
 

 

 

ଭଭୋଟର ତୋଲିକୋଭର ନୋମ ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ କରିବୋ ପୋଇଁ  ପ୍ରବୋସୀ ଭଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଦରଖୋସ୍ତ I 
ପ୍ରାୄେଷୁ,   

                ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀ,  
................................................................... ଫଧିାନ ସବା/ସଂସଦୀୟ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀ I 

 

ଭ  ୁଅନୁୄଯାଧ କଯୁଅଛ ିକ ିନଭିନୄଯ ଦକ୍ରଭ (ଞ) ୄଯ ଉୄେଖ କଯାମାଇଥିଫା ୄଭାଯ ଫାସସ୍ଥାନଯ 
ୄସହ ିନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ୄଭାଯ ନାଭ ଅର୍ନ୍ବବୁକ୍ତ କଯାମାଉ I 

 

(କ) ନାଭ 
 (a) First Name        

(in English)* 
 

 

(ଖ) ୄେଷ 
ନାଭ 

 (b) Surname                 
(in English)* 

 

(ଗ) ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ନାଭ  
 (c) Name of Relative       

(in English)* 
 

(ଘ) ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ 
ୄେଷନାଭ  

 (d) Surname of 
Relative ( in English)* 

 

(ଙ) ଜନମ ତାଯଖି  
(ଦନି/ଭାସ/ଫଷବ) 

 

 

(ଚ) ଜନମ ସ୍ଥାନ ସହଯ / ଗ୍ରାଭ  

ଜେିା  

ଯାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ର ୋସତି ଅଞ୍ଚ  

(ଛ) ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ରିଙ୍ଗ (ମଥା ସ୍ଥାନୄଯ ଠକି୍ ଚହି୍ନ ଦଅିରୁ୍ନ୍)  

(ଜ) ଇ ୄଭର  ଆଈଡ ି #  

(ଝ) ୄଭାଫାଇଲ୍ ନଭବଯ #  

(ଞ) ଭୂ ାସୄାଟବୄଯ ଦଆିମାଇଥିଫା ବାଯତୀୟ ଠକିଣା ଘଯ ନଭବଯ  

ଯାସ୍ତା/ ଅଞ୍ଚ / ସ୍ଥାନ  

ସହଯ / ଗ୍ରାଭ  

ଜେିା  ିନ ୄକାଡ୍  

* ୄକଫ ଫଡ ଅକ୍ଷଯୄଯ ୁଯଣ ୄହଫ| 

# ଇଚ୍ଛାଧିନ 

 

 ଭୋରତ ନବିତୋଚନ ଆଭ ୋଗ 

 ଫମତ - ୬(କ) 

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

ପ୍ରାେିସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା_____________ 

(କାମବୟାୟ ଦ୍ୱାଯା ୁଯଣ ୄହଫ) (ନବିତୋଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ନ ିମ – ୧୯୬୦ ର ନ ିମ ୮ (ଖ) ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ) 

ିତା ଭାତା ସ୍ୱାଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୟ 

ତୃତୀୟ ରିଙ୍ଗ ୁଯୁଷ ଭହିା 



 

 

(ଟ) ଚଳନ୍ତ ିପାସପପାଟଟର ବବିରଣୀ ନଗିଗମନ ସ୍ଥାନ 

ାସୄାର୍ଗ ନମବର 

 

ଅବଧି ସମାପ୍ତ ତାରଖି (ଦନି/ମାସ/ବର୍ଗ) 

 

ନଗିଗମନର ତାରଖି (ଦନି/ମାସ/ବର୍ଗ) 
 
 

(ଠ) ବର୍ତ୍ଟମାନ ରହୁଥିବା ପେଶର  
ଭିସାର ସବପିଶଷ ବବିରଣୀ 

ଭିସା ନମବର 
 
  

ନଗିଗମନ ତାରଖି (ଦନି/ମାସ/ବର୍ଗ) 

 

ଅବଧି ସମାପ୍ତ ତାରଖି (ଦନି/ମାସ/ବର୍ଗ) 

 

ଭିସାର                  
ପ୍ରକାର 

 ନଗିଗମନ 
ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ 

 

