ଫମବ - ୬

ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆପ୍ତ ାଗ

ଫ୍ମବ ସଂଖ୍ୟା_____________
(କାଯବୟାଳୟ ଦ୍ଵା ା ପୁଁ ଣ ରହର୍)

(ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜି କ ରଣ ନି ମ, ୧୯୬୦ର ନି ମ ୧୩(୧) ଓ ୨୬ ଦ୍ରଷ୍ଟର୍ୟ)

ଭ ୋଟର ତୋଲି କୋଭର ପ୍ରଥମ ଥର ନୋମ ଅନ୍ତ ୁ କ୍ତ
ଭ କରି ବୋ ପୋଇ ଦରଖୋସ୍ତ
ଁ
I
ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ,
ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀ,
ର୍ିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ I

ସଂଖ୍ୟା

ନାମ

ମୁଁ ଅନୁଁ ର ାଧ କ ୁଁ ଅଛି କି ରମା ନାମ ଉପର ାକ୍ତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ର ାଟ ତାଲି କାର ଅନ୍ତ ୁଁ କ୍ତ
ବ କ ାଯାଉ ।
ଧଳା ପୃଷ୍ଠ ୂ ମି ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ

୧.(କ) ନାମ

ମୁଁଖ୍ମଣ୍ଡଳ

ସମ୍ମୁଁଖ୍

ାଗ

ଦୃ େ ୟ ରହଉଥିର୍ା ରଗାଟିଏ
ନଗଦ

ପ୍ରଥମ ଓ ମଧ୍ୟମ ନାମ

ଉଠାଯାଇଥିର୍ା

ଙ୍ଗି ନ ପାସରପାଟବ ସାଇଜ୍
ଫ୍ରଟା

(୪.୫ରସ.ମି.x

୩.୫ରସ.ମି.) ଏହି ସ୍ଥାନର
ଅଠାର ଲଗାଯିର୍ I

ରେଷ ନାମ (ଯଦି ଥାଏ)

୧. (ଖ୍). Name (In English in BLOCK LETTERS )
First name follwed
by middle name

Surname (if any)
ଅସ୍ଵୀକ ଣ :- ଯଦି ନାମ ଇଂ ାଜୀ ର ପୂ ଣ ରହାଇ ନଥାଏ ଏହା ସଫ୍ଟରେ ଦ୍ଵା ା ଲି ପୟନ୍ତ ଣ ରହର୍।
*୨.(କ) ଦ ଖ୍ାସ୍ତକା ୀଙ୍କ ରକୌଣସି ଏକ ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ନାମ ଓ ରେଷ ନାମ
ପି ତା କିମବା

ମାତା କିମବା

ଅନାଥଙ୍କ ରେତ୍ରର ତାଙ୍କ

ଅ ି ାର୍କ

ସ୍ଵାମୀ କିମବା

ସ୍ତ୍ରୀ କିମବା

*୨.(ଖ୍) Name & Surname (in English in BLOCK LETTERS) of Relative mentioned above.

୩. ଦ ଖ୍ାସ୍ତକା ୀଙ୍କ ରମାର୍ାଇଲ ନମବ ( ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ )
(କିମବା)
ପଦକ୍ରମ ୨ ର ଉରେଖିତ ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ରମାର୍ାଇଲ ନମବ
୪. ଦ ଖ୍ାସ୍ତକା ୀଙ୍କ ଇ-ରମଲ ଆଇଡି (ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ)

________________________________(କିମବ ା)

ପଦକ୍ରମ ୨ ର ଉରେଖିତ ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ଇ-ରମଲ ଆଇଡି

__________________________________

୫. ଆଧା ର୍ିର୍ ଣୀ (ଦୟାକ ି ଉପଯୁଁକ୍ତ ର୍ାକ୍ସର ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁଁ )
(କ)

ଆଧା ନମବ

(ଖ୍)

