
Annexure- 1 (A)

କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀତୋ ଦରୋତ୍ସୋହନ ଦ ୋଜନୋ-୨୦୧୮

ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଦେ୍ନ ପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା……………………………………………….

ବ୍ଲକ……………………………………………….. 

ଗ୍ରାମ………………………………………………… 

ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ……………………………………….                                                               

କ୍ର.ନଂ ………………………………… (କକବଳ କାର୍ଯୟ୍।ଳୟର ବୟବହାର ନିମକେ )

(ଦୟାକରି ସାବଧାନତାର ସହତି ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷରକରଫମ୍ ଟିକୁ ପରୂଣ କରନ୍ତୁ)

ନିଜ ସ୍ଵାକ୍ଷର

ର୍ଯକୁ୍ତ

କଫାକଟା

ଲଗାନ୍ତୁ

୧ ନାମ

୨ ପିତା/ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ

୩ ଜନ୍ମତାରିଖ
ବର୍୍ .......................... ମାସ ......................... ତାରିଖ

..................

୪ ଲିଙ୍ଗ ପରୁୁର୍ .................... ମହିଳା .......................... ଅନୟାନୟ

୫ କବୈବାହିକ ସି୍ଥତି ବିଭାହୀତ.................... ଅବିଭାହୀତ.........................

୬ ବଗ୍

ସାଧାରଣ................... ଅନୁସଚୂିତ ଜାତି ..................

ଅନୁସଚୂିତ ଜନଜାତ…ି…………….. ଅନୟ ପଛୁଆ ବଗ.୍..............

୭

ନିଜର କୃରି୍ଭିତି୍ତକ ଜମି/ ପରିବାର

ଦ୍ୱାରା ଲିଜ୍ ନିଆର୍ଯାଇଥବିା ଜମି ର

ପରିମାଣ (ଏକର କର)

୮ କମାବାଇଲ୍ ନମ୍ବର

୯ ଇ-କମଲ୍ଆଇଡି

୧୦ ଡାକ ଠକିଣା



ଶକି୍ଷୋଗତ ଦ ୋଗୟତୋ

କ୍ର.ନଂ ପରୀକ୍ଷା ବର୍୍ ସ୍କଲୁ /କକଲଜ ସ୍ଥାନ
କବାଡ୍

/ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ

୧ ମାଟି୍ରକ/ଦଶମ

୨ +୨

୩ ସ୍ନାତକ

୪ ସ୍ନାତକକାତ୍ତର

୫ ଅନୟାନୟ

ଜରୁରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର:-

୧.ଆଧାର

୨. କଭାଟର କାଡ୍

୩.କୃର୍କ କାଡ୍

‘ ୪.ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ର କଗାଷି୍ଟ ସମହୂ / LAMPCS/ PACS ଙ୍କ ଠାରୁ ଚାରିତି୍ରକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର

୫. ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର

୬. ନିଜ ଜମି କିମ୍ବା ଲିଜ ଜମି ସମ୍ପକୀ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

୭. ଶକି୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

୮. ଅନୟାନୟ :………………………………………..

ମ  ୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଅଛି କି କମାର ଜ୍ଞାତସାରକର କମା ଦ୍ୱାରା ଦିଆର୍ଯାଇଥବିା ଉପରିସ୍ଥ ତଥୟ ଠିକ୍ ଅଛି । ମ  ୁ

ବୁଝିଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କର୍ଯ ର୍ଯଦି ମ  ୁ କିଛି ଭୁଲ ତଥୟ କଦଇଥବିି କମାର ଆକବଦନ ପତ୍ର ଟି ଏ.ଇ.ପି.ଏସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ପାଇ  ଖାରଜ କହାଇରି୍ଯବ। ମ  ୁ ଏହି କାର୍ଯୟ୍ଟିକୁ ସଚୂାରୁ ରୂକପ ସଂପର୍ୂ୍ଣ୍ କରିବା ପାଇ  ସକ୍ଷମ ଓ ସମସ୍ତ ନିୟମ କୁ ପାଳନ କରିବା

ପାଇ  ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ।

ତାରିଖ:
ଦସ୍ତଖତ:

ସ୍ଥାନର ନାମ:

