
  प्रशासकीय मान्यता 
                           गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2017-18 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश सुंिर्धन, द ग् र्व् यिसाय विकास ि म् ्  यव् यिसाय विााग 

शासन वनर्धय क्रमाुंकः शेअवि-2017/प्र.क्र.181/11-अ े
मादाम कामा मागध, ह ता्मा राजग रू चौक, 

मुंत्रालय वि्तार, म ुंबई - 400 032 
तारीख: 05 वडसेंबर, 2017 

िाचा -  
1) शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. एनएआयएस 1204/प्र.क्र.166/11-अे, वद. 19.8.2004 
2) शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. एनएआयएस 1204/प्र.क्र.166/11-अे,वद.5.1.2005 
3) शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. शेअवि-2007/प्र.क्र.232/11-अे, वद. 13.7.2007 
4)  शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. शेअवि-2009/प्र.क्र.268/11-अे, वद.4.12.2009 
5) शासन श द्धीपत्र, कृवष ि पद म विााग क्र. शेअवि-2009/प्र.क्र.268/11-अे, वद.5.3.2011 
6) शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. शेअवि-2014/प्र.क्र.69/11-अे, वद.30.10.2014 
7) शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. शेअवि-2015/प्र.क्र.159/11-अे, वद. 26.11.2015 
8) शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. शेअवि-2016/प्र.क्र.184/11-अे, वद. 25.11.2016 
9) शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. शेअवि-2016/प्र.क्र.184/11-अे, वद. 25.11.2016 
 

प्र्तािना - 
शेती व्यिसाय करताना होर्ारे अपघात, िीज पडरे्, पूर, सपधदुंश, विचदूुंश, विजेचा शॉक बसरे् 

इ. नैसर्गगक आपत्तीम ळे होर्ारे अपघात, र््यािरील अपघात, िाहन अपघात, तसेच, अन्य कोर््याही 
कारर्ाुंम ळे होर्ारे अपघात, याम ळे बऱ्याच शेतकऱ्याुंचा मृ्यू ओढितो वकिा काहींना अपुंग्ि येते. 
घरातील क्या व्यक्ततस झालेल्या अपघाताम ळे क ट ुंबाच े उ्पन्नाचे सार्न बुंद होिून अडचर्ीची 
पवरक््थती वनमार् होते. अशा अपघातग्र्त शेतकऱ्याुंस/्याुंच्या क ट ुंबास आर्गथक लाा देण्याकवरता 
कोर्तीही ्ितुंत्र विमा योजना नसल्याम ळे, शासनाने सन 2005-06 पासून “शेतकरी व्यततीगत 
अपघात विमा योजना” ही योजना कायाक्न्ित केली . सन 2009-10 पासून सदर योजनेचे नामावार्ान 
“शेतकरी जनता अपघात विमा योजना” असे करण्यात आले, तर, सन 2015-16 पासून सदर योजना 
“गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना” या नािाने, तसेच, रु.2.00 लाख इततया विमा 
सुंरक्षर्ासह राबविण्यात येत आहे.  

सदर योजनेचे कल्यार्कारी ्िरुप विचारात घेिून ही योजना सन 2017-18 यािषीही 
राबविण्याची बाब शासनाच्या विचारार्ीन होती. 

 

शासन वनर्धय -  
शेती व्यिसाय करताना होर्ारे अपघात, िीज पडरे्, पूर, सपधदुंश, विचदूुंश, विजेचा शॉक बसरे् इ. 

