शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत
वि.01.11.2015 ते 30.11.2015 या खंडीत
कालािधीतील अंतीम पात्र ठरलेले 9 विमा
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प्रस्तािना :शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत वि.01.11.2015 ते 30.11.2015 या िाढीि कालािधीत
काम करण्यास वलबर्टी व्व्हवडयोकॉन जनरल इंशुरन्स कंपनी वल. या विमा कंपनीने नकार विल्याने सिर
कालािधी हा खंडीत कालािधी घोवित करुन, कोकण, नावशक ि पुणे महसूल विभार्ातील पात्र मृत ि
अपघातग्रस्त शेतकऱयांना विमा रकमेचा लाभ िे ण्याबाबत कृवि आयुक्तालयाने प्रस्तावित केल्यानुसार
वि.13.10.2016 ि वि.25.11.2016 च्या शासन वनणगयांन्िये खंडीत कालािधीतील विमा िािे शासन
स्तरािरुन विशेि बाब म्हणून मंजूर करण्यास शासनाने मान्यता विलेली होती. त्सयानुसार वि.01.11.2015
ते 30.11.2015 या खंडीत कालािधीत एकुण 129 प्रस्ताि प्राप्त झालेले होते. खंडीत कालािधीतील विमा
प्रस्तािांचे मंजुरीसाठी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या अर्टी ि शतींनुसार कार्िपत्रांची पूतगता
असलेले 106 विमा प्रस्ताि मंजुरीसाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. त्सयासाठी पात्र शेतकऱयांना द्याियाची
रु.104.50 लाख ि विमा सल्लार्ार कंपनीस ब्रोकरेज म्हणून द्याियाची रु.1.60 लाख इतकी रक्कम अशी
एकुण रु.106.10 लाख इतकी रक्कम अनुक्रमे वि.17.03.2017 ि वि.22.03.2017 रोजीच्या शासन
वनणगयांन्िये यापूिीच वितरीत करण्यात आलेली आहे . तसेच रपरोक्त 129 प्रस्तािांपीकी 9 प्रस्ताि अपात्र
असून, 5 प्रस्तािांतील त्रुर्टींची पूतगता िारंिार पाठपुरािा करुनही न झाल्याने त्सयांना अपात्र ठरविण्यात
आलेले असून, त्सयाबाबत संबंवधतांना कळविण्यात आलेले आहे.
आता एकुण प्राप्त 129 प्रस्तािांपीकी 106 प्रस्तािांबाबत यापुिीच कायगिाही झालेली आहे ि 14
प्रस्ताि अपात्र ठरल्याने, रिगरीत 9 प्रस्तािांची कार्िपत्रांतील त्रुर्टींची पूतगता आता झालेली असल्याने त्सया
9 प्रस्तािांना कृवि आयुक्तालय स्तरािरील, शासनास वशफारस करण्यासाठी र्वठत करण्यात आलेल्या
सवमतीने अंतीम मंजुरी विलेली आहे ि पात्र ठरलेले 9 विमा प्रस्ताि वनकाली काढण्यासाठी रु.8.50 लाख
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इतके अनुिान वितरीत करण्याची विनंती कृवि आयुक्तालयाने केलेली आहे . त्सयानुिंर्ाने शेतकरी जनता
अपघात विमा योजनेंतर्गत वि.01.11.2015 ते 30.11.2015 या खंडीत कालािधीतील अंतीम 9 पात्र विमा
प्रस्तािांपीकी 8 शेतकरी विविध कारणांस्ति मृत्सयुमुखी पडलेले असून त्सयांना योजनेच्या मार्गिशगक
सुचनांनुसार प्रत्सयेकी रु. 1.00 लाख तसेच एका शेतकऱयास अपंर्त्सि आलेले असल्याने त्सयाला रु. 50 हजार
असे एकुण रु. 8.50 लाख इतके अनुिान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणगय :शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत वि.01.11.2015 ते 30.11.2015 या खंडीत
कालािधीतील अंतीम पात्र ठरलेल्या 9 विमा प्रस्तािांना मान्यता िे िून त्सयांचे विमा िािे वनकाली
काढण्यासाठी रु.8.50 लाख इतकी रक्कम सन 2018-19 या ििासाठी र्ोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात
विमा योजनेसाठी अथगसंकव्ल्पत करण्यात आलेल्या रकमेतून वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता िे ण्यात
येत आहे.
2.

