
ମ୍ୟାକ୍ସ ଲୟାଇଫ୍ ଇନ୍ ସ୍୍ ରୟାନ୍ସ/ ସ୍ୱୟାସ୍୍ଘ�ୟାଷଣୟାନୟାମୟା ଫମ୍ମ/ ସଂସ୍କରଣ  2.0/ଜ୍ଲୟାଇ 2012

ପଲିସ ିନମ୍ବର: ____________________________________________

ଅନୁରରୋଧ ପ୍ରକୋର: 

 F ପଲିସ ିପୁନଃସକି୍ୟ କରବିୋ                                      

 F ଅନ୍ୋନ୍/ସସୁ୍ୱୋସ୍୍ ବକ୍ତବ୍                     
        (ରେପରକି:ି  ନୂଆ ସଂଖ୍ୋ ଘଟଣୋ)

 F ଅତରିକି୍ତ ରୋଇଡର: ରୋଇଡର/ ଗୁଡକିର ନୋମ

 F ବୀମୋ ରୋଶରିର ବୃଦ୍;ି ବୀମୋ ରୋଶ ି_______________

ସଚୂନୋ: ପଲିସ ିପୁନଃସ୍ୋପନ ପୋଇଁ: ସସୁ୍ୱୋସ୍୍ର ବବିରଣୀ- ବଭିୋଗ A ପୂରଣ କରନୁ୍

ବୀମୋ ରୋଶ ିବୃଦ୍ ିକରବିୋ ପୋଇଁ: ରୋଇଡରର ସଂରେୋଗ- ବଭିୋଗ A+B ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନୁ୍

ପଲିସଧିୋରୀ ବୀମୋଭୁକ୍ତ

ସଂଜ୍ୋ ___ ଶ୍ୀ. ___ ଶ୍ୀମତୀ  ___ କୁମୋରୀ  ______ ଅନ୍ୋନ୍ (ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନୁ୍) ___ ଶ୍ୀ. ___ ଶ୍ୀମତୀ  ___ କୁମୋରୀ  ______ ଅନ୍ୋନ୍ (ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନୁ୍)

ନୋମ

ପ୍ରଥମ

ମଧ୍ୟ

ରଶଷ

ରେୋଗୋରେୋଗ ଠକିଣୋରର 
ରକୌଣସ ିପରବିର୍ଣ୍ଣନ ରହଛି ିକ?ି  
େଦ ିହଁ, ଦୟୋକର ିନୂଆ ଠକିଣୋ 
(ଠକିଣୋ ପ୍ରମୋଣ ସ୍ୱୟଂସତ୍ୋପ୍ଦିତ 
ରହୋଇଥିବୋ ସହତି) ବର୍ଣ୍ଣନୋ କରନୁ୍ 

ଇ-ରମଲ୍ ଆଇଡି

ଖୋରଜ ରହୋଇେିବୋର କୋରଣ 

ବର୍ଣ୍ଣମୋନର ବୃର୍ ିବବିରଣୀ:   
ଦୟୋକର ିକମ୍ୋନୀର ନୋମ, ପଦର 
ଶୀଷଣ୍ଣକ, କର୍ଣ୍ଣବ୍ର ପ୍ରକୃତ ିନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 
କରନୁ୍ 

ଦଆିେୋଇଥିବୋ ପୁନଃସ୍ୋପନୋ ପୋଇଁ ରକୌଣସ ିପରବର୍ଣ୍ଣୀ ଅନୁରରୋଧ (େଦ ିହଁ, ପଲିସ ି
ନମ୍ବର/ଗୁଡ଼କି ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନୁ୍):   
_________________; ________________
  

ବଭିୋଗ -ଏ

ବୀମୋଭୁକ୍ତଙ୍କ ବଷିୟରର ସଚୂନୋ/ ପଲିସଧିୋରୀଙ୍କ ସଚୂନୋ (େଦ ିରପୟର ରୋଇଡର ରହଥିୋଏ ପଲିସଧିୋରୀ ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଉର୍ର 
ଦଆିେିବୋ ଉଚତି୍) 

