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ह्ते बटिडा 
सहपत्र क्र.1 - प ियस चना अजय 

गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 
क्लेम र्ॉमय भाग-1 

 

प्रवत, 
 सुंबुंवर्त विमा कुं पनी 
 व्दारा ताल का कृवि अवर्कारी,  

ताल का ............................वजल्हा............................. 
 
 महोदय, 

1) अजयदाराचे नाि  ............................................................................. 
2)  अजयदाराचे अपघातग्र्ताशी नाते       

 (मोबाईल क्र./दूरध्िनी क्र.)  .................................................................  

3)  अपघातग्र्ताुंचे नाुंि ि पत्ता  ............................................................... 
 
 4) अपघात वदनाुंक .................................................................. 
 7) अपघाताचे ्िरुप ..................................................................  
 6) कोर्त्सयाही एका शेतजमीनीचा र्ारर्         सव्हे नुं. / गट ........................ 
  केललेा तपशील    गािाचे नाि ................................
 5) कायास्न्ित असलेल्या आर्ार कलक्ड बँक खात्सयाचा तपशील (जनर्न खात्सयाचा 
तपवशल देउ नय)े                
  1) अजयदाराचे खाते असलले्या बँकेच ेनाुंि  ............................................. 

  2) बचत खाते क्र.  ................................................................. 

  3) शाखा ि शाखा क्र. ................................................................. 

  4) आय एर् एस कोड   ................................................................. 

  मी खाली सही करर्ार अजयदार नमूद करतो की, उपरोक्त मावहती खरी असून 
उपरोक्त अपघातग्र्त शेतकरी / िारसदार म्हर्नू रु.2,00,000/-ककिा रु.1,00,000/- 
एिढया गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेखालील रकमेच्या दाव्यासाठी अजय करीत 
आहे/आहोत. कृपया सदर दािा वनकाली काढून दाव्याची रक्कम उपरोक्त नमूद बँक खात्सयात 
जमा करण्यात यािी, ही विनुंती. 
 सोबत खालील प्रमारे् कागदपत्रे सादर करीत आहे. 
 

 
                   (   अजयदाराची सही  ) 
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प ियस चना अजय 
क्लेम र्ॉमय भाग-1 चे सहपत्र 

 
अ.क्र. तपशील जोडललेी 

कागदपत्र े

ताल का कृवि अवर्कारी 
याुंचा शेरा  

1 5/12 उतारा (मूळ प्रत)    
2 गाि नमूना नुं.6 ड, (ज्या रे्रर्ार 

नोंदीव्दारे 5/12 िर नाि आल.े) अथिा 
सक्षम प्रावर्कृत अवर्काऱयाच ेरे्रर्ार 
नोंदीबाबत प्रमार्पत्र(मूळ प्रत)   

  

3 गाि नमूना नुं.6-क   अथिा सक्षम 
प्रावर्कृत अवर्काऱयाचे िारसाच्या 
नोंदीबाबत प्रमार्पत्र (म ळ प्रत) 

  

4 प्रवतज्ञापत्र (प्रपत्र-ग)       (मूळ प्रत)   
7 ियाचा प रािा  (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)   
6 वशर्ापवत्रका (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)   
5 मृत्सयू दाखला /अपुंगत्सिाचा दाखला 

(्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत) 
  

 
8 प्रथम मावहती अहिाल  (्ियुंसाुंक्षाकीत 

प्रत) 
  

 
9 घटना्थळ पुंचनामा  (्ियुंसाुंक्षाकीत 

प्रत) 
  

 
10 अपघाताचे ्िरुपानूसार प्रपत्र-क मर्ील 

इतर कागदपत्रे (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत) 
  

 1)   
 

 2)   
 

 3)   
 

 4)   
 

 7)   
 

 6)   
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ह्ते बटिडा 

 
गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 

                                                         क्लमे र्ॉमय  भाग – 2 

ताल का कृवि अवर्का-याच ेपत्र 

 जा.क्र. गोम ुंशवियो/ 20 .............................. 
ताल का कृवि  अवर्कारी,----------वज. ------   

         वदनाुंक......./........../............ 
 

 
प्रवत 
----------------------------------------- 
..................... वजल्हा प्रवतवनर्ी 
 
   वििय :- गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन 20-- /20 -- 
 
महोदय, 
 श्री...........................................रा............................... ता................................... 

