
PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA (PMJJBY)
ଦାବ-ି ଏବଂ -ଡସିଚାଜ� ଫମ� |

                     ( ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ମୃତ� �ର 30 ଦନି ମ�େର ଦାଖଲ କରିବାକୁ  େହବ)
 
ମେନାନୀତ ବ�କି� (Nominee ) ଦ� ାରା ପରୂଣ େହବ |

(ନାବାଳକ ମେନାନୀତ ବ�କି� � େ�େତ� ନଯୁିକ� ବ�କି� , ନାମା�ନ ନଥ�ବା େବେଳ କିମ�ା ମେନାନୀତ ବ�କି��ର ଯଦି
ବୀମାଭ� କ� ସଦସ� � ପବୂ�ର� ମତୃ� � େହାଇଥାଏ, ବୀମାଭ� କ� ବ�କି��  ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ � ପାଇଁ ଉଦଷି� )

ଭାଗ 1. PMJJBY ଅଧୀନେର ନାମ େଲଖାଇଥ�ବା ମୃତ ସଦସ�� ବବିରଣୀ |             

(1) ନାମ :  

(2) ଠିକଣା :  

(3) ବ�ା� ଖାତା ସଂଖ�ା :  

(4) ମୃତ� � ତାରିଖ :  

(5) ମୃତ� �ର କାରଣ ( ଦୁଘ�ଟଣାଜନତି ମୃତ� �  , କିମ�ା ଅନ� େକୗଣସ ି କାରଣ  ନ�ି�ଷ� କର��  ) :  

(6) ମୃତ� �ର ପ�ମାଣ ଭାବେର ସଂଲଗ� େହାଇଥ�ବା ଡକୁ�େମଣ�  ଗଡୁକି (କିମ�ା , ଏହି େଯାଜନାେର େଯାଗେଦବାର 45 ଦନି
ମ�େର ଦୁଘ�ଟଣା େହତ�  ମୃତ� � ଏବଂ ଦୁଘ�ଟଣାଜନତି ମୃତ� �  ର ପ�ମାଣ ):  

(7) ଆଧାର ନମ�ର  :  
(8) ଆୟକର ସ�ାୟୀ ଆକାଉଣ� ନମ�ର (PAN )  :  

ଭାଗ 2. ମେନାନୀତ ବ�କି� (Nominee ) ବବିରଣୀ :
         

(ନାବାଳକ ମେନାନୀତ ବ�କି� � େ�େତ� ନଯୁିକ� ବ�କି� , ନାମା�ନ ନଥ�ବା େବେଳ କିମ�ା ମେନାନୀତ ବ�କି��ର ଯଦି
ବୀମାଭ� କ� ସଦସ� � ପବୂ�ର� ମତୃ� � େହାଇଥାଏ, ବୀମାଭ� କ� ବ�କି�� ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ � ପାଇଁ ଉଦଷି� )

  1. ମେନାନୀତ ବ�କି�  ନାମ :

2. ମେନାନୀତ ବ�କି�� ବୟସ:

3. ଯଦି ମେନାନୀତ ବ�କି� ନାବାଳକ, ନଯିକୁ� ବ�କି�� ନାମ  :

4.େଯଉଠିଁ ନାମା�ନ ନାହ� କିମ�ା ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ� ସଦସ� � ପୂବ�ର� ମୃତ େତେବ ଦାବଦିାର � ନାମ I

5. ଯଦି ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ� ସଦସ� � ପୂବ�ର� ମୃତ େତେବ ତା� ମୃତ� � ର ପ�ମାଣ I

6. ମୃତକ�  ସହତି ଦାବଦିାର � ସ�କ� :

7.  େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର :

8. ଇ- େମ� ଠିକଣା :

9. େଯାଗାେଯାଗ ଠିକଣା  :

10. ମେନାନୀତ ବ�କି� (Nominee ) /ନଯୁିକ� ବ�କି� /ଦାବଦିାର � ବେିଶଷ ବବିରଣୀ :



(1) ବ�ା� ଖାତାର ବବିରଣୀ   େଯଉଥଁ�େର ବୀମାରାଶି ପ�ଦାନ େହବ :  

(କ) ଖାତା ସଂଖ�ା:  

(ଖ) ବ�ା�ର ନାମ:  

(ଗ) ଶାଖା IFS େକା�:   

(2)  ଆଧାର ସଂଖ�ା 6 :  

(3) ଆୟକର PAN 6 :  

(4) ପରିଚୟର ପ�ମାଣ ଭାବେର ସଂଲଗ� K YC ଡକୁ�େମ�� 7 :  

ମଁୁ ଏଠାେର େଘାଷଣା କେର େଯ ଉପେରାକ� ବବିରଣୀଗଡୁକି େମା ଜାଣିବାେର ସତ� ଅେଟ, ଏହି ଦାବକୁି ସମଥ�ନ କରି ସଂଲଗ�
େହାଇଥ�ବା ଦଲ�ଲଗଡ଼ୁକି ପ�କୃତ ଅେଟ, ଏବଂ ମଁୁ ପୂବ�ର� ନାମିତ ମୃତ ସଦସ�� ବଷିୟେର କିମ�ା PMJJBY ଅଧୀନେର କିମ�ା
ବ�ା� କିମ�ା େପାଷ� ଅଫ�ସ ଅଧୀନେର େଦୟ ରାଶି ଦାବି କରି ନାହ� |

ତାରିଖ:
ଦସ�ଖତ (ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନିଯୁକ� ବ�କି� 1 / ଦାବିଦାର 2)

 
ସଂଲଗି�ତ ଦଲ�ଲଗଡ଼ୁକି:
(1) ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ମୃତ� �ର ପ�ମାଣ (ପଲ�ସେିର େଯାଗଦାନର/ପୁନଃ େଯାଗଦାନର 45 ଦନି ମ�େର ଦୁଘ�ଟଣାଯନତି

ମୃତ� � �ଏ େତେବ ମୃତ� � ପ�ମାଣ)   
 

(2) ମୃତ ସଦସ� /ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� / ଦାବଦିାର � ଆଧାର ନମ�ର ଏବଂ ପା� ନମ�ର I

(3) ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� / ଦାବଦିାର� ସମ��େର KYC ଡକୁ�େମ��  |    

