


  राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक  
अपघाि ववर्ा योजना सुरू करणेबाबि. 

 
र्हाराष्ट्र शासन 

ववत्त ववभाग 
शासन वनणमय क्रर्ाांकः सांकीणम-2015/प्र.क्र.45/ववर्ा प्रशासन 

र्ादार् कार्ा र्ागम, हुिात्र्ा राजगुरू चौक, 
र्ांत्रालय, रु्ांबई - 400 032. 
िारीख: 04 फेब्रवुारी, 2016. 

प्रस्िावना: - 
राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांकवरिा राज्य शासनार्ाफम ि राज्य शासकीय कर्मचारी गट ववर्ा 

योजना-1982 राबववण्याि येिे. सदर योजनेर्ध्ये राज्य शासकीय कर्मचाऱयाचा अपघािी/नैसर्गगक रृ्त्य ू
झाल्यास त्याच्या नार्वनदेवशि वारसदारास ववर्ा वनधी म्हणनू एक ठोक रतकर् देण्याची िरिूद आहे.  
परांिू सदर योजनेर्ध्ये अपघािारु्ळे कायर् स्वरूपाचे अपांगत्व/ववकलाांगिा आल्यास व त्यारु्ळे सदर 
कर्मचा-याच्या उपजीववकेस धोका वनर्ाण झाल्यास त्याला ठोस रकरे्च्या स्वरूपाि नुकसान भरपाई 
देण्याकवरिा अपघाि ववर्ा योजना सुरू करण्याचा प्रस्िाव शासनाच्या ववचाराधीन होिा.  त्या अनुषांगाने 
शासनर्ान्य कर्मचारी सांघटनाांशी ववचार वववनर्य करून शासन पुढील प्रर्ाणे वनणमय घेि आहे. 

शासन वनणमय:-  
राज्य शासनाच्या ववत्त ववभागाच्या अवधनस्ि क्षते्रीय कायालय ववर्ा सांचालनालयार्ाफम ि सरू्ह 

वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजना कायाक्न्वि आहे. सदर योजनेचा लाभ सध्यक्स्ििीि राज्यािील काही 
नगरपावलका, र्हानगरपावलका व र्हार्ांडळे येिील कर्मचारी घेि आहेि. या वस्िुक्स्ििीचा सवमकष 
ववचार करून शासकीय कर्मचाऱयास लाभदायी ठरेल अशी सवमस्वी कर्मचाऱयाच्या वयैक्तिक वगमणीवर 
आधारीि आर्गिकदृष्ट्या स्वावलांबी  स्वरूपाची “राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक  अपघाि ववर्ा 
योजना” वदनाांक 1 एवप्रल,2016 पासून शासन सुरू करीि आहे. प्रस्िुि योजनेचा िपशील सोबिच्या 
पवरवशष्ट्टार्ध्ये वदलेला आहे. 
2. सदर योजना सवम राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांना लागू राहील. 
3. सवम ववभाग प्ररु्खाांनी व कायालय प्ररु्खाांनी या राज्य शासकीय अपघाि ववर्ा योजनेचा िपशील 
आपल्या अवधनस्ि कर्मचाऱयाांच्या वनदशमनास आणनू द्यावा आवण ही योजना वदनाांक 1 एवप्रल, 2016 
पासून अांर्लाि आणली जाईल याची खात्री करून घ्यावी. 
4. राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेची वगमणी वसूल करण्याची 
जबाबदारी सदस्य कायमरि असलेल्या सांबांधीि कायालयाच्या आहरण व सांवविरण अवधकारी याांची 
असेल. 
5. योजनेच्या अांर्लबजावणीसाठी प्रत्येक कायालय प्ररु्खाने त्याांच्या अवधनस्ि कर्मचाऱयाांच्या विेन 
देयकािून अपघाि ववर्ा वगमणी र्ाहे फेब्रवुारी, 2016 देय र्ाहे र्ाचम, 2016 च्या विेनािून वसूल करणे 
आवश्यक राहील.  त्यासाठी सांचालक, लेखा व कोषागारे, र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई याांनी सेवािम प्रणालीि 
िशी व्यवस्िा करावी. अपघाि ववर्ा वगमणी “81210539-01 राज्य शासन ववर्ा वनधी” या जरे्च्या 
लेखाशीषाि जरे्स दाखवावी.  
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6. सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई हे सदर योजना राबविील व सदर योजनेच े
लेखाांकन कायमपध्दिीनुसार विचे वहशेब ठेविील.  िसेच सदर अपघाि ववर्ा योजनेचा वार्गषक अहवाल 
ववत्त ववभागास  सादर करिील. 
7. राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजना आवण राज्य शासकीय कर्मचारी 
गट ववर्ा योजना-1982 या स्विांत्र असिील. सेविे असिाांना सदस्याचा अपघािाने रृ्त्य ूझाल्यास राज्य 
शासकीय कर्मचारी गट ववर्ा योजना-1982 अांिगमि देय ववर्ा वनधी रकरे् व्यविवरति सरु्ह वयैक्तिक 
अपघाि ववर्ा योजनेखालील लाभ देय असेल. 
8. कर्मचाऱयाांच्या विेन देयकाांसोबि अपघाि ववर्ा वगमणी वसूली झाली आहे, याची खात्री कोषागार 
कायालयाने करावी. त्यासाठी सांबांधीि कायालयाने कर्मचाऱयाांच्या विेन देयकाांसोबि सदर शासन 
वनणमयाचे सहपत्र जोडपत्र -1 जोडणे अवनवायम राहील.  कोषागार कायालयाने सदर जोडपत्र -1 
सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, 264, गृहवनर्ाण भवन, 1 ला र्जला, कलानगर सर्ोर, 
वाांदे्र (पूवम), रु्ांबई - 400 051 येिे पाठववणे आवश्यक राहील. 
9. प्रत्येक वषाच्या र्ाचम अखेर सेवा वनवृत्तीसाठी 6 र्वहन्यापेक्षा कर्ी कालावधी रावहलेल्या 
कर्मचाऱयाांना सदर योजना लागू ठरणार नाही. 

सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्िळावर 
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201602041630296605 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकि करुन काढण्याि येि आहे.  
 

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 

                 शुभाांगी शेठ 
         उप सवचव, ववत्त ववभाग 

प्रि, 
1. राज्यपालाांच ेसवचव 
2. रु्ख्यर्ांत्री याच ेप्रधान सवचव 
3. ववत्तर्ांत्री याांचे सवचव / प्रधान सवचव 
4. सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांच ेस्वीय सहायक 
5. सवम ववधान र्ांडळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य, 
6. सवम सांसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य 
7. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
8. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपरू 
9. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 

Shubhangi 
Rajan Sheth

Digitally signed by Shubhangi Rajan Sheth 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=e52a2ce9d32e66b1d24d51eaca6
4e3ebef79bd73ef9543b72097c742eb1e708a, 
cn=Shubhangi Rajan Sheth 
Date: 2016.02.04 16:32:48 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपरू 
11. र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
12. र्हालेखापाल, स्िावनक सांस्िा, लेखापरीक्षा व लेखे, रु्ांबई 
13. ववरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्िावनक सांस्िा (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपरू 
14. अ.रु्.स. (ववत्त) याांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
15. सवचव (व्यय) याांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
16. सवचव (ल.ेव.को.) याांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
17. सवचव (वव.सु.) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
18. बहुजन सर्ाज पाटी 1, इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रु्ांबई - 1 
19. भारिीय जनिा पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बरेॅक नां-1 योगक्षेर्सर्ोर, वसांिराव भागवि 

                   चौक, नवरर्न पॉईांट, रु्ांबई -20. 
20. भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कवर्टी,314,राजभवन,एस.व्ही.पटेल रोड, रु्ांबई -4 
21. भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, (र्ातसमवादी), र्हाराष्ट्र कवर्टी, जनशतिी हॉल, ग्लोब वर्ल पॅलेस 

             वरळी, रु्ांबई-13 
22. इांवडयन नॅशनल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सवर्िी, वटळक भवन, काकासाहेब 

                     गाडगीळ र्ागम, दादर, रु्ांबई -25 
23. राष्ट्रवादी कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री-प्रेस जनमल र्ागम, नरीर्न पॉईांट, रु्ांबई-21. 
24. वशवसेना, वशवसेना भवन, गडकरी चाळ, दादर, रु्ांबई -28. 
25. र्ांत्रालयािील सवम ववभाग, 
26. सवम ववभागीय आयतुि, 
27. सवम वजल्हावधकारी, 
28. सवम वजल्हा प्रवरषदाांच ेरु्ख्य कायमकारी अवधकारी 
29. सवम वजल्हा पवरषदाांच ेरु्ख्य ववत्त व लेखा अवधकारी 
30. र्ांत्रालयािील सवम ववभागाांच्या अवधपत्याखालील ववभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख 
31. सवचव, र्हाराष्ट्र ववधानर्ांडळ सवचवालय, 
32. सवचव, राज्य वनवडणकू आयोग 
33. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई  
34. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई 
35. आयुति, राज्य र्ावहिी आयोग, रु्ांबई 
36. सदस्य सवचव, राज्य र्वहला आयोग, रु्ांबई 
37. र्हासांचालक, यशदा, पणेु 
38. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), रु्ांबई 
39. *प्रबांधक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, रु्ांबई 
40. *सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रु्ांबई 
41. *प्रबांधक, लोक आयुति व उप लोक आयतुि याांचे कायालय, रु्ांबई 
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42. सांचालक, लेखा व कोषागारे, रु्ांबई 
43. सह सांचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण, पणेु, नागपरू, औरांगाबाद, नावशक अर्राविी 
44. सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, रु्ांबई 
45. सांचालक, स्िावनक वनधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी रु्ांबई 
46. सांचालक, अिम व साांक्ख्यकी सांचालनालय, रु्ांबई 
47. सांचालक, अिम व साांक्ख्यकी वनधी लेखा परीक्षा, कोकण, पणेु नागपरू, औरांगाबाद, नावशक  

                    अर्राविी ववभाग 
48. अवधदान व लेखा परीक्षा अवधकारी, रु्ांबई 
49. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, रु्ांबई 
50. सांचालक, नगरपावलका प्रशासन, रु्ांबई / जनसांपकम  अवधकारी, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
51. सवम वजल्हा कोषागार अवधकारी 
52. सवम उप कोषागार अवधकारी 
53. सवम कृषी ववद्यापीठे व इिर ववद्यापीठे, र्हाराष्ट्र राज्य 
54. प्र. कुलसवचव, सोलापरू ववद्यापीठ, सोलापरू-पणेु, कें गाव, सोलापरू-413255 
55. ववत्त ववभागािील सवम कायासने 

       56.वनवड नस्िी, ववर्ा प्रशासन कायासन, ववत्त ववभाग 
*पत्राने 
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- पवरवशष्ट्ट - 
 

अ.      राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक  अपघाि ववर्ा योजनेच्या सदस्यास अपघािी रृ्त्य ूअिवा कायर् 
स्वरूपी अपांगत्व/ववकलाांगिा आल्यास खालील ितत्यानुसार लाभ अनुज्ञेय असिील.  

अ.क्र. अपघािाचे स्वरुप टतकेवारी 
1 अपघािारु्ळे आलेला रृ्त्यू  100 
2 अपघािारु्ळे आलेले कायर्चे अपांगत्व/ववकलाांगिा 100 
3 अपघािाि दोन हाि, दोन पाय, ककवा दोन्ही डोळे गर्ावून 

अपांगत्व/ववकलाांगिा आल्यास 
100 

4 अपघािार्ध्ये एक हाि, पाय अिवा डोळा गर्ावून 
अपांगत्त्व/ववकलाांगिा आल्यास 

  50 

5 कायर्चे अांशिः अपांगत्व/ववकलाांगिा  
 दोन्ही पायाांचे अांगठे 20 
 अांगठ्याचे दोन्ही भाग 5 
 अांगठ्याचा एक भाग 2 
 दोन्ही कानाचे बवहरेपण 50 
 एका कानाचे बवहरेपण 15 
 एका हािाची चारी बोटे व अांगठा  40 
 हािाची चार बोटे   35 
 हािाच्या अांगठ्याचा एक पेरा     25 
 हािाच्या अांगठ्याचे दोन्ही पेरे     10 
 िजमनीचे विन्ही पेरे     10 
 िजमनीचे दोन पेरे       8 
 िजमनीचे एक पेरा       4 
 र्धल्या बोटाचे विन्ही पेरे       6 
 र्धल्या बोटाचे दोन पेरे       4 
 र्धल्या बोटाचे एक पेरा       2 
 अनावर्केचे विन्ही पेरे        5 
 अनावर्केचे दोन्ही पेरे       4 
 अनावर्केचा एक पेरा       2 
 करांगळीच ेविन्ही पेरे       4 
 करांगळीच ेदोन पेरे       3 
 करांगळीचा एक पेरा       2 
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ब. राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक  अपघाि ववर्ा योजने अांिगमि दराचा व लाभाचा    
िपशील:-                        

              राज्य शासकीय कर्मचारी याांचेकवरिा सरु्ह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेची वार्गषक वगमणी 
(ववर्ादर) खालील ितत्याप्रर्ाणे आहेि.    

अ.क्र. गट राशीभिू ववर्ा रतकर् 
(Capital Sum Insured) 

वगमणीचा िपशील 

वार्गषक वगमणी प्रचवलि 
सेवाकर 

एकूण वगमणी 

1 गट -अ िे ड 10 लाख रुपये 300/- रुपये 44/- रुपये 344/- 
             राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेखाली आकारण्याि येणारी 
वगमणी ही कें द्र शासनाने वववहि केलेल्या प्रचवलि सेवाकराच्या रकरे्सह सांबांधीि आहरण व सांवविरण 
अवधकारी याांनी भरणा करणे आवश्यक राहील.   
क.         योजनेचा लाभ खालील कारणाांकवरिा देय होणार नाही. 

 
1. नैसर्गगक रृ्त्यू. 

       2. आत्र्हत्या वा िसा प्रयत्न. 
3. जाणीवपूवमक जखर् करून घेणे. 
4. अांर्ली अिवा र्ादक पदािांच्या अविसेवनाने रृ्त्य.ू 
5. कोणत्याही प्रकारच्या स्पधांर्ध्ये रृ्त्य ूझाल्यास. 
6. वशकार, वगयारोहण. 
7. योजनेच्या सभासदाच्या रृ्त्यूस त्याांच्या वारसदार/वारसदाराांचा प्रत्यक्ष अिवा अप्रत्यक्ष                             

सहभाग असल्यास अशा वारसदाराांना.                           
8. प्रसुिी अिवा बाळांिपणा दरम्यान रृ्त्यू ककवा ववकलाांगिा आल्यास.  
9. गुन्हेगारी उदे्दशाने कोणत्याही कायदयाचे उल्लांघन केल्यारु्ळे आलेला रृ्त्य ू ककवा                 

ववकलाांगिा.    
10.गुप्ि रोग अिवा वडेसरपणा यारु्ळे आलेला रृ्त्यू अिवा ववकलाांगिा. 

