ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಜೀವನ್ ಜೆ್ಯೀತ್ರ ಬಿಮಾ ಯೀಜನೆ (PMJJBY)
ಕೆಲೈಮ್-ಕಮ್-ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಚಮ್್

( ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕುವಿಮಾದಾರರ ಮರಣದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ)

ನಾಮಿನಿಯಂದ ತುಂಬಬೆೀಕು

(ಅಥವಾನಾಮಿನಿಯು ಅಪ್ಾಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ/ಅವಳ ನೆೇಮಕಾತಿ 1 , ಮತ್ುತ ಯಾವುದೆೇ

ನಾಮನಿದೆೇೇಶನವಿಲ್ಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಮನಿದೆೇೇಶಿತ್ ವಿಮಾದಾರರ ಮುುಂಚಿನ ವಿಮಾದಾರ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು,
ಭಾಗ 1.

ವಿಮದಾರರ ಹಕ್ುಕದಾರರು 2 ಕಾನೂನುಬದಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು)
PMJJBY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ

ೋಂದಚಯಿಸಲಚದ ಮೃತ ಸದಸಯರ ವಿವರಗಳು

(1) ಹ ಸರು:
(2) ವಿಳಾಸ:
(3) ಗ್ಾಾಮ / ಪ್ಟ್ಟಣ / ನಗರದ್ ಹೆಸ್ರು ---------------------------- ಜಿಲೆಿಯ ಹೆಸ್ರು ---------------(4) ರಾಜ್ಯದ ಹ ಸರು ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ಪಿನ್ ಕೆ ೇಡ್ (5) ಬಾಯಾಂಕ್ / ಪೇಸ್ಟಟ ಆಫೇಸ್ಟ ಖಾತೆ ಸ್ುಂಖೆಯ:
(6) ಸಾವಿನ ದಿನಾಾಂಕ:
(7) ಸಾವಿನ ಕಾರಣ )ಅಪ್ಘಾತ್ 3 , ಅಥವಾ ಇನಾಾವುದೆೇ: ದ್ಯವಿಟ್ುಟ ನಿದಿೇಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿ):
(8) ಮರಣದ ಪುರಾವ ಯಾಗಿ ಲಗತ್ತತಸಲಾದ ದಾಖಲ )ಗಳು) 4 )ಅಥವಾ, ಯೇಜನೆಗೆ ಸೆೇರಿದ್ 30 ದಿನಗಳೆೊ ಳಗೆ
ಅಪ್ಘಾತ್ದಿುಂದಾಗಿ ಮರಣ ಸ್ುಂಭವಿಸಿದ್ಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಿಕ್ ಸಾವಿನ ಪ್ುರಾವೆ 5 ):

(9) ಆಧಾರ್ ಸಾಂಖ್ ಯ 6 )ಐಚಿಿಕ್):
(10)

ಆದಾಯ ತ ರಿಗ್ ಖ್ಾಯಾಂ ಖ್ಾತ ಸಾಂಖ್ ಯ )PAN) 6 )ಐಚಿಿಕ್):

ಭಾಗ 2. ನಚಮಿನಿಯ ವಿವರಗಳು:

(ಅಥವಾ, ನಾಮಿನಿಯು ಅಪ್ಾಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ/ಅವಳ ನೆೇಮಕಾತಿ 1 , ಮತ್ುತ ಯಾವುದೆೇ

ನಾಮನಿದೆೇೇಶನವಿಲ್ಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಯು ಪ್ೂವೇ ಮರಣ ಹೆ ುಂದಿದ್ ವಿಮಾದಾರ
ಸ್ದ್ಸ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಮದಾರನ ಹಕ್ುಕದಾರ 2 ಕಾನೂನುಬದಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು)
1. ನಾಮಿನಿಯ ಹ ಸರು:
2. ನಾಮಿನಿ ವಯಸುು:
3. ನಾಮಿನಿಯು ಅಪ್ಾಾಪತರಾಗಿದದರ , ನೆೇಮಕ್ಗೆ ುಂಡವರ ಹೆಸ್ರು 1 :
4. ಯಾವುದ ೇ