(4) ପାସବୁ� ର ପ�ଥମ ଦୁଇଟି ପୃଷ�ା, କିମ�ା ଆକାଉ�� ବବିରଣୀ େଦଖାଉଥ�ବା ବ�ା� ଆକାଉ�� େଷ�ଟେମଣ�, କିମ�ା
ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� / ଦାବଦିାର� ଖାତାର ବାତ�ି େଚକ I

   

(5)  ଯଦି ମେନାନୀତ ବ�କି�� ମୃତ� � ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ପୂବ�ର� �ଏ , ମୃତ� � ର ପ�ମାଣ :
  

(6) ଦାବଦିାର ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ େହବାର ପ�ମାଣ, ଯଦି ଦାବଦିାର ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� ବ�ତୀତ ଅନ�
ଅଟନି� |    

(7) ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଗ�ୀମ ରସଦି, ଯଥାଥ�େର ପୂରଣ ଏବଂ ଦସ�ଖତ େହବା ଦରକାର |    
 

ନାମେଲଖା /ବ�ା� ତଥ� ର� ବ�ା� ଦ� ାରା ଭରବିାକୁ େହବ I

ଭାଗ 3: ମୃତ ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ସମ��େର ବବିରଣୀ |

1. ବ�ା� ଆକାଉଣ� ନମ�ର (ବ�ା�ର ସବିଏି� ଅନୁଯାୟୀ):

2. ବ�ା� ନାମ:

3. ଶାଖା ନାମ:

4. ଶାଖା IFS େକା�:



5. ମୃତ ସଦସ�� ପିତା / ସ�ାମୀ� ନାମ:

6. ଜନ� ତାରିଖ ( KYC ଡକୁ�େମଣ� ଅନୁଯାୟୀ ) :

7. ବୀମାକାରୀ� ନାମ:

8. ମେନାନୀତ ବ�କି� ନାମ:

9. ବ�ା� ଆକାଉଣ�ର� ପି�ମିୟମର େଡବ�ି ତାରିଖ:

10.ବୀମାକାରୀ� ଆକାଉଣ�େର ପି�ମିୟମ େପୖଠ ହବାର ତାରିଖ:

ଏହା ପ�ମାଣିତ େହାଇଛି େଯ PMJJBY ନାମେଲଖା ତଥ� ଏବଂ ବ�ା� େରକଡ� ଅନୁଯାୟୀ ଉପେରାକ� ସଚୂନା ସତ� ଅେଟ |
 

ସ�ାନ :             
ତାରିଖ:                                                           

(ବ�ା�ର ପ�ାଧ�କୃତ ଅଧ�କାରୀ� ଦସ�ଖତ ଏବଂ ସି�)
 
 

(PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA )
ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଗ�ୀମ ରସଦି |

 
ଉପେରାକ� େମାର ଦାବି ଅନୁେମାଦନ ବଚିାରକୁ େନଇ, ମଁୁ ଏଠାେର ___________________ (ବୀମାକାରୀ� ନାମ) ଠାର�
ପ�ୂ� ଏବଂ ଅନି�ମ ସମାଧାନ ବାବଦ କୁ ଶ�ୀ /ଶ�ୀମତୀ _________________________ � ନାମେର ବୀମା ଅନ�ଭ�� କ�
କରିଥ�ବା ପଲ�ସି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଲ� ଟ�ା ଗ�ହଣ କଲ� |
 

ସା�ୀ� ଦସ�ଖତ
ସା�ୀ� ନାମ:
ଠିକଣା:

ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� / ଦାବଦିାର� ଦସ�ଖତ

                                                                                          ତାରିଖ:
 
ବ�ା�ର ପ�ାଧ�କୃତ ଅଧ�କାରୀ� କାଉଣ�ର ସାଇ�
ତାରିଖ:
ନାମ:
ବ�ା�ର ନାମ:
ଶାଖା:
ବ�ା� ଶାଖାର ଅଫ�� ଷ�ା�:
 



ମେନାନୀତ ବ�କି� (Nominee ) � ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ ସଚୂନା |

1.ନଯିକୁ� ବ�କି� େହଉଛନି� ମୃତ ସଦସ�� ଦ� ାରା ତା� PMJJBY ନାମେଲଖା ଫମ�େର ନାମିତ ବ�କି� େଯଉଠଁାେର ମେନାନୀତ
ବ�କି� ନାବାଳକ |

2.େଯଉଠଁାେର େକୗଣସି ନାମା�ନ ନାହ� କିମ�ା ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ପୂବ�ର� ମୃତ� � ବରଣ କରିଥ�େବ, ଦାବଦିାର
ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ େହାଇଥ�େବ ଏବଂ ଏକ ଦ� ଅଦାଲତ କିମ�ା ପ�ାଧ�କରଣ ଦ� ାରା ଉ�ରାଧ�କାରୀ ପ�ମାଣପତ� କିମ�ା
ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ ପ�ମାଣପତ� ଦାଖଲ କରିଥ�େବ |

3.ଦୁଘ�ଟଣା ଅଥ� େହଲା : ବାହ�, ହଂିସା�କ ଏବଂ ଦୃଶ�ମାନ ଉପାୟ ଦ� ାରା ହଠା�, ଅପ�ତ�ାଶିତ ଏବଂ ଅନ�ିାକୃତ ଘଟଣା ଘଟବିା
| ଦୁଘ�ଟଣା େର ମୃତ� � ବ�ତୀତ ପଲ�ସେିର େଯାଗେଦବା / ପୁନଃ େଯାଗଦାନ ତାରିଖ ଠାର� 45 ଦନି ମ�େର ମୃତ� � ଘଟେିଲ
େକୗଣସି ଦାବି େଦୟ ପ�ଦାନ କରାଯିବ ନାହି |

4.ମୃତ� � ର ପ�ମାଣେର େଯେକୗଣସି ନମି�ଲ�ଖ�ତ ଡକୁ�େମଣ� ଦାଖଲ େହାଇପାେର:

(i) ମୃତ� � ପ�ମାଣପତ� (ସ�ାନୀୟ ଅ�ଳ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର� ଦ� ାରା ନଯିକୁ� ଜନ� ଏବଂ ମୃତ� � େରଜି��ାର� ଦ� ାରା ଜାରି)
(ii) ମୃତ ବ�କି�� ସମ��େର ହସି�ଟା� ଡସିଚାଜ� ସାରାଂଶ / ପ�ମାଣପତ� , ତା� ନାମ, ପିତା� / ସ�ାମୀ� ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ

ମୃତ� � ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ କାରଣ ଉେଲ� ଖ କାରିବାକୁ େହବ |
(iii) େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଚକିି�ା କରିଥ�ବା ପ��କୃତ ଡାକ�ର (ଭାରତୀୟ ଚକିି�ା ପରିଷଦ ସହତି) ମୃତ ବ�କି�� କ�ମା�େର

େଦଇଥ�ବା ତା�ର ନାମ ଉେଲ� ଖ, ବାପା ର / ସ�ାମୀ ର ନାମ, ଠିକଣା, ତାରିଖ, ମୃତ� � ସମୟ, ମୃତ� � ର କାରଣ I େକ��
କିମ�ା ରାଜ� ସରକାର� େଗେଜେଟ� ଅଧ�କାରୀ କିମ�ା ମୃତ ଆକାଉଣ�େହାଲ� ର ବ�ା�ର ଜେଣ ଅଧ�କାରୀ କିମ�ା ପବି� �
େସକ�ର ବ�ା� କିମ�ା ସରକାରୀ େ�ତ� ବୀମାକାରୀ� ଦ� ାରା ତା� ସଲି ସହତି ଦସ�ଖତ େହବା ଉଚ�ି |

(iv)ସ�ୃକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ��� / କେଲକ�ର / େଡପୁଟି କମିଶନର� ଦ� ାରା କିମ�ା ତା� ଦ� ାରା ଅନୁେମାଦତି େକୗଣସି
କାଯ��ନବି�ାହୀ ମାଜିେ��� (ଅତରିିକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ���, ସ�-ଡଭି�ଜନାଲ ମାଜିେ���, ତହସଲିଦାର / ତାଲୁକଦାର
ଇତ�ାଦ)ି ଦ� ାରା ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ସମ��େର େଯାଜନା ପାଇଁ ଦାବି ସମାଧାନ ପ�କି�ୟାେର ଧାଯ�� େହାଇଥ�ବା ଫମ�େର
ତା� ପ�ମାଣପତ� ପ�ଦାନ କରିବାକୁ େହବ ।

5.ଦୁଘ�ଟଣା ଜନତି ମୃତ� � ର କାରଣ େର ନମି�ଲ�ଖ�ତ େଯେକୗଣସି ଡକୁ�େମଣ� େହାଇପାେର:

(i) ଉପେରାକ� ମୃତ� � ପ�ମାଣ ପାଇଁ ତାଲ�କାଭ� କ� େଯେକୗଣସି ଡକୁ�େମଣ� ସହ 4 (a) FIR କିମ�ା ପ�ାନାମା ଏବଂ (b)
ଶବବ�ବେଛଦ ରିେପାଟ� I

(ii) ସ�ୃକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ��� / କେଲକ�ର / େଡପୁଟି କମିଶନର� ଦ� ାରା କିମ�ା ତା� ଦ� ାରା ଅନୁେମାଦତି େକୗଣସି
କାଯ��ନବି�ାହୀ ମାଜିେ��� (ଅତରିିକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ���, ସ�-ଡଭି�ଜନାଲ ମାଜିେ���, ତହସଲିଦାର / ତାଲୁକଦାର ଇତ�ାଦ)ି
ଦ� ାରା ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ସମ��େର େଯାଜନା ପାଇଁ ଦାବି ସମାଧାନ ପ�କି�ୟାେର ଧାଯ�� େହାଇଥ�ବା ଫମ�େର ତା�
ପ�ମାଣପତ� ପ�ଦାନ କରିବାକୁ େହବ ।

(iii) ସାପ କାମୁଡ଼ବିା / ଗଛର� ଖସଯିିବା ଇତ�ାଦି ମୃତ� � ଘଟଣାେର ଡାକ�ରଖାନାର େରକଡ�େର ମୃତ ସଦସ�� ନାମ, ପିତା� /
ସ�ାମୀ� ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ମୃତ� � ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ କାରଣ ଦଶ�ାଇବାକୁ େହବ । 5(1) ର କ� ମିକ ସଂଖ�ା (a) ଏବଂ
(b) ପରିବେ�� ହସି�ଟାଲ େରକଡ� ବା�ତା ମୂଳକ ଅେଟ I

6ଏହି ସଚୂନା ଆକାଂ�ିତ କି�� ବା�ତାମୂଳକ ନୁେହଁ |

7 (ମେନାନୀତ ବ�କି� /ନଯିକୁ� ବ�କି� )ଦାବୀଦାର � ପରିଚୟ ପ�ତଷି�ା ପାଇଁ ଡକୁ�େମଣ�: ଆଧାର କାଡ� କିମ�ା େଫାେଟା ପରିଚୟ
ପତ� କିମ�ା ମନେରଗା କାଡ� କିମ�ା ଚାଳନା ଲାଇେସନ� କିମ�ା PAN କାଡ� କିମ�I ପାସେପାଟ� I



*******



PMJJBY ଦାବି
ସହଭାଗୀ ବୀମାକାରୀ�(partner insurer)

ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ�ା�ଗଡୁକି ପାଇଁ ଯା� ତାଲ�କା
(ସମସ� ଉପଯୁକ� ଦଲ�ଲ, ଉପଯୁକ� ଡକୁ�େମ��   ଗଡୁକି ଯା� ଏବଂ ଖାଲ� ସ�ାନଗଡୁକି ପୂରଣ କରିବାକୁ 

େହବ)
 

01 ଖାତାଧାରୀ� ନାମ  (ବୀମା ଭ� କ� ବ�କି� )I  
02 ମାଷ�ର ପଲ�ସି ନମ�ର I  
03 ବ�ା� ଆକାଉ�� ନମ�ର I  
04 ଯା� ଏବଂ ନଶିି�ତକରିବାକୁ େହବ େଯ ମୃତ� � ର ତାରିଖ ପଲ�ସି  ଅବଧ� ମ�େର ଅଛି |  

 

0 5 ବ�ା� ଆକାଉଣ�ର� ପି�ମିୟମର େଡବ�ି ତାରିଖ I

( ପାସବୁ� ର certified କପି  ଦାଖଲ କରିବାକୁ େହବ)
 
