
മാക്സ് ലൈഫസ് ഇൻഷുറൻസസ്/ ആര�ാഗ്യ പ്രസ്ാവനാ രഫാം/ പതിപ്സ് 2.0/ജൂൈായസ് 2012

പ�ോളിസി നമ്പർ: ____________________________________________

അപ�ക്ഷ തരം:

 F പ�ോളിസിയുടെ പുനസ്ോ�ിക്കൽ                                     

 F മറ്റുള്ളവർ/നല്ല ആപരോഗ്യ പ്രസ്ോവന                     

        (ഉദോ. പുതിയ നമ്പർ പേസ്)

 F റൈഡർ പേർക്കൽ; റൈഡറുടെ/മോരുെ പ�ര് ___________; __________

 F ഉൈപ്പു നൽേിയിട്ടുള്ള തുേയിൽ വർദ്ധന; ഉൈപ്പു നൽേിയിട്ടുള്ള തുേ _______________

കുൈിപ്്: പ�ോളിസിയുടെ പുനസ്ോ�ിക്കലിന്: നല്ല ആപരോഗ്യ പ്രസ്ോവന - ഭോഗം ഏ പൂരിപ്ിക്കുേ

ഉൈപ്പു നൽേിയിട്ടുള്ള തുേയിൽ വർദ്ധന ഉണ്ോേോൻ: റൈഡർ പേർക്കൽ ഭോഗം ഏ+ബി പൂർത്ിയോക്കുേ

പ�ോളിസി ഉെമ റലഫ് ഇൻഷുർ ടേയ്ിട്ടുള്ളത്

ശീർഷേം __ ശ്ീ.  __ ശ്ീമതി. __കുമോരി  _____ മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമോക്കുേ) __ ശ്ീ.  __ ശ്ീമതി. __കുമോരി  _____ മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമോക്കുേ)

പ�ര്

ആദ്യ

മധ്യ

അവസോന

ബന്ധടപ്െോനുള്ള പമൽവിലോസ- 
ത്ിൽ എടതെങ്ിലം മോറ്റമുപണ്ോ? 
ഉടണ്ങ്ിൽ, ദയവോയി പുതിയ 
വിലോസം നൽകുേ (സ്വയം 
സോക്ഷ്യടപ്ടുത്ിയ വിലോസം 
ടതളിവോയി)

ബന്ധടപ്െോനുള്ള വിശദ 
-വിവരങ്ങൾ: ടെലി.  നം                                 
                  ടമോറബൽ

ടെലി.  നം 

ടമോറബൽ

ഇ-ടമയിൽ ഐ.ഡി

വീഴ്ചക്ക് േോരണം

നിലവിലള്ള ടതോഴിലിടറെ 
വിവരങ്ങൾ: ദയവോയി 
േമ്പനിയുടെ പ�ര്, ടതോഴിൽ 
പ�ര്, ചുമതലേളുടെ സ്വഭോവം

പുനസ്ോ�ിക്കലിനോയി എടതെങ്ിലം സമോനമോയ അപ�ക്ഷ നൽേിയിട്ടുപണ്ോ. 
(ഉടണ്ങ്ിൽ, പ�ോളിസി നമ്പർ/റുേൾ വ്യക്തമോക്കുേ):  
_________________; ________________

ഭോഗം - ഏ

റലഫ് ഇൻഷുർ ടേയ്ിട്ടുള്ളതിടറെ/പ�ോളിസി ഉെമയുടെ വിവരങ്ങൾ (�ണമെയ്ക്കുന്ന റൈഡർ ഹോജരുടണ്ങ്ിൽ പ�ോളിസി 
ഉെമയുടെ േളത്ിലം ഉത്രം നൽേിയിരിക്കണം)

പ�ോളിസി ഉെമ റലഫ് ഇൻഷുർ ടേയ്ിട്ടുള്ളത്

1.     ട�ോക്കവം തൂക്കവം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ട�ോക്കം