ରଯରହତୁଁ ରମା ଆଧା ନମବ ନାହିଁ ରତଣୁଁ ମୁଁ ଆଧା ନମବ ରଦର୍ାପାଇ ଅସମଥବ।

୬. ଲି ଙ୍ଗ -

ପୁଁ ୁଁ ଷ

କିମବା

ସ୍ତ୍ରୀ

ତୃ ତୀୟ ଲି ଙ୍ଗ

୭. (କ)ଜନମ ତା ିଖ୍ (ଦିନ/ମାସ/ର୍ଷବ ଏହି ଅନୁଁ ସାର )
(ଖ୍) ର୍ୟସ ପ୍ରମାଣ ସ୍ଵ ୂ ପ ସ୍ଵପ୍ରମାଣିତ କାଗଜାତ ପ୍ରତିଲିପି ସଂଲଗ୍ନ କ ାଗଲା(ନିରମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ୁଁ ରଯରକୌଣସି ଏକ)
(i) ଜନମ ତା ିଖ୍ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମୁଁଖ୍ କାଗଜାତ (ନିରମନାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ୁଁ ରଯରକୌଣସି ଏକ )
୧.

େମତା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା / ରପୌ ପାଳିକା ଅଧିକା ୀ /ଜନମ ମୃତୁଁୟ ର ଜିଷ୍ଟ୍ରା ଙ୍କ ଦ୍ଵା ା ପ୍ରଦତ୍ତ

ଜନମାତା ିଖ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର।
୨.

ଆଧା କାଡବ

୩.

ପାନ୍ କାଡବ

୪.

ଡ୍ରାଇ ି ଂ ଲାଇରସନସ

୫.

ସିର୍ିଏସଇ/ଆଇସିଏସଇ / ାଜୟ େିୋ ରର୍ାଡବ ଦ୍ଵା ା ପ୍ରଦତ୍ତ ଦେମ ର୍ା ଦ୍ଵାଦେ ସାଟିଫ୍ିରକଟ ଯଦି

ରସଥିର ଜନମ ତା ିଖ୍ ଉରେଖିତ ଥିର୍
୬.

ା ତୀୟ ପାସରପାଟବ

(ii) ଅନୟ ରକୌଣସି ଜନମ ତା ିଖ୍ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମୁଁଖ୍ କାଗଜାତ (ଯଦି ଉପର ାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ୁଁ ରକୌଣସିଟି ନାହିଁ )

୮. (କ)ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ସାଧାରଣ ଭାପ୍ତର୍ ର୍ସର୍ାସ କରୁଥିର୍ା ସ୍ଥାନର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ବ ଠିକଣା

ଘ / ର୍ନ /ଆପାଟବରମଣ୍ଟ ନମବ

ାସ୍ତା / ଅଞ୍ଚଳ / ସ୍ଥାନ

ସହ / ଗ୍ରାମ

ଡାକଘ

ପି ନ୍ ରକାଡ୍

ତହସିଲ

ଜିୋ

ାଜୟ / ରକନ୍ଦ୍ରୋସିତ ଅଞ୍ଚଳ

(ଖ୍)ଆରର୍ଦନକା ୀଙ୍କ ନାମର

କିମବା ତାଙ୍କ ପି ତା /ମାତା/ ପତି /ପତ୍ନୀ/ ସାର୍ାଳକ ସନ୍ତାନ ଯଦି ସମାନ ଠିକଣାର

ଆଗ ୁଁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ରହାଇଥାନ୍ତି (ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୁଁ ରଯରକୌଣସିଟି ସ୍ଵପ୍ରମାଣିତ ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କ ନ୍ତୁଁ)
(i) ର୍ାସସ୍ଥାନ

ପ୍ରମାଣ ସ୍ଵ ୂ ପ କାଗଜାତ ^ : -- (ଏଥି ମଧ୍ୟ ୁଁ ରଯରକୌଣସିଟି)

୧.

ରସହି ଠିକଣା ପାଇ ପାଣି / ର୍ିଦୁଁୟତ୍ / ଗୟାସ୍ ସଂରଯାଗ ର୍ିଲ୍ (ସର୍ବନିମନ 1 ର୍ଷବ ପାଇ )

୨.

