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 (�ా�ా�లయ ����ా��� మ�త�� )� 

ప�� � జ� సం:    �ాల�ీ సం:    

కస�మ� ఐ��:  ఇన��� �ే��   

�ె�. ర�ీదు సం.: �ే��:    

ఏజ�ం� ��ర�/�ా������ ఏజ�ం� ��ర�:  ఏజ�ం� ���/ఐ��:       

�ా������ ఏజ�ం� ��� ఽ �ీఓఆ� నం:      
 

 
  

 ప��� జ� �ా�� ప��� � �ే��ందుక� మ�ర�దర��ాల� (దయ�ే�ి ��ద�  అ��ాలల� ప��� � �ేయం��) 

1. ల�ౖ� అష���� �వ�ాల� (ఎ�.ఏ):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Version: CPF_Jan2017 

(b) జ��యత:  ��ర�య�డ�          ఎ�ఆ�ఐ         ��ే�య�ల�           �ీఐఓ o       

( c )  ��ాహ �� ి�:  ��ా��త�ల�     ఒంట��       �తంత�వ�      ���క�ల� �సుక����ర�       (d) �ంగమ�:      

        

        

(g) ప�ట� �న �ే�:�     ���� / ఎంఎం / ��ౖ��ౖ��ౖ��ౖ  (h) ప�ట� �న ఊర�:  (I) ����ర�తల�:  

                    

                   

(l) వృ�� :  

(���� పమ� �దకర���న వృత� �ల ��రక� ����ా ఒక అనుబంధం జత�ేయ��).  

 

(n) ప�స� ుత ఉ�ో �గయజమ�� ��ర�: :   ఉ�ో�గమ� �ాలప����                    సంవత��ాల�:   

(o) ప� ప��ేశమ�:  (p) �ాన�ం. :            

(q) ల�ౖ� అష���� �ా���క ఆ��యమ�: (ర��ాయలల�):  ఆ��య వనర�:  

           

-   

   (a)  ��ర�: �� / ��మ� / క�మ���        

(b) �ంగమ�:    ప�ర�ష�ల�        �� ీల�             ట�� ����ండ��                

(d) ఐ�� ర��వ�:   ��క����ం� ��ర�     ��క����ం� ��ర�   (k) ఆ��� సం.              

(g) తం��� ��ర�:  (h) ల�ౖ� అష���� �� ప�� � జ� �క� బ�ంధవ�మ�:  

 (j) ����ర�తల�:  

 ఆ��య వనర�:  (l) �ాన�ం.:            

(m) ప�స� ుత ఉ�ో �గయజమ�� ��ర�:  ఉ�ో�గమ� �ాలప����                    సంవత��ాల�:     

(n) వృ�� :  (o) పనుల స���వమ�:  

�ర���మ�     1. కమ�����ష� �ర���మ�                                        2. �ాశ�త�ర���మ� (�ర���మ� 1 ల�ంట��ే అ��ే, బ��� ల� ట�� �ేయం�� o)  

ఇం.నం./�� ాట�ం.   

���/��ా ంతమ�   

నగరమ�/�ల� � 
  

 �ి� ��� నం.  

సంప�� �ంప� నం.  

ఈ����ఐ��:  ప�� ��మ��య ఈ���� ఐ��

 

���ాం ��త మ� సంస�  ��ట���

ల�ౖ� అష���� 

�క� ఇట�వ� 

�� ట�ను అ���ంచం�� 

(వయసు 5 సంవత��ాలకంట�

ఎక��వ�ా ఉంట�)

(e) తం��� ��ర�:

(f) త�� ��ర�:

(j) వయసు ర��వ� స��� �ేయబ��ం� � (�����ంచం�)� :   ఆ��� �ార��   �      �ై�ం� ల�ౖ���� � ఇతరమ�ల� అ��ే �ెలపం��: 

(m) పనుల స���వమ�:

    ��ాహ �� ి�:             ��ా��త�ల� �� ఒంట��          �తంత�వ�      ���క�ల� �సుక����ర� 

3.  ప��� జ� �క� �ర���మ� (�� ంత ��తమ� సందర�మ�ల� ల�ౖ� ట� � అష����)

�ాష�మ� �

o
o

o
o

o
o ooo��

o o o

oo
o o

o o o o o o

 (a) ��ర� : �� / ��మ� /      క�మ���

o

(k) ఆ��� సం.

(p) �ర� ��ే� జ��యత క���న�ా�ా ల��� ఎ�ఆ�ఐ ల��� ��రత�ేశమ� �ాక�ం�� మ��క �ేశమ�ల� ��ాసమ� క���న �ా�ా?  (ఐ.ట�. పనుల��రక�) అవ�ను o �ాదు o. అవ�నుఅ��ే, దయ�ే�ిఎ�ఏట��ీఏ�ార����� ��ేయం��.

(  )r

(  )c

ప�� ��మ��య నం.

      �� ాట�ం.
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మ� అ���� అత���క ��ా�సమ� క���న ఒక ఒప�ందమ�. ఇందుల� ప��� జ� �ా�� ల�� ప�శ�లక� స�ందన�ా ఇన�ూ�ర�, ప��� జ� మ��య� ల�ౖ� అష���� మ�గ��ర� అ�� �

�షయ�లను ��ల� �� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� మ��య� ఏ రక���న �ాస��ాలను క��� �����ట�క�డదు. �ా�� ప��� � �ే�� మ�ందు, దయ�ే�ి బ�� చర�ను చదవం��, ��� వలన �ర� 

ఈ ఉత���  �క� అ�� ప��జ��లను �యమ �బంధనలను ప��� ��ా అర�ం �ేసు��గలర�.

అ�� య��� �ం�� �ాల�ీల� సంప����క మ� �ాల�ీలక� �న�ం�ా ఉంట�� మ��య� ��ధ ���� �ాక�ర�క� కట��బ�� ఉంట��. య��� �ం�� �ాల�ీల� �ర� ఎంచుక�న� �

��ట��బ�� �� ������ల� ��ట��బ�� ���� ��ే బ�ధ�త.

ఏ� ఖ�� వదలక�ం�� సంబం��ం�న అ�� �ాల�� ను ప��� � �ేయం�� మ��య� �వ�ాల� �క� వ�� �ంచనప��డ� ల��� అందుబ�ట�ల� ల�� ��ట '��' ల��� 'ఎ�ఏ' అ� ��ా యం��.

�దట� ��ర�	                        మధ� ��ర�  	                          �వ�� ��ర� (ఇంట���ర�)

ప�ర�ష�ల�         �� ీల�              ట�� ����ండ��

�దట� ��ర�	                        మధ� ��ర�  	                          �వ�� ��ర� (ఇంట���ర�)

�దట� ��ర�	                        మధ� ��ర�  	                          �వ�� ��ర� (ఇంట���ర�)

�ా�� ���o�ా� �ార�� 

ఐ�� ర��వ�: 	           �ర���మ� ర��వ�:	         ��క����ం� ��ర�        ��క����ం� ��ర�

    �ర� ��ే� జ��యత క���న�ా�ా ల��� ఎ�ఆ�ఐ ల��� ��రత�ేశమ� �ాక�ం�� మ�� ఇతర �ేశప� ��ా�ి (ఐట� ఉ�� ే�ాల ��రక�) అవ�ను �� �ాదు�� అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి ఎ�ఏట��ీఏ �ా�� ప��� � �ేయం��.

(s) ఏఎంఎ� చట�మ� ప�� ారమ� �ర� �ాజ��యం�ా ���య��లం�ా ఉన� వ���ా (�ీఈ�ీ) – అవ�ను � �ాదు�� అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి అనుబంధం – �ీఈ�ీ-01 ప��� � �ేయం��

2.  ప��� జ� �వ�ాల� (ప��� జ� ల�ౖ� ట� � అష���� �ాక ఇతర�ల� అ��ే మ�త�� ప��� � �ేయ��)�

�దట� ��ర�	                        మధ� ��ర�  	                          �వ�� ��ర� (ఇంట���ర�)

o
(e) �ర���మ� ర��వ�

(i) ప�ట� �న �ే�:�  ���� / ఎంఎం / ��ౖ��ౖ��ౖ��ౖ

(k) �ా���క ఆ��యమ�: (ర��ాయలల�):

ప�� � జ� ఇట�వ� �� ట�ను 

అ���ంచం��. (�ా���క 

సగట� �ీ��యం 

సంవత��ా��� 10000 

కంట� ఎక��వ�ా ఉంట�)

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES



 

 
ప�� � � �ేయబ��న 

�త�మ�      
 

  
  

     
     

�

     

   

        

      . 

*దయ�ే�ి సంబం��త ఎం�ికలను ఎంచు��ం�� మ��య� �ర� ఎంచుక�న� �� ా� ���ంద వ�� ��� � (a), (b), (c) & (d) లల� మ�త�� � ప��� � �ేయం��. 

��� ��ర�  �ాతమ� (%)  ��� ��ర�  �ాతమ� (%)  
అవ�ను 

�ాదు 

 

 

అవ�ను అ��ే, ���ం�� ఎం�ికల నుం�� ఎంచు��ం�� 

    

 6 ��లల�    12 ��లల�      

  8. ���డ� �వ�ాల�: 

���డ� ��ర�       

      

      

ప�� � జ�             

బ��ం� ఖ��� నం.              x  x

  బ��ం� �ాఖ ��ర�   

                           

 

 ��ర�:�� /��మ�/ఎంఎ� - క�మ���    

       �బ�ౖ� #     

   

������ అ�ా�ంట� �క� బ�ంధవ�మ�:         

      

            

  

�ాల�ీ నం.    
   

   

       
     

     

     

క�ట�ంబ సభ��డ�  
 

 

తం���     

త��     

��త ��గ�ా��    

 �ిల�ల� (��ాహ �� ి�, ఉ�ా�� ఽ 
����సంబంధ �వ�ాలను అందజ�యం��)  

   

�� దర�ల�    

�� ద��మణ�ల�    

* “ల�ౖ� అష����” �తంత�వ� అ�నప��డ� మ�త�� � �ిల� ల ��ాహ �� ి�, ఉ�ా�� ఽ ����సంబంధ �వ�ాలను అం��ం���.

