
��ౖకలయ్ ��్ల�మ్ �ారమ్ D-C

��్ల�మ్ ప���ా్కర ప్ర���య ��సం ఎవ���� ఎల�ంట� �ీ� �ె�్లంచనవసరం ల�దు. ఎవ����� �ె�్లంచమ� అ�����ే, ��్ల�మ్ �ేసుత్ నన్ వయ్��త్ తపప్�స���ా కం��� ట�ల్ �ీ్ర నంబర్ ల� 
1800-180-0003, 1800-103-0003�� �ాల్ �ే�ి సమ���రం అం��ం���

ఘటన జ����న �ే��న అమల�ల� ఉనన్ �ాల�ీ�� ల�బ��, అ�ే �ధం�ా �ాల�ీల� ����్కనన్ అ�న్ �యమ�ల� మ��య� �బంధనల� / �ర్వచ��లక� కట�్ట బ�� మ�త్ర�� 
ప్ర�జన �� మ�్మ �ె�్లంచబడ�త�ం��
�ాల�ీ��ర� ప���ంచ����� �్ార ��నయ్త ఇవ్వబడ�త�ం��
ఈ �ారమ్ � సమ��ప్ం�నంత మ���్ర న ��్ల�మ్ అం��క��ంచబ��ంద� ���ంచక�డదు
దయ�ే�ి ఈ �ారమ్ ను మ��య� అవసర���న ప��్ర లను స�పంల�� బ�్ర ంచ్ ల� ల��� ��గ�వ సూ�ం�న �ర���మ� వదద్  సమ��ప్ంచం��

��ర�: _____________________________________ ��్ల�మ్ �ే�� ��ట��� వయసుస్: ________________ సంవతస్�ాల�: ___________________
 
��ాస �ర���మ�: _______________________________________________________________________________________________

�ిన్: ______________________

�ాల�ీ నంబర్(ల�): __________________________________________________________________________________________________

1. ��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్ �వ�ాల�:
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2. ��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్ / �ాల�ీ��ర� �ాక�ం�� ���� వయ్��త్ ��్ల�మ్ �ేసుత్ ంట� �ా�� �వ�ాల�:

��ర�: ________________________ ��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్�� బ�ంధవయ్ం:       ����

ఇతరం: ____________________________________ జ��యత: ____________ ��ాస �్ార ంతం: ____________________________________

��్ల�మ్ �ే�� ���నం:         ����           అ��ౖ�  ఇతరం

సంప్ర��ంప� �ర���మ�: _____________________________________________________________ �ిన్: ___________________________ 

ట���� న్: ________________  �బ�ౖల్: _______________ ఇ-���ల్ ఐ��: ____________________________________________________

�ాన్ నంబర్/ �ారమ్ 60 ___________________________________________________________________________________________

దయ�ే�ి �ీ్వయ ధృ�కృత �� ట� ఐ�� ర��వ� �ా�ీ� జత �ేయం�� (దయ�ే�ి ఏ�� సమ��ప్సుత్ ��న్�� ���� ట�క�్క ��ట్టం��) 

     �ాస్ �� ర్్ట            �ై��ంగ్ ల�ౖ��న్స్              ఓటర్ ఐ�� �ార్్డ              �ాన్ �ార్్డ

     కం��� ఐ�� �ార్్డ           ఇతరం

బ�య్ంక్ ఖ��� నం. ___________________________________  ఖ��� రకం:      ���ంగ్        క��ంట్         ఎన్ఆర్ఇ         ఎన్ఆర్ఓ

(��్ల�మ్ �ే�� వయ్��త్ ఎన్ఆర్ఐ అ��ే, దయ�ే�ి ఎన్ఆర్ఓ ఖ��� నంబర్ � మ�త్ర�� అం��ంచం��)

ఐఎఫ్ఎస్ ��డ్ ____________________________________________________________________________________________________

బ�య్ంక్ ��ర� మ��య� �ర���మ�________________________________________________________________________________________
గమ�క- దయ�ే�ి ఖ�����ర� ��ర� మ��య� ఖ��� నంబర్ ను మ���్రం� ఉనన్ రదుద్  �ే�ిన �ెక�్క �ా�ీ� ల��� �ీ్వయ-ధృ�కృత బ�య్ంక్ ఖ��� ��్టట్ ��ంట్ / బ�య్ంక్ �ాస్
 బ�క్ �ా�ీ� జత �ేయం��.

3. �ాల�ీ ���ంద ��ౖకలయ్ ��్ల�మ్ �� మ�్మలను �� ం�ేందుక� అ���ారం ఉనన్ వయ్��త్ �వ�ాల� (తపప్�స��):

ప్రమ�దం జ����న �ే�� మ��య� సమయం: _____________________________ ప్రమ�దం జ����న ఖ�్చత���న స్థలం: ____________________________

ప్రమ�దం ఎల� జ����ం��? _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

ఎఫ్ఐఆర్ �్ార �ిన �� �స్ ��్టషన్ ��ర� & �ర���మ�:
____________________________________________________________________________________________________________

4.     ప్రమ������ సంబం��ం�న �వ�ాల�:

1.

