�ାନା�ର/ହ�ା�ର ପାଇଁ ଫମର୍

(ଏହି ଦଲିଲ ପଲିସି ଦ�ାବିଜର ଅନୁ େମାଦନ ପୃ�ାେର କିମ�ା ଏକ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ �ା� େପପର୍େର ମୂଳ ପଲିସି
ଦ�ାବିଜ ସହିତ �ଦାନ କରାଯିବ)

ମୁଁ, ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ନଂ. _________________________________________ ("ପଲି ସ"ି )ର ଧାରକ ଯାହା କାନାରା ଏଚଏସ୍ବିସି ଓରିଏ�ାଲ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ କମସର୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସୁରାନ� କ�ାନୀ
ଲିମିେଟଡ୍ ("କ�ାନୀ") �ାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏତ�ାରା ପଲିସି ଅ�ଗର୍ତ େମାର ଅଧିକାର ଓ ଲାଭଗୁଡକ
ି ୁ �ାନା�ର/ହ�ା�ର ନିେମ�ା�� ସପ�େର କରୁଛି
�ୀ/କୁ ମାରୀ/ଏମ୍/ଏସ୍ _______________________________________________ ("ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା") ଏଠାେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ସ�ର୍ାବଳୀ ଅନୁ ସାେର ।
ସ�ର୍ମଳ
ୂ କ

ସ�ୂ�ର୍

ହ�ା�ରର �କାର (େଯଉଁଟ ି �ଯୁଜ୍ୟ ତାହା ଉପେର ଟିକ୍ ଚି� ଦିଅ�ୁ )

�ାନା�ର / ହ�ା�ର ପାଇଁ କାରଣଗୁଡକ
ି (େକୗଣସି େଗାଟିଏେର ଟିକ୍ ଚି� ମାର�ୁ )

ର ମୂଲ୍ୟବାନ

େ�ମ ଓ େ�ହ କାରଣରୁ;

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ _________________________________________________

ବିେବଚନା କାରଣରୁ ଏବଂ____________

ଦୟାକରି ଆପଣ� ସଦ୍ୟତମ ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବିବରଣୀ ଆମ ସହିତ ଅଦ୍ୟତନ କର�ୁ ।*

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ର ବିବରଣୀ (ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା ଏକ କେପର୍ାେରଟ୍ ସଂ�ା େହାଇଥିବା େ��େର �ାଧିକୃ ତ ବ୍ୟ�ିମାନ�ର ବିବରଣୀ ସ�ିେବଶ କରାଯିବ)
ନାମ
ପିତା� ନାମ/�ାମୀ� ନାମ
�ହୀତା�ର ଫେଟା
(ବା�ତାମୂଳକ ଯଦି ବାଷ�କ
�ି ମିୟମ୍ ଟ. 10,000 ରୁ
ଅଧିକ େହାଇଥାଏ)

ଠିକଣା
େଟଲିେଫାନ୍ ନମ�ର
*ଇେମଲ୍ ଆଇଡି
*େମାବାଇଲ୍ ନମ�ର
ଜନ� ତାରିଖ

ମହିଳା ଧୂ�ପାନକାରୀ

ପୁରୁଷ

ଲି�

ଶି�ା

ଅଶି�ିତ

�ାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଉ� ବିଦ୍ୟାଳୟ

�ାତକ

େବୖବାହିକ �ିତ ି

ଅବିବାହିତ

ବିବାହିତ

ବିଧବା(ବିପ�ୀକ)

ଛାଡପ��ା�

ହଁ

ନା
�ାତେକା�ର

େପଶାଦାର

�ହୀତା� ବୃ �ି __________________________________________________________ ଚାକିରୀ ନାମ ______________________________________
କ�ାନୀ ନାମ ___________________________________________________________ ବ୍ୟବସାୟ/କ�ର୍ବ୍ୟର �କୃ ତ ି _____________________________
ଜାତୀୟତା
ଆବାସିକ �ିତ ି

ଭାରତୀୟ
ନିବାସୀ

**ଅଣ-ନିବାସୀ

ବିେଦଶୀ ନାଗରିକ

ପିଆଇଓ

**ବାସ�ାନ େଦଶ _________________________________________ (ଅଣ-ନିବାସୀ �ିତ ି ଓ ବାସ�ାନ େଦଶ ଉପେର ନିଭର୍ର କରି �ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବା�ତାମୂଳକ, ଅଧିକ ଦ�ାବିଜ
ମଗାଯାଇପାେର/ଆବଶ୍ୟକ େହାଇପାେର)
ଆପଣ ୟୁ ଏସ୍େର ଥିବା େବେଳ ଏହି ଅନୁ େରାଧ କରୁଛ�ି କି?

