ଆବେଦନପତ୍ର
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ବ୍ୟକ୍ତିସମୂହ

ସଂଗଠନ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଆବବ୍ଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ

:

ବ୍ୟସ

:

ଲିଙ୍ଗ

:

ଜନମ ତାରିଖ ଓ ବ୍ର୍ଥ

:

ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ

: ହଁ

ଜାତିଶ୍ରେଣୀ

: ସାଧାରଣ ବ୍ଗଗ / ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜନ ଜାତି / ଅନୁ ସୁଚତ
ି ଜାତି /ଅନୟ ପଛୁ ଆ ବ୍ଗଗ

/ ନା

ସାମାଜିକ କାମର ଅଭିଜ୍ଞତା :
ବ୍ର୍ତ୍ଥମାନର ବ୍ୃ ର୍ତ୍ି

:

------------------------------------------------------ କିମବା --------------------------------------------------ବ୍ୟକ୍ତିସମୂହ
କ୍ରମସଂ

ନାମ

ଲିଙ୍ଗ

ଜନମତାରିଖ

ଜାତିବେଣୀ

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ

ବ୍ର୍ତ୍ଥମାନରଵୃ ର୍ତ୍ି

1
2
3
*

ଯଦି ଆବ୍ଶୟକ
ଅଧିକ ଘର ବଯାଗ
କରି ପାରିବବ୍
ସମୂହ ସଂସ୍ଥାର ନାମ

-------------------------------------------------------------- କିମବା -----------------------------------------------ସଂଗଠନ
ସାମାଜିକ ବସବ୍ୀ ଓ ନିମଥାତାର ନାମ
ପଞ୍ଜି କରଣର ବ୍ିବ୍ରଣୀ
ପଞ୍ଜି କରଣ ବ୍ର୍ଥ
ଅଧୀକାରୀଙ୍କ ନାମ
ଦୂ ରଭାର୍
ବ୍ର୍ତ୍ଥମାନ ବଯାଗାବଯାଗ ଠିକଣା

ଇବମଲ:

ମାନୟତା /ପୁରଷ୍କାର : ହଁ / ନା
ଯଦି ହଁ

ପୁରସ୍କାର ନାମ ଓ ବ୍ର୍ଥର ନାମ ବଲଖନ୍ତୁ

ଜାତୀୟସ୍ତରବର

ରାଜୟସ୍ତରୀୟ

ସନ୍ଦଭଥ।
ନାମ

ନାମ

ଠିକଣା

ଠିକଣା

ଶ୍ର ାବ୍ଇଲ ନ:

ଶ୍ର ାବ୍ଇଲ ନ:
ହସ୍ତାକ୍ଷର

ହସ୍ତାକ୍ଷର

ସଂଲଗ୍ନ
ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନପବର ଯାଞ୍ଚପାଇଁ ଭବ୍ିର୍ୟତବର ପଚାରାଯିବ୍
1.---------------------------------------------------2.---------------------------------------------------3.---------------------------------------------------4.-----------------------------------------------------ମୁ କିମବା ଆବେ ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତି ନାମା ବପୈଠକରିଛ ି ତାହା ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟ ଏବ୍ଂ ବସଗୁଡକ
ି ବମା ଜ୍ଞାତବର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଥ ଠିକ । ତାହା ଆଧାରବର
ବ୍ିଚାରକ ବଶର୍ ନିର୍ଣ୍ଥୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଶ୍ରବ୍ ।

ହସ୍ତାକ୍ଷର

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ

ବ୍ୟକ୍ତିସମୂହ

ବି:ଦ୍ର :- ଉପରରୋକ୍ତ ଆରବଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବିବରଣୀ ଦୋଖଲ ପରର ଏହୋକୁ ରେରସ୍ତ କରୋଯି ବ ନୋହିଁ ।