େଦିଶଷ ଦ୍ରଷ୍ଟେୟ :

o ମକନାନୀତ କହବା ପକର ପ୍ରାଥୀ୍ମାକନ ସ୍ଵୀକୃତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ନାମ ପଞି୍ଜକରଣ କରିକବ ଏବଂ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା

ପଞି୍ଜକରଣ ରାଶି ଭାକବ ଆପିକଲ୍ କୁ କଦକବ ।

o ପ୍ରାଥୀ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଓ ବୟାପାର ଅବଧ ି ସମାପ୍ତ କହଲା ପକର ତାଙୁ୍କ ପଞି୍ଜକରଣ ରାଶି କଫରାଇ ଦିଆରି୍ଯବ

ଏବଂ ର୍ଯଦି ପ୍ରାଥୀ୍ ଅଧାରୁ ଛାଡିଦିଅେି କତକବ ତାଙୁ୍କ କକୌଣସି ପଞି୍ଜକରଣ ରାଶି କଫରସ୍ତ କର।ରି୍ଯବ ନ।ହି  ।

o ପ୍ରାଥୀ୍ମାକନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ୂ୍ଣ୍ ଅବଧ ି ପର୍ଯୟ୍େ କାମ କରିବା ପାଇ  କଗାଟିଏ ରାଜିନାମା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିକବ ଏବଂ

ର୍ଯଦି ତାହା ଦାଖଲ ନକରିପାରିକବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଓ ବୟାପାର ଅବଧ ି କର ବୟୟ କହାଇଥବିା ରାଶି ପ୍ରାଥୀ୍ଙୁ୍କ

କଦବାକୁ ପଡିବ ।

o ମକନାନୀତ କହାଇଥବିା ପ୍ରାଥୀ୍ ମାକନ ନାମ ପଞି୍ଜକରଣ ସମୟକର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅନ୍-ଲାଇନ୍

କପାଟା୍ଲ୍ ମାଧ୍ୟମକର ଅକ୍ଲାଡ୍ କରିକବ।

ତାରିଖ:

ଦସ୍ତଖତ:

ସ୍ଥାନର ନାମ:
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ସମଦୁାୟ-ଆଧାରିତ ସଂଗଠନ ସପୁାରିସ ପତ୍ର

ପତ୍ରସଂଖୟା/ କମକମା ସଂଖୟା .............................

ଏତଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣତି କରାଗଲା କର୍ଯ, ଶ୍ରୀ/ଶ୍ରୀମତୀ/କୁମାରୀ ...........................................................
ପିତା/ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ ........................................... ଗ୍ରାମ.................................. , କପାଷ୍ଟ

............................. ଥାନା ................................, ବ୍ଲକ ........................... ଜିଲ୍ଲା............................... ପିନ
ନଂ.......................... ଙୁ୍କ ଆକମ ସବ୍ ସହମତି କର କୃରି୍ ଉକଦୟାଗୀତା କପ୍ରାତ୍ସାହନ କର୍ଯାଜନା-୨୦୧୮ କର କୃରି୍

ଉକଦୟାଗୀ ଭାକବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇ  ସପୁାରିସ କରୁଅଛୁ । ତାଙୁ୍କ ଆକମ ବିଗତ ................ ବର୍୍ ............ ମାସ
କହବ ଜାଣଛୁି । ତାଙ୍କର ର କାର୍ଯୟ୍ ଓ ଚରିତ୍ର କର ଆକମ ସମକସ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଠ । ଆକମ ଆସା କରୁଛୁ କର୍ଯ କସ ଜକଣ

ସଫଳ କୃରି୍ ଉକଦୟାଗୀ କହାଇପାରିକବ । ତାଙ୍କରଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇ  ଶଭୁକାମନା କରୁଅଛୁ ।

ମକନାନୀତ କରିଥବିା ସମଦୁାୟ-ଆଧାରିତ ସଂଗଠନ ର ନାମ ଓ କମାକହାର

ମକନାନୀତ କରିଥବିା ସଦସୟ-୧ ଙ୍କ ନାମ ଓ ପଦବୀ

__________________

__________________

ମକନାନୀତ କରିଥବିା ସଦସୟ-୨ ଙ୍କ ନାମ ଓ ପଦବୀ

__________________

__________________

ସ୍ଥାନ

ତାରିଖ


