राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱयाांना “राज्य
शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि
धवर्ा योजना” सुरू करणेबाबि.
र्हाराष्ट्र शासन
धवत्त धवभाग
शासन धनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2017/प्र.क्र. 19 /धवर्ा प्रशासन
र्ादार् कार्ा र्ागम, हु िात्र्ा राजगुरू चौक,
र्ांत्रालय, र्ुांबई- 400 032.
िारीख: 18 फेब्रुवारी, 2017
वाचा1)

धवत्त धवभाग, शासन धनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र.45/धवर्ा प्रशासन,
धद. 4 फेब्रुवारी, 2016

2)

धवत्त धवभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र. 45/धवर्ा प्रशासन,
धद. 11 र्ाचम, 2016

3)

धवत्त धवभाग, शासन धनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2015/प्र.क्र.31/धवर्ा प्रशासन,
धद. 11 एधप्रल, 2016

4)

धवत्त धवभाग, शासन धनणमय क्रर्ाांक: सांकीणम-2016/प्र.क्र.51/धवर्ा प्रशासन,
धद. 12 सप्टें बर, 2016

प्रस्िावनाराज्य शासकीय कर्मचाऱयाांकधरिा शासनाने वरील सांदभािीन क्र. 1 च्या शासन धनणमय 4 फेब्रुवारी,
2016 अन्वये “राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजना” धद.1 एधप्रल 2016 पासून
लागू करण्याचा धनणमय घेिला आहे . उपरोति सांदभम क्र. 3 व 4 च्या शा. धन. अन्वये सदर योजना र्हाराष्ट्र
सांवगािील भारिीय प्रशासकीय सेवि
े ील व भारिीय वन सेवि
े ील अधिका-याांनाही लागू करण्याि आली आहे .
धवर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य याांनी अपघाि धवर्ा योजनेचा अहवाल शासनास सादर केला
असून योजनेचा आढावा घेिल्यानांिर ही योजना शासकीय कर्मचाऱयाांकधरिा लाभदायी असल्याचे धदसून आले
आहे . िसेच, या योजनेचा आर्थिक भार शासनावर पडलेला धदसून येि नाही. त्यार्ुळे अपघाि धवर्ा योजना
पुढे सुरू ठे वणे शासनाच्या धवचारािीन होिी. त्या अनुषांगाने पुढील प्रर्ाणे सुिाधरि आदे श धनगमधर्ि करण्याि
येि आहे .
शासन धनणमयसदर राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजना र्हाराष्ट्र सांवगािील भारिीय
प्रशासकीय सेवि
े ील ,भारिीय पोलीस सेवि
े ील व भारिीय वन सेवि
े ील अधिकारी िसेच सवम राज्य शासकीय
कर्मचाऱयाांना िसेच, प्रधिधनयुतिीवर असलेले अधिकारी / कर्मचारी याांना दे खील लागू करण्याि येि आहे .
1)

सवम धवभाग प्रर्ुखाांनी व कायालय प्रर्ुखाांनी या राज्य शासकीय अपघाि धवर्ा योजनेचा िपशील

आपल्या अधिनस्ि कर्मचाऱयाांच्या धनदशमनास आणून द्यावा आधण ही योजना धदनाांक 1 एधप्रल, 2017 पासून
अांर्लाि आणली जाईल याची खात्री करून घ्यावी.
2)

राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजनेची वगमणी वसूल करण्याची जबाबदारी

सदस्य कायमरि असलेल्या सांबि
ां ीि कायालयाच्या आहरण व सांधविरण अधिकारी याांची राधहल.
3)

या योजनेच्या अांर्लबजावणीसाठी प्रत्येक कायालय प्रर्ुखाने त्याांच्या अधिनस्ि कर्मचाऱयाांच्या वेिन