ଆଧା କାଡବ

୩.
୪.
୫.

ଜାତୀୟକ ଣ / ଅନୁଁ ସୂଚିତ ର୍ୟାଙ୍କ / ଡାକଘ
ା ତୀୟ ପାସରପାଟବ

ାଜସ୍ଵ ର୍ି ାଗ ଜମି ମାଲି କାନା ର କଡବ ଯାହା ମଧ୍ୟର କିଷାନ ର୍ହି ଅନ୍ତ ୁଁ କ୍ତ
ବ

୬.

ର ଜିଷ୍ଟାଡବ ର ଣ୍ଟ ଲି ଜ୍ ଡୀଡ ( ଡାର

୭.

ର ଜିଷ୍ଟାଡବ ରସଲ ଡୀଡ (ନିଜ ଘର

(ii) ର୍ାସସ୍ଥାନ

ର୍ତ୍ତବମାନ ପାସର୍ୁଁ କ୍

ହୁଁ ଥିର୍ା ରଲାକଙ୍କ ରେତ୍ରର )
ହୁଁ ଥିର୍ା ରଲାକଙ୍କ ରେତ୍ରର )

ପ୍ରମାଣ ସ୍ଵ ୂ ପ ଅନୟ ଦସ୍ତାର୍ିଜ : -

(ଯଦି ଉପର ାକ୍ତ ରକୌଣସି ଦଲି ଲ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ) । ( ଦୟାକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ ନ୍ତୁଁ),# _______________________
(୯) ଦିର୍ୟାଙ୍ଗତା ପ୍ରକା , ଯଦି କିଛ ି ଥାଏ(ର୍ିକଳ୍ପ )

ଚଳନେୀଳତା
ଦୃ ଷ୍ଟିଜନିତ
ମୂକ ର୍ଧି

ଯଦି ଅନୟକିଛ ି (ର୍ର୍ଣ୍ବନା କ ନ୍ତୁଁ ) ___________________________________

ଦିର୍ୟାଙ୍ଗ େତାଂେ

%, ସାଟିଫ୍ିରକଟ୍ ସଂଲଗ୍ନ ରହାଇଛି (ଉପଯୁଁକ୍ତ ର୍ାକ୍ସକୁଁ ଟିକ୍ କ ନ୍ତୁଁ)

(୧୦) ରମା ପ ିର୍ା ସଦସୟ ରଯଉମାରନ ପୂର୍ବ ୁଁ ର୍ତ୍ତବମାନ ଠିକଣାର ର ାଟ

ହ

ନା |

ତାଲି କାର ଅନ୍ତ ୁଁ କ୍ତ
ବ ରହାଇଛନ୍ତି

,ଏର୍ଂ ଯାହାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ର୍ତ୍ତବମାନ ର୍ାସ କ ୁଁ ଛି ତାହା ର୍ିର୍ ଣୀ ନିମନର ଦିଆଗଲା ।
ପ ିର୍ା ସଦସୟଙ୍କ ନାମ: _______________________________
ଆରର୍ଦନକା ୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପକବ _________________
ତାଙ୍କ ର ାଟ ପ ିଚୟ ପତ୍ର (ଏପି କ୍) ନମବ :_______________________

ପ୍ତ ାଷଣା
ମୁ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ତମାର ଜ୍ଞାନ ଏର୍ଂ ର୍ିଶ୍ୱାସ ମପ୍ତତ ପ୍ତ ାଷଣା କରୁଛି ପ୍ତେ (i)

ମୁ ଭାରତର ନାଗରିକ ଏର୍ଂ ପ୍ତମାର ଜନମ ସ୍ଥାନ ପ୍ତେଉଛି: - ଗ୍ରାମ /
ଟାଉନ୍________________________________ ଜିଲ୍ଲା_____________________
ରାଜୟ ___________________________