  11.वकरणोत्सगम, अणभुट्टया, युद्ध व बांड इत्यादी ित्सर् कारणाांरु्ळे उद्भवलेला रृ्त्य ूअिवा                 
ववकलाांगिा.      

______ 
 
 
 
 



शासन वनणमय क्रर्ाांकः सांकीणम-2015/प्र.क्र.45/ववर्ा प्रशासन 

पषृ्ठ 12 पैकी 7  
 

ड.           सदस्यास ववर्ा रकरे्चे प्रदान खालील वनयर्, अटी व शिीच्या अधीन राहून देय असेल. 
1. योजनेचे सदस्यत्व स्वीकारिाांना नार् वनदेशन करणे अवनवायम आहे. 
 

2. अपघािी रृ्त्यु अिवा कायर्चे आांवशक अपांगत्व/ववकलाांगिा आहे अशा प्रकरणाि     
आवश्यक त्या पवरक्स्ििीि पोवलसाांकडे F.I.R. नोंदववलेला असणे आवश्यक आहे. 

 

3. अपघािारु्ळे कायर्चे आांवशक अपांगत्व/ववकलाांगिा आली आहे ही बाब वजल्हा शल्य 
वचवकत्सकाने ककवा ववर्ा सांचालक याांनी र्ांजुर केलले्या वदै्यकीय अवधकाऱयाांच्या पॅनल 
र्धील वचवकत्सक याांनी प्रर्ावणि करणे आवश्यक आहे. 

 

4. सदस्याने अिवा त्याच्या नार्वनदेशीि वारसदाराने सांबांधीि कायालय प्ररु्खार्ाफम ि 
ववर्ादावा दाखल करणे आवश्यक आहे. 

 

5. जर एखाद्या सदस्याने नार्वनदेशन पत्र वदले नसेल ककवा त्याने वदलेले नार्वनदेशन पत्र  
सांपूणमिः ककवा अांशिः अग्राह्य असेल िर ववर्ा योजनेनुसार देय होणारी रतकर् 
सदस्याांच्या रृ्त्यूनांिर ज्या व्यतिीस न्यायालयाकडून उत्तरावधकार प्रर्ाणपत्र र्ांजूर 
करण्याि आलेले आहे, अशा व्यतिीस ववर्ाछत्राची रतकर् प्रदेय राहील.   

 

6. अपघािी वनधन पावलेल्या कर्मचाऱयाच्या वारसाांना/कुटुांवबयाांना सांबांधीि कर्मचाऱयाच्या    
रृ्त्यूच्या वदनाांकापासून वारसाांनी/कुटुांवबयाांनी ििा कायालय प्ररु्खाांनी सदर 
योजनेअांिगमि ववर्ा दाव्याकरीिा जोडपत्र - 3 ििा जोडपत्र-2 र्ध्ये नरू्द सवम 
कागदपत्राांची िािडीने पुिमिा केल्यानांिर सरू्ह अपघाि ववर्ा योजनेच्या लाभाची रतकर् 
सवम आवश्यक बाबींची पूिमिा करून िीन र्वहन्याांच्या आि देण्याि येईल. सांबांधीि 
कर्मचाऱयाच्या वारसाांनी/कुटुांवबयाांनी ििा कायालय प्ररु्खाांनी सदर योजनेअांिगमि ववर्ा 
दाव्याकरीिा जोडपत्र-3 ििा जोडपत्र-2 र्ध्ये नरू्द सवम कागदपत्राांची िािडीने पुिमिा 
केल्यानांिरही िीन र्वहन्याांपेक्षा अवधक ववलांब झाल्यास ववलांब कालावधीकरीिा व्याज 
देय राहील. 

 

7. अपघािी रृ्त्यू सर्यी कर्मचाऱया ववरूध्द ववभागीय/न्यावयक कायमवाही प्रलांवबि असेल 
अिवा त्याचेकडून काही शासकीय येणे बाकी असल ेिरी अपघाि ववर्ा योजनेची प्रदेय 
रतकर् रृ्त्यूच्या वदनाांकापासून िीन र्वहन्याांच्या आि देण्याि यावी. सदर रकरे्चे प्रदान 
कोणत्याही पवरक्स्ििीि रोखण्याि येवू नय.े   

 

8. सरु्ह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेची प्रदेय रतकर् प्रदान करण्यास प्रशासकीय    
चकुीरु्ळे िीन र्वहन्याांपेक्षा अवधक कालावधीचा ववलांब झाला असल्यास या चकुीस 
जबाबदार असणाऱ या कर्मचारी/अवधकाऱ याववरूध्द वशस्िभांगाची कायमवाही करण्याि 
यावी व या प्रकरणी देय असणारी व्याजाची रतकर् ववलांबास जबाबदार कर्मचारी 
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/अवधकारी याांचे कडून वसूल करण्याि यावी.  र्ात्र, ववलांब कालावधीसाठी देय असलेली 
व्याजाची रतकर् ही अपघाि ववर्ा योजनेच्या प्रदेय रकरे्बरोबरच, या प्रकरणाि 
करण्याि येणाऱया कायमवाहीच्या वनणमयाची प्रिीक्षा न करिा िात्काळ देण्याि यावी.   

 

9. ववलांब कालावधीकवरिा व्याजाचा दर भववष्ट्य वनवाह वनधीवरील प्रचलीि व्याज     
दरानुसार असेल.   

 

10. ही योजना राबवविाना उद्भवलेल्या ववर्ादावा प्रकरणाि अन्वषेण/चौकशी करण्यासाठी    
अन्वषेकाची नेर्णकू सांचालक, ववर्ा सांचालनालय याांनी केल्यानांिर त्याचा िपासणी 
अहवाल लाभािीस स्वीकारणे अवनवायम राहील.  

 

11.एखाद्या प्रकरणी एकापेक्षा अवधक वारसाांनी ववम्याच्या रकरे्वर हतक दाखल केलेला  
असल्यास, जर ववम्याची रतकर् रोखून ठेवण्याि आली असेल िर अशा प्रकरणी  व्याज 
देय ठरणार नाही. असे प्रत्येक प्रकरण गुणवत्तनुेसार िपासून सांचालक, ववर्ा 
सांचालनालय याांनी अांविर् वनणमय घ्यावा.   

 

12.योजनेबद्दल कोणिेही न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याचे वनराकरणासांबांधीचे अवधकार                   
क्षते्र र्हाराष्ट्र राज्य असेल.   

 

13.योजना प्रत्यक्षाि कायाक्न्वि करिाना जर या "योजनेच्या" कोणत्याही िरिूदीच्या अिम      
उकलीबाबि कोणिीही शांका उद्भवली ककवा एखादया रु्द्यावर स्पष्ट्टीकरणाची गरज 
भासली िर िी बाब प्रशासकीय ववभागाांनी ववत्त ववभागाकडे वनदेवशि करावी.  
त्यासांबांधािील ववत्त ववभागाचा वनणमय अांविर् असेल. 

 

  14."योजना" आर्गिकदृष्ट्या स्वावलांबी आवण स्वयांवनवाही राहील याची खात्री करून      
घेण्यासाठी दर एक वषांने योजनेच्या कार्काजाचा आढावा घेण्याि येईल. 

 

 15. या योजनेखाली लाभािींना एकाच वळेी एकाच अपघािाने पवरवशष्ट्ट - अ र्धील 
अनुक्रर्ाांक 1 िे 5 र्ध्ये नरू्द करण्याि आलेल्या एकापेक्षा अवधक स्वरुपाचे लाभ वर्ळू 
शकणार नाही.   

______ 
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  जोडपत्र – 1 
 

राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक  अपघाि ववर्ा योजना अांिगमि अवधकारी 
/कर्मचाऱ याांच्या विेनािून कपाि करण्याि आलले्या ववर्ाहप्िा रकरे्चा गट वनहाय िपशील 

 
कार्यालर्याचे नाव व पत्ता                                    :                                                            

 
आहरण व संववतरण अविकाऱ्र्याचे नाव व पदनाम :                                                             

 
वनर्यंत्रक अविकाऱ्र्याचे नाव व पदनाम                  :                                                         

 
वगमणीचा िपशील 

अ.क्र. गटवनहाय वगीकरण कर्मचारी सांख्या वगमणीचा िपशील 

वगमणी सेवाकर एकूण रतकर् 

1 गट -अ      
2 गट -ब      
3 गट -क      
4 गट -ड      
                       एकूण     

• सदर वववरणपत्रासोबत कममचाऱ्र्याची र्यादी जोडून र्याबाबतचा दस्तावजे कार्यालर्याच्र्या                   
अविलेखी  सुरवित ठेवण्र्यात र्यावा. 

देर्यक क्र. व वदनाकं 
 

प्रमाणक क्र. व वदनाकं 
 
वठकाण-                                कायालय प्ररु्ख/वनयांत्रक अवधकाऱ याचे नाव, पदनार् व सही 
 
वदनाांक- 
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जोडपत्र-2 

 

राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक  अपघाि ववर्ा योजने अांिगमि सदस्याचा 
रृ्त्यू/ववकलाांगिाबाबिचा दावा उदभवल्यानांिर कायालय प्ररु्खाने सादर करावयाचा 

अजाचा नर्ूना 
 

1. कार्यालर्याचे नाव व पत्ता                                                                                                                                       
दुरध्वनी,  फॅक्स, email  इत्र्यादी 
 

2. आहरण व संववतरण  अविकाऱ्र्याचे नाव व पदनाम 
 

3. र्योजने अंतर्मत समाववष्ट               नाव-                                                                                                                                                                                                                                                                     
कममचाऱ्र्याचा                                पदनाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
तपशील                                       र्ट-                                                                   
 

4. वेतनातून कपात करण्र्यात             वर्मणी रु.                                                                                                     
आलेल्र्या वर्मणीचा                         देर्यक क्र. व वदनाकं                                                                           
तपशील                                        प्रमाणक क्र. व वदनाकं                                                                                                          
 

5. दावा दाखल करणाऱ्र्याचे नाव                                                                                                  
(कममचारी/वारस) 
 

6. अपघाताचा तपशील                                                                                                                    
अपघात वदनाकं व वेळ                                                                                                              
अपघाताचे कारण 
 

7. ववमादाव्र्याचे स्वरुप                                                                                                                           
(मृत्र्य/ूववकलारं्ता)   
 

8. दाव्र्यासंदिात दाखल करण्र्यात          1.                                                                                       
आलेली  कार्दपते्र                            2.                                                                                    
(जोडपत्र 3 प्रमाणे)                           3.                                                                                                                                                                                                                               

 

 

9. कार्यालर्य प्रमुखाचंी वशफारस 
 

 

 
वठकाण:-                                                                        कायालय प्रर्खाच ेनाव पदनार् व सही 
 
वदनाांक:-  
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जोडपत्र - 3 
 

राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक  अपघाि ववर्ा योजने अांिगमि ववर्ादाव्याववषयी 
सादर करावयाची कागदपत्रे 
 
सदस्र्यास शारीवरक अपंर्त्व/ववकलारं्ता 

1. ववमािारकाने ककवा त्र्याच्र्या नामवनदेवशत वारसदाराने पूणम िरलेला अपघात                 
ववमादाव्र्याचा अजम             

       2. पोवलस पंचनामा आवश्र्यक असल्र्यास 
       3. वजल्हा शल्र्य वचवकत्सकाचे वैद्यकीर्य प्रमाणपत्र 
       4. शारीवरक अपंर्त्व/ववकलारं्ता  दशमववणारा फोटो 
 
सदस्र्याचा मृत्र्य झाल्र्यास 

1. ववमािारकाने ककवा त्र्याच्र्या नामवनदेवशत वारसदाराने पूणम िरलेला अपघात        
ववमादाव्र्याचा अजम                       

2. मृत्र्य ूप्रमाणपत्र 
3. पोवलस पंचनामा आवश्र्यक असल्र्यास 
4. शवववच्छेदनाचा अहवाल 
5. इनक्वसे्ट वरपोटम (Inquest Report)  
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जोडपत्र - 4 
 

नामननरे्दशनाचा नमुना 
 

   राज्र्य शासकीर्य कममचारी समुह वैर्यक्क्तक अपघात ववमा र्योजनेखालील लािासाठी नामवनदेशन 
 

(1) र्ी  ------------------------ पदनार् ------------- याद्वारे र्ला राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह 
वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजने अांिगमि रतकर् र्ला देय होण्यापूवी अिवा िी देय झाललेी असून, 
देण्याि आललेी नसले अशावळेी र्ाझा र्तृ्य ूझाल्यास, अशी रतकर् घेण्यास र्ाझ्या *कुटूांबािील खाली 
वनर्गदष्ट्ट केलले्या व्यतिीला/व्यतिींना नार्वनर्गदष्ट्ट करीि आहे आवण असा वनदेश देि आहे की, उति 
रतकर्, विच्या/त्याांच्या  नावासर्ोर वदलले्या पध्दिीने उति व्यतिीला/व्यतिींना देण्याि यावी. 

ककवा  
(2) र्ी  ------------------------ पदनार् ------------- कुटूांब धारण करीि नसल्यार्ुळे     र्ला राज्य 

शासकीय कर्मचारी सर्हु वयैक्तिक  अपघाि ववर्ा योजने अांिगमि रतकर् र्ला देय होण्यापूवी अिवा 
िी देय झाललेी असून, देण्याि आलेली नसेल अशा वळेी र्ाझा र्तृ्य ूझाल्यास, अशी रतकर् घेण्यास 
खाली वनर्गदष्ट्ट केलले्या व्यतिीला/व्यतिींना नार्वनर्गदष्ट्ट करीि आहे आवण असा वनदेश देि आहे की, 
उति रतकर्, विच्या/त्याांच्या नावासर्ोर वदलेल्या पध्दिीने उति व्यतिीला/व्यतिींना देण्याि यावी. 
यानांिर र्ी कुटुांब प्राप्ि केल्यानांिर हे नार्वनदेशन अवधै ठरेल. 

नामवनदेवशत 
व्र्यक्तीचे/   
व्र्यक्तींची 

नाव/नावे व 
पूणम पत्ता 

वर्मणी-
दाराशी 

नाते 

नामवनदेवशत 
व्र्यक्तीचे वर्य 

प्रत्रे्यक 
नामवनदेवशत 
व्र्यक्तीला देर्य 

असललेा 
रकमेचा िार् 

ज्र्या घटना 
घडल्र्यामुळे 
नामवनदेशन 
ववविअग्राह्य 
ठरेल अशा 
आकक्स्मक 

घटना 

वर्मणीदाराच्र्या आिी 
नामवनदेवशत व्र्यक्ती 
मरण पावल्र्यास वतचा 
हक्क ज्र्या व्र्यक्तीकडे 

जाईल त्र्या 
व्र्यक्तीचे/व्र्यक्तींचे नाव,े 

पत्ता आवण नाते 
1 2 3 4 5 6 

 
 

     

*महाराष्र नार्री सेवा (वनवृवत्तवेतन) वनर्यम, 1982 च्र्या प्रकरण 9 मिील वनर्यम क्र.111 च्र्या पोट-
वनर्यम 5 मिील कुटंुब र्या व्र्याख्रे्यनुसार 
वठकाण : 
वदनाांक :                                                                                           वगमणीदाराची सही 
 
सहीचे दोन सािीदार:- 
1.                                                   
2.                        

