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પીએમ�ડ�વાયની દાવાની પ્ર�ક્રયા
A. પ્રસ્તાવના
માનનીય પ્રધાનમંત્રીએ 15મી ઑગસ્ટ, 2014 ના રોજ તેમના સ્વતંત્રતા �દવસનાં ભાષણમાં નાણાક�ય સમાિવષ્ટનાં
એક વ્યાપક પ્રોગ્રામની �હ�રાત કર� � િવશાળ સંખ્યામાં લોકોને લ�ય કર� છે �ઓ હાલમાં પ્રાથિમક નાણાક�ય
સેવાઓથી પણ વં�ચત છે . પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (પીએમ�ડ�વાય) દર� ક પ�રવારને એક � ૂળ� ૂત બ�ક ખા� ું
પ્રદાન કરવા માટ� ક� �મની પાસે હ� �ુધી એક ખા� ું પણ નહો� ું તેઓ માટ� સેટ કરવામાં આવી છે . બ�ક ખા� ું 1 લાખ
�િપયાના �બલ્ટ-ઇન આક�સ્મક કવર સાથેના એક �પે ડ��બટ કાડર્ સાથે આવે છે .
તાર�ખ 28.08.2014 ના રોજ પીએમ�ડ�વાય યોજનાના લ�ચ દરિમયાન નવી �દલ્હ� ખાતે માનનીય પ્રધાનમંત્રીએ
�પે કાડર્ સાથે �. 30,000/- ના એક લાઇફ કવરની ઘોષણા કર� છે , તે તમામ લોકો માટ� �ઓ 15મી ઑગસ્ટ, 2014
થી 26મી �ન્�ુઆર�, 2015 ના સમયગાળા દરિમયાન પહ�લીવાર એક બ�ક ખાતા માટ� સબ્સ્ક્રાઇબ કર� રહ્યાં હોય.
આ �. 30,000/- �ું �વન વીમા કવર પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના હ�ઠળ� ંુ લાઇફ કવર, કહ�વાય છે , � �વન
વીમાદારનાં કોઈપણ કારણસર થયેલા � ૃત્�ુ પર, � ૃતકના �ુ�ુંબને �વન વીમા કવર આપશે. યોજનાનો ઉદ્દે શ્ય તે
પ�રવારોને �ુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો છે �ઓને પ્રત્યક્ષ વીમો પરવડ� શકતો નથી, ખાસ કર�ને શહ�ર� ગર�બ અને
ગ્રામીણ ગર�બ ક� �ઓ કોઈપણ સામા�જક �ુરક્ષા યોજના હ�ઠળ કવર થયેલા નથી.
B.

વ્યાખ્યાઓ

પીએમ�ડ�વાય

-

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના

એચઓએફ

-

પ�રવારના �ુ�ખયા

�પે કાડર્

-

પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળ ખોલવામાં આવેલ બીએસબીડ�એ ખાતા સાથે
બ�ક દ્વારા �ર� ડ��બટ કાડર્

આધાર કાડર્

-

�ુિનક આઇડ��ન્ટ�ફક�શન ઑથો�રટ� ઑફ ઇ�ન્ડયા (�ુઆઇડ�એઆઇ)
દ્વારા �ર� બાયો-મે�ટ્રક કાડર્

આઈટ� કાયદો, 1961

-

આવકવેરા ધારો, 1961, ભારત સરકાર

આમ આદમી બીમા યોજના

-

ભારત સરકારનાં નાણાક�ય ખાતાની સામા�જક �ુરક્ષા યોજના � � ૃત્�ુ

(એએબીવાય)

પર કાયમી અને �િશક અક્ષમતા લાભો ઉપરાંત �. 30,000/- �ું
અને આક�સ્મક � ૃત્�ુ પર �. 75,000/- �ું �વન વીમા કવર પ્રદાન
કર� છે .
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એએબીવાયના 48 વ્યવસાયો

-

એએબીવાય �વન જોખમ કવર આપેલ પ�રિશષ્ટ એ માં � ૂ�ચબદ્ધ 48
વ્યવસાયો નીચેના વ્ય�ક્તઓને પ્રદાન કરવામાં આવે છે .

