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FATCA/CRS Questionnaire/ ଏଫ୍ଏଟିସଏ
ି /ସିଆର୍ଏସ୍ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
(For Customers only)/(ଗ୍ରାହକଗଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ)
Application No: _________________________________________________
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନଂ:
Name of IA/IM: _________________________________________________
ଆଇଏ/ଆଇଏମ୍ ର ନାମ:

IA / IM Code No: _________________________________________________
ଆଇଏ/ଆଇଏମ୍ କ�ୋଡ୍ ନଂ:

Details of Proposed Owner (PO):/ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାଲି କଙ୍କ ବିବରଣୀ (ପିଓ):
First Name: __________________________________________________________________________________________________ 		
ପ୍ରଥମ ନାମ:

Date of Birth:
ଜନ୍ମ ତାରିଖ:

D D M M Y Y Y Y

Family Name: _________________________________________________________________________________________________
ପରିବାର ନାମ:

Part I- Please fill in the country for each of the following:
ଭାଗ I- ଦୟାକରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ :
Country of Birth: _______________________________ Citizenship: _______________________________ Residence for Tax purpose: _______________________________ US Person: o Yes o No
ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିବା ଦେଶ:
ଦେଶ ବାସିନ୍ଦା: 			
କର ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦା:
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି:
ହଁ
ନା

Part II- Please note:/ ଭାଗ II- ଦୟାକରି ଟପ
ି ନ୍ତୁ :
a.
b.

1.

If in all fields above, the country mentioned by you is India and if you do not have US person status, please proceed to Part III for signature.
ଯଦି ଉପର�ୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡକ
ି , ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତ ି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ଭାଗ III କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁ ଅନ୍ତୁ ।
If for any of the above field, the country mentioned by you is not India and/or if your US person status is Yes, please provide the Tax Payer Identification Number (TIN) or functional equivalent as
issued in the specific country in the table below:
ଯଦି କ�ୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଉପରିକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦେଶ ଭାରତ ନୁ ହେଁ ଏବଂ/କି�ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନାଗରୀକ ସ୍ଥିତ ି ହଁ ଅଟେ, ଦୟାକରି କର ଦେୟ ପରିଚୟପତ୍ର ନମ୍ଵର୍ (ଟିଆଇଏନ୍) କି�ା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ପ୍ରଦାନ ହ�ୋଇଥିବା
ସମାନ୍ତର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଟେବୁ ଲ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ :
TIN/ ଟିଆଇଏନ୍
Country of Issue/ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଶ:

2.

TIN/ ଟିଆଇଏନ୍
Country of Issue/ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଶ:

3.

TIN/ ଟିଆଇଏନ୍
Country of Issue/ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଶ:

c.

In case any of the parameters in Part I indicates that you are a US person or a person resident outside of India for tax purpose and you do not have Taxpayer Identification Numbers/functional
equivalent, please complete and sign the Self-Certification section given in Part IV.
ଭାଗ I ରେ ଯଦି କ�ୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ସୂଚତ
ି କରେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି କି�ା କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁ ଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କରଦେୟ ପରିଚୟକରଣ ନମ୍ଵର୍/ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ୍ତର ନୁ ହେଁ, ଦୟାକରି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗ IV ରେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଵୟଂ-ପ୍ରମାଣନ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ।
o
I am a person resident out of India with (choose only if applicable):
ମୁଁ ଭାରତ ବାସିନ୍ଦା ନୁ ହେଁ (ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତେବେ କେବଳ ମନ�ୋନୟନ କରନ୍ତୁ ):
o

Country not issuing TIN/Functional equivalent _______________________________ (mention Visa/Residence/Work permit number)
ଟିଆଇଏନ୍/ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ଦେଶ			
(ଭିଜା/ବାସୀନ୍ଦା/ବୃ ତ୍ତି ଅନୁ ମ�ୋଦନ ନମ୍ବର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ )

o

Dependent visa _________________________ (mention dependent visa number)
ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭିଜା
(ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭିଜା ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ )

o

Student visa________________________________(mention student visa number)
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭିଜା			
(ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭିଜା ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ )

o

Seafarer status ________________________________ (mention CDC/visa number)
ନାବିକ ସ୍ଥିତ			ି
(ସିଡସ
ି /ି ଭିଜା ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ )

o


Going to the country of residence for first time ___________________________(mention visa number. TIN/functional equivalent to be communicated to the bank within 90 days,
else account will get closed).
		ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି		
		
(ଭିଜା ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ । ଟିଆଇଏନ୍ /ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ୍ତର 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମ୍ପର୍କ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟଥା ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ) ।

o

OR/ ଓଡିଆ
I am a person resident in India as well as resident for tax purposes in India (Please also fill Part IV self-certification)
ମୁଁ ଭାରତ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ଏବଂ ଭାରତରେ କର ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟିତ କର ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ (ଦୟାକରି ଭାଗ IV ସ୍ଵୟଂ-ପ୍ରମାଣନ ମଧ୍ୟ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ )

d.

In case you are declaring US person status as ‘No’ but your Country of Birth is US, please provide document evidencing Relinquishment of Citizenship. If not available provide
reasons for not having relinquishment certificate _______________________________________________________________
ଯଦି ଆପଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତ ି 'ନା' ଉଦଘ�ୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଶ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଟେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଦେଶ ବାସିନ୍ଦା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବାର
	କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
e.

Please also fill Part IV Self-Certification.
ଦୟାକରି ଭାଗ IV ସ୍ଵ-ପ୍ରମାଣନ ମଧ୍ୟ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ ।
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Part III- Customer Declaration (Applicable for all customers):
ଭାଗ III- ଗ୍ରାହାକ ଉଦଘ�ୋଷଣା (ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହାକଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ):
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Under penalty of perjury, I/we certify that:
ମିଥ୍ୟା ସାଖୀର ଦେୟ ଅନୁ ସାରେ, ମୁଁ/ଆମେ ସ୍ଵୀକୃ ତ କରୁଛି ଯେ:
1.	The applicant is (i) an applicant taxable as a US person under the laws of the United States of America (“U.S.”) or any state or political sub division thereof or therein, including the District of
Columbia or any other states of the U.S., (ii) an estate the income of which is subject to U.S. federal income tax regardless of the source thereof. (This clause is applicable only if the account
holder is identified as a US person)
		
ଆବେଦନକାରୀ (i) ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା (“ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର”) କି�ା ଯେକ�ୌଣସି ରାଜ୍ୟ କି�ା ରାଜନ�ୈତକ
ି ଉପ ବିଭାଗର କି�ା ବାହାର ହ�ୋଇଥିବେ ତେବେ କରଯ�ୋଗ୍ୟ ହେବେ ଯଦି ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାସିନ୍ଦା ହ�ୋଇଥିବେ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ କଲ�ୋମ୍ଵିଆ ଜିଲ୍ଲା
କି�ା ଯେକ�ୌଣସି ଅନ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି , (ii) ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ଆୟ ଉତ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତିର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଫେଡେରାଲ୍ ଆୟ କର ବ୍ୟତିତକୁ ଆଧାରିତ ଅଟେ । (ଏହି ଧାରା କେବଳ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯଦି ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଧାରକ ଜଣେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁ ଅନ୍ତି)
2. The applicant is an applicant taxable as a tax resident under the laws of country outside India. (This clause is applicable only if the account holder is a tax resident outside of India)
ଭାରତ ବାହାରେ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁ ସାରେ ଜଣେ କରଦାତାଭାବରେ ଆବେଦନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ କରଯ�ୋଗ୍ୟ । (ଏହି ଧାରା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ କେବଳ ଯଦି ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଧାରକ ଭାରତ ବାହାରର ବାସିନ୍ଦା ହ�ୋଇଥିବେ)
I/We
	
understand that PNB MetLife is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant named above in compliance with FATCA/CRS. PNB MetLife is not able
to offer any tax advice on CRS or FATCA or its impact on the applicant. I/we shall seek advice from professional tax advisor for any tax questions.
ମୁ
	 ଁ/ଆମେ ବୁ ଝଛ
ି ୁ ଯେ ପିଏନ୍ବି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ଏଫ୍ଏଟିସଏ
ି /ସିଆର୍ଏସ୍ ସହିତ ଅନୁ ପାଳନ କରି ଉପରେ ନାମାଙ୍କିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନାରେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ । ପିଏନ୍ବି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସିଆର୍ଏସ୍ କି�ା ଏଫ୍ଏଟିସଏ
ି
। all customers):
କି�ା ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେକ�ୌଣସି କର ସୁଯ�ୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉ ନାହିଁ । ମୁଁ/ଆମେ ଯେକ�ୌଣସି କରPart
ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ
କ
ି ପାଇଁ
ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କର
ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ
ଆହ କରିପାରୁfor
IIICustomer
Declaration
(Applicable
I/We agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect.
ମୁଁ/ଆମେ ରାଜି ଅଟୁ ଯେ ଏହି ଫର୍ମରେ ଯେକ�ୌଣସି ସୂଚନା କି�ା ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଭୁଲ୍ ଥିଲେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂ ତନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବୁ ।
I/We agree that as may be required by domestic regulators/tax authorities PNB MetLife may also be required to report, reportable details to CBDT or close or suspend my account.
ମୁଁ/ଆମେ ରାଜି ଅଟୁ ଯେ ଘର�ୋଇ ରେଗୁଲେଟର୍/କର ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇପାରେ ହୁ ଏତ ମଧ୍ୟ ରିପ�ୋର୍ଟ୍ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହ�ୋଇପାରେ, ସିବଡ
ି ଟ
ି ି କୁ ରିପ�ୋର୍ଟ୍ ହ�ୋଇପାରୁଥିବା ବିବରଣୀ ଦେବା କି�ା ବନ୍ଦ କି�ା ମ�ୋ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ରଦ୍ଧ କରିବା ।
I/We
	
certify that I/we provide the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief the certification is true, correct, and complete including the taxpayer identification
number of the applicant.
ମୁ
	 ଁ/ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ/ଆମେ ଏହି ଫର୍ମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ମ�ୋ/ଆମର ଜ୍ଞାତରେ ଅଟେ ତାହା ସତ୍ୟ, ସଠିକ୍, ଏବଂ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର କରଦାତା ଚିହ୍ନଟକରଣ ନମ୍ବର୍ ।

