
 

 

 

ଭଭୋଟର ତୋିକୋଭର ଅନ୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନ୍ୋମକୁ ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ କରୋଯିବୋ ବରୁିଦ୍ଧଭର ଆପତି୍ତ / ନ୍ଜି ନ୍ୋମକୁ ବୋଦ୍ ଭେବୋକୁ 
ଚୋହ ିଁ  / ମୃତୁୟ /  ସ୍ଥୋନ୍ ପରବିତ୍ତଭନ୍ କୋରଣ ଭଯୋଗ ୁ  ଅନ୍ୟ ଭକୌଣସ ି ବୟକି୍ତଙ୍କର ନ୍ୋମ ବୋଦ୍ କରୋଯିବୋକୁ ଚୋହ ିଁ େରଖୋସ୍ତ  

ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ, ନରି୍ବାଚକ ଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀ………………………………………………..…… ର୍ଧିାନସଭା / ସଂସଦୀୟ  ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଲୀ  
ମ ୁ  ପ୍ତଭାଟର ତାିକାପ୍ତର ନମିନିଖିତ ର୍ୟକି୍ତଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କରାଯିର୍ା ପ୍ରସ୍ତାର୍କୁ ଆତ୍ତି କରୁଅଛ ି   
ମ ୁ  ଅନୁପ୍ତରାଧ କରୁଛ ିପ୍ତଯ ନମିନିଖିତ ର୍ୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ ସମବନ୍ୀୟ ତଥୟ ର୍ାଦ କରାଯିର୍ା ଆର୍ଶ୍ୟକ    
ମ ୁ  ଅନୁପ୍ତରାଧ କରୁଛ ିପ୍ତଯ ପ୍ତଭାଟର ତାିକାପ୍ତର ପ୍ତମା ସମବନ୍ୀୟ ତଥୟକୁ ର୍ାଦ ଦଆିଯାଉ    
ଭମୋର ଆପତି୍ତ / ବୋେ କରୋଯିବୋ ସପକ୍ଷଭର ବବିରଣୀ ନ୍ମିନଭର ପ୍ରେୋନ୍ କରୋଗୋ :- 
ଆଭବେନ୍କୋରୀଙ୍କ ବବିରଣୀ 

(କ) ନାମ 
 

(ଖ) ପ୍ତଶ୍ଷ ନାମ (ଯଦ ିଥାଏ)  

(ଗ) ଭାଗ ସଂଖୟା  
(ଘ) କ୍ରମିକ ସଂଖୟା   

(ଙ) ଇିଆଇସି (EPIC No.)ସଂଖୟା (ଯଦ ିଦଆିଯାଇଥାଏ)  

ଭଯଉ  ବୟକି୍ତଙ୍କର ନ୍ୋମ ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ କରୋଯିବୋ ଉପଭର ଆପତି୍ତ କରୋଯୋଇଛ ିବୋ ଯୋହୋର ନ୍ୋମ ବୋଦ୍ େଆିଯିବ ଭସହ ିବୟକି୍ତଙ୍କର ସବଭିେଷ ବବିରଣୀ : 

(କ) ନାମ 
 

(ଖ) ପ୍ତଶ୍ଷ ନାମ (ଯଦ ିଥାଏ)  

(ଗ) ଭାଗ ସଂଖୟା  
(ଘ) କ୍ରମିକ ସଂଖୟା  

(ଙ) ଇିଆଇସି (EPIC No.)ସଂଖୟା (ଯଦ ିଦଆିଯାଇଥାଏ)  

(ଚ) ଆତ୍ତ ି/ ର୍ାଦ ପ୍ତଦର୍ାର କାରଣ:  

 

 

 