दे यकािून राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा वगमणी दरवषी र्ाहे फेब्रुवारी देय र्ाहे र्ाचम
च्या वेिनािून वसूल करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी सांचालक, लेखा व कोषागारे, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई
याांनी सेवािम/ग्रास प्रणालीि िशी व्यवस्िा करावी.
सेवािम व्यधिधरति ग्रास प्रणाली, रोख, िनादे श/िनाकषम अन्वये स्वीकारण्याि येणाऱया या
योजनेखालील रकर्ा जोडपत्र 1 र्िील अनुसूधचसहीि सांबधां ििाांनी धवर्ा सांचालक, धवर्ा सांचालनालय,
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र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई याांना परस्पर पाठवाव्याि. अशा सवम कर्मचाऱयाांच्या रकर्ाांच्या लेख्याचे जिन करण्याची
जबाबदारी सांबधां िि आहरण व सांधविरण अधिकाऱयाांची राधहल.
4)

केंद्र सरकारने केंधद्रय अिमसक
ां ल्प 2016 र्ध्ये “कृधष कल्याण सेस” 0.5 टतके धद. 1.06.2016 पासून

लागू केल्यानुसार “कृधष कल्याण सेस” 0.50 टतके दराची वाढ करण्याि येऊन सदरचा सेवाकर 15% प्रर्ाणे
आकारण्याि यावा. त्यार्ुळे अपघाि धवर्ा योजनेिील वगमणीवरील सेवाकराि खालीलप्रर्ाणे सुिारणा करणे
आवश्यक आहे .
अ.क्र. गट

राशीभूि धवर्ा रतकर् रु, वगमणीचा िपशील
(Capital Sum Insure)
वार्थषक वगमणी

प्रचधलि

एकूण वगमणी

सेवाकर
1

गट-अ िे ड

10 लाख

रुपये 300 /-

रुपये 45 /-

रुपये 345 /-

सांबि
ां ीि आहरण व सांधविरण अधिकारी याांनी योजनेची वार्थषक वगमणी केंद्र शासनाने धवधहि
केलेल्या सेवाकरासह भरणे बांिनकारक आहे. यापुढे, केंद्र शासनाने सेवाकराच्या दरार्ध्ये बदल केल्यास
वेळोवेळी त्यानुसार कायमवाही करण्याि यावी.
5)

सदर योजनेखाली जर्ा होणारी धवर्ा वगमणी र्ागणी क्रर्ाांक “ जे-राखीव धनिी,(ए) व्याजी राखीव

धनिी, ८१२१ सवमसािारण व इिर राखीव धनिी,(००) १०९ सवमसािारण धवर्ा धनिी (००) (०३) राज्य शासकीय
कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा (८१२१ ५०७५)” या जर्ेच्या उपलेखाशीषाि दाखधवण्याि यावा.
6)

सांचालक, धवर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई हे सदर योजना राबविील व सदर योजनेचे

लेखाांकन कायमपध्दिीनुसार धिचे धहशेब ठे विील. िसेच सदर अपघाि धवर्ा योजनेचा वार्थषक अहवाल धवत्त
धवभागास सादर करिील.
7)

कर्मचाऱयाांच्या वेिन दे यकाांसोबि अपघाि धवर्ा वगमणी वसूली झाली आहे , याची खात्री कोषागार

कायालयाने करावी. त्यासाठी सांबि
ां ीि कायालयाने कर्मचाऱयाांच्या वेिन देयकाांसोबि सदर शासन धनणमयाचे
सहपत्र जोडपत्र -1 जोडणे अधनवायम राहील. कोषागार कायालयाने सदर जोडपत्र -1 सांचालक, धवर्ा
सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, 264, गृहधनर्ाण भवन, 1 ला र्जला, कलानगर सर्ोर, वाांद्रे (पूव)म , र्ुांबई 400 051 येिे पाठधवणे आवश्यक राहील.
8)

र्ाहे एधप्रल िे र्ाहे सप्टें बर या कालाविीि सेवा धनवृत्त होणा-या कर्मचाऱयाांना सदर योजना लागू

ठरणार नाही.
सदर शासन धनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्िळावर उपलब्ि
करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201702181244127805 असा आहे . हा आदेश धडजीटल स्वाक्षरीने
साांक्षाधकि करून काढण्याि येि आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Digitally signed by Shubhangi Rajan
Sheth
Date: 2017.02.18 12:47:24 +05'30'
( शुभाांगी शेठ )
सह सधचव, धवत्त धवभाग