തൂക്കം

______അെി ______ഇഞ്്

അടല്ലങ്ിൽ

______മീറ്റർ ______ടസ.മീ.

____________േി.ഗോം

______അെി ______ഇഞ്്

അടല്ലങ്ിൽ

______മീറ്റർ ______ടസ.മീ.

____________േി.ഗോം

അടത ഇല്ല അടത ഇല്ല

2. പുേയില/നിപക്കോട്ീൻ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ േഴിച്ചിട്ടുപണ്ോ അടല്ലങ്ിൽ േഴിക്കോറുപണ്ോ (േഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിൽ 
(സ്റിക്കുേൾ/ഗോം)- സിഗരറ്റുേൾ/ബീഡിേൾ/സ്വോദ് പേർത് �ോൻ മസോല തുെങ്ങിയവ. ഉടണ്ങ്ിൽ, ദയവോയി 
ദിവപസനയുള്ള അളവ് വ്യക്തമോക്കുേ  _________________________________

3. േഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്ിൽ തുെർച്ചയോയി 10 ദിവസത്ിൽ കൂടുതൽ അസുഖം അടല്ലങ്ിൽ �രിക്ക് േോരണം പജോലി/സ്കൂൾ/
�തിവോയ േർമ്മങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്ം വിട്ടുനിന്നിട്ടുപണ്ോ? ഉണ്് എങ്ിൽ, തോടഴയുള്ള വിശദോംശങ്ങൾ നൽകുേ

4. േഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിൽ സോധോരണ ജലപദോഷം പ�ോടലയുള്ള ടേൈിയ അസുഖങ്ങൾ ഒഴിടേ മടറ്റടതെങ്ിലം അസുഖങ്ങൾ 
മൂലം നിങ്ങൾ പലേശിക്കുേപയോ അടല്ലങ്ിൽ എടതെങ്ിലം അവസ്ക്ക് ഏടതങ്ിലം റവദ്യ�രിേരണ പഡോക്ടടൈ 
േോണുേപയോ ടേയ്ിട്ടുപണ്ോ? ഉണ്് എങ്ിൽ, ദയവോയി തോടഴയുള്ള വിശദോംശങ്ങൾ നൽകുേ.

5. റലഫ്, ആപരോഗ്യ ഇൻഷുൈൻസിനുള്ള ഏടതങ്ിലം ടപ്രോപപ്ോസൽ/പുസന്ോ�ിക്കൽ എപപ്ോടഴങ്ിലം നിരസിക്കടപ്ടുേപയോ, 
പഭദഗതി വരുത്തുേപയോ, മോറ്റിവയ്ക്കുേപയോ അടല്ലങ്ിൽ മപറ്റടതങ്ിലം േമ്പനി അധിേം പ്രീമിയം വോഗ്ോനം ടേയ്യുേപയോ 
ഉണ്ോയിട്ടുപണ്ോ? തോടഴ വിശദോംശങ്ങൾ നൽകുേ (േോരണം, മോസം, വർഷം, േമ്പനിയുടെ പ�ര്)

6. എപപ്ോടഴങ്ിലം നിങ്ങടള കുറ്റവോളിയോയി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുപണ്ോ അടല്ലങ്ിൽ 3 അഥവോ കൂടുതൽ വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ 
ലഭിക്കോവന്ന ഏടതങ്ിലം കുറ്റകൃത്യത്ിന് അപന്വഷണം പനരിട്ടുപണ്ോ?

7. റലഫ് ഇൻഷുർ ടേയ്ിട്ടുള്ളയോൾ/ ടപ്രോപപ്ോസർ/ പനോമിനി/ �ണമെയ്ക്കുന്നയോൾ ഒരു രോഷ്്ീയമോയി അൈിയടപ്ടുന്ന 
വ്യക്തിയോപണോ*?

അടത

�ി    ൻ പേോ  ഡ് �ി    ൻ  പേോ  ഡ്

അടതഇല്ല ഇല്ല

മോക്് റലഫ് ഇൻഷുൈൻസ് പേോ. ലിമി.
രജി. ഓഫീസ്. മോക്് ഹൗസ്, 1 പഡോ. ജ്ഛോ മോർഗ്, ഓഖലോ, നയൂഡൽഹി  -110 020

ടഹഡ് ഓഫീസ്: 11-12 നില, ഡിഎൽഎഫ് സ്്വയർ, ജക്കൈൻഡോ മോർഗ്, ഡിഎൽഎഫ് സിറ്റി പഫസ് 2, 122 022, ഹരിയോന