ଭଘୋଷଣୋ – ମ ୁ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ତଘାଷଣା କରୁଅଛ ିପ୍ତଯ, ଉପ୍ତର ଉପ୍ତେଖ କରାଯାଇଥିର୍ା ତଥୟ ଓ ର୍ରି୍ରଣୀ ପ୍ତମାର ଜ୍ଞାନ ଓ ର୍ିଶ୍ୱାସମପ୍ତତ 
ସତୟ ଅପ୍ତଟ     ମ ୁ ଅର୍ଗତ ଅଛ ିକି, ଏରି ର୍ରୃି୍ତ୍ତ ିପ୍ତଦର୍ା ର୍ା ପ୍ତଘାଷଣା କରିର୍ା ଯାହା ମିଥୟା ଅପ୍ତଟ ଓ ଯାହା ମ ୁ ଜାପ୍ତଣ ର୍ା ର୍ିଶ୍ୱାସ କପ୍ତର 
କି ମିଥୟା ଅପ୍ତଟ ର୍ା ଯାହାର ସତୟତା ଉପ୍ତର ମ ୁ ର୍ଶି୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ତାହା ପ୍ତାକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅଧିନୟିମ (୧୯୫୦ ର ୪୩) ର ଧାରା 
୩୧  ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପ୍ତଟ     
ସ୍ଥୋନ୍...................................... 
ତୋରିଖ...................................                                                େରଖୋସ୍ତକୋରୀଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷର………………………..…………………… 

ଭକ୍ଷତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯୋଞ୍ଚ୍ କରୁଥିବୋ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ମନ୍ତବୟ :- 

 

 ଭୋରତ ନ୍ବିଭୋଚନ୍ ଆଭୟୋଗ 

 
(ନ୍ିବଭୋଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ନ୍ୟିମ, ୧୯୬୦ର ନ୍ୟିମ ୧୩(୨) ଓ ୨୬ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ) 

ଫମଭ - ୭ ପ୍ରାେିସ୍ୱୀକାର ସଂଖୟା______________ 

(କାଯବୟାଲୟ ଦ୍ୱାରା ୁରଣ ପ୍ତହର୍) 



 
ଫମମ-୭ ପୁରଣ ନମିନ୍ତେ ମାର୍ମଦର୍ଶକିା 

 
ଫମମ-୭ କପିରି ପୁରଣ କରାଯିବ: 

୧. ୄକୌଣସି ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନାଭ ନ୍ତବବୁ କ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଜୄଣ ୄବାଟଯ, ୄସହ ିନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ଚଠିା ୄବାଟଯ 
ତାରିକାୄଯ ନୟଜୄଣ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ନାଭ ୄମାଗ କଯିଫା ପ୍ରସ୍ତାଫ ଉୄଯ ଅତ୍ତି ଉଠାଆ ପଭବ-୭ ୄଯ ଦଯଖାସ୍ତ, ସମୃ୍ପକ୍ତ ନଫିବାଚକ 
ଞି୍ଜକଯଣ ଧିକାଯୀଙୁ୍କ ସୄଭବାଧନ କଯି ଦାଖର କଯିାଯିୄଫ I ଖାରିଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ନାଭ ୄରଖିଫାକୁ ୄହଫ I  

୨. ନ୍ତଯଉଁ ବୟକି୍ତଙ୍କର ନାମ ନ୍ତଯାର୍ କରାଯିବା ଉପନ୍ତର ଆପତି୍ତ କରାଯାଇଅଛ ି/ ନ୍ତଯଉଁ ବୟକି୍ତଙ୍କର ନାମ ବାଦ ନ୍ତଦବାକୁ ନ୍ତହବ ତା’ର ସବନି୍ତର୍ଶଷ 
ବବିରଣୀ : 

ତିୄ ନାଟ ିଫକିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରଥଭ ଫକିଳ୍ପଟ ିୄବାଟଯ ତାରିକା ନୁଃନଯିୀକ୍ଷଣ ସଭୟୄଯ ଚଠିା ୄବାଟଯ ତାରିକା ପ୍ରକାଶତି ୄହଫା 
ୄଯ ପ୍ରମୁମବୟ ୄଟ I ଥବାତ୍, ଚଠିା ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନ୍ତବବୁ କ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄମଉଁ ନାଭ ଉୄଯ ଅତ୍ତି କଯାମାଆଛ ିତାହାକୁ 
ଚୁଡାନ୍ତ ୄବାଟଯ ତାରିକା ପ୍ରକାଶନ ସଭୟୄଯ ଫାଦ ତାରିକାୄଯ ଦଶବାଆଫା I ଦ୍ୱତିୀୟ ଫକିଳ୍ପଟ ିଚୁଡାନ୍ତ ୄବାଟଯ ତାରିକା ପ୍ରକାଶ ାଆଫା 
ୄଯ ନଯିଫଛନି୍ନ ସଂୄଶାଧନ ସଭୟୄଯ ପ୍ରମୁମୟ I ଥବାତ, ଚୁଡାନ୍ତ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନ୍ତବବୁ କ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ନାଭ ଫାଦ୍ 
ୄଦଫା (ଦୟାକଯି ପଭବ ୁଯଣ କଯଫିାୄଫୄ ଉମୁକ୍ତ ଫକିଳ୍ପୄଯ ଠିକ୍ ଚହି୍ନ ଦିନୁ୍ତ)  