प्रि,
1. राज्यपालाांचे सधचव
2. र्ुख्यर्ांत्री याचे प्रिान सधचव
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3. धवत्तर्ांत्री याांचे सधचव / प्रिान सधचव
4. सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांचे स्वीय सहायक
5. सवम धविान र्ांडळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य,
6. सवम सांसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य
7. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
8. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपूर
9. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-1 र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
10. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयिा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपूर
11. र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
12. र्हालेखापाल, स्िाधनक सांस्िा, लेखापरीक्षा व लेखे, र्ुांबई
13. वधरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्िाधनक सांस्िा (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपूर
14. अ.र्ु.स. (धवत्त) याांचे वधरष्ट्ठ स्वीय सहायक
15. सधचव (व्यय) याांचे वधरष्ट्ठ स्वीय सहायक
16. सधचव (ले.व.को.) याांचे वधरष्ट्ठ स्वीय सहायक
17. सधचव (धव.सु.) याांचे वधरष्ट्ठ स्वीय सहायक.
18. र्ांत्रालयािील सवम धवभाग,
19. सवम धवभागीय आयुति,
20. सवम धजल्हाधिकारी,
21. सवम धजल्हा प्रधरषदाांचे र्ुख्य कायमकारी अधिकारी
22. सवम धजल्हा पधरषदाांचे र्ुख्य धवत्त व लेखा अधिकारी
23. र्ांत्रालयािील सवम धवभागाांच्या अधिपत्याखालील धवभाग प्रर्ुख व कायालय प्रर्ुख
24. सधचव, र्हाराष्ट्र धविानर्ांडळ सधचवालय,
25. सधचव, राज्य धनवडणूक आयोग
26. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (र्ूळ शाखा,) र्ुांबई
27. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (र्ूळ शाखा,) र्ुांबई
28. आयुति, राज्य र्ाधहिी आयोग, र्ुांबई
29. सदस्य सधचव, राज्य र्धहला आयोग, र्ुांबई
30. र्हासांचालक, यशदा, पुणे
31. *प्रबांिक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), र्ुांबई
32. *प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायािीकरण, र्ुांबई
33. *सधचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुांबई
34. *प्रबांिक, लोक आयुति व उप लोक आयुति याांचे कायालय, र्ुांबई
35. सांचालक, लेखा व कोषागारे, र्ुांबई
36. सह सांचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण, पुणे, नागपूर, औरां गाबाद, नाधशक अर्राविी
37. सांचालक, धवर्ा सांचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, 264, गृहधनर्ाण भवन, 1 ला र्जला, कलानगर
सर्ोर, वाांद्रे (पूव)म , र्ुांबई - 400 051
38. सांचालक, स्िाधनक धनिी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी र्ुांबई
39. सांचालक, अिम व साांक्ख्यकी सांचालनालय, र्ुांबई
40. सांचालक,

स्िाधनक

धनिी लेखा परीक्षा, कोकण, पुणे नागपूर, औरां गाबाद, नाधशक,

अर्राविी धवभाग
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41. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, र्ुांबई
42. धनवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, र्ुांबई
43. सांचालक, नगरपाधलका प्रशासन, र्ुांबई / जनसांपकम अधिकारी, र्ांत्रालय, र्ुांबई
44. सवम धजल्हा कोषागार अधिकारी
45. सवम उप कोषागार अधिकारी
46. सवम कृषी धवद्यापीठे व इिर धवद्यापीठे , र्हाराष्ट्र राज्य
47. प्र. कुलसधचव, सोलापूर धवद्यापीठ, सोलापूर-पुणे, केंगाव, सोलापूर-413255
48. धवत्त धवभागािील सवम कायासने
49.धनवड नस्िी, धवर्ा प्रशासन कायासन, धवत्त धवभाग
*पत्राने
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-परिरिष्ट-

अ.

िाज्य िासकीय समुह वैयक्तिक अपघाि रवमा योजने च्या सदस्यास अपघािी मृ त्यु अथवा कायम स्वरुपी

अपंगत्व/रवकलांगिा आल्यास खालील ितत्यानु साि लाभ अनु ज्ञेय असिील.