ആപരോഗ്യ പ്രസ്ോവനോ പഫോം
(ദയവോയി വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതുേ, തിരുത്ൽ/പമടല എഴുതൽ എന്നിവ ടേയ്ോൽ സോക്ഷ്യടപ്ടുത്ി പൂർണ്ണ ഒപ്ിട്ിരിക്കണം)



മാക്സ് ലൈഫസ് ഇൻഷുറൻസസ്/ ആര�ാഗ്യ പ്രസ്ാവനാ രഫാം/ പതിപ്സ് 2.0/ജൂൈായസ് 2012

ഭോഗം - ബി
റലഫ് ഇൻഷുർ ടേയ്ിട്ടുള്ള ആളുടെ/ പ�ോളിസി ഉെമയുടെ ടമഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ (�ണമെയ്ക്കുന്ന റൈഡർ ഹോജരുടണ്ങ്ിൽ പ�ോളിസി ഉെമ േളത്ിലം ഉത്രം നൽപേണ്തോണ്)

8. കുടുംബ േരിത്ം: നിങ്ങളുടെ ഏടതങ്ിലം കുടുംബോംഗങ്ങൾക്ക് (മോതോ�ിതോക്കൾ അടല്ലങ്ിൽ സപഹോദരങ്ങൾ) എപപ്ോടഴങ്ിലം 60 വയസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രപമഹം, രക്തോതിസമ്മർദ്ം, അർബുദം, 
ഹൃദയോഘോതം, വൃക്ക തേരോൈ്, മൾട്ിപ്ിൾ ടലെപൈോസിസ് അടല്ലങ്ിൽ ഏടതങ്ിലം �ോരമ്പര്യ പരോഗങ്ങൾ ഉള്ളതോയി പരോഗനിർണ്ണയം ടേയ്ിട്ടുപണ്ോ? "ഉണ്്" എങ്ിൽ വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുേ.

 ഉണ്്  ഇല്ല

കുടുബ സംബന്ധമോയ 
വിശദവിവരങ്ങൾ

പ�ോളിസി ഉെമ റലഫ് ഇൻഷുർ ടേയ്ിട്ടുള്ളത്

കുടുംബ േരിത്ം: പരോഗനിർണ്ണയ 
സമയടത് വയസ്

അവസ് പരോഗനിർണ്ണയ സമയടത് വയസ് അവസ്

9. തോടഴ �ൈയുന്ന ഏടതങ്ിലം പരോഗോവസ്േൾക്ക് എപപ്ോടഴങ്ിലം നിങ്ങടള �രിപശോധിക്കുേപയോ, േിേിത്ിക്കുേപയോ അടല്ലങ്ിൽ പരോഗനിർണ്ണയം 
നെത്തുേപയോ ടേയ്ിട്ടുപണ്ോ:

പ�ോളിസി ഉെമ റലഫ് ഇൻഷുർ 
ടേയ്ിട്ടുള്ളത്

ഉണ്് ഇല്ല ഉണ്് ഇല്ല

i. ടനഞ്ചുപവദന, �ക്ഷോഘോതം ഹൃദയോഘോതം, മർമ്മരം, റഹപ്ർടെൻഷൻ അഥവോ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ം അഥവോ മപറ്റടതങ്ിലം ഹൃദയ 
അവസ് 

ii. പ്രപമഹം
iii. ആസ്മ, ശ്വോസനോള പരോഗം, ക്ഷയപരോഗം, വിട്ടുമോൈോത് ചുമ, ശ്വോസം മുട്ൽ അടല്ലങ്ിൽ മപറ്റടതങ്ിലം ശ്വോസസംബന്ധിയോയ അവസ്േൾ
iv. റതപൈോയിഡ് പ�ോടലയുള്ള മപറ്റടതങ്ിലം ക്രമപക്കടുേൾ; വിളർച്ച, ലൂക്കീമിയ അടല്ലങ്ിൽ മറ്റ് രക്തസംബന്ധിയോയ ക്രമപക്കെ്
v. േരൾവീക്കം, ടഹപ്ോറ്റിറ്റിസ്, മഞ്ഞപ്ിത്ം, അൾസർ, �ിത്ോശയത്ിടല േല്ല്, അജീർണ്ണം എന്നിവ പ�ോടലയുള്ള േരൾ/�ിത്ോശയ/ഉദര 

