄଯ ୄଗାଟିଏ ଯାଜୟୄଯ ଟାଆଟର ସହ ସଭାନ ଫା ନୁ ଯୂ ନୁ ୄହେଁ, କିଭବା
ଖ୍) ସଭଗ୍ର ବାଯତୄଯ ୄଗାଟିଏ ବାଷାୄଯ ଥିଫା ନୟ ୄକୌଣସି ଟାଆଟର ସହ ସଭାନ ଫା
ନୁ ଯୂ ନୁ ୄହେଁ ।

(3) ସଭବାଦତ୍ରଯ ଟାଆଟର ାଆେଁ ଅୄଫଦନ କଯିଫା ୂଫ୍ଯୁ ଅୄଫଦନକାଯୀ ଅଯଏନଅଆ
ୄେଫସାଆଟୄଯ ପ୍ରଦତ୍ତ

‘ତନଖି

ୄହାଆଥିଫା ଟାଆଟର/ ଟାଆଟର ସର୍ଚ୍୍’ ୄଭନୁ ଯ ଫିସ୍ତୃତ

ତାରିକାକୁ ଉତ୍ତଭ ଯୂୄ ଯଖିୄନଫା ଉଚିତ ଏଫଂ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ୄହଫା ଅଫଶୟକ ୄମ ପ୍ରସ୍ତାଫିତ
ଟାଆଟରଗୁଡ଼କ
ି ଅଯଏନଅଆଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଫ୍ଯୁ ମାଞ୍ଚ ଏଫଂ ସ୍ୱୀକୃ ତ ଟାଆଟର ସହ ସଭାନ ଫା

ନୂ ଯୂ ନୁ ୄହେଁ । ଅଯଏନଅଆ ୄେଫସାଆଟୄଯ ସ୍ଥାନୀତ ଟାଆଟରଗୁଡ଼କ
ି ୄହଉଛି ୄସହିବି

ଟାଆଟର ମାହା ଅଯଏନଅଆ ଦ୍ୱାଯା ୂଫ୍ଯୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆସାଯିଛ ି । ଏହା ଏକଥା ସୂଚୀତ
କୄଯନାହିଁ ୄମ ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟର ଏହି ତାରିକାୄଯ ସ୍ଥାନୀତ ୄହାଆନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ
ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଉରବ୍ଧ ଛି ।

(4) ସଭବାଦତ୍ର/ତ୍ରତ୍ରିକା ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଅୄଫଦନତ୍ର ୄକଫ ନରାଆନ୍
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ହିଁ ସବ୍ନାଦନ କଯାମାଆଥାଏ । ଏଥିାଆେଁ ଅୄଫଦନ ପଭ୍ (ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ପଭ୍ାଟୄଯ)

ଅଯଏନଅଆ ୄେଫସାଆଟ, ମାହାକି http//www.rni.nic.in ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଛି । ଏହାଯ
ୄଗାଟିଏ ଛାା ନକରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଧିକାଯୀ (ସଂୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଯ ଜିଲ୍ଲା ଭାଜିୄଷ୍ଟ୍ରଟ/ ଏକଜିକୁୟଟିଭ୍
ଭାଜିୄଷ୍ଟ୍ରଟ)ଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଯଏନଅଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ୄପ୍ରଯଣ କଯିଫାକୁ ୄହଫ ।

(5) ଟାଆଟର ଅୄଫଦନତ୍ରଯ ପ୍ରୄତୟକ ୃଷ୍ଠାୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଫଂ ଦୃ ଶୟଭାନ ୄହଉଥିଫା ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି
ଧିକାଯୀଙ୍କ ସିଲ୍ ଏଫଂ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ସହ ଅୄଫଦନତ୍ରକୁ ଠାମିଫା ଫାଞ୍ଛନୀୟ ।

(6) ଜିଲ୍ଲା ଭାଜିୄଷ୍ଟ୍ରଟ/ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯିତ ଓ ୄପ୍ରଯିତ ୄକଫ ଭୂ ଟାଆଟର

ଅୄଫଦନପଭ୍କୁ ହିଁ ଅଯଏନଅଆ ଟାଆଟର ତନଖି ାଆେଁ ଗ୍ରହଣ କଯିୄଫ । ଏହାଯ ପୄଟାକିକୁ
ଗ୍ରହଣ କଯାମି ଫ ନାହିଁ । ଟାଆଟର ଅୄଫଦନ ପଭ୍ୄଯ ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ଦଫଦ କିଭବା ଧା
ତଯଯ ଫୟଫହାଯ କିଭବା ଯର୍ଦ୍ଦ/ ୄରଖ୍ାଟିକୁ କାଟି ଅଉ ଥୄଯ ୄରଖ୍ା ଅଦିକୁ ୄକୌଣସି ଭୄତ
ନୁ ଭତି ପ୍ରଦାନ କଯାମି ଫ ନାହିଁ ।

(7) ୄକୌଣସି ଅୄଫଦନତ୍ରୄଯ ମଦି ଏକାଧିକ ବାଷା ସବ୍ନକ୍ୄଯ ଉୄଲ୍ଲଖ୍ ଯହିଥିଫ ୄତୄଫ
ୄସବି ଅୄଫଦନତ୍ରକୁ ଦ୍ୱିବାଷୀ/ ଫହୁ ବାଷୀ ସଭବାଦତ୍ର ବାୄଫ ଫିୄଫଚନା କଯାମିଫ ଏଫଂ
ତଦନୁ ସାୄଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମି ଫ ।

