પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના દાવા કમ ડીસચાજજ ફોમજ
(દાવાનું ફોર્મ પોલીસના આવરણ હેઠળ દાવો ઉભો કરતા અકસ્ર્ાતના બનાવના ૩૦ દદવસની અુંદર
સુંભવત: રજ કરવાનું રહેશ.ે )
આકદસ્ર્ક અસર્ર્મતાની બાબતર્ાું વીર્ાધારક દ્વારા ફોર્મ ભરવાનું રહેશે અને વીર્ાધારકના ર્ૃત્યની
બાબતર્ાું નોર્ીની દ્વારા ફોર્મ ભરવાનું રહેશ.ે
(જો નોર્ીની સગીર હોય તો તેર્ના દ્વારા દનર્ણુંક કરેલ વ્યદિ અને જો કોઈ નોદર્નેશન ના હોય
અર્વા વીર્ાધારક દ્વારા પવમ દનધામદરત સભ્ય અર્વા વીર્ાધારકના કાયદાકીય વારસ.)
ભાગ 1 . PMSBY અુંતગમત નોુંધણી ર્યેલ સભ્યની દવગતો
1. નાર્
2. સરનાર્ું
3. બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ અકાઉન્ટ નુંબર
4. દદવસ, તારીખ ,અને અકસ્ર્ાતનો સર્ય
5. અકસ્ર્ાતનું સ્ર્ળ
6. અકસ્ર્ાત નો પ્રકાર
7. ર્ૃત્ય ની તારીખ
8. ર્ૃત્ય અર્વા ઇજા નું કારણ
9. ઇજાની દવગતો
10. ર્ૃત્ય અર્વા કાયર્ીક ઇજા ને સાદબત કરતાું પ્રર્ાણ
11. આધાર નુંબર (વૈકદપપક)
12. PAN નુંબર (વૈકદપપક)
ભાગ 2 વીર્ાધારકના ર્ૃત્યના ર્ાર્લાર્ાું નોર્ીનીની દવગતો
(જો નોદર્ની સગીર હોય તો તેર્ના દ્વારા દનર્ણક કરેલ વ્યદિ અને જો કોઈ નોદર્નેશન ના હોય
અર્વા વીર્ાધારક દ્વારા પવમ દનધામદરત સભ્ય અર્વા વીર્ાધારકના કાયદાકીય વારસ.)
1. નોદર્ની ન નાર્
2. નોદર્ની ની ઉુંર્ર
3. જો નોદર્ની સગીર હોય તો તેર્ના દ્વારા દનર્ણુંક કરેલ વ્યદિ

4. અને જો કોઈ નોદર્નેશન ના હોય અર્વા વીર્ાધારક દ્વારા પવમ દનધામદરત સભ્ય અર્વા
વીર્ાધારકના કાયદાકીય વારસ
5. જો નોદર્ની ર્ૃત્ય પાર્ેલ હોય તો તેનો પરાવો
6. નોદર્ની અર્વા દાવા કરવાનો વીર્ાધારક સાર્ે નો સુંબુંધ
7. ર્ોબાઈલ નુંબર
8. ઇર્ેલ એડ્ર ેસ
9. સુંપકમ સત્ર/ફોન નુંબર
10. નોર્ીની/ દનર્ણક કરેલ વ્યદિ/ દાવા કરનાર ની દવગતો (જે લાગ પડ્ે તે):
•

જે ખાતાર્ાું રકર્ જર્ા ર્વાની છે તેની દવગતો

•

અકાઉન્ટ નુંબર

•

બેંકનું નાર્

•

બેંક બ્રાન્ચ નો IFSC કોડ્

•

આધાર નુંબર (વૈકદપપક)

•

PAN નુંબર (વૈકદપપક)

•

ઓળખાણ ના પરાવા તરીકે ર્કાયેલા દસ્તાવેજો(KYC).

આર્ી હું જણાવું છું કે ઉપર જણાવેલ દવગતો દરેક રીતે સાચી અને પરી છે હું કબલ કરું છું અને આ
દાવાને સર્ર્મન આપતા દરેક દસ્તાવેજો વાસ્તદવક છે હું એ પણ એકરાર કરું છું કે પ્રધાનર્ુંત્રી સરક્ષા
વીર્ા યોજનાની બીજા કોઈ કવચ ર્ારફત ઉપરના અકસ્ર્ાત અુંગે પ્રધાનર્ુંત્રી સરક્ષા વીર્ા યોજના
નીચે ર્ેં કોઈ દાવો કયો નર્ી.

તારીખ:

વીર્ાધારક/ નોર્ીની/ દનર્ણુંક કરેલ વ્યદિ/ દાવા કરનાર ની સહી

દબડ્ેલ દસ્તાવેજો:
1. અકસ્ર્ાત ના લીધે કાયર્ી અસર્ર્મતા અર્વા ર્ૃત્ય ના પરાવા( જે લાગ પડ્ે તે )
2. વીર્ાધારક અને દાવેદાર ના આધાર અને PAN નુંબર
3. નોર્ીની/ દનર્ણક કરેલ વ્યદિ/ દાવા કરનાર ના KYC

4. PASSBOOK ના પેહેલા બે પાનાું/બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ અકાઉન્ટ નુંબર જે અકાઉુંટ નુંબર ની
ર્ાદહતી આપે અર્વા નોર્ીની/ દનર્ણુંક કરેલ વ્યદિ/ દાવા કરનાર નો કે ન્સપડ્ ચેક(જે લાગ
પડ્ે તે )
5. જો નોદર્ની નું ર્ૃત્ય વીર્ાધારક પેલા ર્યું હોય તો એનો પરાવો.
6. જો દાવેદાર નોર્ીની/ દનર્ણુંક કરેલ વ્યદિ/દવર્ાધારક દસવાય નો હોય તો કાયદાકીય વારસ
તરીકે નો પરાવો.
7. દાવાની દડ્સ્ચાજમ ર્ાટે ની અદિર્ રસીદ, યોગ્ય રીતે ભરેલી અને સહી કરેલી.
નોુંધણી ડ્ેટા અર્વા બૈંક/ પોસ્ટ ઓદફસ ના ડ્ેટાર્ી બૈંક/પોસ્ટ ઓદફસ દ્વારા ભરવા
ભાગ 3: વીર્ા ર્યેલ સભ્યના સુંદભમર્ા દવગતો
1. બેંક/પોસ્ટઓદફસ અકાઉન્ટ નુંબર(બૈંક ના CBS/પોસ્ટઓદફસ ના રેકોડ્મ ર્જબ
2. બેંક/પોસ્ટઓદફસ નાર્
3. શાખાનું નાર્
4. બ્રાુંચ આઇએફએસસી કોડ્
5. સભ્યના દપતા/પદત નું નાર્
6. જન્ર્ તારીખ(KYC દસ્તાવેજ ર્જબ)
7. વીર્ાકું પની નું નાર્
8. નાર્ાુંદકત નું નાર્
9. બેંક/પોસ્ટઓદફસ ખાતાર્ાર્ી પ્રીદર્યર્ ના ડ્ેદબટ ની તારીખ
10. દવર્ાકું પનીના ખાતાુંર્ા પ્રીદર્યર્ ર્ોકલવાની તારીખ

