ப�ற்ேசரகைக ப�
இநதகய ஆ�ள் காகப� ட� கழகம்
ைமய அ�வலகம், �ம்ைப
ப்தக ஏ
எலஐசக/ப� எம்ேஜ�ஒய்/சகஎலஎம்/சகஎஸ்
ப�ரதான மநதக� ஜன தன ேயாஜ்னாவ�ன கீ ழ் � 30,000/- ககான ஆ�ள் காகப� �
உ�ைமேகாரல ப�வம்
ப்தக ஏ (வா��தாரர நகயமககககப்வ�லைல எனறால வா��தாரர/சட் வா��கள் �லம் நகரகபகப் ேவண்�ம்)
இறநத உ�கப�ன�ன வ�வரஙகள்: இறந்் உ�ப்ப�ன�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ� ப�எம்ேஜ�ஒய கணக்� எண்.
1

ப�எம்ேஜ�ஒய கணக்� ்தறக்கப்பட்ட வங்கதய�ன் ெபயர்

2

ஆ்ார் அட்ைட எண்/பேயாெமட்�க் அட்ைட எண்

3

இறந்்வ�ன் ்ந்ை்/கணவர் ெபயர்

4

இறந்் ே்்த:

5

a) இறந்் உ�ப்ப�னர் அல்லத அவ�ன் ��ம்ப உ�ப்ப�னர்

மற்�ம் �கவ�

ஆம்

/

இல்ைல

ஆம் என�ல், வ�வைங்கைளக் ெகா�க்க�ம்:

எவேை�ம் இ்தல் பண���ந்்ாைா: ம்்தய/மாநதல அை�
ஊழதயர்/ெபாத நத�வனங்கள்/ெபாத நத�வன வங்கத
அல்லத ம்்தய அை� அல்லத மாநதல அை� நதர்வகதக்�ம்
ஏே்�ம் தைற அல்லத ம்்தய அை� மற்�ம் மாநதல
அை� �ட்டாக நதர்வகதக்�ம் ஏே்�ம் தைற.
b) இறந்் உ�ப்ப�னர் அல்லத அவ�ன் ��ம்ப
உ�ப்ப�னர்கள் எவேை�ம் இ்தல் பண���ந்்ாைா: வ�மான-

ஆம்

/

இல்ைல

ஆம் என�ல், வ�வைங்கைளக் ெகா�க்க�ம்:

வ� ெச�்தபவர் அல்லத ்ன்�ைடய
வ�மான்்தலத�ந்த/��எஸ் கழதக்கப்பட்ட்ா?.
c) இறந்் உ�ப்ப�னர் அல்லத அவ�ன் ��ம்ப உ�ப்ப�னர்
எவேை�ம்: ஆம் ஆ்மத ேயாஜ்னாவ�ன் கீ ழ் ஆ�ள் காப்ப��

ஆம்

/

இல்ைல

ஆம் என�ல், வ�வைங்கைளக் ெகா�க்க�ம்:

ெசயயப்பட்�ள்ளனைா?(எஎப�ைவ)
6

a)ப�ை்ான் மந்்த� ஜன் ்ன் ேயாஜாவ�ன் கீ ழ் இறந்்

ஆம்

/

இல்ைல

உ�ப்ப�ன�க்�ம் ேவ� வங்கதய�ல் எ/சத ஏே்�ம்
இ�ந்்்ா? ஆம் என�ல், ப�எம்ேஜ�ஒய இன் கீ ழ் இ�க்�ம்

ஆம் என�ல், வங்கத எ/சத எண். 1._____________________

ப�ற கணக்�/கள�ன் வங்கத கணக்� எண்கள்

வங்கத எ/சத எண் 2._______________________

b)ப�ை்ான் மந்்த� ஜன் ்ன் ேயாஜ்னா ்வ�ை இறந்்

ஆம்

/

இல்ைல

உ�ப்ப�ன�க்�ம் ேவ� வங்கதய�ல் எ/சத ஏே்�ம்
இ�ந்்்ா? ஆம் என�ல், ப�ற கணக்�/கள் அைன்்தன்

