ଅନୁ ସୂଚୀ LIII - ଫାରମ ସଂ. ୮୮

ଅନୁ Oମାଣନ ଫାରମ

Attestation Form
ଉପନାମ (Sur name)
୧. ସଂପୂOO ନାମ (ସୁOO ଅOରେର) ଓରଫ ନାମ, ଯଦି ଥାଏ,
ସହି ତ େକୗଣସି କାଳେର ଯଦି ଆପଣ ଆପଣO ନାମ କିOା
ଉପନାମର େକୗଣସି ଅଂଶ େଯାଗ କରି ଥାOି କିOା କାଟି ଥାOି , ତାହା
ଦୟାକରି ଦଶOାO. |
୨. ବOOମାନର ସଂପୂOO ଠିକଣା (ଅଥOାତ, Oାମ, ଥାନା, ଜିOା ବା
ଘର ସଂଖ9ା, ଗଳି/ସାହି ଓ ପଥ) |

ନାମ

୩. (କ) ସଂପୂOO ଘର ଠିକଣା (ଅଥOାତ, Oାମ, ଥାନା ଓ ଜିOା
ବା ଘର ସଂଖ9ା, ଗଳି/ସାହି ଓ ପଥ) |
(ଖ) ଯଦି ମୂଳତଃ ପାକିOାନର ବାସି Oା େହାଇଥାOି , େସହି
ସOାୟO ଉପନି େବଶେର Oବା ଠିକଣା ଓ ଭାରତୀୟ ସଂଘକୁ
େଦଶାOର ଗମନର ତାରି ଖ |
୪. ବିଗତ ପାO ବଷO ମOେର ଆପଣ େଯଉଁ େଯଉଁ Oାନେର ଏକ
ବଷOରୁ ଅOକ କାଳ ବାସ କରି Oେଲ, ତାହାର ବିବରଣୀ |
ଠାରୁ
ପଯ9OO
ବାସOାନର ସଂପୂOO ଠିକଣା(ଅଥOାତ, Oାମ, ଥାନା ଓ ଜିOା ଘର ସଂଖ9ା,
ଗଳି/ସାହି ଓ ପଥ) |

୫. (କ) ପିତାOର ସଂପୂOO ନାମ, ଓରଫ ନାମ ଯଦି ଥାଏ, ତାହା ମO
ଦଶOାଇେବ|
(ଖ) ବOOମାନର ଡାକ ଠିକଣା (ଯଦି ମୃତ, େଶଷ ଠିକଣା ଦିଅO.)
(ଗ) Oାୟୀ ଘର ଠିକଣା
(ଘ) ବୃ Oି
(ଙ) ଯଦି େସବାେର ଥାଆOି , େତେବ ପଦନାମ ଓ ପଦୀୟ ଠିକଣା
ଦିଅO. |

(କ)

୬. (୧) ଗOୀୟତା :(କ) ପି ତାOର
(ଖ) ମାତାOର
(ଗ) ପତିOର
(ଘ) ପOୀOର

(କ)

(୨) ଜନOOାନ :(କ) ପତିOର
(ଖ) ପOୀOର

(ଖ)
(ଗ)
(ଘ)
(ଙ)

(ଖ)
(ଗ)
(ଘ)
(କ)
(ଖ)
Oମଶଃ…

୭. (କ) ଠିO ଜନO ତାରି ଖ
(ଖ) ବOOମାନର ବୟସ
(ଗ) ମାOିକୁ 9େଲସନ େବଳକୁ ବୟସ

(୨)
(କ)
(ଖ)
(ଗ)

୮. (କ) ଜନOOାନ ଓ ଏହା େକଊଁ ଗଜ9 ଓ ଜି Oା େର ଅବOି ତ ଅେଟ
(ଖ) ଆପଣ େକଊଁ ଗଜ9 ଓ ଜିOା ର ଅଟOି

(କ)
(ଖ)

୯. (କ) ଆପଣOର ଧମO କଅଣ?
(ଖ) ଆପଣ ଅନୁ ସୁ ଚିତ ଜାତି/ ଅନୁ ସୁ ଚିତ ଜନଜାତି ର େଳକ ଅଟOି
କି? ଉOର “ ହଁ ” କିOା “ ନଁା ” ଦିଅO. ଏବଂ ଯଦି ଉOର “ ହଁ ”
ଅେଟ, ଜାତି/ଜନଜାତି ର ନାମ େଲଖO.|

(କ)
(ଖ)