તે પ્રર્ાદણત છે કે ઉપરોિ ર્ાદહતી PMSBY ના ડ્ેટા અને બેંક/પોસ્ટઓદફસના રેકોર્ડસમ અનસાર સાચી
છે .
સ્ર્ળ:
તારીખ:
(બેંક/પોસ્ટઓદફસ ના અદધકૃ ત અદધકારીની સહી અને સીલ)

પ્રધાન મંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના
યોજનાના દાવા માટે ની અગ્રિમ રસીદ
ઉપર જણાવેલા ર્ારા દાવાની ર્ુંજરીના દવચારણર્ાું , હું અહીર્ી __________________(વીર્ાકું પની
નું નાર્ )ર. _______________ (કાયર્ી આુંદશક અપુંગતાના દકસ્સાર્ાું રું . 1 લાખ અને કાયર્ી કલ
અપુંગતા

અર્વા

ર્ૃત્યું

ના

દકસ્સાર્ાું

રું

2

લાખ

)

ફિ

સભ્ય

શ્રી______________________________ના સુંદભમર્ાું જણાવેલ નીદત હેઠળ ર્ારો દાવો સુંપણમ અને
અુંદતર્ સર્ાધાન અને દડ્સ્ચાજમ ર્ાટે .

સાક્ષીની સહી:
સાક્ષીનું નાર્ :
સરનાર્:ું
વીર્ા ર્યેલ સભ્ય/નાર્ાુંકન/ દનર્ણુંક /દાવેદાર ની સહી
તારીખ:

બેંક/પોસ્ટઓદફસ ના અદધકૃ ત અદધકારીની કાઉન્ટરદસગ્નેચર/પ્રદતહસ્તાક્ષર
તારીખ:
નાર્:
બેંક/પોસ્ટઓદફસનું નાર્ :
શાખા :
ઓદફસ સ્ટે મ્પ:

દાવેદારો માટે ઉપયોગી માગ્રિતી
1. દનર્ણુંક કરનાર તે વ્યદિ છે જે તેના PMSBY નોુંધની ફોર્મર્ાું સભ્ય દ્વારા નાર્ આપવાર્ાું આવ્યું છે
જ્ાું નાર્ાુંદકત સગીર છે .
2. દાવેદાર કે જ્ાું નાર્ાુંકન નર્ી અર્વા નાર્ાુંદકત વ્યદિએ વીર્ાધારક પવમ ર્ૃત્ય પામ્યો હોય તે
કાનની વારસદાર હોય અને અને સક્ષર્ અદાલત અર્વા સત્તા દ્વારા જારી કરેલ આ અનગાર્ી
પ્રર્ાણપત્ર અર્વા કાનની વારસદાર નું પ્રર્ાણપત્ર સબદર્ટ કરે.
3.અકસ્ર્ાત એટલે બાહ્ય દ્વારા ર્તી અચાનક અણધાયામ અને અને અનૈદછછક ઘટના અને દ્રશ્યર્ાન
4।કાયર્ી અપુંગતાનો નીચેનાર્ાુંર્ી કોઈપણ અર્મ ર્ાય છે
બુંને આુંખો નું સુંપણમ અને અપદરવતમનીય સુંપણમ અપુંગતા
નકસાન અર્વા બુંને હાર્ અર્વા પગ નો દાવાની ર્ળવા પાત્ર રકર્
ઉપયોગ ખોડ્ અર્વા એક આુંખની દ્રદિ ની ખોડ્ બે લાખ રદપયા
અને એક હાર્ અર્વા પગ ની ખોડ્
એક આુંખની દ્રદિની કલ અને અપદરવતમનીય આુંદશક અપુંગતા
નકસાન અર્વા એક હાર્ અર્વા પગ ની ખોડ્

દાવાની ર્ળવા પાત્ર રકર્
એક લાખ રદપયા

5.કાયર્ી અપુંગતાના પરાવાના સર્ર્મન ર્ાટે ના દસ્તાવેજો:
FIR અર્વા પુંચનાર્ા સાર્ે (એ) સજમન દ્વારા આપવાર્ાું આવેલ અપુંગતા પ્રર્ાણપત્ર અને (બી)
હોદસ્પટલ નો રેકોડ્મ તેને ટે કો આપે છે .
અકસ્ર્ાતને કારણે ર્ૃત્ય ને સર્ર્મન આપવાના દસ્તાવેજો ૧.(એ) (બી) (સી) નીચે ર્જબ છે
(ક)ર્ૃત્ય ના પરાવા તરીકે નીચે સદચબદ્ધ કોઈપણ દસ્તાવેજો:
(i) ડ્ેર્ સદટમ દફકે ટ/ર્રણપત્ર (સ્ર્ાદનક સરકાર ર્ાટે રાજ્ સરકાર દ્વારા દનયિ જન્ર્ અને ર્ૃત્યના
રદજસ્ટર ાર દ્વારા જારી કરાયેલ )
(ii)ર્ૃત વ્યદિના સુંદભમર્ાું હોદસ્પટલના દડ્સ્ચાજમ સારાુંશ/પ્રર્ાણપત્ર.

