






























राज्य शासकीय कर्मचारी सर्हू वयैक्तिक 
अपघाि ववर्ा योजनेर्ध्ये बदल करण्याबाबि. 

 

र्हाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन वनर्मय क्र. संकीर्म-2019/प्र.क्र.64/ववर्ा प्रशासन, 
रं्त्रालय, र्ादार् कार्ा र्ागम, हुिात्र्ा राजगुरू चौक, रंु्बई 400 032. 

वदनाकं : 24 जानेवारी, २०२३ 
 

वाचााः-   
1) ववत्त ववभाग, शासन वनर्मय क्र.संकीर्म-2015/प्र.क्र.45/ववर्ा प्रशासन, वद.04.02.2016 
2) ववत्त ववभाग, शासन वनर्मय क्र.संकीर्म-2015/प्र.क्र.31/ववर्ा प्रशासन, वद.11.04.2016 
3) ववत्त ववभाग, शासन वनर्मय क्र.संकीर्म-2016/प्र.क्र.51/ववर्ा प्रशासन, वद.12.09.2016 
4) ववत्त ववभाग, शासन वनर्मय क्र.संकीर्म-2017/प्र.क्र.19/ववर्ा प्रशासन, वद.18.02.2017 
5) ववत्त ववभाग, शासन वनर्मय क्र.संकीर्म-2017/प्र.क्र.69/ववर्ा प्रशासन, वद.11.08.2017 
6) ववत्त ववभाग, शासन वनर्मय क्र.संकीर्म-2018/प्र.क्र.85/ववर्ा प्रशासन वद.05.03.2019 
 

प्रस्िावना :-  
 राज्य शासकीय कर्मचाऱयाकंवरिा संपूर्मि: कर्मचाऱयाचं्या वगमर्ीवर आधावरि अशी 
“राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजना” वद.०४.०2.२०१६ च्या 
शासन वनर्मयानं्वये वदनांक 1 एवप्रल 2016 पासून लागू करण्याि आली.  सदर योजना पुढे 
सुरू ठेवण्यास वद.१८.०२.२०१७ च्या शासन वनर्मयान्ये र्ान्यिा देण्याि आली.  सदर योजनेची 
व्याप्िी वळेोवळेी वाढववण्याि आली असून त्यार्ध्ये भारिीय वन सेविेील, भारिीय प्रशासकीय 
सेविेील अवधकाऱयाचंा व राज्यािील शासकीय ववभागाचं्या प्रशासकीय वनयंत्रर्ाखालील 
ववववध घटकाचंा सर्ावशे केलेला आहे. सदर अपघाि ववर्ा योजनेखाली गट-अ िे ड र्धील 
अवधकारी/कर्मचारी याचं्याकवरिा रु.३००/- इितया अत्यल्प वगमर्ीर्ध्ये रुपये 10.00 लाख ही 
सर्ान राशीभिू ववर्ा रतकर् वनविि करण्याि आलेली आहे. कर्मचारी / अवधकाऱयाचंा आर्थिक 
स्िर, ७व्या विेन आयोगारु्ळे विेनाि झालेली भरीव वाढ, र्हागाई वनदेशांक इत्यादी बाबी 
ववचाराि घेिा, योजनेची वगमर्ी व राशीभिू रकरे्र्ध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन होिी. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रर्ारे् वनर्मय घेिला आहे :- 

 

शासन वनर्मय :- 

 वद.01 एवप्रल,2023 पासून राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह वयैक्तिक अपघाि ववर्ा 
योजनेची वगमर्ी व राशीभिू रतकर् (Capital Sum Insured) यार्ध्ये वाढ करण्याि येि असून  
व सदर वगमर्ी व राशीभिू रतकर् खालीलप्रर्ारे् गटवनहाय वनधावरि करण्याि येि आहे :- 