2.

3.
4.
5. 

మ�ఖయ్���న సమ���రం:



�ాయ్�� ��ర� / ��గ��ాధ్ రణ: ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                     

��� లకష్ణ�లను గ���త్ం�న �ే��: _________________________________________________ ��గ ��ాధ్ రణ జ����న �ే��: _____________________                                                      

��� సం����ల� మ��య� లకష్ణ�ల�: ____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                               

�దట�ా �ాయ్�� ��ాధ్ రణ �ే�ిన ��ౖదుయ్� �వ�ాల�

5. �ాయ్���� సంబం��ం�న �వ�ాల�: (ప్రసుత్ త ��ౖకలయ్ �ి్థ��� మ�ందు ఉనన్��):

ఆసుప�్రల� �ే��న �ే��:  _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                 

ఆసుప�్ర నుం�� ���ా్చర్జ్ అ�న �ే��: ____________________________________________________________________________________

శసత్ ����తస్ �ే�ిన �ే�� & సమయం: _____________________________________________________________________________________

�ే�ిన శసత్ ����తస్ ��ర�: _____________________________________________________________________________________________

���తస్ �సుక�నన్ ఆసుప�్ర(ల) ��ర� & �ర���మ�:  _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

�ిన్ ��డ్: ____________________________  ట�� నం. __________________________________________________________________

��ౖదుయ్డ� / సరజ్న్ ��ర�, హ� �� & అర్హత: _________________________________________________________________________________

ట�� నం. ____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. �ాయ్�� / ప్రమ�దం �ారణం�ా �కల�ంగ�డ� �సుక�నన్ ���తస్:

�నడం     మ�ట�్ల డటం   చూడటం 

�రగడం     �ాన్నం �ేయడం   బట్టల� ధ��ంచడం 

నడవడం     ప్రయ�ణ�ంచడం   తనక� ��ను�ా �నడం 

ట��ల�ట్ � ఉప���ంచడం   

6. ��ౖకల�య్��� సంబం��ం�న �వ�ాల�:

��ౖకలయ్ం ఉనన్ వయ్��త్ ప్రసుత్ తం ఎల�ంట� పనుల� �ేయల��� దయ�ే�ి ప్ర�ాత్ �ంచం��:

శ��రంల� �ెబ్బ�నన్ ���ాల ��ర�్ల  _______________________ ��ౖకలయ్ం సంభ�ం�న �ే��: ____________________________________________

��ౖకలయ్ం �ర�: ____________________________________

8. ఇపప్ట� వరక� �సుక�నన్ �ాల� అప్ ట�్రట్ ��ంట్ �వ�ాల�:

���తస్ �సుక�నన్ �ే��ల�
���తస్ రకం ���తస్ �ే�� ��ౖదుయ్� ��ర�  

��ిప్టల్ / ��ౖదయ్�ాల ��ర�, �ర���మ�
& ట���� న్ నం.

నుం�� వరక�
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a. ��ౖకలయ్ం సంభ�ంచ����� మ�ందు:

కం��� / �ాయ్�ారం ��ర�: ____________________________________________________________________________________________ 

�కల�ంగ�� హ� ��: ____________________________________________________ ఉ�ోయ్గం �క్క ఖ�్చత���న లకష్ణం: ___________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

b. ��ౖకలయ్ం సంభ�ం�న త�ా్వత:

��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్ ప్రసుత్ తం ఉ�ోయ్గం �ేసుత్ ��న్�ా?      అవ�ను.      �ాదు. అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి ఈ �వ�ాలను అం��ంచం��:

కం��� / �ాయ్�ారం ��ర�: ______________________________________ �కల�ంగ�� హ� ��: _______________________________________                                             

ఉ�ోయ్గం �క్క ఖ�్చత���న లకష్ణం: ___________________________________________________________________________________

���ార్్ట ��ంట్: _________________________________________ �ర���మ�: __________________________________________________                                                                           

_____________________________________________________________________________________________________________

�ిన్ ��డ్: ___________________________________________ ట�� నం. ____________________________________________________

ఉ�ోయ్గం �ేయనట్ల��ే, ��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్ ఉ�ోయ్గం �ేయడం ���ి���ిన �ే��:

��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్ ����� ఉ�ోయ్గంల��� ����్ల  అవ�ాశం ఉనన్ �ే��: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్ ఏ��ౖ�� ఉ�ోయ్�ాల ��సం దరఖ�సుత్  �ే�ా�ా         అవ�ను       �ాదు 

అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి దరఖ�సుత్  �ే�ిన ఉ�ోయ్గ లకష్ణ��న్ ప్ర�ాత్ �ంచం��

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

9. ఉ�ోయ్గ �వ�ాల�:

10. ��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్��ౖ ప్రసుత్ తం ఏ�ై�� ���య్��ట�షన్ ��్ర �ా� మ్ � అమల� �ేసుత్ ంట�, దయ�ే�ి సంస్థ  ��ర�, వయ్వ�� మ��య� ��్ర �ా� మ్ �క్క లకష్ణం వంట� �వ�ాలను అం��ంచం��: 
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సంస్థ  ��ర� వయ్వ�� ��్ర �ా� మ్ లకష్ణం



��్ల�మ్ �ే�� వయ్క�త్ ల� / ���� సంతకం/ఎడమ �ే� బ�్ర టన��ల� మ�ద్ర   �ా�� ��ర� & సంతకం
  
        ��ర� _________________________________________

��ర�  _________________________________________                                     ��్ల�మ్ �ే�� వయ్��త్�� బ�ంధవయ్ం _______________________

        �బ�ౖల్ నంబర్ _________________________________
�ర���మ�______________________________________   
        �ర���మ�_____________________________________                                                                        
                                                                              
�ే��                                                                                          �ే��   

11. ��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్�� ఉనన్ ఇతర ��త �మ� / ������్ల�మ్ / వయ్��త్గత య���స్�ెంట్ �ాల�ీలక� సంబం��ం�న �వ�ాల�:

�ాల�ీ నం.         1 2                                                     3

కం��� ��ర�   

�్ార రం�ం�న �ే��   

�� �తత్ం    

ఎంచుక�నన్ ���డర్ ప్ర�జ��ల�   

��్ల�మ్ �ే�ిన సంవతస్రం    

��్ల�మ్ �ే�ిన �ారణం    

��్ల�మ్ �ే�ిన �తత్ం    

��్ల�మ్ �ి్థ�

12. ప్రకటన మ��య� �్ార మ�ణ�కరణ:

��ను/��మ� ఎగ�వ అం��ం�న సమ���రం �తత్ం ప���త్�ా �ాసత్వ���నద� మ��య� ��్ల�మ్ ప���ా్కరం అ���� ఖ�్చతం�ా �ాల�ీ �యమ�ల� మ��య� �బంధనలక� 
అనుగ�ణం�ా ఉంట�ంద� ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్ ��సుత్ ��న్ను/��ాధ్ ��సుత్ ��న్మ�. ��త �మ� �� ం��న వయ్��త్�� సంబం��ం� HIV/AIDS మ��య� ఇత�ాల� స� ఏ��ౖ�� 
���క మ��య� మ�న�ిక �����స్ సమ����ా�న్ (మ�నుపట� మ��య� ప్రసుత్ త) ఆ��గయ్ సంస్థల� (����కల్ ల�య్బ్స్ �� �ాట�), ప్రభ�త్వ సంస్థల�/ ఏజ��స్ల� (�� �సు 
అ���ార�ల�, ����నూయ్ �దల�ౖన�) ��న�ా ��చ్ఎస్ ��ి ఓ��యంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ ("క�్ల పత్ ం�ా కం���")�� మ��య�/ల��� 
��� ఏజ�ంట్ ల�, అ���ా��క ప్ర��ధులక� వయ్కత్ం �ే��ందుక�/పంచుక���ందుక� ��ను సంప�ర్ణ అ���ారం ఇసుత్ ��న్ను. ��్ల�మ్, �దల�ౖన �ాట� ప���ా్కరం ��సం ఏ�ై�� 
��ఇనూస్రర్, ఇనూస్��న్స్ అ�� �ి��షన్, ����కల్ అ����ట�ల�, ఇతర �మ� సంస్థల�, చట్టబదద్���న అ���ార�ల�, యజమ��, ��ర�్ట , ప్రభ�త్వ సంస్థ , �యంత్రణ����ా��, 
ద�ాయ్ప�త్  సంస్థ  ల��� ఇతర ��వల ప్ర��త(ల)�� �� నుం�� ���ధ్ష్ట  సమ్మ�� �� ందక�ం�� ��/మ� తరప�న ఆ��్థక �వ�ాల�� స� సమ����ా�న్ పంచుక���ందుక� 
మ��య� �ీ్వక��ంచ����� కం����� ��ను అ���ారం ఇసుత్ ��న్ను మ��య� ����� ��ను సమ్మ�� �ె�యజ�సుత్ ��న్ను. ఈ ప్రకటన �క్క �� ట� �ా�ీ� �్ార మ�ణ�క���న���ా 
మ��య� ప్ర��వవంత���న���ా ప��గణ�ం���.
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��్ల�మ్ �ే�� వయ్��త్/వయ్క�త్ ల� �రకష్�ాసుయ్ల� అ��ే ��ాధ్ రణను తపప్�స���ా కం����� ఏ �ధం�ానూ సంబంధం ల�� వయ్��త్ �ేయ��, అ��ే ఆ వయ్��త్ తన గ���త్ంప�ను సులభం�ా 
�ర��ించు��గల�ా�:

 "ఈ �ారమ్ ల�� �షయ�లను ��ను ��్ల�మ్ �ే�� వయ్��త్�� అతను/ఆ�� అర్థం �ేసు��గల ________________ ��షల� �వ��ం��న�, �ార� �షయ�లను ప���త్�ా అర్థం �ేసుక�నన్ 
త�ా్వత అతను/ఆ�� ఈ �ారమ్ ల� తన ��ల�మ�ద్ర ���ార� ఇందుమ�లం�ా ��ాధ్ ��సుత్ ��న్ను"

���ంద ����్కనన్ జ���� నుం�� ఉ�ోయ్గ �వ�ాల�____________________________________________

(ఇక్కడ ����్కనన్ �ా��ల� ఎవ����� ఒకర� ఈ �ారమ్ ను ధృ�క��ం���: (1) కం��� ప్ర����, (2) కం��� ��ల�షన్ �ిప్ ����జర్, (3) పం�ిణ� �ేసుత్ నన్ బ�య్ంక్ బ�్ర ంచ్ ����జర్, 
(4) జ��య బ�య్ంక్ బ�్ర ంచ్ ����జర్ రబ్బర్ �ా్ట ంప్, (5) ���ట�డ్ ఆ�ీసర్, (6) ప్రభ�త్వ �ాఠ�ాల ��డ్ మ�స్టర్ / �ి్ర�స్పల్, (7) �����్ట �ట్ (8) కం��� ఉ�ోయ్��.)
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*ఏ��ౖ�� అదనప� ఆవశయ్�ాల� అవసర����ే �ాల్ �ే��ందుక� కం��� హక�్కను క��� ఉం��. 
*మ� కం��� �క్క ఏ�ై�� �ా�ాయ్లయంల� ఈ �ారమ్ ను సమ��ప్��త్  అభయ్ర్థనలను �్ార ��స్ �ేయడం �్ార రం��ాత్ మ�.

��న�ా ��చ్ ఎస్ ��ి ఓ��యంటల్ బ�య్ంక్ ఆఫ్ �ామర్స్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్ కం��� ��ట�డ్ (IRDA Regn. No. 136)
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1. �మ�క� సంబం��ం�న ధృవపత్రం

2. ��్ల�మ్ �ే�� వయ్��త్ �� ట� ఐ�� & �ర���మ� ర��వ� (స���ాగ్  ధృ�క��ంచబ��ం��)

3. �ీ్వయ ధృ�కృత బ�య్ంక్ �ాస్ బ�క్/రదుద్  �ే�ిన �ెక�్క �ా�ీ

4. �����ట్ ఖ��� ��్టట్ ��ంట్

5. ర�ణ ఖ��� ��్టట్ ��ంట్

6. ��ౖదుయ్� ప్రకటన (�ారమ్ D–P) 

7. ���తస్ అం��సుత్ నన్ ��ిప్టల్ ధృవపత్రం (�ారమ్ D–H)

8. ��ిప్టల్ ల� & ��క్టర్ ల నుం�� ����కల్ ���ార్్డ ల� (అ��్మషన్ ��ట్స్, �� ్ర ���స్ �ీట్స్, ���ా్చ��జ్ �ా�ాంశం, ��గ��ాధ్ రణ ప��కష్ల
 �����కల�, ����కల్ �ి్ర�ి��పష్న్ ల� �దల�ౖన�)

9. యజమ�� ధృవపత్రం (�ారమ్ D–E)

10. �దట� సమ���ర �����క (ఎఫ్ఐఆర్)

11. పంచ��మ�, �� �సు ���రణ �����క

12. ఒక��ళ అందుబ�ట�ల� ఉంట�, నూయ్స్  ��పర్ ��్ల�ిప్ంగ్ ల�

13. ప్రమ�దం జ����న సందరభ్ంల� ��ౖకలయ్ం �� ం��న వయ్��త్ �ై�వ్ �ేసుత్ ంట� �ై��ంగ్ ల�ౖ��న్స్ �ా�ీ (ప్రమ�దవ�ాత�త్  ఏరప్��న ��ౖకలయ్ం 
       ��్ల�మ్ లక� సంబం��ం� మ�త్ర��)

ఈ �ారమ్ �� �ాట� సమ��ప్ం���స్న ఆవశయ్క అం�ాల�*:

సమ��ప్��త్  దయ��ే ిట�క�్క ��ట్టం��ఆవశయ్క అం�ాల�


