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_____________________________________________________________________ అను 2ను [ాలీ హ5 ల6 '(ర8/ ాలీ హ5 ల6 :క; అ<=కృత

ఏజBం](“అ.'ౖ/01”) ___________________________________________ాలీ సంఖ(“3ాల.ీ”) కJKన )త LమN ాలీ'ౖ P అQR హకS;లS,
UాటVలS, బVధతలS మXKయ ప"[జPలను ఇక;డ ప"కట^ం_న షరతaల ప"bారం ఇందుమdలంా __________________________________________
(“అ.'ౖ(/ట ఫ$9”)be బ-f/bgటV&ంపh iేసk ుPRను.
ఇక;డ ఇవmబnoన ప"bారంఅౖp/టV"ఫXr :క; వXాలst స అౖp /టV"ఫXrbe మందు ఉనR UాXK వXాలను 2ను పXKuJంiPను మXKయ పvXKk iేwానQ
2ను ఇందుమdలంా ధృxకXKసk ుPRను మXKయ ఇకyదట =QQ ధృxకXKంచుటకS మN{ ల|ౖ}కS (అభXKం_న) ఏైP సమNiPరం లP పsP"లను అం-wk ానQ 2ను
y ఇసుkPRను.
భ;షత=
 యంల A$BCే Cె)FంచబడI0
> ల? &ీ*

అ.'
ౖ /బ CేయబJKన Lత> ం MN మO PకQ Rాతం[ఏైP ఒక PQQ ట^{ iేయంno]:

[ఏైP ఒక

PQQ ట^{ iేయంno]:

100%

ఇతరమలS

% (ాoక bgటV&ంపh షయంల+ వXKkసk ుం-)

a) అౖన
b) అౖp
అ.'
ౖ STంU/బ రక ారణం [ఏైP ఒకPQQ ట^{ iేయంno]:
a) '("మ మXKయ అమNనం

b) ఋణం

c) ఇతరమలS

...............................................................................................................

[దయiేి పvXKk bారణPQR QXాXKంచంno]

అ.'ౖ(/ట ఫ$9 PకQ వX>గత ;వ$ాల

అౖp :క;  టా}ను

[అౖp/టV"ఫXr ఒక bాXXg సంస అ&నi అ<=కృత వbek :క; వXాలS ఇవmంno]:

ఇక;డ అbeంiPJ(UాXKక

'(ర8:

'ీ"యం>10000 అ&sే

తంno/
" భరk '(ర8:

తపQసXK)

_ర8PమN:

Xాష ం : _____________________________________________________ 'ి b
టJ  ంబ :

బౖ ంబ :

ఈ $%& ఐno: __________________________________________________________
పhట^నsే= (XX//సంసంసంసం):
Jంగం:

పhర8షaడ¢

ద:

Qర¤Xాసుడ¢

జ©ªయత:

«Vరªయడ¢

ీk £

QUాస ి : XBిnెం

ా"ధక ాఠ¦ాల

ఉనRత ాఠ¦ాల

ాడ¢&§

 ¨ ాడ¢&§

వృk Qపhణడ¢

ేuయడ¢
P XBిnెం

'ిఐఒ

Qవిసk ునR ేశం: _________________________________________

అౖp :క; వృk ___________________________________________ ఉో గ హ5 P __________________________________________
కం'p '(ర8 ________________________________________________ Uాార సm«Vవం _______________________________________
ధుల :క; ఖ_త$%®న సm«Vవం _______________________________
అ.'ౖ(/ట ఫ$9 PకQ Zా$B[క ఆ0యం
________________________________________________________________
a)]ధుల PకQ మ`లం __________________________________________________
b)&ి.ఎ.ఎ /eంబ1 / &ి.ఎ.ఎక బదులgా ZeలFJK __________________________________
అ.'ౖ(/బ CేయబJేZా$BIh అ.'ౖన1/బ CేయZా$BX గల సంబంధం
________________________________________________________________
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అౖp/గతంల+Q అp
ౖ లకS మందు ఉనRUార8[ాలీ గతంల+ bgటV&ంచబnosే వXKkసk ుం-.దయiేి ఈ ాలీ :క; గతంల+Q bgటV&ంపhలను '(X;నంno]
'(ర8: _______________________________________________________________________________________________________________________
జ©ªయత: ____________________________________________________________________________________________________________________
వృk : _______________________________________________________________________________________________________________________
టJ  ంబ :
అ.'ౖ( మ లౖ PకQ ఉో gB/ ఏజంU /ఎm&ి/ .'లF1* gా ఉ/0o$ా*?
అవhను

