
“ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013 ଅଧିନରର 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ରରସନକାର୍ଡ ପାଇଁ ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଫର୍ଡ” ପୂରଣ କରିବା ପାଇ ଁସହାୟକ ନରିଦଡଶାବଳୀ 

1. ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013 ଅଧିନରର ନୂତନ ରରସନକାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ର ାଗ୍ୟ ପରବିାର (ରକୌଣସ ିଅନୁଷ୍ଠାନ 
 ଥା - ସ୍କଲୁ, କରଲଜ, ହରେଲ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଇତୟାଦ୍ ିନୁରହେଁ) ରାଜୟ ଖାଦ୍ୟ ର ାଗ୍ାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲୟାଣ ବଭିାଗ୍ ଦ୍ୱାରା 
ନରି୍ଦ୍ଡାରତି ଫମଡରର ଆରବଦ୍ନ କରବିାକୁ ପର୍ବି l 

2. ଫମଡରର ସାତଟ ି(A, B, C, D, E. F, G) ବଭିାଗ୍ ଅଛ ିl  ଆରବଦ୍ନକାରୀ B, C. D, E ଓ F ବଭିାଗ୍ ପରୂଣ 
କରବି ଓ ଅତୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ନକଲ ଦ୍ାଖଲ କରରିବ l ‘A’ ଓ ‘G’  ବଭିାଗ୍ଟ ିର୍ଜିଟିାଇରଜସନ ପଞି୍ଜକରଣ 
ରକନ୍ଦ୍ରରର ନରୟାଜତି କମଡୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୂଣ କରା ିବ l ଫମଡଟ ିମଖୁୟତଃ ଓର୍ଆି ଭାଷାରର ପୂରଣ ରହବ l  ଏହ,ି ଫମଡରର 
ଥିବା ନମବର ଗ୍ୁର୍କି ଇଂରାଜୀରର ରଲଖା ାଇପାରର l 

3. ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ରର ବଭିିନ୍ନ ଭାଗ୍ ପରୂଣ କରବିା ପାଇେଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ନମିନରର ଦ୍ଆିଗ୍ଲା : 

ଭାଗ ସଂଖୟା– A : A. NPR ପରବିାର ରକାଡ଼ – ଏହା ପଞି୍ଜକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଅଧିକାରୀ ପରୂଣ କରରିବ l 

4. ଭାଗ ସଂଖୟା – B :  ଠକିଣା – ଏହ ିବଭିାଗ୍ରର ଆରବଦ୍ନକାରୀ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ଡମାନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଠକିଣା ଉରେଖ କରରିବ l 
ବର୍ତ୍ଡମାନ ର ଉେଁଠାରର ଆରବଦ୍ନକାରୀ ବାସ କରୁଥିରବ ଏବଂ ର ଉେଁ ଠକିଣାରର ତାଙ୍କ ସହ ର ାଗ୍ାର ାଗ୍ କରରିହବ ତାହା 
ବର୍ତ୍ଡମାନର ଠକିଣା ରହବ l  ସ୍ଥାୟୀ ଠକିଣା (Permanent Address) ଅଥଡ ର ଉେଁଠାରର ସମ୍ପକୃ୍ତ ପରବିାରର ଉତ୍ପର୍ତ୍ ି
ସ୍ଥାନ ରହାଇଥିବ କମିବା ର ଉେଁଠାରର ଆରବଦ୍ନକାରୀଙ୍କ ପରବିାରର ଏକ ଅଂଶ୍ ବସବାସ କରୁଥିରବ କମିବା  ଦ୍ ିଚାକରିୀ/ ଅନୟ 
ରକୌଣସ ିକାରଣ ର ାଗ୍େଁ ୁନଜି ବାସ ଜନମ ସ୍ଥାନ ଛାର୍ ିଅନୟ ଏକ ସ୍ଥାନରର ଥିରବ, ରତରବ ଜନମ ବାସସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଠକିଣା 
(Permanent Address) ରବାଲି ଗ୍ରହଣ କରରିହବ l  ଅରନକ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଉଭୟ ବର୍ତ୍ଡମାନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଠକିଣା ସମାନ 
ରହାଇପାରର l  ଏପର ି ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ୍ଥାୟୀ ଠକିଣା ଘରର “ସମାନ” ରଲଖା ିବ l ଆରବଦ୍ନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ଡମାନ 
ଠକିଣା ସପକ୍ଷରର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ କରବିାକୁ ରହବ l  ବର୍ତ୍ଡମାନ ଠକିଣା ପାଇେଁ ରକଉେଁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବୟବହାର 
ରହାଇପାରବି ତାହା ପରବର୍ତ୍ଡୀ ପଷୃ୍ଠାରର ଅଛ ିl  ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବଲକ ସହରାଞ୍ଚଳ (NAC/ ମୁୟନସିପିାଲଟ/ି ମହାନଗ୍ର 
ନଗି୍ମ), ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ରହାଇଥିରଲ ଓବାର୍ଡ ନମବର, ପଲଟ ନମବର ଆଦ୍ ି ନଭିଡୁ ଲ ଭାରବ ନରି୍ଦ୍ଦେି 
ବାକ୍ସରର ରଲଖିବାକୁ ରହବ l 

