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प्र्तािना :शेती व्यिसाय करताुंना होर्ारे विविर् अपघातामळे शेतकऱयाुंस मृत्सयू ओढािल्यास ककिा
अपुंगत्सि आल्यास सद्या सुंबुंवर्त अपघातग्र्त शेतकऱयाुंस विमाछत्र गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात
विमा योजनेमार्यत प्रदान करण्यात आले असून त्सयाचा लाभ त्सया शेतकऱयास ि त्सयाुंच्या कटुं बास
दे ण्यात येतो.
प्रचवलत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतगयत शेतकऱयाचे कटुं ब
विमाछत्राखाली येत नसल्यामळे सदर योजनेची व्याप्ती िाढिून अपघातग्र्त शेतकऱयाुंस ि त्सयाुंच्या
कटुं बास आर्थथक लाभ दे ण्याकवरता राज्यातील सिय िवहतीर्ारक खातेदार शेतकरी ि शेतकऱयाच्या
कटुं बातील िवहतीर्ारक खातेदार म्हर्ून नोंद नसलेले कोर्ताही 1 सद्य (आई-िडील,
शेतकऱयाची पती/पत्सनी, मलगा ि अवििाहीत मलगी यापैकी कोर्तीही एक व्यक्ती) असे 10 ते 57
ियोगटातील एकर् 2 जर्ाुंना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यास सुंदभार्ीन
शासन वनर्ययान्िये मान्यता दे ण्यात आली असून योजनेसुंदभात यापिी वनगयवमत करर्ेत आलेले
शासन वनर्यय/ पवरपत्रके अवर्क्रवमत करण्यात आले आहेत. सबब, सर्ारीत ्िरुपातील गोपीनाथ
मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यासाठी पढील प्रमार्े काययपद्धती ि मागयदशयक सचना
वनगयवमत करण्यात येत आहे.
शासन पवरपत्रक :गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे कल्यार्कारी ्िरूप विचारात घेऊन ही
योजना सर्ारीत ्िरुपात राबविण्यासाठी योजनेच्या काययिाहीबाबत पढील प्रमार्े मागयदशयक
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सचना वनगयवमत करण्यात येत आहे :1. राज्यातील सिय िवहतीर्ारक खातेदार शेतकरी ि त्सयाबरोबरच शेतकऱयाच्या कटुं बातील
कोर्ताही 1 िवहतीर्ारक खातेदार म्हर्ून नोंद नसलेले व्यक्ती (आई-िडील,
शेतकऱयाची पती/पत्सनी, मलगा ि अवििाहीत मलगी यापैकी कोर्तीही एक व्यक्ती) असे
10 ते 57 ियोगटातील एकर् 2 जर्ाुंना विमाछत्र प्रदान करण्यासाठी सर्ावरत ्िरुपात
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे.
2. गोवपनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेसाठी विमाछत्र प्रदान करण्यासाठी कटुं बाच्या
व्याख्येमध्ये शेतकऱयाचे आई-िडील, पती/पत्सनी, मलगा ि अवििाहीत मलगी याुंचा
समािेश ग्राह्य र्रण्यात यािे.
3. योजनेंतगयत विमा सुंरक्षर् - सदर योजनेअुंतगयत अपघात ग्र्त शेतकऱयाुंना /त्सयाुंच्या
कटुं वबयाुंस प्रकरर्परत्सिे खालील प्रमार्े लाभ अनज्ञेय राहील.
अ.क्र.

अपघाताची बाब

नकसान भरपाई

1

अपघाती मृत्सयू

रु.2,00,000/-

2

अपघातामळे दोन डोळे अथिा दोन हात ककिा दोन पाय

रु.2,00,000/-

तसेच एक डोळा ि एक हात ककिा एक पाय वनकामी
झाल्यास
4

अपघातामळे एक डोळा अथिा एक हात ककिा एक पाय रु.1,00,000/वनकामी झाल्यास
4. योजना कायान्ियीन युंत्रर्ा :
आयक्त (कृवि) याुंचे मार्यत ई वनविदा प्रक्रीया राबिून महसूल विभागवनहाय विमा
कुंपनी/कुंपन्या ि विमा सल्लागार कुंपनी/कुंपन्याुंची कायान्ियीन युंत्रर्ा म्हर्ून त्सया त्सया
महसूल विभागासाठी ठराविक कालािर्ीसाठी राज्य्तरीय सवमतीच्या मान्यतेने
वनयक्ती करण्यात येईल.
5. लाभाथी पात्रता :महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 ियोगटातील महसूल नोंदी नसार विमा पॉवलसी
लागू झालेल्या तारखेस खातेदार असलेला शेतकरी ि िवहतीर्ारक खातेदार म्हर्ून नोंद
नसलेला उक्त

मददा क्र.2 अन्िये शेतकऱयाच्या कटुं बातील 10 ते 75 ियोगटातील

कोर्ताही 1 सद्य.
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6.

दािा अजासोबत सादर कराियाची आिश्यक कागदपत्रे :-

अ) लाभ घेण्याकरीता दािा दाखल करताना सादर कराियाची आिश्यक कागदपत्रे 1) विहीत नमन्यातील पूिस
य ूचनेचा अजय (सहपत्र क्र.1)
पूिस
य ूचनेसोबत आिश्यक कागदपत्रे


5/12 उतारा,



मृत्सयू दाखला,



प्रथम मावहती अहिाल,



विजेचा र्क्का अपघात,िीज पडू न मृत्सयू,पाण्यामध्ये बडू न मृत्सयू,उुं चािरुन
पडू न झालेला मृत्सयू,सपयदुंश/किचू दुं श ि अन्य कोर्तेही अपघात यासाठी
प्रथम मावहती अहिाल ककिा पोलीस पाटील अहिाल,



घटना्थळ पुंचनामा,



ियाचा दाखला,

सदरचा दािा दघयटनेनुंतर शक्यतो 47 वदिस कालािर्ीत नोंदिण्यात यािा.
2) विहीत नमन्यातील अजय (सहपत्र क्र.1) सदर अजासोबत प्र्तािासाठी अपघाताच्या
प्रकारानसार
कागदपत्राुंची

आिश्यक
यादी

सिय कागदपत्रे

त्रटीपत्रकात

सहपवत्रत

तालका

कृवि

करण्यात

यािी.अप्राप्त

अवर्कारी

कायालयात

नोंदिहीत,सुंगर्क प्रर्ालीमध्ये पडताळर्ी करून नोंदिण्यात यािी.
3) अपघातग्र्ताच्या ियाच्या पडताळर्ीकरीता जन्म दाखला ककिा शाळा सोडल्याचा
दाखला ककिा शाळे च्या मख्याध्यापकाचे प्रमार्पत्र/ग्रामपुंचायतीचे प्रमार्पत्र ककिा
आर्ार काडय ककिा पॅन काडय ककिा िाहन चालविण्याचा परिाना ककिा पारपत्र
यापैकी कोर्तेही एक प्रमार्पत्र ककिा उपलब्र् नसल्यास वनिडर्ूक ओळखपत्र
(्ियुंसाुंक्षाकीत केलेले).
4) अपघातग्र्त नोंदर्ीकृत खातेदाराच्या ियासुंबुंर्ी िरीलपैकी कोर्ताही परािा
उपलब्र् होऊ न शकल्यास विमा दािेदाराने/कटुं बातील सद्याने अपघातग्र्त
खातेदाराच्या ियासुंबुंर्ी शपथपत्र वदल्यास असे शपथपत्र ग्राहय र्रण्यात येईल.
5) खातेदार शेतकरी कटुं बाची वशर्ापवत्रका राजपवत्रत अवर्कारी याुंनी साुंक्षाकीत
केलेली प्रत.
6) शेतकरी म्हर्ून त्सयाचे नािाचा समािेश असलेला 7/12 ककिा 8-अ नमन्यातील मूळ
उतारा.
7) मृत्सयचा दाखला ्ियुंसाुंक्षाकीत केलेली प्रत.
8) घटना्थळ पुंचनामा ्ियुंसाुंक्षाकीत केलेली प्रत.
9) प्र्ताि प्राप्त झाल्यािर पडताळर्ी करताुंना तालका कृवि अवर्कारी कायालय
्तरािर मळ कागदपत्रे तपासून सदर प्रमार्पत्रे साुंक्षाकीत करािीत.
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आ) प्र्तािासोबत सादर कराियाची आिश्यक कागदपत्रे
1) ज्या नोंदीिरुन अपघातग्र्त शेतकऱयाचे नाि 7/12 िर आले असेल अशी सबुंर्ीत
र्ेरर्ार नोंद (गाि नमना नुंबर 6-ड) मूळ उतारा अथिा र्ेरर्ार नोंदीबाबत सक्षम
प्रावर्कृत अवर्काऱयाने वदलेले प्रमार्पत्र
2) शेतकऱयाुंचे िारस म्हर्ून गािकामगार तलाठ्याकडील गाुंि नमना नुं. 6 क नसार
मुंजूर झालेली िारसाची नोंद. मूळ उतारा अथिा िारसाच्या नोंदीबाबत सक्षम
प्रावर्कृत अवर्काऱयाने वदलेले प्रमार्पत्र
3) विहीत नमन्यातील काययकारी दुं डावर्कारी याुंचे समोर केलेले प्रवतज्ञापत्र (प्रपत्र-ग).
4) या वशिाय अपघाताच्या घटनेच्या ्िरुपानसार पराव्यादाखल सादर कराियाच्या
प्रपत्र क मर्ील कागदपत्रे
6.1 या शासन पवरपत्रकान्िये विवहत केलेली प्रपत्रे /कागदपत्रे िगळता अन्य कोर्तीही कागदपत्रे
शेतकऱयाुंना िेगळ्याने सादर करण्याची आिश्यकता नाही ककिा या योजनेअुंतगयत लाभासाठी
विमा कुंपनीकडे ्ितुंत्रपर्े अजय /कागदपत्रे सादर करण्याची आिश्यकता नाही. अपिादात्समक
पवरस््थतीमध्ये, विमा प्र्ताि सोबत काही कागदपत्रे सादर कराियाची रावहल्यास पयायी
कागदपत्रे/ चौकशीच्या आर्ारे प्र्तािािर वनर्यय घेण्यात यािा. यासाठी आिश्यकता
िाटल्यास शासनाच्या ितीने आयक्त (कृिी ) ,विमा सल्लागार कुंपनी / कुंपन्या ि विमा कुंपनी
/कुंपन्या याुंनी सुंयक्तपर्े वनर्यय ्यािा.
6.2 विमा दाव्याचे अनिुंगाने पूिस
य चना अजय विवहत कागदपत्राुंसह ज्या वदनाुंकास तालका कृिी
अवर्कारी याुंचे कायालयात दाखल /प्राप्त होईल ि सुंगर्क प्रर्ालीमध्ये अपलोड होईल त्सया
वदनाुंकासच तो विमा कुंपनीस प्राप्त झाला आहे असे समजण्यात येईल.
6.3 विमा प्र्ताि विवहत कागदपत्राुंसह योजनेंतगयत विमा सुंरवक्षत कालािर्ीत कर्ीही प्राप्त झाला
तरी तो विचारात घेर्े तसेच योजनेच्या अखेरच्या वदिसात झालेल्या अपघाताुंसाठी योजनेचा
चालू ििाचा मुंजूर कालािर्ी सुंपल्यानुंतर 90 वदिसाुंपयंत तालका कृिी अवर्काऱयाुंकडे प्राप्त
झालेले प्र्ताि स््िकारर्े विमा कुंपनीिर बुंर्नकारक राहील.वशिाय योजनेचा चालू ििाचा
मुंजूर कालािर्ी सुंपल्यानुंतर 90 वदिसाुंपयंत सुंगर्क प्रर्ालीमध्ये नोंद झालेल्या पूिस
य चना
अजान्िये तालका कृवि अवर्कारी याुंचेकडे प्राप्त होर्ारे विमा प्र्तािसध्दा विमा पॉवलसीचा
कालािर्ी सुंपल्याच्या वदिसापासून 365 वदिसाुंपयंत स््िकारर्े विमा कुंपनीिर बुंर्नकारक
राहील. मात्र सदर कालािर्ीनुंतर कोर्ताही प्र्ताि स््िकारला जार्ार नाही. तसेच
यासुंदभात ग्राहक मुंच ककिा इतर वनर्यय/आदे श शासनािर बुंर्नकारक राहर्ार नाहीत.
7.