ଟପି୍ପଣୀ :- ଯଦ ିଦରଖାସ୍ତକୁ ଡାକ ୄଯାୄଗ ୄପ୍ରରଣ କରନ୍ତ,ି ୄତୄବ ଦକ୍ରମ (କ) ରୁ (ଠ) ୄର ବରି୍ଣ୍ଣତ ସବିୄ େର୍ ବବିରଣୀକୁ ଦେଗାଉଥିବା 
ାସୄାର୍ଗ ସମବନ୍ଧତି ଷୃ୍ଠା ଏବଂ ଭିସା ସମବନ୍ଧୟି ଉର ବରି୍ଣ୍ଣତ ତଥୟକୁ ଦେଗାଉଥିବା ଚଲନ୍ତ ିୄବୈଧ ଭିସାର ଷୃ୍ଠାଙ୍କନର ନଜିସ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ 
ନକ ଦରଖାସ୍ତ ସହ ସଂଗ୍ନ କରିୄ ବ ଏବଂ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଯଦ ିବୟକି୍ତଗତଭାୄବ ଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଦଅିନ୍ତ ିୄତୄବ 
ମଲୂ ାସୄାର୍ଗ ଦାଖ କରିୄ ବ  

(୨) (କ) ଭାରତୄର 
ସାଧାରଣଭାୄବ ନବିାସ 
ସ୍ଥାନୄର ଅନୁସି୍ଥତ 
ରହବିାର କାରଣ 

ନିୄ ୟାଜନ େକି୍ଷା ଅନୟ 
(ବବିରଣୀ 
ଦଅିନୁ୍ତ) 

 

 

(ଖ) ଭାରତୄର ସାଧାରଣ ଭାୄବ  
ଅନୁସି୍ଥତ ରହଆିସଥୁିବା ତାରଖି (ଦନି/ ମାସ/ବର୍ଗ) 

 

(୩) ଭାରତ ବାହାୄର ନବିାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନର ବର୍ତ୍ଗମାନର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଗ 
ଠକିଣା 

ଘର ସଂଖୟା  

ରାସ୍ତା / ଅଞ୍ଚଲ/ ସ୍ଥାନ    

ସହର / ଗ୍ରାମ   

ରାଜୟ   ୄଦେ  

ଜପି୍ ୄକାଡ୍   

 



 

 

ଘଘୋଷଣୋ 
 ଭ  ୁଏତଦ୍ୱାଯା ୄଭାଯ ଜ୍ଞାନ ଓ ଫଶି୍ୱାସ ଭୄତ ୄଘାଷଣା କଯୁଛ ିୄମ,  

(କ)  ଦଯଖାସ୍ତୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ତଥୟ ସତୟ ୄେ  

(ଖ)  ଭ  ୁଜନମଗତ / ଧିଫାସ / ସ୍ୱୄଦଶୀକଯଣ କାଯଣଯୁ ବାଯତଯ ନାଗଯକି ୄେ  

(ଗ)  ଭ  ୁନୟ ୄକୌଣସ ିୄଦଶଯ ନାଗଯକିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଯନିାହିଁ  

(ଘ)  ଭ  ୁମଦ ିବାଯତୄଯ ୄଭାଯ ସାଧାଯଣତଃ ଫସଫାସ କଯୁଥିଫା ସ୍ଥାନଯୁ କ୍ରଭାଙ୍କ 2(କ)ୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା କାଯଣଯୁ ନୁସି୍ଥତ ଯହ ି
ନଥାନ୍ତ ିତାହାୄହୄର ୄଭା ବାଯତୀୟ ାସୄାର୍ଟ ୍ୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଠକିଣା ମାହାଯ ଶୁଦ୍ଧ ନକର କ୍ରଭାଙ୍କ ୧(ଞ) ୄଯ ଫତାଯଣା 
କଯାମାଆଛ ିୄସହ ିସ୍ଥାନଯ ସାଧାଯଣ ଫାସନି୍ଦା ୄହାଆଥାନ୍ତ ି 

(ଙ)  ଭ  ୁ ମଦ ି ବାଯତଯ ନାଗଯକିତ୍ୱ ତୟାଗ କୄଯ କଭିବା ନୟ ୄକୌଣସ ି ୄଦଶଯ ନାଗଯକିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କୄଯ, ଭ  ୁ ଫର୍୍ତ୍ଭାନ ଫସଫାସ 
କଯୁଥିଫା ୄଦଶଯ ବାଯତୀୟ ଭିଶନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନଫି୍ାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀଙୁ୍କ ଫଗତ କଯଫିାାଆ  ଙ୍ଗୀକାଯଫଦ୍ଧ  

