ଭୋରତ ନିବୋତ ଚନ ଆଭ ୋଗ
ଫମତ - ୬(କ)

ପ୍ରାେିସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା_____________
(କାମବୟାୟ ଦ୍ୱାଯା ୁଯଣ ୄହଫ)

(ନିବତୋଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ନି ମ – ୧୯୬୦ ର ନି ମ ୮ (ଖ) ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ)

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

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଭୁଖଭଣ୍ଡଯ ସମ୍ମୁଖ ବାଗ

ନିଫବାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଅଧିକାଯୀ,

ଦୃ େୟ ୄହଉଥିଫା ୄଗାଟିଏ ନଗଦ

................................................................... ଫିଧାନ ସବା/ସଂସଦୀୟ ନିଫବାଚନଭଣ୍ଡୀ I
ଭୁ ଅନୁ ୄଯାଧ କଯୁଅଛି କି ନିଭନୄଯ ଦକ୍ରଭ (ଞ) ୄଯ ଉୄେଖ କଯାମାଇଥିଫା ୄଭାଯ ଫାସସ୍ଥାନଯ
ୄସହି ନିଫବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ୄଭାଯ ନାଭ ଅର୍ନ୍ବବୁକ୍ତ କଯାମାଉ I

ସାଇଜ୍

ପୄଟା

୩.୫ୄସ.ଭି.)

(୩.୫ୄସ.ଭି.x
ଏହି

ସ୍ଥାନୄଯ

ଅଠାୄଯ ରଗାମିଫ|

(a) First Name
(in English)*

(କ) ନାଭ

(b) Surname
(in English)*

(ଖ) ୄେଷ
ନାଭ
(ଗ) ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ନାଭ

ଉଠାମାଇଥିଫା ଯଙ୍ଗି ନ ାସୄାଟବ

ିତା

ଭାତା

ସ୍ୱାଭୀ

ସ୍ତ୍ରୀ

ଅନୟ

(c) Name of Relative
(in English)*
(ଘ) ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ
ୄେଷନାଭ
(ଙ) ଜନମ ତାଯିଖ
(ଦିନ/ଭାସ/ଫଷବ)
(ଚ) ଜନମ ସ୍ଥାନ

(d) Surname of
Relative ( in English)*

ସହଯ / ଗ୍ରାଭ
ଜିୋ
ଯାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ର ୋସିତ ଅଞ୍ଚ

(ଛ) ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀଙ୍କ ରିଙ୍ଗ (ମଥା ସ୍ଥାନୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅର୍ନ୍ୁ)

ୁଯୁଷ

(ଜ) ଇ ୄଭର ଆଈଡି #
(ଝ) ୄଭାଫାଇଲ୍ ନଭବଯ #
(ଞ) ଭୂ ାସୄାଟବୄଯ ଦିଆମାଇଥିଫା ବାଯତୀୟ ଠିକଣା

ଘଯ ନଭବଯ

ଯାସ୍ତା/ ଅଞ୍ଚ / ସ୍ଥାନ
ସହଯ / ଗ୍ରାଭ
ଜିୋ
* ୄକଫ ଫଡ ଅକ୍ଷଯୄଯ ୁଯଣ ୄହଫ|
# ଇଚ୍ଛାଧିନ

ିନ ୄକାଡ୍

ଭହିା

ତୃ ତୀୟ ରିଙ୍ଗ

(ଟ) ଚଳନ୍ତି ପାସପପାଟଟର ବିବରଣୀ

ନିଗଗମନ ସ୍ଥାନ

ାସୄାର୍ଗ ନମବର

ଅବଧି ସମାପ୍ତ ତାରିଖ (ଦିନ/ମାସ/ବର୍ଗ)

ନିଗଗମନର ତାରିଖ (ଦିନ/ମାସ/ବର୍ଗ)
(ଠ) ବର୍ତ୍ଟମାନ ରହୁ ଥିବା ପେଶର
ଭିସାର ସବିପଶଷ ବିବରଣୀ

ଭିସା ନମବର

ନିଗଗମନ ତାରିଖ (ଦିନ/ମାସ/ବର୍ଗ)

ଅବଧି ସମାପ୍ତ ତାରିଖ (ଦିନ/ମାସ/ବର୍ଗ)