प्रस्तुत खचग खालील लेखावशिाखाली सन 2018-19 कवरता मंजूर केलेल्या अथगसक
ं ल्पीय

तरतूिीतून भार्विण्यात यािा मार्णी क्र. डी - 3
2401 पीक संिधगन
(00) (06) र्ोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना (कायगक्रम)
(2401 4427) राज्य योजना - 33 अथगसहाय्य
3.

प्रस्तुत प्रयोजनाथग सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 5 यांना

आहरण ि संवितरण अवधकारी तर कृवि संचालक, (विस्तार ि प्रवशक्षण) यांना वनयंत्रण अवधकारी म्हणून
घोवित करण्यात येत आहे.
4.

प्रस्तुत शासन वनणगय, वनयोजन विभार् ि वित्त विभार्ाने त्सयांचे अनौपचावरक संिभग क्रमांक अनुक्रमे

अनौसंकृ 168/1431, वि.29.09.2018 ि अनौ.संिभग क्र.292/2018/व्यय 1, वि.17.12.2018
अन्िये विलेल्या सहमतीस अनुसरुन वनर्गवमत करण्यात येत आहे.
5.

प्रस्तुत शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर रपलब्ध

करण्यात आला असून त्सयाचा संर्णक सांकेताक 201901011528251601 असा आहे . हा आिे श
वडजीर्टल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार ि नािाने,
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( वकरण पार्टील )
रप सवचि, महाराष्ट्र शासन

प्रवत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सवचि
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2. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सवचि
3. मा.मंत्री (कृवि) यांचे खाजर्ी सवचि/ विशेि कायग अवधकारी
4. सिग मा.मंत्री यांचे खाजर्ी सवचि/ विशेि कायग अवधकारी
5. मा.राज्यमंत्री (कृवि) यांचे खाजर्ी सवचि/ विशेि कायग अवधकारी
6. मा.राज्यमंत्री (फलोत्सपािन) यांचे खाजर्ी सवचि/ विशेि कायग अवधकारी
7. सिग मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सवचि/ विशेि कायग अवधकारी
8. सिग मा.विधानसभा सिस्य
9. सिग मा. विधानपवरिि सिस्य
10. मा.मुख्य सवचि यांचे सह सवचि,मंत्रालय,मुंबई 32
11. सवचि (कृवि) यांचे स्िीय सहायक, कृवि ि पिु म विभार्, मंत्रालय, मुंबई 32
12. सिग विभार्ीय महसूल आयुक्त (कोकण, नावशक, पुणे, औरंर्ाबाि, अमरािती, नार्पूर)
13. आयुक्त (कृवि), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
14. सिग वजल्हावधकारी
15. रप सवचि, (11-अे ि 2-अे), कृवि ि पिु म विभार्, मंत्रालय, मुंबई 32
16. सिग कृवि संचालक, कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
17. सिग विभार्ीय कृवि सहसंचालक
18. सिग वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी
19. सिग वजल्हा पवरििांचे, वजल्हा कृवि विकास अवधकारी
20. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), मुंबई.
21. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, ( लेखा ि अनुज्ञय
े ता ), मुंबई
22. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), नार्पूर
23. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखा ि अनुज्ञय
े ता),नार्पूर
24. संचालक, लेखािकोिार्ारे , मुंबई
25. अवधिान ि लेखावधकारी, मुंबई
26. वजल्हा कोिार्ार अवधकारी, पुणे
27. मुख्य सांव्ख्यक, कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
28. सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
29. सिग तहवसलिार
30. सिग रप विभार्ीय कृवि अवधकारी
31. सिग तालुका कृवि अवधकारी
32. वनिडनस्ती, कायासन 11-अे.
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