
“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 

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.   
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                                            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-  

  



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

 

पृष्ट्ठ 14 पैकी 10 

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 
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