वजल्हा..................... याुंचा क्लमे र्ॉमय  भाग – 1 मर्ील अजय सोबत जोडला आहे. सवि्तर तपशील 

अजात नमूद आहे. अजासोबतची साुंक्षाकीत कागदपत्रे ्िीकारताना मूळ कागदपत्राुंची पडताळर्ी या 

कायालयाने केली आहे. 

(वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी याुंचे मार्य त रिाना) 

सोबत :- 1) मूळ दािा अजय 
     2) अपघाताचे अन िुंगाने आिश्यक कागदपत्र े
 (क्लेम र्ॉमय  भाग – 3 ि 4 च ेसहपत्रात उले्लखीत) 
 

 

         
ताल का कृवि अवर्कारी 

      ता ....................... वज. ......................... 
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ह्ते बटिडा 

 
गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 

क्लमे र्ॉमय  भाग – 3 

   क्रमाुंक................................ 
         वदनाुंक............................. 

 
 

प्रवत 
सुंबुंवर्त विमा कुं पनी प्रा.वल. 
पत्ता  ........................... 
 
   वििय :- गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अुंतगयत न कसान भरपाई 
वमळण्याबाबत... 
 
महोदय, 
 श्री...........................................रा............................... ता................................... 

वजल्हा..................... याुंचा क्लमे र्ॉमय  भाग – 1 मर्ील अजय सोबत जोडला आहे. सवि्तर तपशील 

अजात नमूद आहे. अजासोबतची साुंक्षाकीत कागदपत्रे ्िीकारताना मूळ कागदपत्राुंची पडताळर्ी या 

कायालयाने केली आहे. 

          (                                                              ) 
                                                     
                                                                               मे.--------- इन्श रन्स ब्रोकरेज कुं पनी प्रा.वल. 
                                                                                       वजल्हा कायालय पत्ता................... 
 
सोबत :- 1) मूळ दािा अजय 
   2)5 / 12, 6-ड (रे्रर्ार) ि 6-क चा उतारा 
   3) ताल का कृवि अवर्का-याुंचे प्रमार्पत्र 
   4) अपघाताचे अन िुंगाने आिश्यक कागदपत्र े
     (क्लेम र्ॉमय  भाग – 2 ि 3 च ेसहपत्रात उले्लखीत) 
 

 

 

    (विमा कुं पनीने नोंदिािा )  

Application 
ID 
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क्लमे र्ॉमय भाग-1 च ेसहपत्र गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 

क्लमे र्ॉमय  भाग – 2 ि  3 च ेसहपत्र 

 

 

 

्िाक्षरी      ्िाक्षरी      ्िाक्षरी  
ताल का कृवि अवर्कारी   विमा सल्लागार कुं पनी प्रवतवनर्ी           विमा कुं पनी 

अ.क्र. तपशील तपासर्ी अवर्का-याचा अहिाल  
 

ताल का कृवि 
अवर्कारी 

विमा सल्लागार 
प्रवतवनर्ी 

विमा कुं पनी 

1 5/12 उतारा (मूळ प्रत)     
2 गाि नमूना नुं.6 ड, (ज्या रे्रर्ार 

नोंदीव्दारे 5/12 िर नाि आल.े) अथिा 
सक्षम प्रावर्कृत अवर्काऱयाच ेरे्रर्ार 
नोंदीबाबत प्रमार्पत्र(मूळ प्रत)   

   

3 गाि नमूना नुं.6-क   अथिा सक्षम 
प्रावर्कृत अवर्काऱयाचे िारसाच्या 
नोंदीबाबत प्रमार्पत्र (म ळ प्रत) 

   

4 प्रवतज्ञापत्र (प्रपत्र-ग)       (मूळ प्रत)    
7 ियाचा प रािा  (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)    
6 वशर्ापवत्रका (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)    
5 मृत्सयू दाखला /अपुंगत्सिाचा दाखला 

(्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत) 
   

8 प्रथम मावहती अहिाल  (्ियुंसाुंक्षाकीत 
प्रत) 

  
 

 
 

9 घटना्थळ पुंचनामा  (्ियुंसाुंक्षाकीत 
प्रत) 