୧୦. ୧୫ ବଷO ବୟସ ଠାରୁ ବିଦ9ାଳୟ ଓ ମହାବିଦ9ାଳୟ ଗୁଡିକେର
ଅOୟନ ବଷO ସହି ତ ଶି Oା OାOି ର Oାନ ଦଶOାଇ ଶି Oାଗତ ଅହOତା |
ବିଦ9ାଳୟ/ମହାବିଦ9ାଳୟର ନାମ ଓ ସଂପୁOO ଠିକଣା
Oେବଶ ତାରି ଖ

୧୧. ଆପଣ ଯଦି େକୗଣସି ସମୟେର କମO ନି ଯୁO ଥାOି , େତେବ
ତାହାର ବିOOତ ବିବରଣୀ ଦିଅO. |
ଧାରଣ କରି Oବା ପଦର ନାମ ବା
କାଳାବO
କାଯ9Oର ବOOନା
ଠାରୁ

୧୨. ଆପଣ େକେବ େକୗଣସି ଅପଗଧେର ନ9ାୟାଳୟ ଦOାଗ େଦାଷୀ
ସାବ9O େହାଇଛOି କି?
ଯଦି ଉOର “ ହଁ ” ହଏ
ୁ , େତେବ େଦାଷ ସାବ9Oି ଓ ଦOାେଦଶର
ସଂପୁOO ବିବରଣୀ ଦିଅO. |
୧୩. ଆପଣOୁ ଜାଣି Oବା ଆପଣO ଅOଳର ଦୁ ଇ ଜଣ ଦାୟି ତOସଂପO
ବ9Oି Oର ନାମ ବା ଦୁ ଇ ଜଣ Oମାଣ ପୂରୁଷO ନାମ |

ପଯ9OO

ପରିତ9ାଗ ତାରି ଖ

ଉOୀOO େହାଇOବା ପରୀOା

କାଯOାଳୟ, ଫାମO ବା OତିOାନର ସଂପୁOO ଠିକଣା

୧.
୨.
Oମଶଃ…

(୩)
ମୁଁ Oମାଣି ତ କରୁ ଅଛି େଯ, ଉପରଲି Oତ ତଥ9 େମାର ସେବOାOମ Oାନ ଓ ବିଶOାସମେତ ଶୁO ଓ ସଂପୁOO ଅେଟ | ସରକାରO
ଅOନେର ନିଯୁOି ପାଇବା ନି ମିO େମାର ଉପଯୁ Oତାକୁ Oୁ OO କରୁ Oବା ଭଳି େକୗଣସି ପରି Oିତି Oବା ବିଷୟେର ମୁଁ ଅବଗତ ନୁ େହଁ |

OାଥOୀOର ସOାOର : -

|

ତାରି ଖ

:-

|

Oାନ

:-

|

( OମାଣପOଟି ଜେଣ େଗେଜଟଭୁ O ଅOକାରୀ ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ9 ବା ନି ଯୁOିଦାତା OାOକାରୀO ଦOାଗ ବିହିତ େହାଇOବା ଅନ9
OାOକାରୀO ଦOାଗ ସOାOରି ତ େହବ )

Oମାଣି କୃତ କରୁ ଅଛି େଯ, ମୁଁ Oୀ/Oୀମତୀ
ବିଗତ

ବଷO

, ପିତା Oୀ

Oୁ

ମାସ ଧରି ଜାେଣ ଏବଂ ତାO ଦOାଗ ଦିଆଯାଇOବା ବିବରଣୀମାନ େମାର ସେବOାOମ

Oାନ ଓ ବିଶOାସମେତ ଶୁO ଅେଟ |

Oାନ : -

ସOାOର : -

ତାରି ଖ : -

ପଦନାମ ବା ପଦ ମଯ9Oାଦା ଓ ଠିକଣା

ବି.O.- ଏହି ପରି ଚୟ OମାଣପOେର ସOାOର କରି ବା OାOକାର ନିମOଲିOତ ବ9OିମାନOୁ ମO ସରକାର ସଂOସO Oଦାନ କରି ଅଛOି :୧. ଘେଗଇ ମହାବିଦ9ାଳୟର ଅOO ଏବଂ ସOୀକୃ ତ ଉOବି ଦ9ାଳୟ ଓ ମOବି ଦ9ାଳୟର Oଧାନ ଶି Oକ
୨. େପାOମାOର (ଅବି ଭାଗୀୟ େପାOମାOର ନ େହାଇ େକବଳ ପୂOOକାଳୀନ ସରକାରୀ କମOଗରୀ େହାଇOେଲ)
୩. Oାମ ପOାୟତ ନି ରୀOକ

***************************