ହଁ

ନା

ସିେକୱାଇସି ନଂ
* -ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ ।
** -ଯଦି ଆବାସିକ �ିତ ି ଅଣନିବାସୀ କିମ�ା ବାସ�ାନ େଦଶ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛ ି େହାଇଥାଏ େତେବ ଦୟାକରି ଆମର େୱବସାଇଟ୍େର ଉପଲ� ଏଫ୍ଏଟିସଏ
ି /ସିଆର୍ଏସ୍ �ଶ�ାବଳୀ ଦାଖଲ କର�ୁ ।

�ହୀତା� ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ବିବରଣୀ
ବ୍ୟା� ନାମ
ବ୍ୟା� ଶାଖା ଠିକଣା
ବ୍ୟା� ଏକାଉ� �କାର

େସଭି�ସ୍

(ଚୟନିତ ଏକାଉ� ଏନଆର୍ଇ କି*:

କେର�

ନା)

ଏମଆଇସିଆର୍ େକାଡ୍

ବ୍ୟା� ଏକାଉ� ନମ�ର
ଆଇଏଫଏସ୍ସି େକାଡ୍

ହଁ

**ପ୍ୟାନ କାଡର୍ ନମ�ର

* ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ� େ��େର ଦୟାକରି ଆମର େୱବସାଇଟ୍େର ଉପଲ� ଏଫଏଟିସଏ
ି ନସିଆରଏସ୍ �ଶ�ାବଳୀ ଦାଖଲ କର�ୁ ।
**-ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ ।
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�ାନା�ର/ହ�ା�ର ପାଇଁ ଫମର୍

(ଏହି ଦଲିଲ ପଲିସି ଦ�ାବିଜର ଅନୁ େମାଦନ ପୃ�ାେର କିମ�ା ଏକ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ �ା� େପପର୍େର ମୂଳ ପଲିସି
ଦ�ାବିଜ ସହିତ �ଦାନ କରାଯିବ)

(‘ବାତିଲ୍ େହାଇଥିବା’ େଚକ୍ର ନକଲ ବା କପି ଦାଖଲ କର�ୁ (ଏକାଉ� ନମ�ର/ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ ‘ମୁ�ିତ’ େହବା ସହିତ) କିମ�ା ପାସ୍ବହିର �-�ମାଣିତ ନକଲ କିମ�ା ପାସ୍ବହିର �-�ମାଣିତ ନକଲ (ଏକାଉ�
ନମ�ର/ଏକାଉ�ଧାରୀ� ନାମ ‘ମୁ�ିତ’ େହବା ସହିତ) କିମ�ା �-�ମାଣିତ ବ୍ୟା� ବିବରଣୀ । ଏନଆର୍ଇ େଦୟ �ଦାନ େ��େର ଏନଆର୍ଇ ଏକାଉ�ରୁ କରାଯାଇଥିବା �ି ମିୟମ୍ କାରବାରଗୁଡକ
ି ୁ �ତିଫଳିତ କରୁଥିବା
ବ୍ୟା� ବିବରଣୀ କିମ�ା ଏହି ସ�କର୍େର ବ୍ୟା�ରୁ ଏକ େଘାଷଣା ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ)

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ� ସହିତ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� ସ�କର୍ (ର� ସ�କର୍ୀୟ /ପତି ବା ପ�ୀ/ଋଣକ�ର୍ା ଉେ�ଖ କର�ୁ ): ________________________
�ହୀତା�ର ପୂବର୍ଗାମୀ ବ୍ୟ�ି /ପୂବର୍ବ�ର୍ୀ �ହୀତା (�ଯୁଜ୍ୟ ଯଦି ପଲିସି ପୂବର୍ରୁ ହ�ା�ର କରାଯାଇଥାଏ):
ନାମ _____________________________________________________________________________________________________________
ଜାତୀୟତା ________________________________ ବୃ �ି ___________________________ େଟଲିେଫାନ୍ ନମ�ର ______________________________
�ହୀତା� �ାରା େଦୟେଯାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର �ି ମିୟମ୍ଗୁଡକ
ି
(�ାନ ଦିଅ�ୁ େଯ େଯଉଁଠାେର ଭବିଷ୍ୟତର �ି ମିୟମ୍ଗୁଡକ
ି ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/ �ହୀତା� �ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, େତେବ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/ �ହୀତା େଦୟ �ଦାନକାରୀ ବା େପୟର ଫମର୍ ସେମତ
ଆବଶ୍ୟକ ଦ�ାବିଜଗୁଡକ
ି �ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ)
ହଁ