If I am/we are subject to tax reporting requirements in any country other than India or if, at any time, I/we become subject to tax reporting requirements in any country other than India, I/we
understand that PNB MetLife India Insurance Co Ltd., may be required to share information about my/our PNB MetLife India Insurance Co. Ltd, Policy with the relevant Indian tax authorities who may
share such information with the relevant overseas competent authority.
ଯଦି ମୁଁ/ଆମେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଦେଶରେ କର ରିପ�ୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକ
ି ଅଧୀନରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା, ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ, ମୁଁ/ଆମେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଦେଶରେ କର ରିପ�ୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକ
ି ଅଧୀନସ୍ଥ
ହ�ୋଇଥାଉ, ମୁଁ/ଆମେ ବୁ ଝଛ
ି ୁ ଯେ ପିଏନ୍ବ ି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମଟେ
ି ଡ୍, ମ�ୋର/ଆମର ପିଏନ୍ବ ି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମଟେ
ି ଡ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ବା
ସେୟାର୍ କରିପାରେ ଯିଏକି ଏହିଭଳି ସୂଚନାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଯ�ୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିପାରନ୍ତି ।
Signature: _________________________________						
ଦସ୍ତଖତ: 						
Name: _________________________________________________________________
ନାମ:

Date: D D M M Y Y Y Y
ତାରିଖ:

Part IV- Self-Certification:/ ଭାଗ IV- ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରମାଣନ:
To be filled only if:
ପୁରଣ ହେବ ଯଦି କେବଳ:
a)

Name of the country in Part I is other than India and TIN or functional equivalent is not available, or
ଭାଗ I ରେ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ଏବଂ ଟିଆଇଏନ୍ ବ୍ୟତିତ ଅଟେ କି�ା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, କି�ା
b)
US person is mentioned as Yes in Part I, and TIN is not available
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ I ରେ ହଁ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏବଂ ଟିଆଇଏନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
I confirm that I am neither a US person nor a resident for Tax purpose in any country other than India, though one or more parameters suggest my relation with the country outside India.
Therefore, I am providing the following document as proof of my citizenship and residency in India. Also I agree to provide details in case.
ମୁଁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଦେଶରେ କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ବାସୀନ୍ଦା ନୁ ହଁନ୍,ତି ଯଦିଓ ଏକ କି�ା ଅଧିକ ପାରାମିଟରଗୁଡକ
ି ଦେଶ ଭାରତ ବାହାରେ ସହିତ ମ�ୋ ସମ୍ପର୍କ ମତାମତ କରନ୍ତୁ ।
ତେଣୁକର,ି ମୁଁ ମ�ୋର ନାଗରୀକତା ଏବଂ ଭାରତର ବାସୀନ୍ଦା ହେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରଭାବରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଟେ ।
If I am/we are subject to tax reporting requirements in any country other than India or if, at any time, I/we become subject to tax reporting requirements in any country other than India, I/we
understand that PNB MetLife India Insurance Co Ltd., may be required to share information about my/our PNB MetLife India Insurance Co. Ltd, Policy with the relevant Indian tax authorities who
may share such information with the relevant overseas competent authority.
ଯଦି ମୁଁ/ଆମେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଦେଶରେ କର ରିପ�ୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକ
ି ଅଧୀନରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା, ଯେକ�ୌଣସି ସମୟରେ, ମୁଁ/ଆମେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଦେଶରେ କର ରିପ�ୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡକ
ି ଅଧୀନସ୍ଥ
ହ�ୋଇଥାଉ, ମୁଁ/ଆମେ ବୁ ଝଛ
ି ୁ ଯେ ପିଏନ୍ବ ି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମଟେ
ି ଡ୍, ମ�ୋର/ଆମର ପିଏନ୍ବ ି ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମଟେ
ି ଡ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର
ବା ସେୟାର୍ କରିପାରେ ଯିଏକି ଏହିଭଳି ସୂଚନାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଯ�ୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିପାରନ୍ତି ।

Signature: _________________________________
ଦସ୍ତଖତ:
Document Proof submitted (Please tick document being submitted)
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି (ଦୟାକରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଦାଖଲ ହ�ୋଇଥିବା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରନ୍ତୁ )
o Passport
o ପାସପ�ୋର୍ଟ୍

o Election Id Card  PAN Card  Driving License
ଭ�ୋଟ ଆଇଡି କାର୍ଡ୍ o ପେନ କାର୍ଡ୍ o ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ

 UIDAI Letter
ୟୁ ଆଇଡିଏ ଚିଠା

 NREGA Job Card  Govt. Issued ID Card
o ଏନଆରଇଜିଏ ବୃ ତ୍ତି କାର୍ଡ୍
ସରକାରୀ । ପ୍ରଦାନ ହ�ୋଇଥିବା ଆଇଡି କାର୍ଡ୍
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