(ii) ମୁ ତା ____________ରିଖ (ମାସ ର୍ଷବ ଉପ୍ତଲ୍ଲଖ କରନ୍ତୁ ) ଠାରୁ ଫମବ ୬ ର ପଦକ୍ରମ ୮ (କ )ପ୍ତର ଉପ୍ତଲ୍ଲଖିତ
ଠିକଣାପ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ର୍ାସ କରୁଛି।
(iii) ମୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ନିର୍ବାଚକ ତାଲି କାପ୍ତର ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ ପ୍ତେର୍ା ପାଇ ଆପ୍ତର୍ଦନ କରୁଛି ଏର୍ଂ ପ୍ତମାର ନାମ ପ୍ତକୌଣସି
ର୍ିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀପ୍ତର/ ପ୍ତଲାକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀପ୍ତର ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ ପ୍ତୋଇନାେିଁ ।
(iv) ଜନମ / ର୍ ସର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଉପପ୍ତରାକ୍ତ (୭ ) (ଖ) (i) ପ୍ତର ଉପ୍ତଲ୍ଲଖ କରାୋଇଥିର୍ା ପ୍ତକୌଣସି କାଗଜାତ ପ୍ତମାର
ନାେିଁ । ପ୍ତତଣୁ, ର୍ ସର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁ __________________________(କାଗଜାତର ନାମ ) ସଂଲଗ୍ନ କରୁଛି
(େଦି ପ୍ରେୁଜୟ ନୁ ପ୍ତେ ର୍ାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ) ।
(v) ମୁ ଅର୍ଗତ ପ୍ତେ ଏପରି ର୍ିର୍ୃତି ପ୍ତଦର୍ା ର୍ା ପ୍ତଷାଣା କରିର୍ା ୋୋକି ମିଥୟା ଅପ୍ତଟ , ଏର୍ଂ ୋୋ ମୁ ମିଥୟା ପ୍ତର୍ାଲି
ଜାପ୍ତଣ ର୍ା ର୍ିଶ୍ୱାସ କପ୍ତର ର୍ା ୋୋ ସତୟ ପ୍ତର୍ାଲି ର୍ିଶ୍ୱାସ କପ୍ତର ନାେିଁ , ପ୍ତଲାକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ଅଧିନି ମ ଧାରା ୩୧
(୧୯୫୦ ର ୪୩ ) ଅନୁ ୋ ୀ ଦଣ୍ଡନୀ ୋୋକି ଏକ ର୍ଷବ ପେବୟନ୍ତ ପ୍ତଜଲ କିମବା ପ୍ତଜାରିମାନା କିମବା ଉଭ ଅପ୍ତଟ ।
ତା ିଖ୍:_____________________
ସ୍ଥାନ: ______________________
ଆପ୍ତର୍ଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ / ର୍ାମେସ୍ତ ର୍ୃ ଦ୍ଧାଙ୍ଗୁ ଳିର ଟିପଚିହ୍ନ