योजनेची काययपद्धती ि सुंबुंवर्ताुंची कतयव्य आवर् जबाबदाऱया
(अ) अजयदार :1. अपघात झाल्यानुंतर त्सिवरत योजनेंतगयत पूिस
य ूचनापत्र/नोंदर्ी करीता विवहत नमन्यात क्लेम र्ॉमय भाग 1 सोबत,िरील मद्या क्र.6 अ नसार नमूद केलेली सिय आिश्यक कागदपत्रे
सादर करर्े बुंर्नकारक आहे.तसेच िरील मद्या क्र.6 आ नसार नमूद केलेली अपघाताच्या
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्िरूपानसार अपघाताचे पराव्यासुंबुंर्ीच्या सिय कागदपत्राुंची पूतयता करुन पवरपूर्य प्र्ताि
विमा सुंरवक्षत कालािर्ीत सादर करािा.
2. लाभासाठीचा दािा शक्यतो 47 वदिस कालािर्ीत नोंदिण्यात यािी.
3. तसेच िरील मद्या क्र.6 आ नसार नमूद केलेली अपघाताच्या ्िरूपानसार अपघाताचे
पराव्यासुंबुंर्ीच्या सिय कागदपत्राुंची पूतयता करुन पवरपूर्य प्र्ताि विमा सुंरवक्षत कालािर्ीत
सादर करािा.
(ब) महसूल युंत्रर्ा :तलाठी : - अपघात ग्र्त शेतकरी /िारसदार/ सुंबुंवर्त कृिी पययिक्ष
े क याुंना 7/12 चा उतारा
आवर् गाि नमना 6- क ि 6 - ड अथिा सक्षम प्रावर्कृत अवर्काऱयाचे र्ेरर्ार नोंदीबाबत /
िारसाच्या नोंदीबाबत प्रमार्पत्र तातडीने उपलब्र् करून द्यािे.
तहसीलदार :
1. योजनेसुंबुंर्ी मावहती /अजाचा नमना सेतू कायालयातून परिािा.सदर अजाचे नमने सुंगर्क
प्रर्ालीमध्ये उपलब्र् करण्यात येतील.
2. अजयदारास लागर्ारे उतारे , िारस नोंद ि तलाठी प्रमार्पत्र अजयदारास तातडीने उपलब्र्
होण्याच्या दृष्ट्टीने आिश्यक त्सया सूचना सुंबुंवर्ताुंना वनगयवमत कराव्यात.
3. प्रत्सयेक मवहन्यात वकमान एकदा प्रलुंवबत प्रकरर्ाुंचा आढािा घेऊन महसूल विभागाकडील
कागदपत्राुंच्या अभािी कोर्तेही प्रकरर् प्रलुंवबत राहर्ार नाही याची दक्षता ्यािी.
वजल्हावर्कारी :
1. वजल्हा सवनयुंत्रर् सवमतीचे अध्यक्ष या नात्सयाने वजल्हावर्कारी याुंनी योजनेचा प्रत्सयेक तीन
मवहन्यात तालकावनहाय आढािा ्यािा ि अडचर्ींचे वनराकरर् करािे.
2. महसूल विभागाची कागदपत्रे (7/12 चा उतारा, गाि नमना 6- क ि 6 - ड / सक्षम प्रावर्कृत
अवर्काऱयाचे र्ेरर्ार नोंदीबाबत / िारसाच्या नोंदीबाबत प्रमार्पत्र ),तलाठी प्रमार्पत्र;
तलाठी तसेच पोवलस विभाग,आरोग्य विभागाकडू न विमा प्र्तािातील विवहत कागदपत्रे
वमळण्यास

अडचर्ी

असल्यास

त्सयानिुंगाने

वजल्हा

प्रशासनाकडू न

प्रार्ान्यक्रमाने

कागदपत्राुंची पूतयता करण्याचे वनदे श द्यािेत.
3. योजनेची प्रभािी अुंमलबजािर्ी होर्ेचे दृष्ट्टीने सर्ारर्ा/ सूचना याबाबत आयक्त (कृिी)
याुंना अिगत करािे.
(क) कृिी विभाग :कृिी पययिक्ष
े क:
1. सदर योजनेचे प्रयोजनाथय क्षेत्रीय ्तरािरील सिय कृिी पययिक्ष
े क याुंना दािा /प्र्ताि
सादरकता प्रावर्कारी म्हर्ून घोवित करण्यात येत आहे.
2. तालक्यातील मुंडळ कृिी अवर्कारी याुंचे अवर्न्त क्षेत्रीय काम करर्ारे कृिी पययिक्ष
े क याुंनी
त्सयाुंचे काययक्षत्र
े ातील दघयटने सुंदभात पूिस
य ूचना प्राप्त होताच सुंबुंवर्त दघयटनाग्र्त शेतकरी
ि मृत शेतकऱयाुंचे िारसदार याुंचेशी सुंपकय सार्ािा ि अजाच्या विवहत नमन्यात मावहती
पृष्ठ 26 पैकी 5
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शेतकऱयाुंकडू न सुंकवलत करण्यासाठी ि सुंबुंवर्त शासकीय युंत्रर्ाुंशी समन्िय ठे िून
कागदपत्रे उपलबद्धतेबाबत शेतकरी कटुं बास मदत करािी.
3. अजय ्िीकारते िेळी प्र्तािासोबत 7/12 चा उतारा, गाि नमना 6- क , 6 -ड, प्रवतज्ञापत्र हे
मूळ प्रतीत ि उियवरत कागदपत्रे ्ियुंसाक्षाुंकीत केली असल्याची खात्री करािी ि नसल्यास
पूतयता करून घेऊन अजय ्िीकारािा. अपूर्य अजामर्ील त्रवट बाबत तशी नोंद घेऊन पोहच
पािती तालका कृिी अवर्कारी कायालयाकडू न सुंबुंवर्त शेतकरी/िारसदारला दे ण्यात
यािी.
4. अपिादात्समक पवरस््थतीमध्ये एखादे कागदपत्राअभािी प्र्ताि पवरपूर्य होत नसल्यास
प्र्ताि दाखल करून घेऊन, या सुंदभात ब्रोकर/विमा कुंपनीच्या सल्ल्याुंनी पयायी
कागदपत्राुंची पूतयता करून घेण्यास सहकायय करािे.
तालका कृिी अवर्कारी :
1. योजनेची प्रवसद्धी करण्यास मदत करािी.
2. योजनेसुंबुंर्ी मावहती /अजाचा नमना परिािा.
3. कृिी पययिक्ष
े क याुंनी सादर केलेला अजय ्िीकारािा ि अजय ्िीकारताना प्र्तािासोबत
7/12 चा उतारा, गाि नमना 6- क ि 6 - ड मळप्रतीत ि उियवरत कागदपत्रे ्ियुंसाक्षाुंकीत
केलेली असल्याची खात्री करािी, नसल्यास पूतयता करून घेऊन अजय ्िीकारािा ि पोहोच
द्यािी.
4. कृिी पययिक्ष
े क याुंनी सादर केलेल्या अजाची छार्नी करािी. सदर अजामध्ये एकापेक्षा
जा्त िेळा त्रृटी काढण्यात येऊ नये.
5. कायालयास प्राप्त झालेल्या पूिस
य चना अजय ि प्र्तािाुंची सुंगर्क प्रर्ालीमध्ये नोंद करर्े.
6. प्राप्त दािे वजल्हा अवर्क्षक कृिी अवर्कारी याुंचे कायालयात सादर करून रीतसर पोहोच
्यािी.
7. योजनेचा वनयमीतपर्े आढािा घेर्े ि त्रटीपतयतेसाठी पाठपरािा करर्े.
8. खालीलप्रमार्े विवहत नमन्यात (प्रपत्र-इ) िियवनहाय प्रकरर्ाुंच्या अदयाित नोंदी ठे िाव्यात.
(प्रपत्र-इ)
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
विवहत नमन्यात प्रकरर्ाुंच्या नोंदी ठे िर्े (तालका्तर) सन 2019-20
अ.क्र