ನಾಮನಿದ ೇೇಶನ

ಅಥವಾ

ಸಾಯಿಸದಿದದಲ್ಲಿ, ಹಕ್ುಕದಾರರ ಹೆಸ್ರು 2 :

ನಾಮನಿದ ೇೇಶಿತ್

ವಿಮಾದಾರ

ಸದಸಯರನುು

5. ವಿಮಾದಾರ ಸದಸಯರಿಗ್ ಮುಾಂಚಿನ ನಾಮಿನಿ ಸಾಂದರ್ೇದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಯ ಸಾವಿನ ಪುರಾವ
6. ಮೃತ್ರ ಜ ೂತ ನಾಮಿನಿ/ಹಕ್ುಕದಾರರ ಸ್ುಂಬುಂಧ:

4:

ಮೊದಲ ೇ

7. ಸಾಂಪಕೇ ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಾಂಖ್ ಯ:
8. ಸಾಂಪಕೇ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ:
9. ಸಾಂಪಕೇ ವಿಳಾಸ:
10. ನಾಮಿನಿ/ನೆೇಮಕ್/ಹಕ್ುಕದಾರರ ವಿವರಗಳು )ಸ್ುಂದ್ಭೇದ್ಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬಹುದ್ು):
(1) ಕ ಿೈಮ್ ಮೊತ್ತವನುು ರವಾನ ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖ್ಾತ ಯ ವಿವರಗಳು:
(a) ಖ್ಾತ ಸಾಂಖ್ ಯ:
(b) ಬಾಯಾಂಕ್ ಹ ಸರು:
(c) ಶಾಖ್ IFS ಕೆ ೇಡ್:
(2) ಆಧಾರ್ ಸಾಂಖ್ ಯ 6 )ಐಚಿಿಕ್):
(3) ಆದಾಯ ತ ರಿಗ್ ಪ್ಾಯನ್ 6 )ಐಚ್ಛಿಕ):
(4) KYC ಡಾಕ್ುಯಮುಂಟ್ 7 ಅನುು ಗುರುತ್ತನ ಪುರಾವ ಯಾಗಿ ಲಗತ್ತತಸಲಾಗಿದ :
ಮೇಲ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ನನು ತ್ತಳುವಳಿಕ ಯ ಮಟ್ಟಿಗ್ ನಿಜ್ವ ಾಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಘೂೇಷಿಸುತ ತೇನ , ಈ
ಕೆಿೈಮ್ಗೆ ಬೆುಂಬಲ್ವಾಗಿ ಲ್ಗತಿತಸ್ಲಾದ್ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಜವಾದ್ವು ಮತ್ುತ ಈ ಹಾಂದ ಹ ಸರಿಸಲಾದ ಮೃತ್
ಸದಸಯರಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ PMJJBY ಅಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾವತ್ತಸಬ ೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನುು ನಾನು ಕ ಿೈಮ್ ಮಾಡಿಲಿ
ಯಾವುದ ೇ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟಿ ಆಫೇಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಯಾವುದ ೇ ಇತ್ರ ಖ್ಾತ .
ದಿನಾಾಂಕ:
)ನಾಮಿನಿ/ನೆೇಮಕ್ 1 /ಹಕ್ುಕದಾರ 2 ರ ಸ್ಹ )
ಲಗತ್ರಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು:
(1)

4

ಮರಣದ

ಪುರಾವ

)ಪ್ಾಲ್ಲಸಿಗೆ

ಅಪಘಾತ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಸಾವಿನ ಪುರಾವ )

ಸೆೇರಿದ್/ಮರುಸೆೇರಿಸಿದ್

(2) ಮೃತ್ ಸದಸಯರ PAN ಸ್ುಂಖೆಯ 6 ಮತ್ುತ ನಾಮಿನಿ / ನೆೇಮಕ್ಗೆ

30

ದಿನಗಳೆೊ ಳಗೆ

ಮರಣವಾಗಿದ್ದರೆ

ುಂಡವರು / ಹಕ್ುಕದಾರರು )ಐಚಿಿಕ್)

