
 

 

 

ଭବୋଟଯ ତୋରିକୋଭଯ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ନୋଭ ଅର୍ନ୍ତବୁକ୍ତ କଯିଫୋ ୋଇଁ କଭିବୋ ଭକୌଣସ ିଏକ ନଫିତୋଚନଭଣ୍ଡୀଯୁ ଅନୟ  ଏକ 
ନଫିତୋଚନଭଣ୍ଡୀକୁ ସ୍ଥୋନ ଯିଫର୍ତ୍ତନ କୋଯଣଯୁ ଭବୋଟଯ ତୋରିକୋଭଯ ନୋଭ ଅର୍ନ୍ତବୁକ୍ତ କଯିଫୋ ୋଇଁ ଦଯଖୋସ୍ତ I 

ପ୍ରାୄେଷୁ,  ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀ,  
.............................................................. ଫଧିାନ ସବା/ସଂସଦୀୟ ନଫିବାଚନ ଭଣ୍ଡୀ I 

 

ଭ ୁ ଅନୁୄଯାଧ କଯୁଅଛ ିକି ୄଭାଯ ନାଭ ଉୄଯାକ୍ତ ନିଫବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ 
ଅର୍ନ୍ବବୁକ୍ତ କଯାମାଉ I [ମଥୋ ସ୍ଥୋନଭଯ ଠିକ୍ ଚହି୍ନ ଦଅିରୁ୍ନ୍]   

ପ୍ରଥଭ ଥଯ ନୋଭ ଅର୍ନ୍ତବୁକ୍ତ କଯିଫୋ ୋଇଁ          କିଭବୋ ଅନୟ  ଏକ ନଫିତୋଚନଭଣ୍ଡୀଯୁ ସ୍ଥୋନ 
ଯିଫର୍ତ୍ତନ  କାଯଣଯୁ            ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ୄଭାଯ ନାଭ ଅର୍ନ୍ବବୁକ୍ତ କଯାମିଫା ଦାଫି 
ସକ୍ଷୄଯ ସଫିୄ େଷ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄଯ ଦଆିମାଇଛ ିI 

ଫୋଧ୍ୟତୋଭୂକ ଫଫିଯଣୀ                   

(କ) ନାଭ 
 (a) First Name 

in English 
 

(ଖ) ୄେଷ ନାଭ 
(ମଦ ିଥାଏ) 

 (b) Surname in 

English (if any) 

 

(ଗ) ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ନାଭ ଓ ୄେଷ ନାଭ  
 [ଦକ୍ରଭ (ଘ) ୄଦଖରୁ୍ନ୍] 

 
 

(c)Name & Surname (in English) of 
Relative of Applicant (See item (d)) 

 
 

(ଘ) ସମ୍ପକବଯ ପ୍ରକାଯ   

[ମଥା ସ୍ଥାନୄଯ ଠକି୍ ଚହି୍ନ ଦଅିରୁ୍ନ୍] 
ିତା                 ଭାତା                   ସ୍ୱାଭୀ                    ସ୍ତ୍ରୀ                 ଅନୟ     

(ଙ) ଫୟସ [ଚତି କୟାୄରଣ୍ଡଯ ଫଷବ ତା ୧-୧-……………………… ଯିଖ ସୁଦ୍ଧା]  

(ଚ) ଜନମ ତାଯିଖ (ଦନି/ଭାସ/ଫଷବ ଏହ ିଅନୁସାୄଯ)(ମଦ ିଜଣାଥାଏ)  

(ଛ) ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ରିଙ୍ଗ (ମଥା ସ୍ଥାନୄଯ ଠିକ୍ ଚହି୍ନ ଦଅିରୁ୍ନ୍)  ୁଯୁଷ                ଭହିା                   ତୃତୀୟ ରିଙ୍ଗ 

(ଜ) ଫର୍ତ୍ତଭୋନ ସୋଧୋଯଣ ବୋଭଫ ଫସଫୋସ କଯୁଥିଫୋ ସ୍ଥୋନଯ ଠିକଣୋ  ଘଯ ସଂଖୟା.  

ଯାସ୍ତା / ଅଞ୍ଚ / ସ୍ଥାନ  

ସହଯ / ଗ୍ରାଭ  

ଡାକଘଯ   ିନ୍ ୄକାଡ୍  

ଜଲି୍ଲା  ଯାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ରୋସିତ ଅଞ୍ଚ  

 

 ବୋଯତ ନଫିତୋଚନ ଆଭ ୋଗ 

 ପଭତ - ୬ 

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ଭୁଖଭଣ୍ଡଯ ସମୁ୍ମଖ ବାଗ 
ଦୃେୟ ୄହଉଥିଫା ୄଗାଟଏି ନଗଦ 
ଉଠାମାଇଥିଫା ଯଙି୍ଗନ ାସୄାଟବ 
ସାଇଜ୍ ପୄଟା (୩.୫ୄସ.ଭି.x 
୩.୫ୄସ.ଭି.) ଏହ ି ସ୍ଥାନୄଯ 
ଅଠାୄଯ ରଗାମିଫ I 

ପ୍ରାେିସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା_____________ 

(କାମବୟାୟ ଦ୍ୱାଯା ୁଯଣ ୄହଫ) (ନିଫତୋଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ନ ିଭ, ୧୯୬୦ଯ ନ ିଭ ୧୩(୧) ଓ ୨୬ ଦ୍ରଷ୍ଟଫୟ) 

ଫଷବ ଭାସ 

ବାଗ ନଂ.......................................... 
ଅନୁବାଗ ନଂ.................................... 
ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ଘଯ ନଂ.......................... 
(ଫ.ିଏଲ୍.ଓ.ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ୄହଫ) 
 



` 

(ଝ) ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଘର ସଂଖ୍ୟା.  

ରାସ୍ତା/ ଞ୍ଚଲ / ସ୍ଥାନ 
 

ସହର / ଗ୍ରାମ 
 

ଡାକଘର   ିନ୍ ୄକାଡ୍ 
 

ଜଲି୍ଲା  ରାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଞ୍ଚଲ 
 

(ଞ) ୄ ାଟର ରିଚୟ ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (ଯଦ ିଥାଏ)  

ଇଚ୍ଛାଧିନ ବବିରଣୀ 
(ଟ) ସମଥଥତା (ଯଦ ିକିଛ ିଥାଏ)[ଯଥା ସ୍ଥାନୄର ଠିକ୍ ଚହି୍ନ ଦିନୁ୍ତ] 
      ଦୃଷ୍ଟିଗତ ସମଥଥତା              କହବିା ଓ ଶୁଣିବାର  ସମଥଥତା               ଚାିବା  ସମଥଥତା                 ନୟାନୟ 

(ଠ) ଆ-ୄମ ଅଆଡି (ଆଚ୍ଛାଧିନ)  

(ଡ) ୄମାବାଆ ନମବର (ଆଚ୍ଛାଧିନ)  

ଘ ାଷଣା  - ମ ୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘମାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବଶି୍ୱାସ ମଘତ ଘ ାଷଣା କରୁଅଛ ିଘେ –  

