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ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୨ 

ନଦିଦେଶନୋମୋ 

ଏସ୍.ଓ. ୫୮୧ (ଇ) –ଯେଯେତୁ,ଯେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ଏବଂ ସବଚସାଧାରଣ ବଭିିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା 
ଯସମାଯନ ଉପଯୋଗ େରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା ସମୂେର ବାରି୍ଷେ ମୂଲ୍ୟ ୋୋ ଅତ ିେମ୍ଯର ତାୋର ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ 
ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା ଅଣ ୁଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ନେିଟରୁ କ୍ରୟ େରିଯବ; 

ଆଉ ଯେଯେତୁ, ଜଲି୍ଲା ଶିଳ୍ପ ଉଯଦୟାଗ ଯେନ୍ଦ୍ରସମୂେ େିମବା ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ ଉଯଦୟାଗ େମିସନ ବା ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ ଉଯଦୟାଗ ଯବାଡ଼ଚ 
ବା େଏର୍ ଯବାଡ଼ଚ ବା ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନଗିମ ବା େସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ େସ୍ତତନ୍ତ ନଯିଦଚଶାଳୟ ଅଥବା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଉଯଦୟାଗ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନରି୍ଦ୍ଚାରଣ େରାୋଇଥିବା ଅନୟ ଯେଯେୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସେତି ଯେଉଁ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେ ପଞ୍ଜୀେୃତ 
ଯୋଇଥିଯବ ଯସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସବଚସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତ ି(Public Procurement Policy) ଲ୍ାଗୁ ଯେବ; 

ଆଉ ଯେଯେତୁ, ସମାନୁପାତେି, ନୟାୟ ନରିଯପକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ରତଯିୋଗିତାମୂଳେ ଓ ଲ୍ାଭଦାୟେ ଏେ ପର୍ଦ୍ତ ିଅନୁସରଣ ପୂବଚେ 
ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା ଯୋଗାଣ ନମିଯନ୍ତ ଉଦଷି୍ଟ ଆଯଦଶଗୁଡ଼ିେର େିଣାେିଣି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସୁବଯିବଚତି ଅଭୟାସ ଓ ୋେଚୟୋରିତାେୁ ପାଳନ 
େରୁଥିବା ପ୍ରତଯିୋଗିତାମୂଳେ ଆଗ୍ରେ ଭଳ ିଯମୌଳେି ନୀତନିୟିମ ଉପଯର ସବଚସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତ ି(Public Procurement 
Policy) ନଭିଚର େଯର ଏବଂ  

ପୁଣି ଯେଯେତୁ, ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ସମୂେର ଯପ୍ରାତ୍ସାେନ ତଥା ବିୋଶ ପ୍ରକି୍ରୟାେୁ ସୁଗମ େରିବା ପାଇଁ ଯେନ୍ଦ୍ର ସରୋର 
େିମବା ରାଜୟ ସରୋର ଉଭୟ ଭିତରୁ େିଏ ବ ିେୁଅନୁ୍ତ ନା ୋେିଁେି ଆଯଦଶନାମା ବଳଯର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ 
ଓ ଯୋଗାଣ େରାୋଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା ସମୂେର କ୍ରୟ ସଂପେିତ ଚୟନ ନୀତ ି (preference policy)େୁ ନଜିର 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଥବା ସଂପକୃ୍ତ ବଭିାଗ ସମୂେ େିଏ ବ ି େୁଅନୁ୍ତ ଯସମାନଙ୍କ ଜରିଆଯର େିମବା ନଜିର ସାୋେୟପ୍ରାପ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବା 
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଅନୁସାଯର ବଜି୍ଞାପିତ େରିଯବ I 

ସୁତରାଂ, ବତ୍ତଚମାନ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଯଦୟାଗ ବେିାଶ (MSMED) ଆଇନ ୨୦୦୬ର ବଭିାଗ ୧୧ଯର ପ୍ରଦାନ 
େରାୋଇଥିବା କ୍ଷମତାେୁ ୋେଚୟୋରୀ େରି ଯେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ଆଯଦଶନାମା ବଳଯର ନଜିର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ସଂପକୃ୍ତ ବଭିାଗ ଅଥବା 
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ସମୂେ ସାୋେୟଯର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ େରାୋଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ 
ଯସବା ସମୂେର କ୍ରୟ ସଂପେିତ ସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତ ି(Public Procurement Policy), (ୋୋେୁ ଏୋ ପରଠାରୁ ଯେବଳ 
Policy ବା ନୀତ ିଭାଯବ ଉଯଲ୍ଲଖ େରାେିବ)େୁ ବଜି୍ଞାପିତ େରଯବ I  

୨.  ସଂକି୍ଷପ୍ତ ନୋମ ଏବଂ  ପ୍ରୋରମ୍ଭ  

(୧)  ଏେ ିଆଯଦଶେୁ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ (MSEs) ଆଯଦଶ ୨୦୧୨ ନମିଯନ୍ତ ସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତ ି (Public 
Procurement Policy) ଭାଯବ ନାମିତ େରାୋଇଛIି 

(୨)  ୨୦୧୨ ମସିୋ ଅପି୍ରଲ୍ ପେଲି୍ା ତାରିଖଠାରୁ ଏେ ିଆଯଦଶନାମା ୋେଚୟୋରୀ ଯେବ I 
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୩.  ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଦପୋଦ୍ୟୋଗମୋନଠୋରୁ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ କ୍ରୟ -  

(୧)  ତନି ିବର୍ଷଚର ସମୟ ୋଳ ମଧ୍ୟଯର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ େରାୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ 
େରାୋଇଥିବା ଯସବା ସମୂେରୁ ଯଗାଟଏି ବର୍ଷଚଯର ଯମାଟଯର ଯେଯତ ପରିମାଣ କ୍ରୟ େରାୋଏ ତାୋର ୋରାୋରି 
ସବଚନମିନ ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ କ୍ରୟୋସଲ୍ େରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ୨୦୧୨-୧୩ ଓ ତା’ପରଠାରୁ ପ୍ରଯତୟେ ଯେନ୍ଦ୍ର 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ବଭିାଗ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ 
ଯସବା କ୍ରୟ େରିବା ଲ୍ାଗି ଏେ  ବାରି୍ଷେ ଲ୍କ୍ଷୟ ସ୍ଥିର େରିଯବ I I 

(୨)  ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା କ୍ରୟ େରିବା ଲ୍ାଗି ଯେଉଁ ବାରି୍ଷେ ଲ୍କ୍ଷୟ ସ୍ଥିର େରାେିବ ଯସଥିଯର ବୃେତ୍ ଉଯଦୟାଗ ତଥା ଜାତୀୟ 
କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନଗିମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ମିଳତି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙୁ୍କ 

ଉପସଂବଦିା (subcontract) ଯୋଗାଇବା ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ଯୋଇରେବି। 

(୩)  ତନି ିବର୍ଷଚର ସମୟ ଅବଧି ପଯର ଅଥଚାତ୍ ୨୦୧୫ ମସିୋ ଅପି୍ରଲ୍ ପେଲି୍ା ତାରିଖଠାରୁ ବାରି୍ଷେ ସବଚନମିନ ଶତେଡ଼ା ୨୦ 
ଭାଗ କ୍ରୟ େରିବା ନମିଯନ୍ତ ସି୍ଥର ଯୋଇଥିବା ସାମଗି୍ରେ ଲ୍କ୍ଷୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳେ େରାେିବ I  

(୪)  ଯେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାଯନ 
ବାରି୍ଷେ ଲ୍କ୍ଷୟ ୋସଲ୍ େରିବା ଲ୍ାଗି ବଫିଳ ଯେଯବ ଯସମାଯନ ଏେ ିନୀତ ିଅନୁୋୟୀ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଯଦୟାଗ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଯର ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଯଦୟାଗ ସଚବିଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନଯର ଗଠିତ ଯୋଇଥିବା ରିଭୁୟ େମିଟି 
ନେିଟଯର ଯସେ ିବଫିଳତାର ସପ୍ରମାଣ ୋରଣ ଦଶଚାଇଯବI  

୪.  ଅନୁସୂଚତି ଜୋତ ିଓ ଉପଜୋତ ିଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପରିଚୋଳିତ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗମୋନଙ୍କ ନମିଦେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥୋ- 

ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା କ୍ରୟ େରିବା ଲ୍ାଗି ସ୍ଥିର େରାୋଇଥିବା ବାରି୍ଷେ 
ଲ୍କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି ଓ ଉପଜାତି ଉଯଦୟାଗୀମାନଙ୍କ ମାଲି୍ୋନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ 
ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା କ୍ରୟ େରିବା ନମିଯନ୍ତ ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗର ଏେ ଉପ-ଲ୍କ୍ଷୟ (ଅଥଚାତ୍ ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗରୁ ଶତେଡ଼ା ୪ ଭାଗ) 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଯବ ଧାେଚୟ େରାେିବI ଅବଶୟ େଦ ିଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଉପଜାତ ିଉଯଦୟାଗୀମାନଙ୍କ ମାଲି୍ୋନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ 
କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେ ନଲି୍ାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରକି୍ରୟାଯର ଯୋଗ ଯଦବାଯର େିମବା ନଲି୍ାମ ପ୍ରସ୍ତାବର ଆବଶୟେତା ଓ ଏଲ୍.ଆଇ. ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ 
େରିବାଯର ବଫିଳ େୁଅନ୍ତ ି ଯତଯବ ଯସପରି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯସମାନଙ୍କଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା କ୍ରୟ େରିବା ଲ୍ାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଯବ ଯେଉଁ 

ଶତେଡ଼ା ୪ ଭାଗ ଉପ-ଲ୍କ୍ଷୟଧାେଚୟ େରାୋଇଥିଲ୍ା ତାୋ ଅନୟାନୟ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ େରାେିବ। 