        --------------------------------------------------------------------------- 
[कार्यालर्याच्र्या उपर्योर्ासाठी] 

 
नामवनदेशन वमळाल्र्याचा वदनाकं:- 
 
वदनाकं:-                                                                                   कार्यालर्य प्रमुखाचे पदनाम व सही 



राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱयाांना “राज्य 
शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक अपघाि 
धवर्ा योजना” सुरू करणेबाबि.        

                                                                    

                                                                   र्हाराष्ट्र शासन 
धवत्त धवभाग 

शासन धनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2017/प्र.क्र. 19 /धवर्ा प्रशासन 
र्ादार् कार्ा र्ागम, हुिात्र्ा राजगुरू चौक, 

र्ांत्रालय, रु्ांबई- 400 032. 
िारीख: 18 फेब्रवुारी, 2017 

वाचा- 
1) धवत्त धवभाग, शासन धनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र.45/धवर्ा प्रशासन,  

धद. 4 फेब्रवुारी, 2016 
2)  धवत्त धवभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र. 45/धवर्ा प्रशासन,  

धद. 11 र्ाचम, 2016 
3) धवत्त धवभाग, शासन धनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र.31/धवर्ा प्रशासन, 

 धद. 11 एधप्रल, 2016 
4) धवत्त धवभाग, शासन धनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2016/प्र.क्र.51/धवर्ा प्रशासन,  

धद. 12 सप्टेंबर, 2016 
 

प्रस्िावना- 
राज्य शासकीय कर्मचाऱयाांकधरिा शासनाने वरील सांदभािीन क्र. 1  च्या  शासन धनणमय 4 फेब्रवुारी, 

2016 अन्वये “राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक अपघाि धवर्ा योजना” धद.1 एधप्रल 2016 पासून 
लागू करण्याचा धनणमय घेिला आहे. उपरोति सांदभम क्र. 3 व 4 च्या शा. धन. अन्वये सदर योजना र्हाराष्ट्र 
सांवगािील भारिीय प्रशासकीय सेविेील व भारिीय वन सवेिेील अधिका-याांनाही लागू करण्याि आली आहे.   

धवर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य याांनी अपघाि धवर्ा योजनेचा अहवाल शासनास सादर केला 
असून योजनेचा आढावा घेिल्यानांिर ही योजना शासकीय कर्मचाऱयाांकधरिा लाभदायी असल्याच ेधदसून आले 
आहे.  िसेच, या योजनेचा आर्थिक भार शासनावर पडलेला धदसून येि नाही.  त्यार्ुळे अपघाि धवर्ा योजना 
पढेु सुरू ठेवणे शासनाच्या धवचारािीन होिी. त्या अनुषांगाने पढुील प्रर्ाणे  सुिाधरि आदेश धनगमधर्ि करण्याि 
येि आहे. 
 

शासन धनणमय-  
          सदर राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक  अपघाि धवर्ा योजना र्हाराष्ट्र सांवगािील भारिीय 
प्रशासकीय सेविेील ,भारिीय पोलीस सेविेील व  भारिीय वन सेविेील अधिकारी िसचे सवम राज्य शासकीय 
कर्मचाऱयाांना    िसेच,  प्रधिधनयुतिीवर असलेले अधिकारी / कर्मचारी  याांना देखील   लागू करण्याि येि आहे.  
1) सवम धवभाग प्ररु्खाांनी व कायालय प्ररु्खाांनी या राज्य शासकीय अपघाि धवर्ा योजनेचा िपशील 
आपल्या अधिनस्ि कर्मचाऱयाांच्या धनदशमनास आणनू द्यावा आधण ही योजना धदनाांक 1 एधप्रल, 2017 पासून 
अांर्लाि आणली जाईल याची खात्री करून घ्यावी. 
2) राज्य शासकीय कर्मचारी सर्हु वयैक्तिक अपघाि धवर्ा योजनेची वगमणी वसूल करण्याची जबाबदारी 
सदस्य कायमरि असलेल्या सांबांिीि कायालयाच्या आहरण व सांधविरण अधिकारी याांची राधहल. 
3) या योजनेच्या अांर्लबजावणीसाठी प्रत्येक कायालय प्ररु्खाने त्याांच्या अधिनस्ि कर्मचाऱयाांच्या विेन 
देयकािनू राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक अपघाि धवर्ा वगमणी  दरवषी र्ाहे फेब्रवुारी देय र्ाहे र्ाचम 
च्या विेनािून वसूल करणे आवश्यक राहील.  त्यासाठी सांचालक, लेखा व कोषागारे, र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई 
याांनी सेवािम/ग्रास प्रणालीि  िशी व्यवस्िा करावी. 
               सेवािम व्यधिधरति ग्रास प्रणाली, रोख, िनादेश/िनाकषम अन्वये स्वीकारण्याि येणाऱया या 
योजनेखालील रकर्ा  जोडपत्र 1 र्िील अनुसूधचसहीि सांबांधििाांनी  धवर्ा  सांचालक, धवर्ा सांचालनालय, 
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र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई  याांना परस्पर पाठवाव्याि.  अशा सवम कर्मचाऱयाांच्या रकर्ाांच्या लेख्याचे जिन करण्याची 
जबाबदारी सांबांधिि  आहरण व सांधविरण अधिकाऱयाांची राधहल.  
4) कें द्र सरकारने कें धद्रय अिमसांकल्प 2016 र्ध्ये “कृधष कल्याण सेस” 0.5 टतके धद. 1.06.2016 पासून 
लागू  केल्यानुसार “कृधष कल्याण ससे” 0.50 टतके दराची वाढ करण्याि येऊन सदरचा सेवाकर 15% प्रर्ाणे 
आकारण्याि यावा.  त्यार्ुळे अपघाि धवर्ा योजनेिील वगमणीवरील सेवाकराि खालीलप्रर्ाणे सिुारणा करणे 
आवश्यक आहे.  
 

अ.क्र. गट राशीभिू  धवर्ा रतकर् रु, 
(Capital Sum Insure) 

वगमणीचा िपशील 

वार्थषक वगमणी प्रचधलि 
सेवाकर 

एकूण वगमणी 

1 गट-अ िे ड 10 लाख रुपये 300 /- रुपये 45 /- रुपये 345 /- 
            सांबांिीि आहरण व सांधविरण अधिकारी याांनी  योजनेची वार्थषक वगमणी कें द्र शासनाने धवधहि 
केलेल्या सेवाकरासह भरणे बांिनकारक आहे.  यापढेु, कें द्र शासनाने सेवाकराच्या दरार्ध्ये बदल केल्यास 

वळेोवळेी त्यानुसार कायमवाही   करण्याि यावी.   
5)       सदर योजनेखाली जर्ा होणारी धवर्ा वगमणी र्ागणी क्रर्ाांक   “ ज-ेराखीव धनिी,(ए) व्याजी राखीव 
धनिी, ८१२१ सवमसािारण व इिर राखीव धनिी,(००) १०९ सवमसािारण धवर्ा धनिी  (००) (०३) राज्य शासकीय 
कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक अपघाि धवर्ा (८१२१ ५०७५)”   या जरे्च्या उपलेखाशीषाि दाखधवण्याि यावा. 
6) सांचालक, धवर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई हे सदर योजना राबविील व सदर योजनेच े
लेखाांकन कायमपध्दिीनुसार धिचे धहशेब ठेविील.  िसचे सदर अपघाि धवर्ा योजनेचा वार्थषक अहवाल धवत्त 
धवभागास  सादर करिील. 
7) कर्मचाऱयाांच्या विेन देयकाांसोबि अपघाि धवर्ा वगमणी वसूली झाली आहे, याची खात्री कोषागार 
कायालयाने करावी. त्यासाठी सांबांिीि कायालयाने कर्मचाऱयाांच्या विेन देयकाांसोबि सदर शासन धनणमयाच े
सहपत्र जोडपत्र -1 जोडणे अधनवायम राहील.  कोषागार कायालयाने सदर जोडपत्र -1 सांचालक, धवर्ा 
सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, 264, गृहधनर्ाण भवन, 1 ला र्जला, कलानगर सर्ोर, वाांदे्र (पवूम), रु्ांबई - 
400 051 येिे पाठधवणे आवश्यक राहील. 
8) र्ाहे एधप्रल िे र्ाहे सप्टेंबर या कालाविीि सेवा धनवृत्त होणा-या कर्मचाऱयाांना सदर योजना लागू 
ठरणार नाही. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 सदर शासन धनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्िळावर उपलब्ि 
करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201702181244127805 असा आहे. हा आदेश धडजीटल स्वाक्षरीने 
साांक्षाधकि करून काढण्याि येि आहे. 

र्हाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

 ( शुभाांगी शेठ ) 
 सह सधचव, धवत्त धवभाग 

प्रि, 
1. राज्यपालाांच ेसधचव 
2. रु्ख्यर्ांत्री याच ेप्रिान सधचव 

Digitally signed by Shubhangi Rajan 
Sheth 
Date: 2017.02.18 12:47:24 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. धवत्तर्ांत्री याांचे सधचव / प्रिान सधचव 
4. सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांच ेस्वीय सहायक 
5. सवम धविान र्ांडळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य, 
6. सवम सांसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य 
7. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
8. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपरू 
9. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
10. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपरू 
11. र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
12. र्हालेखापाल, स्िाधनक सांस्िा, लेखापरीक्षा व लेखे, रु्ांबई 
13. वधरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्िाधनक सांस्िा (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपरू 
14. अ.रु्.स. (धवत्त) याांच ेवधरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
15. सधचव (व्यय) याांच ेवधरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
16. सधचव (ल.ेव.को.) याांच ेवधरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
17. सधचव (धव.सु.) याांचे वधरष्ट्ठ स्वीय सहायक. 
18. र्ांत्रालयािील सवम धवभाग, 
19. सवम धवभागीय आयतुि, 
20. सवम धजल्हाधिकारी, 
21. सवम धजल्हा प्रधरषदाांच ेरु्ख्य कायमकारी अधिकारी 
22. सवम धजल्हा पधरषदाांच ेरु्ख्य धवत्त व लेखा अधिकारी 
23. र्ांत्रालयािील सवम धवभागाांच्या अधिपत्याखालील धवभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख 
24. सधचव, र्हाराष्ट्र धविानर्ांडळ सधचवालय, 
25. सधचव, राज्य धनवडणकू आयोग 
26. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई  
27. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई 
28. आयुति, राज्य र्ाधहिी आयोग, रु्ांबई 
29. सदस्य सधचव, राज्य र्धहला आयोग, रु्ांबई 
30. र्हासांचालक, यशदा, पणेु 
31. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), रु्ांबई 
32. *प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायािीकरण, रु्ांबई 
33. *सधचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रु्ांबई 
34. *प्रबांिक, लोक आयुति व उप लोक आयतुि याांचे कायालय, रु्ांबई 
35. सांचालक, लेखा व कोषागारे, रु्ांबई 
36. सह सांचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण, पणेु, नागपरू, औरांगाबाद, नाधशक अर्राविी 
37. सांचालक, धवर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, 264, गृहधनर्ाण भवन, 1 ला र्जला, कलानगर 

सर्ोर, वाांदे्र (पवूम), रु्ांबई - 400 051 
38. सांचालक, स्िाधनक धनिी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी रु्ांबई 
39. सांचालक, अिम व साांक्ख्यकी सांचालनालय, रु्ांबई 
40. सांचालक,  स्िाधनक  धनिी लेखा परीक्षा, कोकण, पणेु नागपरू, औरांगाबाद, नाधशक,                     

अर्राविी धवभाग 
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41. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, रु्ांबई 
42. धनवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, रु्ांबई 
43. सांचालक, नगरपाधलका प्रशासन, रु्ांबई / जनसांपकम  अधिकारी, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
44. सवम धजल्हा कोषागार अधिकारी 
45. सवम उप कोषागार अधिकारी 
46. सवम कृषी धवद्यापीठे व इिर धवद्यापीठे, र्हाराष्ट्र राज्य 
47. प्र. कुलसधचव, सोलापरू धवद्यापीठ, सोलापरू-पणेु, कें गाव, सोलापरू-413255 
48. धवत्त धवभागािील सवम कायासने 
49.धनवड नस्िी, धवर्ा प्रशासन कायासन, धवत्त धवभाग 
      *पत्राने 
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-परिरिष्ट- 
अ.      िाज्य िासकीय   समुह  वैयक्तिक अपघाि रवमा योजनेच्या सदस्यास अपघािी मृत्यु अथवा कायम स्वरुपी 
अपंगत्व/रवकलांगिा आल्यास खालील ितत्यानुसाि लाभ अनुजे्ञय असिील. 

                        
अ.क्र अपघािाचे स्वरूप टतकेवािी 

1 अपघातामुळे आलेला मृत्य ू 100 
2 अपघातामुळे आलेले कायमचे अपगंत्व/ववकलागंता 100 
3 अपघातात दोन हात, दोन पाय, ककवा दोन्ही डोळे गमावनू 

अपगंत्व/ववकलागंत आल्यास 
100 

4 अपघातामध्ये एक हात, पाय अथवा डोळा गमावनू 
अपंगत्त्व/ववकलागंता आल्यास 

50 

5 अपघातामध्ये कायमचे अंशतः अपंगत्व/ववकलागंता आल्यास  
 दोन्ही पायाचंी सवव बोटे 20 

आगंठ्याचे दोन्ही पेर 5 
आगंठ्याचा एक पेर 2 
आंगठ्या व्यवतवरक्त इतर बोटाच्या प्रत्येक पेरास 1 

 दोन्ही कानाचे बवहरेपण 50 
एका कानाचे बवहरेपण 15 

 एका हाताची चारी बोटे व आंगठा 40 
हाताची चार बोटे 35 
हाताच्या आंगठ्याचा एक पेर 10 
हाताच्या आंगठ्याचे दोन्ही पेर 25 

 तर्वनीचे वतन्ही पेर 10 
तर्वनीचे दोन पेर 8 
तर्वनीचे एक पेर 4 

 मधल्या बोटाचे वतन्ही पेर 6 
तर्वनीचे दोन पेर 4 
तर्वनीचे एक पेर 2 

 अनावमकाचे वतन्ही पेर 5 
अनावमकाचे दोन्ही पेर 4 
अनावमकाचे एक पेर 2 

 करंगळीचे वतन्ही पेर 4 
करंगळीचे दोन पेर 3 
करंगळीचा एक पेरा 2 

 बोटे व मनगट यानंा र्ोडणाऱ्या अस्थी (metacarpals)  
1. पवहले व दुसरे बोट (अवतवरक्त) 3 
2. वतसरे, चौथे व पाचव ेबोट (अवतवरक्त) 2 
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ब.         िाज्य िासकीय  समुह  वैयक्तिक अपघाि रवमा योजनेचा लाभ   खालील कािणांकरििा देय 
होणाि नाही. 

