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सुंदभध :- 1. शासन वनर्धय कृवि ि  पद म विभाग, क्र. गोम शेअवि-2019/प्र.क्र.198 /11-अे,             

वद. 5.12.2019. 
 2. सुंचालक (वि्तार ि प्रवशक्षर्) कृवि आय क्तालय, प रे् याुंचे पत्र क्र.कृविआ/गोम ुंशेअवि-    
                     2019 /प्र.क्र. 16/साुं-9/306/2019, वद.26.12.2019. 
 

शासन श ध्ददपत्रक:- 
 
स र्ारीत ्िरुपातील गोपीनाथ म ुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राज्यामदये 

राबविण्यासाठी सुंदभावर्न शासन वनर्धयान्िये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर शासन वनर्धयातील प्र्तािना भागातील पवरच्छेद 2 येथे - 

 
“त्सयानूसार दि.8.12.2019 ते दि. 7.12.2020 या कालािर्ीत योजना राबदवण्यासाठी 
दवमा कंपनी व विमा सल्लागार कुं पनी याचंी दनयुक्ती करणे तसेच विमा हप्ता ि विमा 
ब्रोकरेज वनवित करण्याची आदण दनधी दवतरणाची बाब शासनाच्या विचारार्ीन होती”.         

 
ऐिजी 

 
“त्सयानूसार दि.10.12.2019 ते दि. 9.12.2020 या कालािर्ीत योजना राबदवण्यासाठी 
दवमा कंपनी व विमा सल्लागार कुं पनी याचंी दनयुक्ती करणे तसेच विमा हप्ता ि विमा 
ब्रोकरेज वनवित करण्याची आदण दनधी दवतरणाची बाब शासनाच्या विचारार्ीन होती” असे 
िाचाि.े  
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 तसेच, शासन वनर्धय या भागातील पवरच्छेद क्र. 1 येथे- 
       “सुधारीत  स्वरूपातील  गोपीनाथ मंुडे शेतकरी अपघात दवमा योजना दि.8.12.2019 

ते दि. 7.12.2020 या कालािर्ीत वद य वनव्हसधल सोम्पो जनरल इन्श रुंन्स कुं पनी वल. या विमा 
कुं पनीमार्फ त  प्रवत शेतकरी प्रवत ििध रु.32.23 इतक्या विमा हप्ता दराने (विना ब्राकरेज) व  
जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. दल. नागपूर या विमा सल्लागार कुं पनीमार्फ त 0.08 टक्के इतका 
विमा ब्रोकरेज दराने राबदवण्यास शासनाची मान्यता िेण्यात येत आहे ”                              

ऐिजी 
   “सुधारीत स्वरूपातील “गोपीनाथ मंुडे शेतकरी अपघात दवमा योजना 

दि.10.12.2019 ते दि.9.12.2020 या कालािर्ीत वद य वनव्हसधल सोम्पो जनरल इन्श रुंन्स 
कुं पनी वल. या विमा कुं पनीमार्फ त  प्रवत शेतकरी प्रवत ििध रु.32.23 इतक्या विमा हप्ता दराने 
(विना ब्राकरेज) व  जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. दल. नागपूर या विमा सल्लागार कुं पनीमार्फ त 
0.08 टक्के इतका विमा ब्रोकरेज दराने राबदवण्यास शासनाची मान्यता िेण्यात येत आहे” असे 
िाचाि.े  
 2.    सदर शासन श ध्ददपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सुंकेत्थळािर उपलब्र् करण्यात आले असून त्सयाचा सुंकेताक 202001271735072101 
असा आहे. हे श ध्ददपत्रक वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार ि नािाने.  
 

 
 

                                                ( वनता शशदे ) 
                                                                                                               अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याुंचे सवचि   
2. मा.म ख्यमुंत्री याुंचे अप्पर म ख्य सवचि 
3. मा. मुंत्री (कृवि) याुंचे खाजगी सवचि मुंत्रालय,म ुंबई 32 
4. सिध मा. मुंत्री याुंचे खाजगी सवचि/ विशेि कायध अवर्कारी 
5. मा. राज्यमुंत्री (कृवि) याुंचे खाजगी सवचि मुंत्रालय,म ुंबई 32 
6. सिध मा.विर्ानसभा सद्य 
7. सिध मा. विर्ानपवरिद सद्य 

8. मा.म ख्य सवचि याुंचे सह सवचि,मुंत्रालय,म ुंबई 32 
9. सवचि (कृवि) याुंचे ्िीय सहायक, कृवि ि पद मविभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 32 
10. अपर म ख्य सवचि (महसूल ), महसूल ि िनविभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 32 
11. अपर म ख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. अपर म ख्य सवचि (वित्त),वित्त विभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
13. प्रर्ान सवचि, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानभिन, म ुंबई 
14. प्रर्ान सवचि (अवपल ि स रक्षा), गृहविभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
15.  अप्पर म ख्य सवचि (मदत ि प निधसन), महसूल ि िन विभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
16.  महासुंचालक, मावहती ि जनसुंपकध  महासुंचालनालय, मुंत्रालय, म ुंबई (5 प्रती ) प्रवसददीच्या 

विनुंतीसह 
17.  सिध विभागीय महसूल आय क्त (कोकर्, नावशक, प रे्, औरुंगाबाद, अमरािती, नागपूर)  
18.  आय क्त (कृवि), कृविआय क्तालय, महाराष्ट्रराज्य, प रे् 
19.  सिध वजल्हावर्कारी 
20.  सिध कृवि सुंचालक, कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्रराज्य, प रे् 
21.  सिध विभागीय कृवि सहसुंचालक 
22.  सिध वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी 
23.  सिध वजल्हा पवरिदाुंच,े वजल्हा कृवि विकास अवर्कारी 
24.  महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), म ुंबई. 
25.  महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, ( लेखािअन ज्ञयेता ), म ुंबई 
26.  महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ),  नागपूर 
27. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखािअन ज्ञयेता),नागपूर 
28. सुंचालक, लेखािकोिागारे, म ुंबई 
29. अवर्दानिलेखावर्कारी, म ुंबई 
30. वजल्हा कोिागार अवर्कारी, प रे् 
31. ग्रुंथालय प्रम ख, महाराष्ट्र विर्ानमुंडळ सवचिालय, विर्ानभिन, म ुंबई (10 प्रती) 
32. म ख्य साुंध्ख्यक, कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्रराज्य, प रे्- 
33. सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्रराज्य, प रे् 
34. सिध तहवसलदार 
35. सिध उप विभागीय कृवि अवर्कारी 
36. सिध ताल का कृविअवर्कारी 
37. सिध उपसवचि /अिर सवचि / कक्ष अवर्कारी, कृवि ि पद म विभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
38. सिध मुंत्रालयीन विभाग 
39. सिध मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष याुंची मदयिती कायालये 
40. जायका इन्श रन्स ब्रोकरेज प्रा.वल., 2 रा मजला, जायका वबल्डींग, कमर्शशयल रोड, वसध्व्हल 

लाईन्स, नागपूर-440001 
41. वद य वनव्हसधल सोम्पो जनरल इन्श रुंन्स कुं पनी वल. प्लॉट क्र. ईएल994/केएलसी टॉिर, 

एमआयडीसी, महापे, निी म ुंबई-400710. 
42. वनिडन्ती, कायासन 11-अे. 
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