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ପରପିକ୍ୱିତା ଦାବ ିଆବବଦନ ଫର୍ମ-M

• ପଲିସ ିପରପିକ୍ୱତା ଲାଭଗୁଡ଼କି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଇନତଃ ହକଦାର ବ୍ୟକି୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହ ିଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ  
• ଦୟାକର ିଏହ ିଫର୍ମକୁ ନକିଟତର ର୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୁୟରାନ୍ସ ଅଫିସ କରି୍ା 
• ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଠକିଣାବର ଦାଖଲ କରନୁ୍.

ବଫାନ୍ ନର୍ର (ଏସଟଡି ିବକାଡ୍ ସହତି) କରି୍ା ବରାବାଇଲ୍ ନର୍ର  …………………………………………………………………………………
ଧ୍ାନ ଦଅିନୁ୍:
ବକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ ଯିଏକ ିଜାଣତବର କମ୍ାନୀକୁ କରି୍ା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍କ ଭୁଲ୍ ଅବା ବଭି୍ାନ୍କର ତଥ୍ୟ ବଦଇ, କରି୍ା ବଭି୍ାନ୍ କରବିା ଓ ଠକବିା ଉବଦେଶ୍ୟବର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦାବ ିହାସଲ ପାଇଁ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍,ି 
ଜାଲିଆତ ିକରବିା ଅଭିବଯାଗବର ପ୍ରଚଳତି ଆଇନ ଅନୁସାବର ବଫୌଜଦାରୀ କରି୍ା ଅଥ୍ମଦଣ୍ଡବର ଦଣି୍ଡତ ବହାଇପାରନ୍|ି

III. ବୀରାଭୁକ୍ ବ୍ୟକି୍ଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ ିବହିୀନ ପ୍ରରାଣପତ୍ର 

ରୁଁ, __________________________________ ; ଏତଦ୍ୱାରା ଉପବରାକ୍ ପଲିସରି ପରପିକ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ୟରାଶରି ବବୈଧ ବରିକୁ୍କରଣ ସନୁଶିି୍ତ କରୁଅଛ ିଏବଂ 
ଭବଷି୍ୟତବର ଉପୁଜୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବକୌଣସ ିଦାବ ିପାଇଁ ର୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନସ୍ୁୟରାନ୍ସକୁ ଉତ୍ରଦାୟୀ କରବି|ି

ବୀରାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ….….….….….….….….….….….….….…..….….….….…..….….….….…..….….….….….
ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଛ:ି                                  ତାରଖି □□ / □□ / □□□□ ସ୍ାନ….….….….….…..….….…..….….….….….….….….

ପଲିସ ିନର୍ର(ଗୁଡ଼କି): ପଲିେିଧୋରକଙ୍କ ସ�ୋଗୋସ�ୋଗ ନେବ୍ର: ଆବୋେ (ଏେଟିଡି ସକୋଡ୍) :

ସେୋବୋଇଲ ନେବ୍ର:

II. ପଲିସଧିାରକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବବିରଣୀ-ବାଧ୍ତାରଳୂକ

କ) ବ୍ୟାଙ୍କ ନାର ……………………………………………………………………………………..    ଖ)   ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନର୍ର …………………………………………………………………………………
ଗ) ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାର                     ବସଭିଙ୍ଗ୍         କବରଣ୍ଟ       ଅନ୍ୟାନ୍ୟ                   
ଘ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକିଣା …….….….….….….….……………………….………..….….…..  ରାଜ୍ୟ ….….……….……..….………..….………………..…. ପିନ୍ ବକାଡ୍
ଙ) IFSC ବକାଡ୍….….….….….…….…….…….…….…….……..…………………..….….    ଚ) ପାନ୍ ନର୍ର  
ଟପି୍ପଣୀ-ଦୟାକର ିଆକାଉଣ୍ଟ ନର୍ର ଓ ପଲିସଧିାରକଙ୍କ ନାର ଥିବା ବାତଲି ବଚକ୍ କରି୍ା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକର କପି ସଂଯୁକ୍ କରନୁ୍
ସତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: ଆୟକର ଅଧିନୟିରର ଧାରା 194DA ଅନୁଯାୟୀ ବବୈଧ ପ୍ୟାନ୍ ନର୍ର ଦଆିଯାଇଥିବଲ 2% ହାରବର TDS କଟାଯିବ, ଅନ୍ୟଥା, କମ୍ାନୀ ପାଖବର ବବୈଧ ପ୍ୟାନ୍ ନର୍ର 
ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିବଲ 20% ହାରବର ଲାଗୁ ବହବ.

 ଏହ ିଫର୍ମ ସହତି ଦାଖଲ ବହବାକୁ ଥିବା ଦସ୍ାବଜି୍
• ରଳୂ ପଲିସ ିଦସ୍ାବଜି୍-    ଏହ ିଫର୍ମ ସହତି ସଂଯୁକ୍,      ନରୁିଦେଷି୍ଟ/ହଜ ିଯାଇଛ/ିଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ.
• ଯଦ ିଡାକ ଠକିଣା ବଦଳ ିଯାଇଛ-ିଦୟାକର ିଠକିଣା ପ୍ରରାଣ ସଂଯୁକ୍ କରନୁ୍
• ଆକାଉଣ୍ଟ ନ ରର୍ ଓ ପଲିସଧିାରକଙ୍କ ନାର ଥିବା ବାତଲି ବଚକ୍ କରି୍ା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ କପି

IV. ପଲିସଧିାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଘାଷଣା ଓ କ୍ଷରତା ଅପ୍ମଣ
କ)  ରୁଁ, ଉପବରାକ୍ ନାରଧାରୀ ପଲିସଧିାରକ, ଏତଦ୍ୱାରା ସନୁଶିି୍ତ କରୁଅଛ ିବଯ ବ୍ୟାଙ୍କ ବବିରଣୀ ସବରତ ଉପବରାକ୍ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠକି୍ ଅବଟ|
ଗ)  ଉପରବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟବର କମ୍ାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ପରପିକ୍ୱ ରାଶ ିବରା ତରଫରୁ କମ୍ାନୀ ପ୍ରତ ିଏକ ବବୈଧ ବରିକୁ୍କରଣକୁ ଆଇନସଙ୍ତ କରବି|

ପଲିସଧିାରକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର….….….….….….….….….….….
ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଛ:ି                                ତାରଖି □□ / □□ / □□□□                ସ୍ାନ….….….….….…….….…..….…….….….….…..….….….….….
ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର  
ସ୍ୱାକ୍ଷର….….….….…..….….….….….….….….    ତାରଖି □□ / □□ / □□□□              ସ୍ାନ….….….….…..….…….….….….….….…….…...…….….….….
ନାର ….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….… ଠକିଣା ….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….
…….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….…….….….….….….…..…..…..…….….….….…..….….….….….…….….….….…..….….….….….…….…........

I. ପଲିସଧିାରକଙ୍କ ବଷିୟବର ବ୍ୟକି୍ଗତ ତଥ୍ୟ-ବାଧ୍ତାରଳୂକ
କ) ପଲିେିଧୋରକଙ୍କ ନୋେ …………………………………………………………………………………………………….……………
ଖ) େଂପୂରର୍ର୍ ଠିକରୋ   ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………….………………………
…………………………………… ରୋଜ୍୍ …………………………………………………… ପିନ୍ ସକୋଡ୍


