
 

 

अिधसुिचत पा� �थािनक  नैस�गक आप��मुळे (पुराअिधसुिचत पा� �थािनक  नैस�गक आप��मुळे (पुराअिधसुिचत पा� �थािनक  नैस�गक आप��मुळे (पुराअिधसुिचत पा� �थािनक  नैस�गक आप��मुळे (पुराचे पाणी शेतात िश�न िपकाचे झालले ेनुकसानचे पाणी शेतात िश�न िपकाचे झालले ेनुकसानचे पाणी शेतात िश�न िपकाचे झालले ेनुकसानचे पाणी शेतात िश�न िपकाचे झालले ेनुकसान, गारपीट व भ�ुखलन) होणाऱ ेपीक नुकसान व काढणी , गारपीट व भ�ुखलन) होणाऱ ेपीक नुकसान व काढणी , गारपीट व भ�ुखलन) होणाऱ ेपीक नुकसान व काढणी , गारपीट व भ�ुखलन) होणाऱ ेपीक नुकसान व काढणी 
प+ात नुकसान (च,ीवादळ व अवकाळी पाऊस यांचे वैय12तक पाहणीप+ात नुकसान (च,ीवादळ व अवकाळी पाऊस यांचे वैय12तक पाहणीप+ात नुकसान (च,ीवादळ व अवकाळी पाऊस यांचे वैय12तक पाहणीप+ात नुकसान (च,ीवादळ व अवकाळी पाऊस यांचे वैय12तक पाहणी    किरता लागु.)किरता लागु.)किरता लागु.)किरता लागु.)    
िवमा धारक शेतक-याची मािहती:-      
1. 1. 1. 1. िवमा धारक शेतक-याचे    संपुण7 नाव    8ी/8ीमती    

2. . . . प� ;यवहाराचा प�ा         
3333.फोन/मोबाइल नंबर                                                

    

4444.ई मेल आय डी            
िवमा संरिCत िपकाची मािहती         

योजना::::    Eधानमं�ी पीक िवमा योजनाEधानमं�ी पीक िवमा योजनाEधानमं�ी पीक िवमा योजनाEधानमं�ी पीक िवमा योजना    पीक हंगाम   वष7::::     
    

1. . . . बकेँ माफ7 त िवमा केला असHयास ::::                         1.1.1.1.कज7दार                                                             2. िबगर कज7दार                                                     (योIय पयJयावर �अशी खुण करा) 
(a).(a).(a).(a).बकँ खाते ,मांक         (b) (b) (b) (b) बँक नाव व शाखा         

(c).(c).(c).(c).िवमा हNता र2कम         �.    (d) िवमा हNता जमा केHयाचा 
िदनांक        

    

जर जर जर जर थेट थेट थेट थेट सामाियक सेवा कP Qासामाियक सेवा कP Qासामाियक सेवा कP Qासामाियक सेवा कP Qामाफ7 त िवमा केला असHयास. माफ7 त िवमा केला असHयास. माफ7 त िवमा केला असHयास. माफ7 त िवमा केला असHयास.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
शेतकरी आय डी /िवमा E�ताव/कवर नोट ,मांक शेतकरी आय डी /िवमा E�ताव/कवर नोट ,मांक शेतकरी आय डी /िवमा E�ताव/कवर नोट ,मांक शेतकरी आय डी /िवमा E�ताव/कवर नोट ,मांक     : : : :         
    
नुकसाननुकसाननुकसाननुकसानR�त शेताची माR�त शेताची माR�त शेताची माR�त शेताची मािहती िहती िहती िहती  

गावगावगावगाव महसूल मंडळ महसूल मंडळ महसूल मंडळ महसूल मंडळ  तालकुातालकुातालकुातालकुा      िजHहािजHहािजHहािजHहा 
                

    
नुकसाननुकसाननुकसाननुकसानR�त िपकाची मािहती R�त िपकाची मािहती R�त िपकाची मािहती R�त िपकाची मािहती  
अअअअ.,..,..,..,.     सवT नंबर     िपकाचे नाव     लागवडीखालील C�े 

(हे2टर)    
िवमा संरिCत Cे� 

(हे2टर)    
अंदािजत नुकसान R�त 

Cे� (हे2टर)    
नुकसानीची अंदािजत 

ट2केवारी     

1111                            
2222                            
3333                            

    

पीक नुकसानीUया बाब�चा तपशील ((((लागू असेल तेथे   ����    अशी खुण करावी)     
�थािनक आप�ी 

नुकसानीचे कारण     1. परुाचे पाणी शेतात िश�न िपकाचे झालेले नुकसान  2. गारपीट  3. भ�ुखलन  
िदनाकं आिण वळेिदनाकं आिण वळेिदनाकं आिण वळेिदनाकं आिण वळे     

पीक काढणी  
(काढणी प+ात 

नुकसानीकिरता लागू)    
1.1.1.1.    च,ीवाच,ीवाच,ीवाच,ीवादळदळदळदळ                2. 2. 2. 2. अवकाळी पाऊसअवकाळी पाऊसअवकाळी पाऊसअवकाळी पाऊस                

िदनाकं आिण वळेिदनाकं आिण वळेिदनाकं आिण वळेिदनाकं आिण वळे         
    

मी माVया नुकसानR�त पीक अथवा Wयाचा भाग Xकवा Wयाची 1�थती पाहणी पणू7 होYयापवूZ बदलणार नाही. कृपया माVया शेताची EWयC पाहणी करYयात यावी. मी 
जिमनीUया मालकीचा परुावा ७ /१२,,,, भाडेप_ी/ भागधारक करारनामा Eत व कवर नोट/िवमा हNता पावती ची Eत सादर करेन.  

