
A. ଚାଷୀଙ୍କର ବବିରଣୀ

1 7 12

2 ତହସିଲ 8 ସମ୍ପର୍କ (ପିତା/ସ୍ୱାମୀ) 9 ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13

3 10 14

4 11 15

5 16 2 0 / 17 ଋତୁ ଖ୍ରିଫ ରବି

6 ପିନ କ ାଡ 18

19 20 ଲିଙ୍ଗ (ଗ ୋଟକିଗେ √ଚହି୍ଲ ଦଅିନୁ୍ତ) ପୁେୁଷ ମହଳିୋ

21 22

23.a

23.b

For Office use

Application No.

Date of Receipt (DD/MM/YY) D D M M Y Y

Signature of verifying/ inquiring officer **ଜମି ମାଲି ଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପ କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ  ାଗଜ (ଆଧାର  ାଡକ) ୁ ପଞି୍ଜ ରଣ ଫମକ ସହତି ସଂଲଗ୍ନ  ରନୁ୍ତ |

ପଲଟ ନମବର ଜମି ମାଲି  (ଖାତାଦାର)ଙ୍କ ନାମ

1

3

ତହସିଲ କରକେନୁୁ ସ କଲ ଗ୍ରାମ / କମୌଜା

2

* ଯଦ ିଜଳକସଚନ ଉତ୍ସ ଲିଫଟ/କବାରକବେଲ କହାଇଥାଏ, କତକବ energy billର ନ ଲ ଦାଖଲ  ରନୁ୍ତ l ଚାଷୀଙ୍କର ଟପି ଚହି୍ନ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର

ବ.ିଦ୍ର - ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ ଜମି ଦୁଇଟ ିଖ୍ାତାରୁ ଅଧିର୍ ଖ୍ାତାରର ଅଛ ିର୍ମିବା ର ାଟଏି ଖ୍ାତାରର ଅଧିର୍ ପଲଟ ଥାଏ ତାରେରେ  ଅତରିିକ୍ତ ଫମକ ବୟବୋର ର୍ରନୁ୍ତ l

କ ାଷଣା  -   ମଁୂଁ ଏତଦ୍ୱାରା କ ାଷଣା  ରୁଅଛ ି ,ି ଉପକରାକ୍ତ ବବିରଣୀ କମା ଜ୍ଞାତସାରକର ସତୁ ଅକଟ l 

ଯଦ ିମଁ ୁେୂଁ ଲ ତଥୁ କଦଇଥାଏ, ତାକହକଲ ଆଇନ ଅନୁସାକର ଦଣି୍ଡତ କହବ ିl

ଗ ୋେଗବେଲ (Electricity 
Consumer No.)

ପଞ୍ଚାୟତ/ ବାଡକ ନଂ IFS Code

ଗ୍ରାମ/ ପଲଟ ନଂ

ମଣି୍ଡକୁ ଧୋନ ଆଣି ୋେ ସମ୍ଭୋ ତି ସମୟ :

ଆଧାର ନମବର

ଅନୟୋନୟ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଅନୁସୁଚତି ଜନଜୋତିଅନୁସୁଚତି ଜୋତି

ଧୋନ  କିି୍ର କେି ୋ ଗକନ୍ଦ୍ରେ ନୋମ  : ମୋସେ ନୋମ :

ବଲ /ସହରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ଜମାଖ୍ାତା ନମବର

ଓଡଶିା ସର ାର
ଖାଦୁ କଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି ଲୁାଣ ବେିାଗ

ଚାଷୀ କରଜକିେସନ ଫମକ

ଜଲି୍ଲା ନାମ ବୟାଙ୍କ ନାମ

ଜମି ମାଲି ଙ୍କ ସହ 

ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପ କ (ଉ. 

ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, 
ପୁଅ,ୋଗଚାଷୀ ଇତୁାଦ)ି

ୋଗଚାଷୀ 
କହାଇଥିକଲ 

ସହମତ ିପତ୍ର 

ଆଣିଛନ୍ତ ି  ିନାହିଁ?