 (୧) ମ ୁ   ାରତର ନାଗରିକ ୄଟ ଏବଂ ୄମାର ଜନମ ସ୍ଥାନ  ଗ୍ରାମ/ସହର ……………………………………………………………..… 
ଜଲି୍ଲା …………………………………………………………ରାଜୟ ....................................……………..………………… ୄଟ   
(୨) ମ ୁ  ତା.................................... (ଦନି/ମାସ/ବର୍ଥ)  ଉର (ଜ) ୄର ଦଅି ୄହାଆଥିବା  ଠିକଣାୄର  ସାଧାରଣତଃ  ାୄବ 
ବସବାସ କରିଅସୁଛ ିI                                                                          
(୩) ମ  ୁ ନୟ ୄକୌଣସି ନବିଥାଚନମଣ୍ଡଲୀୄର ୄ ାଟର ତାିକାୄର ନାମ ନ୍ତ ଥୁ କ୍ତ କରିବା ାଆ  ଦରଖ୍ାସ୍ତ କରିନାହିଁ I 
*(୪) ୄମାର ନାମ ୂବଥରୁ ଏହ ିନବିଥାଚନମଣ୍ଡଲୀୄର କମିବା ନୟ ବଧିାନସ ା/ସଂସଦୀୟ ନବିଥାଚନ ମଣ୍ଡଲୀ ୄ ାଟର ତାିକାୄର ନ୍ତ ଥୁ କ୍ତ  
ୄହାଆନାହିଁ I                                                                               କମିବା 
*ୄମାର ନାମ ……………………………………………............. ରାଜୟର ……………………………………………… ନବିଥାଚନ 
ମଣ୍ଡଲୀୄର ୄ ାଟର ତାିକାୄର ଥାଆାୄର,  ୄଯଉ ଠାୄର  ମ ୁ  ୂବଥରୁ ନମିନ ଠିକଣାୄର ସାଧାରଣ ାୄବ ବସବାସ କରୁଥିି, ଯଦ ି
ତାହା ୄହାଆଥାଏ, ମ ୁ ନୁୄରାଧ  କୄର କି ୄସହ ିୄ ାଟର ତାିକାରୁ ୄମାର ନାମ ବାଦ ଦଅିଯାଉ I 
*ନୁୄଯାଗୀ ଶବ୍ଦାବଲୀକୁ କାଟ ିଦିନୁ୍ତ I 
ୂବଥତନ ଠିକଣା ୄଯଉ ଠି ସାଧାରଣ  ାୄବ ବସବାସ କରୁଥିୄ ତାହାର ସବିୄ ଶର୍ ବବିରଣୀ  (ଯଦ ିନୟ ଏକ ନବିଥାଚନ ମଣ୍ଡଲୀରୁ 
ସ୍ଥାନ ରିବର୍ତ୍ଥନ କରିବାକୁ ଦରଖ୍ାସ୍ତ କରିଛନ୍ତ)ି 
ଘର ସଂଖ୍ୟା.  ରାସ୍ତା/ ଞ୍ଚଲ / ସ୍ଥାନ  

ସହର / ଗ୍ରାମ  

ଡାକଘର   ିନ୍ ୄକାଡ୍  

ଜଲି୍ଲା  ରାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଞ୍ଚଲ  

ମ ୁ ବଗତ ୄଯ ଏରି ବବୃିତ ିୄଦବା ବା ୄଘାର୍ଣା କରିବା ଯାହା କି ମିଥୟା ୄଟ, ଏବଂ ଯାହା ମ ୁ ମିଥୟା ୄବାି ଜାୄଣ ବା ବଶି୍ୱାସ 
କୄର ବା ଯାହା ସତୟ ୄବାି ବଶି୍ୱାସ କୄର ନାହିଁ ୄାକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଧିନୟିମ ୧୯୫୦ ଧାରା ୩୧(୧୯୫୦ ର ୪୩) ନୁଯାୟୀ 
ଦଣ୍ଡନୀୟ I 
ସ୍ଥାନ………………………………………….. 

ତାରିଖ୍ ……………………………………….                                            ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର …………………………………………               

ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ୍ କରୁଥିବା  ଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବୟ: 

 



 

 

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବଶିଦ ବବିରଣୀ 
(ନବ୍ିାଚନମଣ୍ଡଲୀର ନବ୍ିାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାହହବ) 

ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀଭତୀ /କୁଭାଯୀ ……………………………………………………………………………………………………. ଙ୍କଯ ନାଭକୁ  ୄବାଟଯ 
ତାରିକାୄଯ ଅର୍ନ୍ତବୁକ୍ତ କଯିଫା ାଇଁ ପଭତ- ୬ ୄଯ ୄେଇଥିଫା େଯଖାସ୍ତ  ଭଞ୍ଜଯୁ / ନାଭଞ୍ଜଯୁ କଯାମାଇଛ ିI  
ଭଞ୍ଜଯୁ ପ୍ରାପ୍ତଯ [ନୟିଭ ୧୮/୨୦/୨୬(୪) ଭୁତାଫକ] କିଭବା ନାଭଞ୍ଜଯୁ ପ୍ରାପ୍ତଯ  [ନୟିଭ ୧୭/୨୦/୨୬(୪) ଭୁତାଫକ] ଫସୃି୍ତତ କାଯଣ 
ନଭିନୄଯ େଆିଗରା: 
 
 

ସ୍ଥାନ…………………………………. 

ତାରିଖ ………………………………          ନବ୍ିାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର          ନବ୍ିାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହମାହର 

 

ନଆିମାଇଥିଫା ନଷି୍ପତ୍ତଯି ସୂଚନା (ନଫିତାଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ନଫିତାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ କଯାମିଫ ଏଫଂ େଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା େଆିମାଇଥିଫା ଠିକଣାୄଯ େଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ାଖକୁ ଡାକୄଯ ଠାମିଫ I ) 

ଶ୍ରୀ / ଶ୍ରୀଭତୀ / କୁଭାଯୀ ................................................................................ ଙ୍କ ପଭତ -୬ ୄଯ େଯଖାସ୍ତ 
 

େଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଫତ୍ତତଭାନ ଠିକଣା ୄମଉଁଠି ୄସ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ 
ଫସଫାସ କଯୁଛର୍ନ୍ ି। 

ଘଯ ସଂଖୟା  

ଯାସ୍ତା/ ଅଞ୍ଚ / ସ୍ଥାନ  

ସହଯ / ଗ୍ରାଭ  

ଡାକଘଯ   ିନ ୄକାଡ୍ 
 

ଜଲି୍ଲା  ଯାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚ  

(କ) ଭଞ୍ଜଯୁ କଯାମାଇଛ ିଏଫଂ ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀଭତୀ /କୁଭାଯୀ ……………………..……………………..……………………………..…… ଙ୍କଯ 
ନାଭକୁ  ……………………………………..…… ଫଧିାନ ସବା ନିଫତାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ବାଗ ସଂଖୟା ……………………………………..…… ଯ  
କ୍ରଭିକ ସଂଖୟା ……………………………………………… ୄଯ ଞି୍ଜକୃତ କଯାମାଇଛ ି। 

(ଖ) ନାଭଞ୍ଜଯୁ କଯାମିଫାଯ କାଯଣ ………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

ନଫିତାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀ 
ତାଯିଖ:……………………….                                                                               ଠିକଣା……………………………………………… 

ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର / ରସିଦ୍ 

ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା…………………………………………                                                          ତାଯିଖ ……………………………… 

ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀଭତୀ/ କୁଭାଯୀ………………………………………………………………………………………….. ଙ୍କ ଠାଯୁ ପଭତ ନଭବଯ ୬ ୄଯ 
େଯଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଯାଗରା  
[ଆୄଫେନକାଯୀ େଯଖାସ୍ତଯ ସ୍ଥତି ିଜାଣିଫାାଇଁ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା େଶତାଇାଯିୄଫ] 

 

ଇଆରଓ / ଏଇଆରଓ / ବଏିଓଙ୍କ ନାମ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର 

  

  

ୄପ୍ରଯଣ ସଭୟୄଯ 
ନଫିତାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ 
ପ୍ରାଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡାକ 
ଟକିଟ ରଗାୄହଫ I 



 



ଦଯଖାସ୍ତ ପଭମ-୬ ଯୂଣ କଯିଫା ନଭିୄେ ଭାଗମଦର୍ଶିକା 

୧. ୄମଉଁ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀୄଯ ନାଭ ଞି୍ଜକଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ଚାହଁୁଛନ୍ତ,ି ଦଯଖାସ୍ତ ୄେହ ି ନିଫବାଚନଭଣ୍ଡୀ ଯ ନଫିବାଚକ 
ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀଙୁ୍କ େୄଭବାଧିତ ୄହଫା ଉଚତି I ଖାରିଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ନାଭ ୄରଖିଫାକୁ ୄହଫ I 

୨. ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ  ନାଭ ଞି୍ଜକଯଣ ନଭିୄନ୍ତ କିଭବା ନୟ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯିତ ୄହଫା କାଯଣଯୁ ଦଯଖାସ୍ତ 
କଯୁଥିଫା ଅୄଫଦନକାଯୀ ମଥାସ୍ଥାନୄଯ ଠିକ୍ ଚହି୍ନ ୄଦୄଫ ଏଫଂ ୄଘାଷଣା ସ୍ଥାନୄଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ମ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଫା ଉଚତି,   
ଅନୟଥା ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ତଯଯୁ ହିଁ  ଦଯଖାସ୍ତ ନାଭଞ୍ଜଯୁ ୄହାଇମାଇାୄଯ I   

୩. ଦକ୍ରଭାଙ୍କ “କ” ଯୁ “ ଞ”  ୄେତ୍ରୄଯ ୄଦଫାକୁ ଥିଫା ଫଫିଯଣୀ ନଫିାମବୟ ୄେ I   ୄତଣୁ ଉମୁକ୍ତ ଦକ୍ରଭୄଯ େବ୍ନୁର୍ଣ୍ବ 
େୂଚନା ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଦଅିମିଫା ଉଚତି୍ I   

