
(ଦୟାକର ିଉପେରା� କମର୍ଚାରୀ� ନାମ ଉେ�ଖ କର�ୁ)       ବ୍ୟା� କମର୍ଚାରୀ           ନାମ ଓ ପଦବୀ

�ା�ି ତାରଖି ଓ ସମୟ/ ______________________________________________________________

ଅନୁେରାଧ େ�ରଣ ତାରଖି ଓ ସମୟ ______________________________________________________

Version 3.0

ଅେଟା-େଭ�ିଂ ଫମର୍

ପଲିସ/ିଆେବଦନ ସଂଖ୍ୟା

େକବଳ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନମିେ� ଉ��ି

�ାରା �ା� ______________________________________________________________

ପଲିସରି ଅେଟା େଭ�ିଂ ପେର ନୂଆ ପଲିସଧିାରୀ� ବବିରଣୀ (ତାହା େହଉଛ ିପଲିସ ିଅ�ଗର୍ତ ଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି)
(ଦୟାକର ିେକବଳ େସହ ିେ��ଗୁଡକି ପୂରଣ କର�ୁ େଯଉଁଠାେର ଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି�ର ବଦି୍ୟମାନ ବବିରଣୀେର ଏକ ପରବି�ର୍ନ ରହଛି)ି

1. ପୂ�ର୍ ନାମ  �ଥମ ନାମ

  ମ�ମ ନାମ 

  େଶଷ ନାମ

2. a) ଜନ� ତାରଖି        b) ଲି�  ପୁରୁଷ  ମହଳିା 

3. େଯାଗାେଯାଗ ଠକିଣା                  ବ�ର୍ମାନର ଆବାସକି ଠକିଣା                   �ାୟୀ ଆବାସକି ଠକିଣା

4. ବ�ର୍ମାନର ଆବାସକି ଠକିଣା

 ଅ�ଳ/ତାଲୁକ/ତହସଲି          ସହର/ଜ�ିା

 ରାଜ୍ୟ         େଦଶ

 ପିନ୍  େକାଡ୍  

5. �ାୟୀ ଆବାସକି ଠକିଣା

 ଅ�ଳ/ତାଲୁକ/ତହସଲି          ସହର/ଜ�ିା

 ରାଜ୍ୟ         େଦଶ

 ପିନ୍  େକାଡ୍  

6. େଯାଗାେଯାଗ ବବିରଣୀ

 ଆଇଏସ୍ ଡ ିେକାଡ୍  ସହତି େମାବାଇଲ୍ 

 ଆଇଏସ୍ ଡ ିେକାଡ୍  ସହତି ବକି� େମାବାଇଲ୍ 

 ଏସ୍ ଟଡି ିେକାଡ୍  ସହତି ବାସ�ାନ େଫାନ୍ 

 ଇେମଲ୍ 

7. ସେିକୱାଇସ ିନମ�ର (ଯଦ ିଉପଲ�)

8. ପ୍ୟାନ ନଂ.

(ପ୍ୟାନ ଦାଖଲ ନ େହବା େ��େର, ଫମର୍ 60 �ଦାନ କରାଯିବ ତାପେର ନମି�ଲିଖିତ ଦ�ାବଜି ବା ଡକୁ୍ୟେମ� ମ�ରୁ େଯେକୗଣସଟି ିଦାଖଲ କରାଯିବ)

               ପାସ୍ େପାଟର୍                �ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ�               େଭାଟର ଆଇଡ ିକାଡର୍               ଏନଆର୍ ଇଜଏି ଜବ୍  କାଡର୍              ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ�ିକା �ାରା ଜାର ିେହାଇଥିବା ପ�

9. ପିତା� ନାମ  �ଥମ ନାମ 

  ମ�ମ ନାମ

  େଶଷ ନାମ 

10. ମାତା� ନାମ �ଥମ ନାମ

  ମ�ମ ନାମ

  େଶଷ ନାମ 

11. ��ାବକ ଅଟ� ି               ନବିାସୀ ଭାରତୀୟ ଏନଆର୍ ଆଇ (ଅଣ ନବିାସୀ ଭାରତୀୟ)              ପିଆଇଓ (ଭାରତୀୟ ବଂେଶାେ�ାବ ବ୍ୟ�ି)              ବେିଦଶୀ ନାଗରକି