अपघातग्र्ताचे

शेतकरी

नाि ,िय ि पत्ता

्ित:
/कटुं बातील
सद्य
(नाते)

अपघाताचे
्िरुप

अपघाताचा
वदनाुंक

विमा

वजल्हा अवर्क्षक

प्र्ताि

कृवि अवर्कारी

प्राप्त

कायालयात

वदनाुंक

पाठविल्याचा
वदनाक
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9. विवहत कागदपत्राुंचे त्रटींमळे परत आलेल्या प्रकरर्ातील त्रटींची पूतयता करून घेऊन
पवरपूर्य प्र्ताि र्ेरसादर करािा.
10. दािा नामुंजूरी सुंदभात वििाद वनमार् झाल्यास वजल्हा सुंवनयुंत्रर् सवमतीकडे तक्रार दाखल
करण्यास सुंबुंवर्ताुंना मागयदशयन करािे.
11. विमा कुंपनीने मुंजूर केलेल्या प्र्तािाची नकसान भरपाईची रक्कम सुंबुंवर्त शेतकऱयाचे
/िारसदाराुंचे बँक खात्सयात जमा झाले बाबत खातरजमा करािी यासाठी सुंबुंवर्त कुंपनीकडे
वनयवमत पाठपरािा करािा.
उपविभागीय कृिी अवर्कारी:
1. अवर्न्त तालक्यातील विमा प्र्तािाुंचा प्रत्सयेक दोन मवहन्यातून वकमान एकदा आढािा
घेऊन योजनेच्या प्रभािी अुंमलबजािर्ीसाठी काययिाही करािी.
2. विविर् कागदपत्राुंच्या पूतयतेअभािी प्रलुंवबत राहर्ाऱया प्रकरर्ाुंच्या बाबतीत सुंबुंवर्त
युंत्रर्ाुंकडे पाठपरािा करून कागदपत्रे प्राप्त करून घेण्यासाठी विशेि प्रयत्सन करािेत.
वजल्हा अवर्क्षक कृिी अवर्कारी:
1. विमा सल्लागार कुंपनीचे प्रवतवनर्ीस कायालयात जागा उपलब्र् करून द्यािी.
2. योजनेच्या कामासाठी वजल्हा अवर्क्षक कृिी अवर्कारी कायालयातील एका अवर्काऱयाची
ककिा कमयचाऱयाची वनयक्ती करािी. सदर अवर्कारी ककिा कमयचारी याुंनी विमा सल्लागार
कुंपनीचे प्रवतवनर्ींसमिेत योजनेचे कामकाज करािे.
3. तालका कृिी अवर्काऱयाुंकडू न आलेल्या विमा प्र्तािाुंच्या नोंदी विवहत नमन्यात ( प्रपत्र र्) ठे िाव्यात.
4. वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी याुंनी त्सयाुंच्याकडे प्राप्त झालेल्या अजाची छार्नी करािी.
सदर अजामध्ये एकापेक्षा जा्त िेळा त्रृटी काढण्यात येऊ नये.
5. विमा योजनेअुंतगयत नकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याबाबत विमा कुंपनी, लाभाथी
अथिा शासकीय युंत्रर्ा यामध्ये िाद वनमार् झाल्यास, त्सयाबाबत समार्ानकारक तोडगा
काढण्यासाठी सुंबुंवर्त वजल्ह्याुंचे वजल्हावर्कारी याुंच्या अध्यक्षतेखालील वजल्हा सवनयुंत्रर्
सवमती गठीत करािी.
6. आिश्यकतेनसार विमा सल्लागाराच्या सल्यानसार विमा कुंपनीने नामुंजूर केलेल्या
प्रकरर्ाची पनः र्ेरविचाराथय विमा कुंपनीस आदे शीत करर्े.
7. योजनेचे सुंकेत्थळािरील नोंदी अद्ययाित राहतील यानिुंगाने वजल्हा्तरािर सुंवनयुंत्रर्
ि उपलब्र् डॅ शबोडय च्या तपशीलािरून योजनेचे सुंवनयुंत्रर् करर्े.
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प्रपत्र र्
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
विवहत नमन्यात प्रकरर्ाुंच्या नोंदी ठे िर्े (वजल्हा्तर) सन 2019-20
अ.क्र

अपघातग्र्ताचे

शेतकरी

नाि, िय ि पत्ता

्ित:

अपघाताचे अपघाताचा

विमा प्र्ताि

विमा

ता.कृ.अ.

सल्लागार

/कटुं बातील

कायालयाकडू न

कुंपनीस

सद्य

प्राप्त वदनाुंक

प्र्ताि सादर

्िरुप

वदनाुंक

(नाते)

शेरा

वदनाुंक

8. वजल्हा सवनयुंत्रर् सवमतीचे सद्य सवचि म्हर्ून शक्यतो दरमहा आढािा बैठक आयोवजत
करून योजनेची प्रभािी अुंमलबजािर्ी होण्याच्या दृष्ट्टीने काययिाही करािी.
9. वजल्ह्यात योजनेची यश्िी अुंमलबजािर्ी करण्याची जबाबदारी वजल्हा अवर्क्षक कृिी
अवर्कारी याुंची राहील.
10. विमा सल्लागार कुंपनीने अपूर्य प्र्तािाुंची यादी त्रटींसह वजल्हा अवर्क्षक कृिी अवर्कारी
याुंना सादर केल्यानुंतर वजल्हा अवर्क्षक कृिी अवर्कारी याुंनी सुंबुंवर्त तालका कृिी
अवर्कारी कायालयाकडू न तात्सकाळ कागदपत्राुंची पूतयता करून सुंबुंवर्त विमा सल्लागार
कुंपनीचे विभागीय कायालयास सादर करर्ेबाबत सवनयुंत्रर् करािे.
11. विमा कुंपनी /विमा सल्लागार कुंपनीकडू न दािे मुंजरी/नामुंजरीबाबत प्राप्त मावहती तालका
अवर्कारी कृिी अवर्कारी याुंना द्यािी.
12. न्यायालयीन प्रकरर्ी दाव्याुंचे कामकाज पाहण्यासाठी शासनाचे ितीने सुंपर्
ू य काययिाही
करर्ेसाठी “सक्षम प्रावर्कारी”म्हर्ून,तसेच वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारर् न्यायमुंच येथे
दाखल केल्या जार्ा-या तक्रारीच्या अनिुंगाने वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारर् न्यायमुंच येथे
कॅव्हेट दाखल करर्ेसाठी वजल्हा अवर्क्षक कृिी अवर्कारी याुंना प्रावर्कृत करण्यात येत
आहे .
विभागीय कृिी सहसुंचालक:
1. विभागातील योजनेची यश्िीरीत्सया अुंमलबजािर्ी करण्याची सुंपूर्य जबाबदारी विभागीय
कृिी सहसुंचालक याुंची राहील.
2. शासन वनर्ययानसार विभाग्तरािर विमा कुंपनी ि विमा सल्लागार कुंपनी याुंनी कायालय
कायान्िीत केलेची खातरजमा करािी.
3. सुंबुंवर्त विमा सल्लागार कुंपनी, विमा कुंपनी ि विभागातील वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी
याुंचे समिेत दरमहा आढािा बैठक घेऊन योजनेची प्रभािी अुंमलबजािर्ी होण्यासाठी
सुंवनयुंत्रर् करािे ि अहिाल आयक्त (कृवि) याुंना सादर करािेत.
आयक्त (कृिी):1. आयक्त (कृिी) विमा सल्लागार कुंपनी, विमा कुंपनी वनिड करण्यासाठी आिश्यक काययिाही
करािी.
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2. सदर योजनेच्या प्रभािी अुंमलबजािर्ीसाठी मावहती तुंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने सुंगर्क
प्रर्ाली विकसीत करुन ती अद्याित ठे िर्े.
3. आयक्त (कृिी) याुंनी विमा सल्लागार कुंपनी, विमा कुंपनी ि विभागीय कृिी सहसुंचालक
याुंचेकडू न योजनेचा मावसक प्रगती अहिाल घेऊन योजनेची अुंमलबजािर्ी प्रभािीपर्े
होण्यासाठी सवनयुंत्रर् करािे ि योजनेच्या प्रगतीबाबत शासनास िेळोिेळी अिगत करािे.
4. योजनेच्या कालािर्ीत आयक्त (कृिी) याुंनी योजनेच्या प्रगतीचा मावसक आढािा ्यािा.
सदर आढािा घेताना विमा कुंपनीकडे दाखल झालेले दािे, त्सयापैकी वनकालात काढलेले
दािे, नाकारलेले दािे, दािे प्रलुंवबत राहण्याची कारर्े, प्रलुंवबत दािे वनकाली काढण्यासाठी
सुंबुंवर्त विमा कुंपनीने केलेले प्रयत्सन, त्सयाुंच्या कायालयाकडू न शेतकऱयाुंना वमळर्ारा
प्रवतसाद, योजनेच्या प्रवसद्धीसाठी तसेच दािे वनकाली काढण्यासाठी आखलेली मोहीम,
अथिा विशेि प्रयत्सन इत्सयादी गोष्ट्टी विचारात ्याव्यात.
(ड) विमा सल्लागार कुंपनी :
1. योजनेत सहभागासाठी विमा सल्लागार कुंपनीचे विभागीय मख्यालयाच्या वठकार्ी कायालय
असर्े आिश्यक आहे.नसल्यास योजनेंतगयत वनिडीबाबतचा शासन वनर्यय वनगयमीत
झाल्याच्या वदनाुंकापासून

