ଭୋରତ ନ୍ିବଭୋଚନ୍ ଆଭୟୋଗ
ଫମଭ - ୭

ପ୍ରାେିସ୍ୱୀକାର ସଂଖୟା______________

(ନ୍ିବଭୋଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ନ୍ିୟମ, ୧୯୬୦ର ନ୍ିୟମ ୧୩(୨) ଓ ୨୬ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ)

(କାଯବୟାଲୟ ଦ୍ୱାରା ୁରଣ ପ୍ତହର୍)

ଭଭୋଟର ତୋିକୋଭର ଅନ୍ୟ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନ୍ୋମକୁ ଅନ୍ତଭଭୁକ୍ତ କରୋଯିବୋ ବିରୁଦ୍ଧଭର ଆପତ୍ତି / ନ୍ିଜ ନ୍ୋମକୁ ବୋଦ୍ ଭେବୋକୁ
ଚୋହିଁ / ମୃ ତୁୟ / ସ୍ଥୋନ୍ ପରିବତ୍ତଭନ୍ କୋରଣ ଭଯୋଗୁ ଅନ୍ୟ ଭକୌଣସି ବୟକ୍ତିଙ୍କର ନ୍ୋମ ବୋଦ୍ କରୋଯିବୋକୁ ଚୋହିଁ େରଖୋସ୍ତ 
ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ, ନିର୍ବାଚକ ଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀ………………………………………………..…… ର୍ିଧାନସଭା / ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଲୀ 
ମୁ ପ୍ତଭାଟର ତାି କାପ୍ତର ନିମନିଖିତ ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରାଯି ର୍ା ପ୍ରସ୍ତାର୍କୁ ଆତ୍ତି କରୁଅଛି 
ମୁ ଅନୁ ପ୍ତରାଧ କରୁଛି ପ୍ତଯ ନିମନିଖିତ ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସମବନ୍ୀୟ ତଥୟ ର୍ାଦ କରାଯି ର୍ା ଆର୍ଶ୍ୟକ 
ମୁ ଅନୁ ପ୍ତରାଧ କରୁଛି ପ୍ତଯ ପ୍ତଭାଟର ତାି କାପ୍ତର ପ୍ତମା ସମବନ୍ୀୟ ତଥୟକୁ ର୍ାଦ ଦିଆଯାଉ 

ଭମୋର ଆପତ୍ତି / ବୋେ କରୋଯି ବୋ ସପକ୍ଷଭର ବିବରଣୀ ନ୍ିମନଭର ପ୍ରେୋନ୍ କରୋଗୋ :ଆଭବେନ୍କୋରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ
(କ) ନାମ
(ଖ) ପ୍ତଶ୍ଷ ନାମ (ଯଦି ଥାଏ)
(ଗ) ଭାଗ ସଂଖୟା

(ଘ) କ୍ରମିକ ସଂଖୟା

(ଙ) ଇିଆଇସି (EPIC No.)ସଂଖୟା (ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ)
ଭଯଉ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ନ୍ୋମ ଅନ୍ତଭଭୁକ୍ତ କରୋଯିବୋ ଉପଭର ଆପତ୍ତି କରୋଯୋଇଛି ବୋ ଯୋହୋର ନ୍ୋମ ବୋଦ୍ େିଆଯିବ ଭସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କର ସବିଭେଷ ବିବରଣୀ :

(କ) ନାମ
(ଖ) ପ୍ତଶ୍ଷ ନାମ (ଯଦି ଥାଏ)
(ଗ) ଭାଗ ସଂଖୟା

(ଘ) କ୍ରମିକ ସଂଖୟା

(ଙ) ଇିଆଇସି (EPIC No.)ସଂଖୟା (ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ)
(ଚ) ଆତ୍ତି / ର୍ାଦ ପ୍ତଦର୍ାର କାରଣ:

ଭଘୋଷଣୋ – ମୁ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ତଘାଷଣା କରୁଅଛି ପ୍ତଯ, ଉପ୍ତର ଉପ୍ତେଖ କରାଯାଇଥିର୍ା ତଥୟ ଓ ର୍ିର୍ରଣୀ ପ୍ତମାର ଜ୍ଞାନ ଓ ର୍ିଶ୍ୱାସମପ୍ତତ

