
A. NPR ପରବିାର େକାଡ

1. ଆପଣଙ୍କର େରସନ କାଡର୍ aଛ ିକି ହଁ ନା

3. ବ୍ଲକ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ନାମ

1. ରାଜ୍ୟ

2. ଜlିାର ନାମ

NFSA'2013 a ନେର ହତିା କାରୀଙ୍କ େରସନକାଡର୍ ପାi ଁ ଦରଖାs ଫମର୍
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ o ଖାuଟ ିକଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ, oଡଶିା ସରକାର

B. ଠକିଣା
େଯାଗାେଯାଗ (ବtର୍ମାନ) sାୟୀ

4. gାମପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ବା o୍ଵାଡର୍ ନମ୍ଵର

5. gାମ/ପଡା ବା Area(ସହରାଞ୍ଚଳ)

6. ପ୍ଲଟ ନମ୍ଵର/kାଟର୍ର ନମ୍ଵର(ସହରାଞ୍ଚଳ)

7. ପିନ୍ େକାଡ

8. େକେତ ଦନି େହବ ବtର୍ମାନ ଠକିଣାେର ରହୁଛn ି ମାସବଷର୍

C. Ration Card & FPS Details

(ii) କାଡର୍ ନମ୍ଵର

3.eଠାେର uେlଖ କରnୁ ଆପଣ ବtର୍ମାନ େକuଁ କେଣ୍ଟ୍ରାଲ େଦାକାନରୁ ସାମgୀ େନuଛn ିବା େନବାକୁ ଚାହଁୁଛn ି(ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର କାଡର୍ ନାହ)

(AAY/ BPL/ APL/ 
PLO/ RORC)2. ଯଦ ି"ହଁ" (i) େତେବ େକuଁ pକାରର କାଡର୍ aଛି

(c) ଚାuଳ 3Kg eବଂ ଗହମ 2 Kg (e) ଚାuଳ 1 Kg eବଂ ଗହମ 4 Kg

(d) ଚାuଳ 2 Kg eବଂ ଗହମ 3 Kg (f) େକବଳ ଗହମ 5 Kg

1. Location of Digitisation Centre: 2. Centre Code: D D B B X X X

3. Date of Receipt/Digitisation: D D M M Y Y

4. Form No: 5. Addl. Form No.:

6 (ii) HD Code: H

7 (ii) VF Code: V

8 (ii) DEO Code: D

ୁ ୍ର ୁ g ୁ ୁ ( )

k. ସଂଖ୍ୟା ସାମgୀ ସରକାରୀ କେଣ୍ଟ୍ରାଲ େଦାକାନର ନାମ କେଣ୍ଟ୍ରାଲ େଦାକାନର (FPS) େକାଡ

1 ଚାuଳ

8.(i) Signature of DEO

(b ) ଚାuଳ 4 Kg eବଂ ଗହମ 1 Kg

Turn over to fill out rest of the application form.

G. For Office use only

6.(i) Signature of Help 
Desk (HD)

5. ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କେଣ୍ଟ୍ରାଲ େଦାକାନ ବଦଳାiବାକୁ 
ଚାହୁଁଥାn,ି େତେବ ନୂଆ କେଣ୍ଟ୍ରାଲ େଦାକାନର ନାମ o େକାଡ ଦaିnୁ

2 ଗହମ (APL)

7.(i) Signature of Verifying 
Functionary (VF)

3 କେିରାସନିି

4. ଖାଦ୍ୟ ସୁରkା ଆiନ aନୁସାେର ଆଗାମୀ ଦନିେର ଆପଣ େକuଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମgୀ େନବାକୁ ଚାହଁୁଛn ି(@5 kg ଜଣ ପିଛା pତ ିମାସେର) ? ନମି୍ନେର 
ଦଆିଯାi ବା ଘେର ( ) ମାରnୁ l

(a) େକବଳ ଚାuଳ (5 Kg)



k. ନଂ

(1)

NFSA'2013 a ନେର ହତିା କାରୀଙ୍କ େରସନକାଡର୍ ପାi ଁ ଦରଖାs ଫମର୍
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ o ଖାuଟ ିକଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ, oଡଶିା ସରକାର

D. ଦରଖାsକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବବିରଣୀ
ସm ୂଣ୍ଣର୍ ନାମ ଲିଙ୍ଗ 

(M/F/O)
       ଜନ୍ମ ତାରଖି       
(DD-MM-YYYY)

ପରବିାରର ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠା 
ମହଳିାଙ୍କ ସହତି ସmକର୍

