
 

 

 

ଭବୋଟଯ ତୋରିକୋଭଯ ନୋଭ ଅନ୍ତବଭୁ କ୍ତ ଭ ୋଇଥିଫୋ ଫଫିଯଣୀ ସଂଭ ୋଧନ ୋଇଁ ଦଯଖୋସ୍ତ 

ପ୍ରାୄେଷୁ,  
                   ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀ       
.................................................................. ଫଧିାନସବା /ସଂସଦୀୟ  ନଫିବାଚନ ଭଣ୍ଡୀ| 

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ଭୁଖଭଣ୍ଡଯ ସମୁ୍ମଖ ବାଗ 
ଦୃଶ୍ୟ ୄହଉଥିଫା ୄଗାଟଏି ନଗଦ 
ଉଠାମାଇଥିଫା ଯଙି୍ଗନ ାସୄାଟବ 
ସାଇଜ୍ ପୄଟା (୩.୫ୄସ.ଭି.x 

୩.୫ୄସ.ଭି.) ଏହ ି ସ୍ଥାନୄଯ ଅଠାୄଯ 
ରଗାମିଫ|       [ମଦ ି ପଭଟୋଭଯ 
ସଂଭ ୋଧନ ଭ ଫ] 

ଭ ୁ ନିୄ ଫଦନ କଯୁଛ ିୄମ ଉୄଯାକ୍ତ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ୄଭାଯ ନାଭ ସମ୍ପକବୄଯ 
ଥିଫା ତଥୟ ଠିକ୍ ନୁୄହ  ଏଫଂ ଏହାଯ ସଂୄଶ୍ାଧନ ଆଫଶ୍ୟକ| 

(କ) ନାଭ  (a) First Name 
in English 

 

(ଖ) ୄଶ୍ଷ ନାଭ 
(ମଦ ିଥାଏ) 

 (b) Surname in 
English 

 

 

(ଘ) ଇିଆଇସି (EPIC) ସଂଖୟା  (ମଦ ିଦଆିମାଇଥାଏ) 
(ଙ) ସଂୄଶ୍ାଧନ କଯିଫାକୁ ଥିଫା ତଥୟଯ ଫଫିଯଣୀୄଯ ଠିକ୍ ଚହି୍ନ  ଦଅିନୁ୍ତ  

 

(ଚ) ଇ-ୄଭର ଆଇଡି (ଇଚ୍ଛାଧିନ)  

(ଛ) ୄଭାଫାଇର ନଭବଯ (ଇଚ୍ଛାଧିନ)  

ଭ ୁ ଅଫଗତ ଅଛ ିୄମ, ଏଯି ଫଫୃିତ ିୄଦଫା କିଭବା ୄଘାଷଣା କଯିଫା ମାହା ଭିଥୟା ଅୄଟ ଓ ମାହା ଭ ୁ ଜାୄଣ ଫା ଫଶି୍ୱାସ କୄଯକି ଭିଥୟା 
ଅୄଟ ଓ ମାହାଯ ସତୟତା ଉୄଯ ଭ ୁ ଫଶି୍ୱାସ କଯୁନାହିଁ, ତାହା ୄରାକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅଧିନୟିଭ, ୧୯୫୦ (୧୯୫୦ ଯ ୪୩) ଯ ଧାଯା 
୩୧ ଅନୁମାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅୄଟ| 

ସ୍ଥାନ………………………………………… 

ତାଯିଖ……………………………………..                                      ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ……………………………………………. 

 

 ବୋଯତ ନଫିଭୋଚନ ଆଭ ୋଗ 

 
(ନିଫଭୋଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ନ ିଭ, ୧୯୬୦ଯ ନ ିଭ ୧୩(୧) ଓ ୨୬ ଦ୍ରଷ୍ଟଫୟ) 

 

ପଭଭ - ୮ ପ୍ରାେିସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା_____________ 

(କାମବୟାୟ ଦ୍ୱାଯା ୁଯଣ ୄହଫ) 

ଫଧିାନସବା / ସଂସଦୀୟ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀ  

ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ବାଗ ସଂଖୟା  
ବାଗ ସଂ.

ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ କ୍ରଭିକ ସଂଖୟା 

ନାଭ 

ଫୟସ 

ପୄଟା 

ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ନାଭ 

ଇିଆଇସି (EPIC) 

ସମ୍ପକବ 

ଠିକଣା 

ରିଙ୍ଗ 

ଜନମତାଯିଖ 

ସଂୄଶ୍ାଧନ ୄହଫାକୁ ଥିଫା ତଥୟଯ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄଯ  ପ୍ରଦାନ କଯାମାଇଅଛ ି: 
ଦଆିମାଇଛ:ି 

(ଗ) ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ଞି୍ଜକଯଣଯ ଫଫିଯଣୀ: 



 



 

 

କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯ଼ାଞ୍ଚ କରୁଥିବ଼ା ଅଧିକ଼ାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବୟ:- 

ଗ୍ରହଣ କର଼ାଯ଼ାଇଥିବ଼ା କ଼ାଯ୍ୟ଼ାନୁଷ୍ଠ଼ାନର ବଶିଦ ବବିରଣୀ 
(ନବ୍ି଼ାଚନମଣ୍ଡଳୀର ନବ୍ି଼ାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକ଼ାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱ଼ାର଼ା ପୂରଣ କ୍ଷହବ) 

୮ ନଭବଯ ପଭମୄଯ ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀଭତୀ / କୁଭାଯୀ…………………………………………………………………………………….. ଙ୍କଯ ୄବାଟଯ 
ତାରିକାୄଯ ଫଫିଯଣୀ ସଂୄ ାଧନ କଯିଫାକୁ ୄେଇଥିଫା େଯଖାସ୍ତ ଭଞ୍ଜଯୁ / ନାଭଞ୍ଜଯୁ କଯାମାଇଛ ି| 

ଭଞ୍ଜଯୁ ପ୍ରାପ୍ତଯ [ନୟିଭ ୧୮/୨୦/୨୬(୪) ଭତୁାଫକ] କଭିବା ନାଭଞ୍ଜଯୁ ପ୍ରାପ୍ତଯ  [ନୟିଭ ୧୭/୨୦/୨୬(୪) ଭତୁାଫକ] ଫସୃି୍ତତ କାଯଣ : 

 
 

ସ୍ଥ଼ାନ :  
ତ଼ାରିଖ :                                       ନବ୍ି଼ାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକ଼ାରୀଙ୍କ ସ୍ୱ଼ାେର                  ନବ୍ି଼ାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକ଼ାରୀଙ୍କ କ୍ଷମ଼ାହର 

ନଆିମାଇଥିଫା ନଷି୍ପତ୍ତଯି ସୂଚନା (ନଫିମାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ୄେଫ ଏଫଂ ଅବିୄରଖୄଯ ଉରବ୍ଧ / ଆୄଫେକ 
ୄେଇଥିଫା ଠିକଣାୄଯ ଡାକଦ୍ୱାଯା ଠାମିଫ) 

୮ ନଭବଯ ପଭମୄଯ ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀଭତୀ / କୁଭାଯୀ………………………………………………………………… ଙ୍କ େଯଖାସ୍ତ 
ନଫିମାଚନ ଞି୍ଜକଯଣ 
ଅଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ୄପ୍ରଯଣ ସଭୟୄଯ 
ଡାକଟକିଟ ରଗାମିଫ 

 ଘଯ ସଂଖୟା.  