17 वदिसाुंचे आुंत कायालय कायान्िीत करर्े बुंर्नकारक

राहील.
2. योजनेत भाग घेण्यासाठी विमा सल्लागार कुंपनीकडे टोल फ्री क्रमाुंक कायास्न्ित असर्े
बुंर्नकारक आहे.
3. शासन वनयक्त विमा सल्लागार कुंपनीने शासनास ब्रोकरेज रकमेच्या 27 टक्के बँक गॅरुंटी
दे र्े अवनिायय राहील.
4. विमा योजनेची प्रवसद्धी विमा कुंपनीच्या समन्ियाने करािी.
5. कृवि पययिक्ष
े क, तालका कृवि अवर्कारी ि उपविभागीय कृवि अवर्कारी याुंच्यासाठी
विभागीय कृवि सहसुंचालक ि वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी याुंचे सहकायाने ि विमा
कुंपनीच्या समन्ियाने वजल्हा ्तरािर एकवदिसीय प्रवशक्षर् िगय आयोजीत करािा.
6. प्रवशक्षर्ाचा वजल्हावनहाय अहिाल बकलेट ्िरुपात आयक्त (कृिी) याुंना सादर करािा.
7. तसेच विमा सल्लागार कुंपनीने एका कमयचाऱयाची वनयक्ती वजल्हा अवर्क्षक कृिी अवर्कारी
याुंचे कायालयात करर्े बुंर्नकारक राहील.सुंबुंवर्ताने वजल्हा ्तरािर प्राप्त होर्ारी
त्रटीपतयतेबाबतची कागदपत्रे सुंगर्क प्रर्ालीमध्ये अपलोड करािीत तसेच सदर
कमयचाऱयाने विमा प्र्तािाची तपासर्ी करािी. विमा प्र्तािातील त्रटींची पूतयता करून
घेऊन पवरपूर्य विमा प्र्ताि विमा कुंपनीकडे सादर करािा आवर् अपूर्य विमा
प्र्तािाबाबतची यादी विमा कुंपनीला कळिून विमा दािे मदतबाह्य होर्ार नाहीत याची
दक्षता ्यािी.
8. वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी याुंचे कायालयात प्राप्त विमा प्र्ताि विमा सल्लागार
कुंपनीच्या कमयचा-याने तपासून वरतसर पोहच द्यािी तसेच अपूर्य कागदपत्राुंसुंबुंर्ी लेखी
सूचना द्यािी.
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9. वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी याुंनी सादर केलेल्या अजाची छार्नी करािी. सदर
अजामध्ये एकापेक्षा जा्त िेळा त्रृटी काढण्यात येऊ नये.
10. विमा सल्लागार कुंपनीने सुंगर्क प्रर्ालीमध्ये तपशील जसे की,प्र्ताि मुंजूर / नामुंजूर /
त्रटी / यटीआर क्र.इ.वनयवमतपर्े अद्याित करािा.
11. विमा प्र्ताि प्राप्त झाल्यापासून 5 वदिसात तपासर्ी/पडताळर्ी करुन पवरपूर्य प्र्ताि
सुंबुंवर्त विमा कुंपनीकडे मुंजूरीसाठी सादर करािेत.
12. विमा सल्लागार कुंपनीने त्सयाुंच्याकडे प्राप्त होर्ारे प्र्ताि तपासून पवरपूर्य प्र्तािच सुंबुंवर्त
विमा कुंपनीकडे मान्यतेसाठी सादर करािेत. विमा सल्लागार कुंपनीने विमा कुंपनीकडे
पाठविलेले प्र्ताि मुंजूर करून घेण्याची सुंपूर्य जबाबदारी विमा सल्लागार कुंपनीची राहील.
13. विमा सल्लागार कुंपनीने विमा कुंपनी समिेत दरमहा योजनेचा आढािा ्यािा ि प्रलुंवबत
प्रकरर्ाुंची यादी ि मावसक प्रगती अहिाल आयक्त (कृिी)/ विभागीय कृिी सहसुंचालक/
सुंबुंवर्त वजल्हा अर्ीक्षक कृिी अवर्कारी /तालका कृिी अवर्कारी याुंना सादर करािा.
याबाबतीत सिय प्र्तािाुंची तालका /वजल्हावनहाय मावहती अद्याित ठे िण्याची जबाबदारी
विमा सल्लागार कुंपनीची राहील. या योजनेसाठी शासन ्तरािरुन सुंगर्क प्रर्ाली
कायान्िीत करर्ेचे विचारार्ीन आहे.तथावप सदर सुंगर्क प्रर्ाली कायान्िीत होईपयंत
विमा सल्लागार कुंपनीने या योजनेसाठी विकवसत केलेली सुंगर्क प्रर्ाली िापरण्यात येईल.
14. विमा सल्लागार कुंपनीने सादर केलेला प्र्ताि विमा कुंपनीने विवहत 21 वदिसाच्या मदतीत
तपासून पडताळर्ीच्या नोंदी विमा सुंगर्क प्रर्ालीिर विमा कुंपनीकडू न नोंदिल्या जातील
याची खात्री करािी. तसेच आिश्यकतेनसार दुं डात्समक काययिाहीसाठी या नोंदीच्या आर्ारे
काययिाहीसाठी पाठपरािा करािा.
15. विमा प्र्तािासुंदभातील त्रटी,मुंजरी िा नामुंजरीबाबतचा प्रगती अहिाल विभागीय कृिी
सहसुंचालक ि वजल्हा अर्ीक्षक कृिी अवर्कारी याुंना दे ऊन अजयदारास ्ितुंत्रपर्े लेखी
कळिािे. या सुंदभात सुंगर्क प्रर्ालीमार्यत शेतकरी कटुं बास टे क््ट मेसेज ि प्रशासनास
ईमेल द्वारे अजय स््थती कळविण्याची सविर्ा कायास्न्ित करण्यात यािी.
16. सदर योजनेच्या प्रभािी अुंमलबजािर्ी मध्ये अडचर् /सुंवदग्र्ता वनमार् झाल्यास सदरची
बाब िेळीच शासनाच्या वनदशयनास आर्ून दे ऊन अडचर्ीचे वनराकरर् करण्यासाठी
शासनाशी /आयक्त (कृिी) याुंच्याशी सल्लामसलत करािी.
17. विमा कुंपनी विमा योजनेची अुंमलबजािर्ी

कराराप्रमार्े करीत आहे याबाबत विमा

सल्लागार कुंपनीने दक्षता ्यािी.
18. योजनेच्या प्रगतीबाबत मावसक आढािा घेऊन अुंमलबजािर्ीत काही उर्ीिा आढळल्यास
त्सया दू र कराव्यात ि त्सयाबाबत शासनास ि आयक्त (कृिी) याुंना िेळोिेळी अिगत करािे.
19. िादग्र्त प्रकरर्ी विमा कुंपनी ि वजल्हा्तरीय सवनयुंत्रर् सवमती बरोबर समन्िय सार्ून
चचेद्वारे िेळोिेळी वनराकरर् करािे ि सुंबुंवर्ताुंना विम्याचा लाभ विवहत कालमयादे त
वमळिून दे ण्यासाठी मदत करािी.
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20. विमा सुंरवक्षत कालािर्ी सुंपल्यानुंतर सिय विमा प्र्ताि वनकाली वनघेपययत या कामासाठी
विभागीय ्तरािर एका कमयचा-याची वनयक्ती करािी.सदर कमयचा-याने प्राप्त प्र्तािातील
प्रलुंवबत कागदपत्राुंचे पतयतेसाठी सुंबुंवर्त अजयदार ि युंत्रर्ेकडे सतत लेखी पाठपरािा
करािा.
21. विमा कुंपन्याुंनी विमा प्र्तािाुंना मुंजूरी दे ण्यास टाळाटाळ केल्यास विमा प्र्ताि वनकाली
वनघण्यासाठी आिश्यकतेनूसार खालील मागाचा अिलुंब करािा.
1) अवनर्थर्त विमा प्र्ताि वजल्हा ्तरािरील वजल्हा सुंवनयुंत्रर् सवमती/तक्रार वनिारर्
सवमतीसमोर सादर करािेत.
2) सवमतीच्या वनर्ययाची िाट न पाहता विमा प्र्ताि विमा कुंपनीकडे सादर झाल्यानुंतर
तीन मवहन्याुंनी विमा कुंपनीच्या तक्रार वनिारर् कक्षाकडे (Dispute Redressal
Machinary)

दािा दाखल करािा.

3) आिश्यकतेनसार विमा वनयामक प्रवर्करर् (IRDA) ि विमा न्यायार्ीश (Ombudsman)
याुंचेकडे दािा दाखल करािा.
4) वजल्हा,राज्य ि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार वनिरर् मुंच येथे दाखल करुन प्रलुंवबत विमा
प्र्ताि वनकाली काढण्यासाठी आिश्यक काययिाही/प्रयत्सन करािेत.
5) विमा

प्र्तािासुंबुंर्ी

शेतक-याने

न्यायालयात

दािा

दाखल

केल्यास

राज्य

शासन/आयक्त (कृवि) याुंना प्रवतिादी केले जाते.अशािेळी विमा सल्लागाराने कायदे शीर
बाबीसाठी होर्ारा आिश्यक खचय करािा. तसेच सिय प्रलुंवबत विमा प्र्ताि वनकाली
काढण्यासाठी उवचत कायदे शीर काययिाही करण्यासाठी होर्ारा खचय विमा सल्लागार
कुंपनीने करािा.त्सयासाठी शासनाकडू न कोर्तेही अथयसहाय्य वदले जार्ार नाही.
22. विमा सल्लागार कुंपनीने वदलेल्या बँक गॅरुंटीची 90 टक्के रक्कम,विमा कुंपनीकडे सादर
केलेली 100 टक्के प्रकरर्े वनकाली वनघर्े ककिा 24 मवहने यापैकी जे आर्ी होईल तेव्हा
मक्त करण्यात येईल ि उियरीत 10 टक्के रक्कम विमा कुंपनीकडील सिय प्रकरर्े वनकाली
वनघाल्यानुंतरच मक्त करण्यात येईल.
23. िरीलप्रमार्े कोर्त्सयाही अटी-शतीचे,करारनामा ि सामुंज्य करारातील तरतदींचे उल्लुंघन
झाल्याचे आढळू न आल्यास बँक गॅरुंटी रकमेमर्ून दुं ड आकारण्याचे अुंवतम अवर्कार राज्य
्तरीय सवमतीस राहतील.
विमा कुंपनी :
1. वत्रपक्षीय करार केल्यानुंतर विमा कुंपनीने विमा पॉवलसी तात्सकाळ वनगयवमत करािी.
2. विमा कुंपनीचे विभागीय मख्यालयाच्या वठकार्ी कायालय असािे,नसल्यास योजना सरु
झालेपासून 17 वदिसाुंचे आुंत कायालय कायान्िीत करािे ि त्सयाबाबतचा अहिाल सुंबुंवर्त
विभागीय कृिी सहसुंचालक याुंना सादर करािा.
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3. विमा कुंपनीने त्सयाुंचेकडे प्राप्त प्र्तािाुंची नोंदर्ी विवशष्ट्ठ पध्दतीने Application ID
(YY/MM/four

digit

uniqueTahsil

Code/Three

Digit

Sr.No.;