ପଲିସଧିୋରୀ ବୀମୋଭୁକ୍ତ

1.     ଉଚ୍ଚତୋ ଓ ଓଜନ ସଚୂନୋ ଉଚ୍ଚତୋ

ଓଜନ

______ଫୁଟ୍ ______ଇଞ୍ଚ

              କମି୍ବୋ

______ମିଟର______ରସଣ୍ମିିଟର

____________କଗି୍ୋ

______ଫୁଟ୍ ______ଇଞ୍ଚ

              କମି୍ବୋ

_____ମଟିର_____ରସଣ୍ମିିଟର

____________କଗି୍ୋ

ହଁ ନମ୍ବର ହଁ ନମ୍ବର

2. ଆପଣ ତମୋଖ/ୁ ନରିକୋଟନି୍ ଉତ୍ୋଦ ରସବନ କରନ୍ ିକ ି(ଗତ ୩ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରର(ଷି୍ଟକ୍/ ଜଏିମଏସ)- ସଗିୋରରଟ୍/ ବଡ଼ି/ି ସଗିୋର/ 
ସବୁୋସତି ପୋନମସଲୋ ଇତ୍ୋଦ ି। େଦ ିହଁ, ଦୟୋକର ିରଦୈନକି ପରମିୋଣ ବର୍ଣ୍ଣନୋ କରନୁ୍   _______________________

3. ଆପଣ ଗତ ୧ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରର ୧୦ ଦନିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୋଇଁ କ୍ମୋଗତ ଭୋବରର ଅସସୁ୍ତୋ କମି୍ବୋ ଆଘୋତ ରେୋଗଁୁ କୋେଣ୍ଣ୍/ ସ୍ଲୁ୍/ 
ରଦୈନନ୍ନି କୋେଣ୍ଣ୍କଳୋପ ବନ୍ କରଛିନ୍ ିକ?ି  େଦ ିହଁ, ନମି୍ନରର ବବିରଣୀ ଦଅିନୁ୍ 

4. ଗତ ୫ ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରର ଆପଣ ରକୌଣସ ିଅସସୁ୍ତୋରର ଆକ୍ୋନ୍ ରହୋଇଛନ୍ ିକ ିକମି୍ବୋ ଥଣ୍ୋ ସଦ୍ଦି ପର ିସୋଧୋରଣ ରରୋଗ ବ୍ତୀତ 
ଅନ୍ ରକୌଣସ ିସମସ୍ୋ ପୋଇଁ ଡୋକ୍ତରଙ୍କ ସହତି ପରୋମଶଣ୍ଣ କରଛିନ୍ ିକ?ି  େଦ ିହଁ, ଦୟୋକର ିନମି୍ନରର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରନୁ୍ ।

5. ଅନ୍ ରକୌଣସ ିକମ୍ୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱୋସ୍୍ ବୀମୋ ପ୍ରସ୍ତୋବ/ ପୁନଃସ୍ୋପନ ମନୋ କରୋେୋଇଛ,ି ସଂରଶୋଧନ କରୋେୋଇଛ,ି 
ବଳିମ୍ବିତ କରୋେୋଇଛ ିକମି୍ବୋ ଅତରିକି୍ତ ପି୍ରମିଅମ୍ ସହତି ପ୍ରଦୋନ କରୋେୋଇଛ ିକ।ି ନମି୍ନରର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରନୁ୍ (କୋରଣ, ମୋସ, 
ବଷଣ୍ଣ ଏବଂ କମ୍ୋନୀର ନୋମ) 

6. ଆପଣଙୁ୍କ ରକରବ ରକୌଣସ ିଅପରୋଧ ପୋଇଁ ୩ ବଷଣ୍ଣ କମି୍ବୋ ଅଧିକ ସମୟର ରଜଲ୍ ଦଣ୍ ରହବୋ ପର ିରଦୋଷୋରରୋପ କରୋେୋଇଛ ି
ବୋ ବଚିୋର ଚୋଲିଛ ିକ?ି 

