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मादाम कामा मागध, हता्मा राजगरू चौक,
मुंत्रालय वव्तार, मुंबई - 400 032
तारीख: 01 वडसेंबर, 2018
वाचा 1) शासन वनर्धय, कृवष व पदम ववााग क्र. एनएआयएस 1204/प्र.क्र.166/11-अे, वद.19.8.2004
2) शासन वनर्धय,कृवष व पदम ववााग क्र. शेअवव-2007/प्र.क्र.232/11-अे, वद. 13.7.2007
3) शासन वनर्धय, कृवष व पदम ववााग क्र. शेअवव-2009/प्र.क्र.268/11-अे, वद. 4.12.2009
4) शासन वनर्धय, कृवष व पदम ववााग क्र. शेअवव-2010/प्र.क्र.172/11-अे, वद. 10.8.2010
5) शासन वनर्धय, कृवष व पदम ववााग क्र. शेअवव-2017/प्र.क्र.181/11-अे, वद. 5.12.2017
6) जायका इन्शरन्स कुंपनी प्रा.वल. कुंपनीस मदतवाढ सुंबुंवर्त शासनाचे पत्र क्र.शेअवव2018/प्र.क्र.238/11-अे, वद.19.11.2018
7) कृवष आयक्तालयाचे पत्र क्र.गोमुंशेअवव-2018/प्र.क्र.58/साुं-9/371/2018, वद.20.10.2018
प्र्तावना शेती व्यवसाय करताना होर्ारे अपघात, वीज पडर्े, पूर, सपधदुंश, ववचूदुंश, ववजेचा शॉक बसर्े इ.
नैसर्गगक आपत्तीमळे होर्ारे अपघात, र््यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोर््याही
कारर्ाुंमळे होर्ारे अपघात, यामळे बऱ्याच शेतकऱ्याुंचा मृ्यू ओढवतो वकवा काहींना अपुंग्व येते. घरातील
क्या व्यक्क्तस झालेल्या अपघातामळे कटुं बाचे उ्पन्नाचे सार्न बुंद होवून अडचर्ीची पवरक््थती वनमार्
होते. अशा अपघातग्र्त शेतकऱ्याुंस/्याुंच्या कटुं बास आर्गथक लाा दे ण्याकवरता “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी
अपघात ववमा योजना” या नावाने रु.2.00 लाख इतक्या ववमा सुंरक्षर्ासह राबववण्यात येत आहे.
2) तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात ववमा योजना सन 2018-19 या वषामध्ये राबववण्यासाठी जायका
इन्शरन्स ब्रोकरेज प्रा.वल. या ववमा सल्लागार कुंपनीस सन 2017-18 च्या ब्रोकरेज दरामध्ये कोर्तीही वाढ
न करण्याच्या अटीच्या अर्ीन, म्हर्जेच रु.6,95,907/- इतक्या रकमेत पढील एक वषासाठी मदतवाढ
दे ण्यास शासनाच्या सुंदाध क्र.6 अन्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे.
3)

तसेच सन 2018-19 मध्ये ववमा योजनेच्या अुंमलबजावर्ीकवरता ववमा सल्लागार कुंपनी तसेच ववमा

कुंपनीची वनयक्ती करर्े व ववमा हप्ता दर ठरववर्े याकवरता आयक्त (कृवष) याुंनी मागववलेल्या ई-वनववदे च्या
अनषुंगाने प्राप्त झालेल्या प्र्तावाुंची छाननी करुन आयक्त (कृवष) याुंनी सुंदाध क्र.7 येथील पत्रान्वये प्र्ताव
शासनास सादर केला होता. ्यानसार सन 2018-19 या कालावर्ीसाठी ववमा कुंपनीची वनयक्ती
करण्याचेही शासनाच्या ववचारार्ीन होते.
शासन वनर्धय शेती व्यवसाय करताना होर्ारे अपघात, वीज पडर्े, पूर, सपधदुंश, ववचूदुंश, ववजेचा शॉक बसर्े इ.
नैसर्गगक आपत्तीमळे होर्ारे अपघात, र््यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोर््याही
कारर्ाुंमळे होर्ारे अपघात, यामळे बऱ्याच शेतकऱ्याुंचा मृ्यू ओढवतो वकवा काहींना अपुंग्व येते. घरातील
क्या व्यक्क्तस झालेल्या अपघातामळे कटुं बाचे उ्पन्नाचे सार्न बुंद होवून अडचर्ीची पवरक््थती वनमार् होते.
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अशा अपघातग्र्त शेतकऱ्याुंस/्याुंच्या कटुं बास आर्गथक लाा दे ण्याकवरता “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात
ववमा योजना,” ही योजना वद.8.12.2018 ते वद.7.12.2019 या 12 मवहन्याच्या कालावर्ीकवरता ववमा
कुंपनीला ववमा हप््याचे प्रदान केल्यापासून खालील अटींच्या अवर्न राहू न, ववमा योजना चालू ठे वण्यास
शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2)