� ૂળ� ૂત પાત્રતા શરતો

-

પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળનાં લાભ માટ� પાત્ર થવા માટ� વ્ય�ક્ત દ્વારા
શરતોને પ�ર� ૂણર્ કરવી આવશ્યક છે

એપીબીએસ

-

આધાર પેમેન્ટ્સ �બ્રજ િસસ્ટમ

બાયો - મે�ટ્રક કાડર્

-

આધાર કાડર્ અથવા યોગ્ય અિધકાર� દ્વારા �ર� કોઈપણ કાડર્ ક� �
પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળ એક બીએસબીડ�એ ખા� ુ ખોલાવવા માટ� બ�ક
દ્વારા સ્વીકાયર્ છે .

C.

યોજના હ�ઠળના લાભ

યોજના કોઈપણ કારણસર લાભાથ�ના � ૃત્�ુ પર � ૂકવવાપાત્ર �. 30,000/- ના લાઇફ કવર માટ� પ્રદાન કરવામાં
આવે છે , � પાત્રતા શરતોની પ�ર� ૂણર્તાને આિધન છે :
D.

� ૂળ� ૂત પાત્રતા શરતો
i.

પહ�લીવાર બ�ક ખા� ુ ખોલાવનાર વ્ય�ક્ત, વધારામાં �પે કાડર્ સાથે, 15.08.2014 થી 26.01.2015 �ુધીની
અવિધ દરિમયાન, અથવા અન્ય વધારાની અવિધ ક� � ભારત સરકાર દ્વારા આગળ વધાર� શકાય છે .

ii.

વ્ય�ક્ત સામાન્ય ર�તે �ુ�ુંબનો �ુ�ખયા અથવા �ુ�ુંબનો કમાઉ સભ્ય હોવો જોઈએ અને 18 થી 59 ની વય
�ૂથનો હોવો જોઈએ (એટલે ક� વ્ય�ક્ત ઓછામાં ઓછો 18 વષર્નો હોવો જોઈએ અને તેણે 60 વષર્ � ૂણર્
કર� લા ન હોવા જોઈએ). જો �ુ�ુંબનાં વડા 60 વષર્ ક� તેથી વ�ુ �મરના હોય, તો ઉપર ઉલ્લે�ખત વય
�ૂથમાંની, યોગ્યતાને પાત્ર �ુ�ુંબની બી� કમાઉ વ્ય�ક્તને કવર આપવામાં આવશે.

iii.

વ્ય�ક્ત પાસે બ�ક ખાતાથી �લ�ક કર� � ું કોઈ �પે કાડર્ અને બાયો – મે�ટ્રક કાડર્ હો�ું આવશ્યક છે અથવા જો
પહ�લાથી તે� ું ન હોય તો બ�ક ખાતા સાથે �લ�ક કરવાની પ્ર�ક્રયામાં હો�ું આવશ્યક છે .

iv.

ખા�,ું એક નાના ખાતા સ�હત�ું કોઈપણ બ�ક ખા� ું હોઈ શક� છે .

v.

કવર� જ અસરકારક હોવા માટ�, ઉપરોક્ત �પે કાડર્ મા�્ય હો�ું અને સભ્યના � ૃત્�ુ સમયે લા�ુ હો�ું જોઈએ

vi.

�ુ�ુંબનો કોઈ એક વ્ય�ક્ત બીમા યોજનામાં કવર કરવામાં આવશે અને જો વ્ય�ક્ત બ�િુ વધ કા�્ ર્ સ/ખાતાઓ
ધરાવતો હોય તો તે �કસ્સામાં લાભ ફક્ત કોઈ એક જ કાડર્ હ�ઠળ મં�ૂર કરવામાં આવશે એટલે ક� �ુ�ુંબ
દ�ઠ ફક્ત એક વ્ય�ક્ત, પાત્રતાની શરતોને આધીન, �. 30,000/- �ું કવર મેળવશે.
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vii.

યોજના હ�ઠળ�ું �. 30,000/-�ું લાઇફ કવર શ�આતમાં 5 વષર્નાં સમયગાળા માટ� હશે, એટલે ક� 201920 ના �ુરા થતા નાણાક�ય વષર્ �ુધી. ત્યાર પછ�, યોજનાની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને ત્યાર બાદ
વીમા�ૃત દ્વારા પ્રીિમયમની ભાિવ � ૂકવણીના �ુદ્દા સ�હત તેને ચા�ુ રાખવાના િનયમો અને શરતો યોગ્ય
ર�તે િનધાર્ �રત થશે.

viii. પીએમ�ડ�વાય ખા� ું જો સં�ક્ુ ત હોય તો તે �કસ્સામાં, પ્રથમ ખાતા ધારક એટલે ક� પ્રાથિમક ખાતા ધારક
પાત્રતાની શરતોને આિધન કવર માટ� પાત્ર રહ�શ.ે
E.