For

Ex.19124208001) चा िापर करुन करािी जेर्ेकरुन सदर प्रकरर्ाुंची सदयस््थती
तात्सकाळ अिगत होईल.
4. विमा कुंपनीने विमा प्र्ताि कुंपनीस प्राप्त झाल्यानुंतर पोटय लव्दारे एसएमएस व्दारे सुंबुंवर्ताुंना
अजय प्राप्त झाल्याचे तत्सकाळ कळिािे.
5. विमा कुंपनीने/ कुंपन्याुंनी पॉवलसी करारातील/ई-वनविदे तील तरतदी, अटी ि शती आवर्
शासन वनर्ययातील विवहत मागयदशयक सूचनाुंनसार विमा दािे विहीत मदतीत मुंजूर करािेत.
6. विमा सल्लागार कुंपनीने सादर केलेला प्र्ताि तपासून पवरपूर्य प्र्ताि ्िीकारून पोहोच
द्यािी. त्सयािर 21 वदिसात वनर्यय घेऊन विमा भरपाई रक्कम सुंबुंवर्त शेतकऱयाुंच्या
/िारसदाराुंच्या आर्ार कलक्ड बँक खात्सयात डी.बी.टी./ई सी एस ने जमा करािी.
7. विमा सल्लागार कुंपनीने सादर केलेल्या अजाची छार्नी करािी. सदर अजामध्ये एकापेक्षा
जा्त िेळा त्रृटी काढण्यात येऊ नये.
8. विवहत 21 वदिसाुंच्या मदतीत प्रकरर् पडताळर्ीच्या नोंदी विमा पोटय लिर विमा
कुंपनीकडू न नोंदिल्या जातील आवर् दुं डात्समक काययिाहीसाठी याच नोंदी ग्राह्य र्रण्यात
येतील.
9. विमा कुंपन्याुंना स्पष्ट्ट कारर्ाुंवशिाय विमा प्र्ताि नाकारता येर्ार नाहीत. विमा
कुंपन्याुंनी नामुंजूर विमा दाव्या प्रकरर्ी स्पष्ट्ट कारर्मीमाुंसा सुंबुंवर्त शेतकऱयाुंना
कटाक्षाने मराठी भािेतच कळविर्े ि त्सयाची प्रत विमा सल्लागार कुंपनी /आयक्त (कृिी)
/सुंबुंवर्त विभागीय कृिी सहसुंचालक/ वजल्हा अर्ीक्षक कृिी अवर्कारी /तालका कृिी
अवर्कारी याुंच्याकडे पाठविर्े ि विमा सुंगर्क प्रर्ालीमध्ये नोंदी घेर्े अवनिायय आहे.
10. विमा प्र्तािात त्रटी असल्यास त्सयाबाबतचे पत्र सुंबुंवर्त अजयदारास पोहोच करािे ि त्सयाची
प्रत विमा सल्लागार कुंपनी ि वजल्हा अर्ीक्षक कृिी अवर्कारी याुंना द्यािी. पवरपूर्य प्र्ताि
प्राप्त झाल्यापासून 21 वदिसाुंच्या आत उवचत काययिाही (मुंजूरी,नामुंजूरी,त्रटी कळिर्े )न
केल्यास तीन मवहन्याुंपयंत दािा रकमेिर दरमहा 9 टक्के ि त्सयानुंतर पढे 17 टक्के व्याज
दे य राहील.
11. प्रकरर् मुंजूर केल्यािर पुंर्रा वदिसाुंच्या आत अनदे य नकसान भरपाई सुंबुंवर्त
लाभार्थ्याच्या खात्सयािर जमा करर्े बुंर्नकारक राहील. अन्यथा तीन मवहन्याुंपयंत दािा
रकमेिर दरमहा 9 टक्के ि त्सयानुंतर पढे 17 टक्के व्याज दे य राहील.
12. पवरपूर्य विमा दािा विमा कुंपनीकडे सादर झाल्यापासून त्सयािर 21 वदिसाुंच्या आत
काययिाही करर्े विमा कुंपनीिर बुंर्नकारक राहील. मात्र तरीही विमा कुंपनीने
कागदपत्राुंची पूतयता झालेल्या प्रकरर्ी मुंजरीयोग्य प्र्ताि नाकारल्यास, विमा सल्लागार
कुंपनीने शेतकरयाुंच्या ितीने इडा ग्राहक तक्रार कक्ष /विमा न्यायार्ीश /वजल्हा ग्राहक
तक्रार वनिारर् मुंच/राज्य ग्राहक तक्रार वनिारर् आयोग/ न्यायालय येथे दािे दाखल
करेल.
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13. शेतकऱयाुंचा विमा प्र्ताि विवहत कागदपत्राुंसह विमा योजनेच्या कालािर्ीत कर्ीही प्राप्त
झाला तरी तो विचारात घेर्े विमा कुंपनीला बुंर्नकारक राहील.
14. तथावप विमा पॉवलसी कालािर्ीच्या अखेरच्या वदिसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा
कालािर्ी सुंपल्यापासून 90 वदिसाुंपयंत पूिस
य ूचना प्राप्त होर्ारे ि सुंगर्क प्रर्ालीमध्ये
विवहत कालािर्ीत कागदपत्राुंसह नोंद झालेल्या पूिस
य ूचना पत्रानसार विमा प्र्तािसध्दा
स््िकारर्े विमा कुंपनीस बुंर्नकारक राहील.
15. यावशिाय समथयनीय कारर्ाुंसह विमा सुंरवक्षत कालािर्ी सुंपल्याच्या वदिसापासून 365
वदिसाुंपयंत तालका कृवि अवर्कारी याुंचेकडे विवहत कागदपत्राुंसह प्राप्त होर्ारे
प्र्तािसध्दा (पूिस
य ूचना नव्हे ) वजल्हा्तरीय सुंवनयुंत्रर् सवमतीच्या वशर्ारशीने स््िकारर्े
विमा कुंपनीिर बुंर्नकारक राहील. मात्र सदर कालािर्ीनुंतर कोर्ताही प्र्ताि स््िकारला
जार्ार नाही ि असे कोर्तेही प्र्ताि लाभास पात्र असर्ार नाहीत.
16. विमा प्र्तािाुंची सदयस््थती अपघातग्र्त कटुं बास अिगत करर्ेसाठीची सुंगर्क
प्रर्ाली,मोबाईल एस एम एस सविर्ा उपलब्र् करर्े विमा कुंपनीस बुंर्नकारक राहील.
17. प्रपत्र - ड मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्राुंच्या आर्ावरत विम्याची रक्कम अदा करािी.
दघयटना वसद्ध होत असेल ि अपिादात्समक पवरस््थतीत एखाद्या कागदपत्राुंची पूतयता होऊ
शकत नसेल तर पयायी दाखल्याबाबत वजल्हा सुंवनयुंत्रर् सवमतीशी विचारविवनमय करून
पूतयता करून घेऊन विम्याची रक्कम अदा करािी.
18. अपघातग्र्त िाहन चालकाच्या चकीमळे शेतकऱयाुंचा मृत्सयू झाल्यास /अपुंगत्सि आल्यास
दोिी िाहन चालक िगळता, सिय अपघातग्र्त शेतकऱयाुंचे ,केिळ अपघात झाला या
कारर्ा्ति, विम्याचे दािे मुंजूर करािेत.
19. अपघाती मृत्सयू सुंदभात दघयटना घडल्याचे वसद्ध झाल्यास अनािश्यक र्ोका पत्सकरला या
कारर्ा्ति एकही प्रकरर् नाकारता येर्ार नाही.
20. जर शेतकऱयाचा मृत्सयू िाहन अपघातामळे झाला असेल ि अपघात ग्र्त शेतकरी ्ितः
िाहन चालित असेल तर अशा प्रकरर्ी िाहन चालिण्याचा परिाना सादर करर्े आिश्यक
राहील.
21. अपघातग्र्त िाहन चालकाच्या िाहनचालक परिान्याचा चालकाव्यवतवरक्त इतर
अपघातग्र्त शेतक-याुंच्या विमा प्र्तािाुंशी कोर्ताही सुंबुंर् असर्ार नाही.
22. अपघातग्र्ताचे