ଯାସ୍ତା/ ଅଞ୍ଚ / ସ୍ଥାନ  

ସେଯ / ଗ୍ରାଭ  

ଡାକଘଯ     

ଜଲି୍ଲା    

(କ) ଭଞ୍ଜଯୁ କଯାମାଇଛ ିଏଫଂ ……………………………………………………………. ଫଧିାନ ସବା ନଫିମାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ବାଗ ସଂଖୟା 
……………………..……………………… ଯ   କ୍ରଭିକ ସଂଖୟା…………………………………………………   କୁ ସଂୄ ାଧନ କଯାମାଇଛ ି

(ଖ) ନାଭଞ୍ଜଯୁ କଯାମ ିଫାଯ କାଯଣ……………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

ନଫିମାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀ 
ତାଯିଖ:                                                                                                           ଠିକଣା………………..……………………………. 

 

ପ୍ର଼ାପି୍ତସ୍ୱୀକ଼ାର / ରସିଦ୍ 

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

ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀଭତୀ/ କୁଭାଯୀ………………………………………………………………………………….. ଙ୍କ ଠାଯୁ ପଭମ ସଂଖୟା- ୮ ୄଯ େଯଖାସ୍ତ 
ଗ୍ରେଣ କଯାଗରା  
[ଆୄଫେନକାଯୀ େଯଖାସ୍ତ ଆୄଫେନଯ ସ୍ଥତି ିଜାଣିଫାାଇଁ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା େ ମାଇ ାଯିୄ ଫ] 

ଇଆରଓ / ଏଇଆରଓ / ବଏିଲ୍ଓଙ୍କ ନ଼ାମ ଓ ସ୍ୱ଼ାେର 

 

ଫତ୍ତମଭାନଯ ଠିକଣା ୄମଉଁଠାୄଯ ଆୄଫେକ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଫସଫାସ କଯନ୍ତ ି

ିନୄକାଡ୍ 

ଯାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ର ାସିତ ଅଞ୍ଚ  

  

  



 



 

ଦଯଖାସ୍ତ ପଭମ - ୮  ଯୂଣ କଯିଫା ନଭିନ୍ତେ ଭାଗମଦର୍ଶିକା 

 ପଭମ-୮ କିଯ ି ୂଯଣ କଯାମିଫ: 
୧.  ୄମଉଁ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ  ନାଭ ୂଫବଯୁ ଞି୍ଜକୃତ ୄ ାଇଛ,ି ୄେ  ିନିଫବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ 

ଅଧିକାଯୀଙୁ୍କ  େୄଭବାଧନ କଯି ଦଯଖାସ୍ତ ଦାଖର କଯିଫାକୁ ୄ ଫ    ଖାରିଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ନଫିବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ନାଭ ୄରଖିଫାକୁ 
ୄ ଫ 

୨.  ଦଯଖାସ୍ତଯ ପ୍ରଥଭ ବାଗୄଯ ଦକ୍ରଭ (କ) ଓ (ଖ) ୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ନଜି ନାଭ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ୄମଭିତ ିୄ ଫା କଥା 
ୄେଭିତ ିୄରଖିଫା ଉଚତି  ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତ କାଯୀଙ୍କ ନାଭ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ େଂକି୍ଷପ୍ତ ଆକାଯୄଯ ଛା ୄ ାଇଛ ିଏଫଂ ୄେ ଏ ାକୁ 
ଫସୃି୍ତତ ଆକାଯୄଯ ଛାୄ ଫା ଚା ାନ୍ତ ିୄତୄଫ ୄେ ତାଙ୍କ ୁଯାନାଭ ଫସୃି୍ତତ ଆକାଯୄଯ ୄରଖିାଯନ୍ତି  ୄେଷ ନାଭ ଫୟତୀତ ୂଯା 
ନାଭ ପ୍ରଥଭ ୄକାଠଯୀୄଯ ୄରଖାମିଫା ଉଚତି ଏଫଂ ୄେଷ ନାଭ ଦ୍ୱତିୀୟ ୄକାଠଯୀୄଯ ୄରଖାମିଫା ଉଚତି  ମଦ ି ଦଯଖାସ୍ତ 
କାଯୀଙ୍କଯ ୄେଷନାଭ ନା ିଁ ୄତୄଫ ଦଆିମାଇଥିଫା ନାଭ ିଁ ୄରଖିଫା ଉଚିତ   ମଦ ିନାଭ ଫା ୄେଷ ନାଭ େ ତି ଜାତଯି ନାଭ ଭିେି 
ଯ ନିଥାଏ ୄତୄଫ ଜାତଯି ନାଭ ଉୄେଖ କଯିଫା ଅନୁଚତି   ନାଭ ୂଫବଯୁ ଶ୍ରୀ / ଶ୍ରୀଭତୀ / କୁଭାଯୀ / ଖାନ୍ / ୄଫଗମ୍/  ଣି୍ଡତ 
ଇତୟାଦ ିୄରଖିଫା ଅନୁଚତି 

