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B. ��్ల�మ్ �ేసుత్ నన్ వయ్��త్ �వ�ాల� (ఒక�� కంట� ఎక�్కవ ��్ల�మ్ �ే�� వయ్క�త్ ల� ఉంట�, దయ�ే�ి అదనప� ప��్ర �న్ జ���ంచం��): 

��ర�(ల�) ____________________________________________

ప�ట�్టన �ే�� / / ����ంగ్ �ర���మ� _______________________________________________________________________

___________________________________________________________ ట���� న్___________________________  �బ�ౖల్_______________________

ఇ���ల్ ఐ��  ________________________________________________________________________________________________________________

�ాన్ నంబర్/ �ారమ్ 60 ______________________________________________ 

�ాస్ �� ర్్ట ��టర్ ఐ�� �ార్్డ

కం��� ఐ�� �ార్్డ  ఇతరం, దయ�ే�ి ����్కనం�� _____________________________________________________________________________

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

�ై��ంగ్ ల�ౖ��న్స్

C.     ��్ల�మ్ �ే�� వయ్��త్ బ�య్ంక్ �వ�ాల� (తపప్�స��):

బ�య్ంక్ ఖ��� నం. ______________________________ ఖ��� రకం:   ���ంగ్   క��ంట్   ఎన్ ఆర్ఇ   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��.

మరణ ��్ల�మ్ �ారమ్ (�ారమ్ – C)

�ాల�ీ నంబర్(ల�):_________________________________________________ ��్ల�మ్ �ే�ిన �తత్ం:______________________________________________

మ�ఖయ్���న సమ���రం:
1) ��్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����� 1800-180-0003, 

 1800-103-0003 అ�� ట�ల్ �ీ్ర నంబర్ లను ఉప���ం� సమ���రం అం��ం���

2) �ాల�ీ నగదు వయ్వ��ాల ��సం చట్టబదధ్ం�ా అ���ారం ఉనన్ వయ్��త్ మ�త్ర�� ప���ం���

3) ఈ �ారమ్ � సమ��ప్ం�నంత మ���్ర న ��్ల�మ్ అం��క��ంచబ��ంద� ���ంచక�డదు

4) దయ�ే�ి ఈ �ారమ్ ను మ��య� అవసర���న ప��్ర లను స�పంల�� బ�్ర ంచ్/హబ్ ల� ల��� ���ంద సూ�ం�న �ర���మ� వదద్  సమ��ప్ంచం��

A. మరణ�ం�న వయ్��త్ �వ�ాల�:

��ర� _______________________________________ మరణ�ం�నప�ప్డ� వయసుస్  సంవతస్�ాల�

________________________________________________ సంప్ర��ంప� నం. ____________________________

మరణ�ం�న వయ్��త్ అతను/ఆ�� �ా��రణం�ా �ేసుత్ నన్ ప��� �వ���ా �జ���న �ే�� / /

��ాస �ర���మ�:___________________________________________________________________________________________________________ 

వృ�త్  _______________________________________ �ా��ష్క ఆ��యం (సంవతస్�ా���) ________________________________________��రత�ేశ ర��ాయల�

యజమ�� ��ర� (ఉ�ోయ్గం �ే��త్ )/ __________________ �ర���మ� __________________________________________________________________________

��త �మ� �� ం��న వయ్��త్�� ఉనన్ బ�ంధవయ్ం ________________________________________



CL/C/Ver. 4.0/2019                      4 ���లల� 2వ��

చ��� �న ��త �మ� �� ం��న వయ్��త్ తనక� ఆ��గయ్ం బ��ా ల�ద� �దట��ా ఎప�ప్డ� �ి�ాయ్దు �ే�ార�?  _______________________________________________

ఎక్కడ మ��య� ఎక్కడ నుం�� ��త �మ� �� ం��న వయ్��త్ ��� ��సం ���తస్ �సుక���న్ర�  ________________________________________________________

�వ���ా వ�్చన �ాయ్���� సంబం��ం� అతను సంప్ర��ం�న ��ౖదుయ్�(ల) ��ర� & �ర���మ� అ�ే�ధం�ా మరణ��న్ ప్రకట�ం�న ��ౖదుయ్� ��ర� మ��య� �ర���మ� 

_________________________________________________________________________ ��ౖదుయ్� సంప్ర��ంప� నం. __________________________