ସତୟ ଅପ୍ତଟ  ମୁ ଅର୍ଗତ ଅଛି କି, ଏରି ର୍ିର୍ୃତ୍ତି ପ୍ତଦର୍ା ର୍ା ପ୍ତଘାଷଣା କରିର୍ା ଯାହା ମିଥୟା ଅପ୍ତଟ ଓ ଯାହା ମୁ ଜାପ୍ତଣ ର୍ା ର୍ିଶ୍ୱାସ କପ୍ତର
କି ମିଥୟା ଅପ୍ତଟ ର୍ା ଯାହାର ସତୟତା ଉପ୍ତର ମୁ ର୍ିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ତାହା ପ୍ତାକ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଅଧିନିୟମ (୧୯୫୦ ର ୪୩) ର ଧାରା
୩୧ ଅନୁ ଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପ୍ତଟ 
ସ୍ଥୋନ୍......................................
ତୋରିଖ...................................
ଭକ୍ଷତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯୋଞ୍ଚ୍ କରୁଥିବୋ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ମନ୍ତବୟ :-

େରଖୋସ୍ତକୋରୀଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷର………………………..……………………

ଫମମ-୭ ପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ମଦର୍ଶିକା
ଫମମ-୭ କିପରି ପୁରଣ କରାଯିବ:
୧.

ୄକୌଣସି ନିଫବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନାଭ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଜୄଣ ୄବାଟଯ, ୄସହି ନିଫବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ଚିଠା ୄବାଟଯ
ତାରିକାୄଯ ନୟଜୄଣ ଫୟକ୍ତିଙ୍କଯ ନାଭ ୄମାଗ କଯିଫା ପ୍ରସ୍ତାଫ ଉୄଯ ଅତ୍ତି ଉଠାଆ ପଭବ -୭ ୄଯ ଦଯଖାସ୍ତ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଫବାଚକ
ଞ୍ଜି କଯଣ ଧିକାଯୀଙ୍କୁ ସୄଭବାଧନ କଯି ଦାଖର କଯିାଯିୄଫ I ଖାରିଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ନିଫବାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ନାଭ ୄରଖିଫାକୁ ୄହଫ I

୨. ନ୍ତଯଉଁ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ନ୍ତଯାର୍ କରାଯିବା ଉପନ୍ତର ଆପତ୍ତି କରାଯାଇଅଛି / ନ୍ତଯଉଁ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ବାଦ ନ୍ତଦବାକୁ ନ୍ତହବ ତା’ର ସବିନ୍ତର୍ଶଷ
ବିବରଣୀ :
ତିୄନାଟି ଫିକଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରଥଭ ଫିକଳ୍ପଟି ୄବାଟଯ ତାରିକା ୁନଃନିଯୀକ୍ଷଣ ସଭୟୄଯ ଚିଠା ୄବାଟଯ ତାରିକା ପ୍ରକାଶିତ ୄହଫା
ୄଯ ପ୍ରମୁମବୟ ୄଟ I ଥବାତ୍, ଚିଠା ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄମଉଁ ନାଭ ଉୄଯ ଅତ୍ତି କଯାମାଆଛି ତାହାକୁ
ଚୁ ଡାନ୍ତ ୄବାଟଯ ତାରିକା ପ୍ରକାଶନ ସଭୟୄଯ ଫାଦ ତାରିକାୄଯ ଦଶବାଆଫା I ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିକଳ୍ପଟି ଚୁ ଡାନ୍ତ ୄବାଟଯ ତାରିକା ପ୍ରକାଶ ାଆଫା
ୄଯ ନିଯଫଛିନ୍ନ ସଂୄଶାଧନ ସଭୟୄଯ ପ୍ରମୁମୟ I ଥବାତ, ଚୁ ଡାନ୍ତ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ନାଭ ଫାଦ୍
ୄଦଫା (ଦୟାକଯି ପଭବ ୁଯଣ କଯିଫାୄଫୄ ଉମୁକ୍ତ ଫିକଳ୍ପୄଯ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିନ୍ତୁ) 