୫.  ବୋରି୍ଷକ ବବିରଣୀଦର ଧୋର୍ଯେୟ କକ୍ଷୟ ସ୍ପରକେୀତ ସୂଚନୋ ପ୍ର୍ୋନ - 

(୧)  ନୀତେୁି ଶକି୍ତଶାଳୀ େରିବା ପାଇଁ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ସରୋରୀ କ୍ରୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଲ୍ାଭ େରିବା 
ଯେଉଛ ି ଯବଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ଏବଂ ଏେ ି ଉଯଦଶୟଯର ପ୍ରଯତୟେ ଯେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ବଭିାଗ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ 
ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ନଜି ନଜିର ବାରି୍ଷେ ବବିରଣୀଯର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ନେିଟରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ 
ଯସବା କ୍ରୟ େରିବା ପାଇଁ ଧାେଚୟ େରାୋଇଥିବା ଲ୍କ୍ଷୟ ଏବଂ ତା’ସେତି ଯସ ଦଗିଯର ୋସଲ୍ େରାୋଇଥିବା ସଫଳତା 
ସମବନ୍ଧୀୟ ବବିରଣୀ ଦାଖଲ୍ େରିଯବI  
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(୨)  ବଭିିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ବିଭାଗ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଦ୍ୱାରା ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙୁ୍କ 
ଯୋଗାଇ ଦଆିୋଉଥିବା ସୋୟତା ସଂପେଚଯର ଭଲ୍ଭାଯବ ଅବଗତ ଯେବା ପାଇଁ ବାରି୍ଷେ ବବିରଣୀ ଦାଖଲ୍ ୋେଚୟର 

ବାଟ ସୁଗମ େରିବ। 

୬.  ନକିୋମଦର ୍ର ଦକୋଦେସନ୍ - 

(୧)  ନଲି୍ାମ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର େଦ ିଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ବୟତୀତ ଅନୟ ୋୋରିଠାରୁ ଯୋଯଟସନ୍ ଦର ୧.୧ ଯୋଇ ଆସିଥାଏ 
ତା’ଯେଯଲ୍ ଶତେଡ଼ା ଏଲ୍୧+୧୫ର ମୂଲ୍ୟ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟଯର ଦର ଯୋଯଟସନ୍ େରି ନଲି୍ାମଯର ଭାଗ ଯନଉଥିବା ଅଣୁ 
ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେର ଯସେ ିମୂଲ୍ୟେୁ ୧.୧ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତର ପେଚୟନ୍ତ ଖସାଇ ଯସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶୟେୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ 
ଯସବାର େିଛ ିଅଂଶ ଯୋଗାଇବା ସୋଯଶ ଅନୁମତ ିଦଆିେିବ ଏବଂ ସଂପକୃ୍ତ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗେୁ ଯମାଟ ନଲି୍ାମ 

ମୂଲ୍ୟର ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ପେଚୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା ଯୋଗାଣ େରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିେିବ। 

(୨)  େଦ ି ଏୋଧିେ ସଂଖୟାଯର ଯସେ ି ଧରଣର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ନଲି୍ାମଯର ଯୋଗ ଯଦଇଥିଯବ ତା’ଯେଯଲ୍ 

ନଲି୍ାମଭୁକ୍ତ ଯସେ ିସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା ଯୋଗାଣ ପରିମାଣେୁ ଆନୁପାତେି ଭାଯବ ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ବାଣ୍ଟ ିଦଆିେିବ। 

୭.  ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ପୋଇଁ ଉଠୋଦ୍ୋକୋନ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ - 

ଯେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟବା ବଭିାଗ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଉଠାଯଦାୋନ ବେିାଶ ୋେଚୟକ୍ରମ େିମବା 
େିଣାଳ-ିବେିାଳି ସମାଯବଶର ଆଯୟାଜନ େରି ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ସମୟର ଆବଶୟେତାେୁ ଆଖି ଆଗଯର ରଖି ଏେ ନଦିଷି୍ଟ ସମୟ ୋଳ 
ସୋଯଶ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ଗୁଡ଼ିେ ସେତି ମୂଲ୍ୟ ଚୁକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆବର୍ଦ୍ ଯୋଇ ଉପେୁକ୍ତ ଉଠାଯଦାୋନ ବେିଶିତ େରିବା ଦଗିଯର 
ଆବଶୟେୀୟ ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ େରିଯବ I 

୮.  ଦେବସୋଇଟ୍ ଜରିଆଦର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗମୋନଙ୍କ ନକିେରୁ କ୍ରୟ କରିବୋ ପୋଇଁ ବୋରି୍ଷକ ଦର୍ଯୋଜନୋ - 

ଯେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ବଭିାଗ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା ପ୍ରଭୃତି େିଣିବା 
ପାଇଁ ବାରି୍ଷେ କ୍ରୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରିଯବ ଏବଂ ତାୋେୁ ଯସମାନଙ୍କ ବଭିାଗୀୟ ଯେବସାଇଟ୍(official website)ଯର 
ଅପଯଲ୍ାଡ଼୍ େରିଯବ େଦବାରା ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ଗୁଡ଼ିେ ବଭିିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ରୟ ଆବଶୟେତା ବରି୍ଷୟଯର ଆଗରୁ ସୂଚନା ପାଇବା 
ଲ୍ାଗି ସକ୍ଷମ ଯୋଇପାରିଯବ I 

୯.  ସରକୋରୀ କ୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟୋଦର ଅନୁସୂଚତି ଜୋତ ି ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜୋତଙି୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପରିଚୋଳିତ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ସଦମତ 
ସମସ୍ତ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିସୋଧନ  

ସରୋରୀ କ୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟାଯର ଅନୁସୂଚତି ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତଙି୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ଗୁଡ଼ିେର 
ଅଂଶଗ୍ରେଣଯର ଅଭିବୃର୍ଦ୍ ିଘଟାଇବା ନମିଯନ୍ତ ଯେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟବା ବଭିାଗ ବା ପବିିକ୍ ଯସେଟର୍ ଅଣ୍ଡରଯଟେିଙ୍୍ଗ ଗୁଡ଼ିେ 
ନମିନଲି୍ଖିତ ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ େରିଯବ, େଥା – 

େ)  ଅନୁସୂଚତି ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ଗୁଡ଼ିେ ନମିଯନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ 
ବଭିାଗ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଠାଯଦାୋନ ବେିାଶ ୋେଚୟକ୍ରମ 
ବା ବେିାଳି-େିଣାଳ ିସମାଯବଶର ଆଯୟାଜନ େରାେିବ; 
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ଖ)  ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତଙି୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ଗୁଡ଼ିେୁ ଅଧିେରୁ ଅଧିେ 
ନଜିର ବୟବସାୟିେ ସଂଗଠନ ତଆିରି େରିବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟଯର ସାମିଲ୍ େରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ 
ନଗିମ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟରି ୋେଚୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା େରାେିବ ଏବଂ 

ଗ)  ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନଗିମ ନିଜର ଏେମୁଖୀ ପଞ୍ଜୀେରଣ ଯୋଜନା (Single Point Registration 
Scheme)ଅନୁୋୟୀ ଅନୁସୂଚତି ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତଙି୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ 

ଗୁଡ଼ିେ ନମିଯନ୍ତ ଯଗାଟଏି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟ ଯଖାଲି୍ଯବ। 

୧୦.  ବୟବସୋୟିକ କୋରବୋର ମୂକୟ ହ୍ରୋସ - 

ବୟବସାୟିେ ୋରବାର ସମବନ୍ଧୀୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ େରିବା ଉଯଦଶୟଯର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ଗୁଡ଼ିେୁ ବନିା ମୂଲ୍ୟଯର ନଲି୍ାମ 
ଯସଟ୍ ଯୋଗାଇଯଦଇ, ଚୁକି୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଥଚ (earnest money) ଛାଡ଼ େରି, ନଲି୍ାମ ପ୍ରକି୍ରୟାଯର ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ରକ୍ଷା େରିବା ନମିଯନ୍ତ ଇ-କ୍ରୟ ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଯର ଏେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଯୋଷ୍ଠ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା େରି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେୁ ସୁଗମ େରିବାେୁ ଯେବ I 

୧୧.  କିଣିବୋ ନମିଦେ ଦକଦତକ ନଦିଷି୍ଟ ସ ସୋମଗ୍ରୀ ଓ ଦସବୋର ସଂରକ୍ଷଣ - 

ଯଦଶ ଭିତଯର ବିଯଶର୍ଷେରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କଯର ଉଯଦୟାଗ ଶିଳ୍ପର ବୟାପେ ବସି୍ତାରଣ ୋେଚୟେୁ ସମ୍ଭବ େରିବା ପାଇଁ ଯେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟବା ବଭିାଗ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତିଗୁଡ଼ିେ ଯେବଳ ଯସମାନଙ୍କ କ୍ରୟ ନମିଯନ୍ତ 
ସଂରକି୍ଷତ ଯୋଇ ରେଥିିବା ୩୫୮ ଯଗାଟ ିସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା (ପରିଶିଷ୍ଟ)ଗୁଡ଼ିେୁ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ନୟିମିତ ଭାଯବ 
େିଣିଯବ I ଏୋ ଯଦଶ ମଧ୍ୟଯର ସମାଯବଶୀ ବେିାଶର ଅଭିବୃର୍ଦ୍ି ସାଧନ ଦିଗଯର ଏେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ଭୂମିୋ ନିବଚାେ େରୁଥିବା ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ 
ଉଯଦୟାଗ ଶିଳ୍ପ ସଯମତ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେର ଉନ୍ନତ ିଓ ବେିାଶ ଦଗିଯର ସୋୟେ ଯୋଇପାରିବ I 