గత 5 సంవతస్�ాలల� ఎప�ప్�ై�� అతను ఆసుప�్ర�ాలయ�య్�ా / �ాయ్�� �� ��ం�� అవ�ను  �ాదు 

�వ�ాల� ______________________________________________________________________________________________________________

E.     ప్రమ�దవ�ాత�త్  మరణ ��్ల�మ్ �� సంబం��ం�న �వ�ాల�:

మరణ��న్ ���ార్్డ �ే�ిన �� �స్ ��్టషన్ ��ర� _________________________________________________________________________________________

ఎఫ్ఐఆర్ �్ార �ిన �ే��  // 

ఎఫ్ఐఆర్ నం. ___________________________________________________________________________________________________________                   

�� స్్ట-మ�ర్టం �ే�ిన �ే�� //

�� స్్ట- మ�ర్టం నం. ________________________________________________________________________________________________________

ప్రమ�దం జ����న �ే�� //; ప్రమ�దం జ����న సమయం : (a.m. / p.m.)    

ప్రమ�దం జ����న స్థలం _____________________________________________________________________________________________________               

ప్రమ�దం ఎల� జ����ంద�� ��� గ���ం� సం��పత్  �వరణ (దయ�ే�ి ప్ర�ేయ్క ప��్ర �న్ జ���ంచం��)

మరణ�ం�న �ే��: / / మరణ�ం�న సమయం: :  (a.m.  ) /p.m. మరణ�ం�న స్థలం: _______________

మరణ�ం�న �ారణం: _______________________________________________________________________________________________________

��త �మ� �� ం��న వయ్��త్�� �వ���ా వ�్చన �ాయ్�� ఉనన్ �ాలం, �ా�� మరణ�నంతరం జ���ిన �ారయ్కల��ాల �వ�ాల� (దయ�ే�ి ప��్ర �న్ ����ా జ���ంచం��)

_____________________________________________________________________________________________________________________

అంతయ్���యల� �ే�ిన/ఖననం �ే�ిన �ే�� / /  అంతయ్���యల� �ే�ిన/ఖననం �ే�ిన స్థలం ____________________________________

మరణం ��ే�ాల�్ల  జ���� ఉంట�, దయ�ే�ి ఈ �వ�ాల�� ప్ర�ేయ్క ప��్ర �న్ జ���ంచం��: �ాస్ �� ర్్ట �వ�ాల� (నంబర్, మం�ర� �ే�ిన �ే��); చ��� �న �మ� �� ం��న వయ్��త్ 
�వ���ా ��రత�ే�ా�న్ ���� ���్లన �ే��; మృత�ే��న్ ����� ��రత�ే�ా��� ఎప�ప్డ� తర�ం��ర�, ఎల� తర�ం��ర�� �వ�ాల�, వ��త్ం�న పకష్ంల�.

D.     ��్ల�మ్ �� సంబం��ం�న �వ�ాల�:

క�మ సం. �ాల�ీ నం. కం��� ��ర�
�ాల�ీ

�సుక�నన్ �ే��
�� ఇ�్చన �్ార థ�క

�తత్ం (Rs.) ���డర్ ప్ర�జన �తత్ం (Rs.) ��్ల�మ్ �ి్థ�

F.     మరణ�ం�న వయ్��త్ ��తం��ౖ ఉనన్ ఇతర ��త �మ� మ��య� ������్ల�మ్ �ాల�ీల �వ�ాల�:



G.   ప్రకటన మ��య� �్ార మ�ణ�కరణ:

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

��ర� ___________________________________________________

��్ల�మ్ �ే�� వయ్��త్�� ఉనన్ బ�ంధవయ్ం __________________________

�బ�ౖల్ నంబర్ ________________________________________

�ర���మ� ______________________________________________�ర���మ� ____________________________________________________

�ే�� / / �ే�� / /

��ను/��మ� ఇక్కడ ��ౖన అం��ం�న సమ���రం �తత్ం అ�న్ ���ల� �ాసత్వ���నద� మ��య� ��్ల�మ్ ప���ా్కరం అ���� ఖ�్చతం�ా �ాల�ీ �యమ�ల� మ��య� �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా 
ఉంట�ంద� ఇందుమ�లం�ా ప్రకట�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 �����) 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�� ���ద్ష్ట  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�ం���.