 
1. नैसर्थगक रृ्त्यू. 

       2. आत्र्हत्या वा िसा प्रयत्न. 
3. जाणीवपूवमक जखर् करून घेणे. 
4. अांर्ली अिवा र्ादक पदािांच्या अधिसेवनाने रृ्त्य.ू 
5. कोणत्याही प्रकारच्या स्पिांर्ध्ये रृ्त्य ूझाल्यास. 
6. धशकार, धगयारोहण. 
7. योजनेच्या सभासदाच्या रृ्त्यूस त्याांच्या वारसदार/वारसदाराांचा प्रत्यक्ष अिवा 

अप्रत्यक्ष सहभाग असल्यास अशा वारसदाराांना.                           
8. प्रसुिी अिवा बाळांिपणा दरम्यान रृ्त्यू ककवा धवकलाांगिा आल्यास.  
9. गुन्हेगारी उदे्दशाने कोणत्याही कायदयाचे उल्लांघन केल्यारु्ळे आलेला रृ्त्यू ककवा                 

धवकलाांगिा.    
10.गुप्ि रोग अिवा वडेसरपणा यारु्ळे आलेला रृ्त्य ूअिवा धवकलाांगिा. 

  11.धकरणोत्सगम, अणभुट्टया, युद्ध व बांड इत्यादी ित्सर् कारणाांरु्ळे उद्भवलेला रृ्त्य ू
अिवा धवकलाांगिा.      
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क.        िाज्य िासकीय    समुह  वैयक्तिक अपघाि रवमा योजनेच्या  सदस्यास रवमा िकमेचे प्रदान खालील 
रनयम, अटी व ििीच्या अधीन िाहून देय असेल. 

1. योजनेचे सदस्यत्व स्वीकारिाांना नार् धनदेशन करणे अधनवायम आहे. 
 

2. अपघािी रृ्त्यु अिवा कायर्चे आांधशक अपांगत्व/धवकलाांगिा आहे अशा प्रकरणाि     
आवश्यक त्या पधरक्स्ििीि पोधलसाांकडे F.I.R. नोंदधवलेला असणे आवश्यक आहे. 

 

3. अपघािारु्ळे कायर्चे आांधशक अपांगत्व/धवकलाांगिा आली आहे ही बाब धजल्हा शल्य 
धचधकत्सकाने ककवा धवर्ा सांचालक याांनी र्ांजुर केलेल्या वदै्यकीय अधिकाऱयाांच्या 
पॅनल र्िील धचधकत्सक याांनी प्रर्ाधणि करणे आवश्यक आहे. 

 

4. सदस्याने अिवा त्याच्या नार्धनदेशीि वारसदाराने सांबांिीि कायालय प्ररु्खार्ाफम ि 
धवर्ादावा दाखल करणे आवश्यक आहे. 

 

5. जर एखाद्या सदस्याने नार्धनदेशन पत्र धदले नसेल ककवा त्याने धदलेले नार्धनदेशन 
पत्र  सांपूणमिः ककवा अांशिः अग्राह्य असेल िर धवर्ा योजनेनुसार देय होणारी रतकर् 
सदस्याांच्या रृ्त्यूनांिर ज्या व्यतिीस न्यायालयाकडून उत्तराधिकार/वारस प्रर्ाणपत्र 
र्ांजूर करण्याि आलेले आहे, अशा व्यतिीस धवर्ाछत्राची रतकर् प्रदेय राहील.   

 

6. अपघािी धनिन पावलेल्या कर्मचाऱयाच्या वारसाांना/कुटुांधबयाांना सांबांिीि 
कर्मचाऱयाच्या    रृ्त्यूच्या धदनाांकापासून वारसाांनी/कुटुांधबयाांनी ििा कायालय 
प्ररु्खाांनी सदर योजनेअांिगमि धवर्ा दाव्याकरीिा जोडपत्र - 5 र्ध्ये नरू्द सवम 
कागदपत्राांची िािडीने पुिमिा केल्यानांिर सरू्ह अपघाि धवर्ा योजनेच्या लाभाची 
रतकर् सवम आवश्यक बाबींची पूिमिा करून िीन र्धहन्याांच्या आि देण्याि येईल. 
सांबांिीि कर्मचाऱयाच्या वारसाांनी/कुटुांधबयाांनी ििा कायालय प्ररु्खाांनी सदर 
योजनेअांिगमि धवर्ा दाव्याकरीिा  सवम कागदपत्राांची िािडीने पुिमिा केल्यानांिरही 
िीन र्धहन्याांपेक्षा अधिक धवलांब झाल्यास धवलांब कालाविीकरीिा व्याज देय राहील. 

 

7. अपघािी रृ्त्यू सर्यी कर्मचाऱया धवरूध्द धवभागीय/न्याधयक कायमवाही प्रलांधबि असेल 
अिवा त्याचेकडून काही शासकीय येणे बाकी असल ेिरी अपघाि धवर्ा योजनेची 
प्रदेय रतकर् रृ्त्यूच्या धदनाांकापासून िीन र्धहन्याांच्या आि देण्याि यावी. सदर 
रकरे्चे प्रदान कोणत्याही पधरक्स्ििीि रोखण्याि येवू नय.े   

 

8. सरु्ह वयैक्तिक अपघाि धवर्ा योजनेची प्रदेय रतकर् प्रदान करण्यास प्रशासकीय    
चकुीरु्ळे िीन र्धहन्याांपेक्षा अधिक कालाविीचा धवलांब झाला असल्यास या चकुीस 
जबाबदार असणाऱ या कर्मचारी/अधिकाऱ याधवरूध्द धशस्िभांगाची कायमवाही करण्याि 
यावी व या प्रकरणी देय असणारी व्याजाची रतकर् धवलांबास जबाबदार कर्मचारी 
/अधिकारी याांचे कडून वसूल करण्याि यावी.  र्ात्र, धवलांब कालाविीसाठी देय 
असलेली व्याजाची रतकर् ही अपघाि धवर्ा योजनेच्या प्रदेय रकरे्बरोबरच, या 
प्रकरणाि करण्याि येणाऱया कायमवाहीच्या धनणमयाची प्रिीक्षा न करिा िात्काळ 
देण्याि यावी.   
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9. धवलांब कालाविीकधरिा व्याजाचा दर भधवष्ट्य धनवाह धनिीवरील प्रचलीि व्याज     
दरानुसार असेल.   

 

10. ही योजना राबधविाना उद्भवलेल्या धवर्ादावा प्रकरणाि अन्वषेण/चौकशी 
करण्यासाठी    अन्वषेकाची नेर्णकू सांचालक, धवर्ा सांचालनालय याांनी केल्यानांिर 
त्याचा िपासणी अहवाल लाभािीस स्वीकारणे अधनवायम राहील.  

 

11.एखाद्या प्रकरणी एकापेक्षा अधिक वारसाांनी धवम्याच्या रकरे्वर हतक दाखल केलेला  
असल्यास, जर धवम्याची रतकर् रोखून ठेवण्याि आली असेल िर अशा प्रकरणी  
व्याज देय ठरणार नाही. असे प्रत्येक प्रकरण गुणवत्तेनुसार िपासून सांचालक, धवर्ा 
सांचालनालय याांनी अांधिर् धनणमय घ्यावा.   

 

12.योजनेबद्दल कोणिेही न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याचे धनराकरणासांबांिीचे 
अधिकार क्षते्र र्हाराष्ट्र राज्य असेल.   

 

13.योजना प्रत्यक्षाि कायाक्न्वि करिाना जर या "योजनेच्या" कोणत्याही िरिूदीच्या 
अिम उकलीबाबि कोणिीही शांका उद्भवली ककवा एखादया रु्द्यावर स्पष्ट्टीकरणाची 
गरज भासली िर िी बाब प्रशासकीय धवभागाांनी धवत्त धवभागाकडे धनदेधशि करावी.  
त्यासांबांिािील धवत्त धवभागाचा धनणमय अांधिर् असेल. 

 

  14."योजना" आर्थिकदृष्ट्या स्वावलांबी आधण स्वयांधनवाही राहील याची खात्री करून      
घेण्यासाठी दर एक वषांने योजनेच्या कार्काजाचा आढावा घेण्याि येईल. 

 

 15. या योजनेखाली लाभािींना एकाच वळेी एकाच अपघािाने पधरधशष्ट्ट - अ र्िील 
अनुक्रर्ाांक 1 िे 5 र्ध्ये नरू्द करण्याि आलेल्या एकापेक्षा अधिक स्वरुपाचे लाभ 
धर्ळू शकणार नाही.   

______ 
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                                                                    जोडपत्र – 1 
 राज्य शासकीय   सरु्ह वयैक्तिक  अपघाि धवर्ा योजना अांिगमि अधिकारी /कर्मचाऱ याांच्या 
विेनािून कपाि करण्याि आलले्या वार्थषक वगमणी रतकरे्चा गट धनहाय िपशील 

 
कायालयाचे नाव व पत्ता                                    :                                                            

 
आहरण व संववतरण अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम :                                                             

 
वनयंत्रक अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम                  :                                                         

 
वगमणीचा िपशील 

अ.क्र. गटधनहाय वगीकरण कर्मचारी सांख्या वगमणीचा िपशील 

वगमणी सेवाकर एकूण रतकर् 

1 गट -अ      
2 गट -ब (राज्यपधत्रि 

व अराज्यपधत्रि ) 
    

3 गट -क      
4 गट -ड      
                       एकूण     

• सदर वववरणपत्रासोबत कमवचाऱ्याची यादी र्ोडून याबाबतचा दस्तावरे् 
कायालयाच्या अविलेखी  सुरवित ठेवण्यात यावा. 

देयक क्र. व वदनाकं 
 

प्रमाणक क्र. व वदनाकं 
 
धठकाण-                                कायालय प्ररु्ख/धनयांत्रक अधिकाऱ याचे नाव, पदनार् व 
सही 
 
धदनाांक-  
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 जोडपत्र-2 
 

“राज्य शासकीय व धनर्शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक  अपघाि धवर्ा योजने “अांिगमि 
सदस्याचा रृ्त्यू/धवकलाांगिाबाबिचा दावा उदभवल्यानांिर कायालय प्ररु्खाने सादर 

करावयाचा अजाचा नर्ूना 
 

1. कायालयाचे नाव व पत्ता                                                                                                                                       
दुरध्वनी,  फॅक्स, email  इत्यादी 
 

2. आहरण व संववतरण  अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम 
 

3. योर्ने अंतगवत समाववष्ट               नाव-                                                                                                                                                                                                                                                                     
कमवचाऱ्याचा                                पदनाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
तपशील                                       गट-                                                                   
 

4. वेतनातून कपात करण्यात             वगवणी रु.                                                                                                     
आलेल्या वगवणीचा                         देयक क्र. व वदनाकं                                                                           
तपशील                                        प्रमाणक क्र. व वदनाकं                                                                                                          

 
5. दावा दाखल करणाऱ्याचे नाव                                                                                                  

(कमवचारी/वारस) 
 

6. अपघाताचा तपशील                                                                                                                    
अपघात वदनाकं व वेळ                                                                                                              
अपघाताचे कारण 
 

7. ववमादाव्याचे 
स्वरुप                                                                                                                           
(मृत्य/ूववकलागं
ता)   

 
8. दाव्यासंदिात दाखल करण्यात          1.                                                                                       

आलेली  कागदपते्र                            2.                                                                                    
(र्ोडपत्र 5 प्रमाणे)                           3.                                                                                                                                                                                                                               
 

9. कायालय प्रमुखाचंी वशफारस 
धठकाण:-                                                                      कायालय प्रर्खाच ेनाव पदनार् व सही 

 
धदनाांक:-  
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जोडपत्र 3 
  

“राज्य  शासकीय    सर्ुह वयैक्तिक  अपघाि  “धवर्ादावा अजम (Claim Form) 
 रु्त्यू/धवकलाांगिाकधरिा 

1 1. योर्नेच्या सदस्याचे नाव/नामवनदेवशत 
व्यक्तीचे नाव  

 

 ब. नामवनदेवशत व्यक्तीचे नाते  
2 पत्रव्यवहाराचा पत्ता 

 
 

3 राशीितू ववमा रक्कम  रू. 
4 अपघातामुळे मृत्य/ूववकलागंता आलेल्या 

योर्नेच्या सदस्याचे नाव व वय 
  

5 1. अपघाताचा वदनाकं व वळे 
ब. अपघाताचे वठकाण 
क. सािीदाराचे नाव व पत्ता 

 

6 अपघाताचा तपशील 
 
 

 

7 अपघातामुळे उद्भवलेल्या ववकलागंतेचे 
स्वरूप ( र्से. मृत्यू/कायमचे अपगंत्व/हात,  
डोळे, पाय तसेच इतर कायमचे अशंत: 
अपगंत्व इत्यादीचा तपशील) 

 

8 सदस्यावर उपचार करणाऱ्या 
शल्यवचवकत्सकाचे नाव व पत्ता 

 

9. ववमा संचालनालयाच्यावतीने  वैद्यकीय 
अवधकाऱ्याची वनयुक्ती करण्यात आली होती 
काय? असल्यास त्याचे नाव. 

 

 
घोषणापत्र 

मी खालील सही करणार असे घोवित करतो की वर उल्लेवखत तपशील माझ्या मावहतीनुसार सत्य 
व बरोबर असून यामध्ये काही ववपयास्त तपशील आढळल्यास ववमादावा नाकारण्यात येईल याची मला 
र्ाणीव आहे. 
 
वठकाण: 
वदनाक :         सदस्याचे/नामवनदेवशत व्यक्तीचे नाव व सही. 
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जोडपत्र - 4 
 

नार्धनदेशनाचा नर्ुना 
 

              राज्य शासकीय कर्मचारी सर्हु वयैक्तिक अपघाि धवर्ा योजनेखालील लाभासाठी नार्धनदेशन 
  

(1) र्ी  ------------------------ पदनार् ------------- याद्वारे र्ला राज्य शासकीय कर्मचारी 
सर्हु वयैक्तिक अपघाि धवर्ा योजने अांिगमि रतकर् र्ला देय होण्यापूवी अिवा िी देय झालेली 
असून, देण्याि आलेली नसले अशावळेी र्ाझा र्तृ्य ू झाल्यास, अशी रतकर् घेण्यास र्ाझ्या 
*कुटूांबािील खाली धनर्थदष्ट्ट केलेल्या व्यतिीला/व्यतिींना नार्धनर्थदष्ट्ट करीि आहे आधण असा 
धनदेश देि आहे की, उति रतकर्, धिच्या/त्याांच्या  नावासर्ोर धदलेल्या पध्दिीने उति 
व्यतिीला/व्यतिींना देण्याि यावी. 