ஆம் என�ல், வங்கத எ/சத எண். 1._____________________

வங்கத கணக்� எண்கள்

வங்கத எ/சத எண் 2._______________________

வா��்ாைர் இல்லா்பட்ச்்தல் வா��்ாைர்/சட்ட வா��/கள�ன் வ�பைங்கள்
7

வா��்ாைர் இல்லா்பட்ச்்தல் வா��்ாைர்/சட்ட
வா��/கள�ன் ெபயர் & �� �கவ�:
ெ்ாைலேபசத எண் அல்லத ெமாைபல் எண்
மதன்னஞ்சல் �கவ� இ�ந்்ால்:

8

உ�ப்ப�ன�டன் உற��ைற

9

வா��்ாைர்/சட்ட வா�சதன் ஆ்ார் அட்ைட/பேயாெமட்�க்
அட்ைட எண்

ேமற்�றதய ேகள்வ�க�க்கான ப்தல்கள் அைன்தம் ஒவ்ெவா�

சீல் உடன் வங்கத அ�வல�ன் சாட்சத:

வ�்்்த�ம் உண்ைம என்� நான் உ�்தயள�க்கதேறன்

ைகெயாப்பம்_____________________________
ெபயர்____________________________________
�கவ�:__________________________________

வா��்ாைர்/சட்ட வா��/உ�ைமேகா�பவ�ன் ைகெய�்த/ைகவ�ைல்

___________________________________________

ேைைக)

___________________________________________
இடம்:

ே்்த:

வா��தாரர/சட் வா��கள�ன ஆதார இைணகககபட் கணக் எண் மற்�ம் வஙகக வ�பரஙகள்.
கணக்கானத ஆ்ா�க்� இைணக்கப்படவ�ல்ைல என்றால், உ�ைமேகா�ம்ேபாத ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் நடவ�க்ைகக�க்கான ப�ற வங்கதய�ன்
வ�பைங்கள் என்இஎஃப்� �லம் கதெை�ட்
ெசயயப்ப�ம்.
a) வங்கதய�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ�
b) வா��்ாைர்/சட்ட வா�சதன் கணக்� எண்:
c) ஐஎஃப்எஸ்சத �றதய��

:

(வங்கத பாஸ்�க்கதன் �்ல் பக்க ெஜைாக்ஸ் நகல்/ை்தெசயயப்பட்ட காேசாைல ேசா்தப்ப்ற்காக இைணக்கப்பட ேவண்�ம்)

வஙககய�ன ககைளய�ல சமரகப�கககப் ேவண்�ய ஆவணஙகள�ன பட�யல:
1.

சான்ெறாப்பமதட்டத* இறந்் உ�ப்ப�ன�ன் இறப்�ச் சான்றத்ழ்

2.

சான்ெறாப்பமதட்டத* இறந்்வ�ன் ஆ்ார் அட்ைட/பேயாெமட்�க் அட்ைடய�ன் ெஜைாக்ஸ்.

3.

சான்ெறாப்பமதட்டத* வா��்ாைர்/உ�ைமேகா�பவ�ன் ஆ்ார் அட்ைட/பேயாெமட்�க் அட்ைடய�ன் ெஜைாக்ஸ்.

4.

சான்ெறாப்பமதட்டத* இறந்்வ�ன் வயத சான்�க்� ப�ன்வ�ம் ஏே்�ம் ஒன்றதன் ெஜைாக்ஸ்
(a) ்ன�நபர் அைடயாள அட்ைட (ஆ்ார் அட்ைட) (b) ப�றப்�ப் ப்தவ�லத�ந்த எ�க்கப்பட்டத (c) பள்ள�ச் சான்றத்ழதலத�ந்த எ�க்கப்பட்டத
(d) ��ம்ப அட்ைட (e) வாக்களர் பட்�யல்

5.

�ைறப்ப� சான்ெறாப்பமதடப்பட்டத* இறந்் உ�ப்ப�ன�ன் வங்கத பாஸ்�்்க்்தன் ெஜைாக்ஸ்

6.

சான்ெறாப்பமதட்டத* எஎப�ைவ உ�ப்ப�னர் சான்றத்ழதன் ெஜைாக்ஸ் (இ�ந்்ால்)
*வா��தாரர/உ�ைமேகா�பவ�ன சானெறாகபஙக�ம் ஏற்�கெகாள்ளகப�ம்.