गट राशीभिू ववर्ा 
रतकर् 

वार्थषक वगमर्ी वस्ि ूव 
सेवाकर 

एकूर् वार्थषक 
वगमर्ी 

गट-अ रू.25 लाख रु. 750/- रु.135/- रु.885/- 
गट- ब रू.20 लाख रू. 600/- रु.108/- रु.708/- 
गट- क रू.15 लाख रू. 450/- रु.81/- रु.531/- 
गट- ड रू.15 लाख रू. 450/- रु.81/- रु.531/- 
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वटप :- कालबद्ध पदोन्निी योजनेअंिगमि ककवा सेवािंगमि आश्वावसि प्रगिी योजनेअंिगमि ववरष्ट्ठ 
विेनश्रेर्ी वदलेल्या कर्मचाऱयाचं्या बाबिीि ववरष्ट्ठ विेनश्रेर्ीच्या अनुषंगाने त्यांच्या रू्ळ पदाचा 
ववचार न करिा अपघाि ववर्ा योजनेची वगमर्ी घेण्याि यावी व त्याप्रर्ारे् लाभ अनुज्ञये 
कराविे. कर्मचाऱयाकडून वगमर्ी घेिाना िो ज्या पदाचे विेन घेि आहे त्या पदाच्या गटाप्रर्ारे्च 
वगमर्ी घेण्याि यावी व लाभ अनुज्ञये करण्याि याविे. ििावप, योजना वषाच्या कालावधीि त्या 
पदाचा गट बदलला िर त्यापुढील योजना वषाची वगमर्ी व अनुज्ञये लाभ यार्ध्ये बदल होिील. 

2. र्ाहे फेब्रवुारी र्वहन्याची विेनाची देयके सादर झाल्यानंिर वनयुति झालेले कर्मचारी 
िसेच, ज्या कर्ाचाऱयाचंी वगमर्ी र्ाहे फेब्रवुारी र्वहन्यार्ध्ये वसूल करण्याि आलेली नाही, 
अशा कर्मचाऱयानंा अपघाि योजनेर्ध्ये सर्ाववष्ट्ट करण्यासाठी, उपरोति पवरच्छेद-१ र्धील 
सुधारर्ाचं्या अनुषंगाने, वद.०५.०३.२०१९ च्या शासन वनर्मयाच्या पवहल्या पवरच्छेदािील 
अ.क्र.४) र्ध्य ेखालीलप्रर्ारे् सुधारर्ा करण्याि येि आहे :- 
 

 योजना लागू होण्याच्या कालावधीनुसार खालीलप्रर्ारे् वगमर्ी वसूल करण्याि यावी :- 
 

अ. क्र. सदस्यत्व देण्याचा 
र्वहना 

योजनेचा 
कालावधी 

वगमर्ीचा िपशील 
गट - अ गट - ब गट - क व ड 

1 एवप्रल िे  सप्टेंबर 6 र्वहन्यापेक्षा 
जास्ि 

रू.750 + GST रू.600 + GST रू.450 + GST 

2 ऑतटोबर िे 
वडसेंबर 

6 र्वहन्यापयंि रू.563 + GST रू.450 + GST रू.338+ GST 

3 जानेवारी िे 
फेब्रवुारी 

3 र्वहन्यापंयंि रू.375 + GST रू.300 + GST रू.225 + GST 

4 र्ाचम 1 र्वहन्यापंयंि रू.188 + GST रू.150 + GST रू.113 + GST 
 

3. योजनेिील सदर सुधाररे्च्या अंर्लबजावर्ीसाठी प्रत्येक कायालय प्ररु्खानें त्याचं्या 
अधीनस्ि कर्मचाऱयाचं्या विेन देयकािून अपघाि ववर्ा वगमर्ी र्ाहे फेब्रवुारी, 2023 देय र्ाचम, 
2023 च्या विेनािून व िद्नंिर दरवषी कपाि कररे् आवश्यक राहील. 

4. सदर अपघाि ववर्ा योजनेची वरीलप्रर्ारे् वगमर्ी वसूल करण्याची जबाबदारी सदस्य 
कायमरि असलेल्या संबंवधि कायालय प्ररु्ख / आहरर् व संवविरर् अवधकारी याचंी राहील.   

5. संबंवधि ववभाग प्ररु्ख /कायालय प्ररु्ख यानंी अपघाि ववर्ा योजनेची सुधावरि वगमर्ी 
कर्मचारी / अवधकारी याचं्या विेनािून कपाि करण्याबाबि संबंवधि विेन प्रर्ालीर्ध्ये व्यवस्िा 
करावी.  