           

 

4. �� ా� �వ�ాల�: �� ా� ��ర�:  

�ీ��యం �ా��� �ె��ంప� తరచుదనమ� �ీ��యం �ె��ం�ే
�ాలప����

���ా�� �ేయబ��న �త�మ� �వ�ాల� (ట���ü �ేయం��)
�ాల�ీ 

�ాలప���� �ె�/���� నం

5 (a) �� ా� ఎం�ికల� 

�ె���� ���� ��నగదు�

�ె�� �ార��       క������ �ార��

(b). ��చూ���ట� బ���ి� �� అవ�� ఎం�ిక  : 

  . �ె� బ���ి� �� అవ�� ఎం�ిక:                             (d). ఎడ����ష� స�� �� బ���ి� ఎం�ిక: 

6. (a).ఎం�ిక�ేయబ��న �ధుల� (య��� �� ా�� ��రక� మ�త�� �) 	                                                (b). ఆట� ట�� న��� ఎం�ిక (య��� �� ా�� ��రక� మ�త�� �)

7.  య���'� ��రక� ప���ా�ర ఎం�ిక: ��చూ���ట� �ే�� వరక� �ర� � �ాల�ీ� ��న�ా���� �, ఒక �ాల�ీ��ర����ా ��� �� య� �ే�� ��ట��� ఉన� ఎ�ఏ� ప�� ారమ� 5 సంవత��ాలల� 5 �ా���లక� 

�ంచక�ం�� య��ట�ను ��� ��  �ేసుక��� అవ�ాశం �క� ఉంట�ం��. ప���ా�ర ఎం�ికను ఎంచుక���ందుక� �ర� అం��క��స� ు����ా  - ధృ�క��ంచం�� (ట��) అవ�ను  o  �ాదు o�

కవ� �ాలప����ప�� � � �ేయబ��న �త�మ�

9. బ��ం� ఖ��� �వ�ాల�: ల�ౖ� అష���� (�� ంత ��తమ� అ�న సందర�మ�ల�) 

బ��ం� ��ర�

ఐఎ�ఎ�ీ� ���

10.  ���� �వ�ాల�:

��ఓ�:   ���� / ఎంఎం / ��ౖ��ౖ��ౖ��ౖ

అ�ా�ంట� ��ర� (���� ���న� అ��)ే: 

ఇన�ూ�� �ేయబ��న �త�మ�

�ాల�ీ నం. ఇన�ూ�� �ేయబ��న �త�మ� �ాల�ీ ఇష�� �ేయబ��న �ే�� �ాల�ీ �� ి�

క�ట�ంబ సభ��� ��ర�
క�ట�ంబ సభ��� ఆ��గ� ప���� ి� (మరణ�ం� ఉంట�, మరణ�ం�న సమయమ�ల� వయసు, మరణ�ం�న 

సంవత�రమ�, మరణ���� �ారణమ� ల��� అ����గ� రకమ�లను గ���ం�న �వ�ాలను అందజ�యం��)

14. ల�ౖ� అష���� �క� వ��� �గత ��ౖద� చ��త.�  (సంబం��త బ��� ల� అవ�ను/�ాదు-ట��  (√) �ే�ి ���ం�� �ాట��� సమ�����ల� ఇవ�ం��) 

A. బర�వ�(���లల�) :	                                     B. ఎత� �:          ��ం� (ల���)                 అడ�గ�ల�  	             అంగ���ల�
C. �ర� ఏ ర�పమ�ల� అ��� �� �ాక�ను ధూమ�ానమ�/

నమలడమ�/�ీల����వడమ� �ే�� ా�ా? అవ�ను�� �ాదు �

ఒక��ళ సమ���నమ� అవ�ను అ��ే, ���క� రకమ� ఽ ప��మ�ణమ�:

D. �ర� మద�మ� �����ా�ా? అవ�ను �� �ాదు �� అవ�ను అ��,ే ���క� 

రకమ� ఽ ప��మ�ణమ�:

F.  �ర� ఏ���ష� (ఒక ��� �ె��ం�ే పయ� �ణ�క����ా �ాక�ం��), పర�����హణమ�, ఈత ల��� మ�� 

ఇతర రక���న ���ిం� �దల�ౖన ఏ �ధం�ా అ��� పమ� �దకరం�ా ఉం�ే ఏ��ౖ�� �ాహ�� ��త���న ��ల�/

.పనులల� �ాల� �ంట��ా. అవ�ను 	     ల�దు 	      (అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� అం��ంచం��)

o o

o o

oo

o o o

oo�

oo
o

o

o
o o ooo

ooo

ooo

o o

�ె� �ే�� బ��ం� ��ర�

(  )c

���డ� ��ర� కవ� �ాలప����

�దట� ��ర�	                        మధ� ��ర�  	                          �వ�� ��ర� (ఇంట���ర�)

�ంగమ�:  ప�ర�ష�డ� �� �� ీ ��ట�� ����ండ� ���

E.  �ర� �����ట���, బ����ట������, మ�ర���ా��, మత� �మందుల�, ������, 

�� ిమ��ల�ం��, �దమ� �తల� � ల��� మ����ౖ�� పమ� �దకర���న డ�� � 

ఉప���ం���ా? అవ�ను     ల�దు  o o

o
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��ం� ఉంట�, 
వయసు

13.  క�ట�ంబ చ��త:�  దయ�ే�ి ల�ౖ� అష���� �క� క�ట�ంబ సభ��ల �వ�ాలను అం��ంచం��.

కం��� ��ర�

12.  � పస� � ుత ��త �మ� �ాల�ీల �వ�ాలను/అ�ే సమయమ�ల� మ�� ఇతర ��త �మ� కం���ల� దరఖ�స� ు �ేయబ��న ప�� � జ�� �వ�ాలను అందజ�యం��

(ఒక��ళ ��ట� ��లక�� �ే, దయ�ే�ి ����క �ీ� ను జత�ేయం��)

కం��� ��ర�

11. � దరఖ�స� ు ఏ�ై�� ��త �మ� �ాల�ీ ల��� పస� � ుతమ� ఉన� �ాల�ీ �క� ప�నర�ద�రణ ��రక� �రస���ంచబ��ం�� ల��� ఏ�ై�� �మ� సంస��ే ��ట��అ� ల��� 

�ా�����యబ��ం��ఆ? అవ�ను      �ాదు�  *� సమ���నమ� “అవ�ను” అ��,ే ఏ �ారణమ� �ేత? 