5. ଭାଗ ସଂଖୟା – C : Ration Card & FPS Details – ରରସନ (ପର୍)ି କାର୍ଡ ଏବଂ ସୁଲଭ ର୍ୂଲୟ ରଦ୍ାକାନ 
ବବିରଣୀ : 

C.1  ଦ୍ ିଆରବଦ୍ନକାରୀଙ୍କ ପରବିାରରର ବର୍ତ୍ଡମାନ ରରସନକାର୍ଡ ଥାଏ ରତରବ “ହେଁ” ବାକ୍ସରର  “” ଚହି୍ନ ମାରନୁ୍ତ, 
 ଦ୍ ିନଥାଏ ରତରବ “ନେଁା” ବାକ୍ସରର  “”ଚହି୍ନ ମାରନୁ୍ତ l  

C.2(i)  ଦ୍ ିରରସନ କାର୍ଡ ଥାଏ, ରତରବ ଏହାର ପ୍ରକାର ନମିନ ମରତ ରଲଖନୁ୍ତ l  

   BPL ପାଇେଁ               APL ପାଇେଁ                     AAY ପାଇେଁ 

 PLO ପାଇେଁ             RORC ପାଇେଁ                     

C.2(ii) ପରବିାର ପାଖରର ଥିବା  ରରସନ କାର୍ଡର ନମବର ରଲଖନୁ୍ତ l ର୍ଜିଟିାଇରଜସନ ରବରଳ ଚଳନ୍ତ ିରରସନ କାର୍ଡକୁ 
ପଞି୍ଜକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣନୁ୍ତ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର  ାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ରଦ୍ଖାନୁ୍ତ l 

 B P L    A P L   

 P L O    R O R C  

 A A Y   



C.3  ଦ୍ ି ଆରବଦ୍ନକାରୀ ପରବିାରର ରରସନ କାର୍ଡ ଅଛ ି ରତରବ ବର୍ତ୍ଡମାନ ର ଉେଁ କର୍ରାଲ (ସଲୁଭ ମୂଲୟ) 
ରଦ୍ାକାନରୁ କର୍ରାଲ ସାମଗ୍ରୀ ରନଉଛନ୍ତ ିତାହାର ନାମ ରଲଖନୁ୍ତ l  ଦ୍ ିକାର୍ଡ ନାହିଁ, ଏବଂ ନୂଆ ର ାଜନାରର 
ପରବିାରକୁ କାର୍ଡ ମରିଳ, ରତରବ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ରକଉେଁ କର୍ରାଲ ରଦ୍ାକାନରୁ ରକଉେଁ କର୍ରାଲ ସାମଗ୍ରୀ ରନବା 
ପାଇେଁ ଚାହିଁରବ ତାହା ରଲଖନୁ୍ତ l (ପ୍ରତ ିପଞି୍ଜକରଣ ର୍ଜିଟିାଇରଜସନ୍ ରକନ୍ଦ୍ରରର ସମୃ୍ପକ୍ତ ବଲକ/ ସହରାଞ୍ଚଳର ସର୍ସ୍ତ 
FPS ର ନାର୍ ଓ ରକାଡ଼ର ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ l ଏହ ିତାଲିକା ର୍ଧ୍ୟ ସର୍ସ୍ତ ଅଙ୍ଗନଓୱାଡ଼ ିକର୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରର 
ଉପଲବ୍ଧ ରହବ l) 