તેનું નાર્, તેના દપતા/પદત નું નાર્, સરનાર્ું અને તારીખ ,સર્ય અને ર્ૃત્યનું કારણ સ્પિ કરવું.
(iii) ર્ૃત વ્યદિના સુંબુંધ ર્ાું અુંદતર્ રદજસ્ટડ્મ ર્ેદડ્કલ પ્રેદટટશનર (ભારતીય ર્ેદડ્કલ કાઉદન્સલ સાર્ે
નોુંધાયેલા) દ્વારા જારી કરાયેલા પ્રર્ાણપત્ર તેનું નાર્, તેના દપતા/પદત નું નાર્, સરનાર્ું અને ર્ૃત્ય તારીખ
અને સર્ય અને ર્ૃત્યુંનું કારણ સ્પિ કરીને, જેનો રાજ્ સરકાર સાર્ે જેની સીલ સાર્ે કે ન્દ્ર અર્વા રાજ્
સરકારના ગેઝેટેડ્ અદધકારી અર્વા ર્ૃત ખાતાધારક ની બેંક અર્વા કોઈ જાહેર ક્ષેત્રની બેંક અર્વા
કોઇપણ જાહેર ક્ષેત્રની વીર્ાકું પની દ્વારા પ્રદતબુંધ હોવો જોઈએ
(બી)એફઆઇઆર/પુંચનાર્
(સી) પોસ્ટર્ોટમ ર્ દરપોટમ
(૨)યોજના હેઠળ દાવા પતાવટ ર્ાટે સચવેલ ફોર્મર્ાું દજપલા ર્ેજીસ્ટર ે ટ કલેકટર/સુંબુંદધત દજપલાના
ડ્ેપ્યટી કદર્શનર દ્વારા અર્વા કોઈપણ એદટઝક્યદટવ ર્ેદજસ્ટર ે ટ (અદધક દજપલા ર્ેજીસ્ટર ે ટ સબ
દડ્દવઝનલ ર્ેદજસ્ટર ે ટ.તહેસીલદાર/તાલકદાર વગેર ે )દ્વારા વીર્ા ર્યેલ સભ્યના સુંદભમર્ાું પ્રર્ાણપત્ર તેની
યોજના ર્ાટે દાવાની પતાવટ પ્રદિયા ર્ાટે સચવેલા ફોર્મર્ાું
(I)સાપના ડ્ું ખ ર્ારવા/ઝાડ્ પરર્ી પડ્વું વગેર ે જેવા અકસ્ર્ાતોને લીધે ર્યેલ ર્ૃત્યના દકસ્સાર્ાું, ર્ૃતક
સભ્યનું નાર્, દપતા/પદત નું નાર્, સરનાર્ું અને તારીખ, સર્ય અને તેના સ્ર્ાને ર્ૃત્યનું કારણ સચવતાું
હોદસ્પટલ રેકોડ્મ .
(બી) અને (સી) ઉપર ર્જબ
7 આ ર્ાદહતી ઇછછનીય છે પરું ત ફરદજયાત નર્ી
8.અરજદારની ઓળખના સર્ર્મનર્ાું દસ્તાવેજો આધાર કાડ્મ અર્વા ચુંટણી લક્ષી ફોટો ઓળખકાડ્મ
અર્વા ર્નરેગા કાડ્મ ડ્ર ાઇદવુંગ લાયસન્સ અર્વા પાનકાડ્મ અર્વા પાસપોટમ હોઈ શકે છે

પ્રધાન મંત્રી સુરક્ષા વીમાં યોજના(PMSBY)
દાવાની કાયજવાિી
(તારીખ:૧૦।૦૬।૨૦૨૧)
1.અકસ્ર્ાતની ઘટના પછી તરત જ જે નીદત હેઠળ દાવો કરી શકાય છે ,વીદર્ત સભ્યો તેની આકદસ્ર્ક
અક્ષર્તાના દાવાના દકસ્સાર્ાું અર્વા નાર્ાુંદકત સભ્યોની ર્ૃત્યના દકસ્સાર્ાું તેના નાર્ાુંદકત (અર્વા
જ્ારે નાર્ાુંદકત સગીર છે ,તેની દનર્ણુંક કરનાર અને નોદર્નેશન ન કરનાર અર્વા પવમ કપટ આપનાર
વીર્ા સભ્યની દસ્ર્દતર્ાું ,દવર્ાકું પનીના દાવેદાર કાનની વારસો )સુંબુંદધતબેંક/શાખા પોસ્ટ ઓદફસર્ાું
યોગ્ય રીતે દાવેદારી ફોર્મ પ્રસ્તત કરશે અને સુંભવત: ઘટનાના ૩૦ દદવસની અુંદર દનતીન દાવા
(ર્ૃત્યું/કાયર્ી અપુંગતા) ને જન્ર્ આપતા અકસ્ર્ાતનો.
2. વીર્ા ધારકના અપુંગતા અર્વા ર્ૃત્ય (અકસ્ર્ાતને કારણે )ર્ાટે દાવા છે કે નહીું તેની તપાસ
બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ કરશે.
3.બેંક/પોસ્ટઓદફસ ચકાસવા અને ખાત્રી કરવાું ર્ાટે દાવાનું ફોર્મ નીચે આપેલ દસ્તાવેજો સાર્ે રજ
કરવાર્ાું આવી છે
(ક)વીર્ાધારક સભ્યના અકસ્ર્ાતને કારણે અકસ્ર્ાત અર્વા ર્ૃત્યને કારણે કાયર્ી અપુંગતાના પરાવા
જેર્ કે કે સ છે .
(બી)વીર્ાધારક સભ્ય અને દાવેદાર ના આધાર અને PAN નુંબર
(સી) નાર્ાુંદકત/દનર્ણક/દાવેદાર ના સુંદભમર્ાું KYC દસ્તાવેજો( જે દસ્ર્દત હોય તે)
(ડ્ી)પાસબક ના પ્રર્ર્ બે પાનાું અર્વા બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ એકાઉન્ટ સ્ટે ટર્ેન્ટ જેર્ાું એકાઉન્ટ ની
દવગતો બતાવવાર્ાું આવે છે , અર્વા નોદર્ની/ દનર્ણુંક કરનારનાું દાવેદાર ના એકાઉન્ટની રદ ર્યેલ
છે ( જેર્ કે કે સ હોઈ શકે છે )
(ઇ)સભ્યોની છેતરદપુંડ્ી કરતા પહેલા નોદર્ની ના ર્ૃત્ય ના પરાવા
(એફ)કાનની વારસદાર હોવાનો પરાવો જો દાવેદાર વીર્ા સભ્ય/ નાર્ાુંદકત/દનર્ણુંક દસવાયના અન્ય
હોય
(જી)દાવાની પતાવટ ર્ાટે અગાઉર્ી રસીદ યોગ્ય રીતે ભરેલી અને સહી કરેલ