(ଚ)  ଭ  ୁଫର୍୍ତ୍ଭାନ ଫାସକଯୁଥିଫା ୄଦଶଯ  ଠକିଣା ମଦ ିଯଫିର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ନଫି୍ାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କ ବିରିଖିତ କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ 
ଭ  ୁ  ଫର୍୍ତ୍ଭାନ ଫାସକଯୁଥିଫା ୄଦଶଯ ବାଯତୀୟ ଭିଶନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନଫି୍ାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀଙୁ୍କ  ଫଗତ କଯଫିାାଆ  
ଙ୍ଗୀକାଯଫଦ୍ଧ  ନଫି୍ାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କ ୄଯକର୍୍ ୄଯ ଥିଫା ୄଭାଯ ଫର୍୍ତ୍ଭାନ ଫାସ କଯୁଥିଫା ୄଦଶଯ ଠକିଣାୄଯ 
ଠାମାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ି ୄନାେସି ୄରାକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଧିନୟିଭ, ୧୯୫0 ଓ ୄସହ ି ଧିନୟିଭୄଯ ତଅିଯ ି ୄହାଆଥିଫା ନୟିଭ 
ନୁମାୟୀ ଫଧିିଫଦ୍ଧ ବାୄଫ ଜାଯ ିକଯାମାଆଥିଫା ୄନାେସି ୄଫାରି ଫଚିାଯୄମାଗୟ ଏଫଂ ଫର୍୍ତ୍ଭାନ ଫାସକଯୁଥିଫା ୄଦଶୄଯ ୄଭାଯ 
ଦୟତନ ଠକିଣା ନଫି୍ାଚକ  ଞି୍ଜକଯଣ  ଧିକାଯୀଙୁ୍କ ଫଗତ କଯାଆଫା  ୄଭା ଦାୟିତ୍ୱ   

(ଛ)  ଭ  ୁ ମଦ ିବାଯତକୁ ୄପଯଅିୄସ ଓ ବାଯତୄଯ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଫସଫାସ କୄଯ, ସମ୍ପକୃ୍ତ ଫଧିାନ ସବା / ସଂସଦୀୟ ନଫି୍ାଚନ 
ଭଣ୍ଡୀଯ ନଫି୍ାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀଙୁ୍କ ତତ୍କା ଜଣାଆଫ ି 

(ଜ)  ନୟ ୄକୌଣସ ିନଫି୍ାଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାେଯ ତାରିକାୄଯ ନାଭ ଦଯଜ ାଆ  ଭ  ୁଅୄଫଦନ କଯନିାହିଁ  

(ଝ)  ଏହ ିନଫି୍ାଚନ ଭଣ୍ଡୀ ଫା ନୟ ୄକୌଣସ ିନଫି୍ାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାେଯ ତାରିକାୄଯ ୄଭାଯ ନାଭ ନ୍ତବୁ୍କ୍ତ ୄହାଆନାହିଁ   କଭିବା  
ୄଭାଯ ନାଭ…………………………………………………………….. ପ୍ରୄଦଶଯ…………………………………………………………… 

ନଫି୍ାଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାେଯ ତାରିକାୄଯ ନ୍ତବୁ୍କ୍ତ ୄହାଆଥାଆାୄଯ, କାଯଣ ଭ  ୁୁଫ୍ଯୁ ନଭିନ ଠକିଣାୄଯ ଫସଫାସ କଯୁଥିରି, ମଦ ି
ତାହା ୄହାଆଥାଏ, ଭ  ୁନୁୄଯାଧ କୄଯକ ିୄସହ ିୄବାେଯ ତାରିକାଯୁ  ୄଭାଯ ନାଭ ଫାଦ ଦଅିମାଉ , କଭିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି କଯାମାଉ, 
ମାହା ଫ ିଉମୁକ୍ତ ୄହଫ    ୁଯା ଠକିଣା (ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଫସଫାସ କଯୁଥିଫା ୂଫ୍ ଫାସସ୍ଥାନ) :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ୄବାେଯ ଯଚିୟ ତ୍ର (ମଦ ିଦଅିମାଆଥାଏ) ନଭବଯ ………………………………………………….. ତାଯଖି ..........................  