C.4 ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ରରସନକାର୍ଡରର ମାସକୁ ମଣୁ୍ଡପିଛା 5 କ.ିଗ୍ରା. ଚାଉଳ କମିବା ଗ୍ହମ ମଧ୍ୟରୁ ରକଉେଁ ସାମଗ୍ରୀ 
ରକରତ ପରମିାଣ ରନବା ପାଇେଁ ଚାହେଁୁଛନ୍ତ,ି ଫମଡରର ଦ୍ଆି ାଇଥିବା ଛଅଟ ିପସନ୍ଦ (Option) ମଧ୍ୟରୁ ରଗ୍ାଟଏି 
ବାଛ ିତାହାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଡରର ଥିବା ବାକ୍ସରର  “” ଚହି୍ନ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ l  ଏଠାରର ଉରେଖ ର ାଗ୍ୟ ର , ଚଳନ୍ତ ି
ଅରନ୍ତୟାଦ୍ୟ ର ାଜନା ହତିାଧିକାରୀ ପରବିାର ପାଇେଁ ରକବଳ 35 କ.ିଗ୍ରା. ଚାଉଳ ମଳିବି l 

C.5  ଦ୍ ିଆପଣ ବର୍ତ୍ଡମାନ ର ଉେଁ କର୍ରାଲ ରଦ୍ାକାନରୁ କର୍ରାଲ ସାମଗ୍ରୀ ରନଉଛନ୍ତ ି ତାହାକୁ ବଦ୍ଳାଇ ଆପଣଙ୍କ 
ଅଞ୍ଚଳର ଅନୟ ରକୌଣସ ିକର୍ରାଲ ରଦ୍ାକାନରୁ କର୍ରାଲ ସାମଗ୍ରୀ ରନବା ପାଇେଁ ଚାହେଁୁଛନ୍ତ,ି ରତରବ ରସହ ି ନୂତନ 
କର୍ରାଲ ରଦ୍ାକାନର ନାମ ଏବଂ ରକାଡ଼ ନମବର  ରଲଖନୁ୍ତ l  

6. ଭାଗ ସଂଖୟା – G : For Office Use Only : ଏହା ପଞି୍ଜକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରା ିବ l  

7. ଭାଗ ସଂଖୟା – D : ଦ୍ରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ପରବିାରର ସଦ୍ସୟଙ୍କ ବବିରଣୀ :  ଏହ ିବଭିାଗ୍ରର ପରବିାରର ସମସ୍ତ ସଦ୍ସୟଙ୍କ 
ବବିରଣୀ ଉରେଖ କରା ିବ l  ନୂତନ କାର୍ଡ ପରବିାରର ବରୟାରଜଷ୍ଠା ମହଳିାଙ୍କ ନାମରର ଦ୍ଆି ିବ l  ରସଥିପାଇେଁ ପ୍ରଥମ 
କ୍ରମିକ ନମବରରର ବରୟାରଜଷ୍ଠା ମହଳିାଙ୍କ ନାମ ରଲଖା ିବ l ପରବିାରର ଅନୟ ସଦ୍ସୟଙ୍କ ନାମ କ୍ରମିକ ନମବର 2 ରୁ 
ରଲଖା ିବ l  ଏହ ିବଭିାଗ୍ରର ପରବିାରର ଛଅ ଜଣ ସଦ୍ସୟଙ୍କ ବବିରଣୀ ପାଇେଁ ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇଛ ିl ପରବିାରରର ଛ’ରୁ 
ଅଧିକ ସଦ୍ସୟ ଥିରଲ, ରସ ରକ୍ଷତ୍ରରର ରକନ୍ଦ୍ରର ମଳୁିଥିବା ଅତରିକି୍ତ ଫମଡ ବୟବହାର କରା ିବ l 