ଅଭି ଗମୟତା ନିପ୍ତଦବଶାର୍ଳୀ : - ଦିର୍ୟାଙ୍ଗ ଅଧିକା ଅଧିନିୟମ ୨୦୧୬ ଏର୍ଂ ଦିର୍ୟାଙ୍ଗ ଅଧିକା ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୭ ର
ଦିଆଯାଇଥିର୍ା ପ୍ରାର୍ଧାନ ଅନୁଁ ଯାୟୀ ରର୍ୌଦ୍ଧିକ ଅସମଥବ, ମସ୍ତି ଷ୍କ ପୋଘାତ ,ଅଟିଜିମ୍ , ର୍ହୁଁ ର୍ିଧ ଅସାମଥବୟ ଜନିତ ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ରେତ୍ରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦିର୍ୟାଙ୍ଗ ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖ୍ତ କିମବା ର୍ାମହସ୍ତ ର୍ୃ ଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଁ ଳି ଟିପଚିହ୍ନ, କିମବା ତାଙ୍କ ଅ ି ାର୍କଙ୍କ ଦସ୍ତଖ୍ତ କିମବା
ର୍ାମହସ୍ତ ର୍ୃ ଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଁ ଳି ଟିପଚିହ୍ନ ଆର୍େୟକ ଅରଟ ।
ଟିପ୍ପଣୀ* ର୍ିର୍ାହିତ ମହିଳା ଆରର୍ଦନକା ୀଙ୍କ ରେତ୍ରର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ ଉରେଖ୍ ପାଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯି ର୍ା ଉଚିତ ।
^ ଉରେଖିତ କାଗଜାତ ସ୍ଵପ୍ରମାଣିତ ନକଲ ଦାଖ୍ଲ କ ିର୍ା ଦ୍ଵା ା ରସର୍ାଗୁଁ ଡିକ ତୁଁ ନ୍ତ ରସର୍ା ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ
ରହର୍ ।
# ଉରେଖିତ କାଗଜାତ ମଧ୍ୟ ୁଁ ରକୌଣସିଟି ଉପଲବ୍ଧ ନରହର୍ା ରେତ୍ରର
ସ୍ଵ ୂ ପ, ଗୃ ହହୀନ
ପାଖ୍ର

ସତୟାପନ ନିହାତି ଆର୍େୟକ । ଉଦାହ ଣ

ା ତୀୟ ନାଗ ିକ ରଯଉମାରନ ଅନୟ ସର୍ୁଁ ଦୃ ଷ୍ଟି ୁଁ ନିର୍ବାଚକ ରହର୍ା ପାଇ ରଯାଗୟ କିନ୍ତୁଁ ରସମାନଙ୍କ

ସାଧା ଣ

ାରର୍ ର୍ସର୍ାସ କ ୁଁ ଥିର୍ା କାଗଜାତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ,ରେତ୍ର ସତୟାପନ ନିମରନ୍ତ ନିର୍ବାଚକ

ପଞ୍ଜୀକ ଣ ଅଧିକା ୀ ଜରଣ ପଦସ୍ଥ କମବଚା ିଙ୍କୁଁ ନିଯୁଁକ୍ତ କ ିରର୍ ।

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ଆପ୍ତର୍ଦନର ପ୍ରାେିସ୍ୱୀକାର/ରସିଦ୍
ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଵୀକା ସଂଖ୍ୟା________________________ ତା ିଖ୍ ____________________
ଶ୍ରୀ /ଶ୍ରୀମତୀ___________________________________ ଫ୍ମବ-୬ ର ଆରର୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରଲ
[ ଆରର୍ଦନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କ ିର୍ାପାଇ ଆରର୍ଦନକା ୀ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଵୀକ ସଂଖ୍ୟା ଦେବାଇ ପା ିରର୍ ]

ଇଆରଓ /ଏଇଆରଓ /ର୍ିଏଲଓଙ୍କ ନାମ/ଦସ୍ତଖତ

ଆପ୍ତର୍ଦନ ପୂରଣ ପାଇ ନିପ୍ତଦବଶାର୍ଳୀ
ଫମବ - ୬
1. ସାଧାରଣ ନିପ୍ତଦବଶାର୍ଳୀ :(କ) ର୍ିଧାନସ ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ (ଏସି)

ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜୀକ ଣ ଅଧିକା ୀ (ERO)ଙ୍କୁଁ

ଆରର୍ଦନ କ ାଯି ର୍

ରଯଉଥିର ଆରର୍ଦନକା ୀ ସାଧା ଣ ାରର୍ ର୍ସର୍ାସ କ ନ୍ତି । ଯଦି ଆରର୍ଦନକା ୀ ର୍ିଧାନସ ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ସଂଖ୍ୟା ଏର୍ଂ ନାମ ର୍ିଷୟର

ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିମବା ସରେହର

ଅଛନ୍ତି, ରତରର୍ ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜୀକ ଣ ଅଧିକା ୀଙ୍କ

ସହାୟତା ନିଆଯାଇପା ିର୍ ଏର୍ଂ ର୍ିଧାନସ ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସଂଖ୍ୟା ଏର୍ଂ ନାମ ଉରେଖ୍ ନକ ିର୍ା କା ଣ ୁଁ
ଆରର୍ଦନ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ରହର୍ ନାହିଁ।
(ଖ୍) ଆରର୍ଦନକା ୀ ଇଂ ାଜୀ କିମବା ଓଡିଆ ାଷାର

ଦ ଖ୍ାସ୍ତ ପୂ ଣ କ ିପା ିରର୍ ଏର୍ଂ ଦ ଖ୍ାସ୍ତକୁଁ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ

କ ିର୍ା ପାଇ ଏହା ଏକ କା ଣ ରହର୍ ନାହିଁ ।
(ଗ) ଜରଣ ସ ି ସ ର ାଟ ଏକ ପି ସ୍ ରଷ୍ଟସନ (Peace Station) ର
ତାଲି କାର ସାଧା ଣ ର ାଟ

ରପାଷ୍ଟିଂ ରହାଇଥିର୍ା ରର୍ରଳ ର ାଟ

ାର୍ର ନାମ ରଲଖ୍ାଇର୍ା ପାଇ ଆରର୍ଦନ କଲାରର୍ରଳ ନିଶ୍ଚିତ କ ିର୍ା ଉଚିତ୍ ରଯ

ରସ ଅନୟ ରକୌଣସି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସ ି ସ ର ାଟ କିମବା ସାଧା ଣ ର ାଟ

ାର୍ର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ରହାଇ ନାହାନ୍ତି

।
*(ଘ) ଫ୍ରଟାଗ୍ରାଫ୍: ଧଳା ପୃଷ୍ଠ ୂ ମି ସହିତ ନଗଦ ଉଠାଯାଇଥିର୍ା ଉନ୍ନତ ମାନ

ପାସରପାଟବ ଆକା

ଦସ୍ତଖ୍ତ

ରହାଇନଥିର୍ା ଙ୍ଗୀନ ଫ୍ରଟାଗ୍ରାଫ୍ (୪.୫ ରସ.ମି X ୩.୫ ରସ.ମି) ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ଥାନର ଅଠାର ଲଗାଯି ର୍ା ଉଚିତ । ଆଖି
ରଖ୍ାଲା ହିର୍ା ସହ ମୁଁହ ଉ ୟ ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ରଦଖ୍ାଯି ର୍ା ଆର୍େୟକ
(ଙ)ର ାଟ ଫ୍ରଟା ପ ିଚୟ ପତ୍ର (ଏପି କ୍): ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ରହର୍ା ପର

ଦିଆଯାଇଥିର୍ା ଡାକ ଠିକଣାର

ଉପଯୁଁକ୍ତ

ସ୍ଵୀକୃ ତି ଅନୁଁ ଯାୟୀ ସ୍ପି ଡ୍ ରପାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମର ର୍ିନା ମୂଲୟର ଏପି କ୍ ର୍ିତ ଣ କ ାଯି ର୍ ।
2. ପଦକ୍ରମ-୧ * (ନାମ): ସଠିକ୍ ନାମ ଏର୍ଂ ର୍ନାନ ଉ ୟ ଓଡିଆ ଏର୍ଂ ଇଂ ାଜୀ ାଷାର ପୂ ଣ ରହର୍ା ଉଚିତ । ଯଦି
ରକର୍ଳ ରଗାଟିଏ ାଷାର ପୂ ଣ ହୁଁ ଏ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୟ ାଷାର ସ୍ଵୟଂକ୍ରୀୟ ାର୍ର ଲି ପୟନ୍ତକ ଣ କ ିର୍ ଯାହା ର୍ନାନ
ତୁଟି କା ଣ ରହାଇପାର ।
3. ପଦକ୍ରମ- (୨.କ) ଏର୍ଂ (୨.ଖ) (ସମ୍ପକବୀ ଙ୍କ ନାମ ଏର୍ଂ ପ୍ତଶଷନାମ): ର୍ିର୍ାହିତ ମହିଳା ଆରର୍ଦନକା ୀଙ୍କ ରେତ୍ରର
ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ ଉରେଖ୍ କ ିର୍ାପାଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯି ର୍ା ଉଚିତ୍ । (ଅପ୍ରଯୁଁଜୟ ର୍ିକଳ୍ପଗୁଁ ଡିକୁଁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁଁ ) ।
4. ପଦକ୍ରମ (୫) ଆଧାର ର୍ିର୍ରଣୀ: ଉରେଖିତ ତଥୟ

