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

ಇ

�ೇಂದ� ಕ�ೇ�, ಮುಂ�ೈ
�ಾಗ ಎ
ಎಲ್ �/�ಎಮ್ ���ೈ/�ಎಲ್ ಮ್/�ಎಸ
ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ೕಜ�ೆ �ೕಜ�ೆ ಅ�ಯ�� ರೂ. 30,000/–�ಾ� �ೕವ �� �ೊ�ೆಯುತ��ೆ
�ೆ�ೖಮ್ ಅ�
�ಾಗ ಎ (�ಾಮ��ೇ�ಶನವನು� �ಾ�ರ�ದ��,� �ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ೇಕು)
ಮರಣ �ೊಂ�ದ ಸದಸ�ರ �ವರಗಳ�:__ಮರಣ �ೊಂ�ದ ಸದಸ�ರ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ
�ಎಮ್ ���ೈ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�.
1

�ಎಮ್ ���ೈ �ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆ�ರುವ �ಾ�ಂ�ನ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ

2

ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್ಸಂ�ೆ�/ಬ����ಕ್ �ಾಡ್� ಸಂ�

3

ಮೃತರ ತಂ�ೆ/ಗಂಡನ �ೆಸರು

4

ಮರಣ ��ಾಂಕ:

5

a) ಮೃತ ಸದಸ�ರು ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾವ��ೇ ಸದಸ�ರು: �ೇಂದ�/�ಾಜ�

�ೌದು

/

ಇಲ�

�ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ವರಗಳನು� �ೕ�:

ಸ�ಾ�ರ/�ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯ ಉದ�ಮಗಳ�/�ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯದ
�ಾ�ಂಕುಗಳ �ೌಕರರು ಅಥ�ಾ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಅಥ�ಾ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ
�ಾ�ಕತ�ದ �ಾವ��ೇ ಘಟಕ ಅಥ�ಾ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾಜ�
ಸ�ಾ�ರದ �ಾವ��ೇ ಘಟಕದ �ಾ�ಕತ�ವನು� ಜಂ��ಾ�
�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.
b) ಮೃತ ಸದಸ�ರು ಅಥ�ಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು: ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ
�ಾವ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಅವರ ಆ�ಾಯ�ಂದ �ಾವ��ೆ ��ಎಸ್

�ೌದು

/

ಇಲ�

�ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ವರಗಳನು� �ೕ�:

ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ಾ���?.
c) ಮೃತ ಸದಸ�ರು ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾವ��ೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು: ಆಮ್
ಆ�� ��ಾ �ೕಜ�ೆ ಅ�ಯ�� ಬರು�ಾ��ೆ�?(ಎಎ��ೈ)
6

�ೌದು

/

ಇಲ�

�ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ವರಗಳನು� �ೕ�:
�ೌದು

a)ಮೃತರು ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾವ��ೆ

/

ಇಲ�

�ೇ�ೆ ಇತ�ೆ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ�? �ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ,
�ಎಮ್ ���ೈ ಅ�ಯ��ನ ಎ�ಾ� ಇತ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ

�ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� 1._________________________
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ 2.__________________________________

ಸಂ�ೆ�/ಗಳ�
b)ಮೃತರು ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ೕಜ�ೆ �ಾ�ೆಯ �ೊರ�ಾ� �ೇ�ೆ

�ೌದು

/

ಇಲ�

�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ�?�ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ, ಎ�ಾ� ಇತ�ೆ
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�/ಗ

�ೌದು ಎಂ�ಾದ�ೆ, �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�1.__________________________
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� 2._________________________________

�ಾಮ��ೇ��ತರ ಅನುಪ���ಯ�� �ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು �ಾರಸ�ಾರರ �ವರಗಳ�
7

�ಾಮ��ೇ�ಶನದ ಅನುಪ���ಯ�� �ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು
ಉತ��ಾ��ಾ�/ಗಳ �ೆಸರು & ಪ�ಣ� ��ಾಸ :
�ೆ��ೕನ್ ಅಥ�ಾ