ककवा  
(2) र्ी  ------------------------ पदनार् ------------- कुटूांब िारण करीि नसल्यार्ळेु र्ला 

राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक  अपघाि धवर्ा योजने अांिगमि रतकर् र्ला देय 
होण्यापूवी अिवा िी देय झाललेी असून, देण्याि आललेी नसेल अशा वळेी र्ाझा र्तृ्यू झाल्यास, 
अशी रतकर् घेण्यास खाली धनर्थदष्ट्ट केलले्या व्यतिीला/व्यतिींना नार्धनर्थदष्ट्ट करीि आहे आधण 
असा धनदेश देि आहे की, उति रतकर्, धिच्या/त्याांच्या नावासर्ोर धदलले्या पध्दिीने उति 
व्यतिीला/व्यतिींना देण्याि यावी. यानांिर र्ी कुटुांब प्राप्ि केल्यानांिर हे नार्धनदेशन अविै ठरेल. 

नार्धनदेधशि 
व्यतिीचे/   
व्यतिींची 

नाव/नाव ेव 
पूणम पत्ता 

वगमणी-
दाराशी 

नािे 

नार्धनदेधशि 
व्यतिीचे वय 

प्रत्येक 
नार्धनदेधशि 
व्यतिीला देय 

असलेला 
रकरे्चा भाग 

ज्या घटना 
घडल्यार्ुळे 
नार्धनदेशन 
धवधिअग्राह्य 
ठरेल अशा 
आकक्स्र्क 

घटना 

वगमणीदाराच्या आिी 
नार्धनदेधशि व्यतिी 
र्रण पावल्यास धिचा 
हतक ज्या व्यतिीकडे 

जाईल त्या 
व्यतिीचे/व्यतिींच ेनाव,े 

पत्ता आधण नािे 
1 2 3 4 5 6 

 
 

     

*र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (धनवृधत्तविेन) धनयर्, 1982 च्या प्रकरण 9 र्िील धनयर् क्र.111 च्या पोट-
धनयर् 5 र्िील कुटुांब या व्याख्येनुसार 
धठकाण : 
धदनाांक :                                                                                           वगमणीदाराची सही 
 
सहीचे दोन साक्षीदार:- 
1.                                                   
2.                        

        --------------------------------------------------------------------------- 
[कायालयाच्या उपयोगासाठी] 

 
नार्धनदेशन धर्ळाल्याचा धदनाांक:- 
 

वदनाकं:-                                                                                   कायालय प्रमुखाचे पदनाम व सही 
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जोडपत्र - 5 
“िाज्य िासकीय समुह वैयक्तिक अपघाि रवमा योजना “रवमादाव्यारवषयी सादि किावयाची कागदपते्र 
 
सदस्यास शावररीक अपगंत्व/ववकलागंता 

1. योर्नेखाली कमवचाऱ्याचं्या वतेनातून कपात करण्यात आलेल्या वगवणीचा तपशील 
(र्ोडपत्र -1) 

2. दावा उद्भवल्यानंतर कायालय प्रमुखाने सादर करावयाचा अर्व ( र्ोडपत्र-2) 
3. ववमाधारकाने ककवा त्याच्या कायदेशीर वारसदाराने पूणव िरललेा अपघात 

ववमादाव्याचा अर्व (र्ोडपत्र -3) 
4. संबंवधत पोवलस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आललेा प्रथम खबर अहवालाची 

सािंावकत प्रत, आवश्यक असल्यास  
5. पोवलस पंचनामा आवश्यक असल्यास 
6. शल्य वचवकत्सकाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र 
7. शावररीक अपगंत्व/ववकलागंता  दशवववणारा फोटो 
8. संबंवधत कमवचाऱ्या वतेनातून वगवणी कपात केल्याबाबतची वतेनवचठ्ठी/प्रमाणपत्र 

 
सदस्याचा मृत्य झाल्यास 

1. योर्नेखाली कमवचाऱ्याचं्या वतेनातून कपात करण्यात आलेल्या वगवणीचा तपशील 
(र्ोडपत्र -1) 

2. दावा उद्भवल्यानंतर कायालय प्रमुखाने सादर करावयाचा अर्व ( र्ोडपत्र-2) 
3. ववमाधारकाने ककवा त्याच्या कायदेशीर वारसदाराने पूणव िरललेा अपघात 

ववमादाव्याचा अर्व (र्ोडपत्र -3) 
4. नामवनदेशन पत्र (र्ोडपत्र -4) 
5. मृत्य ूप्रमाणपत्राची मूळ प्रत 
6. संबंवधत पोवलस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आललेा प्रथम खबर अहवालाची 

सािंावकत प्रत, आवश्यक असल्यास 
7. पोवलस पंचनामा/घटनास्थळ पंचनामा 
8. शवववच्छेदनाचा अहवाल 
9. इनव्हेस्ट/मरणान्विेण अहवाल 
10. संबंवधत कमवचाऱ्या वतेनातून वगवणी कपात केल्याबाबतची वतेनवचठ्ठी/प्रमाणपत्र  

 
 
 
 
 
 



“राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक 
अपघाि ववर्ा योजना” वनर्शासकीय 
आस्थापनेवरील अविकारी/कर्मचाांऱ्याना 
लागू करणेबाबि.        

                                                                    

र्हाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन वनणमय क्रर्ाांक : सांकीणम-2017/प्र.क्र. 69 /ववर्ा प्रशासन 
र्ादार् कार्ा र्ागम, हुिात्र्ा राजगुरू चौक, 

र्ांत्रालय, रु्ांबई 400 032. 
िारीख: 11 ऑगस्ट, 2017 

वाचा- 
1) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र.45/ववर्ा प्रशासन, वद. 4 फेब्रवुारी, 2016 
2) ववत्त ववभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र. 45/ववर्ा प्रशासन, वद. 11 र्ाचम, 2016 
3) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र.31/ववर्ा प्रशासन, वद.11 एवप्रल, 2016 
4) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2016/प्र.क्र.51/ववर्ा प्रशासन, वद.12 सप्टेंबर, 2016 
5) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2017/प्र.क्र.19/ववर्ा प्रशासन, वद.18फेब्रवुारी, 2017 

 

प्रस्िावना- 

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याांकवरिा शासनाने वरील सांदभािीन क्र. 1 च्या  शासन वनणमय 4 फेब्रवुारी, 

2016 अन्वये “राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजना” वद.1 एवप्रल 2016 पासून 

लागू करण्याचा वनणमय घेिला आहे. उपरोति सांदभम क्र. 3 व 4 च्या शा. वन. अन्वये सदर योजना र्हाराष्ट्र 

सांवगािील भारिीय प्रशासकीय सेविेील व भारिीय वन सवेिेील अविकाऱ्याांनाही लागू करण्याि आली आहे. 

सदर अपघाि ववर्ा योजनेचा आढावा घेिल्यानांिर ही योजना शासकीय कर्मचाऱ्याांकवरिा लाभदायी 

असल्याच ेवदसनू आल्याने सांदभम क्र. 5 र्िील शासन वनणमयान्वये यापढेु सुरु ठेवण्याि आलेली आहे. सदर 

अपघाि ववर्ा योजनेंिगमि राज्यािील अनुदावनि शाळाांर्िील कर्मचाऱ्याांना ववम्याचे सांरक्षण देण्याची र्ागणी 

वशक्षक पवरषदेने केली आहे.  िसेच, राज्यािील वनर्शासकीय कायालये, साांवविावनक र्ांडळे इत्यादी याांनीही 

सदर योजना लागू करण्याबाबि शासनास ववनांिी केली आहे. त्याअनुषांगाने शासन पढुील प्रर्ाणे वनणमय घेि 

आहे.  

शासन वनणमय-    

             सवम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याांकवरिा वरील सांदभम क्र.1 र्िील शासन वनणमय वद. 4 फेब्रवुारी,2016 

अन्वये सुरु केलेली व सांदभम क्र .5 अन्वये िी पढेु सुरु ठेवण्याि आलेली  “राज्य शासकीय कर्मचारी सर्हु 

वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजना ” राज्यािील शासकीय ववभागाांच्या प्रशासकीय वनयांत्रणाखालील सवम 

वनर्शासकीय कायालये, वजल्हा पवरषदा, पांचायि सवर्िी, ग्रार्पांचायिी, र्हानगरपावलका, नगरपावलका, 

नगरपवरषदा, नगरपांचायिी, शासकीय र्हार्ांडळे, र्ांडळे, सावमजवनक उपक्रर्, साांवविावनक सांस्था, र्ान्यिा 

प्राप्ि व अनुदान प्राप्ि शैक्षवणक सांस्था/र्हाववद्यालये,  कृवष ववद्यापीठे,  पारांपावरक ववद्यापीठे  याांच्या अविकारी/ 

कर्मचारी (कां त्राटी कर्मचारी वगळून )  याांना यावषी  वद.1 ऑगस्ट,2017 पासून ही योजना लागू करण्याि येि 

आहे. व,  पढुील वषापासून 1 एवप्रल  पासून अांर्लाि आणली जाईल. 
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2.        सदर योजना ही एकै्च्िक स्वरुपाची असून या योजनेर्ध्ये सहभागी होण्याकरीिा अविकारी/कर्मचारी 

याांनी अनूर्विपत्र व नार्वनदेशन पत्र (जोडपत्र- 4 व 6 )ववभागप्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख याांच्याकडे भरुन देणे 

आवश्यक आहे.  

3.        सवम र्ांत्रालयीन ववभागाांनी “राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक  अपघाि ववर्ा योजनेचा ”  

िपशील आपल्या अविनस्ि प्रशासकीय ववभाग प्ररु्ख/कायालय प्ररु्ख याांच्या वनदशमनास आणनू द्यावा.  

4.  या योजनेच्या अांर्लबजावणीसाठी प्रत्येक कायालय प्ररु्खाांने त्याांच्या अविनस्ि कर्मचाऱ्याच्या विेन 

देयकािनू अपघाि ववर्ा वगमणी  र्ाहे ऑगस्ट, 2017 देय सप्टेबर,2017 च्या विेनािून कपाि करणे आवश्यक 

रावहल.  िद्नांिर दरवषी र्ाहे फेब्रवुारी देय र्ाचमच्या विेनािून वसूल करणे आवश्यक रावहल.  

5.  सदर सर्ूह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेची वगमणी वसलू करण्याची जबाबदारी सदस्य कायमरि 

असलेल्या सांबांिीि कायालय प्ररु्ख/आहरण व सांवविरण अविकारी याांची रावहल.   िसेच, सांबांविि 

ववभागप्ररु्ख/कायालय प्ररु्ख याांनी अपघाि ववर्ा योजनेची वगमणी कर्मचारी/अविकारी याांच्या विेनािनू कपाि 

करण्याबाबि विेन प्रणालीर्ध्ये व्यवस्था करावी. 

6.        विेन प्रणाली व्यविवरति ग्रास प्रणाली, रोख, िनादेश/िनाकषम अन्वये स्वीकारण्याि येणाऱ्या या 

योजनेखालील रकर्ा जोडपत्र- 1 र्िील अनुसूवचसहीि सांबांिीिाांनी ववर्ा सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, 

र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई याांना परस्पर पाठवाव्याि.  अशा सवम कर्मचाऱ्याांच्या रकर्ाांच्या लेखयाांचे जिन करण्याची 

जबाबदारी सांबांिीि कायालय प्ररु्खाची रावहल.  

 7.          सदर अपघाि ववर्ा योजनेखाली देय राशीभिू ववर्ा रतकर् व आकारण्याि येणाऱ्या वार्षषक वगमणीचा 

िपशील खालीलप्रर्ाणे आहे.    

अ.क्र. गट राशीभिू  ववर्ा रतकर्  
(Capital Sum Insure) 

वगमणीचा िपशील 

वार्षषक वगमणी वस्िू व सेवाकर  
(GST) 18% 

एकूण वगमणी 

1 गट-अ िे 
ड 

10 लाख रु. 300 रु.54 रु.354 

सांबांिीि ववभागप्ररु्ख/कायालय प्ररु्ख याांनी योजनेची वार्षषक वगमणी कें द्र शासनाने वववहि केलेल्या 

वस्िू व सेवाकरासह (GST) भरणे बांिनकारक आहे.  यापढेु, कें द्र शासनाने वस्िू व सेवाकराच्या दरार्ध्ये बदल 

केल्यास वळेोवळेी त्यानुसार कायमवाही करण्याि यावी. 

8.          सदर योजनेखाली जर्ा होणारी ववर्ा वगमणी र्ागणी क्रर्ाांक   “ ज-ेराखीव वनिी, (ए) व्याजी राखीव 

वनिी , 8121 सवमसािारण व इिर राखीव वनिी ,(00) 109 सवमसािारण ववर्ा वनिी  (00) (03) राज्य शासकीय 

कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा (8121 5075)” या जरे्च्या उपलेखाशीषाि दाखववण्याि यावी. 
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(वरझव्हम बकेॅि चलनाव्दारे वगमणी जर्ा करिाना सुलभ वगीकरणाकवरिा चलनावर वरझव्हम बकॅ साांकेिाांक क्र 

01513401101 नर्ुद करण्याि यावा.) 

9.         सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रु्ांबई हे सदर योजना राबविील व सदर योजनेच े

लेखाांकन कायमपध्दिीनुसार योजनेचे वहशोब ठेविील.  िसेच, सदर अपघाि योजनेचा वार्षषक अहवाल ववत्त 

ववभागास सादर करिील. 

10.      कर्मचाऱ्याांच्या विेन देयकाांसोबि अपघाि ववर्ा वगमणी वसूली झाली आहे, याची खात्री कोषागार 

कायालयाने करावी.  त्यासाठी सांबांविि कायालयाने कर्मचाऱ्याांच्या विेन देयकासोबि सदर शासन वनणमयाच े

सहपत्र जोडपत्र-1 जोडणे अवनवायम राहील.  कोषागार कायालयाने सदर जोडपत्र -1 सांचालक, ववर्ा 

सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, 264, गृहवनर्ाण भवन, 1 ला र्जला, कलानगर सर्ोर, वाांदे्र (पवूम), रु्ांबई 400 

051 येथे पाठववणे आवश्यक राहील. 

11.   सदर योजनेखालील लाभासाठी जोडपत्र -4 र्िील नार्वनदेशनपत्र भरून घेण्याची जबाबदारी 

सांबांविि कायालय प्ररु्खाची राहील. 

12.    र्ाहे एवप्रल िे र्ाहे सप्टेंबर या कालाविीि सेवावनवृत्त होणाऱ्या अविकारी/कर्मचाऱ्याांना सदर योजना 

लागू ठरणार नाही. 

सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर उपलब्ि 
करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201708111705236105 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने 
साांक्षावकि करून काढण्याि येि आहे. 