ଏତଦ୍ ବିନ୍ନ ୄମଉଁ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ନାଭ ୄମାଗ କଯିଫାକୁ ଅତ୍ତି କଯାମିଫ କଭିବା ଫାଦ ୄଦଫା ନଭିୄନ୍ତ ନୁୄଯାଧ କଯାମିଫ, 
ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନୟାନୟ ଫଫିଯଣୀ ମଥା- ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ସଂମୃ୍ପକ୍ତ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ନାଭଥିଫା ଭାର୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 
ତଥା ନ୍ତସହ ିବୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟାମାନ (ପଦକ୍ରମ (କ), (ଖ୍), (ର୍) ଓ (ଘ)) ଭଧ୍ୟ ଯୁଣ କଯିଫାକୁ 
ୄହଫ I ଏହସିଫୁଯ ଫଫିଯଣୀ ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ସମୃ୍ପକ୍ତ ବାଗୄଯ ଉରବ୍ଧ I ଭାର୍ ସଂଖ୍ୟା ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ଶୀର୍ବୄଯ ଡାହାଣଟ 
ୄକାଣୄଯ ଭଦିୁ୍ରତ ୄହାଆଥାଏ I ପ୍ରତ ିପ୍ରଫଷି୍ଟକୁ ୄଗାଟଏି କ୍ରଭିକ ସଂଖୟା ଦଅିମାଆଥାଏ I ଦୟାକଯି ୄବାଟଯ ତାରିକାକୁ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ 
ଏଫଂ ସୁଚୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄସହ ିଫୟକି୍ତଙ୍କଯ କ୍ରଭିକ ସଂଖୟା ୄରଖନୁ୍ତ ୄମଉଁ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ନାଭ ପ୍ରୄଫଶ ନଭିୄନ୍ତ ଅତ୍ତ ିଫା ଫାଦ ୄଦଫା 
ନଭିୄନ୍ତ ନୁୄଯାଧ କଯାମାଆଛ ିI ମଦ ିୄସହ ିଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ୄବାଟଯ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଗଯୁ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଛ ିୄତୄଫ ତାହାଯ ସଂଖୟା 
ପ୍ରଫଷି୍ଟ ନାଭ ସହତି ଭଦିୁ୍ରତ ୄହାଆଥିଫ I ଦୟାକଯି ଦଅିମାଆଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ୄସହ ିଯିଚୟ ତ୍ର ସଂଖୟା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ବାୄଫ ୄରଖନୁ୍ତ I 

ପ୍ରୄତୟକ ନାଭ ୄମାଗ ଉୄଯ ଅତ୍ତି ଉଠାଆଫା / ନାଭ ଫାଦ ୄଦଫାକୁ ନୁୄଯାଧ ନଭିୄନ୍ତ ପ୍ରୄତୟକଟ ିାଆଁ ତିୄ ନାଟ ି
ଫକିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟକ ଫକିଳ୍ପ ାଆଁ ଥୃକ ୃଥକ ବାୄଫ ଦଯଖାସ୍ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫI ଥବାତ୍, ୄଗାଟଏି ଫକିଳ୍ପକୁ ଫାଛଫିାାଆଁ ନୁଭତ ି
ଛ ିI   

 
୩. ଆପତି୍ତକାରିଙ୍କ ବରି୍ଶଦ ବବିରଣୀ : 