ଜମି ମାଲି ଙ୍କ ନାମ ଜମି ମାଲି ଙ୍କ ଆଧାର ନମବର ଜମି ମାଲି ଙ୍କ କମାବାଇଲ 

ନମବର
ଖାତା ନମବର

ଶାଖ୍ା ନାମ

KMS ବଷକ

ଜମି ପରିମାଣ (ଏ ରକର)  ସିମ

ଲିଫ୍ଟ 
(Electricity Consumer No.)

ଚାଷ କହାଇଥିବା

ଜଳକସଚନର ଉତ୍ସ 

(କ ନାଲ/ଲିଫଟ/କବା
ରକବେଲ*)ପଟ୍ଟା ଅନୁଯାୟୀ

ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ

ରମାବାଇେ ନମବର

ଜୋତ ି(ଗ ୋଟକିଗେ √ଚହି୍ଲ ଦଅିନୁ୍ତ)

ଦତି୍ୱୀୟ ପକ୍ଷପକ୍ଷକୁ ଚୟନ କେନୁ୍ତ :

B. ଚାଷ କହଉଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ

କ୍ର. 

ସଂଖୁା



Farmer Code : ଅତରିିକ୍ତ ଫର୍ମ ସଂଖ୍ୟା 

For Office use
(ଏହା
 ର୍ୂଳ 

Application No.

Aadhaar No.

B. ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ (କ୍ରମଶଃ ......)

କ୍ର. 

ସଂଖ୍ୟା
ତେସିଲ ଖ୍ାତା ନମବର ଜମି ମାଲିକ (ଖ୍ାତାଦାର)ଙ୍କ ନାମ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଜମି ପରିମାଣ (ଏକରହର) ଜଳହସଚନର ଉତ୍ସ 

(ହକନାଲ/ଲିଫ୍ଟ/ହବା
ରହବେଲ*)ପଟ୍ଟା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ 

ହୋଇଥିବା

ଓଡଶିା ସରକାର
ଖ୍ାଦୟ ହଯାଗାଣ ଓ ଖ୍ାଉଟ ିକଲୟାଣ ବଭିାଗ
ଚାଷୀ ହରଜହିେସନ ଅତରିିକ୍ତ ଫ୍ମମ

ଚାଷୀଙ୍କର ଟପି ଚହି୍ନ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର

ହ ାଷଣା  -   ମ ୂଁ ଏତଦ୍ୱାରା ହ ାଷଣା କରୁଅଛ ିକ,ି ଉପହରାକ୍ତ ବବିରଣୀ ହମା ଜ୍ଞାତସାରହର ସତୟ ଅହଟ l 

ଯଦ ିମ ୁ ଭୂଁ ଲ ତଥ୍ୟ ହଦଇଥ୍ାଏ, ତାହେହଲ ଆଇନ ଅନୁସାହର ଦଣି୍ଡତ ହେବ ିl

* ଯଦ ିଜଳସସଚନ ଉତ୍ସ ଲିଫଟ/ସବାରସବେଲ ସହାଇଥାଏ, ସତସବ energy billର ନକଲ ଦାଖ୍ଲ କରନୁ୍ତ l 

**ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପକମ ସ୍ଥାପନ ପାଇ  ଜରୁରୀ କାଗଜ (ଆଧାର କାଡମ)କୁ ପଞି୍ଜକରଣ ଫ୍ମମ ସେତି ସଂଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ |

ହରହଭନୁୟ ସକମଲ ଗ୍ରାମ / ହମୌଜା ପଲଟ ନମବର ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସେ 

ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପକମ (ଉ. ସ୍ୱାମୀ, 
ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଭାଗଚାଷୀ 

ଇତୟାଦ)ି

ଭାଗଚାଷୀ ହୋଇଥିହଲ 

ସେମତ ିପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତ ିକ ି

ନାେିଁ?

Signature of verifying/ inquiring officer

କସିମଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଆଧାର ନମବର ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ହମାବାଇଲ 

ନମବର