અયોગ્ય શ્રેણીઓ
i.

ક�ન્દ્ર સરકાર અને રા�ય સરકારનાં કમર્ચાર�ઓ (સેવામાં અથવા િન� ૃ�) અને તેમના પ�રવારો.

ii.

�હ�ર ક્ષેત્રનાં એકમો, �હ�ર ક્ષેત્રની બ�કો, ક�ન્દ્ર સરકારની મા�લક��ું કોઈ એકમ, રા�ય સરકારની
મા�લક��ું કોઈ એકમ અથવા ક�ન્દ્ર સરકાર અને રા�ય સરકાર દ્વારા સં�ક્ુ ત મા�લક�ના કોઈ એકમના
કમર્ચાર�ઓ (સેવામાં અથવા િન� ૃ�) અને તેમના પ�રવારો.

iii.

�ઓની આવક આવકવેરા ધારો 1961 હ�ઠળ કરપાત્ર છે અથવા �ઓ વાિષ�ક આવક વેરા ર�ટનર્ ભર� છે
અથવા �મની આવકમાંથી ટ�ડ�એસ કપાઈ રહ્યો હોય તે વ્ય�ક્તઓ અને તેમના પ�રવારો.

iv.

યોજના હ�ઠળ િનધાર્ �રત 48 વ્યવસાયોને કવર કરતી આમ આદમી બીમા યોજનામાં સામેલ વ્ય�ક્તઓ
અને તેમના પ�રવારો.

v.

અન્યથા પાત્ર ખાતા ધારકો, �મની પાસે ખાતાની સામે બ�કની કોઈપણ અન્ય યોજનાને લીધે લાઇફ કવર
હોય, તેમણે બંને યોજનાઓમાંથી પસંદ કર�ું પડશે અને ફક્ત એકમાંથી લાભ લઈ શકશે.

vi.
F.

યોજનાની � ૂળ� ૂત પાત્રતા શરતોને � ૂણર્ ન કરતા હોય તે તમામ વ્ય�ક્તઓ.

યોજનામાંથી બહાર નીકળો
60 વષર્ � ૂણર્ કરવા પર વ્ય�ક્ત યોજનામાંથી બહાર થશે, એટલે ક� વ્ય�ક્ત 60 વષર્ � ૂણર્ કર� તે �દવસે અથવા
યોજના બંધ થાય ત્યાર� , � પણ પહ�લા આવતી હોય.

G.

દાવા પતાવટની પ્ર�ક્રયા
a)

�. 30,000/- ની દાવા રકમ નૉિમની(ઓ)ને/ખાતાધારકનાં કા� ૂની વારસને � ૂકવવાપાત્ર છે . વ્ય�ક્તને
જોખમ કવર તેની/તેણીની 18 વષર્ (� ૂણર્) થી તે/તેણી 60 વષર્ � ૂણર્ કર� ત્યાં �ુધી પ્રદાન કરવામાં આવશે
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એટલે ક� પાત્રતા 60 વષર્ � ૂણર્ કરવા પર બંધ થશે અને તે/તેણી 60 વષર્ � ૂણર્ કર� તે �દવસથી
યોજનામાંથી બહાર થશે.
b)

�. 30,000/- ના � ૃત્�ુ દાવા લાભની પતાવટ એલઆઇસીની િન�ુક્ત પેન્શન અને �ુપ સ્ક્ર�મ
(પી�ડ�એસ) ઑ�ફસ દ્વારા કરવામાં આવશે. અ�ુસરવા માટ� ની પ્ર�ક્રયા નીચે �ુજબ હશે:

i.

પ�રિશષ્ટ બી અ�ુસાર દાવા કાગળો સંબિં ધત બ�કની રા�ય શાખા/નોડલ શાખા દ્વારા દાવાઓની પ્ર�ક્રયા
માટ� નાં આ હ�� ુ માટ� િન�ુક્ત એલઆઇસીની િનકટતમ પ�શન એન્ડ �ુપ સ્ક્ર�મ એકમ (પી�ડ�એસ
એકમ) પર સબિમટ કરવામાં આવશે. પી�ડ�એસ એકમોની � ૂચી અહ� પ�રિશષ્ટ ડ� તર�ક� જોડ�લ છે .

ii.