र्हाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 
    ( शुभाांगी शेठ ) 
    सह सवचव, ववत्त ववभाग 

प्रि, 
1.राज्यपालाांचे सवचव 
2.र्ा.रु्खयर्ांत्री याच ेप्रिान सवचव 
3.र्ा.ववत्तर्ांत्री याांचे  याांचे स्वीय सहायक 
4.र्ा.राज्यर्ांत्री ववत्त याांच ेस्वीय सहायक 
5.सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांच ेस्वीय सहायक 
6.सवम वविान र्ांडळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य, 
7.सवम सांसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य 
8.र्ांत्रालयािील सवम प्रशासकीय ववभागाांचे अप्पर रु्खय सवचव/प्रिानसवचव/सवचव 

Shubhangi 
Rajan Sheth

Digitally signed by Shubhangi Rajan Sheth 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Finance Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed6787d4f25b2cc00214a10047a10d4fa848
c8d19fb8dda27b4525e3ace2c767, cn=Shubhangi 
Rajan Sheth 
Date: 2017.08.11 16:56:27 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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8.र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
9.र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपरू 
10.र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
11.र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपरू 
12.र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
13.र्हालेखापाल, स्थावनक सांस्था, लेखापरीक्षा व लेखे, रु्ांबई 
14.ववरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्थावनक सांस्था (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपरू 
15.अ.रु्.स. (ववत्त) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
16.अ.र्ु.स (व्यय) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
17.प्र.सवचव (ल.ेव.को.) याांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
18.सवचव (वव.स.ु) याांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक. 
19.र्ांत्रालयािील सवम प्रशासकीय ववभाग, 
20.सवम ववभागीय आयतुि, 
21. सवम वजल्हाविकारी, 
22. सवम वजल्हा प्रवरषदाांचे रु्खय कायमकारी अविकारी 
23. सवम वजल्हा पवरषदाांचे रु्खय ववत्त व लेखा अविकारी 
24.सवम वजल्हापवरषदाांचे अध्यक्ष, 
25.वशक्षण सांचालक, र्हाराष्ट्र राज्य,पणेु. 
26. िांत्र वशक्षण सांचालक, र्हाराष्ट्र राज्य,रु्ांबई . 
27. सवम वजल्हयाांच ेववरष्ट्ठ लेखापवरक्षक (वशक्षण) 
28. सवम ववभागीय वशक्षण उपसांचालक, 
29. सवम ववभागीय िांत्र वशक्षण उपसांचालक, 
30. र्ांत्रालयािील सवम ववभागाांच्या अविपत्याखालील ववभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख 
31. सवचव, र्हाराष्ट्र वविानर्ांडळ सवचवालय, 
31. सवचव, राज्य वनवडणकू आयोग 
27 *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई  
28 *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई 
29 आयुति, राज्य र्ावहिी आयोग, रु्ांबई 
30. सदस्य सवचव, राज्य र्वहला आयोग, रु्ांबई 
31.र्हासांचालक, यशदा, पणेु 
32*प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), रु्ांबई 
33*प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायािीकरण, रु्ांबई 
34*सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसवेा आयोग, रु्ांबई 
35*प्रबांिक, लोक आयतुि व उप लोक आयुति याांच ेकायालय, रु्ांबई 
36.सांचालक, लेखा व कोषागारे, रु्ांबई 
37.सह सांचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण, पणेु, नागपरू, औरांगाबाद, नावशक अर्राविी 
38.सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, रु्ांबई 
39.सांचालक, स्थावनक वनिी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी रु्ांबई 
40.सांचालक, अथम व साांक्खयकी सांचालनालय, रु्ांबई 
41.सांचालक,  स्थावनक  वनिी लेखा परीक्षा, कोकण, पणेु नागपरू, औरांगाबाद, नावशक अर्राविी ववभाग 
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42.अविदान व लेखा परीक्षा अविकारी, रु्ांबई 
43.वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, रु्ांबई 
44.सांचालक, लेखा व कोषागारे ,रु्ांबई. 
44.सांचालक, नगरपावलका प्रशासन, रु्ांबई / जनसांपकम  अविकारी, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
45.सवम वजल्हा कोषागार अविकारी 
46.सवम उप कोषागार अविकारी 
47.सवम कृषी ववद्यापीठे व इिर ववद्यापीठे, र्हाराष्ट्र राज्य 
48.प्र. कुलसवचव, सोलापरू ववद्यापीठ, सोलापरू-पणेु, कें गाव, सोलापरू-413255 
49.ववत्त ववभागािील सवम कायासने 
50.सवम र्हानगरपावलका/नगरपवरषदा/पांचायि सवर्त्या र्हाराष्ट्र राज्य , 
51.सवम ववद्यापीठे र्हाराष्ट्र राज्य, 
52.सवम र्हार्ांडळे  व र्ांडळे र्हाराष्ट्र राज्य, 
52.वनवड नस्िी, ववर्ा प्रशासन कायासन, ववत्त ववभाग 
 *पत्राने 
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                                           -परिरिष्ट- 
अ.     िाज्य िासकीय समहु  वैयक्तिक अपघाि रवमा योजनेच्या सदस्यास अपघािी मतृ्य ुअथवा कायम 
स्वरुपी अपंगत्व/रवकलागंिा आल्यास खालील ितत्यानसुाि िािीभिू रवमा ितकमेचे लाभ अनजेु्ञय असिील. 
                        
अ.क्र अपघािाचे स्वरूप िािीभिू रवमा 

ितकमेची  टतकेवािी 
1 अपघातामळेु आलेला मतृ्य ू 100 

2 अपघातामळेु आलेले कायमचे अपगंत्व/ववकलांगता 100 

3 अपघातात दोन हात, दोन पाय, ककवा दोन्ही डोळे गमावून अपगंत्व/ववकलांगत 
आल्यास 

100 

4 अपघातामध्ये एक हात, पाय अथवा डोळा गमावून अपंगत्त्व/ववकलांगता 
आल्यास 

50 

5 अपघातामध्ये खालीलप्रमाणे अवयव गमावून अंशतः अपंगत्व/ववकलांगता 
आल्यास 

 

   पायांची सवव बोटे 20 
आगंठ्याचे दोन्ही पेर 5 
आगंठ्याचा एक पेर 2 
आंगठ्या व्यवतवरक्त इतर बोटाच्या प्रत्येक पेरास 1 

 दोन्ही कानाचे बवहरेपण 50 
एका कानाचे बवहरेपण 15 

 एका हाताची चारी बोटे व आगंठा 40 
हाताची चार बोटे 35 
हाताच्या आगंठ्याचा एक पेर 10 
हाताच्या आगंठ्याचे दोन्ही पेर 25 

 तर्वनीचे वतन्ही पेर 10 
तर्वनीचे दोन पेर 8 
तर्वनीचे एक पेर 4 

 मधल्या बोटाचे वतन्ही पेर 6 
मधल्या बोटाचे दोन पेर 4 
मधल्या बोटाचे एक पेर 2 

 अनावमकाचे वतन्ही पेर 5 
अनावमकाचे दोन्ही पेर 4 
अनावमकाचे एक पेर 2 

 करंगळीचे वतन्ही पेर 4 
करंगळीचे दोन पेर 3 
करंगळीचा एक पेरा 2 

 बोटे व मनगट यांना र्ोडणाऱ्या अस्थी (metacarpals)  
1. पवहले व दसुरे बोट (अवतवरक्त) 3 
2. वतसरे, चौथे व पाचवे बोट (अवतवरक्त) 2 
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ब.        िाज्य िासकीय  समहु  वैयक्तिक अपघाि रवमा योजनेचा लाभ खालील कािणांकरििा देय             
होणाि नाही. 

 

1. नैसर्गगक मतृ्य.ू 
       2. आत्महत्या वा तसा प्रयत्न. 

3. र्ाणीवपवूवक र्खम करून घेणे. 
4. अमंली अथवा मादक पदाथांच्या अवतसेवनाने मतृ्य.ू 
5. कोणत्याही प्रकारच्या स्पधांमध्ये मतृ्य ूझाल्यास. 
6. वशकार, वगयारोहण. 
7. योर्नेच्या सभासदाच्या मतृ्यसू त्यांच्या वारसदार/वारसदारांचा प्रत्य अथ अथवा अप्रत्य अथ सहभाग 

असल्यास अशा वारसदारांना.                           
8. प्रसतुी अथवा बाळंतपणा दरम्यान मतृ्य ूककवा ववकलांगता आल्यास.  
9. गनु्हेगारी उदे्दशाने कोणत्याही कायदयाचे उल्लंघन केल्यामळेु आलेला मतृ्य ू ककवा                 

ववकलांगता.    
10.गपु्त रोग अथवा वडेसरपणा यामळेु आलेला मतृ्य ूअथवा ववकलांगता. 

  11.वकरणोत्सगव, अणभुट्टया, यदु्ध व बंड इत्यादी तत्सम कारणांमळेु उद्भवलेला मतृ्य ूअथवा ववकलांगता.      

 
 क.        िाज्य िासकीय    समहु  वैयक्तिक अपघाि रवमा योजनेच्या  सदस्यास रवमा िकमेचे प्रदान 
खालील रनयम, अटी व ििीच्या अधीन िाहून देय असेल. 

1. योर्नेचे सदस्यत्व स्वीकारतांना नामवनदेशन करणे अवनवायव आहे. 
 

2. अपघाती मतृ्य ुअथवा कायमचे आंवशक अपंगत्व/ववकलांगता आहे अशा प्रकरणात आवश्यक त्या 
पवरस्स्थतीत पोवलसांकडे F.I.R. नोंदववलेला असणे आवश्यक आहे. 

 

3. अपघातामळेु कायमचे आंवशक अपंगत्व/ववकलांगता आली आहे ही बाब वर्ल्हा शल्य वचवकत्सकाने 
ककवा ववमा संचालक यांनी मंर्रु केलेल्या वैद्यकीय अवधकाऱ्यांच्या पनॅल मधील वचवकत्सक यांनी 
प्रमावणत करणे आवश्यक आहे. 

 

4. सदस्याने अथवा त्याच्या नामवनदेशीत वारसदाराने संबंधीत कायालय प्रमखुामार्व त ववमादावा दाखल 
करणे आवश्यक आहे. 

 

5. र्र एखाद्या सदस्याने नामवनदेशन पत्र वदले नसेल ककवा त्याने वदलेले नामवनदेशन पत्र  संपणूवतः ककवा 
अशंतः अग्राह्य असेल तर ववमा योर्नेनसुार देय होणारी रक्कम सदस्यांच्या मतृ्यनंूतर ज्या व्यक्तीस 
न्यायालयाकडून उत्तरावधकार/वारस प्रमाणपत्र मंर्रू करण्यात आलेले आहे, अशा व्यक्तीस ववमा 
राशीभतू  रक्कम प्रदेय राहील.   

 

6. अपघाती वनधन पावलेल्या कमवचाऱ्याच्या वारसांना/कुटंुवबयांना संबंधीत कमवचाऱ्याच्या    मतृ्यचू्या 
वदनांकापासनू वारसांनी/कुटंुवबयांनी तथा कायालय प्रमखुांनी सदर योर्नेअंतगवत ववमा दाव्याकरीता 
र्ोडपत्र - 5 मध्ये नमदू सवव कागदपत्रांची तातडीने पतुवता केल्यानंतर समहू अपघात ववमा योर्नेच्या 
लाभाची रक्कम सवव आवश्यक बाबींची पतूवता करून तीन मवहन्यांच्या आत देण्यात येईल. संबंधीत 
कमवचाऱ्याच्या वारसांनी/कुटंुवबयांनी तथा कायालय प्रमखुांनी सदर योर्नेअंतगवत ववमा दाव्याकरीता  
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सवव कागदपत्रांची तातडीने पतुवता केल्यानंतरही तीन मवहन्यांपे अथा अवधक ववलंब झाल्यास ववलंब 
कालावधीकरीता व्यार् देय राहील. 

 

7. अपघाती मतृ्य ू समयी कमवचाऱ्या ववरूध्द ववभागीय/न्यावयक कायववाही प्रलंवबत असेल अथवा 
त्याचेकडून काही शासकीय येणे बाकी असले तरी अपघात ववमा योर्नेची प्रदेय रक्कम मतृ्यचू्या 
वदनांकापासनू तीन मवहन्यांच्या आत देण्यात यावी. सदर रकमेचे प्रदान कोणत्याही पवरस्स्थतीत 
रोखण्यात येवू नये.   

 

8. समहु वैयस्क्तक अपघात ववमा योर्नेची प्रदेय रक्कम प्रदान करण्यास प्रशासकीय    चकुीमळेु तीन 
मवहन्यांपे अथा अवधक कालावधीचा ववलंब झाला असल्यास या चकुीस र्बाबदार असणाऱ् या 
कमवचारी/अवधकाऱ् याववरूध्द वशस्तभंगाची कायववाही करण्यात यावी व या प्रकरणी देय असणारी 
व्यार्ाची रक्कम ववलंबास र्बाबदार कमवचारी /अवधकारी यांचे कडून वसलू करण्यात यावी.  मात्र, 
ववलंब कालावधीसाठी देय असलेली व्यार्ाची रक्कम ही अपघात ववमा योर्नेच्या प्रदेय 
रकमेबरोबरच, या प्रकरणात करण्यात येणाऱ्या कायववाहीच्या वनणवयाची प्रती अथा न करता तात्काळ 
देण्यात यावी.   

9. ववलंब कालावधीकवरता व्यार्ाचा दर भववष्य वनवाह वनधीवरील प्रचलीत व्यार्     दरानसुार असेल.   
 

10. ही योर्ना राबववताना उद्भवलेल्या ववमादावा प्रकरणात अन्वेषण/चौकशी करण्यासाठी    
अन्वेषकाची नेमणकू संचालक, ववमा संचालनालय यांनी केल्यानंतर त्याचा तपासणी अहवाल 
लाभाथीस स्वीकारणे अवनवायव राहील.  

 

11.एखाद्या प्रकरणी एकापे अथा अवधक वारसांनी ववम्याच्या रकमेवर हक्क दाखल केलेला  असल्यास, 
र्र ववम्याची रक्कम रोखनू ठेवण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणी  व्यार् देय ठरणार नाही. 
असे प्रत्येक प्रकरण गणुवते्तनसुार तपासनू संचालक, ववमा संचालनालय यांनी अवंतम वनणवय 
घ्यावा.   

 

12.योर्नेबद्दल कोणतेही न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याचे वनराकरणासंबंधीचे अवधकार  ेअथत्र महाराष्र 
राज्य असेल.   

 

13.योर्ना प्रत्य अथात कायास्न्वत करताना र्र या "योर्नेच्या" कोणत्याही तरतदूीच्या अथव      
उकलीबाबत कोणतीही शंका उद्भवली ककवा एखादया मदु्यावर स्पष्टीकरणाची गरर् भासली तर ती 
बाब प्रशासकीय ववभागांनी ववत्त ववभागाकडे वनदेवशत करावी.  त्यासंबंधातील ववत्त ववभागाचा वनणवय 
अंवतम असेल. 

  14."योर्ना" आर्गथकदषृ्या स्वावलंबी आवण स्वयंवनवाही राहील याची खात्री करून      घेण्यासाठी दर 
एक वषांने योर्नेच्या कामकार्ाचा आढावा घेण्यात येईल. 

 15. या योर्नेखाली लाभाथींना एकाच वेळी एकाच अपघाताने पवरवशष्ट - अ मधील अनकु्रमांक 1 ते 
5 मध्ये नमदू करण्यात आलेल्या एकापे अथा अवधक स्वरुपाचे लाभ वमळू शकणार नाही.   