  అ�ా�ంట� సంతకమ�:

కమ�����ష� ��రక� �ర���మ�: 

�దట� ��ర�	                        మధ� ��ర�  	                          �వ�� ��ర� (ఇంట���ర�)

ఎ�ఏ �� బ�ంధవ�మ�: 

*ఎ�ఆ�ఈ/ఎ�ఆ�ఓ ఖ���ల� క���న �ాల�ీ��ర�ల ��రక� పస� � ుత బ��ం��ం� మ�ర�దర��ాల ప�� ారమ� ����  �ె��ంప�ల� అనుమ�ంచబడవ�.

స��� �ేయబ��న ర��వ�:  ��ర� మ���ం� చబ�� ఉన�  రద� ు�ేయబ��న�ె� ���   బ��ం�ా�సు��ా�� ీ       బ��ంక� ల�ఖ �

     ఖ��� రకమ�: ���ం��            క��ం� ���ఖ��� వర�మ�:  ��ర�యమ�        ఎ�ఆ�ఈ�� ఎ�ఆ�ఓ�

ప�� � � �ేయబ��న �త�మ�

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES



G. �ర� ఎప���ై�� �ో�ి�ా �లబ�ట�బ�� ��ా/���య��ానమ�ల� ���ౖ ఏ�ై�� ��సు ��ం��ం� ల� ఉం��?  అవ�ను�� �ాదు � (అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� అం��ంచం�)� :
 

K. �ర� ఎప���ై�� ఈ ��గ�వన �����నబ��న అ�����ా�లక� గ��� అయ���ా, “అవ�ను/�ాదు” �ా� యం��. 

 
 

 
 

3. ఆస�మ�, బ�� ం���ట�� ల��� ఇతర �ా�స��శ అపక�మతల�  
4. మధు��హమ�/అ��క(ల���)తక��వ��ీ/గ�ం�ె�� ట�/మ�ర�/�ా�న��/క�ష��/�య/.హ���య�  

 

5. రక���నత, రక� అపక�మతల�, మసు��ల�����ట� అపక�మతల� 
  

 

 

7. కను�, మ�క�� ల��� ��ంత�ల అపక�మతల�  
 8. �క� ఏ�ై�� �ా����క ల�పమ� ల��� ��ౖకల�మ� ఉం��? 

 

��ౖ పశ� �లల� �ే������ “అవ�ను” సమ���నమ� అ��ే, �వ�ాలను అం��ంచం��: 

15.  మ���� ల�ౖ�� ��రక� వ�� �ం�ే� మ�త�� �

    

 

                  

    

 

 

    

    

    

    

           

                       

ప��� జ�/ ల�ౖ� అష���� �ే ప�కటన:  

 
 
 
 
 

 

�ా�� సంతకమ�:
        

 
 /  /    

 

�ా�� ��ర�: 

�ా�� �ర���మ�:  

�ా�� �� � నంబర�:  

       

 

    

ల�ౖ� అష���� �క� సంతకమ�/బ� టన��� మ�ద�
 

H. �ర� ఏ�ై�� అ����గ�మ� ��రక� ఆసుప��ల� �ే�ా�ా/���త� �సుక�����ా? గత (5) సంవత��ాలల� – అవ�ను�� �ాదు ��అవ�ను అ��,ే 

డయ�����ి� �వ�ాల� మ��య� �సుక�న� ���త� �వ�ాల� అం��ంచం��:

I. గత (5) సంవత��ాలల� ఆ��గ� �ారణ�ల దృ��ా� �ర� � ఉ�ో�గమ� నుం�� ��లవ� మం�ర� �ే�ంచుక�����ా? అవ�ను�� �ాదు ��(అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �వ�ాల� అం��ంచం�)� :

J. �ర� ఏ�ై�� ��ౖద� ���త� అవసర���న పమ� ������ గ��� అయ���ా ల��� �ాయ�ల� త��ల�య� ?అ	 వ�ను�� �ాదు �� అవ�ను అ��ే, 

సంబం��త �వ�ాలను �ెలపం��:

1. గ�ం�ె, కడ�ప�, ఊ�ి���త� �ల�, �ాల�యమ�, మ�త�� ిం��ల�, �ర����య/

ప�నర�త���/��దడ�/న�ాల వ�వస�క� సంబం��ం�న అ�����ా�ల�

2. �క� ��పట�ౖట�� � ల��� �ీ, ���ఐ�/ఎ��� ల��� ఏ�ై�� ల�ౖం��క సంపర� �ా�ధులక� 

జ���� ప���లల� �ా�ట�� ఫ�తమ� వ��ం��?