୪. ଦକ୍ରଭାଙ୍କ “କ” ଓ “ଖ”: ଭତଦାତା ତାରିକା ଓ ୄବାେଯ ଯିଚୟ ତ୍ରୄଯ ନାଭ ଓ ଫନାନ ୄମଭିତ ିଦଯଜ କଯାମିଫ, 
ଦଯଖାସ୍ତୄଯ ଠିକ୍ ୄେଭିତ ିୄରଖାୄହଫା ଉଚତି୍ I  ୁଯା ନାଭ ପ୍ରଥଭ ୄକାଠଯୀୄଯ ୄରଖାମିଫ ଓ ଦ୍ୱତିୀୟ ୄକାଠଯୀୄଯ 
ୄେଷ ନାଭ ୄରଖାମିଫ I ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କଯ ୄେଷ ନାଭ ନଥାଏ ୄତୄଫ ୄେଷ ନାଭ ାଆଁ ଉଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄକାଠଯୀକୁ ଖାରି 
ଯଖିୄଫ I  ମଦ ି ନାଭ େହତି କିଭବା ୄେଷ ନାଭ େହତି ଜାତଯି ନାଭ ଯହନିଥାଏ ୄତୄଫ ଜାତଯି ନାଭ ଉୄେଖ କଯିଫା 
ନୁଚତି I  ନାଭ ୁଫବଯୁ ଶ୍ରୀ / ଶ୍ରୀଭତୀ / କୁଭାଯୀ / ଖଁା / ୄଫଗଭ / ଣିିତ ଆତୟାଦ ିୄରଖିଫା ନୁଚତି, ମଦ ିେମ୍ଭଫ ହୁଏ, 
ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ତାଙ୍କ ନାଭ ଉବୟ ଆଂଯାଜୀ ଓ େଯକାଯୀ ପ୍ରାୄଦେିକ ବାଷାୄଯ ଉୄେଖ କଯିାଯିୄଫ I   

୫. ଦକ୍ରଭାଙ୍କ “ଗ” ଓ “ଘ”: (ସମ୍ପକମୀୟଙ୍କ ନାଭ): 

ଫଫିାହତିା ଭହିା ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ତାଙ୍କ ିତା / ଭାତାଙ୍କଯ ନାଭ ୄରଖିୄଫ, ଭାତ୍ର ଫିଫାହତିା ଭହିା ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ତାଙ୍କ 
ସ୍ୱାଭୀଙ୍କ ନାଭ ୄରଖିଫା ଉଚତି୍ ୄହଫ I ନାଫେୟକ ଫକିଳ୍ପକୁ କାେି ଦିନୁ୍ତ I   

 

୬. ଦକ୍ରଭାଙ୍କ “ଙ” ଓ “ଚ”: (ଫୟସ ଓ ଜନମତାଯିଖ): 

ୄବାେଯ ତାରିକା େଂୄୋଧନ କଯାମାଆଥିଫା ଫଷବ  ଜାନୁୟାଯୀ ଭାେ ୧ ତାଯିଖକୁ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଫୟେ ୧୮ ଫଷବ କିଭବା 
ତଦୂଦ୍ଧବ ୄହଫା ଅଫେୟକ I   ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ସ୍ଥାନୄଯ ନଜିଯ ଫୟେ ଦନି / ଭାେ / ଫଷବୄଯ (DD / MM / YY) 

ଉୄେଖ କଯିୄଫ I ମଦ ି ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଫୟେ ୧୮ ଯୁ ୨୧ ଫଷବ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥାଏ ୄତୄଫ ଜନମ ତାଯିଖୄଯ 
ଦରିରଗତ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର ଦଯଖାସ୍ତ େହତି େଂରଗ୍ନ କଯିୄଫ I  ନଭିନରିଖିତ  କାଗଜତ୍ର ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣେି ଏକ କାଗଜାତ 
ଦଯଖାସ୍ତ େହତି େଂରଗ୍ନ କଯିାଯିୄଫ :- ଭୁୟନେିିାଲ୍ କର୍ତ୍ବୃ େ କିଭବା ଜନମ ଓ ଭତୁୃୟଯ ଜିୋ ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଜନମ 
ପ୍ରଭାଣତ୍ର କିଭବା ଫାେଜିଭି ୋେପିିୄକେ, କିଭବା ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ େଫବୄେଷୄଯ ଢିଥିଫା ଫଦିୟାୟ (େଯକାଯୀ / 
ଭଞ୍ଜଯିୁପ୍ରାପ୍ତ) ଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନମ ତାଯିଖ ଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର କିଭବା ନୟ ୄକୌଣେି ଭଞ୍ଜଯୁୀପ୍ରାପ୍ତ େିୋନୁଷ୍ଠାନଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନମ ତାଯିଖ 
ଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର I ୄମଉଁ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ େିୋଗତ ୄମାଗୟତା ୧୦ଭ ୄଶ୍ରଣୀ ାଶ୍ କିଭବା ତଦୂଦ୍ଧବ, ଜନମ ତାଯିଖ ପ୍ରଭାଣ ନଭିୄନ୍ତ 
ତାଙ୍କଯ ୧୦ଭ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭାକବେିଟ୍ (ମଦ ିୄେଥିୄଯ ଜନମ ତାଯିଖ ଉୄେଖ ୄହାଆଥାଏ) ଯ ନକର ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ କିଭବା ୮ଭ 
ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭାକବେିଟ୍ ଯ ନକର (ମଦ ିୄେଥିୄଯ ଜନମ ତାଯିଖ ଉୄେଖ ୄହାଆଥାଏ) କିଭବା ୫ଭ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭାକବେିଟ୍ ଯ ନକର 
(ମଦ ି ୄେଥିୄଯ ଜନମ ତାଯିଖ ଉୄେଖ ୄହାଆଥାଏ) କିଭବା ବାଯତୀୟ ାେବୄାେବ/ ୟାନ କାର୍ବ / ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄେନସ, 
ୟୁ.ଅଆ.ର୍ି.ଏ.ଅଆ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଧାଯ କାର୍ବ I 

  



 

(କ). ମଦ ି ଉଯ ରିଖିତ ୄକୌଣେି ଦସ୍ତାଫଜି୍ ଉରବ୍ଧ ନୁୄହଁ ଯିେିଷ୍ଟ-୨ୄଯ (ଭାଗବଦେିକା େହତି େଂରଗ୍ନ  
କଯାମାଆଥିଫା) ଦଅିମାଆଥିଫା ପଭବାେୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଭାତା-ିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା (ତୃତୀୟ ରିଙ୍ଗ ଦଯଖାସ୍ତ 
କାଯୀଙ୍କ ୄେତ୍ରୄଯ ଗୁଯୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା) ଏକ ୄଘାଷଣା ତ୍ର ଦଅିମାଆାଯିଫ I ୄମଉଁ ଭାଭରାୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ 
ଜନମ ପ୍ରଭାଣ ସ୍ୱଯୁ ତାଙ୍କ ଭାତା-ିତାଙ୍କ ୄଘାଷଣା ତ୍ର ଦଅିମିଫ ୄେହ ିଭାଭରାୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ େତୟାନ 
େଭୟୄଯ ଫୁଥ୍ ସ୍ତଯୀୟ ଧିକାଯୀ / େହାୟକ ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀ / ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ 
ଧିକାଯୀଙ୍କ େମ୍ମଖୁୄଯ ଉସି୍ଥତ ଯହଫିାକୁ ର୍ିଫ I ୁନଶ୍ଚ ମଦ ିଉଯ ରିଖିତ ୄକୌଣେି ଦସ୍ତାଫଜି୍ ଉରବ୍ଧ ନୁୄହଁ  
କିଭବା ିତା-ଭାତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକହ ିଜୀଫତି ନୁହନ୍ତ,ି ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ େବ୍ନକୃ୍ତ ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାୟତଯ େଯଞ୍ଚ କିଭବା େବ୍ନକୃ୍ତ 
ୄୌଯ ନିଗଭ/ୄୌଯ େଭିତଯି େବୟ ୄଦଆଥିଫା ଜନମତାଯିଖ ପ୍ରଭାଣତ୍ର  ଦାଖର କଯିାଯିୄଫ   