୧୨.  ରିଭୁୟ କମିେ ି- 

(୧)  ଆଯଦଶନାମା ସଂଖୟା ୨୧(୧) ୨୦୦୭-ଏମ୍.ଏ., ତା. ଜୁନ୍ ୨୧, ୨୦୧୦ ଦ୍ୱାରା ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେ 
ନମିଯନ୍ତ ଉଦଷି୍ଟ ସବଚସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତରି ତଦାରଖ ଓ ସମୀକ୍ଷା େରିଆ ଉଯଦଶୟଯର ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ 
ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ଯଗାଟଏି ରିଭୁୟ େମିଟ ିଗଠନ େରାୋଇଛ ିI 

(୨)  ଉକ୍ତ େମିଟ ିଅନୟାନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେତି ଧାରାବାେେି ଭାବଯର ଯେବଳ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ େରିବା 
ପାଇଁ ସଂରକି୍ଷତ ଯୋଇ ରେଥିିବା ୩୫୮ ଯଗାଟ ିସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯସବା ତାଲି୍ୋର ସମୀକ୍ଷା େରିବ,ଧାେଚୟ ଲ୍କ୍ଷୟ ଶତେଡ଼ା 
୨୦ ଭାଗରୁ ଛାଡ଼ େରିବା ନମିଯନ୍ତ ଯେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟବା ବଭିାଗ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେର ଅନୁଯରାଧେୁ 
ଯଗାଟ ି ଯଗାଟି େରି ପ୍ରଯତୟେ ମାମଲ୍ାେୁ ଅଲ୍ଗା ଭାବଯର ବଚିାର େରିବ ଏବଂ ସଂପକୃ୍ତ ନୀତରି ସଫଳତା ସବୁର 
ତଦାରଖ େରିବ I 

୧୩.  ଅଭିଦର୍ଯୋଗ ପ୍ରଦକୋଷ୍ଠ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ - 

ଅଧିେନୁ୍ତ ସରୋରୀ କ୍ରୟ ବୟବସ୍ଥା ସମ୍ପେଚୀତ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତବିଧିାନ ସୋଯଶ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ 
ମଧ୍ୟମ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଯର ଯଗାଟଏି ‘ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଯୋଷ୍ଠ’ ସ୍ଥାପନ େରିବାେୁ ଯେବ I ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙୁ୍କ 
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ଅସୁବଧିାଯର ପୋଉଥିବା ବଭିିନ୍ନ ସରୋରୀ ବଭିାଗ ବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଶ େରାୋଇଥିବା ନଲି୍ାମଯର ନାନା ଅନୁଚତି 
ସତ୍ତଚାବାଳୀର ଆଯରାପଣଜନତି ସମସୟା ସଯମତ ଉକ୍ତ ‘ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଯୋଷ୍ଠ’ ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ବା ସଂପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥାମାନଙୁ୍କ ଯନଇ ସରୋରୀ 

କ୍ରୟ ସଂପେଚଯର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାୋଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସୟାଗୁଡ଼ିେର ବଚିାର ଫଇସଲ୍ା େରିବ। 

୧୪.  ପ୍ରତରିକ୍ଷୋ କ୍ରୟ ପୋଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥୋ - 

ପ୍ରତରିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରେଥିିବା ୋରଣରୁ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ ଯସସବୁେୁ ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ 
ଧାେଚୟ ଲ୍କ୍ଷୟ େସିାବଯର ସାମିଲ୍ େରାେିବ ନାେିଁ I ତା’ସେତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା, ଯକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର ଇତୟାଦ ିଭଳ ିପ୍ରତରିକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିେୁ 
ଯସେ ିପ୍ରୋର ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତରି ପରିସରଭୁକ୍ତ େରାେିବ ନାେିଁ I 

୧୫.  ଧୋର୍ଯେୟ କକ୍ଷୟର ତ୍ୋରଖ - 

ନୀତ ିଅନୁୋୟୀ ଧାେଚୟ ଲ୍କ୍ଷୟର ତଦାରଖ ୋେଚୟ ଯେପେଚୟନ୍ତ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ବଭିାଗ ସେତି ଜଡ଼ିତ ଯୋଇ ରେଥିିବ ଯସପେଚୟନ୍ତ 
ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା େିଁ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରାୋଇଥିବା ଉପେୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ସାୋେୟଯର ସମ୍ପନ୍ନ େରାେିବ I 

୧୬.  ବୋଧୋବଘି୍ନର ୍ୂରୀକରଣ- 

ଉପଯରାକ୍ତ ନୀତ ିୋେଚୟୋରୀ ଯେବା ସମୟଯର େଦ ିଯେୌଣସି ପ୍ରୋର ଅସୁବଧିା ଉପୁଯଜ ଯତଯବ ତାୋର ସ୍ପଷ୍ଟୀେରଣ ଅଣୁ, 
କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସବଚସାଧାରଣ ଅବଗତ ିନମିଯନ୍ତ  ପ୍ରୋଶ େରାୋଇଥିବା ଉପେୁକ୍ତ ଯପ୍ରସ୍ ବଜି୍ଞପି୍ତ 

ଜରିଆଯର ଦଆିେିବ। 
(ନ.ସଂ.-୨୧(୧)/୨୦୧୧ ଏମ୍ ଏ) 

ଅମଯରନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନା,  
ଅତରିିକ୍ତ ଶାସନ ସଚବି ଓ ଉନ୍ନୟନ େମିଶନର (ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ.) 

 

ପରିଶଷି୍ଟ ସ 

ନଂ. ୨୧(୧)/୨୦୦୭-ଏମ୍ ଏ 
ଭାରତ ସରୋର 

ଅଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଯଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଉନ୍ନୟନ େମିଶନର (ଅଣୁ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଯଦୟାଗ)ଙ୍କ ୋେଚୟାଳୟ 

ଏ େିଙ୍୍ଗ, ୭ମ ମେଲ୍ା, ନମିଚାଣ ଭବନ, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ-୧୧୦୧୦୮ 
ତା ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୧୦ 

ଆଦ୍ଶନୋମୋ 

ବରି୍ଷୟ : ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଙ୍କ ନମିଯନ୍ତ ସବଚସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତରି ତଦାରଖ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା େରିବା ପାଇଁ ଯଗାଟଏି େମିଟ ିଗଠନ 

ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ (MSE)ମାନଙ୍କ ନମିଯନ୍ତ ନୂତନ ସବଚସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତରି ଅନୁଯମାଦନ ୋେଚୟ ବଚିାରାଧୀନ 
ଥିବାଯବଯଳ ମଯନାନୀତ ଯେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବଭିାଗ ସମୂେେୁ ଯନଇ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବତି ନୀତରି ଯେଯତେ ବୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗିତାେୁ 
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ଅନୁଧ୍ୟାନ େରିବା ଉଯଦଶୟଯର ଏତଦବାରା ଯଗାଟଏି େମିଟ ିଗଠନ େରାୋଉଛ ି I ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 

ଶାସନ ସଚବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା େରିଯବ। 

୨.  େମିଟରି ସଂରଚନା ନମିନ ପ୍ରୋଯର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯେବ – 
(i)  ସଚବି,ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ  
(ii) ସଚବି, ଯୋଜନା ଆଯୟାଗ  ସଭୟ  
(iii)  ସଚବି, ସବଚସାଧାରଣ ଉଯଦୟାଗ ବିଭାଗ  ସଭୟ  
(iv)  ଡାଇଯରେଟର୍ ଯଜଯନରାଲ୍ (ଯୋଗାଣ ଓ ନଷି୍କାସନ), ବାଣିଜୟ ବଭିାଗ ସଭୟ 
(v)  ବାଣିଜୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ  ସଭୟ 
(vi)  ଅତରିିକ୍ତ ଶାସନ ସଚବି ତଥା ଉନ୍ନୟନ େମିଶନର (ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ.) ସଭୟ ସଚବି  

୩.  ଉକ୍ତ େମିଟ ିନମିନଲି୍ଖିତ ୋେଚୟଗୁଡ଼ିେୁ ନବିଚାେ େରିବ – 

(i) ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ଧାେଚୟ ଲ୍କ୍ଷୟରୁ ଛାଡ଼ େରିବା ନମିଯନ୍ତ ଯେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ/ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ 
ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେ ଦ୍ୱାରା େରାୋଉଥିବା ଆଯବଦନେୁ ଯଗାଟି ଯଗାଟ ି େରି ପ୍ରଯତୟେ ମାମଲ୍ା ଭିତ୍ତଯିର ବଚିାର 
େରିଯବ; 

(ii) ଯେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ/ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେଠାରୁ ମିଳଥିିବା ମତାମତ ଉପଯର ଆଧାର େରି 
ଯେବଳ ମାତ୍ର ଏମ୍.ଏସ୍.ଇ. (MSE)ମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ େରିବା ଲ୍ାଗି ସଂରକି୍ଷତ ଯୋଇଥିବା (ପରିଶିଷ୍ଟ ଅନୁୋୟୀ) 
୩୫୮ ଯଗାଟ ିବରି୍ଷୟର ସମୀକ୍ଷା େରିଯବ; 

(iii) ବଭିିନ୍ନ ସରୋରୀ ବିଭାଗ/ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଯଳ୍ପାଯଦୟାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆେୁତ ନଲି୍ାମଗୁଡ଼ିେଯର େରାୋଇଥିବା ଅନୁଚତି 
ସତ୍ତଚାବଳୀର ଆଯରାପ ସଯମତ ସରୋରଙ୍କ କ୍ରୟ ସଂପେଚଯର ଏମ୍.ଏସ୍.ଇ. (MSE) ମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳଥିିବା 
ଅଭିଯୋଗ ସବୁର ସମୀକ୍ଷା େରିଯବ ଏବଂ  