वनर्न

झाल्यास

त्सयाुंच्या

कटुं वबयाुंस

दाव्याची

रक्कम

पढील

प्राथम्यक्रमानसार अदा करािी (1) अपघातग्र्ताची पत्सनी/अपघातग्र्त स्त्रीचा पती, (2) अपघातग्र्ताची अवििावहत
मलगी, (3) अपघातग्र्ताची आई, (4) अपघातग्र्ताचे मलगा, (5) अपघातग्र्ताचे िवडल,
(6) अपघातग्र्ताची सून, (7) अन्य कायदे शीर िारसदार.
23. सदर योजनेच्या अनिुंगाने प्राप्त होर्ा-या मावहती अवर्कार कायदयाुंतगयत प्रकरर्ाुंचा
वनपटारा करर्ेसाठी जन मावहती अवर्का-याची तसेच अपीलीय अवर्कारी याुंची नेमर्ूक
करर्े बुंर्नकारक आहे.
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8. न्यायालयीन क्षेत्र (Judicial Jurisdiction) :–
विमा दाव्यासाठी ग्राहक मुंचाचे काययक्षत्र
े - सुंबुंवर्त वजल्ह्याचे वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारर्
मुंच (District Consumer Redressal Forum) हे त्सया वजल्ह्यातील विमा दाव्याुंसाठी न्यायालयीन क्षेत्र
(Jurisdiction) राहील.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे कल्यार्कारी ्िरूप विचारात घेता ि सदर
योजना विमा कुंपन्या ि विमा सल्लागार कुंपन्याुंमार्यत राबविण्यात येत असल्याने कोर्त्सयाही
न्यायालयीन प्रकरर्ी शासनास प्रवतिादी करता येर्ार नाही. तसेच शासनािर नकसान भरपाई
दावयत्सि वनवित करता येर्ार नाही. तसेच योजना राबविताना उवचत हेतूने केलेल्या काययिाही
बाबत शासकीय अवर्कारी,कमयचारयाुंिर नकसान भरपाईचे आर्थथक दावयत्सि असर्ार नाही.
9. इतर महत्सिाच्या अटी :9.1 शासन, विमा सल्लागार कुंपनी/ कुंपन्या ि विमा कुंपनी/ कुंपन्या याुंच्यामर्ील वत्रपक्षीय
करारामध्ये अथिा विमा पॉवलसी मध्ये काहीही नमूद केलेले असले तरी सदर योजनेच्या शासन
वनर्ययातील अटी, शती ि मागयदशयक सूचना विमा सल्लागार कुंपनी ि विमा कुंपनी /कुंपन्याुंना
बुंर्नकारक असतील.
9.2 योजना सरू असलेल्या कालािर्ी साठी विमा हप्ता दे ण्याची जबाबदारी शासनाची असेल
ि दे य विमा दािे अदा करण्याची जबाबदारी विमा कुंपनीची/कुंपन्याुंची राहील.
9.3

विमा कुंपनीचे काम समार्ानकारक नसल्यास त्सयाुंना एक मवहन्याची नोटीस दे ऊन

वनयक्ती रद्द करण्याची ि त्सयापढील विमा कालािर्ीची विमा हप्त्सयाची रक्कम यथाप्रमार्ानसार
(Pro-rata Basis)िार्थिक विमाहप्ता दर विचारत घेउन प्रवत वदन प्रवत लाभाथी येर्ारी विमा
हप्त्सयाची रक्कम परत घेण्याचे अवर्कार शासनास राहतील.
9.4 अपऱया कागदपत्राुंमळे प्रलुंवबत रावहलेल्या /नाकारलेल्या प्र्तािाुं प्रकरर्ी कागदपत्राुंची
पूतयता करुन घेण्याची जबाबदारी विमा सल्लागार कुंपनीची असून त्सयाुंनी विभागीय कृिी
सहसुंचालक/ वजल्हा अवर्क्षक कृिी अवर्कारी /तालका कृिी अवर्कारी याुंचे सहकायाने ती
पार पाडर्े आिश्यक आहे.
10. योजनेचे सुंवनयुंत्रर्:(1) राज्य्तरीय सवमती: या योजनेंतगयत राज्य्तरीय सवमती प्रर्ान सवचि (कृवि) याुंचे अध्यक्षतेखाली
्थापन करण्यात येत आहे. या सवमतीची रचना ि काये पढीलप्रमार्े असतील.
1.अ.म.स./ प्रर्ान सवचि/सवचि (कृवि)

: अध्यक्ष

2. अ.म.स./ प्रर्ान सवचि/सवचि (महसल)

: सद्य

3. अ.म.स./ प्रर्ान सवचि/सवचि (वनयोजन)

: सद्य

4. अ.म.स./ प्रर्ान सवचि/सवचि (गृह)

: सद्य

7. अ.म.स./ प्रर्ान सवचि/सवचि (वित्त)

: सद्य

6. अ.म.स./ प्रर्ान सवचि/सवचि (आरोग्य )

: सद्य

5. आयक्त (कृवि), महाराष्ट्र राज्य

: सद्य

8. उपसवचि (कृवि) महाराष्ट्र शासन

: सद्य सवचि

(2)
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राज्य्तरीय सवमतीची काये:
1. योजनेच्या अुंमलबजािर्ीिर दे खरे ख ठे िर्े.
2.आयक्त कृिी याुंचेमार्यत मागविर्ेत आलेल्या ई वनविदे मर्ून योजना कायान्ियीन युंत्रर्ेची वनिड
करर्ेबाबत काययिाही करर्े इ. बाबत वनर्यय घेर्े.
3. योजनेच्या अुंमलबजािर्ीिेळी येर्ाऱया विविर् अडचर्ीच्या सुंदभात विचार विवनमय करुन वनर्यय
घेर्े.
4. योजनेच्या अुंमलबजािर्ीबाबत सहामाही आढािा घेर्े.
(2) वजल्हा्तरीय सवनयुंत्रर् सवमती:
योजनेच्या प्रभािी सुंवनयुंत्रर्ासाठी सुंबवुं र्त वजल्ह्याुंचे वजल्हावर्कारी याुंच्या अध्यक्षतेखाली
पढील प्रमार्े वजल्हा सवनयुंत्रर् सवमती गठीत करण्यात येत आहे.
1.

वजल्हावर्कारी

अध्यक्ष

2.

मख्य काययकारी अवर्कारी ( वजल्हा पवरिद )

सद्य

3.

वनिासी उपवजल्हावर्कारी

सद्य

4.

विमा सल्लागार कुंपनी विभाग प्रमख

सद्य

5.

सुंबवुं र्त विमा कुंपनीचे अवर्कारी

सद्य

6.

वजल्हा अर्ीक्षक कृिी अवर्कारी

सद्य सवचि

वजल्हा्तरीय सवनयुंत्रर् सवमतीची काये:

1. सवमतीची त्रैमावसक बैठक घेण्यात यािी ि त्सयामध्ये वजल्ह्यातील प्रकरर्ाुंचा आढािा
्यािा.
2. योजनेअुंतगयत नकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याबाबत विमा कुंपनी, लाभाथी
अथिा शासकीय युंत्रर्ा यामध्ये िाद वनमार् झाल्यास, त्सयाबाबत समार्ानकारक
तोडगा काढर्े.
3. कागदपत्राुंचे पतयतेसाठी प्रलुंवबत प्रकरर्ाुंबाबत आिश्यक कागदपत्र उपलब्र् करुन
दे र्ेसाठी सुंबुंवर्त युंत्रर्ाुंस सचना दे र्े.
4. प्रलुंवबत/अवनर्ीत/वििादा्पद/ वशिाय समथयनीय कारर्ाुंसह विमा पॉवलसीचा
कालािर्ी सुंपल्याच्या वदिसापासून 365 वदिसाुंपयंत तालका कृवि अवर्कारी याुंचेकडे
प्राप्त होर्ारे विमा प्र्तािाुं प्रकरर्ी अुंवतम वनर्यय घेण्यात यािा. सवमतीचे वनर्ययानसार
अुंमलबजािर्ी करर्े विमा कुंपनीिर बुंर्नकारक राहील.
5. विमा कुंपनीने नामुंजूर केलेल्या प्रकरर्ात विमा सल्लागाराचे प्र्तािानसार सदर
प्रकरर्े पनः पडताळर्ीसाठी विमा कुंपनीला पाठिर्े.
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(3) तालका्तरीय सवमती:योजनेच्या प्रभािी सुंवनयुंत्रर्ासाठी तालका ्तरािर तहवसलदार याुंच्या अध्यक्षतेखाली
पढील प्रमार्े तालका सवनयुंत्रर् सवमती गठीत करण्यात येत आहे .
1. तहवसलदार

: अध्यक्ष

2. गट विकास अवर्कारी, वजल्हा पवरिद

: सद्य

3. विमा सल्लागार कुंपनी कुंपनीचे प्रवतवनर्ी

: सद्य

4. सुंबवुं र्त विमा कुंपनीचे प्रवतवनर्ी

: सद्य

5. तालका कृवि अवर्कारी

: सद्य सवचि

तालका्तरीय सवमतीने पार पाडाियाची कतयव्ये ि जबाबदाऱया :
1. योजनेसुंबर्
ुं ी प्राप्त तक्रारींच्या अनिुंगाने काययिाही करर्े ि प्रवतमहा आढािा बैठक घेर्े.
2. विमा प्र्तािातील कागदपत्राुंच्या त्रटी पतयतेसाठी सुंबवुं र्त युंत्रर्ाुंना वनमुंवत्रत करुन योग्य
त्सया सचना द्याव्यात
3. आिश्यकतेनसार तक्रारींबाबत पडताळर्ी करुन वजल्हा्तरीय सवनयुंत्रर् सवमतीस
वशर्ारस करर्े.

11. गैर प्रकरर्ात कारिाई करर्े:चवकच्या कागदपत्राुंच्या आर्ारे विम्याची प्रकरर्े केल्याचे पराव्यावनशी वनदशयनास
आल्यास, अशा प्रकरर्ात वजल्हा सुंवनयुंत्रर् सवमतीच्या मागयदशयनानसार कारिाई करण्याची
जबाबदारी सुंबुंवर्त वजल्हाअवर्क्षक कृवि अवर्कारी/ तहवसलदार याुंची रावहल.
12. सुंकेत्थळाचा तपशील 

सदर योजनेची प्रभािी अुंमलबजािर्ी करण्याचे हेतूने प्रर्ाली विकसीत करण्यात
येईल.



याद्वारे शेतकरी,कायान्ियीन युंत्रर्ा ि शासन याुंना पारदशयक पध्दतीने सेिा
उपलब्र् होउ शकेल तसेच योजनेचे सवनयुंत्रर् अवर्क प्रभािीपर्े करता येर्े शक्य
होईल.