(ଖ). ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଫୟେ ୨୧ ଫଷବଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ୄଫାରି ଫୁଥ୍ ସ୍ତଯୀୟ ଧିକାଯୀ / େହାୟକ  ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ  
ଧିକାଯୀ / ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀଙୁ୍କ ଜଣାର୍ନ୍ତ,ି ୄତୄଫ, ୄେ ନିୄ ଜ ୄଦଆଥିଫା ଫୟେ େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ 
ୄଘାଷଣାତ୍ରକୁ ଫୟେଯ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ ଏଫଂ ନୟ ୄକୌଣେି କାଗଜାତ ପ୍ରଭାଣ ଦାଖର କଯିଫା 
ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ କଯାମିଫ ନାହିଁ I ଫୟେ, ୄବାେଯ ତାରିକା େଂୄୋଧନ କଯାମାଆଥିଫା ଫଷବଯ ଜାନୁୟାଯୀ ୧ ତାଯିଖ 
େୁଦ୍ଧା ୁଯା ୄହାଆଥିଫା ଫଷବ ଓ ଭାେ ଅକାଯୄଯ ଦଅିମିଫ I  

(ଗ). ମଦ ିଜୄଣ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ନୂତନ ବାୄଫ ଞି୍ଜକଯଣ ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ଅୄଫଦନ କଯୁଥାନ୍ତ ିଓ ତାଙ୍କ ୄମାଗୟତା 
ତାଯିଖକୁ ୨୧ ଫଷବଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ତାଙ୍କ ନାଭ ବାଯତଯ ନୟ ୄକୌଣେି ଜାଗାୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହାଆ 
ନଥାଏ ୄତୄଫ ୄେ ଭାଗବଦେିକା େହତି େଂରଗ୍ନ କଯାମାଆଥିଫା  ଯିର୍ଶିଷ୍ଟ -୩ ୄଯ ଥିଫା ପଭବାେ ୄଯ ଏକ 
ୄଘାଷଣା ତ୍ର ୄଦୄଫ ନୄଚତ୍ ତାଙ୍କଯ ଦଯଖାସ୍ତ ଖାଯଜ ୄହାଆମିଫ I 

୭. ଦକ୍ରଭାଙ୍କ (“ଛ”) (ରିଙ୍ଗ)- ରିଙ୍ଗ ମଥା ୁଯୁଷ / ସ୍ତ୍ରୀ / ତୃତୀୟ ରିଙ୍ଗ ାଆଁ ଦଅିମାଆଥିଫା ନିଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄକାଠଯୀୄଯ ଠିକ୍ ଚହି୍ନ 
ଦଅିମିଫା  ଉଚତି I 

୮. ଦକ୍ରଭାଙ୍କ “ଜ” (ସାଧାଯଣ ଫାସସ୍ଥାନ)- 

ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ୄମଉଁ ସ୍ଥାନୄଯ ୋଧାଯଣତଃ ଫେଫାେ କଯୁଛନ୍ତ ିଓ ନାଭ ଞି୍ଜକଯଣ କଯିଫାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ତ ିତାଯ ିନ୍ ୄକା ୋ଼ର୍ 
ନଭବଯ େହ େବ୍ନୂର୍ଣ୍ବ ର୍ାକ ଠିକଣା ଦଯଖାସ୍ତଯ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୄଯ ଉୄେଖ କଯିୄଫ I 

(କ) ଘଯ ନଭବଯ-ମଦ ି ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଫାସସ୍ଥାନଯ ଘଯ ନଭବଯ ନଥାଏ ‘ଘଯ ନଭବଯ’ ାଇଁ ଉଦ୍ଧଷି୍ଟ ୄକାଠଯୀୄଯ 
‘ୄକୌଣସି ଘଯ ନଭବଯ ଦଆିମାଇ ନାହିଁ ’  ୄଫାରି ଉୄେଖ କଯିୄଫ I 

(ଖ) ୋଧାଯଣ ଫାେସ୍ଥାନଯ ପ୍ରଭାଣ େୂଯୁ ନଭିନ ରିଖିତ କାଗଜ ତ୍ର ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣେି ଏକ କାଗଜାତଯ ନକର 
ଦଯଖାସ୍ତ େହ ୄମାର୍ାମିଫ :- ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ କିଭବା ତାଙ୍କ ନକିେ େବ୍ନକବୀୟ ମଥା:- ିତା / ଭାତାଙ୍କ ୄେହ ି
ଠିକଣାୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଫୟାଙ୍କ / କିଷାନ୍ / ୄାଷ୍ଟପିେଯ ଚନ୍ତ ି ାେଫୁକ କିଭବା ୄଯେନ୍ କାର୍ବ ଫା 
ାେୄାଟ୍ବ ଫା ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄେନସ୍ ଫା ଆନକମ୍ େୟାକ୍ସ ଅୄେେୄଭଣ୍୍ଟ ର୍ବର୍ ଫା ଦୟତନ ୄଯଣ୍ଟ ଏଗି୍ରୄଭଣ୍୍ଟ ଫା 
ଦୟତନ ାଣି / ୄେରିୄପାନ୍ / ଆୄରକିରିେିେ ି / ଗୟାସ୍ କୄନକ୍ସନ୍ ଫଲି୍ କିଭବା ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଠିକଣାୄଯ 
ବାଯତୀୟ ର୍ାକ ଫବିାଗଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣେି ଚଠିି ତ୍ର / ୄଭଲ୍ I 

(ଗ) ଗୃହହୀନ ବାଯତୀୟ ନାଗଯିକ / ୄମୌନକଭମୀ ବାଯତୀୟ ନାଗଯିକ- ୄେଡ୍ / ପୁୋଥ୍ ୄଯ ଯହୁଥିଫା ଗହୃହୀନ 
ବାଯତୀୟ ନାଗଯିକ ଓ ୄମୌନକଭବୀ ବାଯତୀୟ ନାଗଯିକ ମାହା ାଖୄଯ ୋଧାଯଣ ଫାେସ୍ଥାନଯ କାଗଜାତ ିପ୍ରଭାଣ 
ନାହିଁ  ଓ ୄେଭାୄନ ଦଯଖାସ୍ତ ଦଅିମାଆଥିଫା ଠିକଣାୄଯ ୋଧାଯଣ ବାୄଫ ଫେଫାେ କଯୁଛନ୍ତ ିୄତୄଫ ୄେଭାୄନ 
ୄେହ ିସ୍ଥାନୄଯ ୄବାେଯ ତାରିକାୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହଫାାଆଁ ୄମାଗୟ ଫିୄ ଫଚତି ୄହୄଫ I 

  



 

(ଘ) ଫଦିୟାଥମୀ – ଛାତ୍ରାଫାେ କିଭବା ୄଭେୄଯ କିଭବା ରଜୄଯ ନଯିଫଚ୍ଛନି୍ନ ବାୄଫ ଯହୁଥିଫା ଓ ନଜିଯ ୋଧାଯଣ 
ଫାେସ୍ଥାନକୁ କମ୍ ଫଧି ାଆଁ ମାଉଥିଫା ଓ ନୟେଫୁ ଦୃଷି୍ଟୄକାଣଯୁ ୄବାେଯ ତାରିକାୄଯ ନାଭ ଞି୍ଜକଯଣ ାଆଁ 
ୄମାଗୟ ଫିୄ ଫଚତି ୄହଉଥିଫା ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀ ୄମଉଁ ସ୍ଥାନୄଯ ୄେହ ିହୄଷ୍ଟରୄଯ କିଭବା ୄଭେୄଯ କିଭବା ରଜ୍ ୄଯ 
ଯହଛିନ୍ତ ିୄେହ ିସ୍ଥାନଯ ୋଧାଯଣ ନିଫାେୀ ୄଫାରି ଫିୄ ଫଚତି ୄହୄଫ । ୄେହ ିବି ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀ ୄମଉଁ ଭାୄନ 
ହୄଷ୍ଟରୄଯ କିଭବା ୄଭେୄଯ କିଭବା ରଜ୍ ଠିକଣାୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହଫାକୁ ଚାହାନ୍ତ,ି ୄେଭାନଙୁ୍କ ପଭବ-୬ େହତି ୄହଡ୍ 
ଭାଷ୍ଟଯ / ଧ୍ୟେ / ନିୄ ଦବେକ / ୄଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯ / ର୍ନି୍ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିଧିଫଦ୍ଧ ବାୄଫ ପ୍ରଭାଣିତ ୄଘାଷଣା ତ୍ର  
(ଯିେିଷ୍ଟ-୪ ୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ନଭୁନା ନୁୋୄଯ)  େଂରଗ୍ନ କଯିୄଫ I 