नैसर्गगक आपत्तीम ळे होर्ारे अपघात, र््यािरील अपघात, िाहन अपघात, तसेच, अन्य कोर््याही 
कारर्ाुंम ळे होर्ारे अपघात, याम ळे बऱ्याच शेतकऱ्याुंचा मृ्यू ओढितो वकिा काहींना अपुंग्ि येते. घरातील 
क्या व्यक्ततस झालेल्या अपघाताम ळे क ट ुंबाच ेउ्पन्नाचे सार्न बुंद होिून अडचर्ीची पवरक््थती वनमार् 
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होते. अशा अपघातग्र्त शेतकऱ्याुंस/्याुंच्या क ट ुंबास आर्गथक लाा देण्याकवरता “गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी 
अपघात विमा योजना,” ही योजना सन 2017-18 मध्ये रु.2.00 लाख विमा सुंरक्षर्ासह राबविण्यास 
शासनाची मुंजूरी देण्यात येत असून सुंबुंवर्त विमा कुं पनीला विमा हप्त्याचे प्रदान केल्यापासून १२ मवहन्याच्या 
कालािर्ीकवरता, उपरोतत वद.4.12.2009 चा शासन वनर्धय आवर् वद.5.3.2011 च्या शासनवनर्धय 
श ध्दीपत्रकातील अटी ि शतींसह, खालील अटींिर, विमा योजना चाल ूठेिण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे : -  
(अ) शासनाच्या वद.10 ऑग्ट, 2010 च्या शासन वनर्धयान्िये सन 2010-11 ते सन 2012-13 या तीन 
िषांच्या कालािर्ीसाठी स मारे 1.37 कोटी (एक कोटी सदवतस लाख) इतकी शेतकरी सुंख्या वनवित करण्यात 
आली आहे. सदर शेतकरी सुंख्या 2017-18 या िषासाठीही ग्राह्य र्रण्यात येत आहे. ्यान सार, प्र्तािनेत 
नमूद कारर्ाुंम ळे होर्ारे अपघाती मृ्यू वकिा अपुंग्ि यासाठी राज्यातील महसूल विाागाकडील 7/12 िरील 
नोंदीप्रमारे् 10 ते 75 िषे या ियोगटातील खातेदार शेतकऱ्याुंच्याितीने, योजनेच्या मुंजूर कालािर्ीकवरता, 
प्र्त त शासन वनर्धयाव्दारे विमा पॉवलसी उतरविण्यात येत असून खालीलप्रमारे् न कसान ारपाई वनवित 
करण्यात येत आहे. 

 

अ.क्र. अपघाताची बाब न कसान ारपाई 
1 अपघाती मृ्यू रु.2,00,000/- 
2 अपघाताम ळे दोन डोळे अथिा दोन अियि वनकामी होरे् रु.2,00,000/- 

3 अपघाताम ळे एक डोळा आवर् एक अियि वनकामी होरे् रु.2,00,000/- 
4 अपघाताम ळे एक डोळा अथिा एक अियि वनकामी होरे् रु.1,00,000/- 

 

(ब) योजना कालािर्ीत सुंपरू्ध वदिसासाठी म्हर्जेच विवहत कालािर्ीतील प्र्येक वदिसाच्या 24 
तासाुंसाठी ही योजना लागू राहील.  या कालािर्ीत शेतकऱ्याला कें व्हाही अपघात झाला वकिा अपुंग्ि आल े
तरीही तो या योजनेअुंतगधत लााासाठी पात्र राहील. 
(क)    या योजनेंअुंतगधत शेतकऱ्याुंनी वकिा ्याुंच्या ितीने अन्य कोर््याही सुं्थेने विमा कुं पन्याुंकडे 
्ितुंत्रवर्या विमा हप्त्याची रतकम ारण्याची गरज नाही.  विमा हप्त्याची सुंपूर्ध रतकम शासनामार्ध त विमा 
कुं पन्याुंकडे ारण्यात येईल. तसेच, यापूिी शेतकऱ्याुंनी अथिा ्याुंच्या ितीने अन्य कोर््याही सुं्थेने 
कोर्तीही िगेळी विमा योजना लागू केली असल्यास अथिा विमा उतरविला असल्यास ्याचा या योजनेशी 
काहीही सुंबुंर् असर्ार नाही.  या योजनेंतगधत वमळर्ारे लाा ्ितुंत्र असतील. 