ପ୍ରାମାଣିକିକ ଣ ଉରର୍ଦ୍ଦେୟର ଆଧା ନମବ ପ୍ରଦାନ କ ାଯି ର୍ା

ଉଚିତ । ଯଦି ଆରର୍ଦନକା ୀଙ୍କ ଆଧା ନମବ ନଥାଏ, ରତରର୍ ଏହାକୁଁ ପଦକ୍ରମ ୫ (ଖ୍) ର ଥିର୍ା ର୍ାକ୍ସର ଉରେଖ୍
କ ାଯାଇପାର ।
5. ପଦକ୍ରମ (୬) (ଲି ଙ୍ଗ):
*(କ) ‘ପୁଁ ୁଁ ଷ’ / ‘ମହିଳା’ / ‘ତୃ ତୀୟ ଲି ଙ୍ଗ’ ପାଇ ପ୍ରଦାନ କ ାଯାଇଥିର୍ା ଉପଯୁଁକ୍ତ ର୍ାକ୍ସର ଲି ଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ାର୍ର ଚିହ୍ନତ
ି
ରହର୍ା ଉଚିତ୍ ।
(ଖ୍) ତୃ ତୀୟ ଲି ଙ୍ଗ ଆରର୍ଦନକା ୀମାରନ ରସମାନଙ୍କ ଲି ଙ୍ଗକୁଁ 'ପୁଁ ୁଁ ଷ' କିମବା 'ମହିଳା' କିମବା 'ତୃ ତୀୟ ଲି ଙ୍ଗ' ାର୍ର
ସୂଚିତ କ ିପା ନ୍ତି ।

6. ପଦକ୍ରମ ୭ (କ) (ଖ) (ଜନମ ତାରିଖ ):
*(କ) ଫ୍ମବର
ପ୍ରମାଣ

ଉରେଖ୍ କ ାଯାଇଥିର୍ା ଦଲି ଲଗୁଁ ଡିକ ମଧ୍ୟ ୁଁ ରଯରକୌଣସି ରଗାଟିଏ ସବପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରତିଲିପି ର୍ୟସ

ାର୍ର ସଂଲଗ୍ନ କ ାଯାଇପାର । ଫ୍ମବର

ଉରେଖ୍ କ ାଯାଇଥିର୍ା ଏକ ଦଲି ଲ ଦାଖ୍ଲ େୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକ ଣ

ଏର୍ଂ ରସର୍ା ପ୍ରଦାନକୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କ ିର୍ ।
(ଖ୍) ଯଦି ଫ୍ମବର ଉରେଖ୍ କ ାଯାଇଥିର୍ା ରକୌଣସି ଦଲି ଲ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ରତରର୍ ଆରର୍ଦନକା ୀ ର୍ୟସ ପ୍ରମାଣକୁଁ
ସମଥବନ କଲା ଳି ଅନୟ କିଛ ି ଦଲି ଲ ସଂଲଗ୍ନ କ ିର୍ା ଉଚିତ୍; ଏର୍ଂ ଉକ୍ତ ଦଲି ଲ ନାମ ପଦକ୍ରମ ୭ (ii) ଏର୍ଂ ଫ୍ମବର
ଥିର୍ା ‘ରଘାଷଣା’ ଅଂେ
ର୍ୟକ୍ତିଗତ