(ଞ)  ବାଯତୄଯ ୄଭାୄତ ୄବାେଯ ଯଚିୟ ତ୍ର ଦଅିମାଆ ନାହିଁ / ଦଅିମାଆଛ ିମାହାକ ିଯଦ୍ଦ କଯଫିା ାଆ  ଦଯଖାସ୍ତ ସହ ସଂରଗ୍ନ 
କଯାମାଆଛ ି 

 

ଟପି୍ପଣୀ : 
 ୄମଉ  ଫୟକି୍ତ ଏଯ ିୄକୌଣସ ିଫଫୃିତ ିଦିନ୍ତ ିଫା ୄଘାଷଣା କଯନ୍ତ ିମାହାକ ି ଭିଥୟା ୄେ ଫା ମାହାକ ିଭିଥୟାୄଫାରି ୄସ ଜାଣନ୍ତ ି
ଫା ଫଶି୍ୱାସ କଯନ୍ତ ିକଭିବା ମାହାକ ିସତୟ ୄଫାରି ଫଶି୍ୱାସ କଯନ୍ତ ିନାହିଁ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ୄରାକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ  ଧିନୟିଭ, ୧୯୫0 ଧାଯା ୩୧ 
(୧୯୫0 ଯ ୪୩) ନୁମାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ୄହୄଫ 
 

ସ୍ଥୋନ: 
 

ତୋରିଖ:                                                            ଦସ୍ତଖତ 

 



 



 

 

 

ନଆିଯାଇଥିବା କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବବିରଣୀ 
(ନବି୍ାଚନମଣ୍ଡଲୀର ନବି୍ାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ) 

 
 

ତା …....................................................ରଖି .( ଦନି/ ମାସ/ ବର୍ଷ) ରର  ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ର ାଇଛ ି 
 ଶ୍ରୀ / ଶ୍ରୀମତୀ / କୁମାରୀ……………………………………………………………………………………..ଙ୍କର  ଫମଷ-6 (କ) ରର  ଦରଖାସ୍ତ 

 (କ) ମଞ୍ଜରୁ ର ାଇଛ ି ଏବଂ  ……………………………………………………………………………………………….. ନବିଷାଚନ ମଣ୍ଡଲୀର   
ରଭାଟର ତାିକାରର  ଭାଗ ସଂଖୟା ……………………………….….. ର କ୍ରମିକ ସଂଖୟା. ………………………..………….. ରର ପଞି୍ଜକୃତ 
କରାଯାଇଛ ି 
(ଖ) ନାମଞ୍ଜରୁ ର ବାର କାରଣ :- 
 
 
 
 

ତାରିଖ...................................                                                                ଇଆରଓ / ଏଇଆରଓ ଙ୍କ  ନାମ  / ଦସ୍ତଖତ 

 
 
                                                                                        
 

 

ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର / ରସଦି 

 

ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର ସଂଖୟା …………………………………..                                                      ତାରିଖ ……………………………. 

 

ହଭାଟର ତାିକାହର ନଜି ନାମ ପଞି୍ଜକରଣ ପାଇଁ  ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀମତୀ / କୁମାରୀ  …………………………………………………………. ଙ୍କ 
ଠାରୁ ଫମ୍-6 (କ) ହର   ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ି 
[ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଦରଖାସ୍ତର ସି୍ଥତକୁି ଯାଞ୍ଚ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର ସଂଖୟାକୁ ଉହେଖ କରିପାରିହବ ] 

 
 

                                                                                                        ଇଆରଓ / ଏଇଆରଓ ଙ୍କ  ନାମ  / ଦସ୍ତଖତ                                                                                        
 

   



 



ଦରଖାସ୍ତ ଫମମ-୬(କ) ପୂରଣ କରିବା ନମିୄେ ମାଗମଦର୍ଶକିା 

ଫମମ-୬ (କ) ୄକଉଁମାୄନ ଦାଖ କରିପାରିୄବ  
୧. ଫିୄ ଦଶୄଯ ଯହୁଥିଫା ବାଯତଯ  ପ୍ରୄତେକ ନ ନାିଯକି ନ ୄମମାଭାୄନ  ଫାହାଯ ୄଦଶଯ ନାିଯକି ନତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ  କ ନଯ ିନାହାନ୍ତ ିଓ ଫର୍ଷଯ ଜାନୁୟାଯୀ 