ଏତଦ୍ ବିନ୍ନ ୄମଉଁ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଭ ୄମାଗ କଯିଫାକୁ ଅତ୍ତି କଯାମିଫ କିଭବା ଫାଦ ୄଦଫା ନିଭୄନ୍ତ ନୁ ୄଯାଧ କଯାମିଫ,
ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନୟାନୟ ଫିଫଯଣୀ ମଥା- ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ସଂମ୍ପୃକ୍ତ ଫୟକ୍ତିଙ୍କଯ ନାଭଥିଫା ଭାର୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା
ତଥା ନ୍ତସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟାମାନ (ପଦକ୍ରମ (କ), (ଖ୍), (ର୍) ଓ (ଘ)) ଭଧ୍ୟ ୁଯଣ କଯିଫାକୁ
ୄହଫ I ଏହିସଫୁ ଯ ଫିଫଯଣୀ ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗୄଯ ଉରବ୍ଧ I ଭାର୍ ସଂଖ୍ୟା ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ଶୀର୍ବୄଯ ଡାହାଣଟ
ୄକାଣୄଯ ଭୁଦ୍ରିତ ୄହାଆଥାଏ I ପ୍ରତି ପ୍ରଫିଷ୍ଟକୁ ୄଗାଟିଏ କ୍ରଭିକ ସଂଖୟା ଦିଅମାଆଥାଏ I ଦୟାକଯି ୄବାଟଯ ତାରିକାକୁ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ସୁଚୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄସହି ଫୟକ୍ତିଙ୍କଯ କ୍ରଭିକ ସଂଖୟା ୄରଖନ୍ତୁ ୄମଉଁ ଫୟକ୍ତିଙ୍କଯ ନାଭ ପ୍ରୄଫଶ ନିଭୄନ୍ତ ଅତ୍ତି ଫା ଫାଦ ୄଦଫା
ନିଭୄନ୍ତ ନୁ ୄଯାଧ କଯାମାଆଛି I ମଦି ୄସହି ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୄବାଟଯ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଗଯୁ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଛି ୄତୄଫ ତାହାଯ ସଂଖୟା
ପ୍ରଫିଷ୍ଟ ନାଭ ସହିତ ଭୁଦ୍ରିତ ୄହାଆଥିଫ I ଦୟାକଯି ଦିଅମାଆଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ୄସହି ଯିଚୟ ତ୍ର ସଂଖୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ବାୄଫ ୄରଖନ୍ତୁ I
ପ୍ରୄତୟକ ନାଭ ୄମାଗ ଉୄଯ ଅତ୍ତି ଉଠାଆଫା / ନାଭ ଫାଦ ୄଦଫାକୁ ନୁ ୄଯାଧ ନିଭୄନ୍ତ ପ୍ରୄତୟକଟି ାଆଁ ତିୄନାଟି
ଫିକଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟକ ଫିକଳ୍ପ ାଆଁ ୃଥକ ୃଥକ ବାୄଫ ଦଯଖାସ୍ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫI ଥବାତ୍, ୄଗାଟିଏ ଫିକଳ୍ପକୁ ଫାଛିଫାାଆଁ ନୁ ଭତି
ଛି I
୩. ଆପତ୍ତିକାରିଙ୍କ ବିର୍ଶଦ ବିବରଣୀ :
ଜୄଣ ଅତ୍ତିକାଯି ୄକଫ ପଭବ-୭ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄକଫ ୄସହି ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଭୄଯ ଅୄଫଦନ କଯିାଯିୄଫ ମାହାଯ ନାଭ
ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ୄସହି ବାଗୄଯ ଞ୍ଜି କୃ ତ ଛି ୄମଉଁଥିୄଯ ଅତ୍ତିକାଯି ନିୄଜ ଞ୍ଜି କୃ ତ ଛନ୍ତି I ଅତ୍ତିକାଯୀ ଦିଅମାଆଥିଫା ସ୍ଥାନ
(ଦକ୍ରଭ (କ), (ଖ),(ଗ), (ଘ) ଓ (ଙ)) ୄଯ ତାଙ୍କଯ ନାଭ ୄଶର୍ ନାଭ ସହିତ ୄବାଟଯ ତାରିକାଯ ବାଗ ସଂଖୟା ଏଫଂ ୄସହି କ୍ରଭିକ
ସଂଖୟା ଉୄେଖ କଯିୄଫ, ୄମଉଁ ବାଗଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ତାଙ୍କ ନାଭ ଞ୍ଜି କୃତ ୄହାଆଛି I
୪. ଆପତ୍ତି / ବାଦ୍ ନ୍ତଦବାର କାରଣ:
ଅୄଫଦନକାଯୀ ‘ଅତ୍ତିକାଯି’ ବାଗ ‘ଚ’ ୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ୄସହି କାଯଣଗୁଡକ
ି ୁ ଦଶବାଆୄଫ କି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହିସାଫୄଯ
ୄସହି ଫୟକ୍ତିଯ ନାଭକୁ ଉକ୍ତ ବାଗଯ ୄବାଟଯ ତାରିକାୄଯ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ନିଭୄନ୍ତ ୄମାଗୟ ନୁ ୄହଁ ୄଫାରି ଅତ୍ତି କଯାମାଉଛି ମଥା: ଭୃତୁୟ
କାଯଣ ଫଶତଃ, ସ୍ଥାନ ଯିଫତ୍ତବନ ଫଶତଃ କିଭବା ଞ୍ଜି କୃ ତ ଠିକଣାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ବାୄଫ ଫସଫାସ କଯୁନଥିଫା ୄହତୁ ଓ ନୟାନୟ
କାଯଣ ଫସତ ୄବାଟଯ ତାରିକାଯୁ ନାଭ ଫାଦ ନିଭୄନ୍ତ ଦଶବାମାଆଥିଫା କାଯଣଯ ସତୟତା ପ୍ରଭାଣ କଯିଫା ଅତ୍ତିକାଯୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ I
୫.