(3) ನಾಮಿನಿ / ನೆೇಮಕ್ಗೆ ುಂಡವರು / ಹಕ್ುಕದಾರರಿಗೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ್ುಂತೆ KYC ಡಾಕ್ುಯಮುಂಟ್ 7
(4) ಪ್ಾಸ್ಟಬುಕ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪುಟಗಳು, ಅಥವಾ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನುಾ ತೆ ೇರಿಸ್ುವ ಬಾಯುಂಕ್/ಪೇಸ್ಟಟ
ಆಫೇಸ್ಟ ಖಾತೆ ಹೆೇಳಿ ಕ , ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿ/ನೆೇಮಕ್/ಹಕ್ುಕದಾರರ ಖಾತೆಯ ರದಾದದ್ ಚೆಕ್.

(5) ಮರಣದ ಪುರಾವ
(6) ಹಕುುದಾರರು

4

, ಒುಂದ್ು ವೆೇಳೆ ನಾಮಿನಿಯು ವಿಮಾದಾರ ಸ್ದ್ಸ್ಯನಿಗಿುಂತ್ ಮುುಂಚೆಯೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ

ನಾಮಿನಿ/ನೆೇಮಕ್ರನುಾ

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎುಂಬುದ್ಕೆಕ ಪ್ುರಾವೆ

ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ

ಬೆೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ,

ಹಕ್ುಕದಾರ

ಕಾನ ನು

(7) ಕ ಿೈಮ್ ಡಿಸಾಾಜಾಗೇಗಿ ಮುಾಂಗಡ ರಸಿೇದಿಯನುು ಸರಿಯಾಗಿ ರ್ತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ುತ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದ

ಬಾಯಂಕ್/ಪ ಸ್ಟ್ ಆಫ ಸ್ಟನಿೋಂದ ದಚಖಲಚತಿ ಡ ಟಚ ಅಥವಚ ಬಚಯೋಂಕ್/ಪ ಸ್ಟ್ ಆಫ ಸ್ಟನ ಡ ಟಚದೋಂದ ಭತಿ್
ಮಚಡಲು

ಭಾಗ 3: ಮೃತ ವಿಮಚದಚರ ಸದಸಯರಿಗ ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದೋಂತ ವಿವರಗಳು
1.

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಪೇಸ್ಟಟ ಆಫೇಸ್ಟ ಖಾತೆ ಸ್ುಂಖೆಯ )ಬಾಯುಂಕ್ನ ಸಿಬಿಎಸ್ಟ / ಪೇಸ್ಟಟ ಆಫೇಸ್ಟ ದಾಖಲ ಗಳ ಪಾಕಾರ):

2.

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಪೇಸ್ಟಟ ಆಫೇಸ್ಟ ಹೆಸ್ರು:

3.

ಶಾಖ್ ಯ ಹ ಸರು:

4.

ಶಾಖ್ IFS ಕೆ ೇಡ್:

5.

ಮೃತ್ ಸದಸಯರ ತ್ಾಂದ /ಪ್ತಿಯ ಹೆಸ್ರು:

6.

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಾಂಕ )ಕೆವೆೈಸಿ ಡಾಕ್ುಯಮುಂಟ್ ಪ್ಾಕಾರ):

7.

ವಿಮಾದಾರರ ಹ ಸರು:

8.

ನಾಮಿನಿಯ ಹ ಸರು:

9.

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಪೇಸ್ಟಟ ಆಫೇಸ್ಟ ಖಾತೆಯುಂದ್ ಪಿಾೇಮಿಯುಂ ಡೆಬಿಟ್ ದಿನಾುಂಕ್:

10. ವಿಮಾದಾರರ ಖ್ಾತ ಗ್ ಪ್ಾೇಮಿಯಾಂ ಅನುು ರವಾನ ಮಾಡುವ ದಿನಾಾಂಕ:
PMJJBY ದಾಖಲಾತಿ ಡೆೇಟಾ ಮತ್ುತ ಬಾಯುಂಕ್ / ಪೇಸ್ಟಟ ಆಫೇಸ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ಾಕಾರ ಮೇಲ್ಲನ ಮಾಹತಿಯು
ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎುಂದ್ು ಪ್ಾಮಾಣೇಕ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.
ಸಥಳ:

ದಿನಾಾಂಕ:

)ಬಾಯುಂಕ್/ಅುಂಚೆ ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಹ ಮತ್ುತ ಮುದೆಾ)

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಜೀವನ್ ಜೆ್ಯೀತ್ರ ಬಿಮಾ ಯೀಜನೆ
ಕೆಲೈಮ್ ಡಿಸ್ಾಾಜಾಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ರಸೀದಿ

ಮೇಲ ಉಲ ಿೇಖಿಸಲಾದ ನನು ಕ ಿೈಮ್ನ ಅನುಮೊೇದನ ಯನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾನು __________ (ವಿಮದಾರರ

ಹ ಸರು) ನಿಾಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತವನುು ಮಾತ್ಾ ಸಿವೇಕರಿಸುತ ತೇನ ,ಪ್ೂರ್ಾ ಮತುಿ ಅಂತ್ರಮ
ಪ್ರಿಹಾರ ಮತುಿ ವಿಸಜಾನೆಯಲ್ಲಲಸದಸಯರಾದ ಶಿಾೇ/ಶಿಾೇಮತ್ತ ____________ ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ವಿಮಯನುು
ಒಳಗ್ ೂಾಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ಾಲ್ಲಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನು ಹಕುು.
ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹ

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹ ಸರು:
ವಿಳಾಸ:
ದಿನಾಾಂಕ:
ಬಾಯಾಂಕ್/ಪೇಸ್ಟಿ ಆಫೇಸ್ಟನ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ತಸಹ
ದಿನಾಾಂಕ:
ಹ ಸರು:

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಪೇಸ್ಟಟ ಆಫೇಸ್ಟ ಹೆಸ್ರು:
ಶಾಖ್ :

ಕಚ ೇರಿ ಮುದ ಾ:

ನಾಮಿನಿ/ನ ೇಮಕ/ಹಕುುದಾರರ ಸಹ

ಹಕುುದಾರರಿಗೆ ಉಪ್ಯುಕಿ ಮಾಹಿತ್ರ
1

ನ ೇಮಿನಿಯು ಅಪ್ಾಾಪತ ವಯಸುನಾಗಿರುವ ತ್ನು PMJJBY ದಾಖಲಾತಿ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಸಿದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಿುಂದ್
ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಕ್ತತಯೇ ನೆೇಮಕ್ಗೆ ಳುುತಾತನೆ.

2

ಯಾವುದ ೇ ನಾಮನಿದ ೇೇಶನವಿಲಿದಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಯು ವಿಮ ಮಾಡಿಸಿದ ಸದಸಯನು ಕಾನೂನುಬದಧ

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಾದನ

ಮತ್ುತ

ಸಮಥೇ

ನಾಯಯಾಲಯ

ಅಥವಾ

ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದಿಾಂದ

ನಿೇಡಲಾದ

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾವನುು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಬಬ
ಹಕುುದಾರ.
3

ಅಪಘಾತ್ ಎಾಂದರ ಬಾಹಯ, ಹುಂಸಾತ್ಿಕ್ ಮತ್ುತ ಗೆ ೇಚರ ವಿಧಾನಗಳುಂದ್ ಉುಂಟಾಗುವ ಹಠಾತ್, ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್

ಮತ್ುತ ಅನೆೈಚಿಿಕ್ ಘಟ್ನೆ. ಅಪ್ಘಾತ್ದಿುಂದ್ ಮರಣ ಹೆ ುಂದಿದ್ ಸ್ುಂದ್ಭೇದ್ಲ್ಲಿ ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ಪ್ಾಲ್ಲಸಿಗೆ

ಸೆೇರಿದ್/ಮರುಸೆೇರಿಸಿದ್ ದಿನಾುಂಕ್ದಿುಂದ್ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ುಂಭವಿಸ್ುವ ಮರಣದ್ ಸ್ುಂದ್ಭೇದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಕೆಿೈಮ್
ಅನುಾ ಪ್ಾವತಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
4