દાવો નૉિમનીને � ૂકવવામાં આવશે � બ�ક ખાતામાં નૉિમની છે . નામાંકનની ગેરહાજર�માં અથવા જો
નૉિમની�ું અવસાન પહ�લાં જ થઈ ગ�ું હોય તો વીમા�ૃત સભ્ય અથવા જો નૉિમની �વનસાથી, બાળક
અથવા માતાિપતા ન હોય તો પછ� ખાતાધારકનાં કા� ૂની વારસદારોએ એલઆઇસીનાં િનયત ફોમ�ટ
(પ�રિશષ્ટ સી1 અને સી2 માં આપેલ)માં શીષર્કના કા� ૂની �ુરાવા સાથે વહ�ચણી કરવા માટ� ક્ષિત� ૂિત�
બોન્ડ સબિમટ કરવો જોઈએ.

iii.

દાવાની રકમ એપીબીએસ મારફતે નૉિમની(ઓ)/કા� ૂની વારસદારનાં બ�ક ખાતા પર ક્ર��ડટ કરવામાં
આવશે એટલે ક� રકમ આધાર કાડર્ નંબરથી �લ�ક કર� લ ખાતા પર ક્ર��ડટ કરવામાં આવશે.

iv.

દાવેદાર દ્વારા દાવા ફોમર્ સી�ું જ કોઈપણ એલઆઇસી ઑ�ફસમાં સબિમટ કરવામાં આવ્�ું હોય તે
�કસ્સામાં, પછ� એલઆઇસી ઑ�ફસ � ૃત ખાતા ધારકથી કનેક્ટ કર� લ બ�કને તરત જ આવશ્યક ચકાસણી
વગેર� સંબિં ધત બ�ક દ્વારા � ૂણર્ કરવા માટ� તે ફોમર્ ફોવર્ડર્ કરશે. સંબિં ધત બ�કની શાખા દાવાની પ્ર�ક્રયા
કરવા માટ� દાવા ફોમર્ને એલઆઇસીના િનકટતમ પીએન્ડ�એસ એકમ પર ફોવર્ડર્ કરશે.

H.

ુ રવા માટ� ની કાયર્વાહ�
બ�કો દ્વારા � ૃત્�ુના દાવાની �ણની પ્રા�પ્ત પર અ�સ

બ�કની સંબિં ધત શાખા ક� �યાં પીએમ�ડ�વાય બચત ખા� ુ પ્રારં �ભક ર�તે ખોલા�ું હ�,ું તેણે એલઆઇસી સાથે દાવો
ન�ધાવવો પડશે. દાવો ન�ધાવતી વખતે, ફોવર્ડર્ કરતી બ�કની શાખા પ્રથમ �ૃ�ષ્ટએ પાત્રતાની શરતોને આધાર� દાવો
� ૂકવવાપાત્ર છે ક� નહ� તેની તપાસ કરશે. આ હ�� ુ માટ� , નીચેના દસ્તાવેજો મંગાવવાની જ�ર હશે:1.

� ૃત સભ્યના � ૃત્�ુ પ્રમાણપત્રની પ્રમા�ણત નકલ.

2.

� ૃત્�ુની તાર�ખે ખાતાધારકની �મર િનધાર્ �રત કરવા માટ� � ૃતકનાં આધાર કાડર્ ની ફોટોકૉિપ. જો આધાર
કાડર્ �ર� થ�ું ન હોય તો પછ� નીચેનામાંથી કોઈપણ એક �મરના � ૂરાવાની ફોટોકૉિપ મંગાવવામાં આવી
શકાય છે :-
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a)

જન્મના પ્રમાણપત્રમાંથી બહાર કાઢ� લેવા

b)

શાળા પ્રમાણપત્રમાંથી બહાર કાઢવા

c)

ર� શન કાડર્

d)

મતદાર�ું ઓળખ કાડર્

જો � ૃતક � ૃત્�ુની તાર�ખ પહ�લા 60 વષર્ � ૂણર્ કર� લે છે , તો પછ� �વન વીમાનો લાભ વ્ય�ક્તને ઉપલબ્ધ
કરાવવામાં આવશે નહ�. તેથી, � ૃત્�ુની તાર�ખે �મર મહત્વ ધરાવે છે .
3.

�પે કાડર્ ની માન્યતા અને લા�ુ �સ્થિતની ચકાસણી (તેની તપાસ કરવામાં આવે છે ક� �પે કાડર્ અવરોિધત
છે ક� નથી).

4.