7. ଜୀବନ ବୀମୋଭୁକ୍ତ/ ପ୍ରସ୍ତୋବକୋରୀ/ ରନୋମିନ/ି ରପୈଠକୋରୀ ଜରଣ ରୋଜରନୈତକି ଦୃଷି୍ଟରୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବ୍କି୍ତ* କ?ି 

ହଁ

ପି     ନ୍    ରକୋ   ଡ୍ ପି     ନ୍    ରକୋ   ଡ୍

ହଁନୋ ନମ୍ବର

ମ୍ୋକ୍ସ ଲୋଇଫ୍ ଇନ୍ ସୁ୍ ରୋନ୍ସ ରକୋ ଲିମିରଟଡ୍ 
ପଞ୍ୀକୃତ  କୋେଣ୍ଣ୍ୋଳୟ, ମ୍ୋକ୍ସ ହୋଉସ୍, ୧ ଡକ୍ଟର ଝୋ ମୋଗଣ୍ଣ, ଓଖଲୋ, ନୂଆଦଲି୍ୀ -110 020

ମଖୁ୍ କୋେଣ୍ଣ୍ୋଳୟ:  11 ଏବଂ 12 ମହଲୋ, ଡଏିଲଏଫ ରସ୍ୋୟୋର, ଜୋକୋରଣ୍ୋ, ମୋଗଣ୍ଣ, ଡଏିଲଏଫ ସଟି,ି ରଫଜ୍  II, 122 002, ହରଆିନୋ

ସ୍ୱୋସ୍୍ ରଘୋଷଣୋନୋମୋ ଫମଣ୍ଣ 
(ଦୟୋକର ିବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରର ରଲଖନୁ୍, ସଂରଶୋଧନ/ ରଲଖୋ ଉପରର ରଲଖିବୋ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୋକ୍ଷର ବହନ କରବିୋ ଆବଶ୍କ) 

ରେୋଗୋରେୋଗ ବବିରଣୀ:  ରଟଲିରଫୋନ  
                              ନମ୍ବର

                              ରମୋବୋଇଲ

ରଟଲିରଫୋନ 
ନମ୍ବର

ରମୋବୋଇଲ



ମ୍ୟାକ୍ସ ଲୟାଇଫ୍ ଇନ୍ ସ୍୍ ରୟାନ୍ସ/ ସ୍ୱୟାସ୍୍ଘ�ୟାଷଣୟାନୟାମୟା ଫମ୍ମ/ ସଂସ୍କରଣ  2.0/ଜ୍ଲୟାଇ 2012

ବଭିୋଗ -ବି

ଜୀବନ ବୀମୋଭୁକ୍ତ/ ପଲିସଧିୋରୀଙ୍କର ଡୋକ୍ତରୀ ସଚୂନୋ (ପଲିସଧିୋରୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଉର୍ର ଦଆିେିବୋ ଉଚତି୍ େଦ ିରପଅର୍ ରୋଇଡର ରହଥିୋଏ) 

8. ପୋରବିୋରକି ଇତହିୋସ: ଆପଣଙ୍କ ପରବିୋରର ରକୌଣସ ିସଦସ୍ (ପିତୋମୋତ ଏବଂ ଭୋଇଭଉଣୀ)ଙ୍କ ଠୋରର ରକରବବ ି60 ବଷଣ୍ଣ ପୂବଣ୍ଣରୁ ଚହି୍ନଟ ରହୋଇଛ ିକ ି(ଡୋଇରବଟସି୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚୋପ, କକଣ୍ଣଟ, ହୃଦ୍ ଘୋତ ଏବଂ ବୃକକ୍ 
ହୋନୀ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରସ୍ଲେରରୋସସି୍ କମି୍ବୋ ଆନୁବଂଶକି ବକୃିତ?ି  େଦ ି"ହଁ" ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରନୁ୍ ।
 ହ ଁ  ନମ୍ବର