(iv)  ଯେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ଗୁଡ଼ିେ ଏମ୍.ଏସ୍.ଇ. (MSE) ମାନଙ୍କଠାରୁ ଯସମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ବୃର୍ଦ୍ ି େରିବା 

ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ େରିବାେୁ ପଡ଼ିବ ଯସେ ିସମବନ୍ଧଯର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଯଦଯବ। 

୪.  ଯେଯତଯବଯଳ ଆବଶୟେ ପଡ଼ିବ ଯସଯତଯବଯଳ ଯବୈଠେଯର ଯୋଗ ଯଦବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ େମିଟ ିଯେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ତଥା ରାଜୟ 
ସରୋରଙ୍କର ଅନୟ ଯେଯେୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ବଭିାଗର ନାମ ସୁପାରିଶ େରିପାରିଯବ ଅଥବା ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ସେତି 
ଜଡ଼ିତ ବା ସଂପେିତ ଯେୌଣସି ବଯିଶର୍ଷଜ୍ଞ ବା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ େରିପାରିଯବ I 

୫.  ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ. ଉନ୍ନୟନ େମିଶନର ୋେଚୟାଳୟ ଏେ ିେମିଟେୁି ଯସଯକ୍ରଟାରିଏଟ୍ ସୋୟତା ଯୋଗାଇଯଦଯବ I 

୬.  କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ େତ୍ତଚୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯମାଦନକ୍ରଯମ ଏୋ ଜାରି େରାୋଇଛIି 

ସ୍ୱା- 
(ପ୍ରବୀଣ ମୋଯତା) 

ଅତରିିକ୍ତ ଅଥଚ ପରାମଶଚଦାତା 
ଯଫାନ୍: ୨୩୦୬୨୨୩୦, ଫୟାକ୍ସ: ୨୩୦୬୧୬୧୧ 
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ପରିଶିଷ୍ଟ ସ  

ହସ୍ତତେ ବଭିୋଗ ସଦମତ କୁ୍ଷଦ୍ର ଶପି ସଂସ୍ଥୋ ସମୂହଠୋରୁ କ୍ରୟ କରବିୋ ନମିଦେ ସଂରକି୍ଷତ ସୋମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼କିର ତୋକିକୋ 

କ୍ର.ସଂ. ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୋର 

୧.  ୧୯ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍୍ଡ ପେଚୟନ୍ତ ଏ.ଏ.ସି./ ଏବଂ ଏ.ସି.ଏସ୍.ଆର୍. ପରିବାେେ  

୨.  େୃରି୍ଷ ଉପେରଣ  

 େ) ୋତ ଚାଳତି ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଉପେରଣ 

 ଖ) ପଶୁ ଚାଳତି ଉପେରଣ  

୩.  ବାୟୁ/ଘର େୁଲ୍ର୍ 

୪.  ଆଲୁ୍ମିନଅିମ୍ ନମିଚାତାଙ୍କ ଜନିରି୍ଷପତ୍ର  

୫.  ଆମବୁଲ୍ାନସ୍ ଯଷ୍ଟ୍ରଚର୍  

୬.  ଆଯମଚଚର/ଓମ୍ ମିଟର୍/ଯଭାଲ୍ଟ୍ ମିଟର୍ (ପ୍ରଥମ ଯେଣୀୟ ଯବୈଦୁୟତେି ଚୁମବେୀୟ ସଠିେତା) 

୭.  ବଳାଗଣ୍ଠି ଯେବ୍ ଖାେି  

୮.  ପୂବଚସୂଚେ (ବଯେଇ) 

୯.  ଅଯଟାଯମାବାଇଲ୍ ଯେଡ଼୍ ଲ୍ାଇଟ୍ ଆଯସମି୍ବ୍ି  

୧୦.  େପଡ଼ା ସୂଚୀୋମ ଓ ଧାତୁ ବୟାଜ୍ (ଫଳେ) 

୧୧.  େିଟ୍ ବୟାଗ୍, ଚଠିି ବୟାଗ୍, ଯଶାଇବା ବୟାଗ୍ ଏବଂ ଜଳଯରାଧୀ ବୟାଗ୍ ସଯମତ ଚମଡ଼ା, େପଡ଼ା, ୋନଭାସ୍ ଏବଂ ଯ ାଟ 
ଇତୟାଦ ିଦ୍ୱାରା ତଆିରି ସବୁ ରେମର ବୟାଗ୍  

୧୨.  ପଟ ିେପଡ଼ା 

୧୩.  େଣ୍ଟା ତାର  

୧୪.  ଗାଧୁଆ ଟବ୍  

୧୫.  ଯବତ ଯଟାଯେଇ (ରାଜୟ ଜଙ୍ଗଲ୍ ନିଗମ ଓ ରାଜୟ େସ୍ତଶିଳ୍ପ ନଗିମ ନେିଟରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ େରାୋଇ ପାରିବ) 

୧୬.  ବୟାଯଟରି ଚାଜଚର୍  

୧୭.  ବୟାଯଟରି ଏଲି୍ମିଯନଟର୍ 

୧୮.  ବମି୍ ଯେଲ୍  

୧୯. ଚମଡ଼ା ଯବଲ୍ଟ୍ ଓ ଫିତା  

୨୦.  ଯବଞ୍ଚ୍ ଭାଇସ୍  

୨୧.  ପିଚୁ ଜାତୀୟ ରଙ୍ଗ  

୨୨.  ୋଳଛିପା ୋଗଜ  
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୨୩.  ଯବାଲ୍ଟ୍ ଓ ନଟ୍  

୨୪.  ଯବାଲ୍ଟ୍ ସିାଇଡ଼ିଙ୍୍ଗ 

୨୫.  ଯବାନ୍ ମିଲ୍  

୨୬.  ଯଜାତା ପଲି୍ସ୍  

୨୭.  ୋନଭାସ୍ ଯଜାତା ସଯମତ ସବୁ ରେମର ବୁଟ୍ ଓ ଯଜାତା  

୨୮.  ଗିନା, ପାତ୍ର  

୨୯.  ଚମଡ଼ା ବାକ୍ସ 

୩୦.  ଧାତୁ ତଆିରି ବାକ୍ସ 

୩୧.  ବଳା  

୩୨.  ବ୍ରାଯେଟ୍, ଯରଳବାଇଯର ବୟବୋର ଯେଉଥିବା ବ୍ରାଯେଟେୁ ଛାଡ଼ି  

୩୩.  ପିତଳ ତାର  

୩୪.  ବ୍ରିଫ ଯେଶ 

୩୫.  ଛାଞ୍ଚୁଣି  

୩୬.  ସବୁ ରେମର ବ୍ରଶ୍ ବା ତୂଳି 

୩୭.  ସବୁ ପୋରର ବାଲ୍ତି 

୩୮.  ସବୁ ରେମର ଯବାତାମ  

୩୯.  ମେମବତୀ ସିଠା ଧାରେ  

୪୦.  ଯବତ େବାଟି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ େବାଟ ି(ଯେବଳ ପାଣି ସରଞ୍ଜାମ ନମିଯନ୍ତ) 

୪୧.  ଧାତୁ ତଆିରି ପାତ୍ର (କ୍ଷୀର ରଖିବା ଓ ମାପ ୋେଚୟ ପାଇଁ) 

୪୨.  ୋନଭାସ୍ ଉତ୍ପାଦ  

େ)  ଜଳଯରାଧୀ ଯଡଲି୍ଭର୍, ବୟାଗ୍: ସଂ. ଆଇ.ଏସ୍. – ୧୪୨୨/ ୭୦  

ଖ)  ବଯନଟ୍ ୋଙୁ୍କଣି, ଯରଡ଼ିଏଟର୍ ମଫ. – ଡି.ଆର୍.ଜ.ି ଏଲ୍.ଭି. ୭/ଏନ୍.ଏସ୍.ଏନ୍/ଆଇ.ଏ./୧୩୦୨୯୫  

୪୩.  େପଡ଼ା ଓ ଉଲ୍ ତଆିରି ଯପାର୍ଷାେ  

୪୪.  ଜଳଯରାଧୀ ଯପାର୍ଷାେ  

୪୫. ଜଡ଼ା ଯତଲ୍  

୪୬.  ସିଲି୍ଂ ଯରାର୍ଷଣୀ ୧୫ ଆମ୍ପୟର ପେଚୟନ୍ତ 

୪୭.  ଯେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଇସ୍ପାତ ପାତଆି ଫୁଙ୍କନଳା (centrifugal steel plate blower  ) 

୪୮.  ଯେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ପମ୍ପ୍ ଚୁର୍ଷଣ ଓ ଯୋଗାଣ ୧୫୦ ମି.ମି. x ୧୫୦ ମି.ମି.  
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୪୯.  ଚର୍ଷୁ େଟା ଯବିଡ଼୍  

୫୦.  ଯଚନ୍ ଚାବୁେ (Chains Lashing)  

୫୧.  ଚପଲ୍ ଓ ସାଣ୍ଡାଲ୍  

୫୨.  େରିଣ ଛା ଲ୍  

୫୩.  ଲ୍ାଇଟ୍ ଲ୍ଗାଇବା ଯଚାକ୍  

୫୪.  ଯକ୍ରାମ୍ େର୍ଷା ଚମଡ଼ା (ଅର୍ଦ୍ଚ-ସଂପୂର୍ଣ୍ଚ ମଇଁରି୍ଷ ଓ ଗାଈ) 

୫୫.  ସେିିପ୍  

୫୬.  ନଖଆୁ ବା ପଞ୍ଝାଳ ବାଡ଼ି ଓ ତାର  

୫୭.  ସଫାେରା ଗୁଣ୍ଡ  

୫୮.  ନଦିାନେି ତାପମାପୀ (େିିନେିାଲ୍ ଥଯମଚାମିଟର୍) 