��ೈಲ್ ಸಂ�

ಲಭ��ದ�
� �, ಇ�ೕಲ್ ��ಾಸ
8

ಸದಸ�ರ �ೊ�ೆ�ನ ಸಂಬಂಧ

9

�ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�ಯ ಆ�ಾರ
�ಾಡ್�/ಬ����ಕ್ �ಾಡ್� ಸಂ

�ಾನು �ೕ�ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ �ೕ�ದ ಉತ�ರಗ�ೆಲ�ವ� ಪ���ಂದು �ಷಯದ�� �ಜ�ಾ��ೆ

�ಾ�ಂಕ್ ಅ��ಾ�ಯ ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಮು�ೆ�

ಎಂದು �ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ

ಸ�_________________________________________
�ೆಸರು_______________________________________
��ಾಸ:______________________________________

�ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�/ಹಕು��ಾರರ ಸ�/�ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತು)

_____________________________________________
_____________________________________________
ಸ�ಳ:

��ಾಂಕ:

�ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�ಯ ಆ�ಾರ್ �ಂಕ್ �ಾ�ದ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ಾ�ಂಕ್ �ವರಗ
�ಾ�ೆಯನು� ಆ�ಾರ್ �ಾಡ್�, �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ವರಗ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಂಪಕ� �ಾ�ರ�ದ��ೆ, ಎಎಫ್� ಮೂಲಕ �ೆ�ೖಮ್ �ೆ��ಟ
�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.
a) �ಾ�ಂಕ್ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾ
b) �ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�ಯ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�:
c) ಐಎಫ್ಎಸ್� �ೋಡ್

:

(ಪ��ೕಲ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಂಕ್�ಾಸ್ಬುಕ್/ರದು��ೊ��ದ �ೆಕ್ �ದಲ ಪ�ಟದ ಮು��ತ ಪ��ಯನು� ಲಗ��ಸ�ಾ��
�ಾ�ಂ�ನ �ಾ�ೆ�ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ರುವ �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ��:
1.

ಪ��ಾ�ೕಕರಣ* ಮೃತ ಸದಸ�ರ ಮರಣ ಪ��ಾಣಪತ�

2.

ಪ��ಾ�ೕಕರಣ* ಮೃತರ ಆ�ಾರ �ಾಡ್�/ಬ����ಕ್ �ಾಡ್� ಮು��ತ ಪ

3.

ಪ��ಾ�ೕಕರಣ* �ಾಮ��ೇ��ತರು/ಹಕು��ಾರರ ಆ�ಾರ �ಾಡ್�/ಬ����ಕ್ �ಾಡ್� �ೕ�ೊ ಪ

4.

ಪ��ಾ�ೕಕರಣ* ಮೃತ ಸದಸ�ರ ಈ ಮುಂ�ನ �ಾವ��ಾದರು ವಯಸು� ಸೂ�ಸುವ �ೕ�ೊ ಪ��
(a) ಅನನ� ಗುರು�ಸು��ೆ �ಾಡ್� (ಆ�ಾರ �ಾಡ್�(b) ಜನನ �ೋಂದ�ಾ��ಾ�ಗಳ� �ೕಡುವ ಜನನ ಪ��ಾಣಪತ� (c) �ಾ�ಾ ಪ��ಾಣಪತ�
(d) �ೇಷನ್ �ಾಡ್(e) ಮತ�ಾರರ ಗುರು�ನ �ಾಡ್

5.

ಒಪ��ವ �ಾ�ೆ ಪ��ಾ�ಕ��ರ�ೇಕು* ಮೃತ ಸದಸ�ರ �ಾ�ಂಕ್ �ಾಬುಕ್ �ೕ�ೊ ಪ�

6.