� ૃતકનાં બીપીએલ કાડર્ અથવા ર� શન કાડર્ ની મદદથી ‘�ુ�ુંબનાં વડા’ની �સ્થિતની અને ઉપરાંત વ્ય�ક્ત
�ુ�ુંબનો કમાઉ સભ્ય છે ક� નહ� તેની ચકાસણી.

5.

ફકરા ઈ માં આપેલ પાત્રતાની શરતો અ�ુસાર � ૃતક અપાત્ર તો નથી તેની ચકાસણી કરવા.

6.

ચકાસણી કરવા ક� � ૃતક ખાતા સામે બ�કની અન્ય કોઈપણ �વન વીમા કવર હ�ઠળ કવર થયેલ છે ક� ક�મ
કારણ ક� લાભ ફક્ત કોઈપણ એક યોજના હ�ઠળ જ પ્રદાન કરવામાં આવશે.

7.

પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળ સં�ક્ુ ત ખાતાધારકોનાં �કસ્સામાં, પ્રથમ ખાતા ધારક (પ્રાથિમક ખાતા ધારક)ને
�વન વીમા કવર પ્રદાન કરવામાં આવશે � પાત્રતાની શરતોને પાત્ર હશે.

8.

દાવા ફોમર્-કમ-�ડસ્ચા� રસીદ યોગ્ય ર�તે ભર� લી (પ�રિશષ્ટ બીમાં આપેલ �ુજબ) :- દાવા ફોમર્નો ભાગ
એ નૉિમની/કા� ૂની વારસદાર/દાવેદાર� � ૂણર્ કરવો પડશે. બ�કનાં અિધ�ૃત અિધકાર� ભાગ બી ભરવાનો
રહ�શ.ે અિધકાર�એ ભાગ સી પર દાવેદારની સહ�ની સાક્ષી આપવી પડશે. બ�કનો િસ�ો દાવા ફોમર્ પર
ઉ�ચત સ્થાન પર લગાવવામાં આવવો જોઈએ. નામાંકનની ગેરહાજર�માં અથવા જો નૉિમની�ું અવસાન
પહ�લાં જ થઈ ગ�ું હોય તો વીમા�ૃત સભ્ય અથવા જો નૉિમની �વનસાથી, બાળક અથવા માતાિપતા ન
હોય તો પછ� ખાતાધારકનાં કા� ૂની વારસદારોએ એલઆઇસીનાં િનયત ફોમ�ટ (પ�રિશષ્ટ સી1 અને સી2
માં આપેલ)માં શીષર્કના કા� ૂની �ુરાવા સાથે વહ�ચણી કરવા માટ� ક્ષિત� ૂિત� બોન્ડ સબિમટ કરવો જોઈએ.

9.

� ૂણર્ કર� લ દાવા ફોમર્ (ભાગ એ,બી અને સી) િનકટતમ એલઆઇસીની પીએન્ડ�એસ એકમ પર નીચેના
દસ્તાવેજો સાથે ફોવર્ડર્ કર�ું પડશે.
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a) � ૃત સભ્યનાં � ૃત્�ુ પ્રમાણપત્રની પ્રમા�ણત નકલ.
b) � ૃત વ્ય�ક્તના આધાર કાડર્ ની પ્રમા�ણત ફોટોકૉિપ.
c) દાવો કરનારના આધાર કાડર્ ની પ્રમા�ણત ફોટોકૉિપ.
ઉપર ઉલ્લે�ખત તમામ દસ્તાવેજો સાથે દાવા ફોમર્ની અમાર� પીએન્ડ�એસ એકમની પ્રા�પ્ત પર,
પીએન્ડ�એસ એકમ પાત્રતાને આિધન નૉિમની/કા� ૂની વારસદારોની તરફ�ણમાં, આધારથી �લ�ક કર� લ બ�ક
ખાતા પર � ૃત્�ુ દાવા પ્રા�પ્તઓને ક્ર��ડટ કર�ને દાવાની પતાવટ કરશે.
I.

ુ રવા માટ� ની કાયર્વાહ�
એલઆઇસી દ્વારા દાવાની �ણની પ્રા�પ્ત પર અ�સ

બ�કો પાસેથી દાવા પત્રક મળતાં, આવકની જ�ર� પ્ર�ક્રયા કયાર્ પછ�, પીએન્ડ�એસ એકમના વપરાશકતાર્ એ નીચેના
પગલાંઓ લેવા:
1.

ચકાસણી કરો ક� દાવા પત્રક તમામ સંદભર્માં ભર� � ું છે અને � ૃત વ્ય�ક્ત બ�ક દ્વારા સબિમટ કર� લા
દસ્તાવેજોના આધાર� યોગ્યતાના માપદં ડ પ�ર� ૂણર્ કર� છે .