ସ୍ତର୍ୱ D(1) ରର କ୍ରମିକ ନମବର ରଲଖା ିବ l 

ସ୍ତର୍ୱ D(2) ରର ପରବିାରର ସଦ୍ସୟଙ୍କ ପରୁା ନାମ ରଲଖା ିବ l 

ସ୍ତର୍ୱ D(3) ରର ଲିଙ୍ଗ ପରୁୁଷ ରହାଇଥିରଲ (M), ମହଳିା ରହାଇଥିରଲ (F) ଏବଂ ପରୁୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ରହାଇନଥିରଲ (O) 
ରଲଖନୁ୍ତ l 

ସ୍ତର୍ୱ D(4) ରର ଜନମ ତାରଖି (DD/MM/YYYY ଅଥଡାତ ତାରଖି, ମାସ ଓ ବଷଡ) ରଲଖା ିବ l ଏହା ଇଂରାଜୀରର 
ରଲଖା ାଇ ପାରର l  

ସ୍ତର୍ୱ D(5) ରର ପରବିାରର ବରୟାରଜଷ୍ଠା ମହଳିାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଡ –  ଥା – ଶ୍ଶୁ୍ର, ସ୍ୱାମୀ, ପଅୁ, ଝଅି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ 
ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଉଣୀ, ପୁଅର ପୁଅ, ପୁଅର ଝଅି ଇତୟାଦ୍ ିଉରେଖ କରା ିବ l 

ସ୍ତର୍ୱ D(6) ରର ରଭାଟର ପରଚିୟ ପତ୍ରର ନର୍ୱର ରଲଖା ିବ ଓ ଏହାର ନକଲ ଦ୍ାଖଲ  କରା ିବ l  ଅତ ିକମରର 
ପରବିାରର ଜରଣ ସଦ୍ସୟଙ୍କ ରଭାଟର ପରଚିୟ ପତ୍ରର ନକଲ ରକନ୍ଦ୍ରରର ରଦ୍ବା ନହିାତ ିଦ୍ରକାର ଏବଂ ରସହ ି
ରଭାଟର ପରଚିୟ ପତ୍ର ରକନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ରଦ୍ଖାଇବା   ଦ୍ରକାର l  ର ଉେଁ ସଦ୍ସୟଙ୍କର ରଭାଟର ପରଚିୟ 
ପତ୍ର ନଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇେଁ ରସ ଘରଟ ିଫାଙ୍କା ଛର୍ା ିବ l 



ସ୍ତର୍ୱ D(7) ରର ପରବିାରର ସମ୍ପକୃ୍ତ ସଦ୍ସୟଙ୍କ Aadhaar Card ର 12 ଅଙ୍କ ବଶି୍େି ନମବର ରଲଖା ିବ l  
ଆଧାର କାର୍ଡ ମଳି ିନଥିରଲ Enrolment ସମୟରର ମିଳଥିିବା କାର୍ଡର ରଲଖାଥିବା 14 ଅଙି୍କଆ ନମବର 
(eID) ରଲଖା ିବ l  ର ଉେଁ ସଦ୍ସୟଙ୍କର ଏହ ିନମବର ନଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇେଁ ଏହ ିସ୍ତମବ ଖାଲି ଛର୍ା ିବ l 