अ.क्र

अपघािाचे स्वरूप

टतकेवािी

1

अपघातामुळे आलेला मृत्यू

100

2

अपघातामुळे आलेले कायमचे अपगंत्व/ववकलांगता

100

3

अपघातात दोन हात, दोन पाय, ककवा दोन्ही डोळे गमावून

100

अपगंत्व/ववकलांगत आल्यास
4

अपघातामध्ये

एक

हात,

पाय

अथवा

डोळा

गमावून

50

अपंगत्त्व/ववकलांगता आल्यास
5

अपघातामध्ये कायमचे अंशतः अपंगत्व/ववकलांगता आल्यास
दोन्ही पायांची सवव बोटे

20

आगंठ्याचे दोन्ही पेर

5

आगंठ्याचा एक पेर

2

आंगठ्या व्यवतवरक्त इतर बोटाच्या प्रत्येक पेरास

1

दोन्ही कानाचे बवहरे पण

50

एका कानाचे बवहरे पण

15

एका हाताची चारी बोटे व आंगठा

40

हाताची चार बोटे

35

हाताच्या आंगठ्याचा एक पेर

10

हाताच्या आंगठ्याचे दोन्ही पेर

25

तर्वनीचे वतन्ही पेर

10

तर्वनीचे दोन पेर

8

तर्वनीचे एक पेर

4

मधल्या बोटाचे वतन्ही पेर

6

तर्वनीचे दोन पेर

4

तर्वनीचे एक पेर

2

अनावमकाचे वतन्ही पेर

5

अनावमकाचे दोन्ही पेर

4

अनावमकाचे एक पेर

2

करंगळीचे वतन्ही पेर

4

करंगळीचे दोन पेर

3

करंगळीचा एक पेरा

2

बोटे व मनगट यांना र्ोडणाऱ्या अस्थी (metacarpals)
1.

पवहले व दु सरे बोट (अवतवरक्त)

3

2.

वतसरे , चौथे व पाचवे बोट (अवतवरक्त)

2
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ब.

िाज्य िासकीय समुह वैयक्तिक अपघाि रवमा योजने चा लाभ खालील कािणांकरििा दे य

होणाि नाही.
1. नैसर्थगक र्ृत्यू.
2. आत्र्हत्या वा िसा प्रयत्न.
3. जाणीवपूवक
म जखर् करून घेणे.
4. अांर्ली अिवा र्ादक पदािांच्या अधिसेवनाने र्ृत्यू.
5. कोणत्याही प्रकारच्या स्पिांर्ध्ये र्ृत्यू झाल्यास.
6. धशकार, धगयारोहण.
7. योजनेच्या सभासदाच्या र्ृत्यूस त्याांच्या वारसदार/वारसदाराांचा प्रत्यक्ष अिवा

अप्रत्यक्ष सहभाग असल्यास अशा वारसदाराांना.
8. प्रसुिी अिवा बाळां िपणा दरम्यान र्ृत्यू ककवा धवकलाांगिा आल्यास.
9. गुन्हे गारी उद्देशाने कोणत्याही कायदयाचे उल्लांघन केल्यार्ुळे आलेला र्ृत्यू ककवा

धवकलाांगिा.
10.गुप्ि रोग अिवा वेडसरपणा यार्ुळे आलेला र्ृत्यू अिवा धवकलाांगिा.
11.धकरणोत्सगम, अणुभट्टया, युद्ध व बांड इत्यादी ित्सर् कारणाांर्ुळे उद्भवलेला र्ृत्यू

अिवा धवकलाांगिा.
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क.