ଭିସାର

ନିଗଗମନ

ପ୍ରକାର

ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ
ନାମ

ଟିପ୍ପଣୀ :- ଯଦି ଦରଖାସ୍ତକୁ ଡାକ ୄଯାୄଗ ୄପ୍ରରଣ କରନ୍ତି, ୄତୄବ ଦକ୍ରମ (କ) ରୁ (ଠ) ୄର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସବିୄେର୍ ବିବରଣୀକୁ ଦେଗାଉଥିବା
ାସୄାର୍ଗ ସମବନ୍ଧତ
ି ୃଷ୍ଠା ଏବଂ ଭିସା ସମବନ୍ଧୟ
ି ଉର ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥୟକୁ ଦେଗାଉଥିବା ଚଲନ୍ତି ୄବୈଧ ଭିସାର ୃଷ୍ଠାଙ୍କନର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ
ନକ ଦରଖାସ୍ତ ସହ ସଂଗ୍ନ କରିୄବ ଏବଂ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଯଦି ବୟକ୍ତିଗତଭାୄବ ଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ୄତୄବ
ମୂଲ ାସୄାର୍ଗ ଦାଖ କରିୄବ 
(୨)

(କ)

ଭାରତୄର ନିୄୟାଜନ
ସାଧାରଣଭାୄବ ନିବାସ
ସ୍ଥାନୄର

େିକ୍ଷା

ଅନୁ ସ୍ଥିତ

ରହିବାର କାରଣ

ଅନୟ
(ବିବରଣୀ
ଦିଅନ୍ତୁ)

(ଖ) ଭାରତୄର ସାଧାରଣ ଭାୄବ
ଅନୁ ସ୍ଥିତ ରହିଆସୁଥିବା ତାରିଖ (ଦିନ/ ମାସ/ବର୍ଗ)
(୩) ଭାରତ ବାହାୄର ନିବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନର ବର୍ତ୍ଗମାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଗ

ଘର ସଂଖୟା

ଠିକଣା
ରାସ୍ତା / ଅଞ୍ଚଲ/ ସ୍ଥାନ
ସହର / ଗ୍ରାମ
ରାଜୟ
ଜିପ୍ ୄକାଡ୍

ୄଦେ

ଘଘୋଷଣୋ
ଭୁ ଏତଦ୍ୱାଯା ୄଭାଯ ଜ୍ଞାନ ଓ ଫିଶ୍ୱାସ ଭୄତ ୄଘାଷଣା କଯୁଛି ୄମ,

(କ) ଦଯଖାସ୍ତୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ତଥୟ ସତୟ ୄେ 

(ଖ) ଭୁ ଜନମଗତ / ଧିଫାସ / ସ୍ୱୄଦଶୀକଯଣ କାଯଣଯୁ ବାଯତଯ ନାଗଯିକ ୄେ 
(ଗ) ଭୁ ନୟ ୄକୌଣସି ୄଦଶଯ ନାଗଯିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଯିନାହିଁ 
(ଘ) ଭୁ ମଦି ବାଯତୄଯ ୄଭାଯ ସାଧାଯଣତଃ ଫସଫାସ କଯୁଥିଫା ସ୍ଥାନଯୁ କ୍ରଭାଙ୍କ 2(କ)ୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା କାଯଣଯୁ ନୁ ସ୍ଥିତ ଯହି
ନଥାନ୍ତି ତାହାୄହୄର ୄଭା ବାଯତୀୟ ାସୄାର୍ଟ୍ ୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଠିକଣା ମାହାଯ ଶୁଦ୍ଧ ନକର କ୍ରଭାଙ୍କ ୧(ଞ) ୄଯ ଫତାଯଣା
କଯାମାଆଛି ୄସହି ସ୍ଥାନଯ ସାଧାଯଣ ଫାସିନ୍ଦା ୄହାଆଥାନ୍ତି 
(ଙ) ଭୁ ମଦି ବାଯତଯ ନାଗଯିକତ୍ୱ ତୟାଗ କୄଯ କିଭବା ନୟ ୄକୌଣସି ୄଦଶଯ ନାଗଯିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କୄଯ, ଭୁ ଫର୍ତ୍୍ଭାନ ଫସଫାସ
କଯୁଥିଫା ୄଦଶଯ ବାଯତୀୟ ଭିଶନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନିଫ୍ାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କୁ ଫଗତ କଯିଫାାଆ ଙ୍ଗୀକାଯଫଦ୍ଧ 