ସଂଗଠନ

ପରିବ ୋଜନୋ/ କୋ ୍ୟ କଳୋପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତବର
 ଦୟାକରି ପୃର୍କ କାଗଜବର ନିମନବର ଦିଆଯାଇ ଥିବ୍ା ବ୍ିର୍ୟ ଉପବର ବ୍ିସ୍ତୃତ ଭାବ୍ବର ବଲଖି ସବ୍ୁ କାଗଜବର ନିଜ ର
।

ହସ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ତାରିଖ ବଲଖନ୍ତୁ

 ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁ ବରାଧ କରାଯାଉଛି ବଯ ନିମନବର ଦିଆଯାଇଥିବ୍ା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବର ନିଜର ଉର୍ତ୍ର ବଲଖନ୍ତୁ

।

 ପ୍ରବତୟକ ପ୍ରଶନର ଉର୍ତ୍ର ବ୍ାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ଅଶ୍ରେ ।




ହସ୍ତବକ୍ଷପ ବକ୍ଷତ୍ର (ଦୟାକରି ଠିକ ସ୍ଥାନଶ୍ରର ✔ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ ସାବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ )


ଶିକ୍ଷା



ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା



ଜଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା



ଜୀବ୍ନ ଜିବ୍ୀକା



ନାରୀ ସଶକ୍ତି କରଣ



ଓକିଲାତି (ଉପବରାକ୍ତ ବ୍ିର୍ୟବର )




ପରିବଯାଜନାର




ପରିବଯାଜନାର

ସମୟ




ବ୍ିର୍ୟ /

କାଯଥୟକଳାପ

ପରିବଯାଜନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି (300 ଶବ୍ଦ

ମଧ୍ୟବର)

ମୁଲୟ ।

ପରିବଯାଜନା ବ୍ା କାଯଥୟକଳାପର ମୁଲୟବସ୍ତାସ୍ତ୍ର ।
ନିଜସ୍ୱ

ସାମୁଦାୟି କବ୍ିର୍ତ୍ବପାର୍ଣ ସରକାରୀ

ବଭୌଗଳିକ ବକ୍ଷତ୍ରର ଆବ୍ରଣ
ଲାଭର୍ଥୀ (ବ୍ଗଥ ଲିଙ୍ଗ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟସ ସମୂହ )


ପବରାକ୍ଷ



ପ୍ରବତୟକ୍ଷ

ନିଗମିତ

ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ



ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବ୍ା କାଯଥୟ କଳାପ



ଲକ୍ଷୟ ଉପବର ପ୍ରଭାବ୍ ସମୂହ (300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବର )



ବକୌଣସି ପରିବଯାଜନା କାଯଥୟ କିମବା କାଯଥୟକଳାପର ଏବ୍ଂ ତାହାର ମୂଲୟାଙ୍କନ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି କି? ଯଦି ହଁ,

(300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବର )

ପରିବଯାଜନା କାଯଥୟ ଦାଖଲ କର







ହଁ



ନା

ପରିବଯାଜନା କାଯଥୟ / କ୍ରିୟା କଳ୍ପ ବକୌଣସି ସମୁଦାୟର ବନତୃ ତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି କି


ହଁ



ନା

ଯଦି ହଁ ( 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବର ତର୍ୟ ଦାଖଲ କର)

ନବ୍ିନୀ କରଣ / ଅଭିନବ୍ ରଣନୀତି ଯଦି ପରିବଯାଜନା ପାଇଁ ବଯାଗୟ ( 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବର ତର୍ୟ ଦାଖଲ କର )



ପରିବଯାଜନା କାଯଥୟର ସ୍ଥିରତା



ପରିବଯାଜନାର ପରିସୀ ା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ( 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବର)



ପରିବଯାଜନାର କାଯଗୟ କଳାପ ଉଶ୍ରପର ନିଜର ତା ତ ଦିଅନ୍ତୁ (ଶୋମ୍ଭବୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବର)




ପରିବଯାଜନାର ସ ବନ୍ଧୀୟ ଖ୍ବ୍ର କାଗଜଶ୍ରର ପ୍ରକାଶିତ ବ ାଟ କିମବା ଭିଡ଼ଓ
ି ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ।

