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योजनेमध्ये िविती खातेधारक शेतकरी ि
तयाुंच्या कटुं बीयाुंचा समािेश करणेबाबत...
मिाराष्ट्र शासन
कृषी, पशसुंिधधन, दग्धव्यिसाय विकास ि मत्यव्यिसाय विााग
शासन वनणधय क्रमाुंकः शेअवि-2018/प्र.क्र. १93/11-अे,
ितातमा राजगरु चौक, मादाम कामा रोड,
मुंत्रालय वि्तार, मुंबई-400 032
तारीख: 31 ऑग्ट, 2019
िाचा :- १) कृवष ि पदू म विााग, शासन वनणधय क्र. एनएआयएस 1204/प्र.क्र.166/11-अे,
वद.19.08.2004
2) कृवष ि पदू म विााग, शासन वनणधय क्र. शेअवि 2007/प्र.क्र.232/11-अे,
वद.13.07.2007
3) कृवष ि पदू म विााग, शासन वनणधय क्र. शेअवि 2009/प्र.क्र.268/11-अे,
वद.04.12.2009
4) कृवष ि पदू म विााग, शासन वनणधय क्र. शेअवि 2010 /प्र.क्र.172/11-अे,
वद.10.08.2010
5) कृवष ि पदू म विााग, शासन वनणधय क्र. शेअवि-2015/प्र.क्र.159/11-अे,
वद.26.11.2015
6) कृवष ि पदम विााग, शासन वनणधय क्र.शेअवि- 20१8/ प्र.क्र.193/11-अे,
वद. 01.१2.२०१8
प्र्तािना :शेती व्यिसाय करताुंना िोणारे अपघात, िीज पडणे, पूर, सपधदुंश, विचूदुंश, विजेचा शॉक
बसणे, इतयादी नैसर्गगक आपत्तीमळे िोणारे अपघात, र्तयािरील अपघात, िािन अपघात, तसेच,
अन्य कोणतयािी कारणाुंमळे िोणारे अपघात, यामळे बऱ्याच शेतकऱ्याुंचा मृतयू ओढाितो वकिा
कािींना अपुंगति येते. घरातील कतया व्यक्ततस झालेल्या अपघातामळे कटुं बाचे उतपन्नाचे साधन बुंद
िोऊन अडचणीची पवरक््थती वनमाण िोते. अशा अपघातग्र्त शेतकऱ्याुंस/तयाुंच्या कटुं बास
आर्गथक लाा दे ण्याकवरता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यात येत आिे. या
योजनेंतगधत पात्र शेतकऱ्यास रु.2.00 लाख इततया रकमेचे विमा सुंरक्षण दे ण्यात येते. सदर
प्रयोजनाथध राज्यातील कृवष गणनेच्या उपलब्ध आकडे िारीनसार, समारे 1.37 कोटी िवितीधारक
खातेदार शेतकऱ्याुंपैकी 10 ते 75 ियोगटातील शेतकऱ्याुंच्या ितीने सुंपूणध विमा ि्ता दरिषषी  राज्य
शासनामार्धत विमा कुंपनीला प्रदान केला जातो. सदर योजना सन 2018-19 या िषात
वद.08.12.2018 ते वद.07.12.2019 या कालािधीत राबविण्यासाठी वद.01.12.2018 रोजीच्या
शासन वनणधयान्िये शासनाची मान्यता दे ण्यात आली आिे.