ନା

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� େକୱାଇସି ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ�ାବିଜଗୁଡକ
ି ର ତାଲି କା (�ହୀତା ଜେଣ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ େହାଇଥିବା େ��େର, ସମପର୍ଣକାରୀ ଏହି ହ�ା�ର ଫମର୍ ସହିତ �ହୀତା�ର
େକୱାଇସି ଦ�ାବିଜ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ ।)

ପରିଚୟ �ମାଣ

ପାସେପାଟର୍

ପ୍ୟାନ କାଡର୍

ଠିକଣା �ମାଣ

େଟଲିେଫାନ୍ ବିଲ୍

ଇେଲକ�ି� ବିଲ୍

େଭାଟର ଆଇଡି କାଋଡ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଆୟ �ମାଣ ଏବଂ/କିମ�ା ପା�ି ବା ଫ�ର ଉ�ର �ମାଣ

(ଏହି ଦଲିଲ ସହିତ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସମ� ସମଥର୍ନକାରୀ �ମାଣ/ଗୁଡକ
ି ଓ ଦ�ାବିଜ �-�ମାଣିତ େହବା ସହିତ ନିମ� େଗେଜେଟଡ୍ ଅଧିକାରୀ� �ାରା ସତ୍ୟ �ମାଣୀକରଣ ବା ଆେଟେ�ସନ୍ େହବା ଆବଶ୍ୟକ
େଯପରି ଭାରତ ସରକାର� �ାରା ନି�ର୍ାରିତ େହାଇଛି/ଆମର କ�ାନୀର �ାଧିକୃ ତ କମର୍ଚାରୀ (ଆମର କେପର୍ାେରଟ୍ ଏେଜ�ମାନ�ୁ ଅ�ଭୁର୍� କରି)/ଏକ ରା�ାୟ� ବ୍ୟା�ର ଶାଖା �ବ�କ ।)

ଯଦି ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ର ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା/େନାମିନ ି ଜେଣ ରାଜେନୖତକ
ି ଭାେବ ଉନ��
� ବ୍ୟ�ି େହାଇଥା�ି*?

ହଁ

ନା

ଯଦି ହଁ, ଦୟାକରି ବିବରଣୀ �ଦାନ କର�ୁ

[* ପିଇପିମାେନ େହଉଛ�ି େସହି ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ େଯଉଁମାେନ ଏକ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ/ରାଜେନତା� ସହିତ ଜଡିତ େହାଇଥା�ି କିମ�ା େହାଇଛ�ି କିମ�ା ଭାରତେର କିମ�ା ବିେଦଶେର େକୗଣସି ମ�ଣାଳୟ/ସରକାର/ରାଜ୍ୟ �ାରା
ଅଧିକୃ ତ ଏ�ର�ାଇଜ୍/ନ୍ୟାୟିକ ସଂ�ା/େସନା/େପାଲିସେର େକୗଣସି ବରି� ଭୂମିକାେର ଅଛ�ି କିମ�ା େସହି ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ େଯଉଁମାନ�ର ନିକଟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ�ା ସହେଯାଗୀ ଉ� �ମତାେର ରହିଛ�ି) ।]
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�ାନା�ର/ହ�ା�ର ପାଇଁ ଫମର୍

(ଏହି ଦଲିଲ ପଲିସି ଦ�ାବିଜର ଅନୁ େମାଦନ ପୃ�ାେର କିମ�ା ଏକ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ �ା� େପପର୍େର ମୂଳ ପଲିସି
ଦ�ାବିଜ ସହିତ �ଦାନ କରାଯିବ)

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� େନାମିନ�
ି ବିବରଣୀ (ଯଦି ସମପର୍ଣ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ� ସପ�େର େହାଇଥାଏ େତେବ �ଯୁଜ୍ୟ ଓ ବା�ତାମୂଳକ)

