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ପୃ�ା 1

୧

ଆେବଦନ ନଂ: …… …… …… …… ……

(େକବଳ ଅଫି� ବ�ବହାର ପାଇଁ)

ପାଇଁ ଆେବଦନ ଫମ� |

ଫେଟା
ପାଇଁ େ��ାେସବୀ �ମାଣପ� େଯାଜନା |

ପାଇଁ ପାର�ାରିକ ସ�ଦାୟ �ା�� େସବା �ଦାନକାରୀ (VCSTCHPs) ପାଇଁ |
ଆେବଦନକାରୀ TCHP |

ପରୁା ନାମ:

ଲି�: ପରୁୁଷ / ମହଳିା | ଜନ�ଦନି:

େଯାଗାେଯାଗ ଠକିଣା:

ଗଁା: ତାଲୁକା: ପି� େକା�:

ଜ�ିା: ଆଧାର ନଂ:

େଟଲିେଫା� ନମ�ର: େମାବାଇ� ନମ�ର:

“ପରବିାର �ାଚୀନ” / “ଗୁରୁ” ର ବେିଶଷ�   ଯିଏ ଆେବଦନକାରୀ�ୁ ତାଲିମ େଦଇ�େଲ |

ପରୁା ନାମ: ସ�କ�:

େଯାଗାେଯାଗ ଠକିଣା:

ତାଲୁକା: ଜ�ିା: ପି� େକା�:

େଟଲିେଫା� ନମ�ର: େମାବାଇ� ନମ�ର:

TCHP ଭାବେର ଆପଣ�ର ବଷ�ର ଅଭି�ତା କମି�ା ଅଭ�ାସ: ବଷ�

ଅଭ�ାସର �ି� ତାଲିକା କର:
ସାଟ�ଫିେକ� ପାଇଁ େକଉଁ �ି� (ଗୁଡକି) ମଲୂ�ା�ନ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛ�?ି

ସାଧାରଣ େରାଗ ପାର�ାରକି ଜନ� ଆେଟ�ା� |

ଜ�ି� ପାର�ାରକି ଅ� ିେସଟଂି |

ବଷିା� କାମଡ଼ୁା | ଆ��ାଇଟ�ି

ଆପଣ ପବୂ�ରୁ କ Pr ଣସ ିPrCB ସହତି ପ�ୀକୃତ େହାଇଛ� ିକ?ି ହଁ ନା
ଆପଣ�ର ଆେବଦନ ପବୂ�ରୁ �ତ�ାଖ�ାନ କରାଯାଇ�ଲା କ?ି ହଁ ନା
ଯଦ ିପବୂ�ରୁ ସାଟ�ଫିେକ� େହାଇଛ ିକମି�ା ମଲୂ�ା�ନ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରାଯାଇଛ ି|
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ସମାନ େଯାଜନା, ଆପଣ�ର ଆେବଦନ ନମ�ର ଦଶ�ା�ୁ?

େଘାଷଣା:
ମଁ ୁଏଠାେର େଘାଷଣା କେର େଯ େମାର �ାନ ଏବଂ ସାମଥ�� ଅନୁଯାୟୀ ମଁ ୁପାର�ାରକି / େଲାକ �ଦାନ କେର |

ହବ�ାଲ ed ଷଧ ସହତି �ାଥମିକ �ା�� ଅବ�ା ପାଇଁ ଚକି�ିା ଏବଂ େମା ପରବିାର �ାଚୀନ� � trained ◌ାରା ତାଲିମ �ା� /
ଗୁରୁ ଉପେରା�େର ଉେ�ଖ କରଛି� ିଏବଂ ମଁ ୁେମାର େରାଗୀମାନ�ୁ ସାହାଯ�େର କ treatment ଣସ ିଚକି�ିା େଯାଗାଇ େଦଉ ନାହ� |
ଆେଲାପା� କମି�ା େହାମିଓପା�ର medicines ଷଧ | ମଁ ୁଏଠାେର େଘାଷଣା କେର େଯ ଉପେରା� େମା � provided ◌ାରା �ଦାନ କରାଯାଇ�ବା ସମ� ସଚୂନା |
ସତ�ବାଦୀ ଏବଂ େମା �ାନର ଉ�ମ ଅେଟ |

ମଁ ୁଆ�-�ମାଣିତ 3 ପାସେପାଟ� ସାଇ� ଫେଟା�ା� ଆବ� କରଛି ି|

TCHP ର ନାମ

ଆେବଦନକାରୀ TCHP କମି�ା
ଆେବଦନକାରୀ TCHP ର ଥ� ଇେ�ସ� |

ତାରିଖ (dd / mm / yyyy) �ାନ

ବ�ା�ର ନାମ: DD ନା: ତାରିଖ:

ପୃ�ା 2
୨

ନମି�ଲି�ତ ଫମ�ଗୁଡକି ମ� ଆେବଦନକାରୀ� ଦ�ଖତ କରିବାକୁ େହବ |
TCHP ଏବଂ ଆେବଦନ ସହତି ଦାଖଲ |

ଅନୁେମାଦନ:

େସଲ� େଘାଷଣା

ମଁ…ୁ ................................................ .................................................. ..... (TCHP ର ନାମ),

ନ�ିିତ କର, ମଁ ୁେମା ସ�ଦାୟକୁ ପାର�ାରକି �ା��େସବା �ଦାନ କେର |

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

େମା ପରବିାର / ଗୁରୁ�ଠାରୁ �ା� �ାନ ଏବଂ କ skills ଶଳ ଅନୁଯାୟୀ | ମଁ ୁବୁ that ◌ିପାରୁଛ ିଯଦ ିମଁୁ

େଯକ any ଣସ ିଆନୁ�ାନକି medicine ଷଧର େମାର େସବା େଯାଗାଇବାକୁ ଦାବ ିକରୁ�ବା େଦ�ବାକୁ ମିଳଛି ିକମି�ା

େମାର ସାଟ�ଫିେକ� କୁ ଭୁଲ ଭାବେର ଉପ�ାପନ କେର, ପରବ��ୀ ସମୟେର, େମାର �ମାଣପ� ହୁଏତ �ଗିତ ଏବଂ / କମି�ା |

�ତ�ାହାର
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ମଁ ୁଏହା ମ� ନ�ିିତ କେର େଯ �ା��େସବା େଯାଗାଇବାେର ସ�ମ େହବା ପାଇଁ େମାର � health ◌ା�� ଏବଂ ସ�ୁ ମନ ଅଛି

େସବାଗୁଡକି ଏବଂ େଯେତେବେଳ େମା �ା��େର ପରବି��ନ ଆେସ େସେତେବେଳ ଏହା ଆପଣ� ନଜରକୁ ଆଣିବ ଯାହା କରବି |

ପାର�ାରକି ସ�ଦାୟ �ା�� େସବା �ଦାନକାରୀ (TCHP) ଭାବେର େମାର କାଯ��କଳାପ ଉପେର �ତକୂିଳ �ଭାବ ପକାଇଥାଏ | ମଁୁ

ବୁ understand �ୁ ଯଦ ିପରବ��ୀ ସମୟେର TCHP ଭାବେର େମାର କ��ବ� ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯଦ ିମଁ ୁ�ା��-�ାନୀ ନୁେହଁ |

ତାରଖି, େମାର �ମାଣପ� �ଗିତ ଏବଂ / କମି�ା �ତ�ାହାର କରାଯାଇପାେର |

ମଁ ୁେମାର କାଯ��େ��େର ଏକ ନରିାପଦ ଏବଂ ଦାୟି� environment ପ�ୂ� ପରେିବଶ ନ�ିିତ କରବି ିଏବଂ ଗୁଣା�କ ଯ� �ଦାନ କରବି ି|

େଯଉଁମାେନ େମାଠାରୁ ଏହା େଖାଜ� ି|

ମଁ ୁନ�ିିତ କେର େଯ ମଁ ୁଏହ ିେଘାଷଣାର ଏକ ଅଂଶ ଗଠନ କରୁ�ବା ଡକୁ�େମ�୍ ପ read ◌ିଛ ିଏବଂ / କମି�ା ବୁ understood ◌ିଛ ି|

TCHP ର ନାମ ……………………………………………………………………………

ଆେବଦନକାରୀ TCHP କମି�ା
ଆେବଦନକାରୀ TCHP ର ଥ� ଇେ�ସ� |

ତାରିଖ ……………………… (dd / mm / yyyy) �ାନ …………… .... …………………

ପୃ�ା ।।
3

ଆଦଶ� ଆଚରଣ ବ�ି

ପାର�ାରକି ସ�ଦାୟ �ା�� େସବା �ଦାନକାରୀ� େସ��ାକୃତ �ମାଣପ� ପାଇଁ େଯାଜନା |
(VCSTCHP) �ାଥମିକ �ା��େସବାେର TCHP �ାରା େଖଳାଯାଇ�ବା ଭୂମିକାର ଗୁରୁ�କୁ �ୀକାର କେର |
(http://www.qcin.org/Traditional-Community-Healthcare Providers.php) |