ନ୍ତଘାଷଣା :
ଦଯଖାସ୍ତଯ ୄଶର୍ବାଗୄଯ ଦଯଖାସ୍ତକାଯୀ ୄଘାର୍ଣା କଯିୄଫ ୄମ ଦଯଖାସ୍ତୄଯ ଉୄେଖ କଯାମାଆଥିଫା ତଥୟଭାନ ତାଙ୍କ
ଜ୍ଞାନ ଓ ଫିଶ୍ୱାସଭୄତ ସତୟ ୄଟI ଅୄଫଦନକାଯୀ ପ୍ରଦାନ କଯିଥିଫା ଫତ୍ତବଭାନଯ ଠିକଣାୄଯ ୄକଉଁ ତାଯିଖଯୁ ଯହି ଅସୁଛନ୍ତି ତାହା
(ପ୍ରାଞ୍ଜ ବାୄଫ ଉୄେଖ ୄହଫା ଦଯକାଯ) ଉୄେଖ କଯନ୍ତୁ I ୄଘାର୍ଣାୄଯ ଭିଥୟା ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କୄର ୄରାକ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ ଧିନିୟଭ,
୧୯୫0 ଧାଯା ୩୧ ନୁ ମାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ୄହୄଫ I
***

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନର ବିଶଦ ବିବରଣୀ
(ନିବ୍ାଚନମଣ୍ଡଲୀର ନିବ୍ାଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହହବ)
ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀଭତୀ/କୁ ଭାଯୀ………………………………………………………………………………………………….…………

ପଭମ-୭

ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀଭତୀ/ କୁ ଭାଯୀ……………….……………………………………………………………………………………….. ଙ୍କଯ