ନାମ ____________________________________________ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� ସହିତ େନାମିନ�
ି ସ�କର୍ ___________________________________________
େନାମିନ�
ି ଜନ� ତାରିଖ _________________________________________________ ନାମା�ନ ଶତକଡା __________________________________________________
ନିଯୁ� ବ୍ୟ�ି� ନାମ (�ଯୁଜ୍ୟ ଯଦି େନାମିନ ି େହଉଛ�ି ଜେଣ ନାବାଳକ) __________________________________________________________________________________
େନାମିନ�
ି ସହିତ ନିଯୁ� ବ୍ୟ�ି� ସ�କର୍ ___________________________ ନିଯୁ� ବ୍ୟ�ି�/ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ� ଦ�ଖତ ____________________________________________

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା� ମାଲି କାନାେର ଥିବା ପୂବର୍ବ�ର୍ୀ ଜୀବନ ବୀମା ପଲି ସର
ି ବିବରଣୀ (ତା� ନାମେର ନ୍ୟ� େହାଇଥିବା ପଲି ସଗ
ି ୁଡକ
ି ୁ ଅ�ଭୁର୍� କରି)
[ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁ ଏ ଏକ ଅତିର�
ି ପରିଶ�
ି ବ୍ୟବହୃ ତ େହାଇପାେର]

ପଲି ସି ନମ�ର/ପଲି ସି ଜାରି କରିଥିବା
ଜୀବନ ବୀମା କ�ାନୀ

ଏକକ/ନିୟମିତ

ବାଷ�କ �ି ମିୟମ୍

ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ ଏବଂ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା
ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି େଯ କ�ାନୀ �ାରା ହ�ା�ର/ସମପର୍ଣର ଏହି ଦଲିଲର �ା�ି ତାରିଖ ବୀମା ଆଇନ, 1938 (ସଂେଶାଧିତ େହାଇଥିବା ପରି) ର ଧାରା 38 ଅ�ଗର୍ତ ବି��ି ଭାେବ ବିେବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠାେର ନାମିତ
ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା ପଲିସି ଅ�ଗର୍ତ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର େହେବ ଏବଂ ସମ� େଦୟତା ଓ ଇକୁ ୍ୟଟି ବହନ କରିେବ େଯଉଁଥିକୁ ମୁଁ ଅଧୀନ� ଅେଟ, �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁ ସାେର ହ�ା�ର/ସମପର୍ଣ ତାରିଖେର
। ମୁଁ ଆହୁ ରମ
ି � ସୁନ�
ି ି ତ କରୁଛି େଯ ପଲିସି ହ�ା�ର/ସମପର୍ଣ କରୁନାହିଁ ଯାହାକି ବିବାହିତ ମହିଳା� ସ��ି ଆଇନ, 1874 ର ଧାରା 6 ଅ�ଗର୍ତ ନିଆଯାଇଛି ।
ମୁଁ େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ମୁଁ େମା ନିଜ ଇ�ାେର ପଲିସି ହ�ା�ର/ସମପର୍ଣ କରୁଛି ଏବଂ ସୁନ�
ି ି ତ କରୁଛି େଯ ହ�ା�ର/ସମପର୍ଣ ଅକପଟ ଅେଟ, େମାର ପଲିସଧ
ି ାରକ� �ାଥର୍େର, ଜନହିତେର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ
ଉେ�ଶ୍ୟେର ନୁ େହଁ । ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି େଯ କ�ାନୀ ଏହି ହ�ା�ର/ସମପର୍ଣକୁ କ�ାନୀ �ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାେର ଯଦି ପୂବର୍ରୁ ଉେ�ଖିତ େକୗଣସି ଅସତ୍ୟ େବାଲି ଜଣାପେଡ । ମୁଁ ଏତ�ାରା କ�ାନୀକୁ ପଲିସି ଦ�ାବିଜ
ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ୁ କ�ାନୀର େରକଡର୍େର ସମପର୍ଣ ପ�ି କରଣ କରିବା ପେର େ�ରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଉଭୟ ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକ ାରୀ ଏବଂ ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ୁ ସମ� ଭବିଷ୍ୟତର
େଯାଗାେଯାଗ େ�ରଣ କରିବା ପାଇଁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛି ।
ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି େଯ ସ�ର୍ମଳ
ି ସମପର୍ଣ ଉପେର ଏକ ଋଣ ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର େହବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ସମପର୍ଣ �ହଣକାରୀ�/�ହୀତା�
ୂ କ ସମପର୍ଣ େ��େର, ମୁଁ ଜେଣ �ହୀତା ଭାେବ ପଲିସର
ପଲିସି ଅ�ଗର୍ତ ଲାଭଗୁଡକ
ି �ା�ି କ�ାନୀର ଏକ େବୖଧ ଓ ଯେଥ� ଡିସଚାଜର୍ େହବ ।
ମୁଁ/ଆେମ କ�ାନୀକୁ େମାର େକୱାଇସି ବିବରଣୀ ନିେମ�ା�� ଠାରୁ / ସହିତ ମାଗିବା/ ଗ�ିତ ରଖିବା କିମ�ା/ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ �ାଧିକାର �ଦାନ କରୁଛି (i) ସରକାରୀ ଏବଂ/କିମ�ା ନିୟାମକ କ�ୃର୍ପ�, (ii) ବୀମା
ରିେପାଜିେଟାରୀ (iii) ସିଇଆରଏସ୍ଏଆଇ/ୟୁ ଆଇଡିଏଆଇ (iv) ପୁନଃବୀମାକାରୀ କ�ାନୀ/ଗ�ପ୍ କ�ାନୀଗୁଡକ
ି /ଡା�ରଖାନା କିମ�ା ନିଦାନମୂଳକ େକ�ଗୁଡକ
ି /ଅନ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀଗୁଡକ
ି କିମ�ା ତୃ ତୀୟ ପ�ଗୁଡକ
ି ଦାୟ�ହଣ
ମୂଲ୍ୟା�ନ, ଦାବି ବା େକ�ମ୍ ଅନୁ ସ�ାନ/ବେ�ାବ�, େକୱାଇସି �ାମାଣିକତା, ପଲିସି ସଭ�ସଂି ଉେ�ଶ୍ୟ ଓ ଏହିଭଳି ଉେ�ଶ୍ୟଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ।

ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ�ର ଦ�ଖତ/ଟିପଚି�
ନାମ, ପଦବୀ ଓ ଅଧିକାରିକ େମାହର (ଯଦି �ହୀତା ଏକ କ�ାନୀ/ବ୍ୟା� େହାଇଥାଏ)

ହ�ା�ର �ହଣକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ�ର ଦ�ଖତ/ଟିପଚି�
ନାମ, ପଦବୀ ଓ ଅଧିକାରିକ େମାହର (ଯଦି �ହୀତା ଏକ କ�ାନୀ/ବ୍ୟା� େହାଇଥାଏ)
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�ାନା�ର/ହ�ା�ର ପାଇଁ ଫମର୍

(ଏହି ଦଲିଲ ପଲିସି ଦ�ାବିଜର ଅନୁ େମାଦନ ପୃ�ାେର କିମ�ା ଏକ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ �ା� େପପର୍େର ମୂଳ ପଲିସି
ଦ�ାବିଜ ସହିତ �ଦାନ କରାଯିବ)

ତାରିଖ

େଘାଷଣା ଯଦି ଏହି ଫମର୍େର �ାନୀୟ ଭାଷାେର �ା�ର କରାଯାଇଥାଏ/ ଟିପଚି� ଦିଆଯାଇଥାଏ
ମୁଁ ଏତ�ାରା େଘାଷଣା କରୁଛି େଯ ମୁଁ ଏହି ଫମର୍ର ବିଷୟବ�ୁ କୁ ପଲିସଧ
ି ାରୀ �ୀ/ଶୀମତୀ/କୁ ମାରୀ _____________________________________�ୁ _______________________________
ଭାଷାେର ବୁ ଝାଇଛି ଏବଂ ପଲିସଧ
ି ାରୀ େମା ଉପ�ିତେି ର େସଥିେର ଥିବା ବିଷୟବ�ୁ କୁ ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ବୁ ଝବ
ି ା ପେର ଟିପଚି�(ଗୁଡକ
ି ) ଲଗାଇଛ�ି/ଇଂରାଜୀକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଭାଷାେର �ା�ର କରିଛ�ି ।

େଘାଷଣାକାରୀ� ଦ�ଖତ ___________________________________େଘାଷଣାକାରୀ� ନାମ ______________________________________________
�ାନ ______________________ ତାରିଖ_____________________