राज्यातील महसूल ववाागाकडे 7/12 वरील नोंदीप्रमार्े सुंदाध क्र.4 येथील शासन वनर्धयामध्ये नमूद

केल्याप्रमार्े 10 ते 75 वषे या वयोगटातील समारे 1.37 कोटी इतक्या खातेदार शेतकऱ्याुंच्यावतीने,
योजनेच्या मुंजूर कालावर्ीकवरता, प्र्तत शासन वनर्धयाव्दारे ववमा पॉवलसी उतरववण्यात येत असून
खालीलप्रमार्े नकसान ारपाई वनवित करण्यात येत आहे.
अ.क्र.

3)

अपघाताची बाब

नकसान ारपाई

1

अपघाती मृ्यू

रु.2,00,000/-

2

अपघातामळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव वनकामी होर्े रु.2,00,000/-

3

अपघातामळे एक डोळा व एक अवयव वनकामी होर्े

4

अपघातामळे एक डोळा अथवा एक अवयव वनकामी होर्े रु.1,00,000/-

रु.2,00,000/-

सदर योजना कालावर्ीत सुंपूर्ध वदवसासाठी म्हर्जेच वववहत कालावर्ीतील प्र्येक वदवसाच्या 24

तासाुंसाठी ही योजना लागू राहील. या कालावर्ीत शेतकऱ्याला केंव्हाही अपघात झाला वकवा अपुंग्व आले
तरीही तो या योजनेअुंतगधत लााासाठी पात्र राहील.
4)

या योजनेंअुंतगधत शेतकऱ्याुंनी वकवा ्याुंच्या वतीने अन्य कोर््याही सुं्थेने ववमा कुंपन्याुंकडे ्वतुंत्रवर्या

ववमा हप््याची रक्कम ारण्याची गरज नाही. ववमा हप््याची सुंपूर्ध रक्कम शासनामार्धत ववमा कुंपन्याुंकडे
ारण्यात येईल. तसेच, यापूवी शेतकऱ्याुंनी अथवा ्याुंच्या वतीने अन्य कोर््याही सुं्थेने कोर्तीही वेगळी
ववमा योजना लागू केली असल्यास अथवा ववमा उतरववला असल्यास ्याचा या योजनेशी काहीही सुंबुंर्
असर्ार नाही. या योजनेंतगधत वमळर्ारे लाा ्वतुंत्र असतील.
5)

सन 2018-19 या वषाकवरता आयक्त (कृवष) याुंनी शासनास सादर केलेल्या प्र्तावाच्या अनषुंगाने

वद.ओवरएुंटल इन्शरन्स कुंपनी वल. या ववमा कुंपनीने 12 मवहन्याुंच्या ववमा कालावर्ीसाठी प्रवत शेतकरी प्रवत
वषध रु.34.50 इतका न्यूनतम ववमा हप्ता दर (ववना ब्रोकरेज) वदला असल्याने सदर कुंपनीची सन 2018-19 या
वषाकवरता, सदर योजनेअुंतगधत सुंपूर्ध राज्यासाठी, ववमा कुंपनी म्हर्ून वनयक्त करण्यास शासनाची मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
6)

सन 2018-19 मध्ये ववमा हप्ता रकमेचे ववमा कुंपनीला प्रदान झाल्यापासून १२ मवहने इतक्या

कालावर्ीकवरता राज्यातील सवध नोंदर्ीकृत शेतकऱ्याुंना ववववर् अपघाताुंपासून सुंरक्षर् दे ण्यासाठी ववमा
कुंपनीला ववमा सल्लागार कुंपनीस अदा करावयाची ववमा हप्ता रक्कम व ववमा ब्रोकरेज रक्कम पढील
तक््यात दशधववल्याप्रमार्े वनवित करण्यात येत आहे :अ.क्र.

ववमा कुंपनीचे नाव

शेतकरी सुंख्या

ब्रोकरेज सह ववमा
हप्ता रक्कम (रुपये)

1

वद.ओवरएुंटल इन्शरन्स कुंपनी वल.

1,36,98,965

47,26,14,292 /-

2

जायका इुंशरन्स ब्रोकरेज प्रा.वल.