(8) ୄଗାଟିଏ ସଭବାଦତ୍ର କିଭବା ପ୍ରକାଶନ ୄମୄକୌଣସି ବାଷାୄଯ ୄହାଆାୄଯ, ଏହା ଏକବାଷୀ,

ଦ୍ୱିବାଷୀ ଥଫା ଫହୁ ବାଷୀ ୄହାଆାୄଯ । ୄମୄତୄଫୄ ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱିବାଷୀ ଥଫା
ଫହୁ ବାଷୀ ୄହାଆଥିଫ, ୄସଥିୄଯ ଟାଆଟର ତନଖି କଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ତ ବାଷାୄଯ ଖ୍ଫଯ/

ନିଫନ୍ଧଭାନ ଯହିଫା ଫାଞ୍ଛନୀୟ । ମଦି ବିନ୍ନ ବାଷାୄଯ ଏକ ୃଥକ ପ୍ରକାଶନ ଣାମାଏ, ୄତୄଫ
ପ୍ରୄତୟକ ପ୍ରକାଶନ ସକାୄଶ ୃଥକ ବାୄଫ ଅୄଫଦନତ୍ର ଦାଖ୍ର କଯାମିଫା ଅଫଶୟକ ।

(9) ମଦି ୂଫ୍ଯୁ ପ୍ରକାଶ ାଉଥିଫା ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଶନଯ ଏକ ସଂସ୍କଯଣ ୄସହି ଯାଜୟଯ ନୟ
ୄକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାଯୁ ଏଫଂ ୄସହି ବାଷାୄଯ ପ୍ରକାଶ କଯାମାଏ ୄତୄଫ ୄସଥିାଆେଁ ୄକୌଣସି ପ୍ରାକ୍

ଟାଆଟର ତନଖିଯ ଅଫଶୟକତା ଡ଼ିଫନାହିଁ । ୄସଯି ସ୍ଥୄ ପ୍ରକାଶକ ନିୄଜ ସିଧାସଖ୍
ୄ ାଷଣାନାଭା ଦାଖ୍ର କଯିାଯିୄଫ ଏଫଂ ତା’ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ନଭବଯ ଏଫଂ ସାଟିପିୄକଟ

ସକାୄଶ ଅଯଏନଅଆଙ୍କ ନିକଟୄଯ ଅଫଶୟକ ନଥିତ୍ର ୄୈଠ କଯିାଯିୄଫ । କିନ୍ତୁ ମଦି

ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ନୂ ତନ ସଂସ୍କଯଣ ନୟ ୄକୌଣସି ଯାଜୟଯୁ ଫାହାଯିଫାଯ ଥିଫ କିଭବା ତାହା ନୟ ୄକୌଣସି
ବାଷାୄଯ ୄହାଆଥିଫ (ୄସହି ଯାଜୟ ବିତୄଯ କିଭବା ନୟ ଏକ ଯାଜୟଯୁ), ୄସଥିାଆେଁ ପ୍ରାକ୍
ତନଖିଯ ଅଫଶୟକତା ଡ଼ିଫ ।

(10) ଜୄଣ ଅୄଫଦନକାଯୀ ମାହାଙ୍କ ାଖ୍ୄଯ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ବାଷା, ଯାଜୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଫଧିୄଯ
ପ୍ରକାଶ ାଉଥିଫା ଏକ ଟାଆଟର ଯହିଥିଫ, ୄସ ସ୍ୱତଃ ନୟ ବାଷା, ଯାଜୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଫଧିୄଯ
ୄସଠାଯୁ ପ୍ରକାଶ ାଉଥିଫା ୄସହି ଟାଆଟରଯ ଧିକାଯୀ ୄଫାରି ଦାଫି କଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ ।

(11) ନୟ ଏକ ଯାଜୟ, ବାଷା କିଭବା ଫଧି ାଆେଁ ୂଫ୍ଯୁ ହାସର ଟାଆଟରଯ ମାଞ୍ଚ ସକାୄଶ
ସଯକାଯୀ ନିୟଭାଫୀ ନୁ ସାୄଯ ଉରବ୍ଧତା ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ତାହାକୁ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମିଫ ।

(12) ୄସବି ଅୄଫଦନକାଯୀ ୄମଉେଁଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ନାଭୄଯ ଅଯଏନଅଆ ୄଯକଡ଼୍ୄଯ
ନିଜ ପ୍ରକାଶନଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାଆ ସାଯିଛନ୍ତି ୄସଭାୄନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ୄହଫା ଉଚିତ ୄମ ସାନି
ଟାଆଟର (ଟାଆଟରଗୁଡ଼କ
ି ) ାଆେଁ ଅୄଫଦନ କଯିଫା ୂଫ୍ଯୁ ୄସହିସଫୁ

ଞ୍ଜୀକୃ ତ

ପ୍ରକାଶନ/ପ୍ରକାଶନଭାନଙ୍କଯ ସଫ୍ୄଶଷ ଫାଷିକ ଫିଫଯଣୀକୁ ସଂୂର୍ଣ୍୍ ଯୂୄ ୂଯଣ କଯି
ଅଯଏନଅଆୄଯ ଦାଖ୍ର କଯିଛନ୍ତି ।