   

10 अपघाताचे ्िरुपानूसार प्रपत्र-क मर्ील 
इतर कागदपत्रे (साुंक्षाकीत प्रत) 

   

 1)    
 2)    
 3)    
 4)    
 7)    
 6)    
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प्रपत्र - क  
अपघाताच्या घटनेच्या ्िरुपान सार प राव्यादाखल सादर कराियाची कागदपत्र े 

अ.क्र. अपघाताचे ्िरुप आिश्यक कागदपत्र े
१ र्ता / रेल्ि ेअपघात इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,विमा सुंरवक्षत व्यक्ती िाहन 

चालविताना अपघात झाल्यास त्सयाचा मोटार िाहन परिाना   
२ पाण्यामध्ये ब डून मृत्सय ू इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,ब डून बपेत्ता झाल्यास र्क्त 

प्रथम मावहती अहिाल ि क्षतीपतूी बुंर्पत्र आिश्यक) 
३ जुंतूनाशक अथिा अन्य 

कारर्ाम ळे वििबार्ा 
इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,रासायवनक विश्लेिर् 
अहिाल(स्व्हसरेा अहिाल) 

४ विजचेा र्क्का अपघात इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल 
५ िीज पडून मृत्सय ू इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल 
६ खून इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,रासायवनक विश्लेिर् 

अहिाल(स्व्हसरेा अहिाल),दोिारोप पत्र 
७ उुंचािरुन पडून झालेला मृत्सयू इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,पोलीस अुंवतम अहिाल 
८ सपयदुंश/किच ूदुंश इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,िदै्यकीय उपचारापिूीच 

वनर्न झाल्याने पो्ट मॉटेम झाले नसल्यास या अहिालातून सटू 
मात्र िदै्यकीय अवर्का-याचे प्रमार्पत्र शासकीय आरोग्य कें द्र 
अवर्का-याकडून प्रवत्िाक्षरीत असरे् आिश्यक 

९ नक्षलिाद्याकडून झालेल्या 
हत्सया 

इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,नक्षलिादी हत्सयेसुंदभातील 
कायालयीन कागदपत्र 

१० जनािराुंच्या हल्ल्याम ळे / चािण्याम ळे जखमी / मृत्सयू 
 अ) जनािराुंच्या चािण्याम ळे 
रेबीज होऊन मृत्सय ू

औिर्ोपचाराची कागदपत्र े

 ब) जखमी होऊन मृत्सयू इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल 
 क) जनािराुंच्या हल्ल्यात 
मृत्सयू होऊन शि न वमळरे् 

क्षवतपतूी बुंर्पत्र आिश्यक  

११ दुंगल इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,दुंगलीबाबतची कायालयीन 
कागदपत्र े

१२ अन्य कोर्तेही अपघात इन्क्िे् ट पुंचनामा, पो्ट मॉटेम अहिाल,पोलीस अुंवतम अहिाल 
१३ अपुंगत्सिाच्या लाभाच्या 

प राव्यासाठी सादर 
कराियाची कागदपत्र े

1)अपुंगत्सि अथिा अियि वनकामी होण्याचे कारर्ाबाबतचे डॉक्टराुंच े
अुंवतम प्रमार्पत्र अथिा दिाखान्याच्या नोंदी. 
2) प्राथवमक आरोग्य कें द्र/उपकें द्र/वजल्हा शल्य वचवकत्ससक याुंच े
प्रवत्िाक्षरीसह कायम अुंपगत्सिाचे प्रमार्पत्र. 

 स चना ::  
 िरील कागदपत्र मूळ ककिा राजपवत्रत अवर्कारी याुंनी साुंक्षाकीत केलेले अथिा ्ियुंसाक्षाुंवकत 

(घोिर्ापत्र-ब न सार) असल्यास ग्राहय र्रण्यात येईल. 
 मृत्सयूच्या कारर्ाची नोंद सक्षम प्रावर्काऱयाने ्पष्ट्ट केली असल्यास रासायवनक विश्लेशन अहिाल 

(स्व्हसरेा अहिाल)  या कागदपत्राुंची आिश्यकता राहर्ार नाही.  
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प्रपत्र - ग  

घोिर्ापत्र - अ  

गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 

्ियुंघोि
र्ापत्र  

अजयदारा
चा र्ोटो 

मी खाली सही करर्ार -----------------------------------रा.---------------ताल का -------
-- -वजल्हा ---------------- िय----- ििे, आर्ार क्रमाुंक (असल्यास)--------------------------
----- व्यिसाय--------याद्वारे घोवित करतो/करते की, खालील वलवहलेला मजकूर माझे 

सद्सदवििके ब ध्दीस ्मरुन वलवहलेला असून खरा आहे. 