ସ୍ତର୍ୱ D(8) D2ର ପରବିାର ସଦ୍ସୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରୂାନାମ ରଲଖା ିବ l 
ସ୍ତର୍ୱ D(9) D2ର ପରବିାର ସଦ୍ସୟ ବବିାହତି ଥିରଲ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ରଲଖା ିବ  ଥା – ପୁରୁଷ 

ବବିାହତି ଥିରଲ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ବା ମହଳିା ବବିାହତିା ଥିରଲ ତାଙ୍କ ପତଙି୍କ ନାମ ରଲଖା ିବ l 
ବ.ିଦ୍ର:   ଦ୍ ି ରକୌଣସ ି ପରବିାରର ଛଅରୁ ଅଧିକ ସଦ୍ସୟ ଥାଆନ୍ତ,ି ରତରବ ଅତରିକି୍ତ ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଫମଡ ବୟବହାର 

କରବିାକୁ ପଡ଼ବି l ରଗ୍ାଟଏି ଅତରିକି୍ତ ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଫମଡରର ନଅ ଜଣ ସଦ୍ସୟଙ୍କ ତଥୟ ଦ୍ଆି ାଇ ପାରବି l 
ରତଣୁ  ଦ୍ ି ରକୌଣସ ି ପରବିାରରର ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ସଦ୍ସୟ ଥାଆନ୍ତ,ି ରତରବ ତୃତୀୟ ବା ତରତାଽଧିକ 
ଅତରିକି୍ତ ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଫମଡ ଦ୍ରକାର ରହବ l ରତରବ ସମସ୍ତ ଅତରିକି୍ତ ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଫମଡରର ମୂଳ ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଫମଡର 
ନମବର ରଲଖିବାକୁ ପଡ଼ବି ଏବଂ ର୍ଜିଟିାଇରଜସନ୍ ରକନ୍ଦ୍ର Code HD ଅଧିକାରୀ ରଲଖିରବ l ଏହା ସମସ୍ତ 
ଫମଡକୁ ଏକାଠ ିରଖିବାରର ସାହା ୟ କରବି l 

   ଦ୍ ିପରବିାରରର ସମସ୍ତ ମହଳିା ସଦ୍ସୟ 18 ବଷଡରୁ କମ ବୟସର ଅଛନ୍ତ,ି ରସପର ିରକ୍ଷତ୍ରରର 
ବରୟାରଜଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ପରବିାର ମୁଖୟ ହସିାବରର ରଲଖା ରହବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରର ପର୍ ିକାର୍ଡଟ ି
ପ୍ରଦ୍ାନ  କରା ିବ l  ପର୍ ିକାର୍ଡଟ ିବରୟାରଜଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ସଦ୍ସୟଙ୍କ ନାମରର ରସ ପ ଡୟନ୍ତ ରହବି ର  ପ ଡୟନ୍ତ 
ପରବିାରର ରକୌଣସ ିମହଳିା ସଦ୍ସୟଙ୍କ 18 ବଷଡ ବୟସର ରହାଇନାହାନ୍ତ ି l ମହଳିା ସଦ୍ସୟଙ୍କ 18 ବଷଡ 
ପୁରଗି୍ରଲ, ପର୍ ି କାର୍ଡଟ ି ତାଙ୍କ ନାମରର ରହବ ଏବଂ ରସରତରବରଳ ଆଉ ରଗ୍ାଟଏି ନୂଆ ପର୍ ି କାର୍ଡ 
Block/ ULB ଅଫିସରୁ ମିଳବି l 

8. ଭାଗ ସଂଖୟା – E : ଅନୟାନୟ ବବିରଣୀ :  ଏହ ିବଭିାଗ୍ରର 
E1(a) ଦ୍ରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ନାର୍ – ପରବିାରର ର ଉେଁ ସଦ୍ସୟ ଜଣକ digitisation ପଞି୍ଜକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରର ଉପସ୍ଥତି ରହ ି

ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ପୂରଣ କର ିଦ୍ାଖଲ କରୁଛନ୍ତ,ି ତାଙ୍କର ପରୁା ନାମ ରଲଖା ିବ l (ଏହ ିନାମ ଉପରର ‘D’ 
ଭାଗ୍ରର ରଲଖାଥିବା ପରବିାରର ସଦ୍ସୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜରଣ ରହାଇଥିରବ l) 

E1(b) – ପରବିାରର ର ଉେଁ ସଦ୍ସୟଙ୍କ ନାମ E1(a)ରର ଉରେଖ କରା ାଇଛ,ି D(1) ସ୍ତମବରର ତାଙ୍କ ନାମ ର ଉେଁ 
କ୍ରମିକ ନମବରରର ରଲଖାଅଛ ିତାହା ଏଠାରର ରଲଖା ିବ l  ଥା -  

E2 –  ଆରବଦ୍ନକାରୀ ପରବିାରର  ଦ୍ ିବଦୁି୍ୟତ୍ ସଂର ାଗ୍ ଥାଏ, ତାହାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବବିରଣୀ ବଦୁି୍ୟତ୍ କମ୍ପାନୀର 
ନାମ CESU/ NESCO/ WESCO/ SOUTHCO ରୁ ରଗ୍ାଟଏି, ର୍ଭିିଜନର ନାମ ( ଥା - 
ଭୁବରନର୍ଶ୍ର - 1) ଓ କଞ୍ଜୟୁମର ନମବର ରଲଖନୁ୍ତ l 

E3 –   ଦ୍ ିପରବିାରର LPG ସଂର ାଗ୍ ଥାଏ, ତାରହରଲ ଗ୍ୟାସ୍ କରନକସନ୍ ସମବନ୍ଧରର ତଥୟ ପାଇେଁ କମ୍ପାନୀର 
Indane/ HP/ BP ଓ ବତିରକ ଭାଗ୍ରର ଆପଣ  ାହା ଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଉଛନ୍ତ ି ତାଙ୍କ ନାମ ( ଥା 
“ଅଳକା”) ଓ ଗ୍ୟାସ କଞ୍ଜୟୁମର ନମବର ରଲଖନୁ୍ତ l 

E4 -  ଆରବଦ୍ନକାରୀ ପରବିାରର ସଦ୍ସୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ  ଦ୍ ିକାହାର ରମାବାଇଲ ରଫାନ୍ ଥାଏ, ରତରବ ତାହାକୁ 
ଏହ ି ବକ୍ସରର ରଲଖନୁ୍ତ l (ଦ୍ଶ୍ ଅଙ୍କ ବଶି୍େି ନମବର) ଏହା ଇଂରାଜୀରର ରଲଖା ାଇପାରର l  ଦ୍ ି
ପରବିାରରର ଏକାଧିକ ରମାବାଇଲ ରଫାନ ଥାଏ, ରତରବ ରଗ୍ାଟଏି ମାତ୍ର ନମବର ଦ୍ଅିନୁ୍ତ l ରମାବାଇଲ ନମବର 
ଭବଷିୟତରର ବଭିିନ୍ନ ରମାବାଇଲ ରସବା ର ାଗ୍ାଇ ରଦ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି ିl ରତଣୁ ରମାବାଇଲ ନମବର ରଦ୍ବା 
ଆବଶ୍ୟକ ଅରଟ l 
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1.  ବାସ ହୀନ ପରିବାର,  

2.  ଭିକ୍ଷା ବୃର୍ତ୍ ିକରି ଜୀବନ ନବିଡାହ କରୁଥିବା  ପରିବାର,  

3.  ସମସ୍ତ ଆଦ୍ମି ଅଧିବାସୀ (Primitive Tribal Groups) ପରିବାର ସମୂହ, 

4. ର ଉେଁ ପରିବାରରର ରକୌଣସି  ସଦ୍ସୟ ରାଜୟ ବା ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଧିବା ଭର୍ତ୍ା ପାଉଥିରବ,  