2.

જો દાવો અન્યથા � ૂકવવાપાત્ર છે , તો વપરાશકતાર્ પીએમ�ડ�વાય (પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના)
માટ� ના દાવા મોડ�ુલમાં લૉગ ઇન કરશે. સંબિં ધત ડ�ટા મોડ�ુલમાં દાખલ કરવામાં આવશે.

3.

આ મોડ�ુલ બે પાસાંઓની ચકાસણી માટ� િસસ્ટમ �દર પ્ર�ો પેદા કરશે
a)

જો તે જ લાઇફ પર દાવો પહ�લાથી જ � ૂકવવામાં આવેલ હોય તો, સમાન લાઇફ પર એકથી વ�ુ
પ્રસંગે દાવાની � ૂકવણી ટાળવા માટ� .

b)

�ું � ૃતક આમ આદમી બીમા યોજના હ�ઠળ પણ કવર છે ક� ક�મ.

4.

ક્વેર� બે ડ�ટાબેસેસમાંથી આઉટ�ુટ જનર� ટ કરશે � કાં તો સકારાત્મક હશે અથવા નકારાત્મક.

5.

જો પ�રણામ સકારાત્મક છે , તો વપરાશકતાર્ દ્વારા ચકાસણી માટ� મોડ�ુલ દ્વારા ર� કો�્ ર્ સની � ૂ�ચ જનર� ટ
કરવામાં આવશે. મેન્�ુઅલ આધાર પર બાક� ચકાસણી પછ�, જો ખાતર� થાય ક� સમાન લાઇફ પર
દાવાની � ૂકવણી અગાઉ થઈ નથી અથવા � ૃતક એએબીવાય હ�ઠળ કવર થયેલ નથી, તો તે િનર�ક્ષક
દ્વારા પ્રમાણી�ૃત કર�ું પડશે. િનર�ક્ષણ દ્વારા પ્રમાણીકરણ બાદ, ઉપયોગકતાર્ દાવાની પતાવટની પ્ર�ક્રયા
કર� શક� છે .
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6.

ઉપરોક્ત પ્ર�ક્રયા સંભિવત સીમા �ુધી પીએમ�ડ�વાય અને એએબીવાય હ�ઠળ �ુ�પ્લક�ટ દાવાની �બન
�ુકવણીની ખાતર� કરશે. નકલ હટાવવાના હ�� ુ માટ� � ૃત તેમજ દાવેદારના આધાર કાડર્ ક્રમાંકનો પણ
ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

7.

જો પ�રણામ નકારાત્મક હોય, તો મોડ� ૂલ ઉપયોગકતાર્ ને દાવાની પતાવટ માટ� પ્ર�ક્રયા કરવાની મં�ૂર�
આપશે.

દાવાની �ુકવણીની ન�ધણીઓ અથવા ર� કો�્ ર્ સ એએબીવાય દાવા માટ� ન�ધણીના �કસ્સામાં હોય તેવી સમાન ર�તે
�ળવવામાં આવશે. ડ�એબી અને અક્ષમતા લાભ પીએમ�ડ�વાય હ�ઠળ �ુકવવાને પાત્ર ન હોવાથી, સંબિં ધત
હરોળોને છોડ� દ� વામાં આવી છે .
J.

www.licindia.in, www.iba.org.in, http://financialservices.gov.in, www.nic.in પર થી દાવા� ંુ ફોમર્ ડાઉનલોડ
થઈ શક� છે .

K.

પ�રિશષ્ટોની � ૂચી

પ�રિશષ્ટ એ

-

આમ આદમી બીમા યોજના હ�ઠળના 48 વ્યવસાયોની યાદ�

પ�રિશષ્ટ બી

-

એલઆઇસી�ું દાવા પત્ર-તથા-�ુ�ક્ત રસીદ.

પ�રિશષ્ટ સી1
પ�રિશષ્ટ સી2

-

હકના કા� ૂની � ૂરવા વગર કામ ચલાવવા માટ� � ું અર� પત્રક.
હકના કા� ૂની � ૂરાવા વગર કામ ચલાવવા માટ� ક્ષિત� ૂિત� - ખત�ું એલઆઇસી
ફોમ�ટ

પ�રિશષ્ટ ડ�

-

દાવા ફોમર્ જમા કરાવવા માટ� પીએન્ડ�એસ �ુિનટ્સની યાદ�.
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