(ଚ) ଭୁ ଫର୍ତ୍୍ଭାନ ଫାସକଯୁଥିଫା ୄଦଶଯ ଠିକଣା ମଦି ଯିଫର୍ତ୍ିତ ହୁ ଏ, ନିଫ୍ାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କ ବିରିଖିତ କଯିଫା ନିଭୄନ୍ତ
ଭୁ ଫର୍ତ୍୍ଭାନ ଫାସକଯୁଥିଫା ୄଦଶଯ ବାଯତୀୟ ଭିଶନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନିଫ୍ାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କୁ

ଫଗତ କଯିଫାାଆ

ଙ୍ଗୀକାଯଫଦ୍ଧ  ନିଫ୍ାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କ ୄଯକର୍୍ ୄଯ ଥିଫା ୄଭାଯ ଫର୍ତ୍୍ଭାନ ଫାସ କଯୁଥିଫା ୄଦଶଯ ଠିକଣାୄଯ
ଠାମାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ୄନାେିସ ୄରାକ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଧିନିୟଭ, ୧୯୫0 ଓ ୄସହି ଧିନିୟଭୄଯ ତିଅଯି ୄହାଆଥିଫା ନିୟଭ
ନୁ ମାୟୀ ଫିଧିଫଦ୍ଧ ବାୄଫ ଜାଯି କଯାମାଆଥିଫା ୄନାେିସ ୄଫାରି ଫିଚାଯୄମାଗୟ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍୍ଭାନ ଫାସକଯୁଥିଫା ୄଦଶୄଯ ୄଭାଯ
ଦୟତନ ଠିକଣା ନିଫ୍ାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କୁ ଫଗତ କଯାଆଫା ୄଭା ଦାୟିତ୍ୱ 

(ଛ) ଭୁ ମଦି ବାଯତକୁ ୄପଯିଅୄସ ଓ ବାଯତୄଯ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଫସଫାସ କୄଯ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫିଧାନ ସବା / ସଂସଦୀୟ ନିଫ୍ାଚନ
ଭଣ୍ଡୀଯ ନିଫ୍ାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କୁ ତତ୍କା ଜଣାଆଫି 

(ଜ) ନୟ ୄକୌଣସି ନିଫ୍ାଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାେଯ ତାରିକାୄଯ ନାଭ ଦଯଜ ାଆ ଭୁ ଅୄଫଦନ କଯିନାହିଁ 
(ଝ) ଏହି ନିଫ୍ାଚନ ଭଣ୍ଡୀ ଫା ନୟ ୄକୌଣସି ନିଫ୍ାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାେଯ ତାରିକାୄଯ ୄଭାଯ ନାଭ ନ୍ତବ୍ୁକ୍ତ ୄହାଆନାହିଁ କିଭବା
ୄଭାଯ ନାଭ…………………………………………………………….. ପ୍ରୄଦଶଯ……………………………………………………………
ନିଫ୍ାଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାେଯ ତାରି କାୄଯ ନ୍ତବ୍ୁକ୍ତ ୄହାଆଥାଆାୄଯ, କାଯଣ ଭୁ ୁଫ୍ଯୁ ନିଭନ ଠିକଣାୄଯ ଫସଫାସ କଯୁଥିରି , ମଦି
ତାହା ୄହାଆଥାଏ, ଭୁ ନୁ ୄଯାଧ କୄଯକି ୄସହି ୄବାେଯ ତାରିକାଯୁ ୄଭାଯ ନାଭ ଫାଦ ଦିଅମାଉ , କିଭବା ସ୍ଥାନାନ୍ତଯିତ କଯାମାଉ,
ମାହା ଫି ଉମୁକ୍ତ ୄହଫ  ୁଯା ଠିକଣା (ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଫସଫାସ କଯୁଥିଫା ୂଫ୍ ଫାସସ୍ଥାନ) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ୄବାେଯ ଯିଚୟ ତ୍ର (ମଦି ଦିଅମାଆଥାଏ) ନଭବଯ ………………………………………………….. ତାଯିଖ ..........................
(ଞ) ବାଯତୄଯ ୄଭାୄତ ୄବାେଯ ଯିଚୟ ତ୍ର ଦିଅମାଆ ନାହିଁ / ଦିଅମାଆଛି ମାହାକି ଯଦ୍ଦ କଯିଫା ାଆ ଦଯଖାସ୍ତ ସହ ସଂରଗ୍ନ
କଯାମାଆଛି 
ଟିପ୍ପଣୀ :
ୄମଉ ଫୟକ୍ତି ଏଯି ୄକୌଣସି ଫିଫୃତ ି ଦିନ୍ତି ଫା ୄଘାଷଣା କଯନ୍ତି ମାହାକି ଭିଥୟା ୄେ ଫା ମାହାକି ଭିଥୟାୄଫାରି ୄସ ଜାଣନ୍ତି
ଫା ଫିଶ୍ୱାସ କଯନ୍ତି କିଭବା ମାହାକି ସତୟ ୄଫାରି ଫିଶ୍ୱାସ କଯନ୍ତି ନାହିଁ ୄସହି ଫୟକ୍ତି ୄରାକ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଧିନିୟଭ, ୧୯୫0 ଧାଯା ୩୧
(୧୯୫0 ଯ ୪୩) ନୁ ମାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ୄହୄଫ
ସ୍ଥୋନ:
ତୋରିଖ:

ଦସ୍ତଖତ

ନିଆଯାଇଥିବା କାଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀ
(ନିବ୍ାଚନମଣ୍ଡଲୀର ନିବ୍ାଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ)
ତା …....................................................ରିଖ .( ଦିନ/ ମାସ/ ବର୍ଷ) ରର ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ର ାଇଛି 
ଶ୍ରୀ / ଶ୍ରୀମତୀ / କୁ ମାରୀ……………………………………………………………………………………..ଙ୍କର ଫମଷ-6 (କ) ରର ଦରଖାସ୍ତ
(କ) ମଞ୍ଜୁର ର ାଇଛି ଏବଂ ……………………………………………………………………………………………….. ନିବଷାଚନ ମଣ୍ଡଲୀର
ରଭାଟର ତାିକାରର ଭାଗ ସଂଖୟା ……………………………….….. ର କ୍ରମିକ ସଂଖୟା. ………………………..………….. ରର ପଞ୍ଜି କୃ ତ
କରାଯାଇଛି 
(ଖ) ନାମଞ୍ଜୁର ର ବାର କାରଣ :-

ତାରିଖ...................................

ଇଆରଓ / ଏଇଆରଓ ଙ୍କ ନାମ / ଦସ୍ତଖତ

ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାର / ରସିଦ
ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାର ସଂଖୟା …………………………………..

ତାରିଖ …………………………….

ହଭାଟର ତାି କାହର ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜି କରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀମତୀ / କୁ ମାରୀ …………………………………………………………. ଙ୍କ
ଠାରୁ ଫମ୍-6 (କ) ହର ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି 
[ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଦରଖାସ୍ତର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାର ସଂଖୟାକୁ ଉହେଖ କରିପାରିହବ ]