4. બેંક પોસ્ટ ઓદફસના અદધકૃ ત અદધકારી દવદર્ત સભ્યના ખાતાની તપાસ કરશે અને ઓટો ડ્ેદબટ
દવગતો અને ખાતાની દવગતો ,નાર્ાુંકન, વીર્ાકું પનીને પ્રીદર્યર્ ની રેર્ીટન્સની ચચામ કરશે અને ક્લેર્
ફોર્મ ર્ાું વીર્ા સભ્યોની દવગતો ભરશે( નોુંધણી ડ્ેટા અને દહીું પોસ્ટ ઓદફસર્ાું રેકોડ્મ ર્ાુંર્ી ).તે દાવાનાું
ફોર્મર્ાું આપેલ ર્ાદહતી ચોકસાઈ અને ઉિ દવાને યોગ્ય રીતે પણમ ર્યેલ ચેક્લીસ્ટને પ્રર્ાદણત કરશે.
5. બેંક પોસ્ટ ઓદફસ તેની ઓળખ સ્ર્ાદપત કરવા ર્ાટે અને ઉર્ેદવારી કરનાર દાવેદારના KYC
દસ્તાવેજો તપાસવા ર્ાટે અને તેની ખાતરી કરવા ર્ાટે વીર્ા ધારકસભ્યના સુંબુંધર્ાું દાવાની પદિ બેંક
પોસ્ટ ઓદફસ દ્વારા ભાગીદાર વીર્ાુંદાતા ને ર્ોકલવાર્ાું આવે છે .
6. બેંક પોસ્ટ ઓદફસ દાવાની રજઆતના સાત દદવસની અુંદર ભાગીદાર વીર્ાુંદાતાનાું દનયિ ઈર્ેલ
આઈડ્ી એદપ્લકે શન પર ઇલેટટર ોદનક રીતે દાવાનાું દસ્તાવેજોને ર્ોકલશે.
7. વીર્ાકું પની ચકાસશે અને પદિ કરશે કે વીર્ાકું પની ર્ાટે પ્રીદર્યર્ ર્ોકલવાર્ાું આવ્યું છે અને વીર્ા
કું પનીને ર્ાસ્ટર પોલોસીર્ાું વીર્ા કરાયેલા વ્યદિઓની સચીર્ાું શાર્ેલ કરવાર્ાું આવેલ છે .
8. વીર્ાકું પની પણ પદિ કરશે કે PMSBY અુંતગમત જણાવેલા દાવાને પણ અન્ય વીર્ાકું પની દ્વારા
ચકવવાર્ાું આવ્યા છે કે નહીું, યોગ્ય કપાત પદ્ધદત દ્વારા.જો સર્ાન ચકવણી કરવાર્ાું આવી હોય તો
વીર્ાકું પની દાવાને નકારી શકે છે .
9.દાવાની પ્રદિયા વીર્ાકું પની દ્વારા કરવાર્ાું આવશે જેણે બેંક/પોસ્ટ ઓફીસ ર્ાુંર્ી પ્રાપ્ત ર્યાના સાત
દદવસની અુંદર બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ ર્ાટે ર્ાસ્ટર પોલીસી જારી કરી છે
10.

પદરદસ્ર્તી અનસાર સ્વીકૃ ત ક્લેઈર્ની રકર્ વીર્ાધારક/દાવેદારના બેંક/પોસ્ટ ઓદફસના

ખાતાર્ાું જર્ા કરવાર્ાું આવશે.
11. જો એવું બને કે કોઈ નાર્ાુંકન ન હોય અર્વા નોદર્ની વીર્ાધારકની પહેલા ર્ૃત્ય પાર્ે, તો દાવાની
રકર્

દવર્ાધારકના

કાનની

વારસદારોને

સક્ષર્

ન્યાયાલય /

સક્ષર્

પ્રાદધકારી

દ્વારા

અપાયેલ ઉત્તરાદધકારી પ્રર્ાણપત્ર/ કાનની વારસાનું પ્રર્ાણપત્ર રજ કયામ બાદ ચકવવાર્ાું આવશે.
12. દાવાને અનલક્ષીને ચકવણી કરવાર્ાું આવે કે દાવો નકારવાર્ાું આવે વીર્ાધારકે બેંક/પોસ્ટ
ઓદફસને ઇ-ર્ેઇલ/એપ દ્વારા જાણ કરવાની રહેશે અને નોદર્ની/એપોઇન્ટી/દાવેદારને તેર્ના
ર્ોબાઈલ પર લેદખત ર્ાું સુંદેશ (SMS) ર્ોકલવાનો રહેશે સાર્ે જ તેને જન સરક્ષા પોટમ લ પર અપલોડ્
કરવાનું રહેશ.ે

13. બેંક પોસ્ટ ઓદફસ દ્વારા યોગ્ય રીતે ભરેલું દાવા પત્રક વીર્ા કું પનીને રવાના કરવા ર્ાટે ની મિત્તમ
સમય મયાજદા સાત દદવસની રહેશે અને વીર્ા કું પની ર્ાટે દાવો ર્ુંજર કરી ચકવણી કરવા ર્ાટે ની
ર્હત્તર્ સર્ય ર્યામદા ત્યારબાદ સાત દદવસની રહેશ.ે .
14. જો બેંક/પોસ્ટ ઓગ્રફસ વીમા ધારકના સભ્ય ખાતા માંથી ડેગ્રબટ કર ેલ પ્રીગ્રમયમની રકમ DFS
દ્વારા જારી કરાયેલા પત્ર ક્રમાંક H-12011/2/2015-Ins.II, તારીખ 20.04.2015, માં સંદગ્રભજત ગ્રનયમો
પ્રમાણેની સમયમયાજદામાં વીમા કં પનીને મોકલેલ ન િોય તો દાવાની જવાબદારી બેંક/પોસ્ટ
ઓગ્રફસની રિેશે અને દાવા પત્રક બેંક/પોસ્ટ ઓગ્રફસને મોકલાવવામાં આવશે જો વીમા કં પનીને
આ પ્રકારના દાવા અંગેની જાણ પ્રાપ્ત થાય તો પતાવટ માટે દાવા પત્રક બેન્ક/પોસ્ટ ઓગ્રફસને
પરત કરવામાં આવશે કે જેની સૂચના દાવેદારને કરવાની રિેશે.
15. તાજેતરમાં ચાલી રિેલ દે શવ્યાપી રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને નોંધ ક્રમાંક 6 માં સૂગ્રચબદ્ધ
મૃત્યુના પુરાવાની સ્વીકૃ ગ્રત અંગેની છૂટછાટ 30.11.2021 સુધી અથવા આગળના સંશોધન સુધી
(જે પિે લા બને તે) માન્ય રિેશે. વધુમાં, આજની તારીખે બાકી દાવાઓની પતાવટ પણ આ
છૂટછાટોને ધ્યાનમાં રાખીને કરી શકાશે.
નોંધ:
1નોદર્ની

સગીર વયનો હોય ત્યારે PMSBY સભ્ય દ્વારા નોુંધણી પત્રક ર્ાું જેનું નાર્ આપવાર્ાું આવેલું

હોય એ વ્યદિ એપોઇન્ટી કહેવાશે.
2

નોદર્નેશન ન હોય તે દસ્ર્દત ર્ાું અર્વા નોદર્ની વીર્ાધારકને પહેલા ર્ૃત્ય પાર્ે તો કાનની

વારસદારોને સક્ષર્ ન્યાયાલય / સક્ષર્ પ્રાદધકારી દ્વારા અપાયેલ ઉત્તરાદધકારી પ્રર્ાણપત્ર/ કાનની
વારસાનું પ્રર્ાણપત્ર રજ કરનાર દાવેદાર કહેવાશે.
3અકસ્ર્ાત

એટલે બાહ્ય, દહું સક અને દ્રશ્યર્ાન કારણોસર બનેલી આકદસ્ર્ક, અણધારી અને

અનૈદછછક ઘટના.
4કાયર્ી

ક્ષદત એટલે નીચે પૈકી કું ઈ પણ:

બુંને આુંખો ર્ાું કલ અને અફર ક્ષદત અર્વા બુંને હાર્ કે પગ કલ ક્ષદત: ર્ળવાપાત્ર દાવા
ની સુંપણમ ખોડ્ અર્વા એક આુંખ ર્ાું દ્રદિહીનતા અને એક રકર્- રદપયા ૨ લાખ પરા.
હાર્ કે પગ ની સુંપણમ ખોડ્

એક આુંખ ર્ાું કલ અને અફર દ્રદિહીનતા અર્વા એક હાર્ આુંદશક ક્ષદત: ર્ળવાપાત્ર
કે પગ ની સુંપણમ ખોડ્

દાવા રકર્- રદપયા ૧ લાખ
પરા.