ಸ್ಾವಿನ ಪ್ುರಾವೆಯನುು ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ ದಾಖಲೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದಾದರ್ ಆಗಿರಬಹುದು:

(i) ಮರಣ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾ )ಸ್ಥಳಿ ೇಯ ಪಾದ ೇಶಕಾುಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾೇರವು ನ ೇಮಿಸಿದ ಜ್ನನ ಮತ್ುತ ಮರಣಗಳ
ರಿಜಿಸಾಾನಿೇಾಂದ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ )

(ii) ಮೃತ್ ವಯಕ್ತತಯ ಬಗ್ ಗ ಆಸಪತ ಾಯ ಡಿಸಾಾರ್ಜೇ ಸಾರಾಾಂಶ/ಪ್ಾಮಾಣಪ್ತ್ಾ, ಅವನ/ಅವಳ ಹೆಸ್ರು, ತ್ುಂದೆ/ಗುಂಡನ
ಹೆಸ್ರು, ವಿಳಾಸ್ ಮತ್ುತ ಸಾವಿನ ದಿನಾುಂಕ್, ಸ್ಮಯ ಮತ್ುತ ಕಾರಣವನುಾ ನಿದಿೇಷ್ಟಪ್ಡಿಸ್ುತ್ತದೆ

(iii) ಮೃತ್ ವಯಕ್ತತಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ಕ ೂನ ಯದಾಗಿ ಹಾಜ್ರಾದ ನ ೂೇಾಂದಾಯಿತ್ ವ ೈದಯಕ್ತೇಯ ವ ೈದಯರು
)ಭಾರತಿೇಯ ವೆೈದ್ಯಕ್ತೇಯ ಮುಂಡಳಯಲ್ಲಿ ನೆ ೇುಂದಾಯಸಿದ್ ವೆೈದ್ಯರು) ನಿೇಡಿದ್ ಪ್ಾಮಾಣಪ್ತ್ಾ,

ಅವನ/ಅವಳ ಹೆಸ್ರು, ತ್ುಂದೆಯ/ಗುಂಡನ ಹೆಸ್ರು, ವಿಳಾಸ್ ಮತ್ುತ ಸಾವಿನ ದಿನಾುಂಕ್, ಸ್ಮಯ ಮತ್ುತ
ಕಾರಣವನುಾ ನಮ ದಿಸ್ಬೆೇಕ್ು, ಅದ್ು ಹೇಗಿರಬೆೇಕ್ು ಕೆೇುಂದ್ಾ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾೇರದ್ ಗೆಜ ಟ ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಥವಾ ಮರಣ ಹ ೂಾಂದಿದ ಖ್ಾತ ದಾರರ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೇ ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ವಲಯದ ಬಾಯಾಂಕ್
ಅಥವಾ

ಯಾವುದ ೇ

ಕ ುಂಟ್ಸೆೈೇನ್ ಮಾಡಿ

ಸಾವೇಜ್ನಿಕ

ವಲಯದ

ವಿಮಾದಾರರಿಾಂದ

ಅವನ/ಅವಳ ಮುದೆಾಯುಂದಿಗೆ

(iv) ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿ ಜಿಲ ಿಯ ಜಿಲಾಿ ಮಾಯಜಿಸ ಾೇಟ್ / ಕ್ಲೆಕ್ಟರ್ / ಡೆಪ್ೂಯಟಿ ಕ್ಮಿಷ್ನರ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ
ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಕ್ ಮಾಯಜಿಸ ಾೇಟ್ )ಹೆಚುುವರಿ ಜಿಲಾಿ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟ್, ಉಪ್ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟ್,

ತ್ಹಸಿೇಲಾದರ್/ತಾಲ್ ಕಾದರ್ ಇತಾಯದಿ) ಅವರು ಅಧಿಕ್ೃತ್ವಾಗಿ ನಿೇಡಿದ್ ಪ್ಾಮಾಣಪ್ತ್ಾ. ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಿೈಮ್
ಇತ್ಯಥೇ ಪ್ಾಕ್ತಾಯಯಲ್ಲಿ ಸ್ ಚಿಸ್ಲಾದ್ ನಮ ನೆ
5