              ଅନ୍ୟ (ଉେ�ଖ କର�ୁ) _______________

(ଦୟାକର ିଏନଆର୍ ଆଇ/ପିଆଇଓ/ବେିଦଶୀ ନାଗରକି� େ��େର, ସମ� ପ� ବନିମିୟ ଓ େଯାଗାେଯାଗ ଏନଆର୍ ଆଇ/ପିଆଇଓ/ବେିଦଶୀ ନାଗରକି �ଶ�ାବଳୀେର ଏହଭିଳ ିଉେ�ଶ୍ୟ ପାଇଁ �ଦାନ 
କରାଯାଇଥିବା ଠକିଣାେର ପଠାଯିବ)

ତାରଖି

ନୂଆ ପଲିସଧିାରୀ� ଫେଟା



ନାମା�ିତ ବ୍ୟ�ି ବା େନାମିନ�ି ବବିରଣୀ:

ପା� ିକମି�ା େଦୟ �ା� କରିବାକୁ ନୂଆ ପଲିସଧିାରୀ� ବ୍ୟା� ବବିରଣୀ

12. a) ନବିାସ େଦଶ

b) ଜନ� େହାଇଥିବା େଦଶ      c) ଜନ� େହାଇଥିବା ସହର

d) ନାଗରକି�       e) ଜାତୀୟତା

f) କର ବସତ ିେଦଶ

g) କର ଚ�ିଟକରଣ ସଂଖ୍ୟା

(ଭାରତୀୟ�ୁ ଛାଡ ିଅନ୍ୟମାନ� ପାଇଁ ଟଆିଇଏନ୍  ନମ�ର ବା�ତାମଳୂକ) 

b) ବୃ�/ିକ�ର୍ବ୍ୟର ସଠକି �କୃତି

c) ସଂ�ା/ନଯୁି�ିଦାତା� ନାମ

d) ନଯୁି�ିଦାତା/ସଂ�ାର ଉେଦ୍ୟାଗର �କୃତି

e) କାଯର୍୍ୟାଳୟ ଠକିଣା – େଦଶ

      f) କାଯର୍୍ୟାଳୟ ଠକିଣା – ସହର ________________________________________________________________________________________________________

14.  ଆପଣ ଜେଣ ରାଜେନତୖକି ଭାେବ ଉନ��� ବ୍ୟ�ି (ପିଇପି) କ?ି            ହ ଁ                       ନା

(ପିଇପିମାେନ େହଉଛ� ିେସହ ିବ୍ୟ�ିବେିଶଷ େଯଉଁମାେନ ଏକ ରାଜେନତୖକି ଦଳ/ରାଜେନତା� ସହତି ଜଡତି େହାଇଥା� ିକମି�ା େହାଇଛ� ିକମି�ା ଭାରତେର କମି�ା ବେିଦଶେର େକୗଣସ ିମ�ଣାଳୟ/ସରକାର/ରାଜ୍ୟ �ାରା 
ଅଧିକୃତ ଏ�ର�ାଇଜ୍ /ନ୍ୟାୟିକ ସଂ�ା/େସନା/େପାଲିସେର େକୗଣସ ିବର�ି ଭୂମିକାେର ଅଛ� ିକମି�ା େସହ ିବ୍ୟ�ିବେିଶଷ େଯଉଁମାନ�ର ନକିଟ ପରବିାର ସଦସ୍ୟ କମି�ା ସହେଯାଗୀ ଉ� �ମତାେର ରହଛି�)ି

ଯଦ ିହଁ, ଦୟାକର ିବବିରଣୀ �ଦାନ କର�ୁ ___________________________________________________________________________________________________

