ప్ర�ప� పత్ర
ఖ�����ర�/ఖ�����ర�ల� �ాక�ం�� ఖ���ను �యం�్రంచ���� మ��క వయ్��త్ అ���ారం ఇవ్వడ ��సం
�ే��

:

���ంగ ఖ��� సంఖయ

:

ఖ�����ర� ��ర�

ప్ర�ప� క���న వయ్��
�క్ �� ట��ా�ఫ



: ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
ప్ర�ప� క���న వయ్��త్ ఎగ�వ ఖ���ల� అ�న ��క�ాయ్లన జ��� �ేయ��స్ం��� ��ను/��మ� అభయ్��్థసుత్��/అభయ్��్థసుత్��:
��ర�

: ____________________________________________________________________________________________________

�ర���మ�: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
నగరం : _______________________________________________ �ప ��డ:________________________________________________
�ాష్ �ట : _________________________________________________ �ేశం:__________________________________________________

ట���� న: _____________________________________________ ఇ-���ల:______________________________________________
1.

��ను/��మ� ప్ర�ప� క���న హక�్క��ర�క అ���ా�ా�న అం��సత్��న్/అం��
ు
సత్��న్
ు
a)
b)

����్కనబ�� ఖ���ల� �ెకలను ��్ �ేయవచు్

����్కనబ�� ఖ���ల� �ెకల� మ��య� ఇతర �ాధ��లను ���ా�ట �ేయవచు్ మ��య�/ల��� త��గ్ంచవచు మ��య� ఈ ప్�జనం ��సం ��/మ� తరప�న �ెకల�, ��్ర�ల�, �ె�్లంప

ఆర్ డల� మ��య� ��/మ�క� �ె�్లంచగ ఇతర �ాధ��లను ఆ���ంచవచు్.
c)

��/మ� ��ర్ల� ఉనన ఖ���ల� అందుబ�ట�ల� ఉనన �గ�ల� ���త్ నుం�� ���ా�టల� �ేయవచు్ మ��య� ప్ర�ప� క���న హక�్క��ర �ా్రతప�ర్వకం ����్నన అట�వంట� వయ్వధు

��సం అట�వంట� ���ా�టలను ప�నర�దధ ్��ంచవచు
d)
e)
f)
2.

b)

4.
5.

����్కనబ�� ఖ���క� �ె�టల�, బ���, �. �ాట��� సంబం��ం�న సూచనలను �ా్రతప�ర్వకం అం��ంచవచు్.

��/మ� ��్వ� ఆర.�.ఐ నుం�� అవసర��న
� అనుమ�� �� ం��నప�ప్డ ��రత�ేశంల� ఉనన ��ట్ �టబడ� నుం�� �త��్రల �ేయవచు్.

ఆర.�.ఐ ��్వ� జ��� �ేయబ��న మ���ప్� �యంత్రణ మ�రగ ్దర్శ� ప్ర�ార ��ను/��మ� అం��క��సత్��న్/అం��
ు
క��సత్��న్
ు
a)

3.

����్కనబ�� ఖ���క� బ�య్ం జ��� �ే�ిన ఖ���ల� �గ�ల� �తత్ ��ాధ్ర ��్ట��ంటను ధృ�క��ంచవచు్

��ను/��మ� �ా��రణ అనుమ�� ల��� ఆర.�.ఐ. నుం�� ���ద్ష్ట�
� అనుమ�� �� ం��న సందరభ్ంల ��రత�ేశంల� మ�త్ర� �ా్థ� �ె�్లంప� ��సం ల�ఖల� ����్కన అ���ా�ా�న

ఉప���ంచగల హక�్ ప్ర�ప� క���న వయ్��త్ ఉంట�ం��

ఖ�����ర�(ల) తరప�న బహ�మత�లను అం��ంచడం ��సం ��/మ� ఖ��� నుం�� ��ే� క���స్ల ఉనన �ధులను ��ర� �ేయగల హక�్ ప్ర�ప� క���న వయ్��త్ ఈ ప్ర�ప�త్ అం��ంచబడదు

��మ� మ��య� మ�/�� తరప�న ప్ర�ప� క���న వయ్�� ఆర.�.ఐ. జ��� �ే�ిన మ���ప్� �యంత్రణ మ�రగ ్దర్శ�ా మ��య� ��ే� నగదు మ���ప్� �ర్వహ చట్ ట, 1999 మ��య� ��ే� నగదు
మ���ప్� �ర్వహ (���ా�ట) �యంత్రణల, 2000 �క్ అ�న �యంత్రణలక కట�్టబ� ఉంటమ�� ��ను/��మ� �� ఇసుత్��న్/ఇసుత్��న్.

ఖ���ను �ర్వ��ం� వయ్�� �క్ సంత�ా��� ఉ��హరణ ��గ�వ అం��ంచబ��ం��. ��/మ� ��్వ� సంతకం ��ాధ్��ంచబ��ం� మ��య� ధృ�క��ంచబ��ం��.
��ను/��మ� ప్ర�ేయ్కం ఈ అ���ా�ా�న ��ి��సత ూ �క� �ా్రతప�ర్వక�� ��ట�సు ఇ�ే్ వరక� ఇ�� ��న�ాగ�త�ం��.

6.

�ార్ ను ఉప���ంచగల హక�్కన అం��ంచ����� సంబం��ం�న �బంధనల� మ��య� షరత�లను ��ను/��మ� చ���, అర్థ �ేసుక��, �ాట��� కట�్టబ� ఉండట���� అం��క��ం�నందున ప్ర�ప�

క���న వయ్��త్ �ె�ట �ార్ ను జ��� �ేయ����� యస బ�య్ం ��ట�డక� ��ను/��మ� అ���ారం ఇసుత��న్న/ఇసుత్��న్. ���ద్�ం� �యంత్రణల మ��య� మ�రగ ్దర్శ� ప్ర�ార �ె�ట �ార్ ను

ఉప�గం��ౖ ఉనన ప���త�లను ��ను/��మ� ప్ర�ప� క���న వయ్��త్ �వ��ం�నట�
్ ��ను/��మ� ��ాధ్��సుత్��న/��ాధ్��సుత్��న. �ె�ట �ార్ ను ప్ర�ప� క���న వయ్�� ఉప���ం�న ���నం
�ారణం�ా యస బ�య్ం ��ట�డ భ��ం�న ల��� �ె�్లం� ఏ�ై�� నష్ ట, ��, చరయ, ప్ర�య
�
��సం అ�న ఖర�్, ����జ్ల మ��య� వయ్య�లక సంబం��ం� యస బ�య్ం ��ట�డక� ప���రం
�ె�్లంచ���� ��ను/��మ� అర్థ �ేసుక���న్న/�ేసుక���న్మ.

ప్ర�ప� క���న హక�్క��ర �క్ సంతకం

ప్రథ దరఖ�సుత్��ర �క్ సంతకం

��్వ� దరఖ�సుత్��ర �క్ సంతకం

తృ�య దరఖ�సుత్��ర �క్ సంతకం

