
 
Game Instructions: 

• ଚିତ୍ର ଟିକୁ ପି୍ରଣ୍ଟ କରି କାର୍ଡବ ାର୍ଡ ବର ଲଗାନ୍ତୁ।  

• ପ୍ରତ୍ୟକ ବେଳାଳି ପାଇ ଁବଗାଟିଏ ବଗାଟିଏ ବଗାର୍ି  ୟ ହାର କରନ୍ତୁ ଏବ ାୋଂ 

ଲୁବର୍ା ବଗାଟି ପାଇ ଁବ ାବର୍ାଜ୍ଞାନ କିଟ   ୟ ହାର କରିପାରନି୍ତ ।  

• ସ ଡାଧକି 4- ସ ଡନିମ୍ ନ 2 ବେଳାଳ ି 

• ଅଲଗା ଅଲଗା ବେଳି ପାରିବ  (ପ୍ରତ୍ୟକ ବେଳାଳି ପାଇ ଁବଗାଟିଏ ବଗାର୍ି ) 

ଅଥ ା ଟିମ ବର  (ପ୍ରତ୍ୟକ ଟିମ ପାଈ ଁବଗାଟିଏ ବଗାର୍ି ) 

ନିର୍ଦେଶ  

- ଟିମ କିମ୍ଭା ବେଳାଳି ବ  ପ୍ରଥମ 100 ବର ପହ୍ନାଚି  ବସ ଜିତି୍  ।  

- ବେଳକୁ ଜିତି୍ ା ପାଈ ଁବହବଲ  

>ସାପ ମହୁ ଁବର ଥ ିା ସୋଂେୟା ଠାରୁ  ଞ୍ଚି ାକୁ ପର୍ି  ।ଏବ ାୋଂ  ର୍ ସୋଂେୟା ଆର୍କୁ ଥ ିା 

ସିଢି ବର ଚଢି ାକୁ ପର୍ି   

>ସାପ ର ମହୁ ଁବହଉଛି କବରାନା ଗଜୁ   (ବ ବତ୍ବ ବଳ ବସଠୀ ପହଞ୍ଚଛୁ ବ ାର ବର 

ବରାଗ ର ନା ନିଅ ଏବ ାୋଂ ଏହାର କାରଣ କୁହ ) ବ ବତ୍ବ ବଳ କି ସିଢି ବହଉଛି 

କବରାନା ଠାରୁ  ଞ୍ଚି ାକୁ ପ୍ରକୃତ୍ ତ୍ଥୟ (ବ ାର ବର ପଢ ବ ବତ୍ବ ବଳ ବସଠୀ ପହଞ୍ଚଛୁ 

). 

 

 

 

ସାପର ମହୁ ଁ– କର୍ରାନା ଗଜୁବ ବା ଅପପ୍ରଚାର  

28: କଞ୍ଚା ରସଣୁ, ହଳଦୀ, ଚମନପ୍ଲସ ବକାରଣା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରି   

37:ମଶା କାମରୁ୍ି ା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କବରାନା ବହଇପାବର  

47:ଏଲକହଲ ଏବ ାୋଂ  ିବଶାଧକ ଶରୀର ବର ଛିଞ୍ଚି ା ଦ୍ଵାରା କବରାନା ବହ ାରୁ ରକ୍ଷା 

ପାଇ ବହ   

75:େରା ବର କବରାନା ମରି ାଏ  

94: ଗରମ ପାଣ ିପିଇ ା ଦ୍ଵାରା ଗଳାବର କବରାନା ଭୁତ୍ାଣ ୁମରି ାଏ  

96:ବସଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବରାଗ  ୟାବପ  ବ ଉ ଁମାନଙ୍କ ଠାବର ବରାଗ ର ଲକ୍ଷଣ ବଦୋ 

 ାଏ  

ସିଢି-କର୍ରାନା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ  

4: ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ା ହି ଏ ବରାଗରୁ ମକିୁ୍ତ ବଦଇପାରି   

12:  ାରମ୍ବାର ହାତ୍ ବଧାଇ ା ଦ୍ଵାରା ବରାଗ କୁ ଭୁତ୍ାଣ ୁକୁ ଶରୀର ବର  ୟାପୀ  ାବର 

ବରାକୀ ବହ   

14: କଥା କହିଲା ବ ବଳ ,ଛିଙି୍କଳ ବ ବଳ ,କାଶଲିା ବ ବଳ, ମହୁ ଁକୁ ବ ାର୍ାଇ ରେ ିା 

ଦ୍ଵାରା ଭୁତ୍ାଣ ୁକୁ  ୟାପି ାବର ବରାକୀ ବହ   

22: ଗରମ ପାଗ ଭୁତ୍ାଣ ୁକୁ ମାବର ନାହି କୀମ୍ଭା ଭୁତ୍ାଣ ୁ ୟାପୀ  ାବର ବରାବକ ନାହି 

41: ମହୁ ଁକ ୁନ ଛୁଇ ା ଦ୍ଵାରା ଭୁତ୍ାଣ ୁକୁ ଶରୀର ବର ପ୍ରବ ଶ କରି ାବର ବରାକୀ ବହ   

54:  ୀନା ଲକ୍ଷଣ ବଦୋ  ାଉଥ ିା  ୟକି୍ତ ମନ୍ଧ୍ୟ ଭୁତ୍ାଣ ୁକୁ  ୟାପୀ  ାବର ସାହା ୟ 

କରିପାରି   
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