5.  ର ଉେଁ ପରିବାରରର ରକୌଣସି ସଦ୍ସୟ ଶ୍ତକର୍ା 40 ଭାଗ୍ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ାରିରୀକ ବକିଳାଙ୍ଗ ରହାଇଥିରବ l 

E4A- ପରବିାରର ର ଉେଁ ସଦ୍ସୟ ଉପରଲିଖିତ ରମାବାଇଲ ରଫାନ ନମବର ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ ିତାଙ୍କର ନାମ D(1) 
ସ୍ତମବର ର ଉେଁ କ୍ରମାଙ୍କରର ଉେିଖିତ ଅଛ,ି ତାହା ଏଠାରର ରଲଖନୁ୍ତ l 

E5 - (i) ବାସସ୍ଥାନ ପାଇେଁ ଆରବଦ୍ନକାରୀ ରଦ୍ଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ନାମ ରଲଖନୁ୍ତ l 
 (ii) ପରଚିୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇେଁ ଆରବଦ୍ନକାରୀ ରଦ୍ଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ନାମ ରଲଖନୁ୍ତ l 
ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରର୍ାଣ ପତ୍ର : 

1. ବୟାଙ୍କ ପାସବହ,ି 2. ରପାୋଲ ପାସବହ,ି 3. ରରସନ କାର୍ଡ, 4. ରଭାଟର ପରଚିୟ ପତ୍ର (EPIC), 5. 
ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ ଲାଇରସନସ (DL), 6. ଇରଲକିରି ବଲି୍, 7. ପାଣି ର ାଗ୍ାଣ ବଲି, 8. ଲୟାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ରଟଲିରଫାନ 
ବଲି, 9. ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସ,ି 10. ମନରରଗ୍ା ଜବ କାର୍ଡ, 11. ରପନସନ କାର୍ଡ, 12. ବାର୍ଦ୍ଡୟକ ଭର୍ତ୍ା 
କାର୍ଡ/ ବଧିବା ଭର୍ତ୍ା କାର୍ଡ/ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କାର୍ଡ, 13. ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କାର୍ଡ, 14. ରରଜଷିିରିଭୁକ୍ତ ରହାଇଥିବା 
ରକୌଣସ ିବକି୍ରୀ ଦ୍ଲିଲ/ ଲିଜ ର୍ରି୍/ ଭର୍ା ଚୁକି୍ତନାମା, 15. ଗ୍ୟାସ ସଂର ାଗ୍ ବଲି ବା Consumer ବହ ିl 

ଗ୍ରହଣୀୟ ପରଚିୟ ପତ୍ର (EPIC) 

1. ରଭାଟର ପରଚିୟ ପତ୍ର (EPIC) 

E6 -  ଆପଣଙ୍କ ପରବିାରର ବା ରକୌଣସି ସଦ୍ସୟ Auto Inclusion (ସ୍ୱତଃ ର ାଗ୍) ମାନଦ୍ଣ୍ଡରର ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ କ ି? 
 ରାଜୟ ସରକାର ର ାଗ୍ୟ ପରବିାରରର ଚହି୍ନଟ ରହବାପାଇେଁ ନରିମନାକ୍ତ 5ଟ ିସ୍ୱତଃ ର ାଗ୍ରଦ୍ବା ମାନଦ୍ଣ୍ଡ (Auto 

Inclusion Criteria) ଜାର ିକରଛିନ୍ତ ି ାହା ନମିନରର ଦ୍ଆିଗ୍ଲା l 
 ଦ୍ ିଆରବଦ୍ନକାରୀଙ୍କ ପରବିାର ବା ପରବିାରର ରକୌଣସ ିସଦ୍ସୟ ଉପରରାକ୍ତ 5ଟରୁି ରଗ୍ାଟଏି ମାନଦ୍ଣ୍ଡରର 
ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ ଅଟନ୍ତ,ି ରତରବ ରତରବ “ହେଁ” ବାକ୍ସରର  “” ଚହି୍ନ ମାରନୁ୍ତ,  ଦ୍ ିନୁହନ୍ତ ିରତରବ “ନେଁା” ବାକ୍ସରର 
 “” ଚହି୍ନ ମାରନୁ୍ତ l 