5કાયર્ી

ક્ષદત ની સાદબતી ર્ાટે ના આધાર પરાવા ના દસ્તાવેજ:

FIR અર્વા પુંચનાર્ું, સાર્ે a) દસદવલ સજમન દ્વારા અપાયેલ ક્ષદત પ્રર્ાણપત્ર b) સુંબુંદધત
હોદસ્પટલ રેકડ્મ
6આકદસ્ર્ક

ર્ૃત્યની સાદબતી ર્ાટે ના નીચે પૈકીના કોઈ પણ દસ્તાવેજ:

1. નીચે મુજબ (a), (b) અને (c)
(a) ર્ૃત્યના પરાવા તરીકે નીચે પૈકી કોઈ પણ
i) ર્ૃત્યનું પ્રર્ાણપત્ર (રાજ્ સરકાર દ્વારા સ્ર્ાદનક દવસ્તાર ર્ાટે દનર્ાયેલા
જન્ર્ અને ર્રણના રજીસ્ટર ાર દ્વારા અપાયેલ)
ii) ર્ૃતકના નાર્ની હોદસ્પટલ દડ્સ્ચાજમ સર્રી/પ્રર્ાણપત્ર ર્ૃતકનું નાર્,
દપતા/પદત નું નાર્, સરનાર્ું અને તારીખ, સર્ય અને ર્ૃત્યના કારણ સાર્ે.
iii) અુંદતર્ સર્યે હાજર રહેલા રદજસ્ટડ્મ પ્રેકદટશનર (Indian Medical
Council ર્ાું નોુંધાયેલા ડ્ોટટર) દ્વારા અપાયેલ ર્ૃતકના નાર્નું પ્રર્ાણપત્ર,
ર્ૃતકનું નાર્, દપતા/પદતનું નાર્, સરનાર્ું અને તારીખ, સર્ય અને ર્ૃત્યના
કારણ સાર્ે, કે ન્દ્ર કે રાજ્ના ગેઝેટેડ્ ઓદફસર અર્વા ખાતાધારક ર્ૃતકની
બેંકના અદધકારી અર્વા કોઈ પણ જાહેર ક્ષેત્રની બેંક અર્વા કોઈપણ
જાહેર ક્ષેત્રની વીર્ા કું પનીના સહી દસક્કા સાર્ે.
(b) FIR/પુંચનાર્ું
(c) પોસ્ટ ર્ોટમ ર્ દરપોટમ
2. સુંબુંદધત દજપલાના દડ્દસ્ટર ટટ ર્ેદજસ્ટર ે ટ/કલેટટર/નાયબ કદર્શ્નર દ્વારા અર્વા
તેર્ના દ્વારા અદધકૃ ત કોઈપણ એકઝીકયદટવ ર્ેદજસ્ટર ે ટ(એદડ્શનલ દડ્દસ્ટર ટટ
ર્ેદજસ્ટર ે ટ/સબ-દડ્દવઝનલ ર્ેદજસ્ટર ે ટ, તહસીલદાર/તાલકદાર, વગેર)ે દ્વારા અપાયેલ
વીર્ાધારકના નાર્નું યોજના ની દાવા પ્રદિયા ર્ાું સચવ્યા ર્જબનું પ્રર્ાણપત્ર.

3. સાપ કરડ્વાર્ી/ઝાડ્ પરર્ી પડ્વાર્ી, વગેર ે જેવા આકદસ્ર્ક ર્ૃત્યની દસ્ર્દતર્ાું,
ઉપરોિ (a),(b) અને (c) ને બદલે ર્ૃતકના નાર્, દપતા/પદતનું નાર્, સરનાર્ું
અને તારીખ, સર્ય અને ર્રણના કારણ સાર્ેનો હોદસ્પટલ રેકોડ્મ
7આ

ર્ાદહતી ઇછછનીય છે પણ ફરદજયાત નર્ી.

8અરજદારની

ઓળખના આધારના દસ્તાવેજ તરીકે આધાર કાડ્મ અર્વા ચુંટણી કાડ્મ અર્વા

MGNREGA કાડ્મ અર્વા ડ્ર ાઇદવુંગ લાઇસન્સ અર્વા PAN કાડ્મ અર્વા પાસપોટમ હોઈ શકે .

*******

બેંક/પોસ્ટ ઓગ્રફસ માટે ની સિભાગી વીમા કં પની દ્વારા PMSBY દાવા પતાવટ અંગેની તપાસ
યાદી
(બધા જ યોગ્ય દસ્તાવેજોની ચકાસણી અને તપાસ બેંક/પોસ્ટ ઓગ્રફસે કરવી અને ખાલી
જગ્યાઓ ભરવી)
01

ખાતાધારકનું નાર્(વીર્ાધારક સભ્ય)

02

બેંક/પોસ્ટ ઓદફસનો એકાઉન્ટ નુંબર

03

ર્રણ/અકસ્ર્ાતની તારીખ દવર્ાકાળ દરમ્યાન છે કે કે ર્ એ
તપાસી અને ખાતરી કરવી

04

બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ ખાતા ર્ાુંર્ી પ્રીદર્યર્ ડ્ેદબટ ર્યાની

..../..../....