ଜୄଣ ଅତ୍ତିକାଯି ୄକଫ  ପଭବ-୭ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄକଫ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଙ୍କ ନାଭୄଯ ଅୄଫଦନ କଯିାଯିୄଫ ମାହାଯ ନାଭ 
ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ୄସହ ିବାଗୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ଛ ି ୄମଉଁଥିୄଯ ଅତ୍ତିକାଯି ନିୄ ଜ ଞି୍ଜକୃତ ଛନ୍ତି I ଅତ୍ତିକାଯୀ ଦଅିମାଆଥିଫା ସ୍ଥାନ 
(ଦକ୍ରଭ (କ), (ଖ),(ଗ), (ଘ) ଓ (ଙ)) ୄଯ ତାଙ୍କଯ ନାଭ ୄଶର୍ ନାଭ ସହତି ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ବାଗ ସଂଖୟା ଏଫଂ ୄସହ ିକ୍ରଭିକ 
ସଂଖୟା ଉୄେଖ କଯିୄଫ, ୄମଉଁ ବାଗଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ତାଙ୍କ ନାଭ ଞି୍ଜକୃତ ୄହାଆଛ ିI  

 
୪. ଆପତି୍ତ / ବାଦ୍ ନ୍ତଦବାର କାରଣ:  

ଅୄଫଦନକାଯୀ ‘ଅତ୍ତିକାଯ’ି ବାଗ ‘ଚ’ ୄଯ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ୄସହ ିକାଯଣଗୁଡକୁି ଦଶବାଆୄଫ କ,ି କାହିଁକ ିତାଙ୍କ ହସିାଫୄଯ 
ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ ନାଭକୁ ଉକ୍ତ ବାଗଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନ୍ତବବୁ କ୍ତ ନଭିୄନ୍ତ ୄମାଗୟ ନୁୄହଁ ୄଫାରି ଅତ୍ତି କଯାମାଉଛ ିମଥା: ଭୃତୁୟ 
କାଯଣ ଫଶତଃ, ସ୍ଥାନ ଯିଫତ୍ତବନ ଫଶତଃ କଭିବା ଞି୍ଜକୃତ ଠିକଣାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ବାୄଫ ଫସଫାସ କଯୁନଥିଫା ୄହତୁ ଓ ନୟାନୟ 
କାଯଣ ଫସତ ୄବାଟଯ ତାରିକାଯୁ ନାଭ ଫାଦ ନଭିୄନ୍ତ ଦଶବାମାଆଥିଫା କାଯଣଯ ସତୟତା ପ୍ରଭାଣ କଯିଫା ଅତ୍ତିକାଯୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ I   

      ୫. ନ୍ତଘାଷଣା : 
ଦଯଖାସ୍ତଯ ୄଶର୍ବାଗୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ୄଘାର୍ଣା କଯିୄଫ ୄମ ଦଯଖାସ୍ତୄଯ ଉୄେଖ କଯାମାଆଥିଫା ତଥୟଭାନ ତାଙ୍କ 

ଜ୍ଞାନ ଓ ଫଶି୍ୱାସଭୄତ ସତୟ ୄଟI ଅୄଫଦନକାଯୀ ପ୍ରଦାନ କଯିଥିଫା ଫତ୍ତବଭାନଯ ଠିକଣାୄଯ ୄକଉଁ ତାଯିଖଯୁ ଯହ ିଅସଛୁନ୍ତ ିତାହା 
(ପ୍ରାଞ୍ଜ ବାୄଫ ଉୄେଖ ୄହଫା ଦଯକାଯ) ଉୄେଖ କଯନୁ୍ତ I ୄଘାର୍ଣାୄଯ ଭିଥୟା ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କୄର ୄରାକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଧିନୟିଭ, 
୧୯୫0 ଧାଯା ୩୧ ନୁମାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ୄହୄଫ I 

 
*** 



 

 

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବଶିଦ ବବିରଣୀ 
(ନବି୍ାଚନମଣ୍ଡଲୀର ନବି୍ାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହହବ) 

ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀଭତୀ/କୁଭାଯୀ………………………………………………………………………………………………….………… ପଭମ-୭ ୄଯ  
ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀଭତୀ/ କୁଭାଯୀ……………….……………………………………………………………………………………….. ଙ୍କଯ  ୄବାଟଯ 
ତାରିକାୄଯ ନାଭ ଅନ୍ତବମୁ କ୍ତ ୄେଫା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ / ନାଭ ଫାଦ କଯିଫାକୁ ଚାେିଁ ୄଦଇଥିଫା  ଦଯଖାସ୍ତ  ଭଞ୍ଜଯୁ /ନାଭଞ୍ଜଯୁ କଯାମାଇଛ ିI   
ଭଞ୍ଜଯୁ ପ୍ରାପି୍ତଯ (ନୟିଭ ୧୮ / ୨୦ / ୨୬ (୪) ଭୁତାଫକ) କିଭବା ନାଭଞ୍ଜଯୁ ପ୍ରାପି୍ତଯ [ନୟିଭ ୧୭ / ୨୦ / ୨୬ (୪) ଭୁତାଫକ] ଯ 
ଫସୃି୍ତତ କାଯଣ ନଭିନୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯାଗରା : 
                   

ସ୍ଥାନ  : 

ତାରିଖ :                                 ନବ୍ିାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର                      ନବ୍ିାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହମାହର 

ନଆିମାଇଥିଫା ନଷି୍ପତ୍ତଯି ସୂଚନା (ନଫିମାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ନିଫମାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ୄେଫ ଏଫଂ ଅବିୄରଖୄଯ ଉରବ୍ଧ 
/ ଆୄଫଦକ ୄଦଇଥିଫା ଠିକଣାୄଯ ଡାକ ଦ୍ୱାଯା ଠାମିଫ)   

୭ ନଭବଯ ପଭମୄଯ  ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀଭତୀ/ କୁଭାଯୀ……………………………………………………………… ଙ୍କଯ ଦଯଖାସ୍ତ 
ୄପ୍ରଯଣ ସଭୟୄଯ 
ନଫିମାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ 
ପ୍ରାଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡାକ 
ଟକିଟ ରଗାୄେଫ| 

ଫତ୍ତମଭାନଯ ଠିକଣା ୄମଉଁଠାୄଯ ଆୄଫଦକ ସାଧାଯଣବାୄଫ ଫସଫାସ କଯନ୍ତି ଘଯ ସଂଖୟା  

ଯାସ୍ତା/ ଅଞ୍ଚ / ସ୍ଥାନ  

ସେଯ / ଗ୍ରାଭ  

ଡାକଘଯ 
 ିନୄକାଡ୍ 

 

ଜଲି୍ଲା  ଯାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚ 
 

(କ) ଭଞ୍ଜଯୁ କଯାମ ାଇଛ ିଏଫଂ   ଶ୍ରୀ / ଶ୍ରୀଭତୀ / କୁଭାଯୀ…………………………………………………………….………………ଙ୍କଯ  
ନାଭକୁ  ଫଧିାନ ସବା ନଫିମାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ସଂଖୟା ……………………..…… ଯ ବାଗ ସଂଖୟା ……………………. ଯୁ ଫାଦ ଦଆିମାଇଛ ିI 

(ଖ) ନାଭଞ୍ଜଯୁ ଯ କାଯଣ………………………………………………………………………………………………………………............ 

ନଫିମାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀ 

ତାଯିଖ………………………………………                                                                                       ଠିକଣା…………………………………………. 

ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର / ରସଦି୍ 

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

ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରଭତୀ/ କୁଭାଯୀ…………………………………………………………………… ଙ୍କ ଠାଯୁ ପଭମ- ୭  ୄଯ ଦଯଖାସ୍ତ ଗ୍ରେଣ କଯାଗରା  
[ଆୄଫଦନକାଯୀ ଆୄଫଦନଯ ସ୍ଥିତି ଜାଣିଫାାଇଁ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା ଦଶମାଇ ାଯିୄଫ] 

ଇଆରଓ / ଏଇଆରଓ / ବଏିଓଙ୍କ ନାମ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର 
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