ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ೆ�ೖಮ್�ಾ� ಅ��

ಇವ�ಂದ,
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
ಇವ��ೆ,
�ಾ�ೆ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು,
�ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ ���ೆಡ
______________________________ �ಾ�ೆ
�ಾನ��ೆ,
ಈ ಕು�ತು: ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ಾ�ೆ
�ವಂಗತ ��ೕ/��ೕಮ� ____________________________
�ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�(ಗಳ�) _______________________________
�ಾನು/�ಾವ� ��ೕ/��ೕಮ�. ____________________________________________ಅವರು_______________________________________�ಧನ �ೊಂ��ಾ��ೆಂದು ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
ಅವನು/ಅವಳ� �ಮ� �ಾ�ೆಯ�� �ೕ�ನ �ಾ�ೆ(ಗಳನು�) �ೊಂ�ದ�ರು. �ಾ�ೆ(ಗಳ�) ಈ �ೆಸ�ನ���ೆ: ___________________________________
ಉ�ಲನು� ಬ�ೆ�ಡ�ೇ ಮರಣ �ೊಂ�ದ �ೕ�ೆ �ೆಸ��ದ ವ���ಯ �ೆಸ�ನ�� ಸಂಗ��ತ ಬ�� ಹಣ�ೊಂ��ೆ ಇರುವ ಉ��ೆ ಹಣ�ಾ�� �ಾನು/�ಾವ� ನನ�/ನಮ� �ೆ�ೖಮ್
ಸ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು/�ಾವ� �ೕ�ೆ �ೆಸ��ದ ಮರ��ದ ವ���ಯ �ಾನೂನುಬದ� �ಾರಸು�ಾರ/ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರರು ಆ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಂ�ನ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇಚ�ೆಯ
ಪ��ಾರ �ಾವ��ಾ� ನನ�/ನಮ� �ೆ�ೖಮ್ ಸ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮರಣ �ೊಂ�ದವರು ಮತು� �ಾನೂನುಬದ� �ಾರಸು�ಾರರ ಸಂಬಂ�ತ �ಾ��ಯು ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ
1.

ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ೕಷಕರ ಪ�ಣ� �ೆಸರುಗಳ�:
ತಂ�ೆ: ___________________________________________
�ಾ�: __________________________________________

2.

ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ ಧಮ�: __________________________________

3.

ಬದು�ರುವ (i) ಪ� (ii) ಪ�� (iii) ಮಕ�ಳ� (iv) ತಂ�ೆ (v) �ಾ� (vi) ಸ�ೋದರರು (vii) ಸ�ೋದ�ಯರು (viii) �ಮ�ಕ�ಳ �ವರಗಳ�. �ಂದು ಜಂ� ಕುಟುಂಬ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾ�ಾ�
ಮತು� ಸಹ �ಾರಸು�ಾರರ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ.
ಕ�.ಸಂ.

ಪ�ಣ� �ೆಸರು

ವಯಸು�

ವೃ��

��ಾಸ

ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ೊ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂಧ

1.
2.
3.
4.
5.
4. �ೇವ��ಾರರ ಅ�ಾ�ಪ� ಮಕ�ಳ �ೕಷಕರ �ೆಸರು ಅಥ�ಾ �ೆಸರುಗಳ�
(a)

ಸ�ಂತ �ೕಷಕ�ೇ: ………………………………………………………………………………..…

(b)

�ೇಮಕ �ಾ�ದ �ೕಷಕ�ೇ: …………………………………………………………………
�ಾರತದ��ನ �ಾ��ಾಲಯದ ಪ��ಾರ. �ಾ�ದ���, ಅಂತಹ ಆ�ೇಶದ ಪ��ಾ�ೕಕೃತ ಪ�� ಅಥ�ಾ ದೃ�ೕಕ��ದ ಪ��ಯನು� ಲಗ���

(c)

�ಾರ ಉಸು��ಾ�ಯ��: ……………………………………………………………………..…..
ಅ�ಾ�ಪ�/ಅ�ಾ�ಪ��ೆ?