୯.  ପୄ ା- ଏକ ନଗଦ ପୄୋ ଉଠାମାଆଥିଫI ାେୄାେବ ୋଆଜ ଯଙି୍ଗନ ପୄୋ ୩.୫ୄେ.ଭି  X ୩.୫ୄେ.ଭି  (େହ ୨୦୦ 
ର୍ିିଅଆ ଯିୄଜାରୁୟେନ) ପଭବ-୬ ୄଯ ଦଅିମାଆ ମଥା ସ୍ଥାନୄଯ ଠାୄଯ ରଗାମିଫ  I ୄବାେଯ ରିଷ୍ଟୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ 
ଛଫ ିଭୂଦି୍ରତ ୄହଫା େହ ୄବାେଯ ଯିଚୟ ତ୍ର  ତଅିଯି ାଆଁ ପୄୋେି ଉୄମାଗୀ ୄହଫ I ପୄୋୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ 
ଭୂଖଭଣ୍ଡ ଓ କାନ୍ଧଯ ଉଯ ବାଗଯ ୄକଲାଜପ୍ ଦୃେୟଭାନ ୄହଫ I ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଭୂଖଭଣ୍ଡ ପୄୋଯ ଉଯ ଦ୍ଧବଯ 
ଅୟତନ (ବେକିାଲ୍ ର୍ାଆୄଭନେନଯ ୭୫ ବାଗ (୭୫%)  ୄଯ ଯହଫି I ପୄୋେ ି େୁସ୍ପଷ୍ଟ (ୋବ ୄପାକେ), େଭୂଚତି 
ଚଭକ ଓ ୄଫୈଷଭୟ େହତି  ବାଙ୍ଗ ଓ କା ିଦାଗ ଫହିୀନ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାନଯ ୄହଫା ଉଚତି ଏଫଂ ନଫିବାଚକଙ୍କ ଭୂଖଭଣ୍ଡଯ 
ତ୍ୱଚାଯ ଯଙ୍ଗ ପ୍ରାକୃତକି ୄଦଖା ମିଫା େହ ଭୂଖଭଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାୄଫ ଚହି୍ନ ିୄହଉଥିଫା ଉଚତି I ପୄୋେି େହଜ ବିଫୟକ୍ତ, ଫନ୍ଦ 
ଭୂହଁ ୄହଫା େହ େିଧା କୟାୄଭଯାକୁ ୄଦଖିଫା ବି ୄହଫା ଉଚତି I ପୄୋେଯି ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ଅଖି ୄଖାରା ଯହଫିା େହ 
ୄକେ ଓ ୄୋି / ଗର୍ି / ଅଫଯଣ / ଛାୟା /ପ୍ରତଫିଭିବ ଫହିୀନ ୄଦଖାମିଫା ଉଚତି I ମଦ ିନଫିବାଚକ ଚଷଭା ିନୁ୍ଧଥାନ୍ତ ି
ୄତୄଫ ପୄୋେ ି ପ୍ରତପିନ ଫହିୀନ ଓ େୁସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫା ଉଚତି I ଚଷଭାଯ ୄରନସ୍ ଯଞି୍ଜତ ୄହଫା ନୁଚତି ଏଫଂ ଏହା 
େୁନଶିି୍ଚତ କଯାମୋ଼ିଫା ଦଯକାଯ ୄମୋ଼ ଚଷଭାଯ ୄେଭ ନଫିବାଚକଙ୍କ ଅଖିଯ ୄକାଣେି ଂେକୁ ଅଫୃତ କଯୁନାହିଁ I ପୄୋେଯି 
ଷୃ୍ଟବାଗ ୋଧା ଓ ହାରୁକା ଯଙ୍ଗଯ  ୄହଫା େହ  ନଫିବାଚକଙ୍କ େହ ନୟ ୄକୌଣେି ଫୟକି୍ତ କିଭବା ଫସୁ୍ତ ଦୃେୟଭାନ ୄହଫା ଉଚତି 
ନୁୄହଁ I 

୧0. ୄବା ଯ ଯିଚୟ ତ୍ର (EPIC) 

(କ)  ୄମୄଫଫ ିୄକୌଣେି ବାଯତୀୟ ନାଗଯିକ ଙ୍କ ନାଭ ନଫିବାଚକ ତାରିକାୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ ଞି୍ଜକୃତ ହୁଏ, ନୂଅ 
ୄବାେଯ ଯିଚୟ ତ୍ର ସ୍ୱତଃପ୍ରଫୃତ ବାୄଫ ଫନିା ୄକୌଣେି ଅୄଫଦନୄଯ ଓ ଫନିା ଭୂରୟୄଯ ସି୍ପର୍ ୄାଷ୍ଟ 
ଜଯିଅୄଯ ଉମୁକ୍ତ ପ୍ରାପି୍ତସି୍ୱକାଯ ତ୍ର େହ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ। 

(ଖ)  ସ୍ଥାନ ଯିଫର୍ତ୍ମନ ୄମାଗୁଁ ନୂତନ ୄବା ଯ ଯିଚୟ ତ୍ର- ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ନଜି ଠିକଣା ଯିଫର୍ତ୍ବନ କଯିଥାନ୍ତି 
ଏଫଂ ପଭବ ୬ କିଭବା ୮(କ) ୄଯ ଅୄଫଦନ କଯିଥାନ୍ତ ି ୄତୄଫ ତାଙ୍କ େେୄଯ ୂଫବତନ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀ 
ଠିକଣାୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହାଆଥିଫା ୄବାେଯ ଯିଚୟ ତ୍ର େଂଖୟା ଓ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ ଉୄେଖ କଯିୄଫ । ମଦ ିୄେ 
ସ୍ଥାନ ଯିଫର୍ତ୍ବନ ଜନତି ୄବାେଯ ଯିଚୟ ତ୍ର ନୂଅ ଠିକଣାୄଯ ଚାହଁାନ୍ତ ିୄତୄଫ ତାଙୁ୍କ ପଭବ ୬ କିଭବା ପଭବ ୮ 
(କ) ଅଧାଯୄଯ ନୂଅସ୍ଥାନୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହାଆୋଯିରା ୄଯ ୄେ ପଭବ ଆିଅଆେି -00୧(EPIC-001)ୄଯ        
(ଯିେିଷ୍ଟ -୫ ୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ପଭବାେ ନୁମାୟୀ) ୂଫବଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଆିଅଆେି(EPIC) କୁ 
ଅଫେୟକୀୟ ୄଦୟ େହ ଦଯଖାସ୍ତ କଯିୄଫ। 

  



 

୧୧.  ଇଛାଧୀନ ଫଫିଯଣୀ:- 

 ଦକ୍ରଭ (େ) ଠାଯୁ (ର୍) ମବୟନ୍ତ ଦଅିମାଆଥିଫା ଫଫିଯଣୀ ଆଛାଧୀନ ୄେ । ଫେୟ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ନଜି ହତି ଦୃଷି୍ଟଯୁ ଏହ ି
ଦକ୍ରଭୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା େୁଚନା ପ୍ରଦାନ  କଯିଫା ଉଚତି ୄହଫ ତଦ୍ୱାଯା  ଦଯଖାସ୍ତ ପଭବ ୂଯଣ, ୄବାେଯ ଯିଚୟ ତ୍ର 
ଠାଆଫା ାଆଁ େୁଚନା/ ୄନାେେି ଜାଯିକଯିଫା ଏଫଂ ନଫିବାଚନ େଭୟୄଯ ଭତଦାନ ୄକନ୍ଦ୍ରୄଯ ଅଫେୟକୀୟ େହାୟତା  
ୄମାଗାଆୄଦଫାୄଯ େୁଫଧିା ୄହଫ। 