6. वद.18.02.2017, वद.11.08.2017, व वद.05.03.2019 च्या शासन वनर्मय िसेच,                                 
वद.15.02.2018 च्या पवरपत्रकार्ध्ये नरू्द केल्याप्रर्ारे् योजने संदभािील अन्य सवम बाबींचे 
पालन करण्याि याव.े   
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7. अपघाि ववर्ा योजना ही ववर्ाक्षते्रािील प्रचवलि वयैक्तिक अपघाि ववर्ापत्रक असून 
यास ववर्ा अवधवनयर्, 1938 च्या कलर् 64व्हीबी च्या िरिदुींचे अनुपालन अवनवायम आहे.   
त्यारु्ळे, सदस्याच्या अपघािापूवी, वगमर्ी योजनेच्या लेखावशषार्ध्ये जर्ा होरे् आवश्यक आहे. 
अन्यिा, ववर्ावगमर्ी अभावी ववर्ादावा देय होर्ार नाही व याची सवमस्वी जबाबदारी ही संबंवधि 
कायालयाची राहील. 

8. अपघाि ववर्ा योजनेखाली योजनेच्या सदस्यास अपघािारु्ळे रृ्त्यू / ववकलागंिा 
उद्भवल्यास, त्याबाबिची लेखी सूचना ववर्ा संचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य यानंा संबंवधि 
कायालयाने त्ववरि (1 र्वहन्याच्या आि) देरे् आवश्यक राहील.  िद्नंिर, वद.११.०८.२०१७ 
च्या शासन वनर्मयािील जोडपत्र-5 र्ध्ये नरू्द करण्याि आलेल्या ववर्ा दाव्यासंदभािील 
कागदपत्राचंी पूिमिा ववनाववलंब करण्याि यावी. 

9. सदर शासन वनर्मय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ह्या 
संकेिस्िळावर प्रवसद्ध करण्याि येि असून त्याचा संगर्क साकेंिाकं 
202301241145330205 असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकि करून 
काढण्याि येि आहे. 

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
                        ( वव. रं. दवहफळे ) 

                      सह सवचव, र्हाराष्ट्र शासन  
प्रवि,  
 संचालक, ववर्ा संचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई. 

    

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 रं्डळ 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, स्िावनक संस्िा, लेखापरीक्षा व लेखे, रंु्बई 
13) ववरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्िावनक संस्िा (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपूर 

VIVEK RAMBHAJI 
DAHIPHALE

Digitally signed by VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3138e3ce0d4e4058e42f003d
fd69500064afb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=3981A50612646983D580DEA2DA5FB52A33D8E6E3C4
F34CD80F08C598711CEB65, cn=VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 
Date: 2023.01.24 12:58:31 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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14) संचालक, लेखा व कोषागारे, रंु्बई 
15) चालक, अिम व साकं्ख्यकी संचालनालय, रंु्बई  
16) अवधदान व लेखा परीक्षा अवधकारी, रंु्बई 
17) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, रंु्बई 
18) सवम वजल्हा कोषागार अवधकारी 
19) सवम उप कोषागार अवधकारी 
20) रं्त्रालयािील सवम प्रशासकीय ववभागाचंे अपर रु्ख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव. 
21) रं्त्रालयािील सवम ववभाग, 
22) संचालक, अिम व साकं्ख्यकी संचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई. 
23) रं्त्रालयािील सवम ववभागांच्या अवधपत्याखालील ववभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख. 
24) सवचव, र्हाराष्ट्र ववधानरं्डळ सवचवालय, ववधान भवन, रंु्बई 
25) सवचव, राज्य वनवडर्कू 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 न्यायावधकरर्, रंु्बई 
30) सवचव, राज्य र्ावहिी आयोग, रंु्बई 
31) सदस्य सवचव, राज्य र्वहला आयोग, रंु्बई 
32) र्हासंचालक, यशदा, पुरे् 
33) *सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रंु्बई 
34) प्र.कुलसवचव, सवम ववद्यापीठे / कृषी ववद्यापीठे / इिर ववद्यापीठे, र्हाराष्ट्र राज्य 
35) ववत्त ववभागािील सवम कायासने 
36) जनसंपकम  अवधकारी, रं्त्रालय, रंु्बई 
37) बहुजन सर्ाज पाटी 1, इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रंु्बई - 1 
38) भारिीय जनिा पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नं-1 योगक्षरे्सर्ोर, वसंिराव 

भागवि  चौक, नवरर्न पॉईंट, रंु्बई -20. 
39) भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कवर्टी,314,राजभवन,एस.व्ही.पटेल रोड,  

रंु्बई -4 
40) भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, (र्ातसमवादी), र्हाराष्ट्र कवर्टी, जनशतिी हॉल, ग्लोब वर्ल 

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

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

 

*पत्राद्वारे.  
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