5. ಹಕು��ಾರರ �ೆಸರು/ಗಳ� ಮತು� ಪ�ಣ� ��ಾಸ
(i) .............................................................................................................
(ii) .............................................................................................................
(iii) ...........................................................................................................

�ಾನು/�ಾವ� ಮುಂ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ದಯ�ಟು� ಮೂಲ ಮರಣ ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ��ೕಲ�ೆಯ ನಂತರ ನಮ�ೆ �ಂ�ರು��:
1. ಮರಣ ಪ��ಾಣಪತ� (ಮೂಲ + 1 ನಕಲು ಪ��) �ೕ�ದವರು:
2. ನಷ� ಪ��ಾರದ (ಇಂ�ೆ���) ಪತ�
�ೕ�ೆ �ೆಸ��ದ ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ಾ�ೆಯ��ರುವ ಉ��ೆ �ತ�ವನು� ............................................................................... ಇವ��ೆ ನನ�/ನಮ� ಪರ�ಾ� �ಾವ�ಸಲು
�ಾನು/�ಾವ� �ನಂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
ಹಕು��ಾರ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ��ಾಕ�� ಅ��ಾರ�ೊ�ಳಪಟ� �ಾ��ಾಲಯ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಆ�ೇಶ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ೕ�ನ �ೇ��ೆಗಳ� ನನ�/ನಮ� �ಳ�ವ��ೆ ಮತು� ನಂ��ೆಯ
ಮ���ೆ �ಜ�ಾ��ೆ ಮತು� ಸತ��ಾ��ೆ ಎಂಬು�ಾ� �ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ �ಧು�ಕ��ಾ� ದೃಢಪ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
�ಮ� ��ೇಯಪ�ವ�ಕ�ಾ�,

ಸ�ಳ:
��ಾಂಕ:

ಹಕು��ಾರ(ರ) ಸ�

ಪ�ಣ� �ೆಸರು

(�ಾಜ��ೆ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾ�ಂಪ್ �ಾ��ೆಯ ಪ��ಾ
ಸೂಕ��ಾ� �ಾ�ಂಪ್ �ಾಡಲ����ೆ

ಸ� ಪ��ೕ�ಸ�ಾ��ೆ

ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ೆ�ೖಮ್ಗ��ೆ ನಷ� ಪ��ಾರ (ಇಂ�ೆ���)
(ಬದುಕು�ದವರ ಕಲಂ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾಮ��ೇ�ಶನ/ಜಂ� �ಾ�ೆಯನು� �ೊರತುಪ��ದ ಪ�ಕರಣಗ��ೆ)

�ಾನೂನು �ಾ���ಧ�ವನು� �ಾಜ�ಪ�ಸ�ೆ�ೕ ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ ಪ���� �ೇಮಕ�ಾರ��ೆ ಉ��ೆ ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ನಷ� ಪ��ಾರ (ಇಂ�ೆ���)
ಪತ�
ಇವ��ೆ,
�ಾ�ೆ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು,
�ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ ���ೆ
�ಮ� �ಾವ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ನನ�ೆ/ನಮ�ೆ �ಾವ�ಸಲು ಒ��ರುವ�ದನು� ಪ�ಗ��,

ಹಕು��ಾರ(ರ) �ೆಸರುಗಳನು� ಇ�� �ೇ��
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
�ಮ� �ಾ�ಂ�ನ��ನ �ೇ�ಂಗ್� �ಾ�ಂಕ್/�ಾ��/ಎ�/ಆರ್� �ಾ�ೆ ಇ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�_________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________ ಯ�� ��ೕ/��ೕಮ� / ಕು�ಾ� ಅವರ �ೆಸ�ನ�� ಮರ���ಾ��ಂದ, ಅವನ/ಅವಳ ಆ���ಾ��ಯ
�ವ�ಹ�ೆಯ