ବୀମାକାରୀ�ୁ ପି�ମିୟମ ଅଥ� ଦାଖଲ ତାରିଖ I
 

…… /…..../… ..I

.... /…....../… ..I

0 6 େଯାଗ�ତା ଯା� କରିବାକୁ ନମି�ଲ�ଖ�ତ ଡକୁ�େମ�� ଦାଖଲକରିବାକୁ  େହବ
 

ବ�ା� ସହତି ବୀମାକାରୀ� ନମି�ଲ�ଖ�ତ KYC ଡକୁ�େମଣ� ମ�ର�  େଯ େକୗଣସି
ଡକୁ�େମ��  େପୖଠ କରିବାକୁ େହବ I
ଆଧାର  କାଡ� କିମ�ା  ଫେଟା ପରିଚୟ ପତ�  କିମ�ା ମନେରଗା କାଡ� କିମ�ା ଡ� ାଇଭ��
ଲାଇେସନ� କିମ�ା PAN କାଡ� କିମ�ା ପାସେପାଟ� I

 
େଯାଜନାର େଯାଗ�ତା ଅନୁଯାୟୀ ବୀମାଭ� କ� ବୟସ |
 

 

07 ନମି�ଲ�ଖ�ତ ଦଲ�ଲଗଡ଼ୁକି ସହତି ଦାଖଲ େହାଇଥ�ବା ଦାବି ଫମ� ସ�ୂଣ� ପୂରଣ େହାଇଛି
କି ନାହ� ଯା� କରିବାକୁ େହବ I
କ) ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ମୃତ� � ପ�ମାଣ (ଯଦି ପଲ�ସେିର େଯାଗେଦବା / ପୁନଃ

େଯାଗଦାନର 45 ଦନି ମ�େର ମୃତ� � �ଏ େତେବ ଦୁଘ�ଟଣା େହତ� ମୃତ� �
ପ�ମାଣ)      

ଖ) ମୃତ ସଦସ� ନାମା�ନ କିମ�ା ଆଧାର / ଦାବଦିାର� ଆଧାର ନମ�ର ଏବଂ ପା�
ନମ�ର I     

ଗ)  ମେନାନୀତ ବ�କି� /ନଯିକୁ� ବ�କି� /ଦାବଦିାର/� ସମ��େର KYC ଡକୁ�େମ�� I
 

ଘ) ପାସବୁ� ର ପ�ଥମ ଦୁଇଟି ପୃଷ�ା, କିମ�ା ଆକାଉ�� ବବିରଣୀ େଦଖାଉଥ�ବା ବ�ା�
ଆକାଉ�� େଷ�ଟେମଣ�, କିମ�I ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� / ଦାବଦିାର�
ଖାତାର ବାତ�ି େଚ� |     

 

ଙ) ମେନାନୀତ ବ�କି��ର ମୃତ� � ପ�ମାଣ , ଯଦି ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ�
ସଦସ�� ପୂଵ�ର� ମୃତ� � ବରଣ କରିଥ�େବ |      

ଚ) ଦାବଦିାର, ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ େହବାର ପ�ମାଣ, ଯଦି ଦାବଦିାର,
ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� ବ�ତୀତ ଅନ� ଅଟନି� |       

 



ଛ) ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଗ�ୀମ ରସଦି, ଯଥାଥ�େର ପୂରଣ ଏବଂ ଦସ�ଖତ କାରିବାକୁ
େହବ I      

 
08 ମେନାନୀତ ବ�କି� / ଦାବଦିାର� ବବିରଣୀ ଯା� |

 
କ ) ନାମେଲଖା ତଥ� / ଫମ�ର� ମେନାନୀତ ବ�କି�� ବବିରଣୀ ଯା� କର�� |

ଖ ) ନଶିି�ତ କର�� େଯ ପ�ାଥ�ୀ ନାବାଳକ ନୁହଁନି� | ନାବାଳକ େ�ତ�େର ନାମେଲଖା
ଫମ�େର ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ଦ� ାରା ନାମିତ ନଯିକୁ�ବ�କି� ଦାବଦିାର େହେବ |
ଗ ) ଯଦି େକୗଣସି ନାମା�ନ ନାହ� କିମ�ା ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ� ସଦସ��
ପୂବ�ର� ମୃତ� � ବରଣ କରିଛନି� , ଦାବଦିାର, ସଦସ�� ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀମାନ�
ମ�ର� ଜେଣ େହେବ I
ଘ) ମେନାନୀତ ବ�କି� / ଦାବଦିାର� ଦ� ାରା ଦାଖଲ େହାଇଥ�ବା KYC ପ�ମାଣ ଯା�
କର�� I | 
ଗ�ହଣୀୟ KYC ଡକୁ�େମଣ� ନମି�ଲ�ଖ�ତ ମ�ର� େଯ େକୗଣସି ଟି େହାଇପାେର:

ଆଧାର କାଡ� କିମ�ାଫେଟା ପରିଚୟ ପତ� କିମ�ା ମନେରଗା କାଡ� କିମ�ା ଡ� ାଇଭ�ଂ
ଲାଇେସନ� କିମ�ା ପା� କାଡ� କିମ�ା ପାସେପାଟ� |

ଙ ) ପାସବୁ� ର ପ�ଥମ ଦୁଇଟି ପୃଷ�ା ଏବଂ ନଶିି�ତ େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ ବ�କି� /
ନଯିକିୁ�ବ�କି� / ଦାବୀକାରୀ� ବ�ା� ଆକାଉ�� ବବିରଣୀ, କିମ�ା ଆେବଦନକାରୀ�
ବାତଲି େଚକ I

 

 

09 ପୂବ�ର� ଉକ� ଦାବକୁି ବ�ା� ଦ� ାରା ବୀମାକାରି ନକିଟକୁ ପଠାଯାଇ ନାହ� ଏହା ନଶିି�ତ
କରିବାକୁ େହବ I

 

10 ବ�ା� ଦାବି ପ�ାପ� େହବାର 7 (ସାତ) ଦନି ମ�େର ,ଦାବି ଦସ�ାବଜି ଏବଂ ଦସ�ଖତ
େହାଇଥ�ବା େଚକଲ�ଷ�କୁ ଅଂଶୀଦାର ବୀମାକାରୀ� ନ�ି�ଷ� ଇେମଲ/ଆପକୁ
ପଠାଇବାକୁ େହବ I  

 

11 ବ�ା�କୁ ଜନସରୁ�I େପାଟ�ାଲେର ଦାବି ତଥ� ଅପେଲା� କରିବାକୁ େହଵ I  

 
(ଦସ�ଖତ)

ପ�ାଧ�କୃତ ବ�ା� ଅଧ�କାରୀ� ନାମ ଏବଂ ପଦବୀ

ତାରିଖ:

ଅଫ�� ସ�ି |
ଟପି�ଣୀ:
 