୧ ତାଯଖି ସଦୁ୍ଧା ୄମମାଭାନଙ୍କ ଫୟସ ୧୮ ଫର୍ଷଯୁ ମର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ୄହାଇଛ,ି ୄସଭାୄନ ପଭଷ-୬ (କ ନ) ୄଯ ତାଙ୍କ ାସୄାର୍ଷୄଯ ଦଶଷାମାଇଥିଫା 
ଆଫାସସ୍ଥ ଥିଫା ନଫିଷାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାର୍ଯ ତାରିକ ନାୄଯ ଞି୍ଜକ ନଯଣ ାଇା ଆୄଫଦନ କ ନଯିାଯିୄ ଫ I ଦଯଖାସ୍ତ ସଂମ୍ପକୃ୍ତ ଞି୍ଜକ ନଯଣ 
ଅଧିକ ନାଯୀଙୁ୍କ ୄଦଇାଯିୄ ଫ I 

୨. ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀ ଫର୍ଷଯ ଜାନୁୟାଯୀ ୧ ତାଯଖି ସଦୁ୍ଧା ୧୮ ଫର୍ଷ ଫୟସ ୂଯଣ କ ନଯଥିିଫା ଦଯକ ନାଯ I ମଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀ 
୧.୧.୨୦୧୭ କୁ ନ ୄମାିେତାବିତ୍ତିୄ ଯ ନାଭ ଞି୍ଜକ ନଯଣ କ ନଯଫିାକୁ ନ ଚାହାୁଛନ୍ତ,ି ୄତୄଫ ୄସ ୧.୧.୨୦୧୭ ସଦୁ୍ଧା ୧୮ ଫର୍ଷ ଫୟସ ୂଯଣ 
କ ନଯସିାଯଥିିଫା ମଚ୍ଚତି I 

ଫମମ-୬ (କ) ର ପ୍ରାପି୍ତସ୍ଥାନ 

ନବିମାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀ / ସହ ନବିମାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାଯମୟାଲୟ / ନାମତି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ / ପ୍ରାଧିକୃତ ୄକନ୍ଦ୍ରୄର 
ମିଲପିାରିବ, ଏହା NVSP ୄପାର୍ମାଲ୍ i.e. http:// www.nvsp.in କମିବା ଇସଆିଇ ୄୱବବସାଇଟ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ http:// www.eci.nic.in 
ଡାଉନୄାଡ କରାଯାଇପାରିବ । 

 

 ଦରଖାସ୍ତ ଫମମ-୬ (କ) ୄକଉଁଠାୄର ଦାଖ କରିପାରିୄବ  
ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀଙ୍କ ାସଷୄାର୍ଷୄଯ ଦଆିମାଇଥିଫା ସାଧାଯଣ ଫାସସ୍ଥାନଯ ଠକି ନଣା ୄମମା ନଫିଷାଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ଅନ୍ତବଷୁ କ୍ତ, ୄସହ ି ନଫିଷାଚନ 
ଭଣ୍ଡୀଯ ନଫିଷାଚକ ନ ଞି୍ଜକ ନଯଣ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ମୄେଶେୄଯ ଦଯଖାସ୍ତ ଦାଖର କ ନଯଫିାକୁ ନ ୄହଫ I ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀ ସଂମ୍ପକୃ୍ତ ନଫିଷାଚକ ନ ଞି୍ଜକ ନଯଣ 
ଅଧିକ ନାଯୀଙୁ୍କ  ନିୄ ଜ କ ନଭିବା ଡାକ ନ ୄମାୄି ଦଯଖାସ୍ତ ଦାଖର କ ନଯିାଯିୄ ଫ I ନଫିଷାଚନ ଆୄୟାିଙ୍କ ୄନସନାର ୄବାର୍ଯ ସବିସ ୄାର୍ଷାର   
http:// www.nvsp.in  କ ନଭିବା  ଯାଜେଯ ଭଖୁେ ନଫିଷାଚନ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ୄଓବଫସାଇଟ୍ http:// www.ceoorissa.nic.in 
(କ ନଭିଶନଙ୍କ ୄଓବଫସାଇଟ୍ http:// www.eci.nic.in /eci main1/links.aspx) ୄଯ ସଭସ୍ତ ଯାଜେଯ ଭଖୁେ ନଫିଷାଚନ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ 
ୄଓବଫସାଇଟ୍  ରିଙ୍କ ୄସୟାଯ ଦଆିମାଇଛ)ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅନରାଇନ୍ ଦଯଖାସ୍ତ ଦାଖର କ ନଯାମାଇାଯଫି [ସଭସ୍ତ ନଫିଷାଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ନଫିଷାଚକ ନ 
ଞି୍ଜକ ନଯଣ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ଡାକ ନ ଠକି ନଣା  ଯାଜେଯ ଭଖୁେ ନଫିଷାଚନ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ୄଓବଫସାଇର୍ଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଇାଯଫି] I 