1,36,98,965

6,95,907/-

एकर्

47,33,10,199/पृष्ट्ठ 5 पैकी 2
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7)

ववमा कुंपनीस व ववमा सल्लगार कुंपनीस वरील तक््यात नमूद केल्याप्रमार्े 12 मवहने कालावर्ीकवरता

होर्ारी एकूर् ववमा हप्ता व ववमा ब्रोकरेज रक्कम रु. 47,33,10,199/- (रू. सत्तेचाळीस कोटी तेहतीस
लाख दहा हजार एकशे नव्यान्नव र्क्त) मुंजूर करुन ववतवरत करण्यास सदर आदे शान्वये मान्यता दे ण्यात
येत आहे.
8)

तसेच सदरची योजना एक वषापेक्षा कमी कालावर्ीपूवीच बुंद करण्याचे वनवित होऊन ववमा कुंपनीला

कळववल्यास यथाप्रमार्ानसार (Pro rata basis) वार्गषक ववमा हप्ता दर ववचारात घेवून, प्रवत वदन प्रवत
लाााथी येर्ारी ववमा हप््याची रक्कम कुंपनीस दे वून, उवधवरत ववमा हप््याची रक्कम शासनास 30 वदवसाुंत
परत करेल आवर् याची खातरजमा सुंवनयुंत्रर् अवर्कारी म्हर्ून आयक्त (कृवष) करतील.
9)

ववमा प्र्ताव वववहत कागदपत्राुंसह ज्या वदनाुंकास तालका कृवष अवर्कारी याुंचे कायालयात दाखल

/ प्राप्त होईल ्या वदनाुंकासच तो ववमा कुंपनीस प्राप्त झालेला आहे , असे समजण्यात येईल.
10)

ववमा प्र्ताव वववहत कागदपत्राुंसह योजनेच्या कालावर्ीत कर्ीही प्राप्त झाला तरी तो ववचारात घेर्े

तसेच,योजनेच्या अखेरच्या वदवसात झालेल्या अपघाताुंसाठी, योजनेचा चालू वषाचा मुंजूर कालावर्ी
सुंपल्यानुंतर 90 वदवसाुंपयंत, तालका कृवष अवर्काऱ्याुंकडे प्राप्त झालेले प्र्ताव क््वकारर्े ववमा कुंपनीवर
बुंर्नकारक राहील. वशवाय समथधनीय कारर्ाुंसह 90 वदवसाुंनुंतर प्राप्त होर्ारे ववमा प्र्ताव सध्दा
क््वकारर्े ववमा कुंपनीवर बुंर्नकारक राहील. प्र्ताव वववहत मदतीत सादर केले नाहीत, या कारर्ा्तव
ववमा कुंपनीला ववमा प्र्ताव नाकारता येर्ार नाहीत.
11)

ववमा कुंपनीला स्पष्ट्ट कारर्ाुंवशवाय ववमा प्र्ताव नाकारता येर्ार नाहीत. ववमा कुंपनीने नामुंजूर

केलेल्या ववमा दाव्याप्रकरर्ी स्पष्ट्ट कारर्वममाुंसा सुंबुंवर्त शेतकऱ्याुंना कटाक्षाने मराठी ााषेतच कळववर्े
व ्याची प्रत वनयक्त करण्यात आलेली ववमा सल्लागार कुंपनी / आयक्त (कृवष) / सुंबुंवर्त ववाागीय कृवष
सहसुंचालक / वजल्हा अवर्क्षक कृवष अवर्कारी / तालका कृवष अवर्कारी याुंच्याकडे पाठववर्े अवनवायध आहे.
12)

प्र्तत योजनेकवरता ववमा सल्लागार कुंपनीची वनयक्ती तसेच ्याुंना द्यावयाचे ब्रोकरेज यासुंबुंर्ीचे