E6A –  ଦ୍ ି“ହେଁ”, ରତରବ ଉପରରାକ୍ତ 5ଟ ିସ୍ୱତଃ ର ାଗ୍ରଦ୍ବା ମାନଦ୍ଣ୍ଡ ତାଲିକାରୁ ର ଉେଁଟ ିପ୍ର ୁଜୟ ରସହ ିକ୍ରମାଙ୍କ 
(1 ରୁ 5) ଏହ ିବାକ୍ସରର ରଲଖନୁ୍ତ l 

E6B-  ଦ୍ ିଆପଣ 6Aରର 4 କମିବା 5 ରଲଖିରଲ, ରତରବ ପରବିାରର ର ଉେଁ ସଦ୍ସୟ ଉକ୍ତ ଦୁ୍ଇ ମାନଦ୍ଣ୍ଡରର 
ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ, ତାଙ୍କ ନେଁା ଟ ିD(1) ସ୍ତମବରର ଥିବା କ୍ରମକି ନମବରକୁ ପ୍ରଦ୍ର୍ତ୍ ବାକ୍ସରର ରଲଖନୁ୍ତ l ଏଥିପାଇେଁ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପରବିାରର ସଦ୍ସୟ ପଞି୍ଜକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିରବ l 

9. ଭାଗ ସଂଖୟା – F : Declaration :  ଏହା ଆଠଟ ିବାଦ୍ ରଦ୍ବା ମାନଦ୍ଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଆରବଦ୍ନକାରୀ ପରବିାର ରକୌଣସ ି
ରଗ୍ାଟକିର ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ ନୁହେଁନ୍ତ ି ରବାଲି ଏକ ସ୍ୱୀକାରରାକି୍ତ l ଏହ ି ସ୍ୱୀକାରରାକି୍ତ  ଦ୍ ି ମିଥୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତାରହରଲ 
ଆରବଦ୍ନକାରୀଙ୍କ ବରୁିର୍ଦ୍ରର ଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ କା ଡୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ିବ l  ଆରବଦ୍ନକାରୀ ଫମଡର ସବୁ ତଥୟ 



ପୂରଣ କର ିସାରବିା ପରର ଫମଡରର ଦ୍ସ୍ତଖତ କମିବା ଟପି ଚହି୍ନ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ l ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ପରୂଣରର ସାହା ୟ କରଥିିବା 
ଅଙ୍ଗନବାର୍ ିକମଡୀଙ୍କ ଦ୍ସ୍ତଖତ ରହବିା ଆବଶ୍ୟକ l 

ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ ପରର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର  ାଞ୍ଚ ପରର, ଏହାର ତଥୟକୁ ପଞି୍ଜକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରରର କମୁ୍ପୟଟରରର 
ର୍ଜିଟିାଇଜ୍ କରା ିବ ଏବଂ ଆରବଦ୍ନକାରୀଙୁ୍କ ପଢ ି ଶୁ୍ଣା ିବ l  ଆରବଦ୍ନକାରୀ ତଥୟ ଠକି୍ ଥିବାର କହବିା ପରର 
ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ରର ଏକ ପ୍ରାପି୍ତ ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର (Acknowledgement Receipt) ପି୍ର୍ କର ିଆରବଦ୍ନକାରୀଙୁ୍କ ରଦ୍ରବ l  
ପଞି୍ଜକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରବଦ୍ନ ପତ୍ର ଦ୍ାଖଲ କରଥିିବାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ମିଳଥିିବା ଏହ ି ପ୍ରାପି୍ତ ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ରକୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ପରବିାର ସାଇତ ିରଖିବା   ଦ୍ରକାର l ଏହା ଭବଷିୟତରର ପର୍କିାର୍ଡ ବ୍ନ ରବରଳ କା ଡୟରର ଆସବି l 