 

ସଂଗ୍ନ କରାଯିବାକୁଥିବା ଦସ୍ତାବଜି 

୩. ଆୄଫଦନକ ନାଯୀଙ୍କ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଭଖୁଭଣ୍ଡ ଦଶଷାମଥିଫା ୄିାର୍ଏି ହାରୁକ ନା ଷୃ୍ଠବୂଭୀମୁକ୍ତ ାସୄାର୍ଷ ଆକ ନାଯଯ ଯଙି୍ଗନ ପୄର୍ା ରିାଇଫା 
ଦଯକ ନାଯ।  

୪. ପଭଷ- 6 (କ ନ) ଯ ସଭସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନ ୁଯଣ କ ନଯନୁ୍ତ । ନାଭ ଓ ଅନେ ଫଫିଯଣୀ ମାହାକ ନ ିବାଯତୀୟ ାସୄାର୍ଷ (ୄଫୈଧ) ୄଯ ଦଶଷାମାଇଛ,ି  
ତାହାକୁ ନ ୄରଖାମିଫା ଦଯକ ନାଯ ଅୄର୍। 

୫. ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତ ଡାକ ନଦ୍ୱାଯା ଠାମାଏ, ତାହାୄହୄର ଏହା ସହତି ଆୄଫଦନକ ନାଯୀଙ୍କ ପୄର୍ା ଓ ଅନେ ସଭସ୍ତ ଫଫିଯଣୀ ଥିଫା ାସୄାର୍ଷଯ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଷୃ୍ଠାଯ ଓ  ୄଫୈଧ ବିସାଯ ଅନୁୄଭାଦତି ଷୃ୍ଠାଯ ପୄର୍ାକ ନି ସଂରଗ୍ନ କ ନଯାମିଫା ଦଯକ ନାଯ। ଏହ ିଫୄର୍ା ନକ ବଧିିବଦ୍ଧ ଭାବୄର 
ସ୍ୱଅଭିପ୍ରମାଣିତ  ୄହବା (self attested) ଦରକାର। ଏହ ିଦସ୍ତାଫଜିଯ ଅବିପ୍ରଭାଣିତ ପୄର୍ା ନକ ନର ଫନିା ପ୍ରାପ୍ତ ଦଯଖାସ୍ତ ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ଷବାୄଫ 
ନାଭଞ୍ଜଯୁ କ ନଯାମିଫ । 

୬. ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତ ଇଆଯଓଙୁ୍କ ଫେକି୍ତିତ ବାୄଫ ଦଆିମାଇଥାଏ, ୄତୄଫ ଦଯଖାସ୍ତ ସହ ମଯ ରିଖିତ ାସୄାର୍ଷଯ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ନ ଷୃ୍ଠାଯ ପୄର୍ା 
ନକ ନର ସଂରଗ୍ନ କ ନଯାମିଫା ଦଯକ ନାଯ। ଞି୍ଜକ ନଯଣ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମାଞ୍ଜ ୄହଫାକୁ ନ ଥିଫା ଦଯଖାସ୍ତ ସହ ଅସରି ାସୄାର୍ଷ ଭଧ୍ୟ 
ୄଦୄଖଇଫାକୁ ନ ୄହଫ। ାସୄାର୍ଷଯ ମାଞ୍ଚ ୄଯ ମକ୍ତ ାସୄାର୍ଷକୁ ନ ତୁଯନ୍ତ ୄପଯାଇ ଦଆିମିଫ। 

ମତଦାନ 

୭. ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀଙ୍କ ନାଭ ୄବାର୍ଯ ତାରିକ ନାୄଯ ଞି୍ଜକ ନଯଣ ୄହଫାୄଯ ନଫିଷାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ସଂମ୍ପକୃ୍ତ ଫୁଥୄଯ ଅସରି  ାସୄାର୍ଷ ସହ 
ଭତଦାନ ଦଫିସୄଯ ନିୄ ଜ ମସ୍ଥିତ ଯହ ିଭତଦାନ କ ନଯିାଯିୄ ଫ I 

*** 
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http://www.nvsp.in/
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