6..���త� అవసర���న మ��య� ��ౖన �����నబడ� మ���ై�� అ����గ�మ�/అస�స�త

c. �వ�� పస� వమ� �ే�:�  ���� / ఎంఎం / ��ౖ��ౖ��ౖ��ౖ

e. భర� వృ�� : 

f. భర� �మ� 

�వ�ాల�:

�ాల�ీ నం. ఇన�ూ�ర� ��ర� �ాల�ీ �� ి�

a) ఈఐఏ నం: 

c) ఈఐఏ ల� ఉన� �ధం�ా ��ర�: d) �క� ఈఐఏ ల�క�� � ే , �ర� ఒక ఖ��� �ెర�ాల� అనుక�ంట��ా? అవ�నుo �ాదు o

ప�� � జ� �క� సంతకమ�/బ� టన��� మ�ద�

ప�� ేశమ�:                                 �ే��:                                   ప�� ేశమ�:                                  �ే��:  

గమ�క: (���న� ల�ౖ� అష���� సంతకమ� అవసరమ� ల�దు)
ప�� ేశమ�:                                 �ే��:    

oo

oo

oo

oo

/  /   

/  /   
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a. �క� ఎప���ై�� ���త� అవసరమ� అ�న ���న�ాల��క� సమస�ల� ఉం��న�ా ? అవ�ను�o �ాదు o�అవ�ను అ��ే, 
డయ�����ి�, డయ�����ి� �ే�� మ��య� �సుక�న� ���త��� స� �వ�ాలను అం��ంచం��

b. గతమ�ల� �క� ఎప���ై�� ��ా�����/అబ�ర�న� ు అయ��య�? అవ�ను o �ాదు o (అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి �ే��� అం��ంచం� �  

d. పస� � ుతమ� �ర� గర�వ��?  అవ�నుo �ాదు o అవ�ను అ��ే, గర���రణ �ా�ాల సంఖ�:  

& �ా���క ఆ��యమ�: 

అష��� �ేయబ��న �త�మ�

16.  ఒక �మ� ���ా�ిట�� �క� ఈ-�మ� ఖ��� (ఈఐఏ) ����ా �ర� ఎల����ా�� �ాల�ీ �మ� ను ఎంచుక�ంట��ా? అవ�ను�o �ాదు o

�క� ఈఐఏ ఖ��� ఉంట� �వ�ాలను అం��ంచం��:

b) �మ� ���ా�ిట�� ��ర�: 

అవ�ను అ��ే ఒక �మ� ���ా�ిట��� ఎంచు��ం��:�	 ీఏఎంఎ�  o			ఎ��ఎంఎ� o��ఎ	 �� ���ఐఎ� o��ా��� o���	 ీఐఆ�ఎ� o

�ీఏఎంఎ� ��� -  �ీఏఎంఎ� �మ� ��� ఽ ��వల�, ఎ��ఎంఎ� - ఎ�ఎ�� ీఎ� �ేట� ����జ��ం� �., ఎ�� ���ఐఎ� -. ��ా� హ� ��ం� �ా�����ష� ఆ� ఇం��య�, & �ీఐఆ�ఎ� – ��ంట��  ఇన�ూ����� ���. �.

��ౖన �����నబ��న �ా�ా�ల�, సమ�����ల� మ��య�/ల��� ��ను అం��ం�న �వ�ాల� �ాస��ాలను మ��య� �� ప��జ��నమ� ��రక� అ�� ���ల��ా సంప�ర����న� అ� ��ను/��మ� ధృ�క��స� ు���మ�. ��ను అం��ం�న

 సమ���రమ� �మ� �ాల�ీ �క� ఆ��రమ� అవ�త�ం�� అ� మ��య� ఆ �ాల�ీ �మ� కం��� �క� ఆ���ంచబ��న అండ����ట�ం� �ాల�ీ�� కట��బ�� ఉంట�ం�� అ� మ��య� ���� �ేయబ��న �ీ��యం ప��� ��ా 

అందు��బ��న తర��ాత మ�త�� � అమల�ల��� వస� ుం�� అ� ��ను/��మ� అర�ం �ేసుక����మ�. అం�ే�ాక�ం��, ప�� � జ� స��� �ేయబ��న తర��ాత �ా� కం��� �క� ���� అం���ారమ� �ె�యజ�యబడక మ�ం�ే 

అష��� �ేయబడవల�ిన ల�ౖ�/ప�� � జ� �క� వృ�� , ఆ���క ప���� ి� ల��� �ా��రణ ఆ��గ�మ�లల� ఏ��ౖ�� మ�ర��ల� ఉంట� ��ను/��మ� �ె�యజ���ామ� అ� పక� ట�స� ు���ను. అష��� �ేయబడవల�ిన ల�ౖ�/ప�� � జ� క� 

ఏ సమయమ�ల� అ��� ���త� అం��ం�న ఏ ��ౖదు��� నుం�ై�� ల��� ఆసుప�� నుం�� ��ౖద� సంబంధ సమ����ా�� అ��� ల��� గత ల��� పస� � ుత ఉ�ో �గ యజమ�� నుం�� అష��� �ేయబడవల�ిన ల�ౖ�/ప�� � జ� 

�క� �ా����క ల��� మ�న�ిక ఆ���ా��� ప�� ��తమ� �ే�� ఏ �షయ���ౖ��� అందు��నుటక�, మ��య� ప�� � జ� అండ����ట�ం� మ��య� �� ���� ��ట�ల��ం� ��రక� అష��� �ేయబడవల�ిన ల�ౖ�/ప�� � జ� ��ౖ �మ� ��రక� 

దరఖ�స� ు �ేయబ��న ఏ�ై�� �మ� �ా�ా�లయమ� నుం�� సమ����ా�� అందు��నుటక� ��ను/��మ� దృ�క��స� ు���మ� మ��య� కం����� సమ�� �ె�యజ�స� ు���మ�. పభ� �త�మ� మ��య�/ల��� ��గ��ల�ట�� అ���ా�� 

నుం�� ��ౖద� ���ార��ల�� స� ��క� సంబం��ం�న ఏ�ై�� సమ����ా�� ��� �ేయ�టక� ��ను/��మ� ఆథ���� �ేస� ు���మ�. అం�ే�ాక�ం��, ఆ సమ���రమ� ప�� � జ� అండ����ట�ం� మ��య� �� ���� ��ట�ల��ం� ఉ�� ే�ాల 

��రక� ��� �ేయబడవచు�. ��ౖన న�దు �ేయబ��న నంబ�/ఈ���� �ర���మ�ల��ౖ ఎ�ఎంఎ�/ఈ���� ����ా ��ంట��  ����ౖ�ీ ����ట� � నుం�� సమ����ా�� అందు��నుటక� ��ను/��మ� సమ��� �ె�యజ�స� ు��� మ�.

*“ఏ�ై�� �� ��� ను ప�� ��యపరచుట ��రక� ఆ��గ�మ� ల��� ఉ�ో�గమ� గ���ం� పస� � ుతమ� ల��� భ�ష�త� �ల� ఎప���ై�� సమ����ా�� ���ాం ��త �మ� కం. �. క� ��ల���ం�ేందుక� ��ను/��మ� ఈ ప�� � జ�/�ాల�ీ 

ప�� ారమ��ా ఉన� ����/�� ����ం� మ��య� ఏ ��ౖదు�డ�, ఆసుప�� ల��� ఉ�ో�గ యజమ���� అ���ా�ా�� ఇస� ు���మ�.

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES



 ల�ౖ� అష����/ప�� � జ� నుం�� ��ా ం�య ��షల� ల��� ల��� �ర��ాసు�ల �షయమ�ల� సంతకమ� �ేయ�టక� పక� టన: 

 

     
 

 

 
 
 

 

�ే��:   /  /   
 

  

  

 
�ే��:   /  /   

 
 
 
 
 
 

 

  

   

   

�ే��:                         & ప�� ేశమ� :    /          /          

1. �ా�� ను ప��� � �ే�� వ��� ��ే పక� టన (ఒక��ళ ప�� � జ� �ా�� ల� ఉన����కంట� �న�ం�ా ప��� ��ేయబ�� ఉ���/సంతకమ� �ేయబ�� ఉ���) “��ను ��ౖ పశ� �లను 

ప�� � జ� క� ప��� ��ా �వ��ం��న� మ��య� ప�� � జ� ఇ��న సమ�����లను ��ను �జ����ా ���ా�� �ే�ాన� పక� ట�స� ు���ను”.

పక� ట�ం�ే�ా�� ��ర�:  

పక� ట�ం�ే �ా�� �ర���మ�:  

�ా�� మ��య� ��క����ంట�ల�� �షయ�ల��ట�� ��/��మ� ______________________________ (��ర�, పద� మ��య� వృ�� ) ����ా ��క� ప��� ��ా �వ��ంచబ�� �య� మ��య� 

�� జ� ఒప�ందమ� �క� ��ా మ�ఖ�తను ��ను ప��� ��ా అర�ం�ేసుక����న� దృ�క��స� ు���ను.

ఎవ�� ��తమ� అష���� �ేయ�ల� ప�� � � �ేయబ��ం�ో , �ా�� సంతకమ�/బ� టన��� మ�ద�

2.  ప�� � జ� �ర��ాసు�ల� అ��ే, అత�/ఆ�� బ� టన��� మ�దన� ు సులభం�ా గ��� �ంచబడగ��� ఒక వ��� �, �ా� �మ� కం����� సంబంధమ� ల�� వ��� � అట���  �ేయ�� 

మ��య� ఈ పక� టనను అతను �ేయ��.

��క���ం� ��ర�

��క���ం� �ర���మ� 

ఆంగ�మ�ల� ఏజ�ం�/ఎ�ీ� సంతకమ� అ��కృత అ���ా�� సంతకమ� (�.ఎం. క� సమ�న���న)

ఏజ�ం�/ ����ి��ౖ� వ��� � ��ర� 

ఏజ�ం�/ ����ి��ౖ� వ��� � సంప�� �ంప� నంబర�  

����ి��ౖ� వ��� � ధృ�కరణ పతమ� � సంఖ�  (����ి��ౖ� వ��� ��� మ�త�� � వ�� �స� ుం��)  

ఏజ�ం�/ ����ి��ౖ� వ��� � ఈ���� ఐ��:   

గమ�క: ఒక��ళ �ాల�ీ� ఏజ�ం� అత�/ఆ�� �� ంత ������� �సుక�ంట�, అప��డ� త�ణ ��ౖ అ���ా��/���� ���ం� ల��� ����జ� హ� ��క� సమ�న���న హ� ��ల� ఉన� వ��� �, ల�ౖ� ఇన�ూ����� 

��రక� ప�� � జ� ను ప��గణ�ంచమ� ఇన�ూ�ర� క� �ి�ారసు �ేస�ూ ప�� � జ� �ా�� ��ౖ సంతకమ� �ేయ��.