15. ଆପଣ� କାଯର୍୍ୟର �କୃତ ିଅଥର୍ େସବା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡକି*/ରାଜ୍ୟ �ାରା ପରଚିାଳତି ଲେଟର/ିକାସେିନା/େଖଳ କାଯର୍୍ୟକଳାପ/ଜୁଆ/େଘାଡା ଜକ/ି ଜକ ିକ�ବ୍ /ଅଣଲାଭଜନକ ସଂ�ା/��/ଦାତବ୍ୟ ଅନୁ�ାନଗୁଡକି/
େବସରକାରୀ ସଂ�ା/ସାମାଜକି, ଧାମ�କ, ମାନବବାଦ ଉେ�ଶ୍ୟକୁ େ�ା�ାହତି କରବିାେର ଜଡତି ସଂ�ାଗୁଡକି/ରୟିଲ ଇେ�ଟ୍ /ଅଳ�ାର/ମଲୂ୍ୟବାନ କମି�ା ଅ�ର୍ ମଲୂ୍ୟବାନ ପଥର କମି�ା ��ାପ୍  ଡଲିର୍  ସହତି େକୗଣସ ି
ସ�କର୍ ଜଡତି କରୁଛ ିକ?ି           ହ ଁ                ନା

*ଅଥର୍ େସବା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡକି େହଉଛ ିଏ�ଟି ି/ େ�ା�ାଏଟରଶପି୍  କନସନର୍ଗୁଡକି ଯାହା ମ�ୁା ବନିମିୟ/ଡଲିର୍ /ବନିମିୟ ଘର/ତୃତୀୟ ପ� େଦୟ ��ିୟାକାରୀ/େଦୟ/ଆଦାୟ ଏେଜ� ଇତ୍ୟାଦ ିଯାହାକ ିବ୍ୟା� 
ଭାେବ ପ�ିକୃତ ନୁେହଁ
ଯଦ ିହଁ, ଦୟାକର ିବବିରଣୀ �ଦାନ କର�ୁ __________________________________________________________________________________________________

16.  a. ଇ-ବୀମା ଏକାଉ� ନମ�ର (ଇଆଇଏ) ______________________________________________________________________________________________  

b. େସହ ିବୀମା ରେିପାଜେିଟାରୀର ନାମ ଯାହା ସହତି ଇଆଇଏ ଲି�୍ ଯୁ� େହାଇଥାଏ । 

c. ଯଦ ିଆପଣ�ର େଗାେଟ ଇଆଇଏ ଏକାଉ� ନାହିଁ, ଆପଣ େଗାଟଏି ତଆିର ିକରେିବ କ?ି ହ ଁ                  ନା

ଯଦ ିହଁ, ଦୟାକର ିପସ�ର ବୀମା ରେିପାଜେିଟାରୀର ନାମ କୁହ�ୁ

ଉପାଧି େନାମିନ�ି ନାମ ଜନ� ତାରଖି ବୀମାଭୁ� େହବାକୁ ଥିବା 
ଜୀବନ ସହ ସ�କର୍

ଲି� େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର

ଯଦ ିେକହ ିେନାମିନ ିନାବାଳକ େହାଇଥା� ି( 18 ବଷର୍ ବୟସରୁ କମ୍ )

ମୁଁ ଏତ�ାରା ଆପଣ�ୁ ପଲିସ ିଅବଧି ସମା� ପଯର୍୍ୟ� ��ାବର ପଯର୍୍ୟାୟରୁ ସ�ିୃ େହଉଥିବା ସମ� ପା� ି/ େଦୟ, ସଧିାସଳଖ ଭାେବ ବ୍ୟା� ଏକାଉ�କୁ �ାନା�ର ବା �ାନ�ଫର୍  କରବିାକୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଛ ି, ଯାହାର 
ବବିରଣୀ ଏଠାେର ନମି�େର �ଦାନ କରାଯାଇଛ ି।

ଟ�ିଣୀ – ଦୟାକର ିନମି� ବବିରଣୀ ସହତି �ାସ�ିକ ସମଥର୍ନକାରୀ ଦ�ାବଜିଗୁଡକି ଦାଖଲ କର�ୁ

ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ

  �ଥମ ନାମ

  ମ�ମ ନାମ

  େଶଷ ନାମ 

  ବ୍ୟା� ନାମ

  ଏକାଉ� ନଂ.