୩.  ଦକ୍ରଭ (ଗ) :-  ଦୟାକଯି  ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ୄମଉଁ ବାଗୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ନାଭ  ତାରିକାବୁକ୍ତ ୄ ାଇଛ ିୄେ  ିବାଗ 
େଂଖୟା ଓ କ୍ରଭିକ େଂଖୟା ୁଯଣ କଯନୁ୍ତ    ଏ ା ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ଅୄଟ  

୪.  ଜନମ ତାଯିଖଯ ପ୍ରଭାଣ ସ୍ୱଯୁ ନଭିନରିଖିତ ଦସ୍ତାଫଜି୍ ଭାନ ଦଯଖାସ୍ତ େ  େଂମୁକ୍ତ କଯନୁ୍ତ: 

(କ) ଭୁୟନେିିାଲ୍ କର୍ତ୍ବୃ କ୍ଷ କିଭବା ଜନମ ଓ ଭତୁୃୟଯ ଜେିା ଞି୍ଜକଯଣ ପ୍ରାଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଜନମ ପ୍ରଭାଣତ୍ର କିଭବା 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭବାବିୄଷକ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର କିଭବା 
(ଖ) ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ େଫବୄେଷୄଯ ଢିଥିଫା ଫଦିୟାୟ(େଯକାଯୀ/ ଭଞ୍ଜଯୁୀପ୍ରାପ୍ତ) ଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନମତାଯିଖ ଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର କିଭବା 
ଅନୟ ୄକୌଣେି ଭଞ୍ଜଯିୁପ୍ରାପ୍ତ େିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନମତାଯିଖ ଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର  
(ଗ) ୄମଉଁ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ େିକ୍ଷାଗତ ୄମାଗୟତା ଦେଭ ୄଶ୍ରଣୀ ାସ୍ କିଭବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ବ, ୄେ ଜନମ ତାଯିଖ ପ୍ରଭାଣ ନଭିୄନ୍ତ ତାଙ୍କଯ ଦେଭ 
ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭାକବେିଟ୍ (ମଦ ିୄେଥିୄଯ ଜନମ ତାଯିଖ ଉୄେଖ ଥାଏ) ଯ ନକର  ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ, କିଭବା  
(ଘ) ଅଷ୍ଟଭ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭାକବେିଟ୍ ନକର  (ମଦ ିୄେଥିୄଯ ଜନମ ତାଯିଖ ଉୄେଖ ଥାଏ), କିଭବା  
(ଙ) ଞ୍ଚଭ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଭାକବେିଟ୍ ନକର  (ମଦ ିୄେଥିୄଯ ଜନମ ତାଯିଖ ଉୄେଖ ଥାଏ), କିଭବା 
(ଚ) ମଦ ିୄକୌଣେି ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ଦେଭ ୄଶ୍ରଣୀ େିକ୍ଷାଗତ ୄମାଗୟତା ନଥାଏ, ୄତୄଫ ତାଙ୍କଯ ିତା / ଭାତା ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ପଭବୄଯ ଏକ 
ୄଘାଷଣାତ୍ର ଦାଖର କଯିୄଫ (ଏ  ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ନିୄ ଜ େତୟାନ ନଭିୄନ୍ତ ଫ.ିଏର.ଓ/ ଇ.ଆଯ.ଓ/ ଏ.ଇ.ଆଯ.ଓ. 
ଙ୍କ ାଖୄଯ ଉସ୍ଥିତ ୄ ୄଫ), କିଭବା 
(ଛ) ୄମଉଁ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ େିକ୍ଷାଗତ ୄମାଗୟତା ଦେଭ ୄଶ୍ରଣୀଯୁ କଭ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ିତା/ଭାତା ୄକ  ିଜୀଫତି ନା ାନ୍ତ,ି ୄେ େମ୍ପକୃ୍ତ 
ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାୟତଯ େଯଞ୍ଚ କିଭବା େମ୍ପକୃ୍ତ ୄୌଯ ନଗିଭ/ୄୌଯ େଭିତଯି େବୟ ୄଦଇଥିଫା ଜନମତାଯିଖ ପ୍ରଭାଣତ୍ର           
ଦାଖର କଯିାଯିୄଫ  
(ଜ) ୟାନ କାଡବ 
(ଝ) ଡ୍ରାଇବିଙ୍ଗ ରାଇୄେନସ୍ 
(ଞ) ୟୁ ଆଇ ଡି ଏ ଆଇ ଦ୍ୱାଯା ଦଆିମାଇଥିଫା ଆଧାଯ ତ୍ର 