പരോഗങ്ങൾ
vi. അർബുദം, െയൂമർ അടല്ലങ്ിൽ വളർച്ച (ആ�ൽക്കരം അഥവോ തീവ്രമോല്ലോത്)
vii. വൃക്ക അടല്ലങ്ിൽ മൂത്സഞ്ി പ്രശ്നങ്ങൾ, േല്ല്, പപ്രോപസ്ററ്റ് ക്രമപക്കെ് അടല്ലങ്ിൽ ഗർഭോശയ ക്രമപക്കെ്
viii. ചുഴലി, നോഡീസംബന്ധമോയ ക്രമപക്കെ്, മൾട്ിപ്ിൾ ടലെപൈോസിസ്, വിൈയലേൾ, �ക്ഷോഘോതം, വിഷോദം അഥവോ മോനസിേ ക്രമപക്കടുേൾ.
ix. േണ്ണ്, ടേവി, മൂക്ക്, ടതോണ് അടല്ലങ്ിൽ നടുവിടല പ�ശി, സന്ധിേൾ, അസ്ി, േഴുത്് എന്നിവയുടെ ക്രമപക്കടുേൾ, റവകൃതം, അംഗപഛദനം, 

ആർറത്റ്റിസ്, രക്തവോതം
x. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്്-പൈ/സി.െി സ്ോൻ/ എം.ആർ.ഐ/ അൾ്ോസൗണ്്/ ഇ.സി.ജി / രക്ത �രിപശോധന അടല്ലങ്ിൽ മറ്റ് അപന്വഷണ�രപമോ 

പരോഗനിർണ്ണയ�രപമോ ആയ �രിപശോനേൾ അടല്ലങ്ിൽ ഏടതങ്ിലം തരത്ിലള്ള ശസ് ത്ക്രിയ േഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിപലോ ഇനിയുള്ള 30 
ദിവസങ്ങളിപലോ നെത്ോൻ ഉ�പദശം ലഭിച്ചിട്ടുപണ്ോ?

xi. എച്ച്.ഐ.വി/എയിഡ്സ് അടല്ലങ്ിൽ ടഹപ്ോററ്ററ്റിസ് ബി/സി അടല്ലങ്ിൽ റലംഗിേബന്ധത്ിലൂടെ �േരുന്ന പരോഗം എന്നിവയിൽ 
ഏതിടനങ്ിലം നിങ്ങടള എപപ്ോടഴങ്ിലം േിേിത്ിച്ചിട്ടുപണ്ോ/ �രിപശോധനയിൽ പ�ോസിറ്റീവ് ആയി േണ്ിട്ിട്ടുപണ്ോ?

xii. പമൽപ്ൈഞ്ഞ അവസ്േൾ അല്ലോടത മപറ്റടതങ്ിലം അസുഖം മൂലം നിങ്ങൾ പലേശിക്കുന്പണ്ോ അടല്ലങ്ിൽ ഏടതങ്ിലം അപന്വഷണത്ിന്/
േിേിത്ക്ക് വിപധയമോകുന്പണ്ോ?

xiii. സ്ത്ീ അപ�ക്ഷേയ്ക് മോത്ം - നിങ്ങൾ ഗർഭിണി ആപണോ? ഉണ്് എങ്ിൽ, എത് മോസം. __________
xiv. ഈ പഫോമിന് ഒപ്ം നിങ്ങൾ ഏടതങ്ിലം ടമഡിക്കൽ ൈിപപ്ോർട്ടുേൾ വയ്ക്കുന്പണ്ോ?
xv. �ോരോച്ചയൂട്ിംഗ്/ ഹോങ് റലൈഡിംഗ്/ സ്കൂബോ റഡവിംഗ്/ മൗണ്നീയൈിംഗ്/ േോർ പൈസിംഗ്/ റലൈയിംഗ് (യോത്ക്കോരനോയല്ലോടത) 