*ఎ�ీ� అంట� �ా������ ఏజ�ం� ����� ల� “����ి��ౖ� పర��” 
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సమయ�ను�ారమ��ా సవ��ంచబ��న �మ� చట�మ�, 1938 �క� ���� 41 ప��ారమ�:

ఏ వ��� � క��� పత� ��ం�ా �ా� ప���ం�ా �ా� ����ల� ల��� ��రత�ేశమ�ల�� ఆస� ులక�, �ె��ంచబడవల�ిన క�ష� ల��త�మ� ల��� ��గమ���ౖ �ా�� ల��� �ాల�ీ��ౖ చూ�ించబ��న �ీ��యంల��ౖ ఏ�ై�� �ా���� 

సంబం��ం�న ఏ రక���న ���� క� సంబం��ం�  ఒక వ��� �� �మ� ఒప�ం���� �సు��నుటక�, ప�నర�ద���ంచుటక�, ల��� ��న�ా��ంచుటక� ల��� ఒక �ాల�ీ� �సు��ంట�న� ల��� ప�నర�ద���స� ున� ల��� ��న�ా��స� ున� 

ఏ వ��� �� క��� ఇన�ూ�ర� �క� ��ా ���క�� ల��� ట�బ��� ల� పచ� ు��ంచబ��న ప�� ారమ� అనుమ�ంచబ�ే �ా��ల� �న� మ�� ఇతర �ా��లను అం��క��ంచుటక� పల� �భపర�ేందుక� అనుమ�ంచర� ల��� 

అనుమ�ంచుటక� ఆఫ� �ేయర�. ఈ ���� �క� �బంధనలను అనుస��ంచుటల� �ఫలమ� అ��� ఏ వ��� ��� అ��� ప�� ల�ల ర��ాయల వరక� ఉం�ే అవ�ాశమ� ఉన� జ��మ��� ���ంచబడ�త�ం��.

సమయ�ను�ారమ��ా సవ��ంచబ��న �మ� చట�మ�, 1938 �క� ���� 45 ప��ారమ�:

(1) ఏ ��త �మ� �ాల�ీ క��� �ాల�ీ �ే�� నుం�� మ�డ� సంవత��ాల �ాలప���� మ����� వరక� అంట� �ాల�ీ జ��� �ేయబ��న �ే�� నుం��, ల��� ���� ��ా రంభమ� అ�న �ే�� నుం�� �ా� ల��� �ాల�ీ �క� 

ప�నర�ద�రణ �ే�� నుం�� ల��� �ాల�ీ�� ���డ� �ే��క �ే�� నుం��, ఏ�� తర��ాత అ��ే అ��, ఏ �ారణమ� �ేత క��� �ా� �ేయదు.

(2)ఏ  ��త �మ� �ాల�ీ అ��� �ాల�ీ �ే�� నుం�� మ�డ� సంవత��ాల �ాలప���� ల�పల అంట� �ాల�ీ జ��� �ేయబ��న �ే�� నుం��, ల��� ���� ��ా రంభమ� అ�న �ే�� నుం�� �ా� ల��� �ాల�ీ �క� 

ప�నర�ద�రణ �ే�� నుం�� ల��� �ాల�ీ�� ���డ� �ే��క �ే�� నుం��, ఏ�� తర��ాత అ��ే అ��, ఏ సమయమ�ల� అ��� �సమ� జ����న �ారణ�న �ా� �ేయబడవచు�, అ��ే ఈ �ర�యమ� �సు��బ��న ��ప���ల� 

మ��య� అం�ాలను ఇన�ూ�ర� ��ా తప�ర�కమ��ా ఇన�ూ���, ఇన�ూ��� �క� �గ� ��పజ� �ంట�ట��� ల��� ����ల� ల��� అ��ౖ�లక� �ె�యజ�య��.

(3)అ �నప�ట�����, స�-���� (2) ల� �ెప�బ��న ��� ప�� ారమ�, ఒక��ళ ఇన�ూ�ర� ఒక అం�ా��� సంబం��ం�న ��-�� �ట��ం� ల��� ఏ��ౖ�� �ాస��ాల అణ���త తన ప��జ��నమ� మ��య� నమ�కమ� ��రక� 

�ాస�వ��న� మ��య� ఆ �ాస��ాలను ఉ�� ేశప���తం�ా అణ���యబడల�ద� ల��� అల�ంట� ��-�� �ట��ంట� � అణ���త ఇన�ూ�ర� ప��జ��న ప����ల��� జ����ం�� అ� ర��వ� �ేయగ����ే ఏ ఇన�ూ�ర� క��� �సమ� 

ఆ��రం�ా ఏ ��త �మ� �ాల�ీ�  ఖం��ంచల�ర�. అ��ే �సమ� సందర�మ�ల�, �ాల�ీ��ర�డ� ��ం� ల�క�� �ే, అబ�� �లను ఖం��ం�ే బ�ధ�త ల����ర�ల��ౖ ఉంట�ం��.