୧୨.  ୄଘାଷଣା ବାଗ :- 

             କ- “ୄଘାଷଣା” ବାଗୄଯ େଭସ୍ତ ଂେ େବ୍ନୁର୍ଣ୍ବ ବାୄଫ ୂଯଣ କଯିଫା ଫାଧ୍ୟୟତା ଭୁକ ୄେ । ଦୟାକଯି ଦଯାଖାସ୍ତକାଯୀ 
ୄକଉଁ ତାଯିଖ ଠାଯୁ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ଠିକଣାୄଯ ଫେଫାେ କଯୁଛନ୍ତ ିତାହା ନଦିିଷ୍ଟ ବାୄଫ ଉୄେଖ କଯନୁ୍ତ । ମଦ ିୄେ ନଦିଷି୍ଟ ତାଯିଖ 
ୂଯଣ କଯିାଯୁ ନାହଁାନ୍ତ ିୄତୄଫ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନୄଯ ଫେଫାେ କଯିଅେୁଥିଫା ଭାେ ଓ ଫଷବ ଉୄେଖ କଯନୁ୍ତ । ମଦ ିତାଙ୍କଯ ନାଭ 
ନୟ ୄକୌଣେି ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀ ୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହାଆଛ ିୄେହ ିନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ନାଭ ଉୄେଖ କଯିଫା ଉଚତି । ୂଫବତନ 
ଠିକଣାଯ େଫିୄ େଷ ଫଫିଯଣୀ ଉୄେଖ କଯିଫା ଉଚତି୍ ନୄଚତ୍ ଦଯଖାସ୍ତେ ି ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ତଯୄଯ ହିଁ ଖାଯଜ ୄହାଆମିଫା 
େମ୍ଭାଫନା ଛ ି। ନାଫେୟକୀୟ ଫକିଳ୍ପ / େବ୍ଦାଫୀ  ଗୁର୍ିକୁ ଫାଦ ୄଦଫା ଉଚତି୍ ୄହଫ । ଦୟାକଯି ଧ୍ୟୟାନୄଦଫା ଉଚତି 
ୄହଫ ୄମ, ୄଘାଷଣା ତ୍ରଯ ୄକୌଣେି ଂେୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଭିଥୟା ଫକ୍ତଫୟ ୄରାକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଧିନୟିଭ, ୧୯୫୦ ଯ 
ଧାଯା ୩୧ ନୁମାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଯାଧ । 

              ଖ- ମଦ ି ୄକୌଣେି ୄେଫାକାଭବୀକ (Service Personnel) ତାଙ୍କ  ୋନ୍ତ ି ସ୍ଥୄଯ (ିସ୍ ୄଷ୍ଟେନ) ଭୂତୟନ େଭୟୄଯ 
ୋଧାଯଣ ୄବାେଯ ବାୄଫ ଞି୍ଜକୃତ ୄହଫାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ,ି ତାହାୄହୄର ଦଯଖାସ୍ତ ପଭବ -୬ େହତି (ଯିେିଷ୍ଟ - ୧)  ୄଘାଷଣା 
ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ । 

*** 

 

 

 



ଯିଶିଷ୍ଟ – ୧ (ପଭମ –6 ାଇଁ) 

ସସଫା କାଭମୀକଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଘାଷଣା 
(ପଭମ-୬  ସହତି ସଂରଗ୍ନ କଯାମିଫ) 

 
 

ନଜି ଫସ୍ଥାିତ ସ୍ଥାନଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ସାଧାଯଣ ନିଫବାଚକ ବାୄଫ ନଜିକୁ ଞି୍ଜକୃତ କଯିଫାାଆଁ                                                    
ଭଁୁ …………………………………………………………………………………………………………………..…ୄଯକଡବ କାମବୟାୟ / 
କଭାୄେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏହ ି ଫାଫଦୄଯ ଜାଯି କଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସଂରଗ୍ନ କଯୁଛ ି ୄମ, ୄଭାଯ                                           
ତା…………………………….………………………………………… ଯିଖଯୁ  ଶାନ୍ତସି୍ଥାନ (ିସ୍ ୄେସନ)  ମଥା 

…………………………………………………………………………………….……………………….. ୄଯ ଫସ୍ଥାିତ ୄହାଆଛ।ି 

 

ଭଁୁ ଏତଦ୍ୱାଯା ୄଘାଷଣା କଯୁଛିୄ ମ, ଭଁୁ ୄକୌଣସି ନିଫବାଚନ ଭେୀଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ନ୍ତଭି ବାଗୄଯ ନଜିକୁ 
ଞି୍ଜକୃତ କଯିନାହିଁ କି ୄକୌଣସି ନଫିବାଚନ ଭେୀଯ ନ୍ତଭି ବାଗୄଯ ୄସଫା କାଭବୀକ ନଫିବାଚକ ବାୄଫ ଞି୍ଜକୃତ ୄହଫାାଆଁ 

ଅୄଫଦନ କଯିନାହିଁ।   
 

ଭଁୁ ୁନଃ ୄଘାଷଣା କଯୁଛ ି ୄମ, ଭଁୁ ଏହ ି ଅଆନ ଫଷିୟୄଯ ଫଗତ ମାହାକି ଏକ ନଫିବାଚନ ଭେୀ ଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 
ନଫିବାଚନ ଭେୀୄଯ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନୄଯ ନଫିବାଚକ ଯୂୄ ଞି୍ଜକୃତ କଯିଫାକୁ ନଷିିଦ୍ଧ କଯୁଛ ିଏଫଂ ମଦ ିୄଭାଯ ନାଭ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 
ସ୍ଥାନୄଯ ଏହ ିପ୍ରକାଯୄଯ ପ୍ରକଟ ୄହାଆଥାଏ ୄତୄଫ ଭଁୁ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ପଭବ-୬ ୄଯ ଅୄଫଦନ କଯିଥିଫା ସ୍ଥାନ ଫୟତୀତ ନୟ ସଭସ୍ତ 

ସ୍ଥାନଯୁ ଫାଦ ଦଅିମାଈ। 

 
 
 

        ୄସଫା କାଭବୀକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ..................... 
    

   eÔÐଙ୍କ .......................................... 

   ସ୍ଥାନ............................................ 
 

   ତାଯିଖ........................................ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 



ଯିଶିଷ୍ଟ - ୨ (ପଭମ - ୬ ାଇଁ) 

ଶଥ କିଭବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ପଭମ 
(୧୮ ଯୁ ୨୧ ଫଷମ ଆୟୁଫଗମଯ ପ୍ରଥଭଥଯ ାଇଁ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ମାହାଙ୍କ ାଖସଯ ଫୟସଯ 

 ପ୍ରଭାଣାଇଁ ସକୌଣସି ଦସ୍ତାଫଜି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ିତା /ଭାତା/ ଗୁଯୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଆିମିଫ) 
 

ଭଁୁ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ମାହାଯ ନାଭ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ଫଧିାନ ସବା ନଫିବାଚନଭେୀଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ବାଗ ସଂଖୟା …………………………….. କ୍ରଭିକ ସଂଖୟା 
………………………………  ୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହାଆଛ,ି ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ ନାଭୄଯ ଶଥ ୄନଈଛ/ି ନଷି୍ଠାଯ ସହ ପ୍ରତଜି୍ଞା କଯୁଛ ିୄମ,   ୄଭାଯ 
ୁତ୍ର / କନୟା/ ଶିଷୟ ………………………………………………………………………………………………………………...ଙ୍କଯ 
ଫୟସ  ତା 0୧ ଜାନୁୟାଯୀ ୨0……………………… ସି୍ଥତ ିନୁମାୟୀ …………………. ଫଷବ ୄଟ ଏଫଂ ୄସ ୄଭା ସହ ଫାସ 
କଯୁଛନ୍ତ ି। 
 

ସ୍ଥାନ : 
ତାଯିଖ:         ଭାତା/ିତା/ ଗୁଯୁଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ 

 

 

 

ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀଭତୀ/ କୁଭାଯୀ.......................................................................................................................... ଙ୍କ  
ଦ୍ୱାଯା ୄଭା ସମ୍ମଖୁୄଯ ୨0 ………………………… ଫଷବଯ ……………………….. ଦନିୄଯ ………………………. ୄଫୄ 
………………………………………………………………………… ସ୍ଥାନୄଯ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ ନାଭୄଯ ଶଥ ନଅିମାଆଛ/ି ପ୍ରତଜି୍ଞା 

କଯାମାଆଛ ି। 

 

 
 
 

ନଫିମାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀ/  

ସହାୟକ ନଫିମାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଓ ସଭାହଯ 
  



 

ଯିଶିଷ୍ଟ - ୩ (ପଭମ - ୬ ାଇଁ) 

ସଘାଷଣା * 
(ପ୍ରଥଭଥଯ ାଇଁ ଞି୍ଜକଯଣ ଚାହଁୁଥିଫା  ୨୧ +  ଆୟୁଫଗମଯ ନଫିମାଚକଙ୍କ ାଇଁ) 

 
 

ଭଁୁ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. , ………………………………………………………………………………………………………………………...ଙ୍କଯ ୁତ୍ର / 
କନୟା / ତ୍ନୀ  ………………………………………………………………………………………………………….. ନଫିାସୀ, ନିୄ ଭନାକ୍ତ 
ୄଘାଷଣା କଯୁଛ ିୄମ:-  

 