(ఇక్కడ ����్కనన్ �ా��ల� ఎవ����� ఒకర� ఈ �ారమ్ ను ధృ�క��ం���: (1) కం��� ప్ర����, (2) కం��� �క్క ��ల�షన్ �ిప్ ����జర్, (3) పం�ిణ� �ేసుత్ నన్ బ�య్ంక్ �క్క బ�్ర ంచ్ ����జర్, 
(4) జ��య బ�య్ంక్ �క్క 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��� �క్క ఉ�ోయ్��.)

 "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�ా ప్రకట�సుత్ ��న్ను"

���ంద ����్కనన్ జ���� నుం�� ఉ�ోయ్గ �వ�ాల� _________________________________________ 
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��్ల�మ్ �ే�� వయ్��త్/వయ్క�త్ ల� �రకష్�ాసుయ్ల� అ��ే ప్రకటనను తపప్�స���ా కం����� ఏ �ధం�ానూ సంబంధం ల�� వయ్��త్ �ేయ��, అ��ే ఆ వయ్��త్ తన గ���త్ంప�ను సులభం�ా
�ర��ించు��గల�ా�:

��ర� ________________________________________________________

____________________________________________________________ ______________________________________________________



ఈ �ారమ్ ��* �ాట� సమ��ప్ం���స్న ఆవశయ్�ాల�:

1. అసల� �ాల�ీ బ�ండ్

2. మ��స్పల్ అ���ార�ల� మం�ర� �ే�ిన అసల� మరణ ధృవపత్రం

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

4. బ�య్ంక్ �ాస్ బ�క్/రదుద్  �ే�ిన �ెక�్క �ా�ీ

10. �దట� సమ���ర �����క (ఎఫ్ఐఆర్)

11. పంచ��మ�, �� �సు ���రణ �����క, �� �సు త��� �����క

12. అందుబ�ట�ల� ఉంట�, �� స్్ట-మ�ర్టం ���� ర్్ట మ��య� ట���స్�ాల�/ ���స్�ా ���� ర్్ట

13. లభయ్����ే, నూయ్స్  ��పర్ ��్ల�ిప్ంగ్ ల�

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

*ఏ��ౖ�� అదనప� ఆవశయ్�ాల� అవసర����ే �ాల్ �ే��ందుక� కం��� హక�్కను క��� ఉం��

ఆ��్కడ్ ����స్ �ార్్క, 2వ అంతసుత్ , ���ా్ట ర్ - 48, �� �న్ ��డ్, గ�ర���ా మ్ - 122018, హ�ాయ్��, ��రత�శేం ���స్టర్్డ �ా�ాయ్లయం : య��ట్ నం. 208, 2వ అంతసుత్ , �ాంచన్ జం�ా భవనం, 
18 బ�ాఖంబ ��డ్, నూయ్ ���్ల - 110001, ��రత�శేం, �ా��ప్��ట్ గ���త్ంప� నం. - U66010DL2007PLC248825, సంప్ర��ం�ంేదుక� 1800-180-0003, 1800-103-0003�� �ాల్ �యేం��/ 
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8. �� స్్ట  మ�ర్టం (�ర్వ��ం� ఉంట�)

��ిప్టళ�్ల  & ��క్టర్ ల నుం�� గత 5 సంవతస్�ాలక� సంబం��ం� ����కల్ ���ార్్డ ల� (���ా్చర్జ్ �ా�ాంశం, అ��్మషన్ ��ట్స్, ప��కష్ �����కల�, 
����కల్ �ి్ర�ి��పష్న్ ల� �దల�ౖన�)

6. ఆసుప�్ర ధృవపత్రం

9. గత 5 సంవతస్�ాలల� �సుక�నన్ ��లవ�ల ���ార్్డ ల�� క���న యజమ�� ధృవపత్రం

5. ��ౖదుయ్� ప్రకటన

మరణ�నంతర ప్ర�జనం ల�� �ా్ల న్ ల�/ ���డ్-అప్ �ాల�ీల�/ స్వచ్ఛ���న ��నష్న్ �ా్ల న్ ల�

అ�న్ ఇతర �ా్ల న్ లక� సంబం��ం� అదనప� ఆవశయ్�ాల�

అ�ా��రణ �ారణ�ల వల్ల  మరణ�ం� ఉంట� (ఉ��., ప్రమ�దం, ఆత్మహతయ్, హతయ్, ఆక�ి్మక /అనుమ���సప్ద మరణం �దల�ౖన�)
అదనప� ఆవశయ్�ాల�

7. 