  ଆଇଏଫଏ ସ୍ ସ ିେକାଡ୍ 

  ଶାଖା ଠକିଣା

ଏକାଉ� �କାର େସଭି�ସ୍    କେର�   ଏନଆର୍ ଇ              ଏନଆର୍ ଓ

Version 3.0

                        ସଏିଏମଏସ୍ ସଡିଏିସଏଲ୍ କଭ�  ଏନଏସଡଏିଲ୍ 

13. a) ବୃ� ି                            େବତନଭୁ�                 ଅବସର�ା�            ଗହୃଣିୀ                        ଛା�ଛା�ୀ                    ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ                 ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ _____________

ଅେଟା-େଭ�ିଂ ଫମର୍

ସଏିଏମଏସ୍ ସଡିଏିସଏଲ୍ କଭ�  ଏନଏସଡଏିଲ୍ 

ଉପାଧି େନାମିନ�ି ନାମ ଜନ� ତାରଖି ବୀମାଭୁ� େହବାକୁ ଥିବା 
ଜୀବନ ସହ ସ�କର୍

ଲି� େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର



(ନୂଆ ପଲିସଧିାରୀ� ଦ�ଖତ)

ନବୀକରଣ �ିମିୟମ୍  େଦୟ ପାଇଁ ଅ�ାଧିକାର

ନୂଆ ପଲିସଧିାରୀ� �ାରା େଘାଷଣା

େଘାଷଣା, ଯଦ ିଏହ ିଫମର୍ �ାନୀୟ ଭାଷାେର �ା�ର କରାଯାଇଥାଏ/େସଥିେର ଟପିଚ�ି ମରାଯାଇଥାଏ:

କାନାରା ଏଚଏସ୍ ବସି ିଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍  କମସର୍ ଲାଇଫ୍  ଇନସରୁାନ� କ�ାନୀ ଲିମିେଟଡ୍  (IRDAI Regn. No. 136), ପଲିସ ିସଭ�ସଂ ବଭିାଗ 2ୟ ମହଲା, ଅଚ�ଡ ବଜିେିନସ ପାକର୍, େସକ�ର-48, 

େସାହନା େରାଡ୍ , ଗୁରୁ�ାମ-122018, ହରିୟାଣା, ଭାରତ ପ�ିକୃତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ: ୟୁନଟି୍  ନଂ. 208, 2ୟ ମହଲା, କ�ନଜ�ା ବଲି�ିଂ, 18 ବରଖମ� େରାଡ୍ , ନୂଆ ଦ�ିୀ - 110001, କେପର୍ାେରଟ୍  ପରିଚୟ ସଂ- 

U66010DL2007PLC248825, େଯାଗାେଯାଗ 1800-103-0003, 1800-180-0003 / +91 0124 4535099 (ଫ୍ୟା�) / ଇେମଲ୍ : customerservice@canarahsbclife.in, େୱବସାଇଟ୍ : www.canarahsbclife.com

             େଚକ୍ /ଡମିା� �ାଫ�                          �ତି ିନେି�ର୍ଶାବଳୀ/ଏନଏସଏିଚ୍                         େ�ଡଟି୍  କାଡର୍                  ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ____________________

• ମୁଁ, ______________________________କନ୍ୟା/ପୁ� ____________________________________�ର ଆେବଦନ/ପଲିସ ିବୟିରଂି ନମ�ର __________________________ 
        ଅ�ଗର୍ତ ଜୀବନ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି । ମୁଁ ବୁଝଛି ିେଯ ପଲିସେିର ଅେଟାେମଟକି୍  େଭ�ିଂ େବଶୖ�ି୍ୟ ଅନୁସାେର, ମୁଁ ______________________________________________ ପର ଠାରୁ ପଲିସଧିାରୀ 
        ଭାେବ �ୀକୃତ�ା� େହବ ି।
• ମୁଁ େମାର ଦୃ�ା�ମଳୂକ ଦ�ଖତଗୁଡକି �ଦାନ କରଛି,ି ତାହା ଉପେରା� ବୀମା ପଲିସ ିବପି�େର ଅଦ୍ୟତନ ବା ଅପେଡଟ୍  କରାଯାଇପାେର ।
• ମୁଁ/ଆେମ କ�ାନୀକୁ େମାର େକୱାଇସ ିବବିରଣୀ ନେିମ�ା�� ଠାରୁ / ସହତି ମାଗିବା/ ଗ�ତି ରଖିବା କମି�ା/ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରବିାକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛ ି(i) ସରକାରୀ ଏବଂ/କମି�ା ନୟିାମକ କ�ୃର୍ପ�, 
        (ii) ବୀମା ରେିପାଜେିଟାରୀ (iii) ସଇିଆରଏସ୍ ଏଆଇ/ୟୁଆଇଡଏିଆଇ(iv) ପୁନଃବୀମାକ�ାନୀ/ଗ�ପ୍  କ�ାନୀଗୁଡକି/ଡା�ରଖାନା କମି�ା ନଦିାନମଳୂକ େକ�ଗୁଡକି/ଅନ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକି କମି�ା ତୃତୀୟ
        ପ�ଗୁଡକି ଦାୟ�ହଣ ମଲୂ୍ୟା�ନ, ଦାବ ିବା େକ�ମ୍  ଅନୁସ�ାନ/ବେ�ାବ�, େକୱାଇସ ି�ାମାଣିକତା, ପଲିସ ିସଭ�ସଂି ଉେ�ଶ୍ୟ ଓ ଏହଭିଳ ିଉେ�ଶ୍ୟଗୁଡକି ପାଇଁ ।

• ମୁଁ େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା /େଦୟେଯାଗ୍ୟ �ିମିୟମ୍ ଗୁଡକି େକୗଣସ ିେବଆଇନ ମା�ମ/ଅପରାଧା�କ କାଯର୍୍ୟକଳାପ / ଅପରାଧର ଲ� ଅଥର୍ରୁ ସ�ିୃ େହାଇନାହିଁ/େହବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଅଥର୍ 
        ହଡପ ନବିାରଣ ଆଇନ, 2002 କମି�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ି�ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍ କୁ ମାନ ିଚଳବି ିଏବଂ ପାଳନ କରବି ି। ମୁଁ ରାଜ ିଓ େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ବୃ�/ିଆବାସକି/ଆଥ�କ �ିତ,ି ଅନ୍ୟ ବୀମା ପଲିସରି �ତି,ି ବୀମାଭୁ� 
        େହବାକୁ ଥିବା ଜୀବନର ସାଧାରଣ �ା�୍ୟ କମି�ା କ�ାନୀକୁ ଏହ ି��ାବ ଦାଖଲ କରାଯିବା ପେର ଏହ ି��ାବ ଫମର୍େର କରାଯାଇଥିବା େକୗଣସ ିବବିରଣୀେର େକୗଣସ ିପରବି�ର୍ନ ସଚୂତି କରବି ିକ�ୁି ବପିଦ 
        ଆଶ�ା ଆର� େହବା ପୂବର୍ରୁ କମି�ା ପଲିସ ିଜାର ିେହବା ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁଟ ିଆେଗ ଘଟଥିାଏ । ମୁଁ ସନୁ�ିିତ କରୁଛ ିେଯ େମା �ାରା େ�ରତି ସମ� 
        ସଚୂନା / ଦ�ାବଜି ଯାହାକ ିଡାକ ମା�ମେର କମି�ା ଏହ ିଫମର୍େର ଉେ�ଖିତ ଇେମଲ୍  ଆଇଡ ିଜରଆିେର କମି�ା “କ�ାନୀ” େୱବସାଇଟ୍ େର 
        ମା�ମେର ଅପେଲାଡ୍  କରାଯାଇଛ ିତାହା େବଧୖ ଦ�ାବଜି ଭାେବ �ହଣ କରାଯିବ ।