________________________________________________________________________________________________
ப�வ்ை் நதைப்�ம் நபர் அறதவ�ப்பத (உ�ைமேகாைல் ப�வ்்தலத�ந்த ேவ�பட்� நதைப்பப்பட்ட ப�வ்்தல் ைகெய�்த ேவ� ெமாழதய�ல்
இ�ந்்ால்)

ேமற்�றதய

ேகள்வ�கள்

அைன்ை்�ம்

வா��்ாைர்/உ�ைமேகா�பவ�க்�

��வதமாக

வ�வ�்த

வ�ட்ேடன்

என்�ம்

வா��்ாைர்/உ�ைமேகா�பவர் ெகா�்் ப்தல்கைள ��ைமயாக ப்த�ெசயத ெகாண்ேடன் என்�ம் நான் இங்ேக ெ்�வ�க்கதேறன்.
உ�தக அள�கபவ�ன ெபயர மற்�ம் �கவ�
_________________________________________________

உ�தக அள�கபவ�ன ைகெயாகபம்

_________________________________________________
வ�ண்ணப்பம் மற்�ம் ஆவணங்கள�ன் உள்ளடக்கங்கள் அைன்தம் ்த�./்த�ம்த.____________________________________________________ (ெபயர்,
ப்வ�,

பண�)

�லம்

��வதமாக

வ�வ�க்கப்பட்டத

என்�ம்,

உ�ைமேகாைல்

ப�வ்்தன்

உள்ளடக்கங்கள�ன்

�க்கதய்தவ்ை்

நான்

��ந்தெகாண்ேடன் என்�ம் உ�்தயள�க்கதேறன்.
வா��தாரர/உ�ைமேகா�பவ�ன ைகெயாகபம்
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
வா��்ாைர்/உ�ைமேகா�பவர் ப�ப்பறத� இல்லா்வர் என்றால், நத�வன்தடன் ெ்ாடர்ப�ல்லா் அே் ேநை்்தல் எள�்ாக அைடயாளம்
காணக்��ய நப�ன் �ன்ன�ைலய�ல்/அவர்க�ைடய ெப�வ�ைல் ேைைக சான்ெறாப்பமதடப்பட ேவண்�ம் ேம�ம் இந்் அறதவ�ப்� அவைால்
உ�வாக்கப்பட ேவண்�ம்.
வா��்ாைர்/உ�ைமேகா�பவ�க்� ________________________________________ ெமாழதய�ல் இந்் உ�ைமேகா�ம் ப�வ்்த�ள்ள உள்ளடக்கங்கள்
மற்�ம்

ேமற்�றதய

ேகள்வ�கைள

நான்

��ைமயாக

ப�்த

வ�வ�்தள்ேளன்

என்�ம்,

இ்த�ள்ள

உள்ளடக்கங்கள்

அைன்ை்�ம்

��ந்தெகாண்ட ப�ற� வா��்ாைர்/உ�ைமேகா�பவர் ்ன்�ைடய ைகவ�ைல் ேைைகைய இைண்தள்ளனர் என்�ம் நான் உ�்தயள�க்கதேறன்.
உ�்த அள�ப்பவ�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவ�:
_______________________________________________
உ�்த அள�ப்பவ�ன் ைகெயாப்பம்
_______________________________________________
ப்தக சக
பாரபடசம் இலலாமல
வா��தாரர/சட் வா��கள் உ�ைமேகா�பவ�்மக�ந் ரசீைதக ெபற�ம்
நான்/நாங்கள்_____________________________________________________________________________________________________ ைலஃப் இன்�ைன்ஸ் கார்ப்பேைஷன்
ஆஃப்

இந்்தயாவ�டமத�ந்த

�.

30,000/–(�ப்ப்ாய�ைம்

மட்�ம்)

��ைமயாக�ம்

��்

்த�ப்்த�ட�ம்

ெபற்�க்ெகாண்ேடாம்

என்�

ஒப்�க்ெகாள்கதேறாம் ேம�ம்_____________________________________________________________________________________________________________________________
இல் வசதக்�ம் உ�ப்ப�னர்________________________________________________________________________________________________ இன் வாழ்வ�ல் ேமற்�றதய
ப�எம்ேஜ�ஒய ்தட்ட்்தன் கீ ழ் இ�க்�ம் எங்க�ைடய உ�ைமேகாைல்கள் அைன்ை்�ம் ்ள்�ப� ெசயகதேறாம்
வ�வாய்த

நாள்:________________ ே்்த:_________ ,__________20___________.