୫୯.  େପଡ଼ା େଭର୍  

୬୦.  େପଡ଼ା ଜାଯୋଯନଟ୍ 

୬୧.  େପଡ଼ା ସ୍ପଞ୍ଜ ୍ 

୬୨.  େତା ତନୁ୍ତ ଓ େତା ସୂତା  

୬୩.  େତା ଯଶେ ଗଦ ିଓ ମଶିଣା  

୬୪.  େତା ଦଉଡ଼ିର ଜାୋଜ ଟଣା ଯମାଟା ରସି  

୬୫.  େମୁୟନଟି ିଯରଡ଼ିଓ ରିସିଭର୍  

୬୬.  ପରିବାେୀ ନଳ  

୬୭.  ତମବା େଣ୍ଟା  

୬୮.  ତମବା ନାଫଥିଯନଟ୍  

୬୯.  ତମବା ଗନ୍ଧୋମଳ  

୭୦.  ଯଡାର ସୂତା ତଆିରି େନ୍ତ୍ର  

୭୧.  ଅନୟାନୟ ଯମାଟା ଦଉଡ଼ି ବଡ଼ିା  

୭୨.  େୁଞ୍ଚତି ୋଗଜ ପଟା ବା ଯପଡ଼ି  

୭୩.  େପଡ଼ା ବଯିଶାର୍ଷେ  

୭୪.  େପଡ଼ା ଫିତା  

୭୫.  େପଡ଼ା େୟାରିଅର୍  

୭୬.  େପଡ଼ା ଯଖାଳ  
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୭୭.  େପଡ଼ା ସରୁ ସୂତା  

୭୮.  େପଡ଼ା ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର  

୭୯.  େପଡ଼ା ପୟାକ୍  

୮୦.  େପଡ଼ା ଥଳ ି 

୮୧.  େନା ଦଉଡ଼ି 

୮୨.  େପଡ଼ା ଗଞି୍ଜ  

୮୩.  େପଡ଼ା ପଟ ି 

୮୪.  େପଡ଼ା ଫିତା  

୮୫.  େପଡ଼ା ଯଟପ୍ ବା ଫିତା  

୮୬.  େପଡ଼ା ଉଲ୍ (ଅଣାବଯଶାର୍ଷେ) 

୮୭.  ୋଠ ଓ ପିାଷ୍ଟିକ୍ ୋବଲ୍ 

୮୮.  େ)  ଯୋଇ ସଂଖୟା ୨୦୦ ପେଚୟନ୍ତ    
ଖ)  ସୀସା ଯୋଇ ସଂଖୟା ୫୦୦ ପେଚୟନ୍ତ  
ଗ)  ଅନୟାନୟ ଯୋଇ ୩୦ ଯେ.ଜ.ି ପେଚୟନ୍ତ     

୮୯.  େମବଳ  

୯୦.  ମଶାଯରାଧେ ପରଦା  

୯୧.  େଟର୍  

୯୨.  ଡିବପିି ଯଜୈବ ମିେଣ (dibutyl phthalate) 

୯୩.  ଡିଯଜଲ୍ ଇଞି୍ଜନ୍ ୧୫ ଅଶ୍ୱ ଶକି୍ତ ପେଚୟନ୍ତ  

୯୪.  ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ଥାଯଲ୍ଟ୍  

୯୫.  ଯରାଗାଣୁନାଶେ ତରଳ  

୯୬.  ଡିଷି୍ଟ୍ରବୁୟସନ୍ ଯବାଡ଼ଚ ୧୫ ଏ.ଏମ୍.ପି. ପେଚୟନ୍ତ  

୯୭.  ବ.ିଆଇ.ଏସ୍. ନଯିଦଚଶ ନରୂିପଣ ଅନୁୋୟୀ ଘଯରାଇ ବଦୁିୟତ୍ ଉପେରଣ :- 

 ବଦୁିୟତ୍ ଯଟାଷ୍ଟର୍ ବା ଯସୋ େନ୍ତ୍ର, ବଦୁିୟତ୍ ଇସି୍ତ୍ରଯପଡ଼,ି େଟ୍ ଯପିଟ୍, ବଦୁିୟତ୍ ମିକ୍ସର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍, ରୁମ୍ େଟିର୍, େନଯଭେଟର୍ ଓ 
ଓଭାନ୍        

୯୮.  ବେିତି େରାୋଇଥିବା ବସି୍ (BIS)ର ନରି୍ଦ୍ଚାରିତ ବୟବସ୍ଥା ତଥା ୧୦.୦୦ ମି.ମି. ବଗଚର ସାମାନୟ ଭିତର ସମତଳ ଅଂଶେୁ 
ଅନୁସରଣ େରି ଘଯର ବଦୁିୟତ୍ ତାର ଲ୍ଗାଇବା ପାଇଁ ପିଭିସି ଯେବୁଲ୍ ବା ତାରଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ତାର (ଆଲୁ୍ମିନଅିମ୍)I 

୯୯.  ଅଙ୍କନ ଓ ଗାଣିତେି େନ୍ତ୍ରପାତ ି 

୧୦୦.  ଡ୍ରମ୍ ଓ ଫିମ୍ପା ବା ବୟାଯରଲ୍  
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୧୦୧.  ଅଳଆି ରଖିବା ପାତ୍ର ବା ଡଷ୍ଟବନି୍  

୧୦୨.  ଧୂଳ ିଯରାଧେ ଚମଡ଼ା  

୧୦୩.  ଖଦୀଯର ଦରୋର ଯେଉଥିବା ଜିନରି୍ଷଗୁଡ଼ିେ ବୟତୀତ ସମସ୍ତ ରେମର ଧୂଳଯିପାଛା େପଡ଼ା  

୧୦୪.  ରଞ୍ଜେ : 

େ)  ଏଯଜା ରଞ୍ଜେ (ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଏସିଡ୍) 
ଖ)  ଯମୌଳେି ରଞ୍ଜେ  

୧୦୫.  ଯବୈଦୁୟତେି େଲି୍ଂ ଯବଲ୍ / ବଜର୍ / ଦ୍ୱାର ଘଣ୍ଟି (ଯଡାର୍ ଯବଲ୍) 

୧୦୬.  ଯବୈଦୁୟତେି  ଯଳଇ ଲୁ୍ୋ  

୧୦୭.  ଇସ୍ପାତ୍ କ୍ରସ୍ ବାର୍, କ୍ରସ୍ ଆମଚସ୍, େିାମ୍ପ, ଆେିଙ୍୍ଗ େର୍ଣ୍ଚ୍, ବ୍ରାଯେଟ୍ ଇତୟାଦ ି 

୧୦୮.  ଇଯଲ୍ଯେଟରାନକି୍କ ଯଡାରଚ ଯବଲ୍  

୧୦୯.  ଜରୁରୀ ବତୀ ବା ଏମଯଜଚଂସି ଲ୍ାଇଟ୍ (ରିଚାଯଜଚବୁଲ୍ ଧରଣର) 

୧୧୦.  ପ୍ରଯଲ୍ପିତ ବୟବୋେଚୟ ଜନିରି୍ଷ ଏବଂ ବାସନେୁସନ  

୧୧୧.  ଇେୁୟପଯମଣ୍୍ଟ ଯେଯମାଫିାଜବାଯମବା ସଯପାଟ୍ଚ  

୧୧୨.  ଏେଝଷ୍୍ଟ ମଫଲ୍ର୍  

୧୧୩.  ପ୍ରସାରିତ ଧାତୁ  

୧୧୪.  ଆଇଯଲ୍ଟ୍ 

୧୧୫.  ପଲି୍ଥିନ୍ ଫିଲ୍ମ୍ – ପ୍ରସାରିତ ଚଉଡ଼ା ଫିଲ୍ମ ସେତି  

୧୧୬.  ଫିଲ୍ମ୍ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ନଳୀ ଓ ଆଧାର (ଫିଲ୍ମ୍ ସ୍ପୁଲ୍ ଓ େୟାନ୍) 

୧୧୭.  ନଆଁି ନବିଚାପେ (ୋନ୍ଥଟଙ୍ଗା) 

୧୧୮.  ଫୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର୍  

୧୧୯.  ଯେଞ୍ଚ୍ ପଲି୍ସ୍  

୧୨୦.  ଫଯନଲ୍  

୧୨୧.  ଫୁୟଜ୍ େଟ୍-ଆଉଟ୍  

୧୨୨.  ଫୁୟଜ୍ ୟୁନଟି୍  

୧୨୩.  ଲୁ୍ଗାପଟା (ଭାରତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ୋରଖାନାଠାରୁ ଯେଉଥିବା ଯୋଗାଣ ବୟତୀତ) 

୧୨୪.  ଗୟାସ୍ ଯମଯଣ୍ଟଲ୍  

୧୨୫.  ଗଜ୍ େପଡ଼ା  

୧୨୬.  ସବୁ ରେମର ସଜେିାଲ୍ ଗଜ୍  
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୧୨୭.  ଗମଲ୍ା (ତସଲ୍ା) 

୧୨୮.  ୋଚ ଶିଶି  

୧୨୯.  ଗିାସ୍ ଏବଂ ଯପ୍ରସଡ଼ ଜନିରି୍ଷପତ୍ର  

୧୩୦. ଅଠା ବା ଗି ୁ 

୧୩୧.  ଗ୍ରୀସ୍ ନପିଲ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ଗନ୍  

୧୩୨.  ଗନ୍ ଯଖାଳ  

୧୩୩.  ଗନ୍ ଯମଟାଲ୍ ବୁସ୍  

୧୩୪.  ଅଠାଫିତା (Gum-Tape)  

