ଫମବ -୭
[ନିୟର୍ ୧୩ (୨) ଏବଂ ୨୬ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ]
ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟ ାଗ

ଫର୍ମ ନର୍ବର__________
(ଅଫି ସ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ)

ଚଳନ୍ତି ୟଭାଟର ତାଲି କାୟର ନାମ ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରାଯି ର୍ା ପ୍ରସ୍ତାର୍କୁ ଆପତ୍ତି /ନାମକୁ ର୍ାଦ ୟଦର୍ା
ପାଇଁ ୟଭାଟର ଦରଖାସ୍ତ ଫମବ
ପ୍ରାୟେଷୁ,

ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ,
ର୍ିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ସଂଖ୍ୟା

ନାର୍___________________

ଚଳନ୍ତି ୟଭାଟର ତାଲି କାୟର ନାମ ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରାଯି ର୍ା ପ୍ରସ୍ତାର୍କୁ ଆପତ୍ତି / ନାମ କୁ ର୍ାଦ ୟଦର୍ା ପାଇଁ ମଁୁ ଦରଖାସ୍ତ
କରୁଛି
୧. ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ନାର୍

ହ ାଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର (ଏପି କ୍) ନର୍ବର
ନିଜର ହର୍ାବାଇଲ୍ ନର୍ବର
ସମ୍ପକମୀୟଙ୍କ ହର୍ାବାଇଲ୍ ନର୍ବର
୨. ଦରଖ୍ାସ୍ତ / ଆପତ୍ତିର ବିକଳ୍ପ: - (ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପହର ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ) (ହଯ ହକୌଣସି ହ ାଟିଏ)
(i)ର୍ୁ ଅନୁ ହରାଧ କରୁଛି ହଯ, ଚଳନ୍ତି ହ ାଟର ତାଲି କାହର ପୂବମରୁ ଅନ୍ତ ୂ କ୍ତ
ମ ହୋଇଥିବା ନିହର୍ନାକ୍ତ
ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନାର୍କୁ ନିର୍ନଲିଖିତ କାରଣ ୁ ଡିକରୁ ହକୌଣସି ଏକ କାରଣ ହଯା ୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ ( ହଯହକୌଣସି ହ ାଟିଏ
ହର ଟିକ୍ ଚିହ୍ନନ ଦିଅନ୍ତୁ )
ର୍ୃତୁୟ
ନାବାଳକ
ଅନୁ ପସ୍ଥିତ / ସ୍ଥାୟୀ ାବହର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
ପୂବମରୁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହୋଇଛନ୍ତି
ାରତୀୟ ନା ରିକ ନୁ େନ୍ତି

(ii) ନିର୍ନଲିଖିତ କାରଣ ୁ ଡିକ ର୍ଧ୍ୟରୁ ହକୌଣସି ଏକ କାରଣ ହଯା ୁ ଚଳନ୍ତି ହ ାଟର ତାଲି କାହର ନିହର୍ନାକ୍ତ
ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନାର୍ ହଯା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି (ହଯହକୌଣସି ହ ାଟିଏହର ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ)
ର୍ୃତୁୟ
ନାବାଳକ
ଅନୁ ପସ୍ଥିତ / ସ୍ଥାୟୀ ାବହର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
ପୂବମରୁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହୋଇଛନ୍ତି
ାରତୀୟ ନା ରିକ ନୁ େନ୍ତି
(iii) ନିର୍ନଲିଖିତ କାରଣ ୁ ଡିକ ର୍ଧ୍ୟରୁ ହକୌଣସି ହ ାଟିଏ କାରଣ ହେତୁ ର୍ୁ ହର୍ାର ନାର୍କୁ ହ ାଟର
ତାଲି କାରୁ ବାଦ ହଦବା ପାଇ ଅନୁ ହରାଧ କରୁଛି –
ସ୍ଥାୟୀ ାବହର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
ପୂବମରୁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ
ାରତୀୟ ନା ରିକ ନୁ େନ୍ତି
(୩) ହଯଉ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପହର ଆପତ୍ତି ଉଠାଯାଇଛି, ତାୋର ସବିହେଷ ବିବରଣୀ ନିର୍ନହର ଦିଆ ଲା
ନାର୍___________________________________________
ହେଷନାର୍_____________________________
ହ ାଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର (ଏପି କ) ନର୍ବର (ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ)_________________________
ଠିକଣା

