
Intimation form for crop loss due to Localized Calamity / Post Harvest Losses  

|| State – Maharashtra || Year – 2020 || Season – Kharif || पीक नुकसान सूचना फॉर्म || 

 

 
 
 

Farmers Details (शेतकऱ्याचा तपशील): 
 

Name (नाव)   

Father's Name (वडिलाांचे नाव)   

Contact No. (मोबाईल क्रमाांक)   
 

Farmer Type & Bank Details (शेतकरी प्रकारआणि बँक तपशील): 
 

Type of farmer 

(शेतकरी प्रकार) 

Loanee (कर्जदार)  Bank Name 

(बँकेचे नाव) 
  

Non-Loanee (डबगर-कर्जदार) 

Branch Name 

(शाखा) 
  

Loan / KCC A/c No. 

(लोन/के.सी.सी. खाते नांबर)   

Savings Bank A/c No. 

(बचत बँक खाते नांबर) 
 

 

Insurance Unit, Land & Crop Details (णिर्ा युणनट/जर्ीन/पीक तपशील): 
 

District 

(डर्ल्हा) 
  

Block 

(तालुका) 
  

Revenue Circle 

(महसूल मांिळ) 
 

Gram Panchayet (ग्राम पांचायत)   
Village (गाव)   

Pin Code (डपन)  

Insured Area (ha) [डबमा सांरडित 

िेत्र)(हेक्टर)] 
 

Affected Crop Name 

(प्रभाडवत डपकाचे नाव) 
 

Affected Survey No. (प्रभाडवत 

सवेिण क्रमाांक) 
 

Affected Plot/ Khata 

No.(प्रभाडवत िेत्र/ खाते क्रमाांक) 
 

Sowing Date of Affected crop (प्रभाडवत डपकाच्या पेरणीची तारीख) 
 

 
 

Crop Loss Details (णपकाच्या नुकसानीचे तपशील): 
 

For Crop Loss due to Localized Calamities 

(स्थाडनक आपत्ी ांमुळे डपकाांचे नुकसान) 
For Post Harvest Losses 

(डपक कापणीनांतरचे नुकसान) 

Reason for Loss 

(नुकसानीचे कारण) 

Inundation (िेत्र र्लमय झाल्यामुळे) 

Reason for Loss  

(नुकसानीचे कारण) 

Cyclone (चक्रीवादळ) 

Hailstorm (गारपीट) 
Rainfall due to Cyclonic Storm 

(पाऊस – चक्रीवादळाच्या वादळामुळे) 

Landslide (भूस्खलन) Unseasonal Rain (अवकाळी पाऊस) 

Cloud burst (ढग-फुटी) 
Hailstorm  

(गारपीट) 
Natural fire due to lightening 

(डवरे्मुळे होणारी नैसडगजक आग) 

Other Reasons 

(इतर कारण)  

Other Reasons 

(इतर कारण)  

Loss Date (नुकसानीची तारीख)   Harvest Date (कापणीची तारीख)   

Intimation Date(माडहतीची तारीख)   Loss Date (नुकसानीची तारीख)   

Loss % (नुकसान %)   Intimation Date (माडहतीची तारीख)   

Affected Area (ha) [बाडधत िेत्र(हेक्टर)]  
Loss % (नुकसान %)   

Affected Area (ha) [बाडधत िेत्र (हेक्टर)]  
 

Documents (Photocopy) Enclosed [कागदपते्र (छायाप्रत) संलग्न]: 
 

Bank Pass Book बँक पासबुक)        Aadhar Card (आधार कािज)        Enrollment Receipt नोांदणी पावती)       / Land Record(भूमी अडभलेख) 
 

१) सवज तपशील अडनवायज आहेत. अपूणज माडहती फॉमज कायदेशीर माडहती म्हणून मानला र्ाणार नाही. २) मी माइया नुकसानग्रस्थ पीक अथवा त्याचा भाग डकां वा त्याची स्स्थती पाहणी पूणज होण्यापूबी बदलणार 

नाही. कृपया माइय शेताची प्रत्यि पाहणी करण्यात याबी.३) माडहती फॉमजमधे्य अडधलेखन डकां वा खािाखोि करणे ग्राह्य मानले र्ाणार नाही. ४) वर डदलेली कोणतीही माडहती खोटी/असत्य असल्याचे डसद्ध 

झाल्यास डकां वा कुणाच्या दबावाखाली माडहती डदल्यास नुकसान भरपाईचा दावा रद्द करण्यात येईल.५) हा माडहती फॉमज म्हणरे् नुकसान भरपाईचे स्वीकृती नाही.६)सवज बाबी प्रधानमांत्री पीक डवमा योर्नेच्या 

मागजदशजक सूचनेच्या (डनयम आडण अटी) नुसार आहेत. 
 

I hereby declare that I have filled this intimation form by myself and all the above information are true in all respects.I will not hold RGICL 
responsible for non /delayed settlement of claim due to incorrect &/or incomplete information. (मी याद्वारे हे र्ाहीर करतो की मी स्वत: हून हा माडहती फॉमज भरला आहे 

आडण वरील सवज माडहती सवज बाबतीत खरी आहे. चुकीच्या आडण / डकां वा अपूणज माडहतीमुळे डवमा रक्कम न डमळाल्यास / डवमा रक्कम डमळण्यास उशीर झाल्यास त्याला उत्र देण्यास मी डबमा कां पनीस 

र्बाबदार धरणार नाही.) 
 

Signature of Farmer (शेतकयाम ची सही) _________________________________________________ 

No.: EnrollmentApplication No. 

(न ोंदणी अर्ज क्रम ोंक) 

 