ଫଳ�ରୂପ, ଏକ ଦାୟି� ,, ନରିାପଦ ଏବଂ ସରୁ�ିତ ନ�ିିତ କରବିା TCHP ର ଦାୟି�। |
େଯଉଁମାେନ ଯ� ନଅି� ିେସମାନ� �ତ ିପରେିବଶ |

TCHP ଗୁଡକି ପାଇଁ ସେବ�ା� କାଯ�� ମାନକୁ ସମଥ�ନ କରବିାକୁ, ମଁ ୁନମି�ଲି�ତ ଭି�ଭୂିମି �ହଣ କେର |
ନୀତଗୁିଡକି:

1. ମଁ ୁେଭଦଭାବରୁ ଦୂେରଇ ରହବି ିକମି�ା ଏହାକୁ େଖାଜୁ�ବା ବ��ି�ୁ ଯ� େନବାକୁ ମନା କରବି ି|
ମଁ,ୁ ଜାତ,ି ଲି�, ଯ sexual ନ ଆଭିମଖୁ�, ଧାମ�କ କମି�ା ଜାତୀୟ ଉ�� ିଉପେର ଆଧାରତି |

2. ମଁ ୁସାଥୀମାନ� ମା�ମେର �ା��େସବା େସବାେର େମାର �ାନ ଏବଂ କ skills ଶଳ ବ�ିାର କରବି-ି
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ସଭା, ଶ�ିାଗତ କାଯ��କଳାପ ଏବଂ ଅ�ୟନ |
3. � cert ◌ୀକୃତ�ା� �ା�� େସବା �ିମେର ମଁ ୁଏକ ନ ical ତକି ଏବଂ ନ moral ତକି ଅଭ�ାସ ବଜାୟ ର�ବ ି|
କାରଣ ଏବଂ େମାର �ମାଣପ�କୁ ଭୁଲ ଉପ�ାପନ କରବି ନାହ� |

4. ମଁ ୁଏକ ସ�ୁ ଜୀବନଶ lifestyle ଳୀ ଅନୁସରଣ କରବି ି|

5. ମଁ ୁନରିାପଦ କାଯ�� ପରେିବଶ ଏବଂ ସମ�� ସହତି କାଯ�� ସ�କ� �ାପନ ଏବଂ ପରଚିାଳନା କରବି ି|
�ା��େସବା େଖାଜୁ�ବା ବ��ି |

6. ମଁ ୁେମାର କାଯ��େର ମାନବକିତାର ଏକ ମେନାଭାବ ବ cultiv ◌଼ାଇବ ିଏବଂ ସ�ଦାୟର �ା��କୁ ସମଥ�ନ କରବି ି|
ପଦେ�ପ

7. ମଁ ୁେକବଳ େମାର �ା��େସବା �ିେ� ମାମଲା ପରଚିାଳନା କରବି ିଏବଂ େଯକ any ଣସ ିଜରୁରୀକାଳୀନ ପର�ିତିକୁି େରଫ� କରବି ି|
ନକିଟ� �ା�� ସବୁଧିା

8. ସମ� ପାର�ାରକି �ା��େସବା ସମ��ୀୟ �ସ�େର, ମଁ ୁସେବ�ା�ମ ଅଭ�ାସ ଏବଂ �ଣାଳୀ ବଜାୟ ର�ବ ି|
ଏବଂ �ମାଗତ ଭାବେର �ାନ ଏବଂ କ skills ଶଳ ବୃ� ିକରବିାକୁ େଚ�ା କର |

9. ମଁ ୁେମାର �ାନ, େସବା ଏବଂ କାଯ�� ସ�ଠନଗୁଡ଼କୁି �� ଏବଂ ପାଇଁ େଦେଖ |
େମା ସ�ଦାୟର େଲାକ� ଲାଭ |

10. ମଁ ୁଅଖ�ତାକୁ ସ�ାନ େଦବ ିଏବଂ �ା��େସବା େଖାଜୁ�ବା ସମ� ବ��ି� କଲ�ାଣ ର�ା କରବି ି|
େମା ଠାରୁ, ଏବଂ �ୀକାର କର େଯ େସମାନ� ବଷିୟେର େଯକ information ଣସ ିସଚୂନା ର�ା କରବିା ଆମର କ��ବ� |
େସବା େଯାଗାଣ ��ିୟାେର �ା� |

11. ମଁ ୁକ any ଣସ ିବ�ିାପନ, କ announcement ଣସ ିେଘାଷଣା, ସବ�ସାଧାରଣ ବବୃି� ିଅ�ଭ�ୁ � କରବି ିନାହ� |
କମି�ା େମା �ାରା ��ୁତ େ�ା�ାହନମଳୂକ ସାମ�ୀ, କମି�ା ଆମ କାଯ��କଳାପ ବଷିୟେର ଜନସାଧାରଣ�ୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ |

12. ମଁ ୁସବ�ସାଧାରଣ ବବୃି�,ି ବ�ିାପନ ଇତ�ାଦ ିକରବି ିନାହ� ଯାହା ମିଥ�ା, ଠକ,
ବ�ିା�କାରୀ କମି�ା �ତାରଣାକାରୀ |

13. ମଁ ୁେମାର କାଯ��େ��େର େମାର ସାଟ�ଫିେକ� (ଉଭୟ ପା��) ଦୃଶ�ମାନ ଭାବେର �ଦଶ�ନ କରବି ି|

TCHP ର ନାମ ……………………………………………………………………………

ଆେବଦନକାରୀ TCHP କମି�ା
ଆେବଦନକାରୀ TCHP ର ଥ� ଇେ�ସ� |

ତାରିଖ ……………………… (dd / mm / yyyy) �ାନ …………………… .... …………।

ପୃ�ା 4
4

ମାଗଣା �ାଥମିକ ସଚୂନା ବଷିୟବ�ୁ |

ଭାଗ 1: ସଚୂନା ସ�ି |
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ତୁମର �ାନ ଏବଂ ଦ�ତା ଭି�କି ଦ�ତାର ଏହ ିମଲୂ�ା�ନ ଅଧୀନେର ଚାଲିଛ ି|
�ାଲିଟ ିକାଉନସ�ି ଅ� ଇ�ିଆ (QCI) - �ାନୀୟ �ା�� ପର�ରାର ପନୁଜ�ୀବନ ପାଇଁ ଫାଉେ�ସ� |

(FRLHT) ପାର�ାରକି ସ�ଦାୟ �ା�� �ଦାନକାରୀ� ପାଇଁ େ��ାେସବୀ �ମାଣପ� େଯାଜନା |

(VCSTCHP) (http://www.qcin.org/Traditional-Community-Healthcare-Providers.php) |

ମ oral �କ ମଲୂ�ା�ନ, େକ� ଉପ�ାପନା ମା�ମେର ମଲୂ�ା�ନ କରାଯିବ,

ବ�ବହାରକି �ଦଶ�ନ ଏବଂ େ�� ଯା� | ତୁମର ଅଭ�ାସ ଏବଂ

medicines ଷଧ, �ଣାଳୀ ଏବଂ କ ques ଶଳ ଯାହା ଆପଣ ସମାନ ଭାବେର ବ�ବହାର କର� ିତାହା �କାଶ େହାଇପାେର |

ତୁମର ମଲୂ�ା�ନ ସମୟେର ଅଧୀନେର �ବା �ତଶି�ତ ିଏବଂ ବା�ତାମଳୂକ ଅନୁଯାୟୀ |

ଜାତୀୟ ନୟିମ, �କାଶତି ସଚୂନାକୁ େଗାପନୀୟ ଭାବେର �ହଣ କରାଯିବ | ସଚୂନା

ସଂଗହୃତି େକବଳ �ାନ ଏବଂ �ମାଣପ�ର ମଲୂ�ା�ନ ଉେ�ଶ�େର | ତୁମର ଅଂଶ�ହଣ

ଏହ ିମଲୂ�ା�ନେର େସ��ାକୃତ ଏବଂ ମଲୂ�ା�ନରୁ �ତ�ାହାର କରବିାର ଆପଣ�ର ସମ� ଅ�କାର ଅଛ ି|

େଯକ ever ଣସ ିକାରଣ ନ�� ନକର ି|

ତୁମର �ାନ ଏବଂ କ ill ଶଳର ମଲୂ�ା�ନର ସଫଳ ସମା�ି ପେର, ତୁେମ ସାଟ�ଫିେକ� ପାଇବ |

�ା��େସବାର ନ�ି�� �ି� ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମର ମଲୂ�ା�ନ କରାଯାଇ�ଲା | ସାଟ�ଫିେକ�

5 ବଷ� ପାଇଁ ଏକ ବ valid ଧତା ରହବି | ଯଦ ିଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ� ିେଯ ଆପଣ ଏହା �ାରା ଉପକୃତ େହାଇଛ� ି|