ಅಪ್ಘಾತದ ಕಾರರ್ದ ಮರರ್ವನುು ಬೆಂಬಲ್ಲಸುವ ದಾಖಲೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದಾದರ್

ಆಗಿರಬಹುದು:

(1) ಸಾವಿನ ಪುರಾವ ಗ್ಾಗಿ ಮೇಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ ೇ ದಾಖಲ ಗಳು

4

ಅಥವಾ ಪಾಂಚನಾಮಮತುಿ(ಬಿ) ಪಿ ಓಸ್ಟಿ ಮಾಟೇಮ್ ವರದಿ

, ಜೆ ತೆಗೆ )ಎ) ಎಫ್ಐಆರ್

(2) ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿ ಜಿಲ ಿಯ ಜಿಲಾಿ ಮಾಯಜಿಸ ಾೇಟ್ / ಕ್ಲೆಕ್ಟರ್ / ಡೆಪ್ುಯಟಿ ಕ್ಮಿಷ್ನರ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ

ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಕ್ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟ್ )ಹೆಚುುವರಿ ಜಿಲಾಿ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟ್, ಉಪ್ವಿಭಾಗಿೇಯ ಮಾಯಜಿಸೆರೇಟ್,
ತ್ಹಸಿೇಲಾದರ್/ತಾಲ್ ಕಾದರ್,

ಇತಾಯದಿ)

ಅವರಿುಂದ್

ಅಧಿಕಾರ

ಪ್ಡೆದ್

ವಿಮಾದಾರ

ಸ್ದ್ಸ್ಯರಿಗೆ

ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸಿದ್ುಂತೆ ನಿೇಡಲಾದ್ ಪ್ಾಮಾಣಪ್ತ್ಾ, ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಿೈಮ್ ಇತ್ಯಥೇ ಪ್ಾಕ್ತಾಯಯಲ್ಲಿ ಸ್ ಚಿಸ್ಲಾದ್

ರ ಪ್ದ್ಲ್ಲಿ

(3) ಹಾವು ಕಡಿತ್ / ಮರದಿುಂದ್ ಬಿೇಳುವಿಕೆ ಮುುಂತಾದ್ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳಿಾಂದ ಮರಣ ಹ ೂಾಂದಿದ ಸಾಂದರ್ೇದಲ್ಲಿ,
ಆಸ್ಪತೆಾಯ ದಾಖಲೆಯು ಮೃತ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಹೆಸ್ರು, ತ್ುಂದೆಯ/ಗುಂಡನ ಹೆಸ್ರು, ವಿಳಾಸ್ ಮತ್ುತ )ಎ) ಗೆ ಬದ್ಲಾಗಿ
ಸಾವಿನ ದಿನಾುಂಕ್, ಸ್ಮಯ ಮತ್ುತ ಕಾರಣವನುಾ ನಿದಿೇಷ್ಟಪ್ಡಿಸ್ುತ್ತದೆ. ಬಿ) ಮತ್ುತ )ಸಿ) ಮೇಲೆ.
6ಈ

ಮಾಹತ್ತಯು ಅಪ್ ೇಕ್ಷಣಿೇಯವಾಗಿದ ಆದರ ಕಡ್ಾಾಯವಲಿ.

7ನಾಮಿನಿ

/ ನೆೇಮಕ್ಗೆ ುಂಡವರು / ಹಕ್ುಕದಾರರ ಗುರುತ್ನುಾ ಬೆುಂಬಲ್ಲಸ್ುವ ದಾಖಲೆಯು ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ೇ ಅಥವಾ

ಚುನಾವಣಾ ಫೇಟ ೂೇ ಗುರುತ್ತನ ಕಾಡ್ೇ [EPIC] ಅಥವಾ MGNREGA ಕಾಡ್ೇ ಅಥವಾ ಡ್ ೈವಿಾಂಗ್ ಲ ೈಸ ನ್ು
ಅಥವಾ PAN ಕಾಡ್ೇ ಅಥವಾ ಪ್ಾಸ್ಟಪೇಟ್ೇ ಆಗಿರಬಹುದು