िाज्य िासकीय समुह वैयक्तिक अपघाि रवमा योजने च्या सदस्यास रवमा िकमे चे प्रदान खालील

रनयम, अटी व ििीच्या अधीन िाहू न दे य असेल.
1. योजनेचे सदस्यत्व स्वीकारिाांना नार् धनदे शन करणे अधनवायम आहे .
2. अपघािी र्ृत्यु अिवा कायर्चे आांधशक अपांगत्व/धवकलाांगिा आहे अशा प्रकरणाि

आवश्यक त्या पधरक्स्ििीि पोधलसाांकडे F.I.R. नोंदधवलेला असणे आवश्यक आहे.
3. अपघािार्ुळे कायर्चे आांधशक अपांगत्व/धवकलाांगिा आली आहे ही बाब धजल्हा शल्य

धचधकत्सकाने ककवा धवर्ा सांचालक याांनी र्ांजुर केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱयाांच्या
पॅनल र्िील धचधकत्सक याांनी प्रर्ाधणि करणे आवश्यक आहे.
4. सदस्याने अिवा त्याच्या नार्धनदे शीि वारसदाराने सांबांिीि कायालय प्रर्ुखार्ाफमि

धवर्ादावा दाखल करणे आवश्यक आहे .
5. जर एखाद्या सदस्याने नार्धनदे शन पत्र धदले नसेल ककवा त्याने धदलेले नार्धनदे शन

पत्र सांपूणमिः ककवा अांशिः अग्राह्य असेल िर धवर्ा योजनेनुसार दे य होणारी रतकर्
सदस्याांच्या र्ृत्यूनांिर ज्या व्यतिीस न्यायालयाकडू न उत्तराधिकार/वारस प्रर्ाणपत्र
र्ांजूर करण्याि आलेले आहे , अशा व्यतिीस धवर्ाछत्राची रतकर् प्रदे य राहील.
6. अपघािी

धनिन

कर्मचाऱयाच्या

पावलेल्या

कर्मचाऱयाच्या

वारसाांना/कुटु ां धबयाांना

सांबांिीि

र्ृत्यूच्या धदनाांकापासून वारसाांनी/कुटु ां धबयाांनी ििा कायालय

प्रर्ुखाांनी सदर योजनेअांिगमि धवर्ा दाव्याकरीिा जोडपत्र - 5 र्ध्ये नर्ूद सवम
कागदपत्राांची िािडीने पुिमिा केल्यानांिर सर्ूह अपघाि धवर्ा योजनेच्या लाभाची
रतकर् सवम आवश्यक बाबींची पूिमिा करून िीन र्धहन्याांच्या आि दे ण्याि येईल.
सांबांिीि कर्मचाऱयाच्या वारसाांनी/कुटु ां धबयाांनी ििा कायालय प्रर्ुखाांनी सदर
योजनेअांिगमि धवर्ा दाव्याकरीिा सवम कागदपत्राांची िािडीने पुिमिा केल्यानांिरही
िीन र्धहन्याांपेक्षा अधिक धवलांब झाल्यास धवलांब कालाविीकरीिा व्याज दे य राहील.
7. अपघािी र्ृत्यू सर्यी कर्म चाऱया धवरूध्द धवभागीय/न्याधयक कायमवाही प्रलांधबि असेल

अिवा त्याचेकडू न काही शासकीय येणे बाकी असले िरी अपघाि धवर्ा योजनेची
प्रदे य रतकर् र्ृत्यूच्या धदनाांकापासून िीन र्धहन्याांच्या आि दे ण्याि यावी. सदर
रकर्ेचे प्रदान कोणत्याही पधरक्स्ििीि रोखण्याि येवू नये.
8. सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजनेची प्रदे य रतकर् प्रदान करण्यास प्रशासकीय
चुकीर्ुळे िीन र्धहन्याांपेक्षा अधिक कालाविीचा धवलांब झाला असल्यास या चुकीस
जबाबदार असणाऱया कर्मचारी/अधिकाऱयाधवरूध्द धशस्िभांगाची कायमवाही करण्याि
यावी व या प्रकरणी दे य असणारी व्याजाची रतकर् धवलांबास जबाबदार कर्मचारी
/अधिकारी याांचे कडू न वसूल करण्याि यावी. र्ात्र, धवलांब कालाविीसाठी देय
असलेली व्याजाची रतकर् ही अपघाि धवर्ा योजनेच्या प्रदे य रकर्ेबरोबरच, या
प्रकरणाि करण्याि येणाऱया कायमवाहीच्या धनणमयाची प्रिीक्षा न करिा िात्काळ
दे ण्याि यावी.
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9. धवलांब कालाविीकधरिा व्याजाचा दर भधवष्ट्य धनवाह धनिीवरील प्रचलीि व्याज

