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शासन श ध्दीपत्रक क्रमाुंकः  शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11-अ े

मादाम कामा मागध, ह ता्मा राजग रू चौक,  
मुंत्रालय वि्तार, म ुंबई - 400 032 

तारीख: 20 माचध, 2019 
    िाचा : -  

1. शासन वनर्धय, कृवष ि पद म विााग क्र. शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11-अे, वद.01.12.2018 
  

शासन श ध्दीपत्रक :-  
        गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन 2018-19 या िषामध्ये राबविण्याबाबत 
उपरोक्त सुंदाान्िये शासन वनर्धय वनगधवमत करण्यात आलेला आहे. तथावप, सदर शासन 
वनर्धयातील पवरच्छेद क्र. 2, 5 ि 7 मध्य े  अुंशत: स र्ारर्ा करण्यात येत असनू, सदर पवरच्छेद 
खालीलप्रमारे् िाचण्यात यािते :-  
 

1)   तसेच गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन 2018-19 या िषामध्ये 
राबविण्यासाठी जायका इन्श रन्स ब्रोकरेज प्रा.वल. या विमा सल्लागार कुं पनीस सन 2017-18 
च्या ब्रोकरेज दरामध्ये कोर्तीही िाढ न करण्याच्या अटीच्या अर्ीन, म्हर्जेच रु.7,56,183/- 
इतक्या रकमेत प ढील एक िषासाठी म दतिाढ देण्यास शासनाच्या सुंदाध क्र.6 अन्िये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे.  
2)  सन 2018-19 मध्ये विमा हप्ता रकमेचे विमा कुं पनीला प्रदान झाल्यापासून १२ मवहने इतक्या 
कालािर्ीकवरता राज्यातील सिध नोंदर्ीकृत शेतकऱयाुंना विविर् अपघाताुंपासून सुंरक्षर् 
देण्यासाठी विमा कुं पनीला विमा सल्लागार कुं पनीस अदा कराियाची विमा हप्ता रक्कम ि 
स र्ारीत विमा ब्रोकरेज रक्कम प ढील तक््यात दशधविल्याप्रमारे् वनवित करण्यात येत आहे  :- 

अ.क्र. विमा कुं पनीचे नाि शेतकरी सुंख्या ब्रोकरेज सह विमा 
हप्ता रक्कम (रुपये) 

1 वद.ओवरएुंटल इन्श रन्स कुं पनी वल. 1,36,98,965 47,26,14,293 /- 
2 जायका इुंश रन्स ब्रोकरेज प्रा.वल. 1,36,98,965        7,56,183 /- 

एक र् 47,33,70,476 /- 

 

1) विमा कुं पनी ि विमा सल्लागार कुं पनीस िरील तक््यात नमूद केल्याप्रमारे् 12 मवहने 
कालािर्ीकवरता होर्ारी एकूर् विमा हप्ता ि विमा ब्रोकरेज रक्कम रु. 47,33,70,476 /- 
(रू. सत्तेचाळीस कोटी तेहतीस लाख सत्तर हजार चारशे शहात्तर फक्त)  मुंजूर करुन 
वितवरत करण्यास सदर आदेशान्िये मान्यता देण्यात येत आहे. 

2) जायका इुंश रन्स ब्रोकरेज प्रा.वल. या विमा सल्लागार विमा कुं पनीस पवरच्छेद क्र. 2 मर्ील 
तक््यात नमूद केल्यान सार स र्ारीत दराने 7,56,183 /- इतकी रक्कम द्याियाची असून, 
यापैकी रु. 6,95,907/-  इतकी रक्कम यापूिीच सुंदाार्ीन शासन वनर्धयान्िये वितरीत 
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करण्यात आली असल्याने आता उिधरीत असलेली रु.60,276/- (रु.साठ हजार दोनशे 
शहात्तर रुपये) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.  

3) यािरील खचध "मागर्ी क्रमाुंक डी-3, 2401-पीक सुंिर्धन, 110- पीक विमा, (00) (06) 
शेतकऱयाुंसाठी ियैक्क्तक अपघात विमा योजना (2401 4427), राज्य योजना, 33- 
अथधसहाय्य" या लेखावशषाखाली सन 2018-19 कवरता मुंजूर अथधसुंकल्पीय तरतूदीतून 
ाागविण्यात यािा. 

4) प्र्त त प्रयोजनासाठी कृवष सुंचालक (वि्तार ि प्रवशक्षर्), कृवष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
प रे् याुंना वनयुंत्रक अवर्कारी, तसेच, सहाय्यक सुंचालक (लखेा-1), कृवष आय क्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, प रे् याुंना आहरर् ि सुंवितरर् अवर्कारी म्हर्नू घोवषत करण्यात येत आहे. 
सदर रक्कम कोषागारातून काढून रेखाुंवकत र्नादेश/दशधनी र्नाकषाव्दारे अथिा अदाता 
नोंदर्ी प्रमार्पत्राद्वारे विमा सल्लागार कुं पनीस अदा करण्यात यािी. 

5) प्र्त त शासन श ध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्थळािर 
उपलब्र् करण्यात आले असून ्याचा सुंगर्क साुंकेताक 201903201702362701 असा आहे. 
हे श ध्दीपत्रक वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

                        महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार ि नािाने,     
   

 

                         ( डॉ.वकरर् पाटील )  
                                              उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1) मा.राज्यपाल याुंचे सवचि   
2) मा.म ख्यमुंत्री याुंचे अप्पर 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 (फलो्पादन) 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) 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) अप्पर म ख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
          14) अप्पर म ख्य सवचि (वित्त), वित्त विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
          १5) प्रर्ान सवचि, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानािन, म ुंबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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        16) प्रर्ान सवचि (अवपल ि स रक्षा), गृह विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
        17) अप्पर 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 क्त (कोकर्, नावशक, प रे्, औरुंगाबाद, अमरािती, नागपूर)  
         20) आय क्त (कृवष), कृवष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे् 
         21) सिध वजल्हावर्कारी 
      22) सिध कृवष सुंचालक, कृवष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे् 

        23) सिध विाागीय कृवष सहसुंचालक 
24) सिध वजल्हा अवर्क्षक कृवष अवर्कारी 
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.फेअर टॉिर, प रे्-म ुंबई रोड, िाकडेिाडी, वशिाजीनगर, प रे् 5 
34) जायका इन्श रन्स ब्रोकरेज प्रा.वल., नागपूर  
35) ग्रुंथालय प्रम ख, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानािन, म ुंबई (10 प्रती) 
36) म ख्य साुंक्ख्यक, कृवष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे्- 
37) सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे् 
38) सिध तहवसलदार 
39) सिध उप विाागीय कृवष अवर्कारी 
40) सिध ताल का कृवष अवर्कारी 
41) सिध उपसवचि /अिर सवचि / कक्ष अवर्कारी, कृवष ि पद म विााग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
42) सिध मुंत्रालयीन विााग 
43) सिध मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष याुंची मध्यिती कायालये 
44) वनिड न्ती, कायासन 11-अे. 
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