शासन वनणधय क्रमाुंकः शेअवि-2018/प्र.क्र. १93/11-अे,

प्रचवलत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतगधत शेतकऱ्याचे कटुं ब
विमाछत्राखाली येत नसल्यामळे तयाच्या कटुं बातील एखाद्या व्यक्ततचा अपघाताने मृतय झाल्यास
वकिा अपुंगति आल्यास सदर व्यक्ततींसाठी विमा सुंरक्षण अनज्ञेय नािी. तयामळे शेतकऱ्याुंच्या
कटुं वबयाुंना अपघात झल्यास तयाला कोणतािी आर्गथक लाा वदला जात नािी. तयामळे अशा प्रकारे
अपघात झाल्यास शेतकरी ि तयाुंच्या कटुं वबयाुंना आर्गथक लाा दे य करािा अशा प्रकारची मागणी
शेतकरी ि लोकप्रवतवनधी याुंनी िेळोिेळी केली आिे. तसेच मा.मुंत्री (वित्त) याुंनी अथधसुंकल्पीय
ााषणात केलेल्या घोषणेस अनसरुन शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये बदल करुन सदर
योजनेंतगधत नव्याने प्रवसध्द झालेल्या कृवष गणना सन 2015-16 प्रमाणे वनधावरत केलेल्या समारे
1.52 कोटी िवितीधारक खातेदार शेतकरी ि िवितीधारक खातेदार म्िणून नोंद नसलेले
शेतकऱ्याच्या कटुं बातील कोणतयािी 1 सद्याुंचा दे खील सदरच्या विमा योजनेअुंतगधत समािेश
करुन एकण समारे 3.04 कोटी जणाुंना सदर योजनेंतगधत विमाछत्र दे िून सदरची प्रचवलत योजना
अधीक व्यापक ि सिधसमािेशक करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन िोती. तयास अनसरुन
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेबाबतचे यापिषी चे शासन वनणधय अवधक्रवमत करून
सधावरत ्िरूपाची योजना राबविण्यास मान्यता दे ण्यात येत आिे.
शासन वनणधय :शेती व्यिसाय करताुंना िोणारे अपघात, िीज पडणे, पूर, सपधदुंश, विचूदुंश, विजेचा शॉक
बसणे, इतयादी नैसर्गगक आपत्तीमळे िोणारे अपघात, र्तयािरील अपघात, िािन अपघात, तसेच,
अन्य कोणतयािी कारणाुंमळे िोणारे अपघात, यामळे बऱ्याच शेतकऱ्याुंचा मृतयू ओढाितो वकिा
कािींना अपुंगति येते. घरातील कतया व्यक्ततस झालेल्या अपघातामळे कटुं बाचे उतपन्नाचे साधन बुंद
िोऊन अडचणीची पवरक््थती वनमाण िोते. अशा अपघातग्र्त शेतकऱ्याुंस/तयाुंच्या कटुं बास आर्गथक
लाा दे ण्याकवरता राज्यातील सिध िवितीधारक खातेदार शेतकरी ि िवितीधारक खातेदार म्िणून
नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कटुं बातील कोणतािी 1 सद्य (आई-िडील, शेतकऱ्याची पती/पतनी,
मलगा ि अवििािीत मलगी यापैकी कोणतीिी एक व्यतती) असे 10 ते 75 िषध ियोगटातील एकण 2
जणाुंकरीता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात
येत आिे.
2.

सदर योजनेच्या प्रयोजनाथध कटुं बातील िवितीधारक खातेदार म्िणून नोंद नसलेले 1

सद्याुंमध्ये आई-िडील, शेतकऱ्याची पती/पतनी, मलगा ि अवििािीत मलगी याुंचा समािेश ग्राह्य
धरण्यात येईल.
3.

कृवष गणना सन 2015-16 प्रमाणे वनधावरत केलेल्या समारे 1.52 कोटी िवितीधारक

खातेदार शेतकरी ि िवितीधारक खातेदार म्िणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कटुं बातील कोणतािी
1 सद्य असे एकण 2 जणाुंकरीता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतगधत खालील लाा
अनज्ञेय असतील.
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I.

अपघाती मृतय झाल्यास रु.2.00 लाख, अपघातामळे दोन डोळे अथिा दोन िात
वकिा दोन पाय तसेच एक डोळा ि एक िात वकिा एक पाय वनकामी झाल्यास
रु.2.00 लाख इतकी नकसान ारपाई अनज्ञेय रािील.

II. अपघातामळे एक डोळा अथिा एक िात वकिा एक पाय वनकामी झाल्यास रु.1.00
लाख नकसान ारपाई अनज्ञेय रािील.
4.

सदर योजना कालािधीत सुंपूणध वदिसासाठी म्िणजेच विवित कालािधीतील प्रतयेक

वदिसाुंच्या 24 तासाुंसाठी िी योजना लागू रािील. या कालािधीत िवितीधारक खातेदार
शेतकरी ि िवितीधारक खातेदार म्िणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कटुं बातील कोणतािी 1
सद्य यापैकी कोणतयािी व्यक्ततला केंव्िािी अपघात झाला वकिा अपुंगति आले तरीिी ते या
योजनेंतगधत लााासाठी पात्र राितील.
5.