दरानुसार असेल.
10. ही योजना राबधविाना उद्भवलेल्या धवर्ादावा प्रकरणाि अन्वेषण/चौकशी
करण्यासाठी अन्वेषकाची नेर्णूक सांचालक, धवर्ा सांचालनालय याांनी केल्यानांिर
त्याचा िपासणी अहवाल लाभािीस स्वीकारणे अधनवायम राहील.
11.एखाद्या प्रकरणी एकापेक्षा अधिक वारसाांनी धवम्याच्या रकर्ेवर हतक दाखल केलेला

असल्यास, जर धवम्याची रतकर् रोखून ठे वण्याि आली असेल िर अशा प्रकरणी
व्याज दे य ठरणार नाही. असे प्रत्येक प्रकरण गुणवत्तेनुसार िपासून सांचालक, धवर्ा
सांचालनालय याांनी अांधिर् धनणमय घ्यावा.
12.योजनेबद्दल कोणिेही न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याचे धनराकरणासांबांिीचे

अधिकार क्षेत्र र्हाराष्ट्र राज्य असेल.
13.योजना प्रत्यक्षाि कायाक्न्वि करिाना जर या "योजनेच्या" कोणत्याही िरिूदीच्या

अिम उकलीबाबि कोणिीही शांका उद्भवली ककवा एखादया र्ुद्यावर स्पष्ट्टीकरणाची
गरज भासली िर िी बाब प्रशासकीय धवभागाांनी धवत्त धवभागाकडे धनदे धशि करावी.
त्यासांबांिािील धवत्त धवभागाचा धनणमय अांधिर् असेल.
14."योजना" आर्थिकदृष्ट्या स्वावलांबी आधण स्वयांधनवाही राहील याची खात्री करून
घेण्यासाठी दर एक वषांने योजनेच्या कार्काजाचा आढावा घेण्याि येईल.
15. या योजनेखाली लाभािींना एकाच वेळी एकाच अपघािाने पधरधशष्ट्ट - अ र्िील
अनुक्रर्ाांक 1 िे 5 र्ध्ये नर्ूद करण्याि आलेल्या एकापेक्षा अधिक स्वरुपाचे लाभ
धर्ळू शकणार नाही.
______
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जोडपत्र – 1

राज्य शासकीय सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजना अांिगमि अधिकारी /कर्मचाऱयाांच्या
वेिनािून कपाि करण्याि आलेल्या वार्थषक वगमणी रतकर्ेचा गट धनहाय िपशील
कायालयाचे नाव व पत्ता

:

आहरण व संववतरण अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम :
वनयंत्रक अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम

:

वगमणीचा िपशील
अ.क्र.

गटधनहाय वगीकरण

वगमणीचा िपशील

कर्मचारी सांख्या
वगमणी

1

गट -अ

2

गट -ब (राज्यपधत्रि

सेवाकर

एकूण रतकर्

व अराज्यपधत्रि )
3

गट -क

4

गट -ड
एकूण
• सदर वववरणपत्रासोबत कमवचाऱ्याची यादी र्ोडू न याबाबतचा दस्तावेर्

कायालयाच्या अविलेखी सुरवित ठे वण्यात यावा.
दे यक क्र. व वदनांक
प्रमाणक क्र. व वदनांक
धठकाण-

कायालय प्रर्ुख/धनयांत्रक अधिकाऱयाचे नाव, पदनार् व

सही
धदनाांक-
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जोडपत्र-2
“राज्य शासकीय व धनर्शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजने “अांिगमि
सदस्याचा र्ृत्यू/धवकलाांगिाबाबिचा दावा उदभवल्यानांिर कायालय प्रर्ुखाने सादर
करावयाचा अजाचा नर्ूना
1. कायालयाचे नाव व पत्ता

दु रध्वनी, फॅक्स, email इत्यादी

2. आहरण व संववतरण अवधकाऱ्याचे नाव व पदनाम
3. योर्ने अंतगवत समाववष्ट
कमवचाऱ्याचा
तपशील

4. वेतनातून कपात करण्यात
आलेल्या वगवणीचा
तपशील

नाव-

पदनामगट-

वगवणी रु.

