
A. ଚାଷୀଙ୍କର ବବିରଣୀ

1 7 13

2 ତହସି 8 ସମ୍ପର୍କ (ିତା/ସ୍ୱାମୀ) 9 ରିଫାର ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 14

3 10 15

4 11 ମମାଫାଇ ନମବର 16

5 12 17 2 0 / 18 ଋତୁ ଖ୍ରିପ ରଫି

6 ପିନ କ ାଡ 19

20 ଜାତ ି(ଗ ାଟକିଗେ √ଚହି୍ଲ ଦଅିନୁ୍ତ) 21 ଲିଙ୍ଗ (ଗ ାଟକିଗେ √ଚହି୍ଲ ଦଅିନୁ୍ତ) ପୁେୁଷ ମହଳିା

For Office use

Date of Receipt (DD/MM/YY) D D M M Y Y

ଶାଖ୍ା ନାମ

ବଲ /ସହରାଞ୍ଚଲ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ଜମାଖ୍ାତା ନମବର

ଓଡଶିା ସର ାର
ଖାଦୟ କଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି ୟାଣ ବଭିାଗ

ଚାଷୀ କରଜକିେସନ ଫମମ

ଜଲି୍ଲା ନାମ ଫୟାଙ୍କ ନାମ

KMS ଫର୍କ

ପଞ୍ଚାୟତ/ ୱାଡମ ନଂ IFS Code

ଗ୍ରାମ/ ପଲଟ ନଂ ରାସନ ର୍ାର୍କ ନଂ

1

ଆଧାର ନମବର

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ

ପଲଟ ନମବର ଜମି ପରିମାଣ (ଏ ରକର)  ସିମ ଜଲକସଚନର ଉତ୍ସ 
(କ ନା/ିଫଟ/ 
କବାରକୱେ)ପଟ୍ଟା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ କହାଇଥିବା

B. ଚାଷ କହଉଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ

କ୍ର. 

ସଂଖୟା
ତହସି କରକଭନୁୟ ସ ମ ଗ୍ରାମ / କମୌଜା ଖାତା ନମବର ଜମି ମାି  (ଖାତାଦାର)ଙ୍କ ନାମ ଜମି ମାି ଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପ ମ 

(ଉ. ପୁଅ, ନାତ,ି ଭାଗଚାଷୀ 
ଇତୟାଦ)ି

ଅନୁ୍ସୁଚତି ଜନ୍ଜାତିଅନୁ୍ସୁଚତି ଜାତି

କଘାଷଣା  -   ମ ୂ ଏତଦ୍ୱାରା କଘାଷଣା  ରୁଅଛ ି ,ି ଉପକରାକ୍ତ ବବିରଣୀ କମା ଜ୍ଞାତସାରକର ସତୟ ଅକଟ l 
ଯଦ ିମ ୁ ଭୂ ତଥୟ କଦଇଥାଏ, ତାକହକ ଆଇନ ଅନୁସାକର ଦଣି୍ଡତ କହବ ିlApplication No.

ଚାର୍ୀଙ୍କର ଟି ଚହି୍ନ ଫା ସ୍ୱାକ୍ଷର

ଫ.ିଦ୍ର - ଯଦ ିଆଣଙ୍କ ଜମି ଦୁଇଟ ିଖ୍ାତାରୁ ଅଧିର୍ ଖ୍ାତାମର ଅଛ ିର୍ମିବା ମ ାଟଏି ଖ୍ାତାମର ଅଧିର୍ ଲଟ ଥାଏ ତାମେମ  ଅତରିିକ୍ତ ପମକ ଫୟଫୋର ର୍ରନୁ୍ତ l

2



Farmer Code : ଅତରିିକ୍ତ ଫର୍ମ ସଂଖ୍ୟା 

For Office use

Aadhaar No.

B. ଚାଷ ହହଉଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ (କ୍ରମଶଃ ......)

କ୍ର. 

ସଂଖ୍ୟା
ତହସି ହରହେନୁ୍ୟ ସର୍କ ଗ୍ରାମ / ହମୌଜା ଖ୍ାତା ନ୍ମବର ଜମି ମାିର୍ (ଖ୍ାତାଦାର)ଙ୍କ ନ୍ାମ ଜମି ମାିର୍ଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ 

ସମ୍ପର୍କ (ଉ. ପୁ, ନ୍ାତ,ି 

ୋଗଚାଷୀ ଆତୟାଦ)ି

ପଲଟ 
ନ୍ମବର

ଜମି ପରିମାଣ (ଏର୍ରହର) ର୍ସିମ ଜଲହସଚନ୍ର ଉତ୍ସ 
(ହର୍ନ୍ା/ିଫ୍ଟ/ 
ହବାରହବେ)ପଟ୍ଟା ନୁ୍ଯାୟୀ ଚାଷ ହହାଆଥିବା

ଓଡଶିା ସରର୍ାର
ଖ୍ାଦୟ ହଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିର୍ୟାଣ ବେିାଗ
ଚାଷୀ ହରଜହିେସନ୍ ତରିିକ୍ତ ଫ୍ମକ

(ଏହା ର୍ୂଳ ଫର୍ମରର ଥିବା ନର୍ବର ସହ 
ସର୍ାନ ରହବା ଆବଶ୍ୟକ)

Application No.

ଚାଷୀଙ୍କର ଟପି ଚହି୍ନ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର

ହ ାଷଣା  -   ମ  ୂଏତଦ୍ୱାରା ହ ାଷଣା ର୍ରୁଛ ିର୍,ି ଉପହରାକ୍ତ ବବିରଣୀ ହମା ଜ୍ଞାତସାରହର ସତୟ ହଟ l 
ଯଦ ିମ  ୁେୂ ତଥୟ ହଦଆଥାଏ, ତାହହହ ଅଆନ୍ ନୁ୍ସାହର ଦଣି୍ଡତ ହହବ ିl