 

    
िदनाकं िदनाकं िदनाकं िदनाकं ----    

        
िवमा धारक शेतिवमा धारक शेतिवमा धारक शेतिवमा धारक शेतकककक----याची याची याची याची     सही/अगंठा सही/अगंठा सही/अगंठा सही/अगंठा         

    
िटप िटप िटप िटप ::::    1) 1) 1) 1) केवळ केवळ केवळ केवळ योजनेनुसार पा� अिधसुिचत �थािनक नैस�गक आप�ीमुळे झाललेे नुकसानीकिरता योजनेनुसार पा� अिधसुिचत �थािनक नैस�गक आप�ीमुळे झाललेे नुकसानीकिरता योजनेनुसार पा� अिधसुिचत �थािनक नैस�गक आप�ीमुळे झाललेे नुकसानीकिरता योजनेनुसार पा� अिधसुिचत �थािनक नैस�गक आप�ीमुळे झाललेे नुकसानीकिरता नुकसान भरपाई िमळYयासाठीनुकसान भरपाई िमळYयासाठीनुकसान भरपाई िमळYयासाठीनुकसान भरपाई िमळYयासाठी    अज7 सादर करणाअज7 सादर करणाअज7 सादर करणाअज7 सादर करणा----या या या या         
                                                नुकसानR�त पा� शेतकनुकसानR�त पा� शेतकनुकसानR�त पा� शेतकनुकसानR�त पा� शेतक----यास भरपाई देYयाचे दाियWव िवमा कंपनीवर रािहल.यास भरपाई देYयाचे दाियWव िवमा कंपनीवर रािहल.यास भरपाई देYयाचे दाियWव िवमा कंपनीवर रािहल.यास भरपाई देYयाचे दाियWव िवमा कंपनीवर रािहल.    
                                2) 2) 2) 2) नुकसान झाHयानुकसान झाHयानुकसान झाHयानुकसान झाHयापासून पासून पासून पासून 48 तासाUया आत शेतक48 तासाUया आत शेतक48 तासाUया आत शेतक48 तासाUया आत शेतक----याने िवमा कंपनीस व बँकेस कळिवणे बंधनकारक रािहल.याने िवमा कंपनीस व बँकेस कळिवणे बंधनकारक रािहल.याने िवमा कंपनीस व बँकेस कळिवणे बंधनकारक रािहल.याने िवमा कंपनीस व बँकेस कळिवणे बंधनकारक रािहल.    
                                3333))))        तसेच िविहत नमुbयातील वरील Eप� ताWकाळ उपलdध  मािहतीतसेच िविहत नमुbयातील वरील Eप� ताWकाळ उपलdध  मािहतीतसेच िविहत नमुbयातील वरील Eप� ताWकाळ उपलdध  मािहतीतसेच िविहत नमुbयातील वरील Eप� ताWकाळ उपलdध  मािहतीUया आधारे भ�न देऊन उव7िरत मािहती ( रािहली असHयास) Uया आधारे भ�न देऊन उव7िरत मािहती ( रािहली असHयास) Uया आधारे भ�न देऊन उव7िरत मािहती ( रािहली असHयास) Uया आधारे भ�न देऊन उव7िरत मािहती ( रािहली असHयास) 7777        िदवसांUया आत िदवसांUया आत िदवसांUया आत िदवसांUया आत     
                                            संबंधीत िवमा कंपनीलासंबंधीत िवमा कंपनीलासंबंधीत िवमा कंपनीलासंबंधीत िवमा कंपनीला        सादर करणे बंधनकारक आहे. सादर करणे बंधनकारक आहे. सादर करणे बंधनकारक आहे. सादर करणे बंधनकारक आहे.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पोहोच पावतीपोहोच पावतीपोहोच पावतीपोहोच पावती 
 

8ी./8ीमती --------------------------------------- गाव - ---------------- ता. --------------------- िज. ------------------- 
याUंया कडुन िद.    /    / 2017 रोजी ---::::---    वाजता Eधानमं�ी पीक िवमा योजनPतग7त --------------------- मुळे झालेHया ---------------------- 
िपकाUया नुकसानीची सुचना EाNत झाललेी आहे. EWयC पाहणी क�न पा�तेनुसार नुकसान भरपाई ठरिवYयात येईल.     

        
िदनाकं िदनाकं िदनाकं िदनाकं ::::             
                                                                                              ससससहीहीहीही    व िश2काव िश2काव िश2काव िश2का 
                                                        िवमा कंपनी / बँकिवमा कंपनी / बँकिवमा कंपनी / बँकिवमा कंपनी / बँक        करीताकरीताकरीताकरीता        
                 

Eधानमं�ी पीक िवमा योजनाEधानमं�ी पीक िवमा योजनाEधानमं�ी पीक िवमा योजनाEधानमं�ी पीक िवमा योजना    ((((PMFBY) ) ) )     
पीक नुकसान सूचना फॉम7    

२०१९
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