ಪ��ಾ�ೕಕರಣ* ಎಎ��ೈ ಸದಸ�ತ� ಪ��ಾಣಪತ� �ೕ�ೊ ಪ�� (ಲಭ��ದ��)�
*�ಾಮ��ೇ��ತರು/ಹಕು��ಾರರ ಮೂಲಕ ಪ��ಾ�ಕ�ಸು��ೆಯು ಸಹ ��ೕ�ಾ�ಾಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ಅ�� ಭ�� �ಾಡುವ ವ���ಯು, (�ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯನು� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆಯ�� ಅ�� ಭ�� �ಾ� ಸ� �ಾ�ದ��ೆ) �ಾನು ��ನ �ೕ�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 �ೂೕಷ�ೆ �ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ.
�ೇ��ೆ�ಾರರ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ
_________________________________

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

_________________________________
��ೕ/��ೕಮ� ____________________________________________ (�ೆಸರು, ಹು�ೆ� �ೆಸರು, ಉ�ೊ�ೕಗ) ಅವರು ಅ��ಯ��ನ �ಷಯಗಳ� ಮತು� �ಾಖ�ೆಗಳ ಕು�ತು
ನನ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾನು ದೃ�ೕಕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯ��ನ �ಷಯಗಳ ಮಹತ�ವನು� �ಾನು ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ
�ಾಮ��ೇ��ತರು/ಹಕು��ಾರರ ಸ�
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�ಾಮ��ೇ��ತರು/ಹಕು��ಾತರು ಅನಕಷ್ರಸ��ಾ�ದ��ೆ, ಅವರ ಗುರುತನು� ಸರಳ�ಾ� ಪ�ೆ � �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾ�ೕ��ೇ�ೊಂ��ೆ ಸಂಪಕ��ೊಂ�ರದ ವ���ಯು
ಮೂಲಕ ಅವರ �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು �ಾಗೂ ಈ �ೂೕಷ�ೆಯನು� ಅವರ ಮೂಲಕ �ಾಡ�ೇಕು.
�ಾನು ______________________________________ �ಾ�ೆಯ�� �ಾಮ��ೇ��ತರು/ಹಕು��ಾರ��ೆ ಈ �ೆ�ೖಮ್ ಅ��ಯ ಕು�ತು �ೕ�ನ ಪ��ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಷಯಗಳನು�
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವರ�ೆ �ೕ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ಾಮ��ೇ��ತರು/ಹಕು��ಾರು �ಷಯವನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಂಡ ನಂತರ �ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತನು� �ಾ��ಾ��ೆ
ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ �ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ.
�ೆಸರು ಮತು� �ೇ��ೆ�ಾರರ ��ಾಸ:
_________________________________________
�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�
________________________________________

�ಾಗ �
ಪ��ಾ�ಗ�ಹ�ಲ��ೆ�ೕ
�ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ� ಹಕು��ಾರ ಮೂಲಕ �ಡುಗ�ೆ ರ�ೕ�
�ಾನು/�ಾವ� _______________________________________________________________________________________________ ಈ ಮೂಲಕ �ಾರ�ೕಯ �ೕವ ��
�ಾ�ೕ��ೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ�ಣ� ಮತು� ಅಂ�ಮ ತೃ��ಯ�� ರೂ. 30,000/–(ಮುವತು� �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಗಳ� �ಾತ�) �ತ�ದ ��ೕಕ�ಸು��ೆ ರ�ೕ�ಯನು�
ಪ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ದೃ�ೕಕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ______________________________________________________________________________________ ನ�� �ಾಸ�ರುವ
_____________________________________________________________________________________________________________

ಸದಸ�ರ

�ೕವನದ��

�ಎಮ್ ���ೈ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ನಮ� ಎ�ಾ� �ೆ�ೖಮ್ಗಳನು� ಪ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ.

�ೕ�ನ

�ೆ�ನೂ�
�ಾ��ಂಪ

��ಾಂಕ _____________________________ ರಂದು _______________________________�ಂಗಳ� ___________________________20.