(13) ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଅୄଫଦନତ୍ର ୄକୌଣସି ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍୍ ୄହାଆଥିୄର ଖ୍ାଯଜ
କଯାମିଫ।
(14) ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ସକାୄଶ ଅୄଫଦନତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ାଆେଁ ୄପ୍ରସ୍ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ କ୍ଷଯୁ
ୄମଉେଁ ୄଭାଟାୄଭାଟି ଅବିଭୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆଛି ତାହା ନିଭନୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯାଗରା:
କ) ୄଗାଟିଏ ଯାଜୟୄଯ ୄମୄକୌଣସି ବାଷାୄଯ ସଭାନ ଫା ନୁ ଯୂ ଟାଆଟର କିଭବା ସାଯା
ବାଯତୄଯ ସଭାନ ବାଷାୄଯ ସଭାନ ଫା ନୁ ଯୂ ଟାଆଟର ାଆେଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅୄଫଦନତ୍ରକୁ ମାଞ୍ଚ
କଯାମିଫ ନାହିଁ ।

ଖ୍) ୄମଉେଁ ଟାଆଟର ଫିୄଦଶୀ ଖ୍ଫଯକାଗଜ/ତ୍ରତ୍ରିକା ସୄେ ସଭାନ ଫା ନୂ ଯୂ ୄହାଆଥିଫ
ତାହାଯ ଫିୄଦଶୀ ଟାଆଟରଧାଯୀଙ୍କ ଠାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ୄଫୈଧ ରାଆୄସନସ ଚୁକ୍ତିନାଭା ଉସ୍ଥାନ
କଯାନଗୄର ତାହାଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମି ଫ ନାହିଁ ।

ଗ) ୂଫ୍ଯୁ ଟାଆଟର (ଏକାଧିକ ଟାଆଟର) ଭଂଜୁ ଯି ାଆଥିଫା ଜୄଣ ଫୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଆଟରଯ
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମି ଫା ୄଯ ହିଁ ନୂ ଅ ଟାଆଟର ାଆେଁ ଅୄଫଦନ କଯିାଯିୄଫ ।

) ଏକା ଥଯୄକ ଜୄଣ ଅୄଫଦନକାଯୀ ତିନୄି ଗାଟି ଟାଆଟରଠାଯୁ ଧିକ ାଆେଁ ଅୄଫଦନ

କଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ । ମଦି ଜୄଣ ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କ ଠାଯୁ ତିୄନାଟି ଠାଯୁ ଧିକ ଅୄଫଦନତ୍ର

ଭିୄ, ୄତୄଫ ୄକଫ ତିୄନାଟି ଅୄଫଦନତ୍ରକୁ ହିଁ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମିଫ ଏଫଂ ଫଶିଷ୍ଟ
ଅୄଫଦନ ତ୍ର ଗୁଡ଼କ
ି ସଂୂର୍ଣ୍୍ ଯୂୄ ଗ୍ରାହୟ କଯିଦଅ
ି ମିଫ ।

ଙ) ପ୍ରଥୄଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥୄଭ ମାଞ୍ଚ ଅଧାଯୄଯ ହିଁ ଟାଆଟରଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫ; ୄତୄଫ ନିଭନ
ୄକୄତକ ସ୍ଥୄ ତାହା ପ୍ରମୁଜୟ ୄହଫନାହିଁ:
I.

ୄକୌଣସି ଫିୄଦଶୀ ଟାଆଟଆ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉେଁଠି ଅୄଫଦନକାଯୀ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାଯଣ
ଭନ୍ତ୍ରଣାୟ ଠାଯୁ ଏକ ଏନଓସି ଦାଖ୍ର କଯିଥିୄଫ ।

II.

ନୟାୟାୟ କିଭବା ୄମୄକୌଣସି ୄଫୈଧାନିକ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଠାଯୁ ୄକୌଣସି ନିୄର୍ଦ୍ଦ୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ
ୄହାଆଥିଫ, ମାହାକି ାନୀୟ ୄହାଆଥିଫ ଏଫଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅମାଆଥିଫ ୄମ ୄସଯି
ନିୄର୍ଦ୍ଦ୍ଶ/ ଅୄଦଶ ଫିୄଯାଧୄଯ ିର କଯାମିଫ ନାହିଁ ।

III.

ନୟ ୄମୄକୌଣସି ଜନସ୍ୱାଥ୍ ସଭବତ
ି ପ୍ରସେୄଯ ୄମଉେଁଥିାଆେଁ ୄପ୍ରସ୍ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ
ସ୍ୱୀକୃ ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୋଇଥିବ ।

ଚ) ଅୄଫଦନତ୍ର ୄୈଠ କରାୄଫୄ ମଦି ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଟାଆଟରୄଯ ୄକୌଣସି
ଫନାନ ଶୁଦ୍ଧି ଥିଫା ୄମାଗୁ ଟାଆଟର ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ୄହାଆମାଏ ୄସଥିାଆେଁ ଅଯଏନଅଆ ଦାୟୀ
ଯହିୄଫ ନାହିଁ ।

ଛ) ୄପ୍ରସ୍ ଏଫଂ ୁସ୍ତକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆନ, 1867ଯ ଧାଯା 1ୄଯ ନିଯୂିତ ସଂଜ୍ଞା ନୁ ସାୄଯ ହିଁ
ଅଯଏନଅଆ ୄକଫ ସଭବାଦତ୍ର ଏଫଂ ତ୍ରତ୍ରିକା ାଆେଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଥାନ୍ତି । ନିଭନରିଖିତ
ଫଗ୍ଯ ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କ ଠାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ଅୄଫଦନତ୍ରକୁ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମିଫନାହିଁ:
I.