bాదు

(అవhను అ&sే సంబం<PQR QXాXKంచంno) _________________________

అ.'ౖ(/ట ఫ$9 PకQఅ.'ౖ(/ట ఫ$9 //0*($ాజqయంgా &rరs3N ంన వా>*?
అవhను

bాదు

(అవhను అ&sే దయiేి 'ిఇ'ి ప"¦ాRవ¯Q పvXKంచంno).

[*Xాజb±యంా '(ర8  ం-న వకSkలS (PEP) అనా మఖ$%®న ప"భతm ధులS Qరm´µంiే వకSkలS,ఉPహరణకS bgంద"/Xాష  ప"భతmఅ<-పతaలS,మంతa"లS,ీQయ Xాజb±య
PయకSలS, ప"భతm /Pయ/ౖQక «Vాలల+Q ీQయ అ<-bార8లS,Xాష  ప"భతm ఆ<=నంల+Q bాXXgషన ీQయ అ<-bార8లS,మఖ$%®న Xాజb±య ాXrల అ<-bార8లS&'ౖ
వకSkల సyప కSట¸ంబ సభలS (UౖUా´µక «Vగwాm, 'ిలలS,తJ దండ¢"లS, stబట¸వhలS,అk ంట^Uార8 మXKయ 'ిఇ'ిల :క; సQR´µత అనుచర8లS).]
అ.'ౖ( PకQ /ట ఫ$9 PకQ/0*( ;వ$ాల[bgటV&ంపh కనుక వకSkలకS అనుక¹లంా జర8గతaనRట &sే తపQసXK మXKయ వXKkసk ుం-]:
'(ర8

అౖp/టV"ఫXrst Pp :క; సంబంధం

Pp :క; పhట^నsే=
/

P2ష ¦ాతం

/

Pp కనుక $%®న అ&sే (అనా 18 సంవతXాల కంట» తకS;వ వయసు ఉంట»);దయiేి అా&ంట½Q '(X;నంno.
అా&ంట½ '(ర8[Pp కనుక $%®న అ&sే వXKkసk ుం-]:
Ppst అా&ంట½be గల సంబంధం:
_ర8PమN:

'ి b:

టJ  (ఎ¨ట^no bst):

బ
ౖ .:

అా&ంట½/టV"ఫXr :క; సంతకం:

అ.'ౖ(/ట ఫ$9 వదt గతంల? ఉనo లౖ ఇనూ$% 3ాల.ీల ;వ$ాల (అత] &rరsIh ట

ంచబJKన 3ాల.ీలIh సv)

[అవసర$%®sే అదనపh అనుబం<PQR ఉప[Kంచవచు]
ాలీ/ ప"ాదన

LమN iేయబnoన

LమN కం'p

జ©Xr :క; sే=

ాలీ :క;

అQR ప"[జPలst స

ి- అమలSల+ ఉం-/

సంఖ

వbekst సంబంధం

'(ర8

మXKయ సంవతరం

రకం మXKయ

y ఇవmబnoన కpస

పhనర8ద XKంచబnoం-/

వవ<-

తk ం (ర¾.)

గడ¢వh ªXKన-

1.
2.
3.
అ.'ౖ(/ ట ఫ$9 PకQ %Zeౖ.ి రక సమ$Bxంచవల.ిన పI0ల జyzI0 [అౖp కనుక వbek మXKయఆ Âఐ/ ఎ¨ఇÂఐ/ఐఆ noఎఐst XKÃస

bాQ ఆXKక సంస అ&sే; అౖp

bgటV&ంపh పత"ంst ాట¸ా bBUౖి పsP"లను సమXKంచవలి ఉంట¸ం-.]
1.