ଦ୍ରଷ୍ଟଫୟ:   ୧୮ ଯୁ ୨୧ ଫର୍ମ ଫୟସ୍କ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ଭାନଙ୍କ ାଇଁ ଫୟସ ସଂକ୍ରାେୀୟ ଦସ୍ତାଫଜି୍ ପ୍ରଭାଣ ଆଫର୍ଶୟକ    
ଅନୟଭାନଙ୍କ ନ୍ତେତ୍ରନ୍ତଯ ଦଯଖାସ୍ତ କାଯୀ ନଜିଯ ଫୟସ ସଂକ୍ରାେନ୍ତଯ ପ୍ରଦାନ କଯିଥିଫା ନ୍ତଘାର୍ଣାତ୍ର ପ୍ରଭାଣ ଯୂନ୍ତ ଗ୍ରହଣ 
କଯାମିଫ  

  



ପନ୍ତ ା ଯଚିୟତ୍ରଯ ଫରି୍ଶଦ ଫଫିଯଣୀ (ଦକ୍ରଭ-ଘ): 
୧.  ମଦ ି ନଫିବାଚନ କଭିେନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙୁ୍କ ୄବାଟଯ ଯିଚୟତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଯାମାଇଛ ି ୄତୄଫ ଯିଚୟତ୍ରଯ 

େଂଖୟା (ଆଗୄଟ ଭୁଦି୍ରତ ୄ ାଇଥାଏ) ଏଫଂ ତା ା ଜାଯିୄ ଫା ତାଯିଖ (ଛୄଟ ଭୁଦି୍ରତ ୄ ାଇଥାଏ) ଦଯଖାସ୍ତ ପଭବଯ 
ଦକ୍ରଭ- (ଘ) ୄଯ ଥିଫା ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସ୍ଥାନୄଯ ଉୄେଖ କଯିଫାକୁ ୄ ଫ   ଦୟାକଯି ୄେ  ିପୄଟା ଯିଚୟ ତ୍ରଯ ଉବୟ 
ାର୍ଶ୍ବଯ ନକର ନିୄ ଜ ଅନୁପ୍ରାଣିତ (Self-Attested) କଯି ଦାଖର କଯନୁ୍ତ   