शेतकरी अपघाताबाबत त्सिरीत पूिस
य चना नोंदविर्े ,त्सयानसार क्षेवत्रय युंत्रर्ेमार्यत
प्र्ताि

तयार

करुन

अपलोड

करर्े,प्र्तािाबाबतची

सद्यस््थती

(मुंजूरी,नामुंजूरी,त्रटी )जार्ून घेर्े ि त्सयाअनिुंगाने त्रटीपतयता लिकरात लिकर
करर्े या सिय बाबी सुंगर्क प्रर्ालीद्वारे गवतमान करता येतील.
13. राज्य्तरािर सदर योजनेच्या प्रभािी अुंमलबजािर्ीसाठी आयक्त, कृवि हे सवनयुंत्रर्
ि पययिक्ष
े र् करतील.
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14. सदर योजनेची प्रभािीपर्े अुंमलबजािर्ी करण्यासाठी विमा सुंरक्षर्ामध्ये समाविष्ट्ठ
नसर्ाऱया बाबी ि अन्य आिश्यकतेनसार सचना आयक्त (कृवि) वनगयवमत करतील.
15. सदर निीन योजनेची अुंमलबजािर्ी चाल योजनेचा कालािर्ी सुंपल्यानुंतर तत्सकाळ
करण्यात येईल.
16. सदर योजनेत कोर्तेही बदल/ सर्ारर्ा करण्याचे अवर्कार शासनास राहतील.
प्र्तत शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्थळािर
उपलब्र् करण्यात आले असून त्सयाचा सुंगर्क साुंकेताक 201909201818277401 असा आहे . हा
आदे श वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार ि नािाने,

Neeta Eknath
Shinde

Digitally signed by Neeta Eknath Shinde
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Agriculture and
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d536
82c53a425e54d187a7c1,
serialNumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be575
48776492ba36e77ea1c4aa53b, cn=Neeta Eknath Shinde
Date: 2019.09.20 18:10:59 +05'30'

( वनता कशदे )
अिर सवचि,महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा.राज्यपाल याुंचे सवचि
2) मा.मख्यमुंत्री याुंचे अप्पर मख्य सवचि
3) मा.मुंत्री (कृवि)याुंचे खाजगी सवचि /विशेि कायय अवर्कारी
4) सिय मा.मुंत्री याुंचे खाजगी सवचि /विशेि कायय अवर्कारी
5) मा.राज्यमुंत्री (कृवि) याुंचे खाजगी सवचि /विशेि कायय अवर्कारी
6) मा.राज्यमुंत्री (र्लोत्सपादन) याुंचे खाजगी सवचि /विशेि कायय अवर्कारी
7) सिय मा.राज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सवचि /विशेि कायय अवर्कारी
8) सिय मा.विर्ानसभा सद्य
9) सिय मा. विर्ानपवरिद सद्य
10) मा.मख्य सवचि याुंचे सह सवचि,मुंत्रालय,मुंबई 32
11) सवचि (कृवि) याुंचे ्िीय सहायक, कृवि ि पदमविभाग, मुंत्रालय, मुंबई 32
12) अपर मख्य सवचि (महसूल ), महसूल ि िन विभाग, मुंत्रालय, मुंबई 32
13) अप्पर मख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
14) अप्पर मख्य सवचि (वित्त),वित्त विभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
15) अप्पर मख्य सवचि (मदत ि पनियसन), महसूल ि िन विभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
16) प्रर्ान सवचि, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानभिन, मुंबई
17) प्रर्ान सवचि (अवपल ि सरक्षा), गृहविभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
18) महासुंचालक, मावहती ि जनसुंपकय महासुंचालनालय, मुंत्रालय, मुंबई प्रवसध्दीच्या
विनुंतीसह
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19) सिय विभागीय महसूल आयक्त (कोकर्, नावशक, पर्े, औरुंगाबाद, अमरािती, नागपूर)
20) आयक्त (कृवि), कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े
21) सिय वजल्हावर्कारी
22) सिय कृवि सुंचालक, कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े
23) सिय विभागीय कृवि सहसुंचालक
24) सिय वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी
25) सिय वजल्हा पवरिदाुंचे, वजल्हा कृवि विकास अवर्कारी
26) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), मुंबई.
27) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, ( लेखािअनज्ञेयता ), मुंबई
28) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), नागपूर
29) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखािअनज्ञेयता),नागपूर
30) सुंचालक, लेखािकोिागारे , मुंबई
31) अवर्दान ि लेखावर्कारी, मुंबई
32) वजल्हा कोिागार अवर्कारी, पर्े
33) ग्रुंथालय प्रमख, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानभिन, मुंबई (10 प्रती)
34) मख्य साुंस्ख्यक, कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े35) सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े
36) सिय तहवसलदार
37) सिय उप विभागीय कृवि अवर्कारी
38) सिय तालका कृवि अवर्कारी
39) सिय उपसवचि /अिरसवचि / कक्ष अवर्कारी, कृवि ि पदम विभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32
40) सिय मुंत्रालयीन विभाग
41) सिय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष याुंची मध्यिती कायालये
42) वनिडन्ती, कायासन 11-अे.
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ह्ते बटिडा

सहपत्र क्र.1 - पियसचना अजय
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
क्लेम र्ॉमय भाग-1
प्रवत,
सुंबुंवर्त विमा कुंपनी
व्दारा तालका कृवि अवर्कारी,
तालका ............................वजल्हा.............................
महोदय,
1)

अजयदाराचे नाि .............................................................................

2)

अजयदाराचे अपघातग्र्ताशी नाते

(मोबाईल क्र./दू रध्िनी क्र.)

.................................................................

3)

अपघातग्र्ताुंचे नाुंि ि पत्ता ...............................................................

4)

अपघात वदनाुंक ..................................................................

7)

अपघाताचे ्िरुप

6)

कोर्त्सयाही एका शेतजमीनीचा र्ारर्
केलेला तपशील

5)

..................................................................
सव्हे नुं. / गट ........................
गािाचे नाि ................................

कायास्न्ित असलेल्या आर्ार कलक्ड बँक खात्सयाचा तपशील (जनर्न खात्सयाचा

तपवशल दे उ नये)
1) अजयदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे नाुंि .............................................
2) बचत खाते क्र. .................................................................
3) शाखा ि शाखा क्र. .................................................................
4) आय एर् एस कोड .................................................................
मी खाली सही करर्ार अजयदार नमूद करतो की, उपरोक्त मावहती खरी असून
उपरोक्त अपघातग्र्त शेतकरी / िारसदार म्हर्ून रु.2,00,000/-ककिा रु.1,00,000/एिढया गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेखालील रकमेच्या दाव्यासाठी अजय करीत
आहे/आहोत. कृपया सदर दािा वनकाली काढू न दाव्याची रक्कम उपरोक्त नमूद बँक खात्सयात
जमा करण्यात यािी, ही विनुंती.
सोबत खालील प्रमार्े कागदपत्रे सादर करीत आहे.

( अजयदाराची सही )
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पियसचना अजय
क्लेम र्ॉमय भाग-1 चे सहपत्र
अ.क्र.

तपशील

जोडलेली
कागदपत्रे

1

5/12 उतारा (मूळ प्रत)

2

गाि नमूना नुं.6 ड, (ज्या र्ेरर्ार

तालका कृवि अवर्कारी
याुंचा शेरा

नोंदीव्दारे 5/12 िर नाि आले.) अथिा
सक्षम प्रावर्कृत अवर्काऱयाचे र्ेरर्ार
नोंदीबाबत प्रमार्पत्र(मूळ प्रत)
3

गाि नमूना नुं.6-क अथिा सक्षम
प्रावर्कृत अवर्काऱयाचे िारसाच्या
नोंदीबाबत प्रमार्पत्र (मळ प्रत)

4

प्रवतज्ञापत्र (प्रपत्र-ग)

(मूळ प्रत)

7

ियाचा परािा (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)

6

वशर्ापवत्रका (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)

5

मृत्सयू दाखला /अपुंगत्सिाचा दाखला
(्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)

8

प्रथम मावहती अहिाल (्ियुंसाुंक्षाकीत
प्रत)

9

घटना्थळ पुंचनामा (्ियुंसाुंक्षाकीत
प्रत)

10

अपघाताचे ्िरुपानूसार प्रपत्र-क मर्ील
इतर कागदपत्रे (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)
1)
2)
3)
4)
7)
6)
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ह्ते बटिडा
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
क्लेम र्ॉमय भाग – 2
तालका कृवि अवर्का-याचे पत्र
जा.क्र. गोमुंशवियो/ 20 ..............................
तालका कृवि अवर्कारी,----------वज. -----वदनाुंक......./........../............

प्रवत
----------------------------------------..................... वजल्हा प्रवतवनर्ी
वििय :- गोपीनाथ मुं डे शेतकरी अपघात विमा योजना सन 20-- /20 -महोदय,
श्री...........................................रा............................... ता...................................
वजल्हा..................... याुंचा क्लेम र्ॉमय भाग – 1 मर्ील अजय सोबत जोडला आहे . सवि्तर तपशील
अजात नमूद आहे . अजासोबतची साुंक्षाकीत कागदपत्रे ्िीकारताना मूळ कागदपत्राुंची पडताळर्ी या
कायालयाने केली आहे .
(वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी याुंचे मार्यत रिाना)
सोबत :- 1) मूळ दािा अजय
2) अपघाताचे अनिुंगाने आिश्यक कागदपत्रे
(क्लेम र्ॉमय भाग – 3 ि 4 चे सहपत्रात उल्लेखीत)

तालका कृवि अवर्कारी
ता ....................... वज. .........................
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ह्ते बटिडा
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
क्लेम र्ॉमय भाग – 3
क्रमाुंक................................
वदनाुंक.............................
प्रवत
सुंबवुं र्त विमा कुंपनी प्रा.वल.
पत्ता ...........................
वििय :- गोपीनाथ मुं डे शेतकरी अपघात विमा योजने अुंतगयत नकसान भरपाई
वमळण्याबाबत...
महोदय,
श्री...........................................रा............................... ता...................................
वजल्हा..................... याुंचा क्लेम र्ॉमय भाग – 1 मर्ील अजय सोबत जोडला आहे . सवि्तर तपशील
अजात नमूद आहे. अजासोबतची साुंक्षाकीत कागदपत्रे ्िीकारताना मूळ कागदपत्राुंची पडताळर्ी या
कायालयाने केली आहे .
(

)

मे.--------- इन्शरन्स ब्रोकरे ज कुंपनी प्रा.वल.
वजल्हा कायालय पत्ता...................
सोबत :- 1) मूळ दािा अजय
2)5 / 12, 6-ड (र्ेरर्ार) ि 6-क चा उतारा
3) तालका कृवि अवर्का-याुंचे प्रमार्पत्र
4) अपघाताचे अनिुंगाने आिश्यक कागदपत्रे
(क्लेम र्ॉमय भाग – 2 ि 3 चे सहपत्रात उल्लेखीत)
Application
ID
(विमा कुंपनीने नोंदिािा )
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क्लेम र्ॉमय भाग-1 चे सहपत्र गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
क्लेम र्ॉमय भाग – 2 ि 3 चे सहपत्र
अ.क्र.