1 ନଯିକୁ� ବ�କି� େହଉଛନି� ମୃତ ସଦସ�� ଦ� ାରା ତା� PMJJBY ନାମେଲଖା ଫମ�େର ନାମିତ ବ�କି� େଯଉଠଁାେର ମେନାନୀତ
ବ�କି� ନାବାଳକ |

2 େଯଉଠଁାେର େକୗଣସି ନାମା�ନ ନାହ� କିମ�ା ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ପୂବ�ର� ମୃତ� � ବରଣ କରିଥ�େବ, ଦାବଦିାର



ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ େହାଇଥ�େବ ଏବଂ ଏକ ଦ� ଅଦାଲତ କିମ�ା ପ�ାଧ�କରଣ ଦ� ାରା ଉ�ରାଧ�କାରୀ ପ�ମାଣପତ� କିମ�ା
ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ ପ�ମାଣପତ� ଦାଖଲ କରିଥ�େବ |

3.ଦୁଘ�ଟଣା ଅଥ� େହଲା : ବାହ�, ହଂିସା�କ ଏବଂ ଦୃଶ�ମାନ ଉପାୟ ଦ� ାରା ହଠା�, ଅପ�ତ�ାଶିତ ଏବଂ ଅନ�ିାକୃତ ଘଟଣା ଘଟବିା
| ଦୁଘ�ଟଣା େର ମୃତ� � ବ�ତୀତ ପଲ�ସେିର େଯାଗେଦବା / ପୁନଃ େଯାଗଦାନ ତାରିଖ ଠାର� 45 ଦନି ମ�େର ମୃତ� � ଘଟେିଲ
େକୗଣସି ଦାବି େଦୟ ପ�ଦାନ କରାଯିବ ନାହି |

4.ମୃତ� � ର ପ�ମାଣେର େଯେକୗଣସି ନମି�ଲ�ଖ�ତ ଡକୁ�େମଣ� ଦାଖଲ େହାଇପାେର:

(i) ମୃତ� � ପ�ମାଣପତ� (ସ�ାନୀୟ ଅ�ଳ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର� ଦ� ାରା ନଯିକୁ� ଜନ� ଏବଂ ମୃତ� � େରଜି��ାର� ଦ� ାରା ଜାରି)      

(ii) ମୃତ ବ�କି�� ସମ��େର ହସି�ଟା� ଡସିଚାଜ� ସାରାଂଶ / ପ�ମାଣପତ� , ତା� ନାମ, ପିତା� / ସ�ାମୀ� ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ
ମୃତ� � ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ କାରଣ ଉେଲ� ଖ କାରିବାକୁ େହବ |    

(iii) େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଚକିି�ା କରିଥ�ବା ପ��କୃତ ଡାକ�ର (ଭାରତୀୟ ଚକିି�ା ପରିଷଦ ସହତି) ମୃତ ବ�କି�� କ�ମା�େର
େଦଇଥ�ବା ତା�ର ନାମ ଉେଲ� ଖ, ବାପା ର / ସ�ାମୀ ର ନାମ, ଠିକଣା, ତାରିଖ, ମୃତ� � ସମୟ ଏବଂ ମୃତ� � ର କାରଣ I
େକ�� କିମ�ା ରାଜ� ସରକାର� େଗେଜେଟ� ଅଧ�କାରୀ କିମ�ା ମୃତ ଆକାଉଣ�େହାଲ� ର ବ�ା�ର ଜେଣ ଅଧ�କାରୀ କିମ�ା
ପବି� � େସକ�ର ବ�ା� କିମ�ା ସରକାରୀ େ�ତ� ବୀମାକାରୀ� ଦ� ାରା ତା� ସଲି ସହତି ଦସ�ଖତ େହବା ଉଚ�ି |  

(iv)ସ�ୃକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ��� / କେଲକ�ର / େଡପୁଟି କମିଶନର� ଦ� ାରା କିମ�ା ତା� ଦ� ାରା ଅନୁେମାଦତି େକୗଣସି
କାଯ��ନବି�ାହୀ ମାଜିେ��� (ଅତରିିକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ���, ସ�-ଡଭି�ଜନାଲ ମାଜିେ���, ତହସଲିଦାର / ତାଲୁକଦାର
ଇତ�ାଦ)ି ଦ� ାରା ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ସମ��େର େଯାଜନା ପାଇଁ ଦାବି ସମାଧାନ ପ�କି�ୟାେର ଧାଯ�� େହାଇଥ�ବା ଫମ�େର
ତା� ପ�ମାଣପତ� ପ�ଦାନ କରିବାକୁ େହବ ।

5.ଦୁଘ�ଟଣା ଜନତି ମୃତ� � ର କାରଣ େର ନମି�ଲ�ଖ�ତ େଯେକୗଣସି ଡକୁ�େମଣ� େହାଇପାେର:

(i) ଉପେରାକ� ମୃତ� � ପ�ମାଣ ପାଇଁ ତାଲ�କାଭ� କ� େଯେକୗଣସି ଡକୁ�େମଣ� ସହ 4 (a) FIR କିମ�ା ପ�ାନାମା ଏବଂ (b)
ଶବବ�ବେଛଦ ରିେପାଟ� I

(ii) ସ�ୃକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ��� / କେଲକ�ର / େଡପୁଟି କମିଶନର� ଦ� ାରା କିମ�ା ତା� ଦ� ାରା ଅନୁେମାଦତି େକୗଣସି
କାଯ��ନବି�ାହୀ ମାଜିେ��� (ଅତରିିକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ���, ସ�-ଡଭି�ଜନାଲ ମାଜିେ���, ତହସଲିଦାର / ତାଲୁକଦାର ଇତ�ାଦ)ି
ଦ� ାରା ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ସମ��େର େଯାଜନା ପାଇଁ ଦାବି ସମାଧାନ ପ�କି�ୟାେର ଧାଯ�� େହାଇଥ�ବା ଫମ�େର ତା�
ପ�ମାଣପତ� ପ�ଦାନ କରିବାକୁ େହବ ।               

(iii) ସାପ କାମୁଡ଼ବିା / ଗଛର� ଖସଯିିବା ଇତ�ାଦି ମୃତ� � ଘଟଣାେର ଡାକ�ରଖାନାର େରକଡ�େର ମୃତ ସଦସ�� ନାମ, ପିତା� /
ସ�ାମୀ� ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ମୃତ� � ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ କାରଣ ଦଶ�ାଇବାକୁ େହବ । 5(1) ର କ� ମିକ ସଂଖ�ା (a) ଏବଂ
(b) ପରିବେ�� ହସି�ଟାଲ େରକଡ� ବା�ତା ମୂଳକ ଅେଟ I