ಪತ�ಗಳ�

ಅಥ�ಾ

ಉತ��ಾ��ಾರ

ಪ��ಾಣಪತ�

ಅಥ�ಾ

ಕಂ�ೊ�ೕಲರ್ ಆಫ್ ಎ�ೆ�ೕಟ್ ಅವ�ಂದ ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� �ಾಜ�ಾ� ಪ�ಸ�

________________________________________________________________ �ತ� ರೂ�ಾ�ಗಳ� �ಾ�ೆಯ���ೆ. ಆ���ಾ��ಗಳ �ಾವ�ಯನು� �ಾಡ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ
ಅಥ�ಾ �ಾವ�ದೂ �ಾ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ಪ�ಗ��, �ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ ನನ�ೆ ಸ�ತಃ/ನಮ�ೆ ಮತು� ನನ�/ನಮ� ಉತ��ಾ��ಾ�ಗ��ೆ, �ಾನೂನು ಪ����ಗಳ�,
�ಾಯ���ಾ�ಹಕರು ಮತು� ��ಾ�ಹಕರುಗ��ೆ, ಜಂ��ಾ� ಮತು� ಹಲವ�ಾ� �ಮ�ನು� ಮತು� �ಮ� ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳನು� �ೕ�ೆ ���ದ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು/�ಾನು/�ಾವ�
�ಾವ�ಸಲು �ೕವ� ಒ��ರುವ �ಾರಣಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಮಗಳ �ಾರಣ�ಂದ ���ಂದ �ರುದ��ಾ� ���ರಬಹು�ಾದ ಅಥ�ಾ ಉಂ�ಾ�ರಬಹು�ಾದ ಎ�ಾ� �ೆ�ೖಮ್ಗಳ�, �ೇ��ೆಗಳ�,
ವ�ವ�ಾರಗಳ�, ನಷ�ಗಳ�, �ಾ�ಗಳ�, ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ೆಚ�ಗ��ೆ ಪ���ಾ� ��ಾ��ತ�ೊ�ಸಲು �ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ ಭರವ�ೆ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ.
ಸ� �ಾ�, ನಂತರ �ತ�ಸ�ಾ��ೆ
�ೕ�ೆ �ೆಸ��ದವ�ಂದ ___________________ ಎರಡು �ಾ�ರದ ____________________ �ೇ ವಷ�ದ _____________________ �ನದಂದು
�ೕ�ೆ �ೆಸ��ದವರು ಸ� �ಾ��ಾ��ೆ ಮತು� �ತ���ಾ��ೆ (ಹಕು��ಾರರನು� ಒಳ�ೊಂಡು ಎ�ಾ� �ಾನೂನು ಉತ��ಾ��ಾ�ಗಳ�)

ಪ�ಣ� �ೆಸರು

ಸ� ಪ��ೕ�ಸ�ಾ��ೆ

ಹಕು��ಾರ�ಂದ ��ೕಕೃ�

____________________________________________________________ಇವರ ಮಗ ಅಥ�ಾ ಮಗ�ಾದ __________________________________________________________ ವಯ��ನ
______________________________________________ ಎಂಬ �ಾನು/, ___________________________________________ ಇವರ ಮಗ ___________________________________ಮಗ�ಾದ
____________________________________ವಯ��ನ_______________________________________�ಾವ� �ೆ�ೖಮ್/ಇಂಡ���ಯನು�_______________________________ (��ಾಂಕ) ರಂದು
ಉ��ಾಯ/�ಾ�� �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ________________________________ಯ��__________________________________________ �ವಂಗತ ��ೕ/ಕು�ಾ�ಯವರ �ಧನದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ�
ಇರುವ ಉ��ೆ ಹಣವನು� �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡಲು �ಸ್ �ಾ�ಂ�ೆ ಸ����ೆ�ೕ�ೆ.
�ಾನು/�ಾವ� �ಸ್ �ಾ�ಂಕ�ಂದ ಉ��ಾಯ/�ಾ�� �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�_______________________________________ _______________________________ ಯ��ನ ಪ�ಣ��ಾದ ಮತು�
ಅಂ�ಮ�ಾದ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣದ �ಓ ಸಂ�ೆ�/�ೆ��ಟ್ ಅನು� ��ೕಕ���ೆ�ೕ�ೆಂದು ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
�ೕ�ೆ ��ಸ�ಾ�ರುವ �ಾ�ೆ/ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ ���ೆ�ೆ ಪ���ಾ� ಇತ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಅನು� �ಾವ� �ೊಂ�ಲ� ಎಂಬು�ಾ� �ನು/�ಾವ� ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
ಹಕು��ಾರರ ಸ�

ಕ�.ಸಂ.

ಹಕು��ಾರರ �ೆಸರು

ಸ�ಗಳ�

1.*
�ೆ�ನೂ� �ಾ��ಂಪ
ಅಂ��

2.

�ೆ�ನೂ� �ಾ��ಂಪ
ಅಂ��

��ಾಂಕ: _______________________ ಸ�ಳ: __________________________
�ಾ�: _________________________________

* ಅನಕಷ್ರಸ� ವ����ಾ�ದ�� � �ೇ�ೕಯ �ಾ�ೆಯ �ೂೕಷ�ೆಯನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ�ೆ�ರಳ ಮು�ೆ�ಯನು� �ಾ�ದ��� ಅದನು� �ೆ�ನೂ� �ಾ��ಂಪ್ �ೕಲೂ ಸಹ
�ಾಕ�ೇಕು ಮತು� ಅದನು� ಸ�ತಂತ� ವ���ಯು �ಾ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು.

ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ಾ�ೆಗ��ೆ �ೆ�ಟ್ಗಳನು�
�ವ�ಹ�ೆ �ಾಡುವ ದೃ�ೕಕರಣ
ಇವ�ಂದ,
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ಇವ��ೆ,
�ಾ�ೆ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು
�ಸ್ �ಾ�ಂ
_____________________________ �ಾ�ೆ
�ಾನ��ೆ,
ಈ ಕು�ತು: ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ಾ�ೆ
�ವಂಗತ ��ೕ/��ೕಮ� ____________________________________
�ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� (ಗಳ�) ______________________________________
�ಮ�ೆ ���ರುವಂ�ೆ �ಾನು/�ಾವ� �ೕ�ೆ ���ದ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�(ಗ��ೆ)�ೆ �ಾನೂನುಬದ� �ಾರಸು�ಾರರು/�ಾಮ��ೇ��ತ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಮರಣ �ೊಂ�ದವರ �ಾ�ೆಯನು�
ಸ��ತ�ೊ�ಸಲು ನನ�ೆ �ಾಧ��ಾಗುವ ತನಕ, ಪ�ಸು�ತ ಪ��ಾ�ತ ಸೂಚ�ೆಗಳ�/�ೆ�ಟ್ ಆ�ೇಶಗಳ �ಾರಣ�ಂ�ಾಗುವ, �ೕ�ನ �ಾ�ೆಗ�ಂ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ�ಟಗ��ೆ �ಾನ��ೆ
�ೕಡಲು �ಾ�ಂ��ೆ �ಾನು ಅ��ಾರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.
ಅಂತರ ಸೂಚ�ೆಗಳ�/ಆ�ೇಶಗಳ �ವರಗಳ� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ��ೆ:

ಕ�.ಸಂ.

�ೆ�ಟ್

ತ�

1.
2.
3.
4.
5.

�ಮ�ೆ ಧನ��ಾದಗಳ�

(�ಾಜ��ೆ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾ�ಂಪ್ �ಾ��ೆಯ ಪ��ಾ
ಸೂಕ��ಾ� �ಾ�ಂಪ್ �ಾಡಲ����ೆ

�ಾವ��ಾರರ �ೆಸರು

�ೆ�ಟ್ನ ಮು�ಾ�ಯ ��ಾಂಕ

�ೆ�ಟ್ನ ಆವತ�ನ