ନୁ ୟଜ ଏୄଜନିସ

II.

ପି ଚଯ ଏୄଜନିସ

III.

ସଭବାଦ ୄେଫସାଆଟ

IV.

ନୁ ୟଜ୍ ଚାୄନର

V.

ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଶନଯ ଆୄରୄକ୍ ରାନିକ୍ ବସ୍ନ, ୄମଉେଁଥିୄଯ ଟାଆଟର ସନୄଯ ଡଟ
କମ୍, ଡଟ ଆନ୍, ଆ-ଫେଗ୍, ୄାଟ୍ାର, ୄପସଫୁ କ୍, ଟିବଟଯ, କ୍ୁଟ, ରିଙ୍କଡଆନ୍, ୟୁ ଟୁୟବ୍,
ୟାହୁ , ଗୁଗର, େିକ
ି ିଡ଼ଅ
ି , େିକର
ି ିକ୍ସ ଅଦି ଶବ୍ଦ ଫୟଫହାଯ ୄହାଆଥିଫ ।

(15) ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ସଭବାଦତ୍ର ନିଭୄନ୍ତ ନିଭନ ଫଗ୍ଯ ଟାଆଟରକୁ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମିଫ ନାହିଁ:
I.

ସଯକାଯୀ ଫିବାଗ, ସଯକାଯୀ ସଂସ୍ଥା, ଫିୄଦଶୀ ସଯକାଯ, ଅନ୍ତଜ୍ାତିକ ସଂଗଠନ ମଥା,
ୟୁ ଏନ, ଡଫେଏଚ୍ଓ,
ଅଆଏରଓ ଅଦି ମାହାକି ୄସଭାନଙ୍କ ସହ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଯହିଫା ବି ଭ୍ରଭ
ୁ
ସୃଷ୍ଟି କଯୁଥିଫ ।

II.

ୄକନ୍ଦ୍ର/ ଯାଜୟ ସଯକାଯ କିଭବା ଏହାଯ ୄକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଫା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ୄକୌଣସି ଜନ
କରୟାଣ ୄମାଜନା ସହିତ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ୄଫାରି ଏଯି ଟାଆଟର ସୂଚୀତ କଯୁଥିଫ ।

III.

ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟରୄଯ ଫିଜ୍ଞାନ/ ଫିଜ୍ଞପ୍ତି , କୋସିପାଏଡ, ୄଟଣ୍ଡଯ, ଯିର ଆୄଷ୍ଟଟ,
କୟାୄରଣ୍ଡଯ, ାଞ୍ଜି , ଫିଫାହ ଫିଜ୍ଞାନ, ୄୟୄରା ୄଜ/ ୄଜ୍ (ସାଧାଯଣତଃ ମାହା ୂଫ୍ଯୁ
ହବାଆଟ, ିଙ୍କ୍ ଆତୟାଦି ରାଗିଥିଫ), ଗାଆଡ, ଡାଏଯୀ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାଯ, ତଥୟାଫୀ ପର୍ଦ୍ଦ୍,
ଫୁ ୄରଟିନ, ପ୍ରଚାଯତ୍ର, ୁସ୍ତିକା, ଡାଆୄଯୄକ୍ାଯୀ ଫୟଫହାଯ ୄହାଆଥିଫ, ୄସଯି
ପ୍ରକାଶନୄଯ ୄକୌଣସି ସଭବାଦ/ ଭତାଭତ/ ପ୍ରଫନ୍ଧାଦି ସ୍ଥାନ ାଆନଥିଫ ।

IV.

ୄମଉେଁ ଟାଆଟରୄଯ B2B, A2Z ଅଦି ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ଥିଫ ।

V.

ୄମଉେଁ ଟାଆଟରୄଯ ଛଫିଗ୍ରାଫ୍, ବିଡଓ
ି ଗ୍ରାମ୍, ହରଭାକ୍, ୄରାୄଗା, ୄଭାୄନାଗ୍ରାଭ,
ସଂୄକ୍ଷଶବ୍ଦ, ୄପାୄନାଗ୍ରାଭ, ଆୄଭାଜି ବି ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ଚିହ୍ନ ଓ ସଂୄକତ ଚିହ୍ନ ଥିଫ
ୄସସଫୁ କୁ ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଫିଚାଯ କଯାମିଫନାହିଁ ।

VI.

ୄମଉେଁ ଟାଆଟରଭାନଙ୍କୄଯ ଣକ୍ଷଯମୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମଥା ଛଫି କି ସଂୄକତ ଯହିଥିଫ
ୄସସଫୁ କୁ ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମିଫନାହିଁ ।

VII.

ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟର ପ୍ରଥଭଯୁ ଉଦ୍ଭଟ ଏଫଂ ଥ୍ହୀନ ଯି ପ୍ରତୀୟଭାନ ୄହଉଥିଫ ତାହାକୁ

ମାଞ୍ଚ କଯାମି ଫନାହିଁ । ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ସାଂଖିୟକ ଓ ଗାଣିତକ
ି ସଂୄକତ ମଥା +, *

ଆତୟାଦିକୁ ଟାଆଟରୄଯ କଦାି ଫୟଫହାଯ କଯାମିଫା ଉଚିତ ନୁ ୄହେଁ । ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟର
ଶବ୍ଦଭାନଙ୍କଯ ସଂୄମାଗୄଯ ଥ୍ହୀନ ବି ରାଗୁଥିଫ ମଥା, ସାପ୍ତାହିକ ଓିିକେ,ି ସାନ୍ଧୟ
ଆବନିଂ, ୄଡରୀ ୄଦୈନକ
ି ନୁ ୟଜ୍, ୄସସଫୁ କୁ ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫନାହିଁ ।
VIII.

ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟରୄଯ ଧାଭିକ ଗୁଣାଥ୍ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଥିଫ, ୄମଉେଁ ଟାଆଟରୄଯ ଶ୍ଳୀ ଓ
ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ବାଫନାକୁ ଅ ାତ ହଞ୍ଚାଆଫା ବି ଶବ୍ଦଭାନ ଥିଫ ତାହାକୁ ମାଞ୍ଚ
କଯାମି ଫନାହିଁ ।

IX.

ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟରୄଯ ନକାଯାତ୍ମକ ଗୁଣାଥ୍ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଥିଫ କିଭବା ମାହାକୁ ଯାଧ ଓ
ଦୁ ନ୍ୀତି ବି ଶବ୍ଦ ଯୂୄ ଦୁ ଯୂୄମାଗ କଯାମାଉଥିଫ ୄସସଫୁ କୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫନାହିଁ ।

X.

ୄକଫ ୄକୌଣସି ସଂସ୍ଥା/ ୄସାସାଆଟି /କବ୍ନାନୀ/ ଟ୍ରଷ୍ଟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତି/ ୄଯାଜଗାଯ/

କୟାଯିର୍/ ଚାକିଯ/ି ୄନୌକଯୀ ବି ଶବ୍ଦ ଟାଆଟର ସକାୄଶ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆାଯିଫ।
ୄସହିବି ଟାଆଟର ଫୟକ୍ତିଫୄି ଶଷଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅୄଫଦନ କଯାଗୄର ତାହା ମାଞ୍ଚ ୄହଫନାହିଁ।
XI.

ୄମଉେଁ ଟାଆଟର “ସଂୄକତ ଓ ନାଭ (ଫୟଫହାଯ ନିୄଯାଧ) ଅଆନ, ୧୯୫୦ଯ
ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଯୁଥିଫ ତାହାକୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫନାହିଁ ।

XII.

ୄମଉେଁ ଟାଆଟରଭାନ ଜାତୀୟ ସଂର୍ଦ୍େତ, ଜାତୀୟ ଆଦଶେବାେୟ ସହ ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ
ସଭାନତା କିଭବା ସାଭଞ୍ଜସୟ ଯହିଥିଫ ଥଫା ୄକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ/ ଯାଜୟ ସଯକାଯଭାନ/

ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଭାନଙ୍କ ସହ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ୄଫାରି ସାଧାଯଣୄଯ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି କଯୁଥିଫ
ୄସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମି ଫନାହିଁ ।
XIII.

ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟରଭାନଙ୍କୄଯ ୄଦଶଯ ନିୟାଭକ/ଏନୄପାସ୍ୄଭଣ୍ଟ ଏୄଜନିସଭାନଙ୍କ ନାଭ
ମଥା, ‘ୄାରି ସ’, ‘ଫୁ ୟୄଯା’, ‘ନୁ ସନ୍ଧାନ ଫିବାଗ’, ‘ବିଜର
ି ାନସ’, ‘ସିଅଆଡି’, ‘ସିଫଅ
ି ଆ’
ଆତୟାଦି ଶବ୍ଦ ଫୟଫହୃ ତ ୄହାଆଥିଫ, ୄକଫ ସଂୃକ୍ତ ଫିବାଗକୁ ଛାଡ଼ି ନୟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ୄସବି ଟାଆଟର ଅୄଫଦନତ୍ରକୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫନାହିଁ ।

XIV.

ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟରଭାନଙ୍କୄଯ ୄଦଶଯ ଫତ୍ତ୍ଭାନ/ ୂଫ୍ତନ ଯାଷ୍ଟ୍ରତି ଓ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ,
ୄମଉେଁ ଯାଜୟୄଯ ୄସବି ପ୍ରକାଶନ ାଆେଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମାଉଥିଫ ୄସଠାକାଯ
ଫତ୍ତ୍ଭାନଯ ଯାଜୟା ଓ ଭୁଖ୍ୟଭନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଭ, କାମ୍ୟଯତ ପ୍ରଧାନ ଫିଚାଯତି,
କବ୍ନୄଟ୍ରାରଯ ଏଫଂ ଡିଟଯ ୄଜୄନଯାର ଓ ଭୁଖ୍ୟ ନିଫ୍ାଚନ ଅୟୁ କ୍ତଭାନଙ୍କ ନାଭ
ସଂୄମାଗ କଯାମାଆଥିଫ ୄସଗୁଡ଼କ
ି ଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫନାହିଁ ।

XV.

ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟରୄଯ ଜାତୀୟ ୄନତୃ ଫଗ୍ଙ୍କ ନାଭ ଥଫା ପ୍ରଭୁଖ୍ ଜାତୀୟ ୄନତାଙ୍କ
ନାଭ, ସଯକାଯୀ ଭୁଖ୍ୟ, ୄକନ୍ଦ୍ର ଓ ଯାଜୟ ସଯକାଯଙ୍କ କଭ୍କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ନାଭଯ ସାଦୃ ଶୟ ଥିଫ
ତାହାକୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମି ଫନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ମଦି ସ୍ୱୀକୃ ତ ଜାତୀୟ ଓ ଯାଜୟସ୍ତଯୀୟ ଯାଜୄନୈତକ
ି

ଦଭାନଙ୍କ ନାଭୄଯ ସଂୃକ୍ତ ସଂଗଠନଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏବି ଟାଆଟର ସକାୄଶ
ଅୄଫଦନ କଯମାଆଥାଏ ୄତୄଫ ତାହାକୁ ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମାଆାୄଯ ।
XVI.

ୄମଉେଁସଫୁ

ଟାଆଟର ଫତ୍ତ୍ଭାନ

ଞ୍ଜି କୃତ ସଭବାଦତ୍ର ଟାଆଟରଯ ଭିଶ୍ରଣୄଯ

କଯାମାଆଥିଫ, ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଟାଆଟରଟି ୂଫ୍ଯୁ ଥିଫା ଦୁ ଆଟି କିଭବା ତୄତାଧିକ ଟାଆଟରଯ
ଭିଶ୍ରଣୄଯ ୄହାଆଥିଫ ଥଫା ପ୍ରଚିତ ଥିଫା ୄକୌଣସି ଟାଆଟରକୁ ଅଂଶିକ ବାୄଫ ସୂଚୀତ
କଯୁଥିଫ ମାହାକି ନୂ ତନ ଟାଆଟରକୁ ୂଫ୍ଯୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥିଫା ଟାଆଟର ଠାଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍୍
ୃଥକ୍ ୄଫାରି ସୂଚୀତ କଯୁନଥିଫ ୄସବି ଟାଆଟରକୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫନାହିଁ । ପ୍ରଚିତ
ୄକୌଣସି ଟାଆଟର ଭଝିୄଯ ୄଗାଟିଏ ଶବ୍ଦ ୄମାଡ଼ି ଦିଅମିଫାକୁ ନୁ ଯୂ ୄଫାରି ଫିୄଫଚନା
କଯାମି ଫ, ମଦି ତାହାଯ ଥ୍ ମୄଥଷ୍ଟ ବାୄଫ ୃଥକ୍ ୄଫାରି ପ୍ରତୀୟଭାନ ୄହଉନଥିଫ ।
XVII.

ପ୍ରଚିତ ଥିଫା ୄଗାଟିଏ ଟାଆଟରଯ ସଭାନ ଶବ୍ଦ ମଦି ଅୄଫଦନ କଯାମାଆଥିଫା ନୂ ତନ
ଟାଆଟରୄଯ ସଭାନ ଥଫା ୄମୄକୌଣସି ବିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖାୄଯ ଥିଫ, ତାହା ବାଷା, ପ୍ରକାଶନଯ
ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ଫଧି ନିଫୄି ଶଷୄଯ ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମିଫନାହିଁ ।

XVIII.

ୂଫ୍ଯୁ ଥିଫା ଏକ ଟାଆଟର ନେଁାଯ ୂଫ୍ଯୁ ଫା ୄଯ ୄକୌଣସି ସହଯ, ଯାଜୟ,
ିଯିଡ଼ିକାର, ବାଷା, ଫୟୟ ଦ/ ଫିୄଶଷଣ, ସାଭଗ୍ରୀ ନାଭ (A, An, The)
ୄମାଡ଼ିୄଦଆ ମଦି ୄକୌଣସି ଟାଆଟର ଗଠନ କଯାମାଆଥିଫ, ତାହାକୁ ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଗ୍ରହଣ

କଯାମି ଫ ନାହିଁ । ଏହାଯ ଉଦାହଯଣଭାନ ୄହଉଛି: ଦି, ଟାଆଭସ, ୄଦୈନକ
ି , ସାପ୍ତାହିକ, ବି/
େଥ୍, ଅଜ୍, ଟୁୄଡ଼, ଏକ୍ସୄପ୍ରସ୍, ନୁ ୟଜ୍, ଖ୍ଫଯ, ସଭାଚାଯ, ଫୁ ୄରଟିନ, ୄଡରୀ, ଡାଏଯୀ,
ଆଣ୍ଡିଅ, ନୟାସନାର, ଯାଷ୍ଠର ୀୟ ଆଦୟାତି ।
XIX.

ସଭୟ ଫଧି କିଭବା ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ପ୍ରକାଶନଯ ବାଷାକୁ ୂଫ୍ଯୁ ଥିଫା ଏକ ଟାଆଟର ନେଁା ୂଫ୍ଯୁ
କିଭବା ୄଯ ୄମାଡ଼ିୄଦଆ ସୃଷ୍ଟ ନାଭକୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫନାହିଁ ।

XX.

ୄମଉେଁସଫୁ ପ୍ରକାଶନ ସଂୂର୍ଣ୍୍ ଯୂୄ ପ୍ରତିୄମାଗିତାଭୂକ ଯୀକ୍ଷା କିଭବା ାଠୟ ୋମ୍ଗ୍ରୀ/
ୄକାଚିଂ ାଠୟ ୋମ୍ଗ୍ରୀ ଛାିଫା ାଆେଁ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୄସଗୁଡ଼କ
ି ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମିଫ
ନାହିଁ ।

XXI.