6 ଏହି ସଚୂନା ଆକାଂ�ିତ କି�� ବା�ତାମୂଳକ ନୁେହଁ |

7 (ମେନାନୀତ ବ�କି� /ନଯିକୁ� ବ�କି�/ ) ଦାବଦିାର � ପରିଚୟ ପ�ତଷି�ା ପାଇଁ ଡକୁ�େମଣ�: ଆଧାର କାଡ� କିମ�ା େଫାେଟା ପରିଚୟ
ପତ� କିମ�ା ମନେରଗା କାଡ� କିମ�ା ଚାଳନା ଲାଇେସନ�  କିମ�ା PAN କାଡ� କିମ�I ପାସେପାଟ� I

 
*******

 



PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA (PM JJ BY)

ଦାବି ପ�ଣାଳୀ
 

1) ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ମୃତ� �ର ତ�ରନ� ପେର ଦାବ ିଫମ� ମେନାନୀତ ବ�କି� /ନଯିକୁ� ବ�କି� (ନାବାଳକ େ�ତ�େର)
ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ ଦ� ାରା ମୃତ� �ର 30 ଦନି ମ�େର ସଂପୃକ� ବ�ା� ଶାଖାେର ଦାଖଲ କରିେବ |       

2) ଦୁଘ�ଟଣା େର ମୃତ� � ବ�ତୀତ ପଲ�ସେିର େଯାଗେଦବା / ପୁନଃ େଯାଗଦାନ (ଥେର ପଲ�ସି ଛାଡବିା ପେର ପୁନଃ
ନାମେଲଖା େ�େତ� କିମ�ା ପଲ�ସରି ବଳିମ� ନବୀକରଣ େ�ତ�େର) ତାରିଖ ଠାର� 45 ଦନି ମ�େର ମୃତ� � ଘଟେିଲ େକୗଣସି ଦାବି
େଦୟ ପ�ଦାନ କରାଯିବ ନାହି |

3) ବ�ା�କୁ ଯା� ଏବଂ ନଶିି�ତ କରିବାକୁ େହବ େଯ  ଦାବି ଫମ�କୁ ପ�ମାଣ କର� ଥ�ବା ନମି�ଲ�ଖ�ତ ତ ଦଲ�ଲଗଡ଼ୁକି ଦାଖଲ
େହାଇଛି I    

କ) ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ମୃତ� � ପ�ମାଣ (ଯଦି ପଲ�ସେିର େଯାଗେଦବା / ପୁନଃ େଯାଗଦାନର 45 ଦନି ମ�େର ମୃତ� � �ଏ
େତେବ ଦୁଘ�ଟଣା େହତ� ମୃତ� � ପ�ମାଣ)

ଖ) ମୃତ ସଦସ�/ମେନାନୀତ ବ�କି�/ନଯିକୁ� ବ�କି� �ର ଆଧାର ନମ�ର ଏବଂ ପା� ନମ�ର I
ଗ) ମେନାନୀତ ବ�କି� /ନଯିକୁ� ବ�କି� /ଦାବଦିାର/� ସମ��େର KYC ଡକୁ�େମ�� I

ଘ) ପାସବୁ� ର ପ�ଥମ ଦୁଇଟି ପୃଷ�ା, କିମ�ା ଆକାଉ�� ବବିରଣୀ େଦଖାଉଥ�ବା ବ�ା� ଆକାଉ�� େଷ�ଟେମଣ�, କିମ�I
ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� / ଦାବଦିାର� ଖାତାର ବାତ�ି େଚ� |

ଙ) ମେନାନୀତ ବ�କି��ର ମୃତ� � ପ�ମାଣ , ଯଦି ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ପୂଵ�ର� ମୃତ� � ବରଣ କରିଥ�େବ |

ଚ) ଦାବଦିାର, ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ େହବାର ପ�ମାଣ, ଯଦି ଦାବଦିାର, ମେନାନୀତ ବ�କି� / ନଯିକୁ� ବ�କି� ବ�ତୀତ
ଅନ� ଅଟନି� |

ଛ) ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଗ�ୀମ ରସଦି, ଯଥାଥ�େର ପୂରଣ ଏବଂ ଦସ�ଖତକାରିବାକୁ େହବ I
  

 
4) ବ�ା�ର ସ�ୀକୃତପି�ାପ� ଅଧ�କାରୀ ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ଆକାଉଣ� ଯା� କରିେବ ଏବଂ ଅେଟା-େଡବ�ି ନ�ି�ଷ�ତା ଏବଂ
ଆକାଉ�� ବବିରଣୀ, ନାମା�ନ, ପି�ମିୟମ େଦୟ େପୖଠ ର ବବିରଣୀ ବୀମାକାରୀ�ୁ ନଶିି�ତ ପ�ଦାନ କରିେବ I ବ�ା�
େରକଡ� ର� ଏବଂ ନାମେଲଖା ତଥ� ର�   ଦାବି ଫମ�େର ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ବବିରଣୀ ପୂରଣ କରିେବ I ଦାବି ଫମ� ଏବଂ
ଦାବି ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଥ�ବା ଯା� ତାଲ�କାେର ପୂରଣ େହଇଥ�ବା ତଥ� ର ସତ�ାସତ� ପ�ମାଣ କରିେବ I
 
5)  ଦାବଦିାର� ପରିଚୟ ପ�ତଷି�ା କରିବା ପାଇଁ ବ�ା� KYC ଡକୁ�େମଣ� ଯା� କରି ନଶିି�ତ ର� େପ ବୀମାକାରୀ �ୁ

ଅବଗତ କରାଇେବ I  ଉକ� ବୀମାଭ� କ�  ସଦସ� � ଦାବି ବ�ା� ଦ� ାରା ଅଂଶୀଦାର ବୀମାକରୀ ନକିଟକୁ ପଠାଯାଇ ନାହ� େବାଲ�
ନଶିି�ତ କରିେବ I         

 
6) ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାର 7 (ସାତ) ଦନି ମ�େର ବ�ା� ଅଂଶୀଦାର, ବୀମାକାରୀ� ନ�ି�ଷ� ଇେମଲ id / ଆପ