ପରବିୋର ବବିରଣୀ ପଲିସଧିୋରୀ ବୀମୋଭୁକ୍ତ

ପରବିୋର ସଦସ୍ ଚହି୍ନଟ ସମୟରର ବୟସ ଅବସ୍ୋ ଚହି୍ନଟ ସମୟରର ବୟସ ଅବସ୍ୋ 

9. ଆପଣଙ୍କ ଠୋରର ନମି୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ରକୌଣସ ିରରୋଗର ଅନୁସନ୍ୋନ, ଚକିତି୍ୋ କମି୍ବୋ ଚହି୍ନଟ ରହୋଇଛ ିକ:ି ପଲିସଧିୋରୀ ବୀମୋଭୁକ୍ତ

ହଁ ନମ୍ବର ହଁ ନମ୍ବର

i. ଛୋତ ିବ୍ଥୋ, ରଟ୍ୋକ୍, ହୃଦ୍ ଘୋତ, ମମଣ୍ଣର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚୋପ ବୋ ହୋଇପରରଟନ୍ ସନ କମି୍ବୋ ଅନ୍ ରକୌଣସ ିହୃଦ୍ ରରୋଗ
ii. ଡୋଇରବଟସି୍ 
iii. ଶ୍ୱୋସ ରରୋଗ, ର୍ୋଙ୍କୋଇଟସି୍, େକ୍ଷୋ, ଦୀଘଣ୍ଣ ଦନି ଧର ିକୋଶ ରହବୋ, ଘନ ଘନ ନଃିଶ୍ୱୋସ ରନବୋ କମି୍ବୋ ଅନ୍ ରକୌଣସ ିଶ୍ୱୋସକି୍ୟୋ ସମସ୍ୋ 
iv. ହରମଣ୍ଣୋନ୍ ସଂପକ୍ଦିତ ବକୃିତ ିରେପରକି ିଥୋଇରଏଡ୍ ବକୃିତ:ି ରକ୍ତ ହୀନତୋ, ଲୁ୍ରକମିଆଁ କମି୍ବୋ ଅନ୍ ରକ୍ତ ବକୃିତ ି
v. େକୃତ/ ପିତରକୋଷ/ ପୋକସ୍ଳୀ ବକୃିତ ିରେପରକି ିସରିରୋସସି୍, ରହପୋଟୋଇଟସି, ଜଣି୍ସ, ଅଲସର, ରକୋଲୋଇଟସି୍, ପିତରକୋଷରର ପଥର, ବଦ ହଜମି,
vi.  କକଣ୍ଣଟ, ଟୁ୍ମର କମି୍ବୋ ରଗ୍ୋଥ୍ (ମୋଲିଗ୍ୋଣ୍ଟ୍  କମି୍ବୋ ରବନୋଇନ୍)
vii. ବୃକକ୍ କମି୍ବୋ ମତୁ୍ୋଶୟରର ବକୃିତ,ି ପଥର, ରପ୍ରୋରଷ୍ଟଟ୍ ବକୃିତ ିକମି୍ବୋ ସ୍ତୀ ରରୋଗ ସମସ୍ୋ
viii. ଅପସ୍ୋର, ସ୍ୋୟୁ ସଂକ୍ୋନ୍ୀୟ ବକୃିତ,ି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରସ୍ଲେରରୋସସି୍, ରରେମର, ପକ୍ଷୋଘୋତ, ବଷିୋଦ କମି୍ବୋ ମୋନସକି ବକୃିତି
ix. ଚକ୍ଷ,ୁ କର୍ଣ୍ଣ, ନୋଶୋ, ଗଳୋ ଏବଂ କୋନ୍ ମୋଂସରପଶୀ ବକୃିତ,ି ଗଣ୍,ି ହୋଡ଼, ରବକ, ବକୃିତ,ି ଅଙ୍ଗ ରଛଦନ, ଆର୍ଣ୍ଣୋଇଟସି୍, ଗୋଉଟ୍ ।
x. ଗତ 5 ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରର ଆପଣଙୁ୍କ ରକରବ ଏକ୍ସରର/ ସଟି ି ସ୍ୋନ୍/ ଏମଆରଆଇ/ ଅଲରେୋ ସୋଉଣ୍/ ଇସଜି/ି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷୋ କମି୍ବୋ ଅନ୍ ରକୌଣସ ି

