प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
महाराष्ट्र शासन
कृवि, पशसुंिर्धन, दग्र्व्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग,
शासन वनर्धय क्रमाुंक गोमशेअवि-2021/प्र.क्र. 32 /11-अे,
मादाम कामा मागध हतात्समा ,राजगरू चौक,
मुंत्रालय वि्तार, मुंबई-400 032
तारीख - 8 माचध, 2021
सुंदभध :1) शासन वनर्धय कृवि ि पदम विभाग, क्र. शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11-अे,
वद.31.8.2019.
2) शासन पवरपत्रक कृवि ि पदम विभाग, क्र.शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11-अे,
वद.19.9.2019.
3) आयक्तालयाचे पत्र क्र. गोमशेअवि-2020/ प्र.क्र. 17/सा.9/33949/2020,
वद.10.12.2020
4) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसुंदभातील राज्य्तरीय सवमतीच्या
बैठकीचे इवतिृत्त, पत्र क्र. शेअवि-2020/प्र.क्र.286/11-अे वद. 4.3.2021.
प्र्तािना :राज्यात शेती व्यिसाय करताुंना िीज पडर्े, पूर, विजेचा शॉक बसर्े इ. नैसर्गगक आपत्ती,
सपधदुंश, विचूदुंशमळे होर्ारे अपघात, र्त्सयािरील अपघात, िाहन अपघात तसेच अन्य
कोर्त्सयाही कारर्ामळे होर्ारे अपघात, यामळे बऱ्याच शेतकऱ्याुंचा मृत्सयू ओढाितो वकिा काहीना
अपुंगत्सि येते. घरातील कत्सया व्यक्क्तस तसेच त्सयाच्या कटुं बातील सद्यास झालेल्या
अपघातामळे कटुं बाचे उत्सपन्नाचे सार्न बुंद होऊन अडचर्ीची पवरक््थती वनमार् होते . अशा
अपघातग्र्त शेतकऱ्याुंस ि त्सयाुंच्या कटुं बास आर्गथक लाभ दे ण्याकवरता राज्यातील सिध
िवहतीर्ारक खातेदार शेतकरी ि शेतकऱ्याच्या कटुं बातील िवहतीर्ारक खातेदार म्हर्ून नोंद
नसलेला कोर्ताही 1 सद्य (आई-िडील, शेतकऱ्याची पती/पत्सनी, मलगा ि अवििाहीत मलगी
यापैकी कोर्तीही एक व्यक्ती) असे 10 ते 77 ियोगटातील एकर् 2 जर्ाुंना गोपीनाथ मुंडे
शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यास सुंदभध क्र. (1) येथील शासन वनर्धयान्िये मान्यता
दे ण्यात आली आहे. सर्ारीत ्िरुपातील गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
राबविण्यासाठी सुंदभध क्र. (2) येथील शासन पवरपत्रकान्िये कायधपद्धती ि मागधदशधक सूचना
वनगधवमत करण्यात आलेल्या आहेत.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राज्यामध्ये राबविण्यासाठी यवनव्हसधल सोम्पो
जनरल इन्शरन्स कुंपनी या विमा कुंपनीची ि ऑक्झॉवलयम इन्शरुंन्स ब्रोवकग, प्रा. वल या विमा
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सल्लागार कुंपनीची ्पर्ात्समक ई-वनविदे च्या माध्यमातून सुंदभध क्र. (3) नसार वनिड करण्यात
आलेली आहे. त्सयानूसार विमा कुंपनीस विमा हप्ता अदा केल्यानुंतर एक ििाच्या कालािर्ीत
योजना राबविण्यासाठी विमा कुंपनी ि विमा सल्लागार कुंपनी याुंची वनयक्ती करर्े तसेच विमा
हप्ता ि विमा ब्रोकरेज वनवित करण्याची बाब शासनाच्या विचारार्ीन होती .
शासन वनर्धय :“गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन 2021-22 मध्ये राबविण्यास शासनाची
मुंजूरी दे ण्यात येत असून सुंबुंवर्त विमा कुंपनीला विमा हप्त्सयाचे प्रदान केल्यापासून 12
मवहन्याच्या कालािर्ीकरीता विमा योजना चालू ठे िण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुंपर्ध राज्यामध्ये वद यवनव्हसधल सोम्पो