େଭାଟର ପରଚିୟପt 
ନମ୍ଵର

ଆଧାର ନମ୍ଵର କମି୍ଵା 
ଆଧାରର enrollment 

ID ନମ୍ଵର

ବାପାଙ୍କ ନାମ ପତ/ି ପtୀଙ୍କ ନାମ

(8) (9)

1

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

2

4

3

6

5

1(b) D(1) sm େର ବା kମିକ ନମ୍ଵର

4A

5. uପsାପନ କରି ବା ନ ପtର ବବିରଣୀ (i) ବାସsାନର pମାଣପt: (ii) ପରଚିୟ pମାଣପt:

ହଁ ନାହ 6A. 6B

1. ମଁୁ େଘାଷଣା କରୁaଛ ିକ,ି ସରକାରଙ୍କର ବjିାପନ ସଂଖ୍ୟା 11642/FSCW dt 17/07/2014ରିଖ େର ବା ଆଠଟ ି(8) ବାଦ େଦବା ମାନଦଣ୍ଡେର େମାର ପରିବାର anଭର୍ୁ k ନୁହn ିl

2. େମା dାରା ଦଆିଯାi ବା uପେରାk ତଥ୍ୟାବଳୀ େମା jାତସାରେର ସଠକ୍ aେଟ l e ପାi ଁ ମଁୁ ଦାୟୀ ରହବି ିl

E. aନ୍ୟାନ୍ୟ ବବିରଣୀ
1 (a) ଦରଖାsକାରୀଙ୍କ ନାମ

ଜjିାସା (pଶ୍ନ) ‐ ଆପଣଙ୍କର aଛ ିକ ି? utର (ହଁ ବା 
ନଁା)

ଯଦ ିହଁ,  େତେବ କାହା ନାମେର ? 
D(1) sm େର ବା kମିକ ନମ୍ଵରଟ ି

େଲଖnୁ

ବଦିୁ୍ୟତ ବା LPG େସବା େଯାଗାଣକାରୀ 
କmାନୀଙ୍କ ନାମ ବଦିୁ୍ୟତ ଡଭିିଜନ ବା LPG ବତିରକଙ୍କ ନାମ

Electric ବା LPG 
Consumer 

Number

ବଦିୁ୍ୟତ ଡଭିିଜନ

3 ଗ୍ୟାସ୍ ସଂେଯାଗ ? େତଳୖ କmାନୀ LPG ବତିରକ

2 ବଦିୁ୍ୟତ ସଂେଯାଗ ? ବତିରକ କmାନୀ

F. Declaration

4. େମାବାiଲ ନମ୍ଵର େମାବାiଲ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ବ୍ୟkିଙ୍କର D(1) େର ବା kମିକ ନମ୍ଵର

Auto Inclusion ପାiଁ D(1) smେର ବା 
ବ୍ୟkିଙ୍କର kମିକ ନମ୍ଵର

ଯଦ ିହଁ, େତେବ auto inclusion 
ତାଲିକାଋ େକuଁ kମିକ ନମ୍ଵର

6. ଆପଣଙ୍କର ପରବିାର େଯାଗେହବା  (Auto Inclusion) ମାନଦଣ୍ଡେର 
anଭର୍ୁ k କ ି?

Signature of AW Worker/ULB functionary LTI / Signature of Applicant



1. ଡଜିଟିାiେଜସନ େସଣ୍ଟର େକାଡ ନମ୍ଵର D D B B X X X 2. ମଳୂ ଫମର୍ ନମ୍ଵର 

k. ନଂ

(1) (8) (9)(2) (3) (4) (5) (6)

3. aତରିkି ଫମର୍ ନମ୍ଵର

(7)

NFSA'2013 a ନେର ହତିା କାରୀଙ୍କ େରସନକାଡର୍ ପାiଁ aତରିିk ଦରଖାs ଫମର୍
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଣ o ଖାuଟ ିକଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ, oଡଶିା ସରକାର

D1. ଦରଖାsକାରୀଙ୍କ aତରିିk ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବବିରଣୀ
ସm ୂଣ୍ଣର୍ ନାମ ଲିଙ୍ଗ 

(M/F/O)
       ଜନ୍ମ ତାରିଖ       
(DD-MM-YYYY)

ପରିବାରର ବେୟାେଜ୍ୟଷ୍ଠା 
ମହଳିାଙ୍କ ସହତି ସmକର୍

େଭାଟର ପରିଚୟପt 
ନମ୍ଵର

ଆଧାର ନମ୍ଵର କମି୍ଵା 
ଆଧାରର enrollment ID 

ନମ୍ଵର

ବାପାଙ୍କ ନାମ ପତ/ି ପtୀଙ୍କ ନାମ

G.1. For Office use only

Signature of AW Worker/ULB functionary

(aତରିିk  ଫ
ମର୍ )

LTI / Signature of Applicant
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