તારીખ:
(પાસબકની નકલ જોડ્વી અને પ્રર્ાદણત કરવી)

વીર્ા કું પનીને રકર્ પ્રેદિત કયામ ની તારીખ:
05

ર્ળવાપાત્ર લાભ સ્ર્ાનાુંતરણની યોગ્યતા નીચે ર્જબ
તપાસવી:

વીમાધારકનું બેંક/પોસ્ટ ઓગ્રફસ સાથે નીચે પૈકીનું
કોઈપણ KYC દસ્તાવેજ:
આધાર કાડ્મ અર્વા ચુંટણી કાડ્મ અર્વા MGNREGA કાડ્મ
અર્વા ડ્ર ાઇદવુંગ લાઇસન્સ અર્વા PAN કાડ્મ અર્વા
પાસપોટમ
યોજના પ્રર્ાણેની યોગ્યતા ર્જબ વીમાધારક ની ઉંમર
06

નીચે ર્જબના દસ્તાવેજો સાર્ે ભરેલું દાવા પત્રક જર્ા કરેલ
છે કે કે ર્ એ તપાસવું:
a) અકસ્ર્ાત5 ના લીધે ર્યેલી કાયર્ી ખોડ્ અર્વા
આકદસ્ર્ક6 ર્ૃત્ય જે હોય એનો પરાવો

..../..../....

b) વીર્ાધારક અને દાવેદાર7 ના આધાર અને PAN
નુંબર
c) અરજદારના KYC દસ્તાવેજો8
d) અરજદારના ખાતાની પાસબકના પહેલા બે
પાનાું અર્વા બેંક/પોસ્ટ ઓદફસના ખાતાની
ર્ાદહતી દશામવતા એકાઉન્ટ સ્ટે ટર્ેન્ટ અર્વા
કે ન્સપડ્ ચેક
e) જો નોદર્નીનું ર્ૃત્ય વીર્ાધારક સભ્ય પહેલા ર્યું
હોય તો તેના ર્રણનો પરાવો6
f) જો દાવેદાર સભ્ય/નોદર્ની/એપોઇન્ટી
દસવાયનો દાવેદાર હોય તો કાયદે સર વારસદાર
હોવાનો પરાવો.
g) ક્લેર્ દડ્સ્ચાજમની ભરેલી અને સહી કરેલી
અગાઉર્ી રસીદ
07

નોગ્રમની/દાવેદાર ની ગ્રવગતો ની ખરાઈ:
1. નોુંધણી ર્ાદહતી/પત્રક ર્ાુંર્ી નોદર્નીની દવગતો
તપાસો
2. નોદર્ની સગીર વયનો નર્ી એની ખાતરી કરો. જો
નોદર્ની સગીર વયનો હોય, તો નોુંધણી પત્રકર્ાું
વીર્ાધારક દ્વારા નક્કી કરેલ એપોઇન્ટી દાવેદાર
ગણાશે.
3. જો નોદર્નેશન કરવાર્ાું આવેલુંન હોય કે પછી
નોદર્ની વીર્ાધારક સભ્ય પહેલાું ર્ૃત્ય પાર્ે, તો
સભ્યનાું કાયદે સર વારસદારો પૈકી કોઈ વ્યદિ
દાવેદાર બની શકે .
4. નોદર્ની/દાવેદારે જર્ા કરેલ KYC પરાવો તપાસો.
KYC ર્ાટે નીચે પૈકીનો કોઈપણ દસ્તાવેજ સ્વીકારી
શકાય:

આધાર કાડ્મ અર્વા ચુંટણી કાડ્મ અર્વા
MGNREGA કાડ્મ અર્વા ડ્ર ાઇદવુંગ
લાઇસન્સ અર્વા PAN કાડ્મ અર્વા
પાસપોટમ
5. નોદર્ની/ એપોઇન્ટી/દાવેદાર ની બેંક/પોસ્ટ
ઓદફસનાું ખાતાની દવગતો પાસબકનાું પહેલાું બે
પાનાું અર્વા ખાતા દવિેની ર્ાદહતી દશામવતું
બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ એકાઉન્ટ સ્ટે ટર્ેન્ટ અર્વા
અરજદારનાું ખાતાના કે ન્સપડ્ ચેક ર્ાુંર્ી તપાસી
અને ખાતરી કરવી.
08

ઉિ દાવો પહેલાું ચકવેલ નર્ી અર્વા વીર્ા કું પનીને
રવાના કરેલ નર્ી એની બેંક/પોસ્ટ ઓદફસે ખાતરી કરવી.

09

દાવાની પ્રાદપ્તનાું સાત દદવસની અુંદર બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ
એ દાવા બાબતના દસ્તાવેજો અને એલેટટર ોદનકલી સહી
કરેલું ચેકદલસ્ટ સહભાગી વીર્ા કું પનીના દનયિ ઈ-ર્ેઈલ
આઈ ડ્ી/એપ પર ર્ોકલાવવું.

10

બેંક/પોસ્ટ ઓદફસે દાવા અુંગે ની ર્ાદહતી જનસરક્ષા
પોટમ લ[https://www.jansuraksha.gov.in/MIS] પર
અપલોડ્ કરવી.

(સહી)
બેંક/પોસ્ટ ઓદફસના અદધકૃ ત ઓદફસરનું નાર્ અને હોદ્દો
તારીખ:
ઓદફસનું સીલ

નોંધ:
1 નોદર્ની

સગીર વયનો હોય ત્યારે PMSBY સભ્ય દ્વારા નોુંધણી પત્રકર્ાું જેનું નાર્ આપવાર્ાું આવેલું

હોય એ વ્યદિ એપોઇન્ટી કહેવાશે.
2

નોદર્નેશન ન હોય તે દસ્ર્દતર્ાું અર્વા નોદર્ની વીર્ાધારકની પહેલાું ર્ૃત્ય પાર્ે તો કાનની

વારસદારોને સક્ષર્ ન્યાયાલય/સક્ષર્ પ્રાદધકારી દ્વારા અપાયેલ ઉત્તરાદધકારી પ્રર્ાણપત્ર/કાનની
વારસાનું પ્રર્ાણપત્ર રજ કરનાર દાવેદાર કહેવાશે.
3અકસ્ર્ાત

એટલે બાહ્ય, દહું સક અને દ્રશ્યર્ાન કારણોસર બનેલી આકદસ્ર્ક, અણધારી અને અનૈદછછક

ઘટના.
4કાયર્ી

ક્ષદત એટલે નીચે પૈકી કું ઈ પણ:
બુંને આુંખો ર્ાું કલ અને અફર ક્ષદત અર્વા બુંને હાર્ કે

કલ ક્ષદત: ર્ળવાપાત્ર દાવા

પગ નીસુંપણમ ખોડ્ અર્વા એક આુંખર્ાું દ્રદિહીનતા અને

રકર્- રદપયા ૨ લાખ પરા.

એક હાર્ કે પગની સુંપણમ ખોડ્
એક આુંખર્ાું કલ અને અફર દ્રદિહીનતા અર્વા એક હાર્

આુંદશક ક્ષદત: ર્ળવાપાત્ર

કે પગની સુંપણમ ખોડ્

દાવા રકર્- રદપયા ૧ લાખ
પરા.