जनरल इन्शरुंन्स कुंपनी वल. या विमा कुंपनीमार्धत प्रवत शेतकरी प्रवत ििध रु.29.07 इतक्या विमा
हप्ता दराने (विना ब्राकरेज) ि ऑक्झॉवलयम इन्शरुंन्स ब्रोवकग, प्रा. वल. या विमा सल्लागार
कुंपनीमार्धत ठार्े, नावशक, अमरािती ि नागपूर या महसूल विभागासाठी 0.067 टक्के तर पर्े
ि औरुंगाबाद या महसूल विभागासाठी 0.070 टक्के इतका विमा ब्रोकरेज दराने राबविण्यास
शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे .
3.

सन 2021-22 मध्ये विमा हप्ता रकमेचे विमा कुंपनीला प्रदान झाल्यापासून 12

मवहने इतक्या कालािर्ीकरीता राज्यातील सिध िवहतीर्ारक खातेदार शेतकरी ि त्सयाुंच्या
कटुं बातील िवहतीर्ारक खातेदार म्हर्ून नोंद नसलेला एक सद्य याुंना विविर् अपघाताुंपासून
सुंरक्षर् दे ण्यासाठी विमा कुंपनीला ि विमा सल्लागार कुंपनीस अदा कराियाची विमा हप्ता रक्कम
ि विमा ब्रोकरेज रक्कम तसेच आयक्त कायालयास कायालयीन खचासाठी रक्कम पढील
तक्त्सयात दशधविल्या प्रमार्े वनवित करण्यात येत आहे.
अ.क्र.

विमा कुंपनी/ कृवि आयक्त कायालय

शेतकरी /

रक्कम (रुपये)

कटुं बातील सद्य
1

वद यवनव्हसधल सोम्पो जनरल इन्शरुंन्स

3.04 कोटी

88,37,28,000/-

3.04 कोटी

7,96,662/-

कुंपनी वल.
2

ऑक्झॉवलयम इन्शरुंन्स ब्रोवकग, प्रा. वल.

3

कृवि आयक्त कायालय (कायालयीन खचध)
एकूर्

80,000/88,44,04,662/-

विमा कुंपनीस, विमा सल्लागार कुंपनीस िरील तक्क्यात नमूद केल्याप्रमार्े 12 मवहने
कालािर्ी करीता होर्ारी विमा हप्ता ि विमा ब्राकरेज रक्कम तसेच आयक्त (कृवि) कायालयीन
खचासाठी एकूर् रक्कम रु. 88,44,04,662/- मुंजूर करण्यात येत आहे.
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4.

विमा कुंपनी ि विमा सल्लागार कुंपनीस दे य ठरर्ारी विमा हप्ता रक्कम विभागून दोन

हप्त्सयात दे ण्यात येईल.
7.

“गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना” शासन वनर्धय वद.31 ऑग्ट, 2019 ि

वद. 19 सप्टें बर,2019 मध्ये नूमद तरतूदी ि अटींनसार राबविण्याची जबाबदारी आयक्त (कृिी)
याुंची राहील.
6.

यािरील खचध खाली नमूद लेखावशिाखाली सन 2020-21 करीता मुंजूर

अथधसुंकक्ल्पय तरतूदीतून भागविण्यात यािा.
मागर्ी क्रमाुंक डी-3,
2401-पीक सुंिर्धन,
110-पीक विमा,
(00) (०६) गोवपनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना (कायधक्रम) (2401 4427),
33 - अथधसहाय्य”
7.