दे यक क्र. व वदनांक

प्रमाणक क्र. व वदनांक

5. दावा दाखल करणाऱ्याचे नाव
(कमवचारी/वारस)

6. अपघाताचा तपशील

अपघात वदनांक व वेळ
अपघाताचे कारण

7. ववमादाव्याचे
स्वरुप

(मृत्यू/ववकलांग
ता)

8. दाव्यासंदिात दाखल करण्यात
आलेली कागदपत्रे

(र्ोडपत्र 5 प्रमाणे)
9. कायालय प्रमुखांची वशफारस

धठकाण:-

1.
2.

3.

कायालय प्रर्खाचे नाव पदनार् व सही

धदनाांक:-
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जोडपत्र 3

“राज्य शासकीय

सर्ुह वैयक्तिक अपघाि “धवर्ादावा अजम (Claim Form)
र्ुत्यू/धवकलाांगिाकधरिा

1

1. योर्नेच्या सदस्याचे नाव/नामवनदे वशत
व्यक्तीचे नाव

ब. नामवनदे वशत व्यक्तीचे नाते
2

पत्रव्यवहाराचा पत्ता

3

राशीिूत ववमा रक्कम

4

अपघातामुळे मृत्यू/ववकलांगता आलेल्या

रू.

योर्नेच्या सदस्याचे नाव व वय

5

1. अपघाताचा वदनांक व वेळ
ब. अपघाताचे वठकाण

क. सािीदाराचे नाव व पत्ता
6

अपघाताचा तपशील

7

अपघातामुळे उद्भवलेल्या ववकलांगते चे

स्वरूप ( र्से. मृत्यू/कायमचे अपगंत्व/हात,
डोळे , पाय तसेच इतर कायमचे अशंत:
अपगंत्व इत्यादीचा तपशील)

8

सदस्यावर उपचार करणाऱ्या

9.

ववमा संचालनालयाच्यावतीने वैद्यकीय

शल्यवचवकत्सकाचे नाव व पत्ता
अवधकाऱ्याची वनयुक्ती करण्यात आली होती
काय? असल्यास त्याचे नाव.

घोषणापत्र

मी खालील सही करणार असे घोवित करतो की वर उल्लेवखत तपशील माझ्या मावहतीनुसार सत्य

व बरोबर असून यामध्ये काही ववपयास्त तपशील आढळल्यास ववमादावा नाकारण्यात येईल याची मला
र्ाणीव आहे .
वठकाण:

वदनाक :

सदस्याचे/नामवनदे वशत व्यक्तीचे नाव व सही.
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जोडपत्र - 4
नार्धनदे शनाचा नर्ुना
राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजनेखालील लाभासाठी नार्धनदे शन

(1) र्ी ------------------------ पदनार् ------------- याद्वारे र्ला राज्य शासकीय कर्मचारी
सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजने अांिगमि रतकर् र्ला दे य होण्यापूवी अिवा िी दे य झालेली

असून, दे ण्याि आलेली नसेल अशावेळी र्ाझा र्ृत्यू झाल्यास, अशी रतकर् घेण्यास र्ाझ्या
*कुटू ां बािील खाली धनर्थदष्ट्ट केलेल्या व्यतिीला/व्यतिींना नार्धनर्थदष्ट्ट करीि आहे आधण असा
धनदे श दे ि आहे की, उति रतकर्, धिच्या/त्याांच्या

नावासर्ोर धदलेल्या पध्दिीने उति

व्यतिीला/व्यतिींना दे ण्याि यावी.
ककवा

(2) र्ी ------------------------ पदनार् ------------- कुटू ां ब िारण करीि नसल्यार्ुळे र्ला

राज्य शासकीय कर्मचारी सर्ुह वैयक्तिक अपघाि धवर्ा योजने अांिगमि रतकर् र्ला दे य
होण्यापूवी अिवा िी दे य झालेली असून, दे ण्याि आलेली नसेल अशा वेळी र्ाझा र्ृत्यू झाल्यास,
अशी रतकर् घेण्यास खाली धनर्थदष्ट्ट केलेल्या व्यतिीला/व्यतिींना नार्धनर्थदष्ट्ट करीि आहे आधण
असा धनदे श दे ि आहे की, उति रतकर्, धिच्या/त्याांच्या नावासर्ोर धदलेल्या पध्दिीने उति
व्यतिीला/व्यतिींना दे ण्याि यावी. यानांिर र्ी कुटु ां ब प्राप्ि केल्यानांिर हे नार्धनदे शन अवैि ठरेल.