ୄମଉେଁସଫୁ ଟାଆଟର ୂଫ୍ଯୁ ଥିଫା ଏକ ଟାଆଟର ସହ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ସାଭଞ୍ଜସୟ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ
ସଭାନ ୄଫାରି ପ୍ରତୀୟଭାନ ୄହଉଥିଫ, ତାହା ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଟାଆଟରୄଯ ଫନାନ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ
ୃଥକ୍ ୄହାଆଥିୄର ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମାଞ୍ଚ ଫିଚାଯକୁ ନିଅମିଫନାହିଁ ।

16) ଅୄଫଦନକାଯୀଭାନଙ୍କ ନିଭୄନ୍ତ ନୟାନୟ ନିୄର୍ଦ୍ଦ୍ଶାଫୀ :
କ) ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ତାଯିଖ୍ ଠାଯୁ ଏକ ଫଷ୍ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭାରିକ/ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ସଭବାଦତ୍ର
ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ କାମ୍ୟାୟ (ଅଯଏନଅଆ)ୄଯ ଟାଆଟର ଞ୍ଜି କୃତ କଯିଫାକୁ ଡ଼ିଫ । ମଦି ମାଞ୍ଚ
ୄହାଆଥିଫା ଟାଆଟର ଏକ ଫଷ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଞ୍ଜି କୃତ ୄହାଆନଥିଫ ତାହାକୁ ବାତି କରାଯିବ ଏଫଂ
ନୟ ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କ ନିଭୄନ୍ତ ତାହା ଉରବ୍ଧ କଯାମିଫ ।

ଖ୍) ମଦି ୄକୌଣସି ଏକ ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ଅୄଫଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ଯହିଥିଫ, ତାହା ଉୄଯ ୄକୌଣସି
ଅନିୟମ୍ିତତା େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତ୍ର (ଡ଼ି/ଏର) ୄପ୍ରଯଣ କଯାମାଆଥିଫ, ୄସବି ତ୍ର ୄପ୍ରଯଣ

କଯାମିଫାଯ 60 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କୁ ତା’ଯ ଉତ୍ତଯ ୄଦଫାକୁ ଡ଼ିଫ । ନିଦ୍ଧ୍ାଯିତ
ସଭୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ମଦି ୄକୌଣସି ଉତ୍ତଯ ପ୍ରାପ୍ତ ନହୁ ଏ ୄତୄଫ ଅୄଫଦନତ୍ରକୁ ଖ୍ାଯଜ
କଯିଦଅ
ି ମିଫ । ଏଯି ସ୍ଥୄ ସଂୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାଜିୄଷ୍ଟ୍ରଟଙ୍କ ଠାଯୁ ସ୍ୱୀକୃ ତି ସହ ସାନି ଅୄଫଦନତ୍ର
ଦାଖ୍ର କଯିଫାକୁ ଡ଼ିଫ।

ଗ) ଅନିୟମ୍ିତତା େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ

ତ୍ର ଅଯଏନଅଆ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଉରବ୍ଧ ଯହିଛ ି ।

ଅନିୟମ୍ିତତା େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ର୍ଦ୍ ାଇନଥିବାେୁ ଏୋର ଉତ୍ତର ର୍ଦ୍ଦବାର୍ଦ୍ର ବିଲମ୍ବ ଘଟିବାର
ଏେ ୋରଣ ର୍ଦ୍ବାି ବିର୍ଦ୍ବଚନା େରାଯିବନା ିଁ ।

) ୂଫ୍ଯୁ ଧିକୃ ତ ଏକ ଟାଆଟରକୁ ବାତି

କରାଗୄର ତାହା ଉୄଯ ଅଉ

ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କଯ ୄକୌଣସି ଦାଫି ଯହିଫ ନାହିଁ । ପ୍ରଚିତ ଗାଆଡ଼ରାଆନ ଏଫଂ ନିୟଭାଫୀ

ନୁ ସାୄଯ ବାତି କରାମାଆଥିଫା ଟାଆଟର ଅୄଫଦନ ଉୄଯ କାମ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ
।

ଙ) ଥୄଯ ୄଗାଟିଏ ଅୄଫଦନ ତ୍ର ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ୄହାଆଗୄର, ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କୁ ପଯୋଡ଼ିଂ

କତ୍ତ୍ୃକ୍ଷଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସାନି ଅୄଫଦନ ତ୍ର ଦାଖ କଯିଫାକୁ ଡ଼ିଫ । ପଯୋଡ଼ିଂ କତ୍ତ୍ୃକ୍ଷଙ୍କ
ଠାଯୁ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃ ତି ଫିନା ଅଯଏନଅଆ ଅୄଫଦନକାଯୀଙ୍କ ଠାଯୁ ସିଧାସଖ୍ ୄକୌଣସି
ଟାଆଟର ଅୄଫଦନ ଗ୍ରହଣ କଯିୄଫନାହିଁ ।

ଚ) ମଦି ତାହା ଞ୍ଚୀକୃ ତ ୄହାଆନଥାଏ, ୄତୄଫ ରିଖିତ ବାୄଫ କାଯଣ ପ୍ରଦଶ୍ନୂଫ୍କ, ମାଞ୍ଚ
ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ଟାଆଟକୁ ଯର୍ଦ୍ଦ କଯିଫାଯ କ୍ଷଭତା ୄପ୍ରସ୍ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ ଠାୄଯ ନୟସ୍ତ
ଯହିଛ।ି