या योजनेंतगधत शेतकरी / तयाच्या कटुं बातील कोणतयािी व्यक्ततने वकिा तयाुंच्या ितीने

अन्य कोणतयािी सुं्थेने विमा कुंपनीकडे ्ितुंत्ररीतया विमा ि्ता ारण्याची गरज नािी. विमा
िफ्ततयाची सुंपूणध रतकम शासनामार्धत विमा कुंपनीकडे ारण्यात येईल. तसेच यापिषी  शेतकरी /
तयाच्या कटुं बातील कोणतयािी व्यक्ततने अथिा तयाुंच्या ितीने अन्य कोणतयािी सुं्थेने
कोणतीिी विमा योजना लागू केली असल्यास अथिा विमा उतरविला असल्यास तयाचा या
योजनेशी कािीिी सुंबुंध असणार नािी. या योजनेंतगधत वमळणारे लाा ्ितुंत्र असतील.
6.

तथावप, सदर योजनेंतगधत लााास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने / शेतकऱ्याच्या

कटुं बातील कोणतयािी सद्याने अथिा िारसदाराने शासनाच्या अन्य विाागाुंकडू न
अपघातग्र्ताुंसाठी कायाक्न्ित असलेल्या योजनेचा लाा घेतला असल्यास सदर लाााथषी 
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतगधत लााास पात्र ठरणार नािीत.
7.

शेतकऱ्याुंसाठीच्या विविध योजनाुंची प्रााविपणे अुंमलबजािणी िोण्यासाठी सिध

िवितीधारक शेतकऱ्याुंची ि तयाुंच्या कटुं वबयातील सद्याुंची नोंदणी करण्यासाठी माविती
तुंत्रज्ञान विाागाच्या सल्ल्याने पोटध ल कायधक्न्ित करण्याची कायधिािी करण्यात येईल.
8.

प्र्तत सधारीत योजनेसाठी मिसूल विाागवनिाय विमा कुंपनी ि विमा सल्लागार

कुंपनीची वनिड ई-वनविदे व्दारे सरुिातीस 1 िषासाठी वनिड करण्यास मान्यता दे ण्यात येत
आिे. तदनुंतर योजनेचा लाााथषी  आकडे िारी, वनवित िोणारे Claims ि

Payout ratio

याआधारे आढािा घेऊन प्रतयेक 2 िषषांससाठी ई-वनविदे व्दारे विमा कुंपनी ि विमा सल्लागार
कुंपनीची वनिड करण्यास मान्यता दे ण्यात येईल.
9.

वनविदा प्रवक्रयेमध्ये सािधजवनक क्षेत्रातील विमा कुंपनी ि इतर कुंपनी याुंनी नमूद

केलेल्या दरामध्ये (Rate in Tender ) 5% पेक्षा कमी र्रक असल्यास सािधजवनक क्षेत्रातील
विमा कुंपनीला वकमान प्रा्त दराच्या (L1) 5 % दरापयंत प्राधान्य दे ण्यात येईल ि तयाुंना इतर
कुंपनींने नमूद केलेल्या वकमान दरानसार (L1) म्िणून काम करण्याची विचारणा करण्यात
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येईल ि यास तयाुंनी सिमती दशधविल्यास सािधजवनक क्षेत्रातील कुंपनीची वनिड करण्यात
येईल.
10.

विमा कुंपनीकडू न claim settlement करताना शेतकऱ्याच्या/ िारसदाराच्या बँक

खातयात ECS व्दारे वनधी उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.
11.

सदर योजनेची काटे कोरपणे अुंमलबजािणी करण्याची जबाबदारी आयतत, कृवष याुंची

रािील. तसेच योजनेच्या अुंमलबजािणीबाबत सिध सबुंवधत सिाागीदाराुंच्या प्रवतवनधी समिेत
प्रतयेक 3 मविन्यास आढािा घेऊन तयाबाबचा प्रगती अििाल शासनास सादर करणे
बुंधनकारक रािील.
12.

प्र्तत योजनेबाबतच्या सवि्तर मागधदशधक सचना ि अिलुंबिायची कायधपध्दती

्ितुंत्रपणे विवित करण्यात येईल.
13.

या योजनेच्या प्राािी अुंमलबजािणी िोण्याकरीता आयतत (कृवष) याुंना पयधिक्ष
े क ि

सुंवनयत्रण अवधकारी म्िणून घोवषत करण्यात येत आिे.
14.