ଭଁୁ ……………………………………………………………………………………….. ନଫିବାଚନ ଭେୀ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ 
ଞି୍ଜକଯଣ ାଆଁ  ଅୄଫଦନ କଯୁଛ ିକାଯଣ ୄଭାଯ ନାଭ ବାଯତଯ ୄକୌଣସି ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହାଆନାହିଁ । 

 

୨. ୄଭାୄତ ତୀତୄଯ ୄକୌଣସି ନଫିବାଚନ ଭେୀଯୁ ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର(EPIC) ଜାଯି କଯାମାଆନାହିଁ । 

 
 
  

ସ୍ଥାନ : 
ତାଯିଖ:                  ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ 

 
 
 

*(ସବାଟଯ ତାରିକା ତଆିଯି/ ସଂସଶାଧନ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫଷିୟସଯ ଭିଥୟା ସଘାଷଣା କଯିଫା ସରାକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅଧିନୟିଭ, ୧୯୫୧ଯ 
ଧାଯା ୩୧ ତଥା ବାଯତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହତିାଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଅନୁମାୟୀ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଯାଧ) 

  



    ଯିଶିଷ୍ଟ  - ୪ (ପଭମ - ୬ ାଇଁ) 

ଛାତ୍ରାଫାସ/ସଭସ/ ଅନୟତ୍ର ଯହୁଥିଫା ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଘାଷଣା ତ୍ର 
(ପଭମ ୬ ସହତି ସଂରଗ୍ନ କଯାମିଫ) 

 

ଭଁୁ………………………………………………..…………………………………....................................................................

...…, ………………………………………………………………………………………………ଙ୍କଯ  ୁତ୍ର/କନୟା                       
……………………………………………………………………………………… (ୄୈତୃକ ସ୍ଥାନଯ ଠିକଣା ) ଏତଦ୍ୱାଯା ୄଘାଷଣା 
କଯୁଛକିି :-  

(କ) ଭଁୁ………………………………………………………………………………………………………….………… (ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଯ 
ନାଭ) ଯ ପ୍ରକୃତ ଛାତ୍ର / ଛାତ୍ରୀ ୄଟ ଏଫଂ……………………………………………………………………………………………. 
(ାଠୟକ୍ରଭୄଯ ନାଭ) …………………. ଫଷବ ………………… ଭାସ ଠାଯୁ …………………… ଫଷବ …………………. ଭାସ  

ମାଏ ଧ୍ୟୟନ କଯୁଛ।ି 

*(ଖ) ଭଁୁ ଫର୍ତ୍ବଭାନ- i)………………………………………………………………………………… (ମଦ ିଛାତ୍ରାଫାସ/ ୄଭସ୍ ୄଯ 

ଯହୁଛନ୍ତ ିୄତୄଫ ଛାତ୍ରାଫାସ/ ୄଭସ୍ ଯ ଯୁଭ ସଂଖୟା / ଫଲକ୍ ସଂଖୟା/ ଫଲକ ନାଭ ଅଦ ିଈୄେଖ କଯନୁ୍ତ) ଠାୄଯ ଯହୁଛ।ି 

କିଭବା 
           ii)………………………..………………………………………………………………………… (ମଦ ି  

ଛାତ୍ରାଫାସ / ୄଭସ୍  ଫୟତୀତ ନୟତ୍ର ଯହୁଥିଫା ସ୍ଥାନଯ ୂଯା ଡାକ ଠିକଣା ଈୄେଖ କଯନୁ୍ତ) ଠାୄଯ ଯହୁଛ।ି 

*(ଗ) ଭଁୁ ନଜି ଭାତା – ିତା/ ବିବାଫକଙ୍କ ସହ ନଜି ୄୈତୃକ ସ୍ଥାନଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ଈଯ ରିଖିତ  ଫାସସ୍ଥାନୄଯ 
ନଫିବାଚକ ବାୄଫ ଞି୍ଜକୃତ ୄହଫାକୁ ଚାୄହଁ/ ୄଭା ନାଭଯ ଞି୍ଜକଯଣକୁ କାଏଭ ଯଖିଫାକୁ ଚାୄହ।ଁ  

କିଭବା 
*ଭଁୁ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ୄମଈଁ ସ୍ଥାନୄଯ ଯହୁଛ ିୄସହ ିନଫିବାଚନ ଭେୀଯ ୄସହ ିସ୍ଥାନଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄହଫାକୁ 

ଚାହଁୁଛ।ି 

 

II. ଭଁୁ ଏହ ିଫାଫଦୄଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବଯୂୄ ଫଗତ ୄମ, ନଫିବାଚନ ଅଆନ ନୁମାୟୀ ଏକଯୁ ଧିକ ନଫିବାଚନ ଭେୀଯ ୄବାଟଯ 
ତାରିକାୄଯ କିଭବା ୄକୌଣସି ଏକ ନଫିବାଚନ ଭେୀୄଯ ଏକାଧିକ ଥଯ ଞି୍ଜକଯଣ କଯିଫାାଆଁ ନୁଭତି ନାହିଁ ଏଫଂ ଭଁୁ ୄରାକ 

ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଧିନୟିଭ, ୧୯୫0 ଯ ଧାଯା ୩୧ୄଯ ଦେ ଫୟଫସ୍ଥା ଫାଫଦୄଯ ଫଗତ ଛ ିମାହା ନଭିନୄଯ ଦଅିଗରା:- 
 

 “ମଦ ିୄକୌଣସି ଫୟକି୍ତ (କ) ୄବାଟଯ ତାରିକା ତଅିଯି, ୁନଃନଯିୀକ୍ଷଣ ଫା ସଂୄଶାଧନ କିଭବା (ଖ) ୄବାଟଯ ତାରିକା ନାଭ 
ଦଯଜ ଫା ଦଯଜ ୄହାଆଥିଫା ନାଭକୁ ଫାଦ ୄଦଫା ସଭବନ୍ଧୄଯ ୄକୌଣସି ରିଖିତ ଫଫୃିତ ିୄଘାଷଣାତ୍ର ଦିନ୍ତ ିମାହାକି ଭିଥୟା ୄଟ 
ଏଫଂ ଭିଥୟା ୄଫାରି ଜାଣନ୍ତ ିଫା ଫିଶ୍ୱାସ କଯନ୍ତ ିକିଭବା ସତ ୄଫାରି ଫଶି୍ୱାସ କଯନ୍ତ ିନାହିଁ ସସହ ିଫୟକି୍ତ କାଯାଫାସସଯ ଦଣି୍ଡତ ସହସଫ, 
ମାହାଯ ଅଫଧି ୧ ଫଷମ ମମୟନ୍ତ ସହାଇାସଯ ଫା ସଜାଯିଭନା ସହତି କିଭବା ଉବୟ ଦ୍ୱାଯା ଦଣି୍ଡତ ସହସଫ। 

 
ସ୍ଥାନ : 
ତାଯିଖ:                       (ଫଦିୟାଥମୀଯ  ଦସ୍ତଖତ) 

ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ୄମ ଈଯରିଖିତ ୄଘାଷଣାତ୍ର (କ) ୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ତଥୟ ଏଫଂ ପୄଟା ନୁଷ୍ଠାନଯ ବିୄରଖୄଯ ସତୟାିତ 
ୄହାଆଛ ିଓ ନବିବୁ ର ଥିଫା ୄଦଖାମାଆଛ।ି 

ସ୍ଥାନ : 
ତାଯିଖ:    ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ ସଯଜଷି୍ଟ୍ରାଯ/ ନସିଦମଶକ/ ଡିନ ଙ୍କଯ ଦସ୍ତଖତ ଓ ସଭାହଯ 
 
 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଭୁଖଭେଯ ସମୁ୍ମଖ ବାଗ 
ଦୃଶୟ  ୄହଈଥିଫା ୄଗାଟଏି 
ନଗଦ  ଈଠାମାଆଥିଫା ଯଙି୍ଗନ 
ାସୄାଟବ ସାଆଜଯ ପୄଟା 
(୩.୫ୄସ.ଭି  X ୩.୫ୄସ.ଭି) 
ଏହ ି ସ୍ଥାନୄଯ  ଠାୄଯ 
ରଗାମିଫ I 



 



 

 

 ପଭମ ଆଇଡଡ.  