ମୁଁ__________________________________ ପୁ�/କନ୍ୟା _________________________________�ର, ସାବାଳକ ଓ 
_____________________________________________ ର ନବିାସୀ ଏତ�ାରା ଔପଚାରକି ଔପଚାରକି ସନୁ�ିିତତା ସହ େଘାଷଣା 
କରୁଛ ିେଯ ଫମର୍ର ବଷିୟବ�ୁକୁ ମୁଁ ଆେବଦନକାରୀ�ୁ ______________________ ପଢ ିଶୁଣାଇବା ସହତି ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ବୁଝାଇଛ ିଏବଂ 
େସ(ପୁ/ମ) ତାହାର ମହ� ବୁଝଛି� ି। ମୁଁ ସତ୍ୟନ�ି ଓ ସଠକି ଭାେବ ତା� (ପୁ/ମ) �ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ଉ�ରଗୁଡକୁି ଲିପିବ� ବା େରକଡର୍ କରଛି ି
ଏବଂ ଆେବଦନକାରୀ ତାହାର ବଷିୟବ�ୁକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝବିା ପେର, ଉପେର ଦ�ଖତ/ଟପିଚ�ି େଦଇଛ� ି।

 
ମୁଁ___________________________(ନୂଆ ପଲିସଧିାରୀ) ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ମୁଁ େଘାଷଣାକାରୀ� �ାରା ବୁଝାଇ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ପର ିଫମର୍ର �ଶ� ଓ ଉ�ରଗୁଡକି ବୁଝଛି ି।

େଘାଷଣା �କୃତ ପଲିସଧିାରୀ� �ାରା �ା�ର କରାଯିବ (ପଲିସ ିଅ�ଗର୍ତ �କୃତ ପଲିସଧିାରୀ େଦୟ �ଦାନକାରୀ ଭାେବ ରହବିା 
େ��େର �ା�ରତି େହବ)

ମୁଁ େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ମୁଁ ଉପେରା� ପଲିସ ିନମ�ର ଅ�ଗର୍ତ �କୃତ ପଲିସଧିାରୀ ଅେଟ ଏବଂ ଏହା େଯ କ�ାନୀକୁ ପୂବର୍ରୁ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା 
ବବିରଣୀେର େକୗଣସ ିପରବି�ର୍ନ ନାହିଁ । ଆହୁରମି�, ମୁଁ ନୂଆ ପଲିସଧିାରୀ ଭାେବ ପଲିସ ିଅ�ଗର୍ତ ଭବଷି୍ୟତେର �ିମିୟମ୍  �ଦାନ କରବିା ଜାର ିରଖିବ,ି 
କାରଣ ___________________________________ ପାଇଁ (�ାନ ଦଅି�ୁ: େଯଉଁଠାେର �କୃତ ପଲିସଧିାରୀ� ବବିରଣୀେର ପରବି�ର୍ନ 
େହାଇଥାଏ, ଯିଏକ ିେଦୟ �ଦାନକାରୀ ଭାେବ ଜାର ିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ� ିକମି�ା େଦୟ �ଦାନକାରୀ �କୃତ ପଲିସଧିାରୀ� ଠାରୁ ଭି� ଅଟ� ିେତେବ 
ଏକ ପଥୃକ୍  େଦୟ �ଦାନକାରୀ �ଶ�ାବଳୀ ପୂରଣ କରାଯିବ)

(େଘାଷଣାକାରୀ� ଦ�ଖତ)

(ନୂଆ ପଲିସିଧାରୀ� ଦ�ଖତ)

(�କୃତ ପଲିସିଧାରୀ�ର ଦ�ଖତ)

Version 3.0

ଅେଟା-େଭ�ିଂ ଫମର୍