ସାଟ�ଫିେକ� ଆପଣ ପନୁ ert ଯା� ପାଇଁ ଆେବଦନ କରପିାରେିବ ଏବଂ ଏହାର ��ିୟା କରବିାକୁ ପଡବି |

ତୁମର �ାନ ଏବଂ କ skills ଶଳର ମଲୂ�ା�ନ |

େମଡକିା� ଭାବେର କ registration ଣସ ି�କାରର ପ�ୀକରଣ ଦାବ ିପାଇଁ ସାଟ�ଫିେକ� ଆପଣ�ୁ ଅନୁମତ ିେଦବ ନାହ� |

ମଖୁ�େ�ାତ ଚକି�ିା ବ�ବ�ାେର ଅଭ�ାସକାରୀ କମି�ା ଅ�ଭ�ୂ � |

ଭାଗ 2: ଆେବଦନକାରୀ TCHP ର େସ��ାକୃତ ସ�ତ ି|

ମଁ ୁ………………………………………………………………… .......... (ଆେବଦନକାରୀ TCHP ନାମ)

ଉପେରା� ବଷିୟେର ପ read ◌ିଛ� ି/ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ େମା ପାଇଁ କ qu ଣସ ି�ଶ� �� କରବିାକୁ ସେୁଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ ି|

ସ�ୁ� େମାର ମଲୂ�ା�ନ ପାଇଁ ଆବଶ�କ ଅନୁଯାୟୀ ସଚୂନା ବା�ବିାକୁ ମଁ ୁରାଜ ିଅେଟ |

TCHP ର ନାମ ……………………………………………………………………………

ଆେବଦନକାରୀ TCHP କମି�ା
ଆେବଦନକାରୀ TCHP ର ଥ� ଇେ�ସ� |

ତାରିଖ ……………………… (dd / mm / yyyy) �ାନ ………………………। …………
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ପୃ�ା 5
5

�ାମ / ପ�ାୟତ �ାମ ସଭା �ାରା ଅନୁେମାଦନ /
�ାମପ�ାୟତ / �ାନୀୟ �ଶାସନ

( ଦୟାକର ିନ�ିିତ କର�ୁ (କ) ପରଚିୟ, (ଖ) ଆବାସକି ଠକିଣା, (ଗ) ଅଭ�ାସ କରୁ�ବା ବଷ� ସଂଖ�ା, (ଘ)
ଅଭ�ାସ ର �ି� ଏବଂ (ଇ) ଆପଣ� ଗଁା ସ�ଦାୟେର TCHP ର ଉପେଯାଗୀତା)

ଆେମ ଏଠାେର ଦଶ�ାଇଛୁ େଯ �ୀ / �। ……………………। …………………………………… .. ……… ...

ପଅୁ / daughter ◌ିଅ / �ାମୀ / ପ�ୀ �ୀ / �। ……………… ..… ... ……………………………… ..

�ାମେର TCHP ଭାବେର ଅଭ�ାସ କରୁଛ ି……………………………………………………………… �ାମ,

……………………………………। …… ... େପା�, …………। ……। ……………। …………… .. ତାଲୁକା,

…………………………………। ………। ଜ�ିା, ……………………………………………… ରାଜ�

େଯେହତୁ ……… .......… ବଷ� ଆେମ ଏହା ମ� ଦଶ�ାଇଛୁ େଯ େସ ପାର�ାରକି ସ�ଦାୟ େଯାଗାଉଛ�ି

ନମି�ଲି�ତ ଅଭ�ାସ ଧାରା ପାଇଁ �ା��େସବା ନମି�େର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଛ ି(ଦୟାକର ିନ�ି�� କର�ୁ);

………………। ………………………………………। ……। …………………………………। …………

……………………………। ……………………………। ……। ………………………। ……………

…। ………………………………………। ………………… ... ……… ... …………। …………………… ..

…। ………………………………………। ………………… ... ……… ... …………। …………………… ..

ଆେମ � / ◌ୀକାର କରୁଛୁ େଯ �ୀ / Smt ର େସବା ………………………………………………………

େଯେହତୁ ଏକ TCHP ଆମ ଗଁା ସ�ଦାୟ ପାଇଁ ଅତ�� ଲାଭଦାୟକ ଅେଟ |

TCHP ର ନାମ ……………………………………………………………………………

ଦ�ଖତ କମି�ା ଥ� ଇେ�ସ� ଏବଂ ସ�ି ………………………………………………………
(ରା�ପତ ି/ ସଚବି)

ତାରିଖ ……………………… (dd / mm / yyyy) �ାନ ……………………। ……………
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(ଏହ ିଡକୁ�େମ� �ାମ ସଭା / �ାମପ�ାୟତ / �ାନୀୟରୁ �ା� େହବ |
ସରକାରୀ ସଭାପତ ିକମି�ା TCHP ର ବାସ�ାନର ସଚବି)


