ఫారం 6 (ఎ)
(See Rule 18 & Section 4(1) of the Act)
హక్కుల అధి గ్రహణక్క సంభందించి ఎవరేని వయక్తి తెలిపే వివరాలక
రిక్ారడు చేసే అధిక్ారి .................. మండలం/ తహసిలా దర్ గారిక్,త .................మండలం ............... గారమ
నివాసి,............. గారి క్కమదరడడెైన (భారయనైన/క్కమదరతినైన) శ్రర (శ్రరమతి/క్కమదరి) ..............అను నేను ......
జిలదా, ...............మండలం ................గారమం లోని ఈ క్తంర ద ఆసిి భూమి యజమదనిగా, పట్ాాదారడగా
తాక్ట్టాదారడ, ఆక్రమణదారడ, లేదా క్ౌలకదారడగా ఉతి రాదిక్రం, అనంతరం జీవతవం, వారసతవం, పారిక్తత
ి
క్ొనుగోలక, తాక్ట్టా, దానం, క్ౌలక హక్కు లేదా ఇతర విధంగా నా స్ావధీనంలో ఉననదని మీక్క
తెలియచేసి ునానను.
వివరాలక ఈ క్తంర ద తెలియ చెయడమంది
జిలదా :

క్రమ సంఖ్య

మండలం:

సరేవ నంబర్ /
సబ్ డివిజనుా

గారమము:

విసతి రణ ం ఎ . సంట్ట
ా

రిజిసా ర్ు

పరసి ుత పట్ాాదారడ

డాక్కయమంట్ నం

పాస్ బుక్ /
ట్ైట్ిల్ డీడ్ నం

తేది

తెలిపే వారి సంతక్ం
ఫో న్ నం:

జతపరచవలసినవి
1. పనున రశ్రదు జిరాక్కు క్ాపత
2. అమిిన వారి పట్ాాదారడ పాస్ పుసి క్ము / ట్ైట్ిల్ డీడ్ ను జతపరచవలెను
3. పాస్ పో ర్ా సైజు ఫో ట్ో
4. దస్ాివేజు నక్లక

దరఖ్సత
ి దారడ వివరాలక
దరఖ్సత
ి దారడ పేరడ :

తండిర / భరి పేరడ :

దరఖ్సత
ి దారడని ఆధార్ సంఖ్య :

పుట్ిా న తేది(రోజు/నల/సం):

ఫో న్ నంబర్ ( మొబైల్ నం) :

క్కలము :

ఓసి

బిసి ఎ

ఎసి

మండలము:

జిలదా:

పేరడ/
వీలకనామద
వారయంచిన
వారి పేరడ/
దాత పేరడ/
వారసుడి పేరడ

క్ొనుగోలక

అమిిన వారి
తండిరపేరడ/
వీలకనామద
వారయంచిన వారి
తండిరపేరడ/ దాత
తండిరపేరడ/
వారసుడి
తండిరపేరడ

బిసి సి

ఓబిసి
వీధి:

అమిిన వారి

సంఖ్య

ఎసతా

చిరడనామద :

ముయట్ేష్టన్ రక్ము:

క్రమ

బిసి బి

బిసి డి

బిసి ఇ

బిసి ఇ (ఇతరడలక)
గారమము/పట్ా ణము:
రాష్టారము:

వారసతవం

పిన్ క్ోడ్ :

వీలకనామద

గిఫ్టా

అమిిన
వారి/వీలకనా
మద
వారయంచిన
వారి/

సరేవ

ఖ్దతా

నం

నం

విసతి రణ ం
ఎ.
సంట్ట
ా

గారమము

సబ్ రిజిస్ాారర్

రిజిసా ర్ు

దస్ాివేజు

వారి

డాక్కయ

రిజిసా ర్ు

క్ారయలయ

మంట్

తేద(ి రోజు/

ము

నం

నల/ సం)

దాత/వారసుడి
చిరడనామద

గ్మనిక్: ( పాస్ పుసి క్మును పో సా ల్ శాఖ్ నుండి ప ందుట్క్క దరఖ్సత
ి దారడని చిరడనామద
మరియు పిన్ క్ోడ్ ఈ క్తంర ద ఇవవబడిన బాక్ు లో వారయవలెను)

తేది
జతపరచవలసినవి

తెలిపే వారి సంతక్ం
ఫో న్ నం:

1. పనున రశ్రదు జిరాక్కు క్ాపత
2. అమిిన వారి పట్ాాదారడ పాస్ పుసి క్ము / ట్ట్
ై ల్
ి డీడ్ ను జతపరచవలెను
3. పాస్ పో ర్ా సైజు ఫో ట్ో
4. దస్ాివేజు నక్లక