ଅନୁସନ୍ୋନମଳୂକ କମି୍ବୋ ରରୋଗ ଚହି୍ନଟମଳୂକ ପରୀକ୍ଷୋ କମି୍ବୋ ରକୌଣସ ିପ୍ରକୋରର ଅରସ୍ତୋପଚୋର କରବିୋକୁ ପରୋମଶଣ୍ଣ ଦଆିେୋଇଛ ିକମି୍ବୋ ଆଗୋମୀ ୩୦ ଦନି 
ମଧ୍ୟରର ଆପଣ କରୋଇରବ କ ି

xi. ଆପଣଙୁ୍କ ଏଚଆଇଭି/ ଏଡ୍ ସ କମି୍ବୋ ରହପୋଟୋଇଟସି୍ ବ/ି ସ ିକମି୍ବୋ ରେୌନ ସଂକ୍ମିତ ରରୋଗ ପୋଇଁ ପରୀକ୍ଷୋରର ପଜଟିଭି୍ ଫଳୋଫଳ ଆସଛି/ି ଚକିତି୍ୋ 
କରୋେୋଇଛ ିକ।ି

xii. ଆପଣ ଉପରର ବର୍ଣ୍ଣନୋ କରୋେୋଇଥିବୋ ଅବସ୍ୋ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ରକୌଣସ ିରରୋଗ ବୋ ଅସସୁ୍ତୋରର ଆକ୍ୋନ୍ କମି୍ବୋ ରସଥିପୋଇଁ ଅନୁସନ୍ୋନ/ ଚକିତି୍ୋ ଚୋଲିଛ ି
କ?ି 

xiii. ରକବଳ ମହଳିୋ ଆରବଦନକୋରୀଙ୍କ ପୋଇଁ- ଆପଣ ଗଭଣ୍ଣବତୀ କ?ି  େଦ ିହଁ, ରକରତ ମୋସ ରହଲୋଣି। __________
xiv. ଆପଣ ଏହ ିଫମଣ୍ଣ ସହତି ରକୌଣସ ିଡୋକ୍ତରୀ ରରିପୋଟଣ୍ଣ ସଂଲଗ୍ କରୁଛନ୍ ିକ?ି 
xv. ଆପଣ ରକୌଣସ ିବପିଦଜନକ କୋେଣ୍ଣ୍କଳୋପ ରେପରକି ିପୋରୋଚୁଟଂି/ ହ୍ୋଙ୍ଗ ଗଲେୋଇଡଂି/ କୁବୋଡୋଇଭିଂ/ ପବଣ୍ଣତୋରରୋହଣ/ କୋର୍ ରରସଂି/ ଫଲେୋଇଙ୍ଗଟ୍  (େୋତ୍ୀ 

ବ୍ତୀତ ଅନ୍ୋନ୍)ରର ଭୋଗ ରନଇଛନ୍ ିବୋ ଭୋଗ ରନବୋକୁ େୋଉଛନ୍ ିକ?ି  ନମି୍ନରର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରନୁ୍ 
xvi. ପରବର୍ଣ୍ଣୀ 12 ମୋସ ମଧ୍ୟରର ଆପଣ ଚୋର ିସପ୍ୋହରୁ କମ୍ ଦନି ପୋଇଁ  ଛୁଟ ିକଟୋଇବୋ ବ୍ତୀତ ବରିଦଶ େୋତ୍ୋ କରବିୋକୁ କମି୍ବୋ ବରିଦଶରର ରହବିୋକୁ 