5કાયર્ી

ક્ષદતની સાદબતી ર્ાટે ના આધાર પરાવાના દસ્તાવેજ:
FIR અર્વા પુંચનાર્ું, સાર્ે a) દસદવલ સજમન દ્વારા અપાયેલ ક્ષદત પ્રર્ાણપત્ર b) સુંબુંદધત
હોદસ્પટલ રેકડ્મ

6આકદસ્ર્ક

ર્ૃત્યની સાદબતી ર્ાટે ના નીચે પૈકીના કોઈ પણ દસ્તાવેજ:
1. નીચે મુજબ (a), (b) અને (c)
(a) ર્ૃત્યના પરાવા તરીકે નીચે પૈકી કોઈ પણ
i) ર્ૃત્યનું પ્રર્ાણપત્ર (રાજ્ સરકાર દ્વારા સ્ર્ાદનક દવસ્તાર ર્ાટે દનર્ાયેલા
જન્ર્ અને ર્રણના રજીસ્ટર ાર દ્વારા અપાયેલ)
ii) ર્ૃતકના નાર્ની હોદસ્પટલ દડ્સ્ચાજમ સર્રી/પ્રર્ાણપત્ર ર્ૃતકનું નાર્,
દપતા/પદતનું નાર્, સરનાર્ું અને તારીખ, સર્ય અને ર્રણના કારણ સાર્ે.

iii) અુંદતર્ સર્યે હાજર રહેલા રદજસ્ટડ્મ પ્રેકદટશનર (Indian Medical
Council ર્ાું નોુંધાયેલા ડ્ોટટર) દ્વારા અપાયેલ ર્ૃતકના નાર્નું પ્રર્ાણપત્ર,
ર્ૃતકનું નાર્,દપતા/પદતનું નાર્, સરનાર્ું અને તારીખ, સર્ય અને ર્રણના
કારણ સાર્ે, કે ન્દ્ર કે રાજ્ના ગેઝેટેડ્ ઓદફસર અર્વા ખાતાધારક ર્ૃતકની
બેંકના અદધકારી અર્વા કોઈપણ જાહેર ક્ષેત્રની બેંક અર્વા કોઈપણ
જાહેર ક્ષેત્રની વીર્ા કું પનીના સહી દસક્કા સાર્ે.
(b) FIR/પુંચનાર્ું
(c) પોસ્ટ ર્ોટમ ર્ દરપોટમ
2. સુંબુંદધત દજપલાના દડ્દસ્ટર ટટ ર્ેદજસ્ટર ે ટ/કલેટટર/નાયબ કદર્શ્નર દ્વારા અર્વા
તેર્ના દ્વારા અદધકૃ ત કોઈપણ એકઝીકયદટવ ર્ેદજસ્ટર ે ટ(એદડ્શનલ દડ્દસ્ટર ટટ
ર્ેદજસ્ટર ે ટ/સબ-દડ્દવઝનલ ર્ેદજસ્ટર ે ટ, તહસીલદાર/તાલકદાર, વગેર)ે દ્વારા અપાયેલ
દવર્ાધારકના નાર્નું યોજનાની દાવા પ્રદિયાર્ાું સચવ્યા ર્જબનું પ્રર્ાણપત્ર.
3. સાપ કરડ્વાર્ી/ઝાડ્ પરર્ી પડ્વાર્ી, વગેર ે જેવા આકદસ્ર્ક ર્ૃત્યની દસ્ર્દતર્ાું,
ઉપરોિ (a),(b) અને (c) ને બદલે ર્ૃતકના નાર્,દપતા/પદતનું નાર્, સરનાર્ું
અને તારીખ, સર્ય અને ર્રણના કારણ સાર્ેનો હોદસ્પટલ રેકોડ્મ
7આ

ર્ાદહતી ઇછછનીય છે પણ ફરદજયાત નર્ી.

8અરજદારની

ઓળખના આધારના દસ્તાવેજ તરીકે આધાર કાડ્મ અર્વા ચુંટણી કાડ્મ અર્વા

MGNREGA કાડ્મ અર્વા ડ્ર ાઇદવુંગ લાઇસન્સ અર્વા PAN કાડ્મ અર્વા પાસપોટમ હોય શકે .

*******

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોગ્રત વીમા યોજના
વીમા કં પની નું નામ

યોજના નું ગ્રચહ્ન

ગ્રચહ્ન

બેંક/પોસ્ટ ઓગ્રફસ નું નામ
ગ્રચહ્ન

સિમગ્રત તથા ઘોષણા પત્રક

હું આર્ી ___________________________________વીર્ા કું પનીની પ્રધાનર્ુંત્રી જીવન જ્ોદત
વીર્ા યોજનાનો સભ્ય બનવા ર્ાટે ર્ારી સુંર્દત આપું છું જેનો વહીવટ તર્ારી બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ
ર્ાસ્ટર પોલીસી નુંબર(પવમ ર્દદ્રત)_________________________________દ્વારા કરશે.
હું આ સાર્ે ર્ારા ખાતાર્ાુંર્ી PMJJBY અુંતગમત આકદસ્ર્ક ર્ૃત્ય અર્વા કાયર્ી ખોડ્ ર્ાટે ના રદપયા બે
લાખ અકસ્ર્ાત વીર્ા કવરના પ્રીદર્યર્ પ્રદત ર 330/- (અુંકે રદપયા ત્રણસો ત્રીસ પરા) ડ્ેદબટ કરવા
તર્ારી બ્રાન્ચને સુંર્દત આપું છું . વધર્ાું ભદવષ્યર્ાું બીજી સચના ન આપ ત્યાું સધી પ્રદત વિમ 25ર્ી ર્ે
પછી અને 1 જન પહેલાું ર્ારા ખાતાર્ાુંર્ી ર 330/- અર્વા સર્યાુંતરે આ દરન્યયલ અુંતગમત નક્કી ર્નાર
રકર્ (જેની તરત જ જાણ કરવાર્ાું આવે) ડ્ેદબટ કરવા ર્ાટે આપને અદધકૃ ત કરું છું .
ર્ેં અન્ય કોઈ બેંક/પોસ્ટ ઓદફસને સદર યોજના અન્વયે પ્રીદર્યર્ની રકર્ ડ્ેદબટ કરવા ર્ાટે સત્તા
આપેલ નર્ી. હું જાણું છું કે એકર્ી વધ વખત નોુંધણી કરવાર્ાું આવે તો પણ વીર્ા સરક્ષા અન્વયે
રદપયા બે લાખ ર્ી વધ રકર્ ર્ળવાને પાત્ર નર્ી અને વધારાની નોુંધણી ઓ અર્ાન્ય ઠહેરાવવાર્ાું
આવશે.
આ સાર્ે હું ઉપરોિ યોજનાના સભ્ય પદ ર્ાટે ની સહર્દત તેના દનયર્ો અને શરતો વાુંચી તર્ા સર્જીને
આપું છું . હું આ બાબત ર્ી વાકે ફ છું કે નોુંધણી/યોજના ર્ાું પનઃ જોડ્ાણ(lien period) ના પહેલા 45
દદવસ દરમ્યાન જોખર્ કવર કરવાર્ાું નહીું આવે અને lien period દરમ્યાન જો ર્ૃત્ય ર્ાય(અકસ્ર્ાત
દસવાય ના કારણોસર) તો દાવો ર્ળવાપાત્ર નર્ી.
હું આર્ી બેંક/પોસ્ટ ઓદફસને સદર યોજનાના સભ્ય તરીકે દાખલ ર્વા ર્ાટે આપના દ્વારા જરરી ર્ારી
નીચે ર્જબની અુંગત દવગતો____________________(દવર્ા કું પની નું નાર્) ને દવદદત કરવા અદધકૃ ત
કરું છું .