എന്നിങ്ങടനയുള്ള അ�േെേരമോയ പ്രവർത്ിേളിൽ ഏതിടലങ്ിലം നിങ്ങൾ �ടങ്ടുക്കുന്പണ്ോ അഥവോ �ടങ്ടുക്കോൻ ഉപദ്ശിക്കുന്പണ്ോ? 
തോടഴയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുേ

xvi. അടുത് 12 മോസങ്ങളിൽ നോല് മോസങ്ങളിൽ കുൈവോയ അവധിക്കോല �ര്യെനങ്ങളല്ലോടത യോത് ടേയ്ോപനോ വിപദശത്് വസിക്കോപനോ 
നിങ്ങൾ ഉപദ്ശിക്കുന്പണ്ോ? ഉണ്് എന്നോടണങ്ിൽ ദയവോയി രോജ്യങ്ങൾ, �ട്ണങ്ങൾ, ഉപദ്ശം കൂെോടത തോമസത്ിടറെ േോലയളവ് എന്നിവ 
ഉൾടപ്ടെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ദയവോയി നൽകുേ. തോടഴയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുേ

വിശദവിവരങ്ങൾ: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

പ്രസ്ോവന: ഇവിടെ വിവരണത്ിൽ നെത്ിയിരിക്കുന്നതും ഭോഗം ഏ, ബി എന്നിവയിലള്ളതുമോയ പ്രസ്ോവനേളും പ്രഖ്യോ�നങ്ങളുമോണ് വീഴ്ച വന്ന പ�ോളിസി പുനസ്ോ�ിക്കലിന് കൂെോടത/അഥവോ ഞോനും/ഞങ്ങളും 
േമ്പനിയും തമ്മിൽ ഏർടപ്പെണ്തോയ റൈഡർ പേോൺ്ോക്ടിന് പവണ്ിയുള്ള അെിസ്ോനടമന്ം, കൂെോടത ഞോൻ/ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമോയും, സത്യമോയും, കൃത്യമോയും എല്ലോ വിവരങ്ങളും പ്രസക്തമോപയക്കോവന്ന 
സോഹേര്യങ്ങളും ടവളിടപ്ടുത്ിയതോയും, കൂെോടത അ�േെസോധ്യത അംഗീേരിക്കുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ പബോധ്യടപ്ട്ടുള്ള തീരുമോനം എടുക്കോൻ േമ്പനിക്ക് േഴിയുന്നതിന് പവണ്ി പ്രസക്തമോപയക്കോവന്ന 
ഏടതങ്ിലം വിവരങ്ങൾ നൽേോതിരിക്കുന്നിടല്ലന്ം  ഞോൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുേയും പ്രസ്ോവിക്കുേയും ടേയ്യുന്.  എടറെ പ�ോളിസിയുടെ പുതുക്കൽ/ റൈഡർ ടേോടുക്കൽ റലഫ് ഇൻഷുർ ടേപയ്ണ്തോയ 
ആൾ പ�ോളിസി ഉെമയുടെ ടേലവിൽ ടമഡിക്കൽ �രിപശോധനേൾക്ക് (ആവശ്യമുള്ളപപ്ോടഴല്ലോം) വിപധയമോകുന്നതിടറെയും, പുതുക്കലിനോയുള്ള ബോധേമോയ േോർജുേൾ വസൂലോക്കിയും ആയിരിക്കുടമന്ന് ഞോൻ 
പൂർണ്ണമോയും മനസ്ിലോക്കുന്. വീഴ്ചവന്ന ഒരു പ�ോളിസിയുടെ പുതുക്കൽ/റൈഡർ ടേോടുക്കൽ എന്നിവ അ�േെസോധ്യത പുതുതോയി േമ്പനി അണ്ർറൈറ്റിംഗ് ടേയ്യുന്നതിനും പ�ോളിസി ഉെമപയോെ് പരഖോമൂലം 
പുതുക്കൽ/ടേോടുക്കൽ വിശദവിവരങ്ങൾ സ്ിരീേരിക്കുേയും ടേയ്യുന്നതിന് വിപധയമോയിരിക്കും. പ�ോളിസി പുനസ്ോ�ിക്കുേപയോ അടല്ലങ്ിൽ റൈഡർ പുതുക്കിയ/കുൈവ് വരുത്ിയ േവപൈജിൽ നൽകുേപയോ 
ടേപയ്ക്കോം. പുനസ്ോ�ിക്കൽ തീയതി അടല്ലങ്ിൽ ലേീയൈൻസ് തീയതി ഏതോപണോ അവസോനപത്ത് അതിൽ യൂണിറ്റുേൾ ഉടണ്ങ്ിൽ അനുവദിപക്കണ്തോണ്. ഈ ആപരോഗ്യ പ്രസ്ോവനോ പഫോമിൽ ഒപ്ിട്തിന് 
പശഷം ഏടതങ്ിലം പ്രസ്ോവനേളിൽ ഏടതങ്ിലം മോറ്റം ഇനി പമലിൽ വരുത്തുന്നത്, േമ്പനി അ�േെസോധ്യത അംഗീേരിക്കുേയും പ�ോളിസി പുതുക്കുന്നതിനും/റൈഡർ നൽകുന്നതിനും മുന്�് േമ്പനിടയ പരഖോമൂലം 
അൈിയിച്ം ആയിരിക്കുടമന്ന് ഞോൻ/ഞങ്ങൾ ഉൈപ്പുനൽകുന്.