�ಾಮ��ೇ��ತರು/�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�/ಹಕು��ಾರರ ಸ�/�ೆ�ೆ���ನ ಗುರುತು
�ಾ��ಾರರು
�ಾ�ಂ�ನ ಮು�ೆ�*
�ಾ�ಂ�ನ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ ಸ�*

*ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ಾ�ೆಯನು� ಎ�� �ೆ�ೆಯ�ಾ��ೆ

ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು : ______________________________________
ಹು�ೆ� �ೆಸರು: ___________________________________________
�ಾಗ �
ಎಲ್ �/�ಎಮ್ ���ೈ/�ಎಲ್ ಮ್/�ಎಸ

�ಾ�ಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ೇ��
1

ಸದಸ�ರು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ��

�ದಲ �ಾ��ೆ ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ��

(�ಎಮ್ ���ೈ) �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ೆ�ೆ��ಾ��ೆ�

2

�ಎಮ್ ���ೈ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�

3

�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ಾ�ರಂ��ದ ��ಾಂಕ

4

6

�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಮ��ೇ��ತರ �ೆಸರ

7

�ಾ�ಂಕ್ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಮ��ೇ�ಶನ �ೋಂದ�ಯ��ನ �ಾಮ��ೇ�ಶನದ ಸರ� ಸಂ�ೆ

�ೌದು

/

ಇಲ�

�ೌದು

/

ಇಲ�

�ಾಮ��ೇ�ಶನ ಅನುಪ���ಯ��, ಅ�� ಸಂ�ೆ� �1 & �2 ಭ���ಾಡುವ, ಹಕು��ಾರ/ಹಕು��ಾರ /
�ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ� �ೆಸರು
ಇದು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂದ �ಾ�ೆ�ಾರರ �ೕವನದ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ ಒಂ�ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಆ��ೆ
ಮರಣ �ೊಂ�ದ ಸದಸ�ರು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಎದು�ಾ� �ಾವ��ೇ ಇತ�ೆ ��ಾ �ೕಜ�ೆ �ಾ�ೆಯ��
�ಾವ��ೇ �ೕವ �� ಪ�ೆ�ದ��ೆ.

10

ಇಲ�

ರು�ೇ �ಾಡ್� �ೕ�ದ�ನಂಕ:
ಮರಣ �ೊಂ�ದ ಸದಸ�ರ ಜನನ ��ಾಂಕ

9

/

ಸದಸ�ರ ರು�ೇ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�

5

8

�ೌದು

�ೌದು ಎಂ�ಾದ��, ಒಂ�ೇ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇತ�ೆ �� ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು,
ಸದಸ�ರು ಪ����ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ�ಾ� �� ��ೕ�ಯಂ ಭ��ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ವರಗಳನು� �ೕ��.

�ಾಮ��ೇ�ಶನ ಅನುಪ���ಯ�� ಅಥ�ಾ ಮರಣಕೂ� �ದಲು �ಾಮ��ೇ��ತ ���ಾ��ದ ಸದಸ�ರು ಅಥ�ಾ �ಾಮ��ೇ��ತರು ಸಂ�ಾ�, ಮಕ�ಳ�, �ಾಲಕರನು�
�ೊಂ�ರ�ದ��ೆ, �ಾ�ೆ�ಾರರ �ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�ಯು ಎಲ್.ಐ.� ಯ �ಗ�ತ ರೂಪದ�� �ಾನೂನು ಎ��ೆನ್� ಮೂಲಕ ನಷ�ಭ�� �ಾಂಡ್ ಅನು�ಸ��ಸಕು
�ಾ�ಂ�ನ ಅ�ಕೃತ ಸ�ಯ �ೊ�ೆ�ೆ ಮು�ೆ�*
ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು ______________________________________________
ಅ��ಾ�ಯ ಹು�ೆ� �ೆಸರು__________________________________________
�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ �ೆ��ೕನ್ ಸಂ�ೆ�______________________________
��ಾಂಕ:

�ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಇ�ೕಲ್ ��ಾಸ_______________________________

ಸ�ಳ:
*ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ಾ�ೆಯನು� ಎ�� �ೆ�ೆಯ�ಾ��ೆ.