        श्री./श्रीमती ------------------------------ --------- हे वदनाुंक    /     / 20         रोजी  गाुंि 

---------------ता. ------------वज. -------------- येथे अपघाताने  अपुंग/ मयत झाले आहेत. त्सयाुंना गोपीनाथ 
म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ वमळािा म्हर्नू मी अजय केलेला आहे. त्सयासाठी क्लेम र्ॉमय 
(भाग-1) मी भरला असनू त्सयातील तपवशल खरा आहे. सदर क्लेम र्ॉमय (भाग-1) च्या अन िुंगाने सादर 
केलेली महसूल ि इतर सिय कागदपत्र ेखरी आहेत ि त्सयातील मावहतीही खरी आहे. मृत व्यक्ती शेतकरी 
/ शेतकरी क ट ुंबातील सद्य आहे. सदर योजनेंतगयत लाभास पात्र असर्ाऱया शेतकऱयाने/ क ट ुंबातील 
कोर्त्सयाही सद्याने अथिा िारसदाराने/ शासनाच्या अन्य विभागाुंकडून अपघातग्र्ताुंसाठी कायास्न्ित 
असलेल्या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.  

 क्लेम र्ॉमय (भाग-1) सोबत जोडलेली मूळ कागदपत्र े ि साक्षाुंवकत कागदपत्र ेखरी असून त्सयात मी 
कोर्तीही खाडाखोड केलेली नाही अथिा बदल केलेला नाही. 

 िरील प्रवतज्ञापत्रातील सिय मजकूर खरा ि बरोबर असनू तो असत्सय नाही. तो असत्सय वनघालेस 
होर्ाऱया कारिाईस मी पात्र राहीन तसेच भारतीय दुंड सुंवहता अन्िये आवर्/ककिा सुंबुंवर्त कायद्यान सार 
माझ्यािर खटला भरला जाईल ि त्सयान सार मी वशक्षेस पात्र राहील याची मला परू्य जार्ीि आहे.  

वठकार् :..........................   अजयदाराची सही :.................................... 

वदनाुंक :............................   अजयदाराच नाि ............................................ 

       अपघातग्र्त व्यक्तीशी नाते ............................. 
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घोिर्ापत्र - ब 

गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 

्ियुंसाक्षाुंकनासाठी ्ियुं घोिर्ापत्र  

 

अजयदारा
चा र्ोटो 

मी खाली सही करर्ार ----------------------------------------रा.------------------ताल का 

---------- --वजल्हा ---------------- िय----- ििे, आर्ार क्रमाुंक (असल्यास)-----------------

-------------- व्यिसाय--------याद्वारे घोवित करतो/करते की, श्री./श्रीमती -------------------

---------------- --------- हे वदनाुंक    /    /           रोजी गाुंि ---------------ता. ------------

वज. -------------- येथे अपघाताने अपुंग/ मयत झाले आहेत. त्सयाुंना गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात 

विमा योजनेचा लाभ वमळािा म्हर्नू मी अजय केलेला असनू अजासोबत जोडलेल्या ्ियुंसाक्षाुंवकत 

केलेल्या प्रती या मूळ कागदपत्राुंच्याच सत्सयप्रती आहेत. त्सया खोट्या असल्याचे आढळून आल्यास 

भारतीय दुंड सुंवहता आवर्/ककिा सुंबुंवर्त कायद्यान सार माझ्यािर खटला भरला जाईल ि त्सयान सार मी 

वशक्षेस पात्र राहीन याची मला परू्य जार्ीि आहे.    

 

 

 

वठकार् :..........................   अजयदाराची सही :.................................... 

वदनाुंक :............................   अजयदाराच ेनाि ............................................. 

      अपघातग्र्त व्यक्ती 
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