ସା�ୀ (ଦୟାକରି �ାନ ଦିଅ�ୁ େଯ ସା�ୀ ସାବାଳକ େହବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚୁ�ି କରିବା ପାଇଁ େଯାଗ୍ୟ େହବା ଉଚିତ)
ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ ଏବଂ ସମପର୍ଣ �ହଣକାରୀ/�ହୀତା ଏହି ଦଲିଲକୁ ନି�ାଦନ କରିଛ�ି ଏବଂ ହ�ା�ରକାରୀ/ସମପର୍ଣକାରୀ ଏବଂ ସମପର୍ଣ �ହଣକାରୀ/�ହୀତା�ର ଦ�ଖତ/ଟିପଚି�
ଉପେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ତାରିଖ �ାନେର େମା ଉପ�ିତେି ର େଦଇଛ�ି ।

ସା�ୀ� ଦ�ଖତ ___________________________________ପୂ�ର୍ ନାମ ____________________________ ସା�ୀ� ଠିକଣା_______________________

aତାରିଖ

ନିେ�ର୍ଶାବଳୀ:

ଆଂଶିକ ସମପର୍ଣ େ��େର, ଦୟାକରି ଆଂଶିକ ସମପର୍ଣ ଦଲିଲ ପରିଶ�
ି େର ସ�ୂ�ର୍ ବିବରଣୀ �ଦାନ କର�ୁ ।
ଆପଣ� ପଲିସେି ର ଅେଟା େଭ�ିଂ ଧାରା ଲାଗୁ େହବା େ��େର ଏବଂ ବୀମାଭୁ� ବ୍ୟ�ି ସାବାଳକ� �ା� କରିଥିବା େ��େର, ଅନୁ େରାଧକୁ ନିମ�ଲିଖିତ େକୗଣସି ଦ�ାବିଜ ପ୍ୟାନ କାଡର୍/ପାସେପାଟର୍/�ାଇଭିଂ
ଲାଇେସନ�େର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି ଦୃ �ା�ମୂଳକ ଦ�ଖତଗୁଡକ
ି �ଦାନ କରିବା ପେର େକବଳ ��ିୟାକୃ ତ କରାଯିବ?
ମୁଁ ବୁ ଝଛ
ି ି ଓ ରାଜି େଯ ଏହି ଫମର୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଥର୍ ନୁ େହଁ େଯ ଅନୁ େରାଧକୁ �ହଣ କରାଯିବ ।
ଦୟାକରି ଫମର୍କୁ େକବଳ ଓଡ଼ିଆ େର ପୂରଣ କର�ୁ ।
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଭାଷାେର େକୗଣସି ଅସହମତି ଘଟଣାେର, ଇଂରାଜୀ ସଂ�ରଣ ବଳବ�ର ରହିବ ।
ଟପ୍-ଅପ୍ ଅନୁ େରାଧଗୁଡକ
ି , ବୀମାଭୁ� ରାଶିେର ବୃ �ି କିମ�ା �ାସ, ପା�ିଗୁଡକ
ି େର ପରିବ�ର୍ନଗୁଡକ
ି (ଯଥା ପା�ି ପରିବ�ର୍ନ ଓ ପୁନଃନିେ�ର୍ଶକରଣ), ପଲିସଗ
ି ୁଡକ
ି ର ପୁନଃ�ବ�ର୍ନ, େଯେକୗଣସି ଅନୁ େରାଧ ଯାହା
�ି ମିୟମ କିମ�ା ପଲିସି େବୖଶ�
ି ୍ୟର ପରିବ�ର୍ନେର ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ େଯେତେବେଳ �ାହକ ଜଣକ ୟୁ ଏସ୍େର ରହିଥା�ି । ଆେମ �ଯୁଜ୍ୟ ୟୁ ଏସ୍ ଆଇନ ଆଧାରେର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ପଲିସି ସଭ�ସଂି ଅନୁ େରାଧକୁ
�ତିବ�ିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ସଂର�ିତ ରଖିଥାଉ । ଦୟାକରି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର କଲ୍ େସ�ରକୁ ସହ ସ�କର୍ କର�ୁ ।
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ପଲିସ/ି ଆେବଦନ ସଂଖ୍ୟା
େକବଳ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନିମେ� ଉ�ି�

�ାରା �ା� _________________________________________________________

(ଦୟାକରି ଉପେର କମର୍ଚାରୀ� ନାମ ଉେ�ଖ କର�ୁ

ବ୍ୟା� କମର୍ଚାରୀ

ଦ�ଖତ

ନାମ ଓ ପଦବୀ)

�ା�ି ତାରିଖ ଓ ସମୟ ____________________________________________________________
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