ଘର / ବନ /ଆପାଟମହର୍ଣ୍ଟ

ଳି / ସ୍ଥାନ / ହର୍ାେଲା /

ନର୍ବର

ସଡକ ।

ଟାଉନ୍ / ଗ୍ରାର୍

ଡାକ ଘର

ପି ନ୍ ହକାଡ୍

ତେସିଲ

ଜିଲ୍ଲା

ରାଜୟ

ୟ ାଷଣା
ମଁୁ ଏତଦ୍ୱାରା ୟମାର ଜ୍ଞାନ ଏର୍ଂ ର୍ିଶ୍ୱାସ ମୟତ ୟ ାଷଣା କରୁଛି ୟଯମଁୁ ଅର୍ଗତ ୟଯ ଏପରି ର୍ିର୍ୃତି ୟଦର୍ା ର୍ା ୟଷାଣା କରିର୍ା ଯାହାକି ମିଥ୍ୟା ଅୟଟ , ଏର୍ଂ ଯାହା ମଁୁ ମିଥ୍ୟା ୟର୍ାଲି
ଜାୟଣ ର୍ା ର୍ିଶ୍ୱାସ କୟର ର୍ା ଯାହା ସତୟ ୟର୍ାଲି ର୍ିଶ୍ୱାସ କୟର ନାହିଁ , ୟଲାକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ଅଧିନି ମ ଧାରା ୩୧
(୧୯୫୦ ର ୪୩ ) ଅନୁ ଯା ୀ ଦଣ୍ଡନୀ ଯାହାକି ଏକ ର୍ଷବ ପଯବୟନ୍ତ ୟଜଲ କିମବା ୟଜାରି ମାନା କିମବା ଉଭ ଅୟଟ ।
ତାରିଖ୍ :……………………………
ସ୍ଥାନ:……………………………..
ଆୟର୍ଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ/ର୍ାମହସ୍ତ ର୍ୃ ଦ୍ଧାଙ୍ଗୁ ଳିର ଟିପ ଚିହ୍ନ
ଅଭି ଗମୟତା ନିୟଦବଶାର୍ଳୀ : - ଦିବୟାଙ୍ଗ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟର୍ ୨୦୧୬ ଏବଂ ଦିବୟାଙ୍ଗ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟର୍,
୨୦୧୭ ହର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁ ଯାୟୀ ହବୌଦ୍ଧିକ ଅସର୍ର୍ମ, ର୍ସ୍ତି ଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ,ଅଟିଜିର୍ , ବେୁ ବିଧ
ଅସାର୍ର୍ମୟ ଜନିତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ହକ୍ଷତ୍ରହର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦିବୟାଙ୍ଗ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖ୍ତ କିର୍ବା ବାର୍େସ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧାଙ୍ଗୁ ଳିର ଟିପଚିହ୍ନ, କିର୍ବା
ତାଙ୍କ ଅ ି ାବକଙ୍କର ଦସ୍ତଖ୍ତ କିର୍ବା ବାର୍େସ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧାଙ୍ଗୁ ଳିର ଟିପଚିହ୍ନ ଆବେୟକ ଅହଟ।

---------------------------------------------------------------------------------------------
ଆୟର୍ଦନର ପ୍ରାେିସ୍ଵୀକାର / ରସିଦ
ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଵୀକାର ସଂଖ୍ୟା________________________ ତାରିଖ୍ _______________
ଶ୍ରୀ /ଶ୍ରୀର୍ତୀ___________________________ଫର୍ମ-୭ ହର ଆହବଦନ ଗ୍ରେଣ କହଲ
[ଆହବଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାପାଇ ଆହବଦନକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଵୀକର ସଂଖ୍ୟା ଦେମାଇ ପାରିହବ]
ଇଆରଓ /ଏଇଆରଓ /ର୍ିଏଲଓଙ୍କ ନାମ/ଦସ୍ତଖତ

ଫମବ – ୭
ଦରଖାସ୍ତ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିୟଦବଶାର୍ଳୀ
1. ସାଧାରଣ ନିୟଦବଶାର୍ଳୀ :(କ) ନିବମାଚନର୍ଣ୍ଡଳୀର ଚଳନ୍ତି ହ ାଟର ତାଲି କାହର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହୋଇଥିବା ଜହଣ ହ ାଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆହବଦନ କରାଯାଇପାରିବ ।
(ଖ) ଏେି ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଜହଣ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହ ାଟରଙ୍କ ଉପହର ଏକ ଆପତ୍ତି ହୋଇପାହର /ଏକ
ନିବମାଚନର୍ଣ୍ଡଳୀର ହ ାଟର ତାଲି କାହର ହଯଉ ତାଲି କାହର ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀ ନିହଜ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହୋଇଥିହବ
ହସେି ତାଲି କାହର ହକୌଣସି ନାର୍ ଅନ୍ତ ୁ କ୍ତ
ମ କରିବା

ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପହର ଆପତ୍ତି ହୋଇପାହର କିର୍ବା

ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀ ନିଜ ନାର୍କୁ ହ ାଟର ତାଲି କାରୁ ବାଦ ହଦବାପାଇ ନିହବଦନ ହୋଇପାହର ।
2. ପଦକ୍ରମ-୧ (ଆୟର୍ଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ) – ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାର୍,ଏପି କ୍ ନର୍ବର କିର୍ବା ସମ୍ପକମୀୟ
(ପି ତା / ର୍ାତା / ସ୍ଵାର୍ୀ /ଅ ି ାବକ)ଙ୍କ ହର୍ାବାଇଲ୍ ନର୍ବର ଉହଲ୍ଲଖ୍ କରିହବ ।
3. ପଦକ୍ରମ-୨ ( ଦାର୍ୀ/ ଆପତ୍ତି ର ର୍ିକଳ୍ପ):- ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀ ହଯହକୌଣସି ଏକ ବିକଳ୍ପହର ଠିକ ଚିହ୍ନ ହଦହବ
ହଯଉଥିପାଇ ହସ ଦରଖ୍ାସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଛୁ କ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ର୍ଧ୍ୟ ନିର୍ନ ଉହଲ୍ଲଖିତ କାରଣ ଯର୍ା ର୍ୃତୁୟ,
ନାବାଳକ, ଅନୁ ପସ୍ଥିତ, ସ୍ଥାୟୀରୂହପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ହସେି ସ୍ଥାନ ବା ଅନୟ ସ୍ଥାନର ହ ାଟର ତାଲି କାହର ପୂବମରୁ
ପଞ୍ଜି କୃ ତ ଅଛନ୍ତି, ାରତର ନା ରିକ ନୁ େନ୍ତି ଇତୟାଦି ହକୌଣସି ହ ାଟିଏ ବିକଳ୍ପହର ଠିକ ଚିହ୍ନ ହଦବାକୁ ହେବ
ହଯ ତାଙ୍କ ଅନୁ ସାହର ହଯଉ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧହର ଆପତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ହସ ହ ାଟର ତାଲି କାହର ଅନ୍ତ ୁ କ୍ତ
ମ
ହେବାପାଇ ହଯା ୟ ନୁ େନ୍ତି । ଆପତ୍ତି ବା ନାର୍ କୁ ବାଦ ହଦବା ପାଇ ଦେମାଯାଇଥିବା କାରଣର ପ୍ରର୍ାଣ ସିଦ୍ଧ
କରିବାର ଦାୟି ତ୍ୱ ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ଉପହର ନିେତ
ି ରେିବ ।
4. ପଦକ୍ରମ-୩(ୟଯଉଁ ର୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ଉପୟର ଆପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ୟସହି ର୍ିଷ ୟର ସର୍ିୟଶଷ ର୍ିର୍ରଣୀ ):ଆହବଦନକାରୀଙ୍କୁ ହସେି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନାର୍, ଉପନାର୍, ଏପି କ୍ ନର୍ବର ଏବଂ ଠିକଣା ପୁରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଯାୋର ଅନ୍ତ ୁ କ୍ତ
ମ ତର୍ୟକୁ ଆପତ୍ତିକରି ହ ାଟର ତାଲି କାରୁ ବାଦ ହଦବାପାଇ ଆହବଦନ କରାଯାଇଛି ।
5. ୟ ାଷଣା:- ଆହବଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ାବହର ଏକ 'ୟ ାଷଣା' ପ୍ରଦାନ କରିହବ ହଯ ଆହବଦନହର ଉହଲ୍ଲଖ୍
କରାଯାଇଥିବା ତର୍ୟ ଏବଂ ସବିହେଷ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ର୍ହତ ସତୟ ଅହଟ ।
ଦ ାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ୟଯ ୟ ାଷଣାନାମା ଦିଆଯାଇଥିର୍ା ୟକୌଣସି ମିଥ୍ୟା ର୍ିର୍ୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ୟଲାକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ
ଅଧିନି ମ, 1950 (43 ର 1950) ର ଧାରା 31 ଅନୁ ଯା ୀ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀ ଅପରାଧ ଅୟଟ ଯାହା ଏକ
ର୍ଷବ ପଯବୟନ୍ତ ହଜଲ କିମବା ୟଜାରିମାନା କିମବା ଉଭ ୟହାଇପାୟର