ଛ) ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ଫିଧିଗତ ଫିଭବ ଓ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନକୁ ଏଡ଼ାଆଫା ସକାୄଶ ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ାଆେଁ
ଅୄଫଦନ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ତତସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିୄର୍ଦ୍ଦ୍ଶାଫୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ବାୄଫ ାନ ୂଫ୍କ
ଅୄଫଦନ କଯିଫାକୁ ଯାଭଶ୍ ଦିଅମାଆଛି ।

ଜ) ସଭାନ କିଭବା ନୁ ଯୂ ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ସୄେହ ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄପ୍ରସ୍ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ୄଫାରି ଫିୄଫଚନା କଯାମିଫ ।

ଝ) ଜୄଣ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଭୄଯ ୄକୌଣସି ତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ାଆେଁ ଅୄଫଦନତ୍ରକୁ ମାଞ୍ଚ
କଯାମିଫନାହିଁ । ୄକୌଣସି ସଂସ୍ଥା/ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ ୄସାସାଆଟି ଆଦୟାଦିଙ୍କ ନାଭୄଯ ତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ
ାଆେଁ କଯାମାଆଥିଫା ଅୄଫଦନ ତ୍ରକୁ ହିଁ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫ । ୄସଯି ସ୍ଥୄ, ୄସବି ନୁ ଷ୍ଠାନ/

ସଂସ୍ଥା/ କବ୍ନାନୀଙ୍କ ନାଭ ଟାଆଟର ୂଫ୍ଯୁ ପ୍ରି ପିକ୍ସ ବାୄଫ ୄମାଡ଼ାମାଆାଯିଫ ମଦ୍ୱାଯା ଫିବିନ୍ନ
ତ୍ରତ୍ରିକା ମାହାକି ସଭାନ/ ନୁ ଯୂ ପ୍ରସେ/ପ୍ରସେଭାନ ନାଭୄଯ ପ୍ରକାଶ ାଉଛି ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଯୂୄ ଯସ୍ପଯ ଠାଯୁ ୃଥକ୍ କଯାମାଆାଯିଫ ।

ଞ) ଞ୍ଜୀକଯଣ ୂଫ୍ଯୁ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥିଫା ଟାଆଟରକୁ ଫାଜୟାପ୍ତ କଯାମାଆାଯିଫ ମଦି ୄସହି
ପ୍ରକାଶନଯ ଫିଷୟଫସ୍ତୁ ସଭବାଦ ଓ ଜନ ସଭବାଦ ଉୄଯ ଟିପ୍ପଣୀ ଫଗ୍ୄଯ ଅସୁନଥିଫ ଥଫା
ଅୄଫଦନ କଯାମାଆଥିଫା ସଭୟୄଯ ଟାଆଟରୄଯ ସୂଚୀତ ତଥୟ ନୁ ସାୄଯ ୄସହି ପ୍ରକାଶନଯ
ଫିଷୟଫସ୍ତୁ ସଭାନ ୄହାଆନଥିଫ ।

ଟ) ମଦି ୄକୌଣସି ଏକ ସଭବାଦତ୍ର/ ପ୍ରକାଶନ ସଯକାଯଙ୍କ ଏକ ଫିବାଗ/ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରକାଶ
କଯାମିଫାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଥିଫ, ୄସବି ଟାଆଟରଯ ମାଞ୍ଚ ଅୄଫଦନ ସଂୃକ୍ତ ଫିବାଗଯ ଭୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
କଯାମିଫ ଏଫଂ ୄସହି ଟାଆଟର ତାଙ୍କ ନାଭୄଯ ହିଁ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫ ।

(17) ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାୄନାକ୍ତି : ୄକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ସଭବାଦତ୍ର/ତ୍ରିକାଯ ଟାଆଟର ମାଞ୍ଚ ୄକଫ
ିଅଯଫି ଅଆନ, ୧୮୬୭ ନୁ ସାୄଯ ସଭବାଦତ୍ର ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ ନିକଟୄଯ ୄସହି ସଭବାଦତ୍ରଯ
ଞ୍ଜୀକଯଣ ନିଭୄନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହାଯ ଥ୍ ନୁ ୄହେଁ ୄମ ଟାଆଟର ଭଂଜୁ ଯି ଏକ ୄଟ୍ରଡ ଭାକ୍/ ବ୍ରାଣ୍ଡ

ନାଭ, କବ୍ନାନୀ ନାଭ ବାୄଫ ଫିୄଫଚିତ ୄହଫ ଏଫଂ ଏବି ଉୄର୍ଦ୍ଦଶୟୄଯ ଅୄଫଦନକାଯୀ ସଂୃକ୍ତ
ଧିକାଯୀଙ୍କ ଠାଯୁ ୄଟ୍ରଡ଼ ଭାକ୍ ଅଆନ, କବ୍ନାନୀ ଅଆନଯ ଫୟଫସ୍ଥା ନୁ ସାୄଯ ଅଫଶୟକ ଭଞ୍ଜୁଯି

ରାବ କଯିଛନ୍ତି ୄଫାରି ଫିୄଫଚନା କଯାମିଫନାହିଁ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସଭସ୍ତ ଫିଫାଦ ସଂୃକ୍ତ ଦୁ ଆ କ୍ଷଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିଫାଦୀୟ ଫିଷୟ ୄଫାରି ଫିୄଫଚନା କଯାମିଫ ଏଫଂ ବାଯତୀୟ ସଭବାଦତ୍ର ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯ
ଏଥିୄଯ ୄକୌଣସି ଭୄତ କ୍ଷବୁକ୍ତ ୄହୄଫନାହିଁ ।
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