_______________________________
പ�ോളിസി ഉെമയുടെ ഒപ്്

തീയതി: __ __/__ __ / __ __

_______________________________
റലഫ് ഇൻഷുർ ടേയ്ിട്ടുള്ളയോളുടെ ഒപ്്
(പ്രോയപൂർത്ി ആേോത്യോളുടെ േോര്യത്ിൽ, അയോൾക്ക് പവണ്ി അയോളുടെ മോതോ�ിതോക്കൾ/നിയമ�രമോയ 
രക്ഷിതോവ്)

സ്ലം: ______________________________________

പ�ോളിസി ഉെമ നിരക്ഷരനോടണങ്ിൽ/ തള്ളവിരലെയോളം/ ഇംലൈീഷല്ലോത് ഭോഷ മനസ്ിലോകുടന്നങ്ിൽ: ഈ പഫോമിലള്ള ഉള്ളെക്കം പ�ോളിസി ഉെമയ്ക് /റലഫ് ഇൻഷുർ ടേയ്ിട്ടുള്ളയോൾക്ക് ഈ ഭോഷയിൽ ഞോൻ 
വിശദീേരിച് ടേോടുക്കുേയും പ�ോളിസി ഉെമ/റലഫ് ഇൻഷിർ ടേയ്ിട്ടുള്ളയോൾ ഉള്ളെക്കം പൂർണ്ണമോയി മനസ്ിലോക്കിയ പശഷം തള്ളവിരലെയോളം(ങ്ങൾ) �തിച്ചതോയും ഞോൻ ഇതിനോൽ പ്രസ്ോവിച്ടേോള്ളുന്.

പ്രസ്ോവന നെത്തുന്നയോളുടെ ഒപ്്_______________________________________________

വിലോസം:

തീയതി:

* രോഷ്്ീയമോയി അൈിയടപ്ടുന്ന ആളുേൾ (�ി.ഇ.�ി) എന്ന് �ൈയുന്നത് പ്രമുഖമോയ ട�ോതു ചുമതലേൾ വഹിക്കുന്ന, ഉദോഹരണത്ിന് പേന്്ര/സംസ്ോന ഗവടമെറെിടല തലപ്ത്തുള്ളവർ/മന്ത്ിമോർ, തലമുതിർന്ന 
രോഷ്്ീയപ്രമുഖർ, തലമുതിർന്ന പേന്്ര/ജുഡീഷ്യൽ/മിലിട്ൈി ഉപദ്യോഗസ്ർ, ഗവടമെറെ് ഉെമയിലള്ള പേോർപ്പൈഷനുേളുടെ സീനിയർ ഉപദ്യോഗസ്ർ, പ്രമുഖ രോഷ്്ീയ േക്ഷി പനതൃസ്ോനത്തുള്ളവർ കൂെോടത 
പമൽപ്ൈയുന്നവരുടെ അടു്തത കുടുംബോംഗങ്ങൾ (ജീവിത�ങ്ോളി, കുട്ിേേൾ, മോതോ�ിതോക്കൾ, സപഹോദരങ്ങൾ, വിവോഹബന്ധത്ിലള്ളവർ) എന്നിവടരയോണ്.


