Eधानमं ी पीक िवमा योजना (PMFBY))

पीक नुकसान सूचना फॉम7

अिधसुिचत पा

थािनक नैसगक आपमुळे (पुराचे
ाचे पाणी शेतात िशन िपकाचे झालेले नुकसान,
सान, गारपीट व भु खलन)
खलन) होणाऱे पीक नुकसान व काढणी

प+ात नुकसान (च,ीवादळ व अवकाळी पाऊस यांचे वैय12तक पाहणी किरता लागु.)
.)

िवमा धारक शेतक-याची मािहती:-

1. िवमा धारक शेतक-याचे संपण
ु 7 नाव

8ी/8ीमती

2.. प ;यवहाराचा पा
3.फोन/मोबाइल नंबर

4.ई मेल आय डी

िवमा संरिCत िपकाची मािहती
योजना::

Eधानमं ी पीक िवमा योजना

1. बँके माफ7त िवमा केला असHयास :

पीक हं गाम

वष7:

2. िबगर कज7दार

1.कज7
दार
1.

(a).बँ
(a). क खाते ,मांक

(योIय पयJयावर अशी खुण करा)

(b) बँक नाव व शाखा

(c).िवमा
हNता र2कम
(c).

.

(d) िवमा हNता जमा केHयाचा
िदनांक

जर थे ट िवमा कंपनीमाफ7त िवमा केला असHयास.
असHयास.
(b).शे
शे तकरी आय डी /िवमा E ताव/
ताव/कवर नोट ,मांक :

नुकसानP
सानP त शेताची मािहती
गाव

महसूल मंडळ

नुकसानP
सानP त िपकाची मािहती
अ.,.

सवR नंबर

िपकाचे नाव

तालुका

लागवडीखालील Cे
(हे 2टर)

िवमा संरिCत Cे
(हे 2टर)

िजHहा

अंदािजत नुकसान P त
Cे (हे 2टर)

नुकसानीची अंदािजत
ट2केवारी

1
2
3
पीक नुकसानीSया बाबचा तपशील (लागू असेल ते)
नुकसानीचे कारण
िदनांक आिण वेळ

पीक काढणी िदनांक
(काढणी प+ात

नुकसानीकिरता लागू)
मी माTया नुकसानP त पीक अथवा Uयाचा भाग Vकवा Uयाची 1 थती पाहणी पूण7 होWयापूवX बदलणार नाही. कृपया माTया शेताची EUयC पाहणी करWयात यावी. मी

जिमनीSया मालकीचा पुरावा ७ /१२,, भाडे प]ी/ भागधारक करारनामा Eत व कवर नोट/िवमा हNता पावती ची Eत सादर करे न.

िवमा धारक शेतक-याची सही/
सही/अंगठा

िदनांक -

िटप : 1) केवळ योजनेनुसार पा अिधसुिचत थािनक नैसगक आपीमुळे झालेले नुकसानीकिरता नुकसान भरपाई िमळWयासाठी अज7 सादर करणाकरणा-या
नुकसानP त पा शेतकक-यास भरपाई दे Wयाचे दाियUव िवमा कंपनीवर रािहल.
रािहल.

2) नुकसान झाHयापासू
झाHयापासून 48 तासाSया आत शेतकक-याने िवमा कंपनीस व बँकेस कळिवणे बंधनकारक रािहल.
रािहल.

3) तसेच िविहत नमु`यातील वरील Eप ताUकाळ उपलbध मािहतीSया आधारे भन दे ऊन उव7िरत मािहती ( रािहली असHयास)
असHयास) 7 िदवसांSया आत
संबध
ं ीत िवमा कंपनीला सादर करणे बंधनकारक आहे .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पोहोच पावती

8ी./8ीमती --------------------------------------- गाव - ---------------- ता. --------------------- िज. -------------------

यांSया कडु न िद.

/

/ 2016 रोजी ---::--- वाजता Eधानमं ी पीक िवमा योजनfतग7त --------------------- मुळे झालेHया ----------------------

िपकाSया नुकसानीची सुचना EाNत झालेली आहे . EUयC पाहणी कन पा तेनुसार नुकसान भरपाई ठरिवWयात येईल.
िदनांक :

सही व िश2का

िवमा कंपनी / बँक करीता

धानमं ी पीक िवमा योजना (PMFBY)
झालेया नुकसानीचा पंचनामा

1.
2.