୧୩୫.  ସବୁ ପ୍ରୋର ୋତ ଟଣା ଗାଡ଼ି  

୧୩୬.  ୋତ ପାଇଁ ସବୁ ରେମର ଗିଭ୍ 

୧୩୭.  ଯରଳ େୟାଣ୍୍ଡ ଲ୍ାଇଟ୍  

୧୩୮.  େୟାଣ୍୍ଡ ନମବରିଙ୍୍ଗ ଯମସିନ୍  

୧୩୯.  ୋତ େୁଟା ଚାଉଳ (ଚକି୍କଣ ଓ ଅଚକି୍କଣ) 

୧୪୦.  େୟାଣ୍୍ଡ ଯପ୍ରସ୍  

୧୪୧.  େୟାଣ୍୍ଡ ପମ୍ପ୍  

୧୪୨.  ୋତ ଦ୍ୱାରା ବୟବେୃତ ସବୁ ପ୍ରୋର େନ୍ତ୍ରପାତ ି 

୧୪୩.  ୋଠ ଓ ବାଉଁଶ ତଆିରି ବଭିିନ୍ନ ଯବଣ୍ଟ (ରାଜୟ ବନ ନିଗମ ଓ ରାଜୟ େସ୍ତଶିଳ୍ପ ନଗିମ ନେିଟରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ େରାୋଇପାରିବ)  

୧୪୪.  ଚମଡ଼ା ଲ୍ଗାମ  

୧୪୫.  ୋସ୍ପ୍ ଏବଂ ସଟାପଲ୍ 

୧୪୬.  େୟାଯଭରସୟାକ୍  

୧୪୭.  ଅଣଧାତବ ଯେଲ୍ଯମଟ୍  

୧୪୮.  ସବୁ ପ୍ରୋର ଚମଡ଼ା ଓ ଯଦଶୀ ଚମଡ଼ା  

୧୪୯.  େବ୍ଜା  

୧୫୦.  େବ୍ େଣ୍ଟା  

୧୫୧.  ବଡ଼ ନରମ ଥଳୀ (ଯୋଲ୍ଡ଼ଅଲ୍) 

୧୫୨.  ମେୁ  

୧୫୩.  ଯଘାଡ଼ା ଓ ଖଚର ନାଲ୍  

୧୫୪.  ତରିିଶ ଟନ୍ ଓଜନରୁ େମ୍ କ୍ଷମତା ବଶିିଷ୍ଟ ୋଇଡ୍ରଲି୍କ୍ ଜୟାକ୍  
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୧୫୫.  େୀଟନାଶେ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ପିଚୋରୀ  

୧୫୬.  ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯଚୌେୀ 

୧୫୭.  ୫ ଯେଭିଏ କ୍ଷମତା ପେଚୟନ୍ତ ଘଯରାଇ ଇନଭଟଚର୍  

୧୫୮.  ଯଧାବା ଇସି୍ତ୍ରଯପଡ଼ି  

୧୫୯.  େିଟ୍ ବାକ୍୍ସ   

୧୬୧.  ଯୋଦାଳ  

୧୬୨.  ଚମକ୍ସା ଯଲ୍ସ୍  

୧୬୩.  ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଯୋଲ୍ଡ଼ର୍  

୧୬୪.  ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ସିଗନାଲ୍  

୧୬୫.  ଲ୍ଣ୍ଠନ ଯପାଷ୍ଟ ଏବଂ ବଡ଼ିସ୍  

୧୬୬.  ଲ୍ାନଆିଡ଼୍ଚ 

୧୬୭.  ଲ୍ାଯଟକ୍୍ସ ଯଫାମ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ୍ 

୧୬୮.  ଲ୍ାଠି  

୧୬୯.  ଚଠିି ବାକ୍୍ସ  

୧୭୦.  ଲ୍ାଇଟଙ୍ି୍ଗ ଆଯରଷ୍ଟର – ୨୨ ଯେଭି ପେଚୟନ୍ତ   

୧୭୧.  ଲି୍ଙ୍୍କ େିିପ୍  

୧୭୨.  ଖସା ଯତଲ୍  

୧୭୩.  ସାଧା ନରମ ପଟି  

୧୭୪.  ଲ୍େର୍  

୧୭୫.  ଯତୈଳେ (ଲୁ୍ବି୍ରଯେଟର) 

୧୭୬.  ଏଲ୍.ଟ.ି ଚନିାମାଟ ିେିଟକାଟ୍ ଓ ଫୁୟଜ୍ ଗ୍ରୀପ  

୧୭୭.  ଯମସିନ୍ େ ୃ 

୧୭୮.  ମୟାଯେସିଅମ୍ ସଲ୍ଯଫଟ୍  

୧୭୯.  ୋଠ ୋତୁଡ଼ି  

୧୮୦.  ନଦଚମା ଗାତ ୋଙୁ୍କଣି  

୧୮୧.  ମାପ ଫିତା ଓ ମାପ ୋଠି  

୧୮୨.  ଧାତୁ ଆବୃତ ସୁଇଚ୍ (୩୦ ଏ.ଏମ୍.ପି. ପେଚୟନ୍ତ)  

୧୮୩.  ଧାତବ ମାଠଣି  
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୧୮୪.  ଏନ୍.ଇ.ସି. (ଅନୟ ଯେଉଁଠାଯର ବଭିାଗୀେୃତ ଯୋଇନଥିବ) ବୟତୀତ ଧାତବ ଡବା ଓ ଡ୍ରମ୍  

୧୮୫.  ଯମଟ୍ରିେସ୍ ଓଜନ  

୧୮୬.  ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତରୀ ବୟବୋର ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ େନ୍ତ୍ର  

୧୮୭.  ଯଛାଟ ବଲ୍ବ୍ (ଯେବଳ ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ) 

୧୮୮.  ଏମ୍.ଏସ୍. ଟାଇ. ବାର୍  

୧୮୯. ନଖେଟା  

୧୯୦.  ନାପଯଥଲି୍ନ୍ ବଲ୍  

୧୯୧.  ଯନୋର 

୧୯୨.  ନଯିେଲ୍ ସଲ୍ଯଫଟ୍ 

୧୯୩.  ନାଇଲ୍ନ୍ ଯମାଜା  

୧୯୪.  ନାଇଲ୍ନ୍ ଯଟପ୍ ଓ ଯଲ୍ସ୍  

୧୯୫.  ଅଏଲ୍ ବାଉଣ୍୍ଡ ଡିଯଷ୍ଟମ୍ପର୍  

୧୯୬.  ଯତଲ୍ ଯଷ୍ଟାଭ୍ (ଯେବଳ ବଳତିା େୁକ୍ତ) 

୧୯୭.  ସମସ୍ତ ପ୍ରୋର ତାଲ୍ା 

୧୯୮.  ଯପଣ୍୍ଟ ରିମୁଭର୍  

୧୯୯.  ପାଲ୍ମା ଯରାଜା ଯତଲ୍  

୨୦୦.  ତାଳଗୁଡ଼  

୨୦୧.  ପୟାନ୍-ପାଇଖାନା ଫିସ୍  

୨୦୨.  ୋଗଜ ତଆିରି ଜିନରି୍ଷ – ୋଗଜ ମୁଣା, ଲ୍ଫାପା, ଆଇେିମି୍ େପ୍, ୋଗଜ େପ୍ ଓ ସସର୍ ଏବଂ ୋଗଜ ଥାଳ ି 

୨୦୩. ଅଠାେୁକ୍ତ ୋଗଜ ଫିତା 

୨୦୪.  ପାମ୍ପଡ଼  

୨୦୫.  ଆଚାର ଓ ଚଟଣି  

୨୦୬.  ପାଇଲ୍ସ ଯଫବ୍ରିକ୍  

୨୦୭.  ତେିଆ  

୨୦୮.  ପିାଷ୍ଟର୍ ଅଫ ଯପରିସ୍  

୨୦୯.  ପଲି୍ ଏଥିଲି୍ନ୍ ଟରଫାଯଲ୍ଥ୍ (ପିଇଟ)ି ଡବା ବୟତୀତ ୨୦ ଲି୍ଟର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ପେଚୟନ୍ତ ଯବିା ଛାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତଆିରି ପିାଷ୍ଟିକ୍ 
ଡବା 

୨୧୦.  ପିାଷ୍ଟିକ୍ ଯବତ  
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୨୧୧.  ଯଖଳବିା ତାସ୍  

୨୧୨.  ପନ୍ଦର ଏ.ଏମ୍.ପି. ବଶିିଷ୍ଟ ବଦୁିୟତ୍ ପିଗ୍ ଓ ସଯେଟ୍  

୨୧୩.  ଜରି ମୁଣା  

୨୧୪.  ଜରି ନଳୀ  

୨୧୫.  ଯପାଷ୍୍ଟ ପିଯେଟ୍ (ୋଠ) 

୨୧୬.  ଡାେଘର ସୀସା ଯମାେର  

୨୧୭.  ଯପାଟାସିଅମ୍ ନାଇଯଟ୍ରଟ୍  

୨୧୮.  ବଭିିନ୍ନ ଥଳ ି 

୨୧୯.  ଯପ୍ରସର୍ ଡାଇ ୋଷ୍ଟିଙ୍୍ଗ: ୦.୭୫ ଯେ.ଜ.ି କ୍ଷମତା େୁକ୍ତ  

୨୨୦.  ପି୍ରଭି ପୟାନ୍  

୨୨୧.  େପିେଳ ତାର  

୨୨୨.  ପି.ଭି.ସି. ଯଜାତା 

୨୨୩.  ପି.ଭି.ସି. ପାଇପ୍, ୧୧୦ ମି.ମି. ପେଚୟନ୍ତ  

୨୨୪.  ପି.ଭି.ସି. ଆଚ୍ଛାଦତି ଆଲୁ୍ମିନଅିମ୍ ତାରଗୁଚ୍ଛ (୧୨୦ ବଗଚ ମି.ମି.) (ଆଇ.ଏସ୍.ଏସ୍. ୬୯୪) 