గXKkంపh ధృxకరణ:

ా¨ 

2. _ర8PమN ధృxకరణ:

టJ  Â

'ిఎఎ (bా 6 వbek/కం'p)
దుÅ Â

ఓటర8 గXKkంపh bార86

XKÃ(ష
  సXK b
ి B

ఇతరమలS:____________________

ఇతరమలS:______________________________

3. ఆPయ ధృxకరణ మXKయ/లP వనర8ల మdలం :క; ధృxకరణ:[●]
ఐట^ఆ

'ి&ఎ ప"కటన

ఆిk అపhల పట½:_______________________________________________
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అ.'ౖ( కనుక $B{స| 1 ా] ఆ$B}క సంస~ అ

Iే సమ$Bxంచవల.ిన పI0ల జyzI0:

1. అవhను

bాదు

$%ÆXాండÇ/ఆXKక ఆ} అw ి&ష
§  :క; నకలS.

2. అవhను

bాదు

'ిఎఎ bా 6 :క; bా'ీ.

3. అవhను

bాదు

కం'p/సంస :క; XKÃ(ష
  సXK b
ి B :క; bా'ీ.

4. అవhను

bాదు

_ర8PమN ధృxకరణ.

5. అవhను

bాదు

ఆPయ ధృxకరణలS (ఇట½వJ లNభనÊాల ప"కటన, ఆిk అపhల పత"ం, ఐట^ఆ )

అ.'ౖ/01 పకటన
2ను

ఈ

ాలీQ

P

సmంత

ఇష ం'ౖ

ప"కట^సk ుPRనQ

మXKయ

bgటV&ంపh

P/ాలీ

Pర8

ప"[జనం

ప"bారం,

ప"జ©

ప"[జనం

ప"bారం

శmసpయ$%®నదQమXKయ Uాార ప"[జనం bాదQ 2ను QXాXKసk ుPRను. ఈ పత"ం :క; Qరmహణ/అవసర$%®న ధృxకరణ తర8Uాత ఈ bgటV&ంపh
పvరk వhతaందQ మXKయ ఈ పత"ంst ాట¸ా ఒక Ëట½సు లP ఒక ధృxకXKం_న bా'ీ(Piే మXKయ అp
ౖ iే లP మN అ<=కృత ఏజంట iే సXBన
Ì -ా
ధృxకXKంచబnoన-) మN{ ల|ౖ}కS అందiేయబnoన తర8Uాత మN{ ల|ౖ} ఇనూXB కం'p Jట ("మN{ ల|ౖ}")అమలSల+ ఉంట¸ందQ2ను అరం
iేసుకSPRను.
ఇక;డ ఇవmబnoన షరతaలS మXKయ QబంధనలకS ల+బno, బ-f/bgటV&ంపh :క; రీదు అందుకSనR sే= నుంno, ఇక;డ '(X;నR అౖp ాలీ :క;
ప"[జPలకS హకS; కJKన టV"ఫXr / అౖpా ఉంటVడ¢ మXKయ PకS గల అQR బVధతలS మXKయ UాటVలకS ల+బno ఉంటVడ¢, P అనుమ లకSంnP లP
వవXాలల+ P ప"$Ïయం లకSంnP బ-f/bgటV&ంపh sే=Q మXKయ ాలీbe సంబం<-ం_న వవXాలను iేయవచు, ాలీ beంద ఋణPQR  ందవచు లP
ాలీQ సరండ iేయవచు.
LమN చటVల (సవరణ) చట ం, 2015 :క; ¤ 39 ప"bారం న, ాలీ :క; bgటV&ంపh/బ-f, ాలీ :క; P2షను Pనంతట అేరదుÑ iేసk ుం-.
అౖp/ టV"నÒXrbe ాలీ కనుక ాoకంా bgటV&ంపh/బ-f iేయబnosే, KJన- Piే bgటV&ంపh/బ-f iేయబడదQ 2ను అర ం iేసుకSPRను మXKయ
అంrకXKసk ుPRను.Uా´µత ీk ల
£ సంపద చట ం, 1874 ¤ 6 beంద ªసుకSనR ాలీQ 2ను bgటV&ంపh iేయడం లదQ 2ను ఇందుమdలంా ధృxకXKసk ుPRను.
అ.'ౖ( పకటన
ాలీ :క; bgటV&ంపh/బ-f అ&sే PకS అందుబVట¸ల+ ఉనR బÕ న¨ ఎం'ిక &'