या योजनेकरीता येणारा खचध खालील लेखावशषषांसतगधत ाागविण्यात येईल.
मागणी क्र.डी-3,
2401- पीक सुंिधधन
110- पीक विमा
(00) (06) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना (काययक्रम) (2401 4427)
33 - अथधसिाय्य

15.

प्र्तत शासन वनणधय, वनयोजन विााग ि वित्त विाागाने तयाुंचे अनौपचावरक सुंदाध क्रमाुंक

अनक्रमे क्र. 138/1431, वद. 27.08.2019 ि क्र. 212/2019/व्यय-1, वद. 29.8.2019 अन्िये
वदलेल्या सिमतीस अनसरुन वनगधवमत करण्यात येत आिे.
16.

प्र्तत शासन वनणधय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सुंगणक साुंकेताक 201908311449148101 असा आिे . िा
आदे श वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार ि नािाने,

( वनता वशदे )
अिर सवचि, मिाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा.राज्यपाल याुंचे सवचि
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2) मा.मख्यमुंत्री याुंचे अ्पर मख्य सवचि
3) मा.मुंत्री (कृवष) याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवधकारी
4) सिध मा.मुंत्री याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवधकारी
5) मा.राज्यमुंत्री (कृवष) याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवधकारी
6) मा.राज्यमुंत्री (र्लोतपादन) याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवधकारी
7) सिध मा.राज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सवचि/ विशेष कायध अवधकारी
8) सिध मा.विधानसाा सद्य
९) सिध मा. विधानपवरषद सद्य
10) मा.मख्य सवचि याुंचे सि सवचि,मुंत्रालय,मुंबई 32
११) सवचि (कृवष) याुंचे ्िीय सिायक, कृवष ि पदमविााग, मुंत्रालय, मुंबई 32
12) अपर मख्य सवचि (मिसूल ), मिसूल ि िन विााग, मुंत्रालय, मुंबई 32
13) अ्पर मख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
14) अ्पर मख्य सवचि (वित्त),वित्त विााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
15) अ्पर मख्य सवचि (मदत ि पनिधसन), मिसूल ि िन विााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
१6) प्रधान सवचि, मिाराष्ट्र विधानमुंडळ सवचिालय, विधानािन, मुंबई
17) प्रधान सवचि (अवपल ि सरक्षा), गृिविााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
18) मिासुंचालक, माविती ि ज नसुंपकध मिासुंचालनालय, मुंत्रालय, मुंबई (5 प्रती ) प्रवसध्दीच्या
विनुंतीसि
19) सिध विाागीय मिसूल आयतत (कोकण, नावशक, पणे, औरुंगाबाद, अमरािती, नागपूर)
20) आयतत (कृवष), कृवष आयततालय, मिाराष्ट्र राज्य, पणे
21) सिध वजल्िावधकारी
22) सिध कृवष सुंचालक, कृवष आयततालय, मिाराष्ट्र राज्य, पणे
23) सिध विाागीय कृवष सिसुंचालक
24) सिध वजल्िा अवधक्षक कृवष अवधकारी
25) सिध वजल्िा पवरषदाुंचे, वजल्िा कृवष विकास अवधकारी
26) मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), मुंबई.
27) मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-1/2, ( लेखािअनज्ञेयता ), मुंबई
28) मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-1/2, (लेखापवरक्षा ), नागपूर
29) मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-1/2, (लेखािअनज्ञेयता),नागपूर
30) सुंचालक, लेखािकोषागारे , मुंबई
31) अवधदान ि लेखावधकारी, मुंबई
32) वजल्िा कोषागार अवधकारी, पणे
33) ग्रुंथालय प्रमख, मिाराष्ट्र विधानमुंडळ सवचिालय, विधानािन, मुंबई (10 प्रती)
34) मख्य साुंक्ख्यक, कृवष आयततालय, मिाराष्ट्र राज्य, पणे35) सिाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवष आयततालय, मिाराष्ट्र राज्य, पणे
36) सिध तिवसलदार
37) सिध उप विाागीय कृवष अवधकारी
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38) सिध तालका कृवष अवधकारी
39) सिध उपसवचि /अिरसवचि / कक्ष अवधकारी, कृवष ि पदम विााग, मुंत्रालय, मुंबई-32
40) सिध मुंत्रालयीन विााग
41) सिध मान्यताप्रा्त राजकीय पक्ष याुंची मध्यितषी  कायालये
42) वनिडन्ती, कायासन 11-अे.
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