ଡସ.ଇଡ-ଡ.ଇଡସ. ଆ-୦୦୧ 
କ  ଯାଜୟ / କେନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଞ୍ଚ : 

ଫଧିାନସବା ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀ (ସଂଖ୍ୟା ଓ ନାଭ): 

ଜଲି୍ଲା :  

ଖ  ନ.ଫମାଚକଙ୍କ ଆଫ.ଫଯଣୀ ଆ(ନ.ଫମାଚକଙ୍କ ଆଦ୍ୱାଯା ଆୂଯଣ ଆୄେଫ) 
ପ୍ରାକେଷୁ,   

  ନଫିବାଚେ ଞି୍ଜେଯଣ ଧିୋଯୀ, 

..................................... ଫଧିାନ  

ସବା /ସଂସଦୀୟ  ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀ I 

 

୧. କବାଟଯଙ୍କ ନାଭ   

୩. ିତା/ ଭାତା/ ସ୍ୱାଭୀଙ୍କ ନାଭ 

 

 ୫. ଜନମ ତାଯଖି୍ (DOB) 
(ଦନି/ଭାସ/ଫଷବ ଏହ ିନୁସାକଯ) 
………../……………/……………………. 
(ମଦ ିଜଣା ନାହ ିଁ କତକଫ ଫଷବକଯ ଫୟସ) 
୧ଭ ଜାନୁୟାଯୀ, ୨0........................... 
ସୁଦ୍ଧା………….……ଫଷବ………………..ଭାସ  

୬. ଠେିଣା 
(i) ଘଯ/ ଦ୍ୱାଯ ସଂଖ୍ୟା : 
(ii) ଯାସ୍ତା / ଭହରା / ଗ ି: 

 (iii) ଞ୍ଚ/ ସ୍ଥାନ:    
(iv) ସହଯ / ଗ୍ରାଭ: 
 

 

(v) ିନ୍ କୋଡ୍:       

(vi) ଥାନା: (vii) ଜଲି୍ଲା: 

(viii) କଦାହଯା କବାଟଯ ଯଚିୟତ୍ର ାଆଁ ଦଯଖ୍ାସ୍ତଯ ୋଯଣ: 

 ୧. ଭଁୁ  ଆିଅଆସ ି(EPIC), ବିଅଯସ ି/ସଏିସସ ିଯୁ ସଂଗ୍ରହ େଯକିନଫ ି। 

୨. ଭଁୁ  କଭା ଆଅିଆସ ି(EPIC) ଡାେ ଯଚିୟକଯ ଗ୍ରହଣ େଯଫି ି(ନଜିସ୍ୱ ଠେିଣା ଏଫଂ ଡାେଟେିଟ ରଗାମାଆଥିଫା ରପାା ସଂରଗ୍ନ େଯାମାଆଛ)ି । 
୩. ଭଁୁ  ଫ.ିଏର.ଓ ଙ୍କ ଠାଯୁ  ଆଅିଆସ ି(EPIC) ସଂଗ୍ରହ େଯକିନଫ ି। 

(ix) ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ କୋଠଯୀକଯ ଠକି୍ (  ) ଚହି୍ନ ଦିନୁ୍ତ 

               ଭଁୁ ଏତଦ୍ୱାଯା ଖ୍ଣି୍ଡଅ /ୁଯୁଣା ୋଡବ କପଯାଆକଦଉଛ ି।  
               ଭଁୁ,  ୁଯଣା ହଜମିାଆଥିଫା ୋଡବ ଯଫର୍ତ୍ବୀ ସଭୟକଯ ୁନଃ ରାବେକର 
କପଯାଆକଦଫା ାଆଁ ଙ୍ଗୀୋଯଫଦ୍ଧ । 
 

ତାଯଖି୍ : 
 
ସ୍ଥାନ : 
 

 

(ଅକଫଦନୋଯୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖ୍ତ) 

 କାମମୟାୟ ଆଫୟଫୋଯ ଆାଡ ଁ

ଗ  ଆିଅଆସ ି(EPIC) ପ୍ରଦାନ େଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣୀେଯଣ (ଡଇଯଓ ଆଙ୍କ ଆପ୍ରତ.ନ.ଧିଙ୍କ ଆଦ୍ୱାଯା ଆୁଯଣ ଆୄେଫ) 
ବାଗ ସଂଖ୍ୟା : ବାଗକଯ ନଫିବାଚେଙ୍କ କ୍ରଭିେ ସଂଖ୍ୟା  କଡଜଗିକନକଟଡ ପକଟାଗ୍ରାପିେ କରାକେସନ(DPL) 

େଭିବା େଭନ ସବିସ କସଣ୍ଟଯଯ (CSC) ଅଆଡ ିନଭବଯ 

କଟାେନ ନଭବଯ େଭିବା ଯସଦି 
ନଭବଯ 

କଯଜଷି୍ଟଯ ସଂଖ୍ୟା : କଯଜଷି୍ଟଯକଯ କ୍ରଭିେ ସଂଖ୍ୟା :  

ମାଞ୍ଚୋଯୀ : 
ତାଯଖି୍............/............/………… 
୨0….... 

 

 

 

ଘ  ନ.ଫମାଚକଙ୍କ ଆଦ୍ୱାଯା ଆଡୁର.ୄକଟ ଆ(Duplicate) ଡ.ଇଡସ. ଆ(EPIC) ାଡଥିଫାଯ ଆସ୍ୱୀକୃତ. 
ନେର (Duplicate) କବାଟଯ ଯଚିୟ ତ୍ର ାଆଥିଫାଯ  ତାଯଖି୍ ନଫିବାଚେଙ୍କ ଦସ୍ତଖ୍ତ  

େଭିବା  
ଟି ଚହି୍ନ 

  -   - ୨0...................... 
 

ଯ.ଶ.ଷ୍ଟ ଆ–୫ (ପଭମ ଆ–୬ ାଡଁ) 
ବାଯତ ଆନ.ଫମାଚନ ଆଇୄୟାଗ 

(ଯ.ଶ.ଷ୍ଟ-୫) 
ୄ ାେଯା ଆ(Replacement) ୄବାଟଯ ଆଯ.ଚୟ ଆତ୍ର ଆ(ଡ.ଇଡସ.) ଆାଡ ଁଆ ଯଖାସ୍ତ 

ଭୋଶୟ/ଭୋଶୟା, ୄମୄେତୁ ଆ ୄଭାଯ ଆ ଅସର ଆ ୄବାଟଯ ଆ ଯ.ଚୟ ଆତ୍ର ଆ  ଆ େଜ.ମାଡଛ. ଆ / ଆ ନଷ୍ଟ ଆ ୄୋଡମାଡଛ./ ଆ ଖଣ୍ଡ.ଇ ଆ
ୄୋଡମାଡଛ. ଆକ.ଭବା ଆୄଭାଯ ଆନ.ଫମାଚକ ଆଫ.ଫଯଣୀୄଯ ଆସଂୄଶାଧନ ଆକ.ଭବା ଆଠ.କଣା ଆଯ.ଫର୍ତ୍ମନ ଆାଡ ଁଆୄଭା ଆନ.ଜ ଆଠ.କଣାୄଯ ଆଏକ ଆ
ନୂତନ ଆୄବାଟଯ ଆଯଚୟ ଆତ୍ର ଆଚାେୁଁଛ . । ୄ ାେଯା ଆଡ.ଇଡସ. ଆ(EPIC) ାଡଫା ଆାଡଁ ଆଭଁୁ ଆନ.ର୍ଦ୍ମାଯ.ତ ଆୄ ୟ ଆସେ ଆୁଯୁଣା ଆ
ଡ.ଇଡସ. ଆ (EPIC) କୁ ଆ ୄପଯସ୍ତ ଆକଯ.ଛ .। ଆଉଯର.ଖିତ ଆନ.ଫମାଚନ ଆଭଣ୍ଡୀଯ ଆୄବାଟଯ ଆତାର.କାୄଯ ଆ ୄଭାଯ ଆନାଭ ଆ ଯଜ ଆ
ୄୋଡଛ. । ୄ ାେଯା ଆୄବାଟଯ ଆଯ.ଚୟ ଆତ୍ର ଆାଡଫା ଆାଡଁ ଆୄଭାଯ ଆ ାଫ. ଆସକ୍ଷୄଯ ଆଫ.ଫଯଣୀ ଆନ.ଭନୄଯ ଆ .ଇଗରା ଆ:- 

୨. ସର କବାଟଯ ଯଚିୟ ତ୍ରଯ ଆଅିଆସ ି(EPIC) 
ସଂଖ୍ୟା (ମଦ ିଜଣାଥାଏ) : 
 

ଦସ୍ତଖ୍ତ 

୪. ରିଙ୍ଗ (ୁଯୁଷ / ଭହିା) 
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