ଜରିଆେର  ଇେଲେ��ାନକି ମା�ମେର ଦାବି ଦଲ�ଲଗଡ଼ୁକୁି ପଠାଇେବ |             
 

7 ) ବୀମାକାରୀ ଯା� କରିେବ ଏବଂ ନଶିି�ତ କରିେବ େଯ ବୀମାଭ� କ� ବ�କି�� ପାଇଁ ପି�ମିୟମ େଦୟ େପୖଠ କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ବୀମାଭ� କ� ବ�କି� ମାଷ�ର ପଲ�ସେିର ବୀମାଭ� କ� ବ�କି�� ତାଲ�କାେର ଅନ�ଭ�� କ� ଅଛନି� |             

 
8 )  PM JJ BY ଅଧୀନେର ଥ�ବା ଏହି ଦାବକୁି  ଅନ� େକୗଣସି ବୀମାକାରୀ� �Iରା ପ�ଦାନ କରାଯାଇଛ ିକି ନାହ� ତାହା

ମ� ବୀମାକାରୀ ନଶିି�ତ କରିେବ । ଯଦି ପ�ାପ� ଅଥ� ପ�ଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ବୀମାକାରୀ ଏହି ଦାବକୁି ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରିପାରନି�
|               



 
9 ) ବ�ା� ଠାର� ଦାବି ଫମ� ପ�ାପ� େହବାର 7 (ସାତ) ଦନି ମ�େର ମାଷ�ର ପଲ�ସି ଜାରି କରିଥ�ବା ବୀମା କ�ାନୀ �Iରା
ଦାବି ପ�କି�ୟାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବୀମାରାଶି ପ�ଦାନ କରାଯିବ I

1୦ ) ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ନଷି�ତି େହାଇ ପ�ାପ�  ବୀମାରାଶି  ମେନାନୀତ ବ�କି�/ ନଯିକୁ�  ବ�କି�/ ଆଇନଗିତ ଦାବଦିାର�  ବ�ା�
ଖାତା କୁ  ପଠାଯିବ I

1 1) ଯଦି େକୗଣସି ନାମା�ନ ନାହ� କିମ�ା ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ପୂବ�ର� ମୃତ� � ବରଣ କରିଥ�େବ େତେବ
େଯାଗ� େକାଟ� / ପ�ାଧ�କରଣର� ଉ�ରାଧ�କାର ପ�ମାଣପତ� / ଆଇନଗିତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ ପ�ମାଣପତ� ଦାଖଲ କରିବା ପେର
ବୀମାଭ� କ� ବ�କି�� ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ�ୁ ପ�ାପ�  ଦାବି ପରିମାଣ ପ�ଦାନ କରାଯିବ |             
 

1 2 ) େଦୟ ପ�ଦାନ / ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରାଯାଉନା କାହ�କି, ବୀମାକାରୀ ଜନ ସରୁ�ା େପାଟ�ାଲେର ତଥ� ଅପେଲା� କରିବା
ସହତି ବ�ା�କୁ ଏକ ଇେମଲ / ଆ� ଆଧାରିତ ବବିରଣୀ େଦେବ ଏବଂ ଦାବଦିାର� େମାବାଇଲକୁ ଏକ େମେସ� ଆଲଟ�
ପଠାଇେବ |             

 
1 3 ) ସ�ୂଣ� ଭାେବ ପୂରଣ େହାଇଥ�ବା ଦାବି ଫମ� ସବ�ାଧ�କ 7 ଦନି ମ�େର ବ�ା� ବୀମା କ�ାନୀ କୁ ପଠାଇବା ଦରକାର
ଏବଂ ସବ�ାଧ�କ 7 ଦନି ମ�େର ବୀମା କ�ାନୀ ଦାବି କୁ ଅନୁେମାଦନ କରି ବୀମାରାଶି ପ�ଦାନ କରିେବ I

14) େଯାଜନାେର ବ�ା� ସହଭାଗୀ ବୀମାକାରି କୁ ନ�ି�ଷ� ସମୟ ମ�େର ସଭ� � ଖାତା ର� ପି�ମିୟମ େଡବ�ି କରି
େଦୟ େପୖଠ ନକେଲ ଦାବରି ଉ�ରଦାୟୀତ� ବ�ା� ବହନ କରିବ I ଯଦି ପି�ମିୟମ ଧାଯ�� ତାରିଖ କିମ�ା ପୂବ�ର� ବୀମାଭ� କ�
ସଦସ�� ଆକାଉଣ�ର� େଡବ�ି େହଇ ଧାଯ�� ସମୟ ମ�େର ବୀମାକାରୀ�ୁ ପଠାଯାଇ ନାହ� େତେବ ଏହି ଦାବରି ଦାୟିତ�
େନବା ବ�ା� ର କତ�ଵ� ଅେଟ I       

 
15. ଚାଲୁଥ�ବା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷି�େର ରଖ� ମୃତ� � ର ବକିଳ� ପ�ମାଣ ଗ�ହଣ କରିବା ପାଇଁ ଛଅ ମାସ େକାହଳନୀତି ରଖା ଯାଇଛି

(ଅଥ�ା� 30.11.2021 ପଯ��ନ� ) କିମ�ା ପରବ��ୀ ଆେଦଶ ପଯ��ନ�  କାୟମ ରହବି I ବଚିାରାଧୀନ ଦାବଗିଡୁକି ମ�
େକାହଳନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧାନ େହାଇପାେର |             

ଟପି�ଣୀ:

1 ନଯିକୁ� ବ�କି� େହଉଛନି� ମୃତ ସଦସ�� ଦ� ାରା ତା� PMJJBY ନାମେଲଖା ଫମ�େର ନାମିତ ବ�କି� େଯଉଠଁାେର ମେନାନୀତ
ବ�କି� ନାବାଳକ |

2େଯଉଠଁାେର େକୗଣସି ନାମା�ନ ନାହ� କିମ�ା ମେନାନୀତ ବ�କି� ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ପୂବ�ର� ମୃତ� � ବରଣ କରିଥ�େବ, ଦାବଦିାର
ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ େହାଇଥ�େବ ଏବଂ ଏକ ଦ� ଅଦାଲତ କିମ�ା ପ�ାଧ�କରଣ ଦ� ାରା ଉ�ରାଧ�କାରୀ ପ�ମାଣପତ� କିମ�ା
ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ�କାରୀ ପ�ମାଣପତ� ଦାଖଲ କରିଥ�େବ |