ୄଯ

ୄବାଟଯ

ତାରି କାୄଯ ନାଭ ଅନ୍ତବମୁକ୍ତ ୄେଫା ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ / ନାଭ ଫାଦ କଯିଫାକୁ ଚାେିଁ ୄଦଇଥିଫା ଦଯଖାସ୍ତ ଭଞ୍ଜୁଯ /ନାଭଞ୍ଜୁଯ କଯାମାଇଛି I
ଭଞ୍ଜୁଯ ପ୍ରାପ୍ତି ଯ (ନିୟଭ ୧୮ / ୨୦ / ୨୬ (୪) ଭୁତାଫକ) କିଭବା ନାଭଞ୍ଜୁଯ ପ୍ରାପ୍ତି ଯ [ନିୟଭ ୧୭ / ୨୦ / ୨୬ (୪) ଭୁତାଫକ] ଯ
ଫିସ୍ତୃତ କାଯଣ ନିଭନୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯାଗରା :
ସ୍ଥାନ :
ତାରିଖ :

ନିବ୍ାଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର

ନିବ୍ାଚକ ପଞ୍ଜି କରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହମାହର

ନିଆମାଇଥିଫା ନିଷ୍ପତ୍ତିଯ ସୂଚନା (ନିଫମାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ନିଫମାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଅଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ୄେଫ ଏଫଂ ଅବିୄରଖୄଯ ଉରବ୍ଧ
/ ଆୄଫଦକ ୄଦଇଥିଫା ଠିକଣାୄଯ ଡାକ ଦ୍ୱାଯା ଠାମି ଫ)
୭ ନଭବଯ ପଭମୄଯ ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରୀଭତୀ/ କୁ ଭାଯୀ……………………………………………………………… ଙ୍କଯ ଦଯଖାସ୍ତ
ଫତ୍ତମଭାନଯ ଠିକଣା ୄମଉଁଠାୄଯ ଆୄଫଦକ ସାଧାଯଣବାୄଫ ଫସଫାସ କଯନ୍ତି

ଘଯ ସଂଖୟା

ଯାସ୍ତା/ ଅଞ୍ଚ / ସ୍ଥାନ

ୄପ୍ରଯଣ

ସଭୟୄଯ

ନିଫମାଚକ

ଞ୍ଜି କଯଣ

ପ୍ରାଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡାକ
ଟିକଟ ରଗାୄେଫ|

ସେଯ / ଗ୍ରାଭ
ଡାକଘଯ
ଜିଲ୍ଲା

ିନୄକାଡ୍
ଯାଜୟ / ୄକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚ

(କ) ଭଞ୍ଜୁଯ କଯାମାଇଛି ଏଫଂ ଶ୍ରୀ / ଶ୍ରୀଭତୀ / କୁ ଭାଯୀ…………………………………………………………….………………ଙ୍କଯ
ନାଭକୁ ଫିଧାନ ସବା ନିଫମାଚନଭଣ୍ଡୀଯ ସଂଖୟା ……………………..…… ଯ ବାଗ ସଂଖୟା ……………………. ଯୁ ଫାଦ ଦିଆମାଇଛି I
(ଖ) ନାଭଞ୍ଜୁଯ ଯ କାଯଣ………………………………………………………………………………………………………………............
ନିଫମାଚକ ଞ୍ଜି କଯଣ ଅଧିକାଯୀ
ତାଯିଖ………………………………………

ଠିକଣା………………………………………….

ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାର / ରସିଦ୍
ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା…………………………………

ତାଯିଖ……………………………………

ଶ୍ରୀ/ ଶ୍ରଭତୀ/ କୁ ଭାଯୀ…………………………………………………………………… ଙ୍କ ଠାଯୁ ପଭମ- ୭ ୄଯ ଦଯଖାସ୍ତ ଗ୍ରେଣ କଯାଗରା 
[ଆୄଫଦନକାଯୀ ଆୄଫଦନଯ ସ୍ଥିତି ଜାଣିଫାାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାଯ ସଂଖୟା ଦଶମାଇ ାଯିୄଫ]
ଇଆରଓ / ଏଇଆରଓ / ବିଏଓଙ୍କ ନାମ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର

