ಅನುಬಂಧ �2
(�ಾಜ�ದ ಕಂ�ಾಯ �ಾ��ಯ ಅನ�ಯ �ೋಟ��ಂದ ಸ� ಪ�ೆಯ�ೇಕು ಮತು� �ಾ��ಂಪ್ ಲಗ��ಸ�ೇಕು
�ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� �ಾ�ೕ��ೇಶನ್ ಆಫ್

ಇ

�&�ಎಸ್ ಘಟಕ
ನಷ�ಭ�� �ಾಂಡ
�ಾರ�ೕಯ �ೕವ ��ಾ �ಗಮ ಪ�ಗಣ�ೆಯಂ�ೆ ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ೕಜ�ೆ (�ಎಂ���ೈ) ಅ�ಯ�� _________________________________________________ (�ಾವ��ಾರ
�ೆಸರು)ರವರು_____________________________________________ (ಮೃತರ �ೆಸರು)ರವರು___________________________________________________(ಮೃತರ �ೊ�ೆ�ನ ಸಂಬಂಧ) ಅವ��ೆ
_______________________________________ರು�ಾ�ಗಳ �ತ�ವನು� �ಎಂ���ೈ ಅ�ಯ��____________________________________________ (ಮೃತರ �ೆಸರು) ಅವರ ಮರಣ �ೆ�ೖಮ್
ಪ�ಣ� ಮತು� ಅಂ�ಮ ಪ��ಾರ �ತ�ವನು�, �ಾವ��ೆ ಪ��ಾ�ಕರಣ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾ�ಗಳ ಪತ�, ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳ ಪತ��ಲ��ೆ_______________________________________(ಮೃತರ
�ೆಸರು) ಅವರ ಆ��ಯನು� ಮಂಜೂರು �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸಲು ಒ���ಾ��ೆ, �ಾನು /�ಾವ� _____________________________ ನನ� / ನಮ� ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳನು�, ��ಾ�ಹಕರು ಮತು�
ಆಡ�ತ�ಾರರು ಈ ಮೂಲಕ �ವ��ದ �ಾ�ೕ��ೇಶನ್ ಅ�ಾಯ�ಾ�ಯಲ� ಮತು� ವ��� ಅಥ�ಾ ವ���ಗಳ ಎ�ಾ� ನಷ�ಪ��ಾರವನು� �ೋಡಬಹುದು ಎಂದ �ಾನು ಒ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ
ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ�, ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� �ೆಚ�ಗಳಂತಹ �ೆ�ೖಮ್ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೖಮ್ಳ�� �ಾ�ೕ��ೇಶನ್ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಉ���ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು� ಅನುಭ�ಸಬಹುದು
��ಾಂಕ ________________ ರಂದು ________________�ಂಗಳ� __________20___________
�ಮ� ��ೇಯಪ�ವ�ಕ�ಾ�
1
2
3
4
                                                                                                                                        (�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳ ಸ� ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತು)
�ಾ�ಂ�ನ ಅ�ಕೃತ �ಾ�
ಸ�
ಪ�ಣ� �ೆಸರು ಮತು� ಹು�ೆ�
ಮು�ೆ�
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.

ನಷ� ಪ��ಾರ ಸ��ಸು��ರುವ ವ���ಯ �ೇ��ೆ (ಅ��ಯ��ನ �ಾ�ೆಯ �ೊರ�ಾ� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆಯ�� ಸ� �ಾ�ದ��ೆ)
ನಷ�  ಪ��ಾರ�ೆ� ಸ� �ಾ�ರುವ ವ����ೆ �ಾನು �ೕ�ನ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅವರು �ೕ�ದ ಉತ�ರಗಳನು� �ಾನು �ೈಜ�ಾ� �ಾಖಲು
�ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
�ೇ��ೆ�ಾರರ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ
________________________________

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

_________________________________
ನನ�ೆ (�ೆಸರು, ಹು�ೆ� �ೆಸರು, ಉ�ೊ�ೕಗ) ಅವರು ನಷ� ಪ��ಾರ �ಾಂಡ್ �ಷಯಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವ���ಾ��ೆ ಎಂದು�ಾನು ಪ��ಾ�ಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ,
��ೕ./��ೕಮ�.___________________________ ಮತು� �ಾನು ಅ��ಯ �ಷಯಗಳ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ.
ಹಕು��ಾರರ ಸ�
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.

ಹಕು��ಾರರು ಅನಕಷ್ರಸ��ಾ�ದ��ೆ, ಅವರ ಪರ�ಾ�, ಅವನು/ಅವಳ � �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತನು� ವ���ಯು ಪ��ಾ�ಕ�ೕಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅವರು �ಾ�ೇಶನ್  �ೊ�ೆ�ೆ ಸಂಪಕ�
�ೊಂ�ರ�ಾರದು ಮತು� ಈ �ೇ��ೆಯನು� ಅವರ ಮೂಲಕ �ಾಡ�ೇಕು.
�ಾನು ಹಕು��ಾರ��ೆ �ೕ�ನ �ಷಯಗಳ ಕು�ತು �ಾಗೂ ನಷ� ಪ��ಾರ ಬಂಧ ಕು�ತು _______________________________ �ಾ�ೆಯ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ 
�ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಹಕು��ಾರರು ಎಲ�ವನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅ�ೈ���ೊಂಡ ನಂತರ �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತನು� �ಾ��ಾ��ೆ.
�ೆಸರು ಮತು� �ೇ��ೆ�ಾರರ ��ಾಸ:
_____________________________                                                                                                           
_____________________________

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

ಅನುಬಂಧ �1
�ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� �ಾ�ೕ��ೇಶನ್ ಆಫ್

ಇ

__________________________ ಕ�ೇ�
�ೕ���ೆಯ �ಾನೂನು ಪ��ಾ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ದ�ಪ�ಸಲು ಅ���ೇಶನ್ ಅ�
ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ೕಜ�ೆಯು (�ಎಮ್ ���ೈ) ` 30000/- ರು�ಾ�ಗ��ೆ_________________________________________________________________ ರವರ (ಮೃತರ �ೆಸರು)
�ೕವನದ ಕು�ತು ಭದ��ೆಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ
_____________________________________________________(ಹಕು��ಾರರ �ೆಸರು) ಸಂಬಂಧ__________________________________________ (ಮೃತರ �ೊ�ೆ�ನ ಸಂಬಂಧ) �ೕ�ೆ
�ೆಸ��ದ__________________________________________________(ಮೃತರ �ೆಸರು) ಈ ಮೂಲಕ �ಾವ� �ೇಳ�ವ��ೆಂದ�ೆ, �ೕ�ೆ �ೆಸ��ದ ��ಾ ಸದಸ�ರು �ಎಮ್ ���ೈ ಮೃತಪತ�
ಅಥ�ಾ ಉ�ಲನು� ಬ�ೆ���ಲ� �ಾಗೂ �ಾನು �ೕ�ೆ ���ರುವ �ೕ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ತ�ಸ�ಾ�ದ��ೆ �ೕ���ೆಯ �ಾನೂನು �ಾಕಷ್�ಗಳ ಅಗ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನು ಇದರ
ಉ�ೆ�ೕಶಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಈ �ೆಳ�ನ �ೇ��ೆಗಳನು� ನನ� �ಾನ ಮತು� ನಂ��ೆಯ ಮೂಲಕ �ೈಜ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೇ��ೆ �ೕಡು���ೆ�ೕ�ೆ:

ಪ�ಣ� �ೆಸರು ಮತು� ವ���ಯ ಮರಣದ ಸಮಯದ��ನ ಮೃತರ ಉ�ೊ�ೕಗ

ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ ಧಮ�
ಅವರು �ಾ�ಾಗ ಮತು� ಎ�� ಮರಣ �ೊಂ�ದರು

ಮೃತರು ಈ ಮುಂ�ನ �ಾವ��ಾದರು ಸಂಬಂ�ಕರನು� �ೊ�ೆ�ರುವ�ೆ, �ಾ�ದ���, ಅವರ ಪ�ಣ� �ೆಸರು ಮತು� ವಯ��ನ �ಾ�� �ೕ�
�ವರಗಳ�
ಮಗ