୨. ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ପଭବ-୮ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄ ାଇଥିଫା େଂୄୋଧନ ନଭିୄନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର ଚା ାନ୍ତ ିୄେ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙୁ୍କ ଇିଆଇେି-00୧(EPIC-001) (ଯିେିଷ୍ଟ - ୨ ୄଯ ଦଆିମାଇଥିଫା ପଭବାଟ୍ ଅନୁମାୟୀ)ୄଯ 
ୁଯୁଣା ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ୄଦୟ େ  ୄଦା ଯା ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର ାଇଁ ଆୄଫଦନ କଯିଫାକୁ 
ଡିଫ 

 

ସଂନ୍ତର୍ଶାଧନ ନ୍ତହଫାକୁଥିଫା ତଥୟଯ ଫଫିଯଣୀ: 
 

୧.  ଦଯଖାସ୍ତଯ ଦକ୍ରଭ (ଙ)ୄଯ ଆୄଫଦନକାଯୀ ୄମଉଁ ତଥୟ େଂୄୋଧନ ୄ ଫାକୁ ଥିଫ ୄେଠାୄଯ ଠିକ୍ ଚହି୍ନ ୄଦୄଫ   
ୄତଣୁ, ଏ ା ଦଯଖାସ୍ତଯ ଏକ ଗୁଯୁତ୍ୱୁର୍ଣ୍ବ ଅଂେ ଅୄଟ 

୨. ୄଦେଯ ଅଧିକାଂେ ଅଞ୍ଚୄଯ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ୄବାଟ ଦାତାଙ୍କ ପୄଟା ଛା ମାଉଛି   ମଦ ିବୁର ପୄଟାକୁ 
େଂୄୋଧନ ନଭିୄନ୍ତ ଆୄଫଦନ କଯାମାଉଛ ି ତା ାୄ ୄର ଆୄଫଦକ ଦଯଖାସ୍ତଯ ଦକ୍ରଭ (ଙ) ୄଯ ଦଆିମାଇଥିଫା 
ପୄଟାଗ୍ରାପ ଉୄଯ ଠିକ୍ ଚହି୍ନ ୄଦୄଫ ଏଫଂ ଏକ େଦୟ ଉଠାମାଇଥିଫା ାେୄାଟବ ଆକାଯଯ ଯଙି୍ଗନ୍ ପୄଟା ଦଯଖାସ୍ତୄଯ 
େଂରଗ୍ନ କଯିୄଫ   ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ତାରିକାବୁକ୍ତ ତଥୟଯ େଂୄୋଧନ ନଭିୄନ୍ତ ଦୟାକଯି  ଦଯଖାସ୍ତଯ ଦକ୍ରଭ (ଙ) ଯ 
ଠିକ୍ ତୄ ୄେ  ି ଉୄର୍ଦ୍ଦେୟୄଯ ଦଆିମାଇଥିଫା ୄକାଠଯୀୄଯ େଠିକ୍ ତଥୟ ଦଅିନୁ୍ତ (ମା ାକି ପ୍ରସ୍ତାଫତି େଂୄୋଧନୄଯ 
ଯ ଫି)  

୩. େମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ନାଭ ଓ ଠିକଣା ସ୍ୱୀକୃତ ିଏଫଂ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ନଭିିର୍ତ୍ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଅଂେୄଯ ଦିଆମିଫା ଉଚତି  
୪. ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ଦଯଖାସ୍ତୄଯ ତାଙ୍କଯ  ୄଭାଫାଇର ନଭବଯ ଓ ଇ-ୄଭର ଆଇ.ଡି. ୄଦଇାଯନ୍ତ ିମା ାକି ଇଚ୍ଛାଧିନ ଅୄଟ 

କାଯଣ ଏ ା ଦଆିଗୄର ନଫିବାଚକ ଞି୍ଜକଯଣ ଅଧିକାଯୀ ଆଫେୟକ ସ୍ଥୄ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ େ  ୄମାଗାୄମାଗ 
କଯିାଯିୄଫ 

 

ନ୍ତଦାହଯା ନ୍ତବା ଯ ଯଚିୟ ତ୍ର: 