प्र्तत प्रयोजनासाठी आयक्त (कृवि), कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े याुंना

वनयुंत्रक अवर्कारी, तसेच, सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े
याुंना आुंहरर् ि सुंवितरर् अवर्कारी म्हर्ून घोिीत करण्यात येत आहे.
8.

प्र्तत

सुंकेत्थळािर

शासन
उपलब्र्

वनर्धय

महाराष्ट्र

करण्यात

शासनाच्या

आला

असून

www.maharashtra.gov.in
त्सयाचा

सुंगर्क

या

साुंकेताक

202103081447420401 असा आहे . हा आदे श वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात
येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार ि नािाने.

Sugriv Sambhaji
Dhapate

Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4ea112e908c0e9a7e572d4190f970
9a817f51,
serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf340720ea98fd
1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate
Date: 2021.03.08 14:53:34 +05'30'

( स. सुं. र्पाटे )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल याुंचे सवचि
2. मा.मख्यमुंत्री याुंचे अप्पर मख्य सवचि
3. सिध मा.मुंत्री याुंचे खाजगी सवचि/ विशेि कायध अवर्कारी
4. सिध मा.विर्ानसभा सद्य
5. सिध मा. विर्ानपवरिद सद्य
6. मा.मख्य सवचि याुंचे सह सवचि,मुंत्रालय,मुंबई 32
7. सवचि (कृवि) याुंचे ्िीय सहायक, कृवि ि पदमविभाग, मुंत्रालय, मुंबई 32
8. अपर मख्य सवचि (महसूल ), महसूल ि िनविभाग, मुंत्रालय, मुंबई 32
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9. अपर मख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
10. अपर मख्य सवचि (वित्त),वित्त विभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
11. प्रर्ान सवचि, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानभिन, मुंबई
12. प्रर्ान सवचि (अवपल ि सरक्षा), गृहविभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
13. अप्पर मख्य सवचि (मदत ि पनिधसन), महसूल ि िन विभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
14. महासुंचालक, मावहती ि जनसुंपकध महासुंचालनालय, मुंत्रालय, मुंबई (5 प्रती ) प्रवसध्दीच्या
विनुंतीसह
15. सिध विभागीय महसूल आयक्त (कोकर्, नावशक, पर्े, औरुंगाबाद, अमरािती, नागपूर)
16. आयक्त (कृवि), कृविआयक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पर्े
17. सिध वजल्हावर्कारी
18. सिध कृवि सुंचालक, कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पर्े
19. सिध विभागीय कृवि सहसुंचालक
20. सिध वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी
21. सिध वजल्हा पवरिदाुंचे, वजल्हा कृवि विकास अवर्कारी
22. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), मुंबई.
23. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, ( लेखािअनज्ञेयता ), मुंबई
24. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), नागपूर
25. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखािअनज्ञेयता),नागपूर
26. सुंचालक, लेखािकोिागारे , मुंबई
27. अवर्दानिलेखावर्कारी, मुंबई
28. वजल्हा कोिागार अवर्कारी, पर्े
29. ग्रुंथालय प्रमख, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानभिन, मुंबई (10 प्रती)
30. मख्य साुंक्ख्यक, कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पर्े31. सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पर्े
32. सिध तहवसलदार
33. सिध उप विभागीय कृवि अवर्कारी
34. सिध तालका कृविअवर्कारी
35. सिध उपसवचि /अिर सवचि / कक्ष अवर्कारी, कृवि ि पदम विभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
36. सिध मुंत्रालयीन विभाग
37. सिध मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष याुंची मध्यिती कायालये
38. जायका इन्शरन्स ब्रोकरेज प्रा.वल., 2 रा मजला, जायका वबल्डींग, कमर्गशयल रोड,
वसक्व्हल लाईन्स, नागपूर-440001
39. ऑक्झॉवलयम इन्शरुंन्स ब्रोवकग, प्रा. वल. निी मुंबई -400710.
40. वनिडन्ती, कायासन 11-अे
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