िपकाचे नाव:
नाव: _________पीक
_________पीक हं गाम:
ाम: ______________पीक
______________पीक वष$: ________
________पंचना%याचा िदनांक:

/

िवमा धारक शेतक-याचे संप्ण
ु $ नाव:-

/2016

2ी/2ीमती.__________________________________________________
3.
4.
5.

प 4यवहाराचा प5ा : गाव - _______________,तालुका - ______________िजहा :- _______________

संपक$ मािहती:: फोन/मोबाइल नं बर -__________________ई मेल आय डी -_________________________
शेत जिमनीचा तपशील: गाव:- ____________________ , महसूल मं डळ__________________
तालुका: ______________________ िजहा: ____________________रा?य :महारा@A

6.

(i) जर िवमा बँके माफ$त असेल तर : 1. कज$दार

2. िबगर
िबगर कज$दार

(योEय पयFयावर  अशी खुण करा)
करा)

बँक खाते Hमांक :-__________________ बँक नाव - _______________शाखा -___________

िवमा संरिIत रJकम K. ___________िवमा हLता K. _____________िवमा भरयाचा िदनांक ______________
Nकवा

(ii) थेट िवमा कंपनीमाफ$त

शेतकरी आयडी /िवमा Qताव पक /कवर नोट Hमांक._____________

िवमा संरिIत रJकम Kपये. ___________ िवमा हLता Kपये. ________िवमा हLता भरलेचा/पोच िदनांक: _____________

7.

नुकसानRQत
सानRQत िवमा संरिIत िपकाची मािहती :अनु

सवS नंबर

H.

लागवडीखालील Iे

िपकाचे नाव

(हे Jटर मTये)

िवमा संरिIत Iे
(हे Jटर मTये)

लागवडीचा
िदनांक

१
२
३

8.

Qथािनक आप5ी / काढणी पYात िपकास झालेया नुकसानीचे कारण : -------------------------------------

9.

नुकसान झायाचा
वेळ :-___________________
झायाचा िदनांक व वेळ : िदनांक : _____________________वे

10. संबंधीत िवमा कंपनीला
वेळ :-__________िवमा
िवमा कंपनी :________
पनीला नुकसानीबाबत
सानीबाबत कळिवयाचा
कळिवयाचा िदनांक : ____________वे
________
11. नुकसानीचा तपशील : नुकसानRQत
सानRQत िपकाचे नुकसानीZया वेळी वय (मिहना):
मिहना): _______________
12. पीक काढणी िदनांक (पीक काढणी पYात नुकसानीकिरता लागू.)
.)
13. नुकसानीZया
कसानीZया वेळी िपकाची पिर[Qथती :
___________________________________________________________________
14. िपकाZया नुकसानीबाबत िनरीIण :
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
15. एकूण िवमा संरिIत Iेापैकी नुकसानRQत
सानRQत Iेाची मािहती :
अ

H

सवS H

िपकाचे नाव व
एकुण

लागवडीखालील
Iे

1

नुकसान RQत

Iे (हे Jटर मTये)

नुकसानीची टJकेवारी

(नुकसानRQत Iे % )

शेतकरी

नुकसानRQत

Iेावरील पीक

तसेच ठे वणार आहे
काय (होय/
होय/नाही)
नाही)

16. नुकसानी बाबत सलEन कागदपे : (लागू असेल ते करा)
1.

2.

3.

4.

5.

नुकसान सूचना फॉम$ / िवमा हLता भरयाची पोच पावती / पुरावा

(

)

भागधारक/भाडे पdी करार नामा त

(

)

७ /१२ चा उतारा

(

नुकसान RQत Iेाचा हाताने काढलेला नकाशा - नुकसानRQत Iे दश$िवणारा

नुकसान RQत Iेाचे फोटो

17. पंच किमटी सदQय मािहती : (नाव, हु gा, सही)
नाव

पदनाम
पदनाम

1. _____________________________

गाव कामगार तलाठी

2. _____________________________

Rामसेवक

3. ____________________________

कृिष सहाiयक

4. _____________________________

िवमा कंपनी ितनीधी

5. ______________________________

शेतकरी / शेतकरी ितनीधी

ित,
ित,
1.

संबंधीत िवमा कंपनी : __________________________

(

(

)

)

)
सही व िशJका