(4)ఏ  ��త �మ� �ాల�ీ అ��� �ాల�ీ �ే�� నుం�� మ�డ� సంవత��ాల �ాలప���� ల�పల అంట� �ాల�ీ జ��� �ేయబ��న �ే�� నుం��, ల��� ���� ��ా రంభమ� అ�న �ే�� నుం�� �ా� ల��� �ాల�ీ �క� 

ప�నర�ద�రణ �ే�� నుం�� ల��� �ాల�ీ�� ���డ� �ే��క �ే�� నుం��, ఏ�� తర��ాత అ��ే అ��, ఏ సమయమ�ల� అ��� ప�� � జ� ల� ఇన�ూ��� �క� ��తమ� ఎ����������� సంబం��ం�న ఏ�ై�� �ాక�మ� అణ���యబ��ం��

 ల��� తప���ా �ేయబ��ం�� ల��� ��� ఆ��రం�ా మ��క �ాల�ీ ఇష�� �ేయబ��ం�� ల��� ప�నర�ద���ంచబ��ం�� ల��� ���డ� ఇష�� �ేయబ�� �ర� అ�� �ారణం�ా �ా� �ేయబడవచు�. అ��ే ఈ �ర�యమ� �సు��బ��న 

��ప���ల� మ��య� అం�ాలను ఇన�ూ�ర� ��ా తప�ర�కమ��ా ఇన�ూ���, ఇన�ూ��� �క� �గ� ��పజ� �ంట�ట��� ల��� ����ల� ల��� అ��ౖ�లక� �ె�యజ�య��. అం�ే �సమ� ఆ��రం�ా �ాక�ం�� �����ట��ం� ల��� 

�ాస��ాల అణ���త ఆ��రం�ా �ాల�ీ ఖం��ంచబ���ే, ఖం��ంచబ��న �ే�� వరక� ��క��ంచబ��న �ీ��యంల� ఇన�ూ��� ల��� ఇన�ూ��� �క� �గ� �����జ�ంట�ట��� ల��� ����� ల��� అ��ౖ�� క� అల�ంట� ఖండన జ����న 

��ం��ౖ ���లల�పల �ె��ంచబ���.

(5)ఈ  ���� ల� ఏ అంశమ� క��� ఏ సమయమ�ల� అ��� వయసు ర��వ� ��రక� �ా� �ే��ందుక� ��ా��ంచదు, ఒక��ళ అతను అల� �ేయ�టక� అర�త క��� ఉంట� మ��య� ప�� � జ� ల� ఇన�ూ��� �క� వయసు 

స���� ా �����నబడల�దు అ�� �ారణం�ా �ాల�ీ �బంధనల� సవ��ంచబ��న �ారణం�ా ఏ �ాల�ీ �ా� �ేయబడదు.

�ీ� ల�� �ీ��య�:

�ాల�ీ��ర�డ� �ాల�ీ ��క����ం� అందుక�న� 15 ���ల �ాలమ� వరక� �ాల�ీ �క� �యమ �బంధనలను స���ంచుటక� సమయమ� క��� ఉంట�ర� మ��య� ఇన�ూ��� ఈ �యమ �బంధనలల� �ే���ౖ�� 

అం��క��ంచక�� �ే, అతను తన అభ�ంత�ా��� �ారణ�లను �ెల�ప�త� �ాల�ీ� ����� ఇ�ే� అవ�ాశమ� క��� ఉ���ర�.

య��� �� ా� ల� - �ాల�ీ��ర�డ� ���-ఆల���ట�� �ీ��యం ప�� య��ట�  రద� ు ����ా ���ంచబ��న ������ ప�� రద� ు �ే����ట��� ఫం� �ల�వ ల�� ��ౖద� ప��� ��రక� ఇన�ూ�ర� క� అ�న ఖర��లను ��ి���ి, ఒక��ళ

 ఉంట�, మ��య� ��ాం� డూ�ట� ������ క� క�సమ� సమ�న���న ��� ���� హక�� క��� ఉంట�ర�.

ఇతర �� ా�� ల� – �ాల�ీ��ర�డ� �ె��ంచబ��న �ీ��యం �క� ��ఫం� క� హక�� క��� ఉంట�ర�, అ��ే కవ� �ేయబ��న �ీ��య� ��రక� �ష���ల� ���� �ీ��యం �న��ంప� మ��య� ప��� ��రక� ఇన�ూ�ర�

 క� అ�న ఖర��లను ��ి���ి, ఒక��ళ ఉంట�, మ��య� ��ాం� డూ�ట� ������ క��� �న��ంచబడ���.

*30 ���ల�, ఒక��ళ �ా��ారమ� ���� ��� మ����ట�ం� ����ా �ేయబ�� ఉంట� (���� ��� మ����ట�ం� అ���� ఈ�����, ట���� ��� �ా�� మ��య� వ��� �గత ఇంట�ా�� ����ా �న� మ�� ఇతర ���నమ� ����ా అమ��ాల�)

ఏజ�ం� �క�/ ����ి��ౖ� పర�� (ఎ�ీ�) �ి�ారసు

ప�� � జ� ల� ఇవ�బ��న సమ����ా�� ���కవంత���న ���రణల ����ా ��ను త�� �ే�ాను మ��య� �� ప��జ��నమ� మ��య� నమ�కమ� ��రక� అ� �ాస�వ��న� �ెల�సుక����ను. �మ� ��రక� ప�� � � �ేయబ��న 

ల�ౖ� ఇన�ూ�రబ�� అ� ��ను అ���ా యపడ�త����ను. ఈ ప�� � జ� ను అం���ారమ� ��రక� ��ను �ి�ారసు �ేస� ు���ను.

��క���ం� సంతకమ� (ఆంగ�మ�ల�)

“ప�� � జ� �ా�� ల� ఉన� ��ౖ పశ� �లను ��ను _________________ ��షల� ప��� ��ా �వ��ం��న� మ��య� ఆ ప�� � జ� ఆ �షయ�లను ప��� ��ా అర�ం �ేసుక����క 

బ� టన��� మ�దన� ు ���ార� ��ను ఇందుమ�లమ��ా ధృ�క��స� ు���ను”

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES
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