आदे श या शासन वनर्धयान्वये वनगधवमत करण्यात येत आहेत. वनयक्त करण्यात येर्ाऱ्या ववमा सल्लागार
कुंपनीने ्याुंच्याकडे प्राप्त होर्ारे प्र्ताव व्यवक््थतरी्या / पूर्धत: तपासावेत व पवरपूर्ध प्र्ताव सुंबुंवर्त ववमा
कुंपनीकडे मान्यतेसाठी सादर करावेत. ववमा सल्लागार कुंपनीने ववमा कुंपनीकडे पाठववलेले प्र्ताव मुंजूर
करुन घेण्याची सुंपूर्ध जबाबदारी ववमा सल्लागार कुंपनीची राहील. ववमा दावा ववमा कुंपनीकडे सादर
झाल्यापासून ्यावर 60 वदवसाुंच्या आत कायधवाही करर्े ववमा कुंपनीवर बुंर्नकारक राहील. मात्र, तरीही
ववमा कुंपनीने प्र्ताव नाकारल्यास, आवश्यक कागदपत्राुंची पूतधता झालेल्या प्रकरर्ी सुंबुंवर्ताुंनी ववमा
सल्लागार कुंपनीशी सुंपकध सार्ल्यास, ववमा सल्लागार कुंपनीने शेतकऱ्याुंच्यावतीने इडा ग्राहक तक्रार
वनवारर् कक्ष / ववमा न्यायार्ीश / वजल्हा ग्राहक तक्रार वनवारर् मुंच / राज्य ग्राहक तक्रार वनवारर् आयोग
/न्यायालय येथे दावे दाखल करर्े आवश्यक राहील. अशा प्रकरर्ी येर्ाऱ्या कोर््याही खचाची प्रवतपूती
शासनाकडू न अथवा शेतकऱ्याुंकडू न/ दावेदाराुंकडू न करण्यात येर्ार नाही.
13)

वनयक्त करण्यात येर्ाऱ्या ववमा सल्लागार कुंपनीने वजल्यातील प्रलुंवबत प्रकरर्ाुंची यादी व मावसक

प्रगती अहवाल आयक्त (कृवष) / ववाागीय कृवष सहसुंचालक / सुंबुंवर्त वजल्हा अवर्क्षक कृवष अवर्कारी /
तालका कृवष अवर्कारी याुंचेकडे दरमहा पाठवावा. अपऱ्या कागदपत्राुंमळे प्रलुंवबत रावहलेल्या /
नाकारलेल्या प्र्तावाुंप्रकरर्ी कागदपत्राुंची पूतधता करण्याची जबाबदारी ववाागीय कृवष सहसुंचालक /
वजल्हा अवर्क्षक कृवष अवर्कारी / तालका कृवष अवर्कारी याुंची राहील. ्याुंनी ्याुंची जबाबदारी
व्यवक््थतवर्या पार पाडली नाही तर ्याुंना वैयक्क्तकवर्या जबाबदार र्रण्यात येईल.
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14)

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात ववमा योजनेसुंबुंर्ी शासनाचे वतीने आयक्त कृवष तसेच वनयक्त

करण्यात येर्ारी ववमा सल्लागार कुंपनी व ववमा कुंपनी याुंचेमध्ये प्र्तत शासन वनर्धयातील अटी/शती व
मान्यतेनसार सामुंज्य करार (MOU) व वत्रपक्षीय करार (Tripartite Agreement) करुन ्यानसार योजना
अुंमलात आर्ली जाईल. शासन व ववमा कुंपनीमध्ये झालेल्या पॉवलसी करारातील तरतूदी, उपरोक्त वद.4
वडसेंबर, 2009 च्या शासन वनर्धयाद्वारे व उपरोक्त वद.5 माचध,2011 च्या शासन वनर्धय शध्दीपत्रकान्वये
वववहत केलेल्या अटी व शती, तसेच, ाववष्ट्यात लागू करण्यात येर्ाऱ्या अटी व शती, तसेच, मागधदशधक
सचनाुंनसार ववमा दावे मुंजूर करर्े, तसेच, ववमा प्र्तावाुंसुंदाातील कायधपध्दती, सादर करावयाच्या
आवश्यक कागदपत्राुंबाबतचा तपवशल व नमने इ. बाबी ववमा कुंपनीवर बुंर्नकारक राहतील.
15)

यावरील खचध "मागर्ी क्रमाुंक डी-3, 2401-पीक सुंवर्धन, 110- पीक ववमा, (00) (06)

शेतकऱ्याुंसाठी वैयक्क्तक अपघात ववमा योजना (2401 4427), राज्य योजना, 33- अथधसहाय्य" या
लेखावशषाखाली सन 2018-19 कवरता मुंजूर अथधसुंकल्पीय तरतूदीतून ाागववण्यात यावा.
16)

प्र्तत प्रयोजनासाठी कृवष सुंचालक, कृवष आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े याुंना वनयुंत्रक

अवर्कारी, तसेच, सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवष आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े याुंना आहरर् व
सुंववतरर् अवर्कारी म्हर्ून घोवषत करण्यात येत आहे. सदर रक्कम कोषागारातून काढू न रेखाुंवकत
र्नादे श/दशधनी र्नाकषाव्दारे ववमा कुंपनीस अदा करण्यात यावी.
17)

हा शासन वनर्धय, वनयोजन ववााग व ववत्त ववाागाने ्याुंचे अनौपचावरक सुंदाध क्रमाुंक अनक्रमे