( 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟବର)

ଯଦି ବକୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ମିଳଛ
ି ି କି? ଯଦି ହଁ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ।

ବଯଉଁ ତର୍ୟ ଗୁଡକ
ି ପଠାଉଛନ୍ତି ତାହା ସତୟ ଓ ମାନୟତା ବହାଇଥିବ୍ା ଦରକାର ।
ଶୋମ୍ଭବୀ ପୁରସ୍କାର କମିଟି
ବଂଶୀଧର ଓ ଇଲୋ ପଣ୍ଡୋ େୋଉରଣ୍ଡସନ
ଇମ୍ଫା ବିଲଡିଂ ବମିଖୋଲ ଭୁବ୍ବନଶ୍ୱର – 751010
ଦୂ ରଭାର୍: +91 0674 2611000
+91 0674 2580100
Email: mail@bipf.org.in
www.bipf.org.in

ନୋମୋଙ୍କନ ପତ୍ର
ନାମାଙ୍କନ ବ୍ୟକ୍ତିର ତର୍ୟ
ନାମ

:

ବ୍ୟସ

:

ଲିଙ୍ଗ

:

ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ ସଂପକଥ

:

ବ୍ର୍ତ୍ଥମାନର ବ୍ୃ ର୍ତ୍ି

:

ବ୍ର୍ତ୍ଥମାନର ଠିକଣା

:

ଦୂ ରଭାର୍

:

ଇବମଲ

:

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ିବ୍ରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ / ବ୍ୟକ୍ତିସମୂହ / ସଂଗଠନ

ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ

ଶୋମ୍ଭବୀ ପୁରସ୍କାର କମିଟି
ବଂଶୀଧର ଓ ଇଲୋ ପଣ୍ଡୋ େୋଉରଣ୍ଡସନ
ଇମ୍ଫା ବିଲଡିଂ ବମିଖୋଲ ଭୁବ୍ବନଶ୍ୱର – 751010
ଦୂ ରଭାର୍: +91 0674 2611000
+91 0674 2580100
Email: mail@bipf.org.in
www.bipf.org.in

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଯାଗୟତା / ବ୍ୟକ୍ତିସମୂହ ବଯାଗୟତା




ଆବବ୍ଦନକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟସ ସୀମା ୭୦ ବ୍ର୍ଥରୁ କମ ବହାଇଥିବ୍ା ଦରକାର
କାଯଥୟ ବକ୍ଷତ୍ର ଉପବର ସବ୍ଥନମ
ି ନ ୫ ବ୍ର୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ

ବଯାଗୟତା ସଂଗଠନ ପାଇଁ





ନାମାଙ୍କନ କାରୀ ବଯାଗୟତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଯାଗୟତା / ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଯାଗୟତା
ଆବବ୍ଦନକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟସ ସୀମା ୭୦ ବ୍ର୍ଥରୁ କମ ବହାଇଥିବ୍ା ଦରକାର
କାଯଥୟ ବକ୍ଷତ୍ର ଉପବର ସବ୍ଥନମ
ି ନ ୫ ବ୍ର୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ

ବଯାଗୟତାସଂଗଠନ ପାଇଁ


ଶିକ୍ଷା



ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା



ଜଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା



ଜୀବ୍ନ ଜିବ୍ୀକା



ନାରୀ ସଶକ୍ତି କରଣ



ଓକିଲାତି (ଉପବରାକ୍ତ ବ୍ିର୍ୟବର )

ବଂଶୀଧର ଓ ଇଲୋ ପଣ୍ଡୋ େୋଉରଣ୍ଡସନ, ଇମ୍ଫା ବିଲଡିଂ, ବମିଖୋଲ ଭୁବ୍ବନଶ୍ୱର – 751010
ଦୂ ରଭାର୍: +91 0674 2611000 / +91 0674 2580100: Email: mail@bipf.org.in , www.bipf.org.in