तपशील

1

5/12 उतारा (मूळ प्रत)

2

गाि नमूना नुं.6 ड, (ज्या र्ेरर्ार

तपासर्ी अवर्का-याचा अहिाल
तालका कृवि

विमा सल्लागार

अवर्कारी

प्रवतवनर्ी

विमा कुंपनी

नोंदीव्दारे 5/12 िर नाि आले.) अथिा
सक्षम प्रावर्कृत अवर्काऱयाचे र्ेरर्ार
नोंदीबाबत प्रमार्पत्र(मूळ प्रत)
3

गाि नमूना नुं.6-क अथिा सक्षम
प्रावर्कृत अवर्काऱयाचे िारसाच्या
नोंदीबाबत प्रमार्पत्र (मळ प्रत)

4

प्रवतज्ञापत्र (प्रपत्र-ग)

(मूळ प्रत)

7

ियाचा परािा (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)

6

वशर्ापवत्रका (्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)

5

मृत्सयू दाखला /अपुंगत्सिाचा दाखला
(्ियुंसाुंक्षाकीत प्रत)

8

प्रथम मावहती अहिाल (्ियुंसाुंक्षाकीत
प्रत)

9

घटना्थळ पुंचनामा (्ियुंसाुंक्षाकीत
प्रत)

10

अपघाताचे ्िरुपानूसार प्रपत्र-क मर्ील
इतर कागदपत्रे (साुंक्षाकीत प्रत)
1)
2)
3)
4)
7)
6)

्िाक्षरी
तालका कृवि अवर्कारी

्िाक्षरी
विमा सल्लागार कुंपनी प्रवतवनर्ी

्िाक्षरी
विमा कुंपनी
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प्रपत्र - क
अपघाताच्या घटनेच्या ्िरुपानसार पराव्यादाखल सादर कराियाची कागदपत्रे
अ.क्र.
१

अपघाताचे ्िरुप

आिश्यक कागदपत्रे

र्ता / रे ल्िे अपघात

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,विमा सुंरवक्षत व्यक्ती िाहन
चालविताना अपघात झाल्यास त्सयाचा मोटार िाहन परिाना

२

पाण्यामध्ये बडू न मृत्सयू

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,बडू न बेपत्ता झाल्यास र्क्त
प्रथम मावहती अहिाल ि क्षतीपूती बुंर्पत्र आिश्यक)

३

जुंतूनाशक अथिा अन्य

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,रासायवनक विश्लेिर्

कारर्ामळे वििबार्ा

अहिाल(स्व्हसेरा अहिाल)

४

विजेचा र्क्का अपघात

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल

५

िीज पडू न मृत्सयू

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल

६

खून

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,रासायवनक विश्लेिर्
अहिाल(स्व्हसेरा अहिाल),दोिारोप पत्र

७ उुं चािरुन पडू न झालेला मृत्सयू इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,पोलीस अुंवतम अहिाल
८

सपयदुंश/किचू दुंश

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,िैद्यकीय उपचारापूिीच
वनर्न झाल्याने पो्ट मॉटे म झाले नसल्यास या अहिालातून सूट
मात्र िैद्यकीय अवर्का-याचे प्रमार्पत्र शासकीय आरोग्य केंद्र
अवर्का-याकडू न प्रवत्िाक्षरीत असर्े आिश्यक

९

नक्षलिाद्याकडू न झालेल्या
हत्सया

१०

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,नक्षलिादी हत्सयेसुंदभातील
कायालयीन कागदपत्र

जनािराुंच्या हल्ल्यामळे / चािण्यामळे जखमी / मृत्सयू
अ) जनािराुंच्या चािण्यामळे

औिर्ोपचाराची कागदपत्रे

रे बीज होऊन मृत्सयू
ब) जखमी होऊन मृत्सयू

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल

क) जनािराुंच्या हल्ल्यात

क्षवतपूती बुंर्पत्र आिश्यक

मृत्सयू होऊन शि न वमळर्े
११ दुं गल

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,दुं गलीबाबतची कायालयीन
कागदपत्रे

१२ अन्य कोर्तेही अपघात

इन्क्िे्ट पुंचनामा, पो्ट मॉटे म अहिाल,पोलीस अुंवतम अहिाल

१३ अपुंगत्सिाच्या लाभाच्या

1)अपुंगत्सि अथिा अियि वनकामी होण्याचे कारर्ाबाबतचे डॉक्टराुंचे

पराव्यासाठी सादर

अुंवतम प्रमार्पत्र अथिा दिाखान्याच्या नोंदी.

कराियाची कागदपत्रे

2) प्राथवमक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र/वजल्हा शल्य वचवकत्ससक याुंचे
प्रवत्िाक्षरीसह कायम अुंपगत्सिाचे प्रमार्पत्र.

सचना ::


िरील कागदपत्र मूळ ककिा राजपवत्रत अवर्कारी याुंनी साुंक्षाकीत केलेले अथिा ्ियुंसाक्षाुंवकत
(घोिर्ापत्र-ब नसार) असल्यास ग्राहय र्रण्यात येईल.



मृत्सयूच्या कारर्ाची नोंद सक्षम प्रावर्काऱयाने ्पष्ट्ट केली असल्यास रासायवनक विश्लेशन अहिाल
(स्व्हसेरा अहिाल) या कागदपत्राुंची आिश्यकता राहर्ार नाही.
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प्रपत्र - ग
घोिर्ापत्र - अ
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
्ियुंघोि
र्ापत्र
अजयदारा
चा र्ोटो
मी खाली सही करर्ार -----------------------------------रा.---------------तालका -------- -वजल्हा ---------------- िय----- ििे, आर्ार क्रमाुंक (असल्यास)------------------------------ व्यिसाय--------याद्वारे घोवित करतो/करते की, खालील वलवहलेला मजकूर माझे
सद्सदवििेक बध्दीस ्मरुन वलवहलेला असून खरा आहे .
श्री./श्रीमती ------------------------------ --------- हे वदनाुंक

/

/ 20

रोजी गाुंि

---------------ता. ------------वज. -------------- येथे अपघाताने अपुंग/ मयत झाले आहे त. त्सयाुंना गोपीनाथ
मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ वमळािा म्हर्ून मी अजय केलेला आहे . त्सयासाठी क्लेम र्ॉमय
(भाग-1) मी भरला असून त्सयातील तपवशल खरा आहे . सदर क्लेम र्ॉमय (भाग-1) च्या अनिुंगाने सादर
केलेली महसूल ि इतर सिय कागदपत्रे खरी आहे त ि त्सयातील मावहतीही खरी आहे . मृत व्यक्ती शेतकरी
/ शेतकरी कटुं बातील सद्य आहे . सदर योजनेंतगयत लाभास पात्र असर्ाऱया शेतकऱयाने/ कटुं बातील
कोर्त्सयाही सद्याने अथिा िारसदाराने/ शासनाच्या अन्य विभागाुंकडू न अपघातग्र्ताुंसाठी कायास्न्ित
असलेल्या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
क्लेम र्ॉमय (भाग-1) सोबत जोडलेली मूळ कागदपत्रे ि साक्षाुंवकत कागदपत्रे खरी असून त्सयात मी
कोर्तीही खाडाखोड केलेली नाही अथिा बदल केलेला नाही.
िरील प्रवतज्ञापत्रातील सिय मजकूर खरा ि बरोबर असून तो असत्सय नाही. तो असत्सय वनघालेस
होर्ाऱया कारिाईस मी पात्र राहीन तसेच भारतीय दुं ड सुंवहता अन्िये आवर्/ककिा सुंबवुं र्त कायद्यानसार
माझ्यािर खटला भरला जाईल ि त्सयानसार मी वशक्षेस पात्र राहील याची मला पूर्य जार्ीि आहे .
वठकार् :..........................

अजयदाराची सही :....................................

वदनाुंक :............................

अजयदाराच नाि ............................................
अपघातग्र्त व्यक्तीशी नाते .............................

पृष्ठ 26 पैकी 25

शासन पवरपत्रक क्रमाुंकः शेअवि- 2018/प्र.क्र. 193/ 11 अे

घोिर्ापत्र - ब
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
्ियुंसाक्षाुंकनासाठी ्ियुं घोिर्ापत्र

अजयदारा
चा र्ोटो
मी खाली सही करर्ार ----------------------------------------रा.------------------तालका
---------- --वजल्हा ---------------- िय----- ििे, आर्ार क्रमाुंक (असल्यास)------------------------------ व्यिसाय--------याद्वारे घोवित करतो/करते की, श्री./श्रीमती ---------------------------------- --------- हे वदनाुंक

/

/

रोजी गाुंि ---------------ता. ------------

वज. -------------- येथे अपघाताने अपुंग/ मयत झाले आहे त. त्सयाुंना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात
विमा योजनेचा लाभ वमळािा म्हर्ून मी अजय केलेला असून अजासोबत जोडलेल्या ्ियुंसाक्षाुंवकत
केलेल्या प्रती या मूळ कागदपत्राुंच्याच सत्सयप्रती आहे त. त्सया खोट्या असल्याचे आढळू न आल्यास
भारतीय दुं ड सुंवहता आवर्/ककिा सुंबवुं र्त कायद्यानसार माझ्यािर खटला भरला जाईल ि त्सयानसार मी
वशक्षेस पात्र राहीन याची मला पूर्य जार्ीि आहे.

वठकार् :..........................

अजयदाराची सही :....................................

वदनाुंक :............................

अजयदाराचे नाि .............................................
अपघातग्र्त व्यक्ती
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