ଇଆରଓ / ଏଇଆରଓ ଙ୍କ ନାମ / ଦସ୍ତଖତ

ଦରଖାସ୍ତ ଫମମ-୬(କ) ପୂରଣ କରିବା ନିମୄେ ମାଗମଦର୍ଶିକା
ଫମମ-୬ (କ) ୄକଉଁମାୄନ ଦାଖ କରିପାରିୄବ
୧. ଫିୄଦଶୄଯ ଯହୁ ଥିଫା ବାଯତଯ ପ୍ରୄତେକ ନ ନାିଯିକ ନ ୄମମାଭାୄନ ଫାହାଯ ୄଦଶଯ ନାିଯିକ ନତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କ ନଯି ନାହାନ୍ତି ଓ ଫର୍ଷଯ ଜାନୁ ୟାଯୀ
୧ ତାଯିଖ ସୁଦ୍ଧା ୄମମାଭାନଙ୍କ ଫୟସ ୧୮ ଫର୍ଷଯୁ ମର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ୄହାଇଛି, ୄସଭାୄନ ପଭଷ-୬ (କ ନ) ୄଯ ତାଙ୍କ ାସୄାର୍ଷୄଯ ଦଶଷାମାଇଥିଫା
ଆଫାସସ୍ଥ ଥିଫା ନିଫଷାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାର୍ଯ ତାରିକ ନାୄଯ ଞ୍ଜି କ ନଯଣ ାଇା ଆୄଫଦନ କ ନଯିାଯିୄଫ I ଦଯଖାସ୍ତ ସଂମ୍ପୃକ୍ତ ଞ୍ଜି କ ନଯଣ
ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କୁ ୄଦଇାଯିୄଫ I
୨. ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀ ଫର୍ଷଯ ଜାନୁ ୟାଯୀ ୧ ତାଯିଖ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ ଫର୍ଷ ଫୟସ ୂଯଣ କ ନଯିଥିଫା ଦଯକ ନାଯ I ମଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ମଦି ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀ
୧.୧.୨୦୧୭ କ ନୁ ୄମାିେତାବିତ୍ତୄି ଯ ନାଭ ଞ୍ଜି କ ନଯଣ କ ନଯିଫାକ ନୁ ଚାହାୁଛନ୍ତି, ୄତୄଫ ୄସ ୧.୧.୨୦୧୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ ଫର୍ଷ ଫୟସ ୂଯଣ
କ ନଯିସାଯିଥିଫା ମଚ୍ଚିତ I

ଫମମ-୬ (କ) ର ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ
ନିବମାଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀ / ସହ ନିବାମ ଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାଯମୟାଲୟ / ନାମିତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ / ପ୍ରାଧିକୃ ତ ୄକନ୍ଦ୍ରୄର
ମିଲପ
ି ାରିବ, ଏହା NVSP ୄପାର୍ମାଲ୍ i.e. http:// www.nvsp.in କିମବା ଇସିଆଇ ୄୱବବସାଇଟ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ http:// www.eci.nic.in
ଡାଉନୄାଡ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଦରଖାସ୍ତ ଫମମ-୬ (କ) ୄକଉଁଠାୄର ଦାଖ କରିପାରିୄବ
ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀଙ୍କ ାସଷୄାର୍ଷୄଯ ଦିଆମାଇଥିଫା ସାଧାଯଣ ଫାସସ୍ଥାନଯ ଠିକ ନଣା ୄମମା ନିଫାଷ ଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ଅନ୍ତବଷୁକ୍ତ, ୄସହି ନିଫାଷ ଚନ
ଭଣ୍ଡୀଯ ନିଫଷାଚକ ନ ଞ୍ଜି କ ନଯଣ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ମୄେଶେୄଯ ଦଯଖାସ୍ତ ଦାଖର କ ନଯିଫାକ ନୁ ୄହଫ I ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀ ସଂମ୍ପୃକ୍ତ ନିଫଷାଚକ ନ ଞ୍ଜି କ ନଯଣ
ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କୁ ନିୄଜ କ ନିଭବା ଡାକ ନ ୄମାୄି ଦଯଖାସ୍ତ ଦାଖର କ ନଯିାଯିୄଫ I ନିଫଷାଚନ ଆୄୟାିଙ୍କ ୄନସନାର ୄବାର୍ଯ ସବିସ ୄାର୍ଷାର
http:// www.nvsp.in

କ ନିଭବା

ଯାଜେଯ ଭୁଖେ ନିଫାଷ ଚନ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ୄଓବଫସାଇଟ୍ http:// www.ceoorissa.nic.in

(କ ନଭିଶନଙ୍କ ୄଓବଫସାଇଟ୍ http:// www.eci.nic.in /eci main1/links.aspx) ୄଯ ସଭସ୍ତ ଯାଜେଯ ଭୁଖେ ନିଫଷାଚନ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ
ୄଓବଫସାଇଟ୍ ରିଙ୍କ ୄସୟାଯ ଦିଆମାଇଛି) ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅନରାଇନ୍ ଦଯଖାସ୍ତ ଦାଖର କ ନଯାମାଇାଯିଫ [ସଭସ୍ତ ନିଫଷାଚନ ଭଣ୍ଡୀଯ ନିଫଷାଚକ ନ
ଞ୍ଜି କ ନଯଣ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ଡାକ ନ ଠିକ ନଣା ଯାଜେଯ ଭୁଖେ ନିଫଷାଚନ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ୄଓବଫସାଇର୍ଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଇାଯିଫ] I