नार्धनदे धशि

वगमणी-

नार्धनदे धशि

प्रत्येक

ज्या घटना

वगमणीदाराच्या आिी

व्यतिीचे/

दाराशी

व्यतिीचे वय

नार्धनदे धशि

घडल्यार्ुळे

नार्धनदे धशि व्यतिी

व्यतिींची

नािे

व्यतिीला दे य

नार्धनदे शन

र्रण पावल्यास धिचा

नाव/नावे व

असलेला

धवधिअग्राह्य

हतक ज्या व्यतिीकडे

पूणम पत्ता

रकर्ेचा भाग

ठरेल अशा

जाईल त्या

आकक्स्र्क

व्यतिीचे/व्यतिींचे नावे,

घटना

पत्ता आधण नािे

5

6

1

2

3

4

*र्हाराष्ट्र नागरी सेवा (धनवृधत्तवेिन) धनयर्, 1982 च्या प्रकरण 9 र्िील धनयर् क्र.111 च्या पोटधनयर् 5 र्िील कुटु ां ब या व्याख्येनुसार
धठकाण :
धदनाांक :

वगमणीदाराची सही

सहीचे दोन साक्षीदार:-

1.
2.

--------------------------------------------------------------------------[कायालयाच्या उपयोगासाठी]
नार्धनदे शन धर्ळाल्याचा धदनाांक:वदनांक:-

कायालय प्रमुखाचे पदनाम व सही
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जोडपत्र - 5
“िाज्य िासकीय समुह वैयक्तिक अपघाि रवमा योजना “रवमादाव्यारवषयी सादि किावयाची कागदपत्रे
सदस्यास शावररीक अपगंत्व/ववकलांगता

1. योर्नेखाली कमवचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल्या वगवणीचा तपशील
(र्ोडपत्र -1)

2. दावा उद्भवल्यानंतर कायालय प्रमुखाने सादर करावयाचा अर्व ( र्ोडपत्र-2)
3. ववमाधारकाने ककवा त्याच्या कायदे शीर वारसदाराने पूणव िरलेला अपघात
ववमादाव्याचा अर्व (र्ोडपत्र -3)

4. संबंवधत पोवलस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला प्रथम खबर अहवालाची
सांिावकत प्रत, आवश्यक असल्यास

5. पोवलस पंचनामा आवश्यक असल्यास

6. शल्य वचवकत्सकाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र

7. शावररीक अपगंत्व/ववकलांगता दशवववणारा फोटो

8. संबंवधत कमवचाऱ्या वेतनातून वगवणी कपात केल्याबाबतची वेतनवचठ्ठी/प्रमाणपत्र
सदस्याचा मृत्य झाल्यास

1. योर्नेखाली कमवचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल्या वगवणीचा तपशील
(र्ोडपत्र -1)

2. दावा उद्भवल्यानंतर कायालय प्रमुखाने सादर करावयाचा अर्व ( र्ोडपत्र-2)
3. ववमाधारकाने ककवा त्याच्या कायदे शीर वारसदाराने पूणव िरलेला अपघात
ववमादाव्याचा अर्व (र्ोडपत्र -3)

4. नामवनदे शन पत्र (र्ोडपत्र -4)
5. मृत्यू प्रमाणपत्राची मूळ प्रत

6. संबंवधत पोवलस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला प्रथम खबर अहवालाची
सांिावकत प्रत, आवश्यक असल्यास

7. पोवलस पंचनामा/घटनास्थळ पंचनामा
8. शवववच्छे दनाचा अहवाल

9. इनव्हे स्ट/मरणान्वेिण अहवाल

10. संबंवधत कमवचाऱ्या वेतनातून वगवणी कपात केल्याबाबतची वेतनवचठ्ठी/प्रमाणपत्र
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