ખાતાધારકનું નાર્**

દપતા/પદતનું નાર્**

બેંક/પોસ્ટ ઓદફસનો

બેંક બ્રાન્ચનો IFSC

એકાઉન્ટ નુંબર**

કોડ્**

PAN નુંબર, જો હોય

આધાર નુંબર, જો હોય

તો**

તો**

જન્ર્ તારીખ**

ઇ-ર્ેઇલ આઈ ડ્ી**

નોર્ીની નું નાર્ તર્ા

નોર્ીનીની જન્ર્

સરનાર્ું

તારીખ
ખાતાધારક સાર્ેનું
નોદર્નીનું સગપણ

જો નોર્ીની સગીર હોય

વાલી/દનયિ

તો તેના વાલી/દનયિ

વ્યદિનું નોર્ીની

વ્યદિનું નાર્ તર્ા

સાર્ેનું સગપણ

સરનાર્ું
નોર્ીનીનો ર્ોબાઇલ

વાલી/દનયિ

નુંબર

વ્યદિનો ર્ોબાઇલ
નુંબર

નોર્ીનીનું ઇ-ર્ેઇલ

વાલી/દનયિ

આઈ ડ્ી

વ્યદિનું ઇ-ર્ેઇલ
આઈ ડ્ી

હું આ સાર્ે ર્ારી ઓળખ (KYC*)ના પરાવા તરીકે _______________ ની નકલ દબડ્ું છું અને ર્ારા
નોદર્નીને ઉપર ર્જબ આ યોજના હેઠળ નોદર્નેટ કરું છું . નોદર્ની સગીર વયનો હોઈ તેના વાલી ઉપર
ર્જબ દનયિ કરવાર્ાું આવે છે .
*આધાર કાડ્મ અર્વા ચુંટણી કાડ્મ અર્વા ર્નરેગા કાડ્મ અર્વા MGNREGA કાડ્મ અર્વા ડ્ર ાઈદવુંગ
લાયસન્સ અર્વા PAN કાડ્મ અર્વા પાસપોટમ
હું આર્ી જાહેર કરું છું કે ઉપર દશામવેલ હકીકતો બધી રીતે ખરી છે અને વધર્ાું કબલ કરી જાહેર કરું છું
કે ઉપર જણાવેલ ર્ાદહતી સદર યોજનાના સભ્ય તરીકે દાખલ કરવા ર્ાટે ની પાયાની હકીકતો છે અને

જો ઉપર જણાવેલ કે તે પૈકીની કોઈ પણ ર્ાદહતી ખોટી હોવાનું પરવાર ર્ાય તો સદર યોજનાનું ર્ાર
સભ્યપદ રદ ર્વાને પાત્ર છે .

તારીખ:_____________

સહી:

સરનાર્ું:

અરજદારની દવગતો** તર્ા સહી અર્ારી બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ પાસે ઉપલબ્ધ દવગતો ર્ાુંર્ી (અર્વા
જો તે બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ પાસે ન હોયતો અરજદારે બેંક/પોસ્ટ ઓદફસર્ાું જર્ા કરાવેલ KYC
દસ્તાવેજો** ) સાર્ે ચકાસેલ છે તેની ખાતરી આપું છું .

બેંક/પોસ્ટ ઓદફસના અદધકારીની સહી
(બેંક/પોસ્ટ ઓદફસની બ્રાન્ચના નાર્ તર્ા
કોડ્ નુંબર સાર્ેનો રબર સ્ટે મ્પ)

કાયામલય ના ઉપયોગ હેત
એજન્ટ/બૅદન્કું ગ

એજન્ટ/બૅદન્કું ગ

કોરસ્પોુંડ્ુંટનું નાર્

કોરસ્પોુંડ્ુંટનો કોડ્
નુંબર

એજન્ટ/બૅદન્કું ગ

એજન્ટ/બૅદન્કું ગ

કોરસ્પોુંડ્ુંટના બેંક

કોરસ્પોુંડ્ુંટની સહી

ખાતાની દવગતો

સ્વીકૃ ગ્રત પત્ર તથા વીમાનું પ્રમાણપત્ર

આર્ી અર્ો બેંક/પોસ્ટ ઓદફસર્ાું ખાતા િર્ાુંક _______________________________નું ખાતું તર્ા
આધાર

િર્ાુંક

____________________________ધરાવનાર

શ્રી/શ્રીર્તી/ક.

_______________________________ દ્વારા પ્રધાનર્ુંત્રી જીવન જ્ોદત વીર્ા યોજનાર્ાું
________________________

(વીર્ા

કું પનીનું

નાર્)

સાર્ે

ર્ાસ્ટર

પોદલસી

િર્ાુંક

_________________________________ ર્ાું જોડ્ાવા દનદદમ િ બેંક/પોસ્ટ ઓદફસ ખાતા ર્ાુંર્ી
ઓટો-ડ્ેદબટ ર્ાટે ની સુંર્દત તર્ા અદધકાર ર્ાટે નું “સહર્દત તર્ા ઘોિણા પત્રક” ર્ળ્યાનો સ્વીકાર
કરીએ છીએ, જે લાયકાત સુંબુંદધત આપેલી દવગતોની ખરાઈ તર્ા અવેજ રકર્ પ્રાપ્ત ર્યાને આધીન
છે .

બેંક/પોસ્ટ ઓગ્રફસના અગ્રધકૃ ત અગ્રધકારીની સિી

તારીખ:
ઓગ્રફસનો ગ્રસક્કો

# જો નોુંધણી નીચે ર્જબના ર્દહના દરમ્યાન ર્ાયa. જન, જલાઈ અને ઑગસ્ટ – વાદિમક પ્રીદર્યર્ ર 330/- ચકવવાપાત્ર છે .
b. સપ્ટે મ્ બર, ઓટટોબર અને નવેમ્ બર – 3 દત્રર્ાદસક પ્રીદર્યર્ @ર 86/- એટલે કે ર 258/ચકવવાપાત્ર છે .
c. દડ્સેમ્ બર, જાન્યઆરી અને ફે બ્રઆરી – 2 દત્રર્ાદસક પ્રીદર્યર્ @ર 86/- એટલે કે ર 172/ચકવવાપાત્ર છે .
d. ર્ાચમ, એદપ્રલ અને ર્ે – 1 દત્રર્ાદસક પ્રીદર્યર્ @ર 86/- ચકવવાપાત્ર છે .