୨୨୫.  ଯଶେ, ଯରଯଜଇ 

୨୨୬.  ଛଣି୍ଡାେନା  

୨୨୭.  ଯରଳଡବା ଲ୍ାଇଟ୍ ସରଞ୍ଜାମ  

୨୨୮.  ଯରକ୍ ବାଲ୍ାଷ୍୍ଟ  

୨୨୯.  କ୍ଷୁର  

୨୩୦.  ଆର୍.ସି.ସି. ପାଇପ୍ ୧୨୦୦ ମି.ମି. ଡାଇ ପେଚୟନ୍ତ  

୨୩୧.  ଭିତର ପ୍ରସାରିତ ତାର ଦ୍ୱାରା ଦୃେୀଭୂତ ଆର୍.ସି.ସି. ଖଣୁ୍ଟ  

୨୩୨.  ସମସ୍ତ ପ୍ରୋର ରିବଟି୍  

୨୩୩.  ଯରାଲି୍ଙ୍୍ଗ ସଟର୍  

୨୩୪.  ଛାତ ଲ୍ାଇଟ୍ ସରଞ୍ଜାମ  

୨୩୫.  ରବର ଯବଲୁ୍ନ୍  

୨୩୬.  ରବର ସୂତା  

୨୩୭.  ଅଚହି୍ନତି ରବର ଯୋସ୍ 

୨୩୮.  ଅଚହି୍ନତି ରବର ଟୁୟବ୍  
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୨୩୯.  ରବରୀେୃତ େପଡ଼ାର ଯଟାପି  

୨୪୦.  େଳଙି୍କ ଓ ୋତି ଛଡ଼ାଇବା ମିେଣ  

୨୪୧.  ନରିାପଦ ମାଂସ ଓ କ୍ଷୀର  

୨୪୨.  ଦଆିସିଲି୍    

୨୪୩. ଯସଫିଟ ପିନ୍ (ଯସେ ିଧରଣର ଅନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ େଥା ୋଗଜ ପିନ୍, ଷ୍ଟାପଲ୍ ପିନ୍ ଇତୟାଦ)ି 

୨୪୪.  ସାନଟିାରୀ ଜଳଯୋଗାଣ ସରଞ୍ଜାମ  

୨୪୫.  ସାନଟିାରୀ ତଉଲି୍ଆ 

୨୪୬.  ବଜି୍ଞାନ ଗଯବର୍ଷଣାଗାର ୋଚ ପାତ୍ର ଇତୟାଦ ି(ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାମଗ୍ରୀ ବୟତୀତ) 

୨୪୭.  ସାଧାରଣ ୋଟବିା େଇଁଚ ି 

୨୪୮.  ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରସାରଣକ୍ଷମ େ ୃସେତି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋର େ ୃ 

୨୪୯.  ସମସ୍ତ ପ୍ରୋର ଯମଣ୍ଢା ଛାଲ୍  

୨୫୦.  ଲ୍ାଖ  

୨୫୧.  ଯଜାତା ଫିତା  

୨୫୨.  ଯୋଦାଳ ବା ଯବଲ୍ଚା  

୨୫୩.  ରଙ୍ଗ େରାୋଇଥିବା ସାଇନ୍ ଯବାଡ଼୍ଚ  

୨୫୪.  ସିଲ୍୍କ ରିବନ୍  

୨୫୫.  ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଣା ସିଲ୍୍କ ବସ୍ତ୍ର (webbing) 

୨୫୬.  େି ଯଜାତା ଓ ଯଜାତା 

୨୫୭.  ସିଇୁସ୍ ଭଲ୍ଭ୍ 

୨୫୮.  ସ୍ନାପ୍ ଫାଷ୍ଟନର୍ (୪ ପିସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିେୁ ଛାଡ଼ି) 

୨୫୯.  ୋଯବଚାଲି୍କ୍ ସାବୁନ୍  

୨୬୦.  ଯସାପ୍ େଡ଼୍ 

୨୬୧.  ତରଳ ସାବୁନ୍  

୨୬୨.  ନରମ ସାବୁନ୍  

୨୬୩. ଲୁ୍ଗାପଟା ସଫା େରିବା ସାବୁନ୍  

୨୬୪.  େଳଦଆି ସାବୁନ୍  

୨୬୫.  ସଯେଟ୍ ଓ ପାଇପ୍  

୨୬୬.  ଯସାଡ଼ିଅମ୍ ନାଇଯଟ୍ରଟ୍  
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୨୬୭.  ଯସାଡ଼ିଅମ୍ ସିଲି୍ଯେଟ୍  

୨୬୮.  ଯୋତା ଯସାଲ୍  

୨୬୯.  ଚର୍ଷମା ଯେମ୍  

୨୭୦.  ମୁନଆି ଯଜାତା 

୨୭୧.  ଚମଡ଼ା ତଆିରି ଯଖଳ ଯୋତା (ସମସ୍ତ ପ୍ରୋର ଯଖଳ ପାଇଁ) 

୨୭୨.  ଗୁଣୁ୍ଡଚ ିେନ୍ତା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ େଟିର୍ (୧୦୦ ଯେ.ଡବିୟୁ. ୪୪୦ ଯଭାଲ୍ଟ୍ ୩ ଯଫଜ୍ ପେଚୟନ୍ତ ଓ ସଂେୁକ୍ତ)   

୨୭୩.  ସଟାପଲି୍ଙ୍୍ଗ ଯମସିନ୍  

୨୭୪.  ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲ୍ମିରା  

୨୭୫.  ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଶେ ଯେମ୍  

୨୭୬.  ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଚୌେି  

୨୭୭.  ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଡେ ୍ 

୨୭୮.  ଷି୍ଟଲ୍ ଯରକ୍/ଯସଲ୍ଫ ୍  

୨୭୯.  ଷି୍ଟଲ୍ ଷୁ୍ଟଲ୍ 

୨୮୦.  ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରଙ୍୍କ  

୨୮୧.  ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଲ୍  

୨୮୨. ଷି୍ଟଲ୍ ଓ ଆଲୁ୍ମିନଅିମ୍  ରୋ ଓ ଯଭଣ୍ଟଯିଲ୍ଟର୍  

୨୮୩.  ଷ୍ଟେିଯନଟ୍  

୨୮୪.  ପଥର ଓ ପଥର ପରୀକ୍ଷା ଯରାଲ୍ର୍  

୨୮୫.  ଯଷ୍ଟାନ୍-ଯେର୍ ଜାର୍  

୨୮୬.  ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ଼ଚ ତାର  

୨୮୭.  ସାେ ିବତୀ ସରଞ୍ଜାମ (ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲ୍ାଇଟ୍ ଫିଟଙି୍ଗସ) 

୨୮୮.  ଶିକ୍ଷାଥଚୀ ଅନୁବୀକ୍ଷଣ େନ୍ତ୍ର  

୨୮୯.  ଷ୍ଟଡ଼୍ଡ଼ (ୋଇ ଯଟନସାଇଲ୍ ବୟତୀତ) 

୨୯୦.  ସଜେିାଲ୍ ଗିଭ୍ (ପିାଷ୍ଟିକ୍ ବୟତୀତ) 

୨୯୧.  ଯଟବୁଲ୍ ଛୁରୀ (େଣ୍ଟା ଚାମଚ ବୟତୀତ) 

୨୯୨.  ଧାତବ ଦଉଡ଼ି  

୨୯୩.  ଟୟାପ୍  

୨୯୪.  ଦରି ବା ପାଲ୍  
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୨୯୫. ଶାଗୁଆନ୍ ୋଠ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯଗାଯଲ୍ଇ ୋଠ ଗଣି୍ଡ  

୨୯୬.  ତମବୁ ଖଣୁ୍ଟ  

୨୯୭.  ଯବସାମରିେ/ସାମରିେ ତମବୁ ସମୂେ ଏବଂ ତମବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଳତିା ଯ ାଟ  

୨୯୮.  ଏନ୍.ଇ.ସି. (ଅନୟ ଯେଉଁଠାଯର ଯେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁଯେଁ) ବୟତୀତ ବୟନ ଉତ୍ପାଦ  

୨୯୯.  ଟାଇଲ୍  

୩୦୦.  ଡାେ ଟେିଟ ପାଇଁ ଟଣି ବାକ୍୍ସ  

୩୦୧.  ଓ.ଟ.ିଏସ୍. ପାତ୍ର ବୟତୀତ ୪ ଗୟାଲ୍ନ୍ ପେଚୟନ୍ତ ଅମୁଦି୍ରତ ଟଣି ଡବା  

୩୦୨.  ଟନ୍ ଯମସ୍  

୩୦୩.  ଟପି୍ ବୁଟ୍  

୩୦୪.  ଯଟାଗଲ୍ ସୁଇଚ୍  

୩୦୫.  ଟୟଯଲ୍ଟ୍ ଯରାଲ୍  

୩୦୬.  ଆଇ.ଏସ୍. ୧୨୯୧/୭୫ (୬୦୦ ଆମ୍ପୟିର ପେଚୟନ୍ତ)େୁ ଅନୁସରଣ େରି ଟ୍ରାନସଫମଚର୍ ଟାଇପ୍ ଯେଲି୍ିଙ୍୍ଗ ଯସଟ୍  