  

 



शासन वनणमय क्रर्ाांकः सांकीणम-2017/प्र.क्र. 69 /ववर्ा प्रशासन 

 

पृष्ट्ठ 14 पैकी 9 

                                            जोडपत्र – 1 

 िाज्य िासकीय समहु वैयक्तिक अपघाि रवमा योजना अंिगगि अरधकािी /कमगचाऱ यांच्या वेिनािून कपाि 
किण्याि आलले्या वार्षिक वगगणी ितकमेचा गट रनहाय िपिील 
 

कायालयाचे नाव व पत्ता                                    :                                                            
 

आहरण व संववतरण अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम :                                                             
 

वनयंत्रक अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम                  :                                                         
 
वगगणीचा िपिील 

अ.क्र. गटरनहाय वगीकिण कमगचािी संख्या वगगणीचा िपिील 

वगगणी वस्िू व सेवाकि एकूण ितकम 

1 गट -अ      
2 गट -ब (रार्पवत्रत व 

अरार्पवत्रत ) 
    

3 गट -क      
4 गट -ड      
                       एकूण     

• सदर वववरणपत्रासोबत कमवचाऱ्याची यादी र्ोडून याबाबतचा दस्तावेर् कायालयाच्या अवभलेखी  
सरुव अथत ठेवण्यात यावा. 

देयक क्र. व वदनांक 
 

प्रमाणक क्र. व वदनांक 
 
वठकाण-                                                              कायालय प्रमखु/वनयंत्रक अवधकाऱ् याचे नाव, पदनाम व सही 
 
वदनांक-  
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जोडपत्र-2 
 

 िाज्य िासकीय कमगचािी समहु वैयक्तिक अपघाि रवमा योजने अंिगगि सदस्याचा मतृ्य ू
/रवकलांगिाबाबिचा दावा उदभवल्यानंिि कायालय प्रमखुाने सादि किावयाचा 

       अजाचा नमनूा 

1. कायालयाचे नाव व पत्ता                                                                                                                                       
दरुध्वनी,  रॅ्क्स, email  इत्यादी 

 
2. आहरण व संववतरण  अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम 

 

3. योर्ने अंतगवत समाववष्ट                                  नाव-                                                                                                                                                                                                                                                   
कमवचाऱ्याचा                                                पदनाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
तपशील                                                        गट-                                                                   
 

4. कमवचाऱ्याच्या वतेनातनू कपात करण्यात                  वगवणी रु.                                                                                                     
आलेल्या वगवणीचा                                               देयक क्र. व वदनांक                                                                           
तपशील                                                             प्रमाणक क्र. व वदनांक                                                                                                          

5. कमवचा-यांचा वनवतृ्तीचा वदनांक  
 

6. दावा दाखल करणाऱ्याचे नाव                                                                                                  
(कमवचारी/वारस) 

 

7. अपघाताचा तपशील                                                                                                                    
अपघात वदनांक व वेळ                                                                                                              
अपघाताचे कारण 

 

8. ववमादाव्याचे 
स्वरुप                                                                                                                        
(मतृ्य/ूववकलांग
ता)   

 

9. दाव्यासंदभात दाखल करण्यात             1.  
             आलेली  कागदपते्र                            2.                                                                                                      
             (र्ोडपत्र 5 प्रमाणे)                            3.                                                                                                                                                                                                                               

 
10. कायालय प्रमखुांची वशर्ारस 

वठकाण:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                 कायालय प्रमखाचे नाव पदनाम व सही 

 

वदनांक:-  
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जोडपत्र 3 
  

            िाज्य िासकीय समहु वैयक्तिक अपघाि रवमादावा अजग (Claim Form) 
                   मतु्य/ूरवकलांगिाकरििा 
1 अ. योर्नेच्या सदस्याचे नाव/नामवनदेवशत व्यक्तीचे 

नाव  
 

 ब. नामवनदेवशत व्यक्तीचे नाते  
2 पत्रव्यवहाराचा पत्ता 

(दरुघ्वनी,ईमेल) 

 

 

3 राशीभतू ववमा रक्कम  रू. 
4 अपघातामळेु मतृ्य/ूववकलांगता आलेल्या योर्नेच्या 

सदस्याचे नाव व वय 
  

5 अ.अपघाताचा वदनांक व वेळ 
ब. अपघाताचे वठकाण 
क. सा अथीदाराचे नाव व पत्ता 

 

 

6 अपघाताचा तपशील 

 

 

 

7 अपघातामळेु उद्भवलेल्या ववकलांगतेचे स्वरूप ( र्से. 
मतृ्य/ूकायमचे अपगंत्व/हात,  डोळे, पाय तसेच इतर 
कायमचे अशंत: अपगंत्व इत्यादीचा तपशील) 

 

8 सदस्यावर उपचार करणाऱ्या शल्यवचवकत्सकाचे नाव 
व पत्ता 

 

9 ववमा संचालनालयाच्यावतीने  वैद्यकीय अवधकाऱ्याची 
वनयकु्ती करण्यात आली होती काय? असल्यास त्याचे 
नाव. 

 

 
घोिणापत्र 

मी खालील सही करणार असे घोवषत करतो की वर उल्लेवखत तपशील माझ्या मावहतीनसुार सत्य व बरोबर 
असनू यामध्ये काही ववपयास्त तपशील आढळल्यास ववमादावा नाकारण्यात येईल याची मला र्ाणीव आहे. 

 
 
वठकाण: 
वदनाक :         सदस्याचे/नामवनदेवशत व्यक्तीचे नाव व सही. 
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जोडपत्र - 4 
 

नामरनदेिनाचा नमनुा 
                     राज्य शासकीय   कमवचारी समहु वयैस्क्तक अपघात ववमा योर्नेखालील लाभासाठी नामवनदेशन  

(1) मी  ------------------------ पदनाम ------------- याद्वारे मला राज्य शासकीय कमवचारी समहु 
वैयस्क्तक अपघात ववमा योर्ने अंतगवत रक्कम मला देय होण्यापवूी अथवा ती देय झालेली असनू, 
देण्यात आलेली नसेल अशावळेी माझा मतृ्य ूझाल्यास, अशी रक्कम घेण्यास माझ्या *कुटंूबातील 
खाली वनर्गदष्ट केलेल्या व्यक्तीला/व्यक्तींना नामवनर्गदष्ट करीत आहे आवण असा वनदेश देत आहे की, 
उक्त रक्कम, वतच्या/त्यांच्या  नावासमोर वदलेल्या पध्दतीने उक्त व्यक्तीला/व्यक्तींना देण्यात यावी. 

ककवा  
(2) मी  ------------------------ पदनाम ------------- कुटंूब धारण करीत नसल्यामळेु     मला राज्य 

शासकीय कमवचारी समहु वयैस्क्तक  अपघात ववमा योर्ने अंतगवत रक्कम मला देय होण्यापवूी अथवा 
ती देय झालेली असनू, देण्यात आलेली नसेल अशा वेळी माझा मतृ्य ूझाल्यास, अशी रक्कम घेण्यास 
खाली वनर्गदष्ट केलेल्या व्यक्तीला/व्यक्तींना नामवनर्गदष्ट करीत आहे आवण असा वनदेश देत आहे की, 
उक्त रक्कम, वतच्या/त्यांच्या नावासमोर वदलेल्या पध्दतीने उक्त व्यक्तीला/व्यक्तींना देण्यात यावी. 
यानंतर मी कुटंुब प्राप्त केल्यानंतर हे नामवनदेशन अवधै ठरेल. 

नामवनदेवशत 
व्यक्तीचे/   
व्यक्तींची 
नाव/नावे व पणूव 
पत्ता 

वगवणी-
दाराशी नाते 

नामवनदेवशत 
व्यक्तीचे वय 

प्रत्येक 
नामवनदेवशत 
व्यक्तीला देय 
असलेला 
रकमेचा भाग 

ज्या घटना 
घडल्यामळेु 
नामवनदेशन 
वववधअग्राह्य 
ठरेल अशा 
आकस्स्मक 
घटना 

वगवणीदाराच्या आधी 
नामवनदेवशत व्यक्ती मरण 
पावल्यास वतचा हक्क ज्या 
व्यक्तीकडे र्ाईल त्या 
व्यक्तीचे/व्यक्तींचे नावे, 
पत्ता आवण नाते 

1 2 3 4 5 6 
 
 

     

*महाराष्र नागरी सेवा (वनववृत्तवेतन) वनयम, 1982 च्या प्रकरण 9 मधील वनयम क्र.111 च्या पोट-वनयम 
5 मधील कुटंुब या व्याख्येनसुार 
वठकाण : 
वदनांक :  
                                                                                                          वगवणीदाराची सही 
 

   सा अथीदारांचे नांव व सही:- 
1.                                                   
2.                        

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

[कायालयाच्या उपयोगासाठी] 
 
नामवनदेशन वमळाल्याचा वदनांक:- 
 
वदनांक:-                                                                                   कायालय प्रमखुाचे पदनाम व सही 
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जोडपत्र - 5 

 िाज्य िासकीय  समहु वैयक्तिक अपघाि रवमा योजनेखाली रवमादाव्यारवियी सादि किावयाची कागदपते्र 

सदस्यास शावररीक अपगंत्व/ववकलांगता 

1. योर्नेखाली कमवचाऱ्यांच्या वेतनातनू कपात करण्यात आलेल्या वगवणीचा तपशील (र्ोडपत्र 1) 
2. दावा उद्भवल्यानंतर कायालय प्रमखुाने सादर करावयाचा अर्व ( र्ोडपत्र-2) 
3. ववमाधारकाने ककवा त्याच्या कायदेशीर वारसदाराने पणूव भरलेला अपघात ववमादाव्याचा अर्व 

(र्ोडपत्र -3) 
4. संबंवधत पोवलस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला प्रथम खबर अहवालाची सां अथावकत प्रत, 

आवश्यक असल्यास  
5.पोवलस पंचनामा घटनास्थळ पंचनामा सा अथांवकत प्रतआवश्यक असल्यास 
6.शल्य वचवकत्सकाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र 
7.शावररीक अपगंत्व/ववकलांगता  दशवववणारा र्ोटो 
8.संबंवधत कमवचाऱ्या वेतनातनू वगवणी कपात केल्याबाबतची वेतनवचठ्ठी/प्रमाणपत्र 

 

सदस्याचा मतृ्य झाल्यास 

1. योर्नेखाली कमवचाऱ्यांच्या वेतनातनू कपात करण्यात आलेल्या वगवणीचा तपशील (र्ोडपत्र -1) 
2. दावा उद्भवल्यानंतर कायालय प्रमखुाने सादर करावयाचा अर्व ( र्ोडपत्र-2) 
3. ववमाधारकाने ककवा त्याच्या कायदेशीर वारसदाराने पणूव भरलेला अपघात ववमादाव्याचा अर्व 

(र्ोडपत्र -3) 
4. नामवनदेशन पत्र (र्ोडपत्र -4) 
5. मतृ्य ूप्रमाणपत्राची मळू प्रत 
6. संबंवधत पोवलस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला प्रथम खबर अहवालाची सां अथावकत प्रत, 

आवश्यक असल्यास 
7. पोवलस पंचनामा/घटनास्थळ पंचनामा सा अथांवकत प्रत 
8. शवववच्छेदनाचा अहवाल सा अथांवकत प्रत 
9.  मरणोत्तर  पंचनामाची सा अथांवकत प्रत 
10. संबंवधत कमवचाऱ्या वेतनातनू वगवणी कपात केल्याबाबतची वेतनवचठ्ठी/प्रमाणपत्र  
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र्ोडपत्र-6 

 

अनमुिीपत्र 

   मी,श्री/श्रीमती/कुमारी ----------------------------------आपल्या ववभागात /कायालयात------------------
---------या पदावर कायवरत आहे. 

       राज्य शासकीय  समहु वैयस्क्तक अपघात ववमा योर्नेचा /योर्नेची सदस्य होण्यास मी इच्छूक आहे.       

 

                                                                                         आपला/आपली 

स्थळ:- 

वदनांक                                                                                                   (                                 )  

                                                                                                   अवधकारी/कमवचारी यांचे नाव व पदनाम 
 



 

राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक अपघाि 
ववर्ा योजना योजनेखाली वार्षिक वर्मणीवर 
आकारण्याि येणाऱ्या वस्िू व सेवाकराच्या 
दराबाबि.... 
 

र्हाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभार् 

शासन पवरपत्रक क्रर्ाांक: सांकीणम-2017/प्र.क्र.9/ववर्ा प्रशासन 
र्ादार् कार्ा र्ार्म, हुिात्र्ा राजर्ुरू चौक, 

र्ांत्रालय, रु्ांबई-400 032. 
िारीख:   15  फेब्रवुारी, 2018 

वाचा- 
            1. ववत्त ववभार्, शासन वनणमय क्र.सांकीणम-2016/प्र.क्र.45/ ववर्ा प्रशासन वद. 4 फेब्रवुारी ,2016 
            2. ववत्त ववभार्,शासन वनणमय क्र.सांकीणम-2017/प्र.क्र.19/ववर्ा प्रशासन वद.18 फेब्रवुारी, 2017 
            3. ववत्त ववभार्, शासन वनणमय क्र.सांकीणम-2018/प्र.क्र.69/ववर्ा प्रशासन वद. 11 ऑर्स्ट,  2017 

              4. कें द्र शासनाची अविसूचना 11/2017 वद.28 जून, 2017. 
पवरपत्रक: 

कें द्र शासनाने सांदभम क्र. 4 र्ध्ये नर्ूद करण्याि आलेल्या अविसचूनेनुसार वद. 1.07.2017 पासून वस्िू व 

सेवाकर वनयर् लारू् केलेले आहेि. राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेंअिर्मि 

आकारण्याि येणाऱ्या वार्षिक वर्मणीवर 18 टतके दराने कें द्रीय व राज्य वस्ि ू व सेवाकराची आकारणी लारू् आहे.   

त्यानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजनेखाली खालील ितत्याि दशमववल्याप्रर्ाणे 

सुिावरि वस्िू व सेवाकर वसलू करण्यास र्ान्यिा देण्याि येि आहे. 

अ.क्र. र्ट राशीभिू ववर्ा रतकर् 
(Capital Sum 

Insured) 

वर्मणीचा िपशील 
वार्षिक वर्मणी वस्िू व सेवाकर 

(GST) 18% 
  एकूण वर्मणी 

1. र्ट- अ िे ड 10 लाख रू. 300/- रू. 54/- रू.354/- 

2.   सांबांिीि ववभार्प्ररु्ख/कायालय प्ररु्ख याांनी योजनेची वार्षिक वर्मणी कें द्र शासनाने व राज्य शासनाने वववहि 

केलेल्या वस्ि ू व सेवाकरासह (Goods & Service tax) भरणे बांिनकारक आहे.  िसेच, कें द्र शासनाच्या वस्िू व 

सेवाकाराच्या दरार्ध्ये यापढेु बदल झाल्यास त्यानुसार सांबांिीिाांकडून कायमवाही करण्याि यावी. 

3.           सदर शासन पवरपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर  उपलब्ि 

करण्याि आला असनू त्याचा सांकेिाक 201802151519161905 असा आहे.  हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने  

साांक्षावकि करून काढण्याि येि आहे. 