 

2. प्र्त त शासन वनर्धय वनयोजन विााग ि वित्त विाागाने ्याुंच्या अनौपचावरक सुंदाध क्रमाुंक अन क्रमे                      
185/1431, वद.02.12.2017 ि 249/2017/व्यय-1, वद.05.12.2017 अन्िय े वदलेल्या सहमतीस 
अन सरुन वनगधवमत करण्यात येत आहे. 
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3. प्र्त त शासन वनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्थळािर उपलब्र् 
करण्यात आला असून ्याचा सुंगर्क साुंकेताक 201712051728458701 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार ि नािाने, 
 
 
 
                                                                                               ( श.बा.पािसकर ) 
                         अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा.राज्यपाल याुंचे सवचि   
2) मा.म ख्यमुंत्री याुंचे अप्तपर म ख्य सवचि 
3) मा.मुंत्री (कृवष) याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवर्कारी 
4) सिध मा.मुंत्री याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवर्कारी 
5) मा.राज्यमुंत्री (कृवष) याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवर्कारी 
6) मा.राज्यमुंत्री (र्लो्पादन) याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवर्कारी 
7) सिध मा.राज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवर्कारी 
8) सिध मा.विर्ानसाा सद्य 
९) सिध मा. विर्ानपवरषद सद्य 

 10) मा. म ख्य सवचि याुंचे सह सवचि,मुंत्रालय,म ुंबई 32 
 ११) प्रर्ान सवचि (कृवष) याुंचे ्िीय सहायक, कृवष ि पद म विााग, मुंत्रालय, म ुंबई 32 

      12) अपर म ख्य सवचि (महसूल ), महसूल ि िन विााग, मुंत्रालय, म ुंबई 32 
          13) अप्तपर म ख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
          14) अप्तपर म ख्य सवचि (वित्त), वित्त विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
          १5) प्रर्ान सवचि, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानािन, म ुंबई 
        16) प्रर्ान सवचि (अवपल ि स रक्षा), गृह विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
        17) अप्तपर म ख्य सवचि (मदत ि प निधसन), महसूल ि िन  विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
        18) महासुंचालक, मावहती ि जनसुंपकध  महासुंचालनालय, मुंत्रालय, म ुंबई (5 प्रती ) प्रवसध्दीच्या  विनुंतीसह 
         19) सिध विाागीय महसूल आय तत (कोकर्, नावशक, प रे्, औरुंगाबाद, अमरािती, नागपूर)  
         20) आय तत (कृवष), कृवष आय ततालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे् 
         21) सिध वजल्हावर्कारी 
      22) सिध कृवष सुंचालक, कृवष आय ततालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे् 

        23) सिध विाागीय कृवष सहसुंचालक 
24) सिध वजल्हा अवर्क्षक कृवष अवर्कारी 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन वनर्धय क्रमाुंकः शेअवि-2017/प्र.क्र.181/11-अे 
 

                                  पृष्ट्ठ 4 पैकी 4  

25) सिध वजल्हा पवरषदाुंचे, वजल्हा कृवष विकास अवर्कारी 
26) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखा पवरक्षा ), म ुंबई. 
27) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, ( लेखा ि अन ज्ञयेता ), म ुंबई  
28) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखा पवरक्षा ),  नागपूर 
29) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखा ि अन ज्ञयेता), नागपूर 
30) सुंचालक, लेखा ि कोषागारे, म ुंबई 
31) अवर्दान ि लेखावर्कारी, म ुंबई 
32) वजल्हा कोषागार अवर्कारी, प रे् 
33) वद.ओवरएुंटल इन्श रन्स कुं पनी वल.,मे.रे्अर टॉिर, प रे्-म ुंबई रोड, िाकडेिाडी, वशिाजीनगर, प रे् 5 
34) ग्रुंथालय प्रम ख, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानािन, म ुंबई (10 प्रती) 
35) म ख्य साुंक्ख्यक, कृवष आय ततालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे्- 
36) सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवष आय ततालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे् 
37) सिध तहवसलदार 
38) सिध उप विाागीय कृवष अवर्कारी 
39) सिध ताल का कृवष अवर्कारी 
40) सिध उपसवचि /अिर सवचि / कक्ष अवर्कारी, कृवष ि पद म विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
41) सिध मुंत्रालयीन विााग 
42) सिध मान्यताप्राप्तत राजकीय पक्ष याुंची मध्यिती कायालये 
43) वनिड न्ती, कायासन 11-अे. 
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