ைற
�த்திை

சாடசககள்

வா��தாரர/சட் வா��/உ�ைமேகா�பவ�ன
ைகெய�த்/ைகவ�ரல ேரைக

அஙகீ க�கககபட் வஙகக அ�வலர ைகெயாகபம்*

வங்க �த்திை*

அ�வல�ன் ெபயர் ___________________________________:

*ப�ரதான மந்தி ஜன தன கணக் எங்ே திறக்கப்பட

ப்வ�: __________________________________________________

ப்தக ப�
எலஐசக/ப� எம்ேஜ�ஒய்/சகஎலஎம்/சகஎஸ்

வஙகக �லம் ��கககப் ேவண்�ம்
வங்கதய�ன் கதைளய�ல் ப�ை்ான் மந்்த� ஜன் ்ன் ேயாஜ்னாவ�ன்
1

(ப�எம்ேஜ�ஒய) கீ ழ் வங்கத கணக்ைக �்ன் �ைறயாக உ�ப்ப�னர்

ஆம்

/

இலைல

ஆம்

/

இலைல

ஆம்

/

இலைல

்தறந்தள்ளாைா.
2
3
4
5
6
7
8
9

ப�எம்ேஜ�ஒய வங்கத கணக்� எண்:
வங்கத கணக்� ்தறக்கப்பட்ட ே்்த:
உ�ப்ப�ன�ன் �ேப அட்ைட எண்:
�ேப அட்ைட வழங்கப்பட்ட ே்்த:
இறந்் உ�ப்ப�ன�ன் ப�றந்் ே்்த
வங்கத கதைளய�ன் ப்த�கள்ப� வா��்ாை�ன் ெபயர்
வங்கத ப்த�கள�ன்ப� வா��்ாைர் ப்தேவட்�ல் இ�க்�ம் வா��்ாை�ன்
வ�ைச எண்
வா��்ாைர் இல்லா்பட்ச்்தல், உ�ைமேகா�பவர்/சட்ட வா�சதன் ெபயர் சத1 & சத2 ப�வ்ை் நதைப்�பவர்
வங்கத கதைளய�லத�ந்த கணக்� ைவ்்த�ப்பவ�ன் வாழ்நாள�ல் இத
ஒற்ைற உ�ைமேகாைலா?
வங்கதய�ல் இ�க்�ம் கணக்கதற்� எ்தைாக ேவ� ஏே்�ம் இன்�ைன்ஸ்
்தட்ட்்தன் கீ ழ் ஆ�ள் காப்ப�� ஏே்�ம் இறந்் உ�ப்ப�னர் ெபற்�ள்ளாைா.
ஆம் என�ல், இே் வங்கத கணக்�டன் ெ்ாடர்�ைடய ேவ� ஏே்�ம்
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இன்�ைன்ஸ் பலன்கைளப் ெப�வ்ற்� இன்�ைன்ஸ் ப��மதயங்கைள
உ�ப்ப�னர் ��ைமயாக அல்லத பா்தயாக ்ானாக ெச�்்த�ள்ளாைா
என்பத ேபான்ற வ�வைங்கைள வழங்க�ம்.

வா��்ாைர் இல்லா்பட்ச்்தல் அல்லத காப்ப�� ெசய் உ�ப்ப�ன�ன் வா��்ாைர்-�ன்னேை இறந்தவ��ம் பட்ச்்தல் அல்லத
வா��்ாைர் மைனவ�, �ழந்ை் அல்லத ெபற்ேறாைாக இல்லா்பட்ச்்தல், எல்ஐசதய�ன் ப�ந்தைைக்கப்பட்ட ப�வ்்தல்
��ைமயான ப்்தை்ை் வழங்�வ்ற்காக ்ைலப்ப�ன் சட்டப்�ர்வ ஆ்ாை்ை் கணக்� ைவ்்த�ப்பவ�ன் சட்டப்�ர்வ
வா��்ாைர்கள் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்
வஙககய�ல அஙகீ க�கபட் அ�வல�ன �ததகைர ைகெய�த்*
அ�வல�ன் ெபயர் ____________________________________________________
அ�வல�ன் ப்வ�______________________________________________________
வங்கத கதைளய�ன் ெ்ாைலேபசத எண்__________________________________
ேததக:

வஙகக ககைளய�ன மகனனஞ்சல �கவ�______________________________

இ்ம்:
*ப�ரதான மநதக� ஜன தன கணக் தகறகககபட�ள்ளதா.