3.ଦୁଘ�ଟଣା ଅଥ� େହଲା : ବାହ�, ହଂିସା�କ ଏବଂ ଦୃଶ�ମାନ ଉପାୟ ଦ� ାରା ହଠା�, ଅପ�ତ�ାଶିତ ଏବଂ ଅନ�ିାକୃତ ଘଟଣା ଘଟବିା
| ଦୁଘ�ଟଣା େର ମୃତ� � ବ�ତୀତ ପଲ�ସେିର େଯାଗେଦବା / ପୁନଃ େଯାଗଦାନ ତାରିଖ ଠାର� 45 ଦନି ମ�େର ମୃତ� � ଘଟେିଲ
େକୗଣସି ଦାବି େଦୟ ପ�ଦାନ କରାଯିବ ନାହି |

4.ମୃତ� � ର ପ�ମାଣେର େଯେକୗଣସି ନମି�ଲ�ଖ�ତ ଡକୁ�େମଣ� ଦାଖଲ େହାଇପାେର:

(i) ମୃତ� � ପ�ମାଣପତ� (ସ�ାନୀୟ ଅ�ଳ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର� ଦ� ାରା ନଯିକୁ� ଜନ� ଏବଂ ମୃତ� � େରଜି��ାର� ଦ� ାରା ଜାରି)
(ii) ମୃତ ବ�କି�� ସମ��େର ହସି�ଟା� ଡସିଚାଜ� ସାରାଂଶ / ପ�ମାଣପତ� , ତା� ନାମ, ପିତା� / ସ�ାମୀ� ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ

ମୃତ� � ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ କାରଣ ଉେଲ� ଖ କାରିବାକୁ େହବ |



(iii) େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଚକିି�ା କରିଥ�ବା ପ��କୃତ ଡାକ�ର (ଭାରତୀୟ ଚକିି�ା ପରିଷଦ ସହତି) ମୃତ ବ�କି�� କ�ମା�େର
େଦଇଥ�ବା ତା�ର ନାମ ଉେଲ� ଖ, ବାପା ର / ସ�ାମୀ ର ନାମ, ଠିକଣା, ତାରିଖ, ମୃତ� � ସମୟ, ମୃତ� � ର କାରଣ I େକ��
କିମ�ା ରାଜ� ସରକାର� େଗେଜେଟ� ଅଧ�କାରୀ କିମ�ା ମୃତ ଆକାଉଣ�େହାଲ� ର ବ�ା�ର ଜେଣ ଅଧ�କାରୀ କିମ�ା ପବି� �
େସକ�ର ବ�ା� କିମ�ା ସରକାରୀ େ�ତ� ବୀମାକାରୀ� ଦ� ାରା ତା� ସଲି ସହତି ଦସ�ଖତ େହବା ଉଚ�ି |

(iv)ସ�ୃକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ��� / କେଲକ�ର / େଡପୁଟି କମିଶନର� ଦ� ାରା କିମ�ା ତା� ଦ� ାରା ଅନୁେମାଦତି େକୗଣସି
କାଯ��ନବି�ାହୀ ମାଜିେ��� (ଅତରିିକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ���, ସ�-ଡଭି�ଜନାଲ ମାଜିେ���, ତହସଲିଦାର / ତାଲୁକଦାର
ଇତ�ାଦ)ି ଦ� ାରା ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ସମ��େର େଯାଜନା ପାଇଁ ଦାବି ସମାଧାନ ପ�କି�ୟାେର ଧାଯ�� େହାଇଥ�ବା ଫମ�େର
ତା� ପ�ମାଣପତ� ପ�ଦାନ କରିବାକୁ େହବ ।

5.ଦୁଘ�ଟଣା ଜନତି ମୃତ� � ର କାରଣ େର ନମି�ଲ�ଖ�ତ େଯେକୗଣସି ଡକୁ�େମଣ� େହାଇପାେର:

(i) ଉପେରାକ� ମୃତ� � ପ�ମାଣ ପାଇଁ ତାଲ�କାଭ� କ� େଯେକୗଣସି ଡକୁ�େମଣ� ସହ 4 (a) FIR କିମ�ା ପ�ାନାମା ଏବଂ (b)
ଶବବ�ବେଛଦ ରିେପାଟ� I

(ii) ସ�ୃକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ��� / କେଲକ�ର / େଡପୁଟି କମିଶନର� ଦ� ାରା କିମ�ା ତା� ଦ� ାରା ଅନୁେମାଦତି େକୗଣସି
କାଯ��ନବି�ାହୀ ମାଜିେ��� (ଅତରିିକ� ଜିଲ� ା ମାଜିେ���, ସ�-ଡଭି�ଜନାଲ ମାଜିେ���, ତହସଲିଦାର / ତାଲୁକଦାର ଇତ�ାଦ)ି
ଦ� ାରା ବୀମାଭ� କ� ସଦସ�� ସମ��େର େଯାଜନା ପାଇଁ ଦାବି ସମାଧାନ ପ�କି�ୟାେର ଧାଯ�� େହାଇଥ�ବା ଫମ�େର ତା�
ପ�ମାଣପତ� ପ�ଦାନ କରିବାକୁ େହବ ।

(iii) ସାପ କାମୁଡ଼ବିା / ଗଛର� ଖସଯିିବା ଇତ�ାଦି ମୃତ� � ଘଟଣାେର ଡାକ�ରଖାନାର େରକଡ�େର ମୃତ ସଦସ�� ନାମ, ପିତା� /
ସ�ାମୀ� ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ମୃତ� � ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ କାରଣ ଦଶ�ାଇବାକୁ େହବ । 5(1) ର କ� ମିକ ସଂଖ�ା (a) ଏବଂ
(b) ପରିବେ�� ହସି�ଟାଲ େରକଡ� ବା�ତା ମୂଳକ ଅେଟ I

6ଏହି ସଚୂନା ଆକାଂ�ିତ କି�� ବା�ତାମୂଳକ ନୁେହଁ |

7 (ମେନାନୀତ ବ�କି� /ନଯିକୁ� ବ�କି� )ଦାବୀଦାର� ପରିଚୟ ପ�ତଷି�ା ପାଇଁ ଡକୁ�େମଣ�: ଆଧାର କାଡ� କିମ�ା େଫାେଟା ପରିଚୟ ପତ�
କିମ�ା ମନେରଗା କାଡ� କିମ�ା ଚାଳନା ଲାଇେସନ� କିମ�ା PAN କାଡ� କିମ�I ପାସେପାଟ� I

*******