୩୦୭.  ତନି ିବୟାଣ୍୍ଡ ଥିବା ଟ୍ରାଞି୍ଜଷ୍ଟର୍ ଯରଡ଼ିଓ  

୩୦୮.  ଟ୍ରାଞି୍ଜଷ୍ଟରାଇଜଡ଼ ଇନସୁଯଲ୍ସନ୍ ଯଟଷ୍ଟର୍  

୩୦୯.  ଯଟ୍ର  

୩୧୦.  ଡାେ ୋମଯର ବୟବୋର େରିବା ନମିଯନ୍ତ ଯଟ୍ର  

୩୧୧.  ଟ୍ରଲି୍  

୩୧୨.  ପିଇବା ପାଣି ଟ୍ରଲି୍  

୩୧୩.  ନଳାୋର ଖଣୁ୍ଟ  

୩୧୪.  ସାଇଯେଲ୍ ଟାୟାର୍ ଓ ଟୁୟବ୍  

୩୧୫.  ଛତା  

୩୧୬.  ସମସ୍ତ ପ୍ରୋର ବାସନେୁସନ  

୩୧୭.  ଧାତବ ଭଲ୍ଭ୍ 

୩୧୮.  ଜାପାନ େଳା ୋନିସ୍  

୩୧୯.  ସି.ଭି.ଟ.ି ସଯମତ ଯଭାଲ୍ଯଟଜ୍ ଷ୍ଟାବଲି୍ାଇଜର୍  

୩୨୦.  ସମସ୍ତ ପ୍ରୋର ୋସର୍  

୩୨୧.  ପାଣି ନଯିରାଧୀ ଯଘାଡ଼ଣି  

୩୨୨.  ପାଣି ନଯିରାଧୀ ୋଗଜ  
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୩୨୩.  ୧୫୦୦୦ ଲି୍ଟର୍ କ୍ଷମତା ବଶିିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙି୍କ  

୩୨୪.  ମେମ ମୁଦ  

୩୨୫.  ମେମଲ୍ଗା ୋଗଜ 

୩୨୬.  ଓଜନ ମାପ (weighing scale) 

୩୨୭.   ଯଳଇ ଯୋଇଥିବା ତାର ପିଣ୍ଡ  

୩୨୮.  ଚେଲ୍ଗା ଯଠଲ୍ାଗାଡ଼ି  

୩୨୯.  େୁଇସିଲ୍  

୩୩୦.  େପଡ଼ା ବଳତିା  

୩୩୧.  ଉଇଙ୍୍ଗ ସିଲ୍ଡ଼୍ ୋଇପର୍ (ଯେବଳ ଆମ୍ଚ ଓ ଯବିଡ଼୍)  

୩୩୨.  ତାର ବ୍ରଶ୍ ଓ ଫାଇବର୍ ବ୍ରଶ୍  

୩୩୩.  ତାର ବାଡ଼ ଓ ସରଞ୍ଜାମ  

୩୩୪.  ତାର େଣ୍ଟା ଓ ଯଘାଡ଼ା ନାଲ୍ େଣ୍ଟା  

୩୩୫.  ୧୦୦ ଜାଲ୍ ଆୋରଠାରୁ ଯମାଟା ତାର ଜାଲି୍ ଚଦର  

୩୩୬.  ୋଠ ଉଲ୍ 

୩୩୭.  ୋଠ ତଆିରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯପଡ଼ି 

୩୩୮.  ୋଠ ଯବାଡ଼୍ଚ  

୩୩୯.  ଡାେ ଟେିଟ ପାଇଁ ୋଠ ବାକ୍୍ସ  

୩୪୦.  ଏନ୍.ଇ.ସି. ଅଥଚାତ୍ ଅନୟ ଯେଉଁଠାଯର ଯେଣୀଭୁକ୍ତ ଯୋଇନଥିବା ୋଠ ବାକ୍୍ସ ଓ ଯପଡ଼ି  

୩୪୧.  ୋଠ ଚଉେି  

୩୪୨.  ୋଠର ଫିସ୍ େବାଟ ସଟର୍  

୩୪୩.  ସବୁ ପ୍ରୋର ସାଇଜର ୋଠ ଯପେିଙ୍୍ଗ ଯଖାଳ  

୩୪୪.  ୋଠ ପିନ୍  

୩୪୫.  ୋଠ ପିଗ୍  

୩୪୬.  ୋଠ ଥାେ  

୩୪୭.  ପତଳା ୋଠ ଆବରଣ  

୩୪୮.  ଉଲ୍ ତଆିରି ବସ୍ତ୍ର  

୩୪୯.  ଜଙ୍ି୍କ ସଲ୍ଯଫଟ୍ 

୩୫୦.  ଜପି୍ ଖିଲ୍  
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ହସ୍ତଶିପ ସୋମଗ୍ରୀ 

କ୍ର.ସଂ. ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୋର ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାନ  

୩୫୧.  ଯବତ ଫର୍ଣ୍ିଚର୍ େସ୍ତତନ୍ତ  ଉତ୍ତରପୂବଚ େସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ବେିାଶ ନଗିମ 
  ଆସାମ ସରୋର ବୟବସାୟିେ ନଗିମ  
  ମଣିପୁର େସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମିତ ି 
  ନାଗାଲ୍ାଣ୍୍ଡ େସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ େସ୍ତତନ୍ତ ନଗିମ  

୩୫୨.  ବାଉଁଶ ତଆିରି ଫାଇଲ୍ ଯଟ୍ର, ବାଯେଟ୍,  -do- 
 ଯପଂସିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍୍ଡ, ପାଶ୍ୱଚ ଥାେ ଇତୟାଦ ି 

୩୫୩.  ୋଠ େଳାେୃତ ିଆସବାବପତ୍ର  ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ େଯପଚାଯରସନ, ୟୁ.ପି. ରପ୍ତାନୀ େଯପଚାଯରସନ 

୩୫୪.  ୋଠର ଯପପର୍ ଯେଟ୍, ଥାେ ଇତୟାଦ ି   -do- 

୩୫୫.  ଯ ାଟ ତଆିରି ୋଚ ଯଘାଡ଼ଣି  -do- 

୩୫୬.  ଯ ାଟ ତଆିରି ଆସବାବପତ୍ର  ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ େସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ େଯପଚାଯରସନ,  
  ଯ ାଟ ଉତ୍ପାଦନ ଉନ୍ନୟନ େଯପଚାଯରସନ,  
  ଓଡ଼ିଶା ରାଜୟ େସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ େଯପଚାଯରସନ 

୩୫୭.  ଯ ାଟ ବୟାଗ୍ ଫାଇଲ୍ େଭର୍  -do- 

୩୫୮.  ଉଲ୍ ଓ ସିଲ୍୍କ ତଆିରି ଗାଲି୍ଚା  ଉତ୍ତରପ୍ରଯଦଶ ରପ୍ତାନ ିନିଗମ, ଜାମ୍ମ-ୁୋଶମୀର୍ ବକି୍ରୟ ଓ ରପ୍ତାନୀ  ନଗିମ  
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ଅସୋଧୋରଣ 

ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ 

ଆଦ୍ଶନୋମୋ 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୦୯ ନଭମବର ୨୦୧୮ 

ଏସ୍.ଓ. ୫୬୭୦ (ଇ)–ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଯଦୟାଗ ବେିାଶ ଆଇନ ୨୦୦୬ (୨୦୦୬ର ୨୭)ର ବଭିାଗ ୧୧ ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରଦାନ େରାୋଇଥିବା କ୍ଷମତା ୋେଚୟୋରୀ େରି ଏତଦବାରା ଯେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେ (ଏମ୍.ଏସ୍.ଇ.)ର ଆଯଦଶ 
୨୦୧୨  ନମିଯନ୍ତ ଉଦଷି୍ଟ ସବଚସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତଯିର ନମିନଲି୍ଖିତ ସଂଯଶାଧନ େରୁଛନ୍ତ ିେଥା – 

୧.  i)  ଏେ ି ଆଯଦଶେୁ ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେ (ଏମ୍.ଏସ୍.ଇ.)ର ସଂଯଶାଧିତ ଆଯଦଶ ୨୦୧୮ ନମିଯନ୍ତ ଉଦଷି୍ଟ 
ସବଚସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତ ିଭାଯବ ନାମିତ େରାୋଇପାରିବ I  

 ii) ସରୋରୀ ଯଗଯଜଟଯର ଏୋ ପ୍ରୋଶ ପାଇବା ତାରିଖରୁ ୋେଚୟୋରୀ ଯେବ। 

୨.  ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେ (ଏମ୍.ଏସ୍.ଇ.)ର ଆଯଦଶ ୨୦୧୨ (ଏୋ ପରଠାରୁ ଏେ ିଦଲି୍ଲ୍ଯର ଉକ୍ତ ଆଯଦଶ ଯବାଲି୍ 
ଉଯଲ୍ଲଖ େରାେିବ) ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ ସମଗ୍ର ସାଧାରଣ କ୍ରୟ ନୀତରି ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନଯର ସଂଖୟା ଓ ଅକ୍ଷରଯର ‘ଶତେଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ’ ଯବାଲି୍ 

ଉଯଲ୍ଲଖ େରାୋଇଛ ିତାୋ ପରିବଯତ୍ତଚ ଯସେସିବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କଯର‘ଶତେଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ’ ଯବାଲି୍ ଉଯଲ୍ଲଖ େରାେିବ। 

୩.  ଉକ୍ତ ଆଯଦଶର ଅନୁଯଚ୍ଛଦ ୪ ପଯର ନମିନଲି୍ଖିତ ଅନୁଯଚ୍ଛଦ ସଂେୁକ୍ତ େରାେିବ େଥା – 

୪େ, ମେଳିାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗ ନମିଯନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଯଦୟାଗଠାରୁ ଯମାଟ 
ବାରି୍ଷେ କ୍ରୟ ନମିଯନ୍ତ ସ୍ଥିର େରାୋଇଥିବା ଶତେଡ଼ା ୨୫ ଭାଗରୁ ମେଳିାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳତି ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର 
ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିେଠାରୁ କ୍ରୟ େରିବା ପାଇଁ ଶତେଡ଼ା ୩ ଭାଗ ସଂରକି୍ଷତ େରି ରଖାେିବ I 

[ନଥି ସଂଖୟା ୨୧ (୨୨) – ୨୦୧୮ ଏମ୍.ଏ.] 
ରାମ ଯମାେନ ମିେ  

ଅତରିିକ୍ତ ଶାସନ ସଚବି ତଥା ଉନ୍ନୟନ େମିଶନର 