क्र.244/1431 वद.26.11.2018 व क्र.301/व्यय-१, वद.29.11.2018 अन्वये वदलेल्या सहमतीस अनसरुन
वनगधवमत करण्यात येत आहे.
प्र्तत शासन वनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्थळावर उपलब्र्
करण्यात आला असून ्याचा सुंगर्क साुंकेताक 201812011612313101 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
्वाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार व नावाने,

Arun
Vishnupant
Joshi

Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Home Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642465
ecdafbdae899f879d9b4603fe37cfb3598,
cn=Arun Vishnupant Joshi
Date: 2018.12.01 16:22:33 +05'30'

( अ.वव.जोशी )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा.राज्यपाल याुंचे सवचव
2) मा.मख्यमुंत्री याुंचे अप्पर मख्य सवचव
3) मा.मुंत्री (कृवष) याुंचे खाजगी सवचव/ ववशेष कायध अवर्कारी
4) सवध मा.मुंत्री याुंचे खाजगी सवचव/ ववशेष कायध अवर्कारी
5) मा.राज्यमुंत्री (कृवष) याुंचे खाजगी सवचव/ ववशेष कायध अवर्कारी
6) मा.राज्यमुंत्री (र्लो्पादन) याुंचे खाजगी सवचव/ ववशेष कायध अवर्कारी
7) सवध मा.राज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सवचव/ ववशेष कायध अवर्कारी
8) सवध मा.ववर्ानसाा सद्य
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९) सवध मा. ववर्ानपवरषद सद्य
10) मा. मख्य सवचव याुंचे सह सवचव,मुंत्रालय,मुंबई 32
११) सवचव (कृवष) याुंचे ्वीय सहायक, कृवष व पदम ववााग, मुंत्रालय, मुंबई 32
12) अपर मख्य सवचव (महसूल ), महसूल व वन ववााग, मुंत्रालय, मुंबई 32
13) अप्पर मख्य सवचव (वनयोजन), वनयोजन ववााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
14) अप्पर मख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
१5) प्रर्ान सवचव, महाराष्ट्र ववर्ानमुंडळ सवचवालय, ववर्ानावन, मुंबई
16) प्रर्ान सवचव (अवपल व सरक्षा), गृह ववााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
17) अप्पर मख्य सवचव (मदत व पनवधसन), महसूल व वन ववााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
18) महासुंचालक, मावहती व जनसुंपकध महासुंचालनालय, मुंत्रालय, मुंबई (5 प्रती ) प्रवसध्दीच्या
ववनुंतीसह
19) सवध ववाागीय महसूल आयक्त (कोकर्, नावशक, पर्े, औरुंगाबाद, अमरावती, नागपूर)
20) आयक्त (कृवष), कृवष आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े
21) सवध वजल्हावर्कारी
22) सवध कृवष सुंचालक, कृवष आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े
23) सवध ववाागीय कृवष सहसुंचालक
24) सवध वजल्हा अवर्क्षक कृवष अवर्कारी
25) सवध वजल्हा पवरषदाुंचे, वजल्हा कृवष ववकास अवर्कारी
26) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखा पवरक्षा ), मुंबई.
27) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, ( लेखा व अनज्ञेयता ), मुंबई
28) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखा पवरक्षा ), नागपूर
29) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखा व अनज्ञेयता), नागपूर
30) सुंचालक, लेखा व कोषागारे , मुंबई
31) अवर्दान व लेखावर्कारी, मुंबई
32) वजल्हा कोषागार अवर्कारी, पर्े
33) वद.ओवरएुंटल इन्शरन्स कुंपनी वल.,मे.र्ेअर टॉवर, पर्े-मुंबई रोड, वाकडे वाडी, वशवाजीनगर, पर्े 5
34) जायका इन्शरन्स ब्रोकरेज प्रा.वल., नागपूर
35) ग्रुंथालय प्रमख, महाराष्ट्र ववर्ानमुंडळ सवचवालय, ववर्ानावन, मुंबई (10 प्रती)
36) मख्य साुंक्ख्यक, कृवष आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े37) सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवष आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े
38) सवध तहवसलदार
39) सवध उप ववाागीय कृवष अवर्कारी
40) सवध तालका कृवष अवर्कारी
41) सवध उपसवचव /अवर सवचव / कक्ष अवर्कारी, कृवष व पदम ववााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
42) सवध मुंत्रालयीन ववााग
43) सवध मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष याुंची मध्यवती कायालये
44) वनवड न्ती, कायासन 11-अे.
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