ମନସ୍ କରଛିନ୍ ିକ?ି  େଦ ିହଁ ଦୟୋକର ିରଦଶ, ସହର, ଉରର୍ଦଶ୍ ଓ ରହବିୋର ଅବଧି ସହତି ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରନୁ୍। ନମି୍ନରର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରନୁ୍ 
ବବିରଣୀ:  ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ରଘୋଷଣୋନୋମୋ: ମୁଁ/ଆରମ୍ଭ ଏହୋ ସହତି ଏକମତ ରହଉଛୁ ଏବଂ ରଘୋଷଣୋ କରୁଛୁ ରେ ବଭିୋଗ  ଏ ଏବଂ B ସହତି ଦଆିେୋଇଥିବୋ ରଘୋଷଣୋନୋମୋ ଆଧୋରରର ଖୋରଜ ରହୋଇଥିବୋ ପଲିସରି ପୁନଃସ୍ୋପନୋ ଏବଂ/କମି୍ବୋ  ରୋଇଡର 
ଚୁକି୍ତନୋମୋ ଜୋର ିକରୋେିବୋ କମି୍ବୋ ରମୋ/ ଆମ୍ଭ ସହତି କମ୍ୋନୀ ମଧ୍ୟରର ପୁନରୁଦ୍ୋର ରହୋଇଥିବୋ ଏବଂ ଏହକିରିେ ମୁଁ/ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଘଟଣୋ ଏବଂ େଥୋଥଣ୍ଣତୋ ଅନୁେୋୟୀ ପରସି୍ିତ ିବଷିୟରର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ ଏବଂ ସଠକି ତଥ୍ 
ପ୍ରକୋଶ କରଛୁି ଏବଂ ବପିଦର ଆଶଙ୍କୋ ଗ୍ହଣୀୟତୋ ବଷିୟରର ସଚୂନୋ ସମ୍ବଳତି ନଷି୍ପର୍ ିଗ୍ହଣ କରବିୋ ପୋଇଁ କମ୍ୋନୀକୁ ସକ୍ଷମ କରବିୋକୁ ରକୌଣସ ିେଥୋଥଣ୍ଣ ସଚୂନୋ ଲୁକ୍ୋୟିତ ରଖିନୋହୁଁ।  ମୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋବରର ବୁଝଛି ିରେ ରମୋ 
ପଲିସ ିପୁନରୁଦ୍ୋର/ ରୋଇଡର ଜୋର,ି ବୀମୋଭୁକ୍ତ ରହବୋକୁ ଥିବୋ ବ୍କି୍ତଙ୍କର ଡୋକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷୋ ଫଳୋଫଳ ଅନୁେୋୟୀ ରହବ (ରେଉଁଠୋରର ଆବଶ୍କ), ଏହୋ ପଲିସଧିୋରୀଙ୍କ ଖଚ୍ଚଣ୍ଣରର ରହବ, ପୁନରୁଦ୍ୋର ପୋଇଁ ପ୍ରେୁଜ୍ ରଦୟ ଆଦୋୟ 
କରୋେିବ।  ଖୋରଜ ରହୋଇେୋଇଥିବୋ ପଲିସରି ପୁନରୁଦ୍ୋର/ ରୋଇଡର ଜୋର ିବପିଦର ଆଶଙ୍କୋର ପୁନଃଦୋୟ ଗ୍ହଣ ଅନୁେୋୟୀ ଓ ପଲିସଧିୋରୀ ଲିଖିତ ଭୋବରର ପୁନରୁଦ୍ୋର/ ଜୋର ିବବିରଣୀ ସନୁଶିି୍ତ କରବିୋ ପରର ରହବ।  ଏହ ି
ପଲିସ ିସଂରଶୋଧିତ/ ହ୍ୋସ କରୋେୋଇଥିବୋ କଭରରଜ୍ ସହତି ପୁନଃସ୍ୋପନ କରୋେୋଇପୋରର କମି୍ବୋ ରୋଇଡର ଜୋର ିକରୋେୋଇପୋରର।  େଦ ିରକୌଣସ ିୟୁନଟି୍ ରହଥିୋଏ ରତରବ ପୁନଃସ୍ୋପନୋ ତୋରଖିରର  କମି୍ବୋ କଲେଅିରୋନ୍ସ ତୋରଖିରର 
େୋହୋକ ିପରର ରହବ ନ୍ସ୍ତ କରୋେିବ। ମୁଁ/ଆରମ୍ଭ କମ୍ୋନୀକୁ ଜଣୋଇ ରଦବୋ ପୋଇଁ ସ୍ୱୀକୋର କରୁଛୁ ରେ, ଲିଖିତ ଭୋବରର ସ୍ୱୋସ୍୍ ରଘୋଷଣୋନୋମୋ ଫମଣ୍ଣରର ଦଆିେୋଇଥିବୋ ତଥ୍ରର ସ୍ୱୋକ୍ଷର କରବିୋ ପରର କରୋେୋଇଥିବୋ 
ରକୌଣସ ିପରବିର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ବପିଦର ଆଶଙ୍କୋ ସ୍ୱୀକୋର ଏବଂ କମ୍ୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ରୋଇଡର ଜୋର/ି ପଲିସ ିପୁନରୁଦ୍ୋର ପୂବଣ୍ଣରୁ ଜଣୋଇବୁ।