        ಪ�ಣ� �ೆಸರು
1
2
3
4

ಮಗಳ�

1
2
3
4

�ಧ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಧ�ೆಯರು / �ಧುರ
ತಂ�ೆ
�ಾ�

                     ವಯಸು�

��ಸಲು �ಾಧ��ರದಂತಹ ಸಂಬಂ�ಕರು ಅ�ಾ�ಪ��ಾ�ದ��ೆ, �ಾರ �ೊ�ೆ�ೆ ಅ�ಾ�ಪ�ರು �ೕ�ಸು���ಾ��ೆ ಮತು� ಅವರ �ೕವನ �ವ�ಹ�ೆ �ಾರ �ೕ��ೆ ಎಂದು ���:

ಉ�ೆ�ೕ��ರುವ ಸಂಬಂ�ಕರ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾವ��ಾದರೂ ತಕ�ಾರುಗ��ೆ�ೕ

�ೌದು/ಇಲ�

ಮೃತರು �ಾವ��ಾದರು ಉ�ಲು ಬ�ೆ���ರುವ�ೆ

�ೌದು/ಇಲ�

��ಾಂಕ __________________ ರಂದು ___________________�ಂಗಳ� ______________20____________

ಹಕು��ಾರರ ಸ�*
�ಾ�ಂ�ನ ಅ�ಕೃತ �ಾ�
�ೆಸರು ______________________________________
ಹು�ೆ� �ೆಸರು ________________________________
��ಾಸ _____________________________________

�ಾ�ಂ�ನ ಮು�ೆ�
* (ಈ ಅ��ಯನು� ಹಣ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ� ಸ��ಸ�ೇಕು)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ಅ���ೇಶನ್ ಅ�� ಸ��ಸು��ರುವ ವ���ಯ �ೇ��ೆ (ಅ��ಯ��ನ �ಾ�ೆಯ �ೊರ�ಾ� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆಯ� ಅ
�
�� ಭ�� �ಾ�ದ ಸಂದಭ�ದ��
�ಾನು �ೕ�ನ ಪ��ೆ�ಗಳ ಕು�ತು �ಾಮ��ೇ��ತರು/ಹಕು��ಾರ��ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ಾನು �ಾಮ��ೇ��ತರು/ಹಕು��ಾರರು �ೕ�ದ ಉತ�ರಗಳನು� �ೈಜ�ಾ�
�ಾಖ���ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ �ೇ��ೆ �ೕಡು���ೆ�ೕ�ೆ.
�ೇ��ೆ�ಾರರ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ
________________________________________

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

________________________________________
ಅ��ಯ��ನ �ಷಯವನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ನನ�ೆ �ವ���ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾನು ಪ��ಾ�ಕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ (�ೆಸರು, ಹು�ೆ� �ೆಸರು, ಉ�ೊ�ೕಗ) ��ೕ./��ೕಮ�. _______________________________
ಮತು� �ಾನು ಅ��ಯ ಪ�ಮುಖ �ಷಯಗಳನು� �ಾನು ಅಥ� �ಾ��ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ.
ಹಕು��ಾರರ ಸ�
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ಹಕು��ಾರರು ಅನಕಷ್ರಸ��ಾ�ದ��ೆ, ಅವರ ಪರ�ಾ�, ಅವನು/ಅವಳ� �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತನು� ವ���ಯು ಪ��ಾ�ಕ�ೕಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅವರು �ಾ�ೇಶನ್ �ೊ�ೆ�ೆ ಸಂಪಕ�
�ೊಂ�ರ�ಾರದು ಮತು� ಈ �ೇ��ೆಯನು� ಅವರ ಮೂಲಕ �ಾಡ�ೇಕು.
�ಾನು �ೕ�ನ ಪ��ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಷಯಗಳ ಕು�ತು _______________ �ಾ�ೆಯ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ೇ��ೆ �ೕಡು���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಹಕು��ಾರರು �ೕ�ನ �ಷಯಗಳನು�
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅ�ೈ���ೊಂಡ ನಂತರ �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತನು� �ಾ��ಾ��ೆ.
�ೆಸರು ಮತು� �ೇ��ೆ�ಾರರ ��ಾಸ:
________________________________________                                                                                                                 
________________________________________

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