                         र्हाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाांने 
 
 
               ( शुभाांर्ी शेठ ) 
               सह सवचव, ववत्त ववभार् 

प्रि, 
1. राज्यपालाांच ेसवचव 

Shubhangi 
Rajan Sheth

Digitally signed by Shubhangi Rajan Sheth 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed6787d4f25b2cc00214a10047a10d4fa848c8d19f
b8dda27b4525e3ace2c767, cn=Shubhangi Rajan Sheth 
Date: 2018.02.15 15:26:39 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. रु्ख्यर्ांत्री याांच ेप्रिान सवचव 
3. ववत्तर्ांत्री याांचे सवचव / प्रिान सवचव 
4. सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांच ेस्वीय सहायक 
5. सवम वविान र्ांडळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य, 
6. सवम सांसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य 
7. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
8. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नार्परू 
9. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
10. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-2 र्हाराष्ट्र, नार्परू 
11. र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
12. र्हालेखापाल, स्थावनक सांस्था, लेखापरीक्षा व लेखे, रु्ांबई 
13. ववरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्थावनक सांस्था (लेखा परीक्षा व लेखे), नार्परू 
14. अ.रु्.स. (ववत्त) याांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
15. सवचव (व्यय) याांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
16. सवचव (ल.ेव.को.) याांच ेववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
17. सवचव (वव.सु.) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक. 
18. र्ांत्रालयािील सवम ववभार्, 
19. सवम ववभार्ीय आयतुि, 
20. सवम वजल्हाविकारी, 
21. सवम वजल्हा पवरिदाांच ेरु्ख्य कायमकारी अविकारी 
22. सवम वजल्हा पवरिदाांच ेरु्ख्य ववत्त व लेखा अविकारी 
23. र्ांत्रालयािील सवम ववभार्ाांच्या अविपत्याखालील ववभार् प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख 
24. सवचव, र्हाराष्ट्र वविानर्ांडळ सवचवालय, 
25. सवचव, राज्य वनवडणकू आयोर् 
26. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई  
27. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई 
28. आयुति, राज्य र्ावहिी आयोर्, रु्ांबई 
29. सदस्य सवचव, राज्य र्वहला आयोर्, रु्ांबई 
30. र्हासांचालक, यशदा, पणेु 
31. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), रु्ांबई 
32. *प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायािीकरण, रु्ांबई 
33. *सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्, रु्ांबई 
34. *प्रबांिक, लोक आयुति व उप लोक आयतुि याांचे कायालय, रु्ांबई 
35. सांचालक, लेखा व कोिार्ारे, रु्ांबई 
36. सह सांचालक, लेखा व कोिार्ारे, कोकण, पणेु, नार्परू, औरांर्ाबाद, नावशक अर्राविी 
37. सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, रु्ांबई 
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38. सांचालक, स्थावनक वनिी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी रु्ांबई 
39. सांचालक, अथम व साांक्ख्यकी सांचालनालय, रु्ांबई 
40. सांचालक,  स्थावनक  वनिी लेखा परीक्षा, कोकण, पणेु नार्परू, औरांर्ाबाद, नावशक अर्राविी ववभार् 
41. अविदान व लेखा परीक्षा अविकारी, रु्ांबई 
42. वनवासी लेखा परीक्षा अविकारी, रु्ांबई 
43. सांचालक, नर्रपावलका प्रशासन, रु्ांबई / जनसांपकम  अविकारी, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
44. सवम वजल्हा कोिार्ार अविकारी 
45. सवम उप कोिार्ार अविकारी 
46. सवम कृिी ववद्यापीठे व इिर ववद्यापीठे, र्हाराष्ट्र राज्य 
47. प्र. कुलसवचव, सोलापरू ववद्यापीठ, सोलापरू-पणेु, कें र्ाव, सोलापरू-413255 
48. ववत्त ववभार्ािील सवम कायासने 

       49. वनवड नस्िी, ववर्ा प्रशासन कायासन, ववत्त ववभार् 
*पत्राने 

 
 
 
 



राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह वयैक्तिक अपघाि 
ववर्ा योजना... सुधारणा... 

र्हाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन वनणमय क्र.संकीणम-२०१८/प्र.क्र.85/ववर्ा प्रशासन, 
रं्त्रालय, र्ादार् कार्ा र्ागम, हुिात्र्ा राजगुरु चौक, रंु्बई ४०० ०३२. 

वदनाकं :  05  र्ाचम, २०१९ 
 

वाचा  : १) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र.संकीणम-२०१५/प्र.क्र.४५/ववर्ा प्रशासन, वद.04.02.2016 
 २) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र.संकीणम-२०१७/प्र.क्र.१९/ववर्ा प्रशासन, वद.18.02.२०१७ 
 ३) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र.संकीणम-२०१७/प्र.क्र.६९/ववर्ा प्रशासन, वद.11.08.2017 
 ४) ववत्त ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र.सकंीणम-२०१७/प्र.क्र.९/ववर्ा प्रशासन, वद.15.02.2018 
 

प्रस्िावना :-   

राज्य शासकीय कर्मचाऱयांकवरिा “राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह वयैक्तिक अपघाि 
ववर्ा योजना” वद.04.02.2016 च्या शासन वनणमयान्वये वद.01.04.2016 पासून लागू करण्याि 
आली आहे. िसेच वद.18.02.2017 च्या शासन वनणमयान्वये सदर योजना पढेु सुरु ठेवण्यास 
र्ान्यिा देण्याि आली आहे. वद.११.०८.२०१७ च्या शासन वनणमयान्वये अन्य वनर्शासकीय 
कायालयांर्धील कर्मचाऱयानंा ही योजना लागू करण्याि आली आहे. या योजनेर्ध्ये प्रत्येक वर्षी  
र्ाहे फेब्रवुारी देय र्ाचम र्वहन्याच्या विेनािून योजनेची वगमणी गटवर्षम १ एवप्रल िे ३१ र्ाचम या 
कालावधीसाठी कपाि करण्याि येिे. त्यारु्ळे, र्ाहे फेब्रवुारी र्वहन्याची विेनाची देयके सादर 
झाल्यानंिर वनयुति झालेले कर्मचारी िसेच, ज्या कर्मचाऱयाचंी वगमणी र्ाहे फेब्रुवारी र्वहन्यार्ध्ये 
वसूल करण्याि आलेली नाही, अशा कर्मचाऱयानंा योजनेर्ध्ये सर्ाववष्ट्ट करुन घेण्याबाबिची 
कायमवाही उपरोति शासन वनणमयारं्ध्ये वववहि केलेली नाही. त्यारु्ळे, अपघाि ववर्ा वगमणी 
कपाि न केल्यारु्ळे दरम्यानच्या कालावधीि कर्मचाऱयास अपघाि उद्भवल्यास योजनेखालील 
लाभ देिा येि नाहीि. यास्िव, अशा कर्मचाऱयानंा सदर योजनेर्ध्ये सर्ाववष्ट्ट करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन होिी. त्याअनुर्षंगाने आिा पुढीलप्रर्ाणे वनणमय घेण्याि येि आहे :- 
 

शासन वनणमय :- 

 राज्य शासनाच्या सेविे ककवा “राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह वयैक्तिक अपघाि 
ववर्ा योजना” ज्या वनर्शासकीय कायालयानंा लागू करण्याि आली आहे, त्या 
कायालयार्ध्ये, नव्याने वनयुति झालेले कर्मचारी, िसेच ज्या कर्मचाऱयाचंी वगमणी र्ाहे 
फेब्रवुारीर्ध्ये वसूल करण्याि आलेली नाही, अशा प्रकरणी खालीलप्रर्ाणे कायमवाही 
करण्याि यावी :- 

१) सदर कर्मचाऱयास वनयुतिीनंिर प्रथर्ि: प्रत्यक्ष विेन आहरीि करण्याि येईल, 
त्या विेन देयकािून योजनेची वगमणी वसूल करण्याि यावी.  

२) ज्या र्वहन्याि प्रथर् विेन देयक आहरीि करण्याि यईेल, त्यापुढील र्वहन्याच्या 
१ िारखेपासून सदर कर्मचाऱयानंा योजना लागू होईल. अशा प्रकरणी योजनेचा 
कालावधी त्या कर्मचाऱयाकवरिा योजना लागू झाल्याच्या वदनाकंापासून त्यानंिर 
येणाऱया ३१ र्ाचमपयंि असेल. 
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३) ज्या कर्मचाऱयाचंी वगमणी र्ाहे फेब्रवुारी र्ध्ये वसूल करण्याि आलेली नाही, अशा 
कर्मचाऱयानंा त्यानंिरच्या ज्या र्वहन्याि विेन आहरीि करण्याि येईल, 
त्यापुढील र्वहन्याच्या 1 िारखेपासून सदर कर्मचाऱयानंा योजना लागू होईल. 

४) योजना लागू होण्याच्या कालावधीनुसार  खालीलप्रर्ाणे वगमणी वसूल करण्याि 

यावी:- 

 

 

 

 

 

 

टीप : ज्या कर्मचाऱयानंा र्ाचम र्वहन्यापासून सदस्यत्व द्यावयाचे आहे, त्याचं्या प्रकरणी 
चालू वर्षािील र्ाचम र्वहन्याची वगमणी आवण त्यापुढील वर्षाची पूणम वगमणी फेब्रवुारी 
र्वहन्याच्या विेन देयकािून वसूल करावी. 

२. वद.18.02.2017 आवण वद.11.08.2017 च्या शासन वनणमयारं्ध्ये आवण 
वद.15.02.2018 च्या पवरपत्रकार्ध्ये नरू्द केल्याप्रर्ाणे योजनेसंदभािील अन्य सवम बाबींच े
पालन करण्याि याव.े 

३.   ववर्ा संचालनालयार्ाफम ि राबववण्याि येणारी “राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह 
वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजना” ही ववर्ाक्षते्रािील प्रचलीि वयैक्तिक अपघाि ववर्ा आहे.  
त्यारु्ळे, सदर अपघाि ववर्ा योजनेला प्रचवलि वयैक्तिक अपघाि ववर्ापत्रकाच्या अटी व 
शिी लागू राहिील.  
 सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ह्या 
संकेिस्थळावर प्रवसद्ध करण्याि आला असून त्याचा सगंणक साकेंिाकं 
201903051525305705 असा आहे. हा आदेश विजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकि करुन 
काढण्याि येि आहे.  

 र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
  
 
         ( शुभागंी शेठ ) 
           सह सवचव, र्हाराष्ट्र शासन 
प्रवि,  
 संचालक, ववर्ा संचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई.   

अ. 
क्र. 

सदस्यत्व देण्याचा 
र्वहना 

योजनेचा कालावधी वगमणी रुपये 

१) एवप्रल िे सप्टेंबर ६ र्वहन्यापंेक्षा जास्ि िे १ वर्षम रु.300 + वस्िू व सेवाकर 

२) ऑतटोबर िे विसेंबर ६ र्वहन्यापंयंि रु.225 + वस्िू व सेवाकर 

३) जानेवारी िे फेब्रुवारी ३ र्वहन्यापंयंि रु.150 + वस्िू व सेवाकर 

4) र्ाचम १ र्वहन्यापयंि रु.75 + वस्िू व सेवाकर 

Shubhangi Rajan 
Sheth

Digitally signed by Shubhangi Rajan Sheth 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed6787d4f25b2cc00214a10047a10d4fa848c8d1
9fb8dda27b4525e3ace2c767, cn=Shubhangi Rajan Sheth 
Date: 2019.03.05 15:30:02 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रि, 
1) र्ा.राज्यपालाचंे सवचव 
2) र्ा.रु्ख्यरं्त्री याचंे प्रधान सवचव 
3) र्ा.ववत्तरं्त्री याचंे सवचव / प्रधान सवचव 
4) सवम र्ा.रं्त्री व र्ा.राज्यरं्त्री याचंे स्वीय सहायक 
5) सवम ववधान रं्िळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य, 
6) सवम संसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य 
7) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, रंु्बई 
8) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपूर 
9) र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा)-1 र्हाराष्ट्र, रंु्बई 
10) र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपूर 
11) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, रंु्बई 
12) र्हालेखापाल, स्थावनक संस्था, लेखापरीक्षा व लेखे, रंु्बई 
13) ववरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्थावनक संस्था (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपूर 
14) संचालक, लेखा व कोर्षागारे, रंु्बई 
15) चालक, अथम व साकं्ख्यकी संचालनालय, रंु्बई  
16) अवधदान व लेखा परीक्षा अवधकारी, रंु्बई 
17) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, रंु्बई 
18) सवम वजल्हा कोर्षागार अवधकारी 
19) सवम उप कोर्षागार अवधकारी 
20) रं्त्रालयािील सवम प्रशासकीय ववभागाचंे अपर रु्ख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव. 
21) रं्त्रालयािील सवम ववभाग, 
22) संचालक, अथम व साकं्ख्यकी संचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई. 
23) रं्त्रालयािील सवम ववभागांच्या अवधपत्याखालील ववभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख. 
24) सवचव, र्हाराष्ट्र ववधानरं्िळ सवचवालय, ववधान भवन, रंु्बई 
25) सवचव, राज्य वनविणकू आयोग. 
26) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रंु्बई 
27) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), रंु्बई 
28) *प्रबंधक, लोक आयुति व उप लोक आयुति याचंे कायालय, रंु्बई 
29) *प्रबंधक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, रंु्बई 
30) सवचव, राज्य र्ावहिी आयोग, रंु्बई 
31) सदस्य सवचव, राज्य र्वहला आयोग, रंु्बई 
32) र्हासंचालक, यशदा, पुणे 
33) *सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रंु्बई 
34) प्र.कुलसवचव, सवम ववद्यापीठे / कृर्षी ववद्यापीठे / इिर ववद्यापीठे, र्हाराष्ट्र राज्य 
35) ववत्त ववभागािील सवम कायासने 
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36) जनसंपकम  अवधकारी, रं्त्रालय, रंु्बई 
37) बहुजन सर्ाज पाटी 1, इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रंु्बई - 1 
38) भारिीय जनिा पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.िी.ओ. बॅरेक नं-1 योगक्षेर्सर्ोर, वसंिराव 

भागवि  चौक, नवरर्न पॉईंट, रंु्बई -20. 
39) भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कवर्टी,314,राजभवन,एस.व्ही.पटेल रोि, रंु्बई -4 
40) भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, (र्ातसमवादी), र्हाराष्ट्र कवर्टी, जनशतिी हॉल, ग्लोब वर्ल 

पॅलेस  वरळी, रंु्बई-13 
41) इंवियन नॅशनल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सवर्िी, वटळक भवन, 

काकासाहेब  गािगीळ र्ागम, दादर, रंु्बई -25 
42) राष्ट्रवादी कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री-पे्रस जनमल र्ागम, नरीर्न पॉईंट, रंु्बई-21. 
43) वशवसेना, वशवसेना भवन, गिकरी चाळ, दादर, रंु्बई -28. 
44) वनवि नस्िी, ववर्ा प्रशासन कायासन, ववत्त ववभाग 

 

*पत्राद्वारे. 
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