_______________________________
ବୀମୋଭୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱୋକ୍ଷର 

ତୋରଖି: __ __/__ __ / __ __

_______________________________
ବୀମୋଭୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱୋକ୍ଷର 
(ନୋବୋଳକ, ଅଭିଭୋବକ/ ଆଇନତଃ ଅଭିଭୋବକଙୁ୍କ ନୋବୋଳକଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱୋକ୍ଷର କରରିବ) 

ସ୍ୋନ: ______________________________________

ପଲିସଧିୋରୀ ନରିକ୍ଷର ରହୋଇଥିବୋ ଘଟଣୋରର/ ଟପିଚହି୍ନ/ ଇଂରୋଜୀ ବ୍ତୀତ ଅନ୍ ଭୋଷୋ ବୁଝବିୋ ଘଟଣୋରର: ମୁଁ ଏତଦ୍ ଦ୍ୱୋରୋ ରଘୋଷଣୋ କରୁଛ ିରେ ମୁଁ ଏହ ିଫମଣ୍ଣର ବଷିୟବସୁ୍ତ ପଲିସଧିୋରୀ/ ବୀମୋଭୁକ୍ତ ବୁଝପିୋରୁଥିବୋ 
ଭୋଷୋରର ବୁଝୋଇ ରଦଇଛ ିଏବଂ ପଲିସଧିୋରୀ/ ବୀମୋଭୁକ୍ତ ଉପରରୋକ୍ତ ବଷିୟବସୁ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝବିୋ ପରର ଟପିଚହି୍ନ (ଗୁଡକି) ରଦଇଛନ୍ି

ରଘୋଷଣୋକୋରୀଙ୍କ ସ୍ୱୋକ୍ଷର _______________________________________________
ଠକିଣୋ:

ତୋରଖି: 

*ରୋଜରନୈତକି ଭୋବରର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବ୍କି୍ତ (ପିଇପି) ରହଉଛନ୍ ିରସହ ିବ୍କି୍ତ ରେ କ ିନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋବଣ୍ଣଜନୀନ କୋେଣ୍ଣ୍ରର ନରିୟୋଜତି ଅଛନ୍,ି ଉଦୋହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରକନ୍ଦ୍ର/ ରୋଜ୍ ସରକୋରଙ୍କ ମଖୁ୍/ ମନ୍ତୀବୃନ୍, ବରଷି୍ଠ ରୋଜରନୈତକି ରନତୋ, 
ବରଷି୍ଠ ସରକୋରୀ, ନ୍ୋୟିକ/ ସୋମରକି ଅଧକୋିରୀ, ରୋଜ୍ ସ୍ୱର୍ଟ୍ ୱୋଧିକୋରଭୁକ୍ତ ନଗିମର ବରଷି୍ଠ ଅଧିକୋରୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜରନୈତକି ଦଳର ଅଧିକୋରୀବୃନ୍ ଏବଂ ଉପରରୋକ୍ତ ବ୍କି୍ତଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ପରବିୋର ସଦସ୍ (ସହଧମଣ୍ଣୀ, 
ସନ୍ୋନସନ୍ତ,ି ପିତୋମୋତୋ, ଭୋଇଭଉଣୀ, ଶୋଶୁଶ୍ୱଶୁର) ।