ସଂଗ୍ନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ
୩. ଆୄଫଦନକ ନାଯୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭୁଖଭଣ୍ଡ ଦଶଷାମଥିଫା ୄିାର୍ିଏ ହାରୁ କ ନା ୃଷ୍ଠବୂଭୀମୁକ୍ତ ାସୄାର୍ଷ ଆକ ନାଯଯ ଯଙ୍ଗି ନ ପୄର୍ା ରିାଇଫା
ଦଯକ ନାଯ।
୪. ପଭଷ- 6 (କ ନ) ଯ ସଭସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭକ ନୁ ୁଯଣ କ ନଯନ୍ତୁ । ନାଭ ଓ ଅନେ ଫିଫଯଣୀ ମାହାକ ନି ବାଯତୀୟ ାସୄାର୍ଷ (ୄଫୈଧ) ୄଯ ଦଶଷାମାଇଛି,
ତାହାକ ନୁ ୄରଖାମିଫା ଦଯକ ନାଯ ଅୄର୍।
୫. ମଦି ଦଯଖାସ୍ତ ଡାକ ନଦ୍ୱାଯା ଠାମାଏ, ତାହାୄହୄର ଏହା ସହିତ ଆୄଫଦନକ ନାଯୀଙ୍କ ପୄର୍ା ଓ ଅନେ ସଭସ୍ତ ଫିଫଯଣୀ ଥିଫା ାସୄାର୍ଷଯ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ୃଷ୍ଠାଯ ଓ ୄଫୈଧ ବିସାଯ ଅନୁ ୄଭାଦିତ ୃଷ୍ଠାଯ ପୄର୍ାକ ନି ସଂରଗ୍ନ କ ନଯାମିଫା ଦଯକ ନାଯ। ଏହି ଫୄର୍ା ନକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବୄର
ସ୍ୱଅଭିପ୍ରମାଣିତ ୄହବା (self attested) ଦରକାର। ଏହି ଦସ୍ତାଫିଜଯ ଅବିପ୍ରଭାଣିତ ପୄର୍ା ନକ ନର ଫିନା ପ୍ରାପ୍ତ ଦଯଖାସ୍ତ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ବ
ଷ ାୄଫ
ନାଭଞ୍ଜୁଯ କ ନଯାମିଫ ।

୬. ମଦି ଦଯଖାସ୍ତ ଇଆଯଓଙ୍କୁ ଫେକ୍ତିିତ ବାୄଫ ଦିଆମାଇଥାଏ, ୄତୄଫ ଦଯଖାସ୍ତ ସହ ମଯ ରିଖିତ ାସୄାର୍ଷଯ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ନ ୃଷ୍ଠାଯ ପୄର୍ା
ନକ ନର ସଂରଗ୍ନ କ ନଯାମିଫା ଦଯକ ନାଯ। ଞ୍ଜି କ ନଯଣ ଅଧିକ ନାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମାଞ୍ଜ ୄହଫାକ ନୁ ଥିଫା ଦଯଖାସ୍ତ ସହ ଅସରି ାସୄାର୍ଷ ଭଧ୍ୟ
ୄଦୄଖଇଫାକ ନୁ ୄହଫ। ାସୄାର୍ଷଯ ମାଞ୍ଚ ୄଯ ମକ୍ତ ାସୄାର୍ଷକ ନୁ ତୁ ଯନ୍ତ ୄପଯାଇ ଦିଆମିଫ।

ମତଦାନ
୭. ଦଯଖାସ୍ତକ ନାଯୀଙ୍କ ନାଭ ୄବାର୍ଯ ତାରିକ ନାୄଯ ଞ୍ଜି କ ନଯଣ ୄହଫାୄଯ ନିଫଷାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ସଂମ୍ପୃକ୍ତ ଫୁ ଥୄଯ ଅସରି ାସୄାର୍ଷ ସହ
ଭତଦାନ ଦିଫସୄଯ ନିୄଜ ମସ୍ଥିତ ଯହି ଭତଦାନ କ ନଯିାଯିୄଫ I
***