ପଦକ୍ରମ (iv) ର

ଉରେଖ୍ କ ାଯି ର୍ା ଉଚିତ । ଏପ ି ପ ିସ୍ଥିତିର , ଆରର୍ଦନକା ୀଙ୍କୁଁ

ାରର୍ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକ ଣ ଅଧିକା ୀ କିମବା ତାଙ୍କ ଦ୍ଵା ା ନିଯୁଁକ୍ତ ଅନୟ ରକୌଣସି ଅଧିକା ୀଙ୍କ ନିକଟର

ଯାଞ୍ଚ ପାଇ ହାଜ ରହର୍ାକୁଁ ପଡିର୍ ।
7. ପଦକ୍ରମ ୮ (ର୍ର୍ତ୍ବମାନର ସାଧାରଣ ର୍ାସସ୍ଥାନ)
*(କ) ପି ନ ରକାଡ୍ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ବ ଡାକ ଠିକଣା ଦ ଖ୍ାସ୍ତର ଉରେଖ୍ କ ାଯି ର୍ା ଉଚିତ ଏର୍ଂ ସାଧା ଣ ର୍ାସସ୍ଥାନ
ପ୍ରମାଣ ୂ ରପ ନିଜ / ପି ତା/ମାତା / ସ୍ଵାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ନାମର ଥିର୍ା ରକୌଣସି ଉରେଖିତ ଦଲି ଲ ସ୍ଵ-ପ୍ରମାଣିତ ନକଲ
ସଂଲଗ୍ନ କ ିରର୍ ।
(ଖ୍) ରସଡ କିମବା ାସ୍ତାକଡର
ର୍ାସସ୍ଥାନ

ହୁଁ ଥିର୍ା ଗୃ ହହୀନ

ା ତୀୟ ନାଗ ିକ ଏର୍ଂ ରଯୌନକମବୀ ରଯଉମାନଙ୍କ ସାଧା ଣ

ରକୌଣସି କାଗଜତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ରସମାନଙ୍କ ରେତ୍ରର

ଆର୍େୟକ ରେତ୍ର ସତୟାପନ କ ାଯି ର୍, ଯଦି

ରସମାରନ ଅନୟ ସର୍ୁଁ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣ ୁଁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ରହର୍ାପାଇ ରଯାଗୟ ଅଟନ୍ତି ।
(ଗ) ଛାତ୍ରମାରନ, ରଯଉମାରନ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ରହର୍ା ପାଇ ରଯାଗୟ, ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କ ପି ତାମାତାଙ୍କ ଠିକଣାର

କିମବା

ହରଷ୍ଟଲ / ରମସ ଠିକଣାର ରଯଉଠାର ରସମାରନ ସାଧା ଣତଃ ୁଁ ହନ୍ତି ରସହି ଠିକଣାର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ରହାଇପା ିରର୍
8. ପ୍ତ ାଷଣା : " ରଘାଷଣା " ଅଂେ ସମସ୍ତ ତଥୟ ସମ୍ପୁଁର୍ଣ୍ବ

ାର୍ର ପୂ ଣ କ ାଯି ର୍ା ଉଚିତ ।

ଦ ାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ତେ ପ୍ତ ାଷଣାନାମା ଅଂଶପ୍ତର ଦିଆୋଇଥିର୍ା ପ୍ତକୌଣସି ମିଥୟା ର୍ିର୍ୃର୍ତ୍ି ପ୍ରଦାନ ପ୍ତଲାକ ପ୍ରତିନିଧୀତବ
ଅଧିନି ମ, 1950 (43 ର 1950) ର ଧାରା 31 ଅନୁ ୋ ୀ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀ ଅପରାଧ ଅପ୍ତଟ ୋୋ ଏକ ର୍ଷବ ପେବୟନ୍ତ
ପ୍ତଜଲ ଦଣ୍ଡ କିମବା ପ୍ତଜାରିମାନା କିମବା ଉଭ ପ୍ତୋଇପାପ୍ତର ।