ମଦ ିଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ନୂଆ ଠିକଣାୄଯ ୄଦା ଯା ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର ଚା ଁୁଛନ୍ତ ିତା ାୄ ର ପଭବ-୮(କ) ଆଧାଯୄଯ ନୂତନ 
ସ୍ଥାନୄଯ ଞି୍ଜକୃତ ୄ ାଇୋଯିରାୄଯ ପଭବ ଇିଆଇେି-00୧ ୄଯ ଆୄଫଦନ କଯିାଯିୄଫ (ଯିେିଷ୍ଟ - ୧ ୄଯ ଦଆିମାଇଥିଫା 
ପଭବାଟ୍ ଅନୁମାୟୀ)    ୄଦା ଯା ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର ାଇଁ ଉମୁକ୍ତ ୄଦୟ ଓ ୁଯୁଣା ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର େ  ଆୄଫଦନ 
କଯିଫା ଉଚତି  
 
 
 

*** 



ପରିଶିଷ୍ଟ - ୧ (ଫର୍ମ - ୮ ପାଇଁ) 

ଶପଥ କରି୍ବା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଫର୍ମ 
(୧୮ ରୁ ୨୧ ବର୍ମ ଆୟୁବଗମର ପ୍ରଥର୍ଥର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରର ବୟସର 

 ପ୍ରର୍ାଣପାଇଁ ରକୌଣସ ିଦସ୍ତାବଜି ନାହ ିଁ ତାଙ୍କ ପିତା /ର୍ାତା/ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଆିଯିବ) 

 

ମ ୁ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ଯାହାର ନାମ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ବଧିାନ ସଭା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଲୀର ଭଭାଟର ତାିକାର ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା …………………………….. କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 
………………………………  ଭର ଞି୍ଜକୃତ ଭହାଇଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମଭର ଶଥ ଭନଉଛି/ ନଷି୍ଠାର ସହ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରୁଛ ିଭଯ,   ଭମାର 
ୁତ୍ର / କନୟା/ ଶିଷ୍ୟ ……………………………………………………………………………………………………………………………..ଙ୍କର 

ବୟସ  ତା 0୧ ଜାନୁୟାରୀ ୨0……………………… ସି୍ଥତ ିଅନୁଯାୟୀ …………………. ବଷ୍ବ ଅଭଟ ଏବଂ ଭସ ଭମା ସହ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ।  

 

ସ୍ଥାନ : 
ତାରିଖ:         ର୍ାତା/ପିତା/ ଗୁରୁଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ 

 

 

ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀମତୀ/ କୁମାରୀ..................................................................................................................................... 
ଙ୍କ  ଦ୍ୱାରା ଭମା ସମ୍ମୁଖ୍ଭର ୨0…………………………ବଷ୍ବର……………………….. ଦନିଭର ………………………. ଭବଭଲ 
………………………………………………………………………………………….. ସ୍ଥାନଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମଭର ଶଥ ନଆିଯାଇଛି/ 

ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଯାଇଛ ି। 

 

 
 
 
 
 

ନବିମାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀ/  

ସହାୟକ ନବିମାଚକ ପଞି୍ଜକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ରର୍ାହର 
 
 



 

 

 ପଭମ ଆଇଡଡ.  

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

ଫଧିାନସବା ନଫିବାଚନ ଭଣ୍ଡୀ (ସଂଖ୍ୟା ଓ ନାଭ): 

ଜଲି୍ଲା :  

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

  ନଫିବାଚେ ଞି୍ଜେଯଣ ଧିୋଯୀ, 

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

ସବା /ସଂସଦୀୟ  ନଫିବାଚନ  ଭଣ୍ଡୀ 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–୨ (ପଭମ ଆ–୮ ାଡଁ) 
ବାଯତ ଆନ.ଫମାଚନ ଆଇୄୟାଗ 

(ଯ.ଶ.ଷ୍ଟ-୨) 
ୄ ାେ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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