,-అ అJKషనF ర¾పంల+ ఉంట¸ందQ(వXKkంiే సందXాÖలల+) 2ను అర ం

iేసుకSPRను మXKయ అంrకXKసk ుPRను. మN{ ల|ౖ} ఈ బ-f/bgటV&ంపhQ అంrXKంచవచQ లP bgటV&ంపh శmసpయ$%®న- bాదQ లP ాలీ Pర8
ప"[జనం లP ప"జ© ప"[జనం లP ాలీ :క; Uాార ప"[జనం b×రకS తKన bారణం ఉనRపhడ¢ QXాకXKంచవచQ 2ను అర ం iేసుకSPRను.
ాలీ :క; ప"[జనంల+Q పØల మధ బ-f/bgటV&ంపh beంద అQR bB&Çల ా"<Pనతను 'ౖన సూ_ం_న Ëట½సు :క; nెJవXr sే= Qయం"సk ుందQ
మXKయ ఒకట^ కంట» ఎకS;వ బ-fలS/bgటV&ంపhలS ఉనRపhడ¢, ఆ ధ$%®న ాలీల bB&Çల ా"<Pనత Ëట½సులS అం-ం_న కమంల+ iేయబడ¢తaందQ 2ను
అర ం iేసుకSPRను మXKయ అంrకXKసk ుPRను. వXrkంiే

ీÙ :క; ీmకరణకS ల+బno, మN{ ల|ౖ} PకS bgటV&ంపh Ëట½సు ీmకXKం_నట¸
 JÚత పvరmక రీదును

అం-సk ుందQ మXKయ ఆ ధ$%®న రీదు మN{ ల|ౖ} Ëట½సు అందుకSనRట¸
 సూ_ంచnPQbe ఆ<PరమQ 2ను అర ం iేసుకSPRను మXKయ అంrకXKసk ుPRను.
ఇందుమdలంా ఈ ాలీ beంద ప"[జPలను 2ను ీmకXKంచుట తKనదQ మXKయ మN{ ల|ౖ} తన బVధతలను రU2ర8టకS తKనదQ 2ను అంrకXKసk ుPRను.

అ.'ౖన1 PకQ సంతకం

అ.'ౖ(/ట ఫ$9 PకQ సంతకం
[వbek bాక ఇతర8లకS అనుక¹లంా bgటV&ంపh జXKKనపhడ¢

(అనా.ఆXKక సంస /బVంకS/bాXXg సంస )ఆ సంస :క;
అ<-bాXKక మద"ను U2యNJ మXKయ అ<=కృత వbek PQ'ౖ సంతకం
iేయNJ]
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మతృ షల? పకటన
3ాల.ీ0రs/అ.'ౖ( అత]/ఆST బ టన Z) మదను Z.ినప xడ ల0 ఇంg9Fష= ాక ఏై/0 ఇతర  షల? సంతకం Cే.ినప xడ పకటన:
2ను ఈ పత"ంల+Q షయNలను అౖP కS అతQbe అరమ&§ «Vషల+ వXKంiPనQ మXKయ షయNలను పvXKkా అర ం iేసుకSనR తర8Uాత అౖP ఈ పత"ం'ౖ
అతQ/ఆ$% సంతకం /బÛ టనU2J
" మద"ను P సమ¤ంల+ iేwారQ 2ను ప"కట^సk ుPRను.
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