
राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह वयैक्तिक अपघाि 
ववर्ा योजना... सुधारणा... 

र्हाराष्ट्र शासन 
ववत्त ववभाग 

शासन वनणमय क्र.संकीणम-२०१८/प्र.क्र.85/ववर्ा प्रशासन, 
रं्त्रालय, र्ादार् कार्ा र्ागम, हुिात्र्ा राजगुरु चौक, रंु्बई ४०० ०३२. 

वदनाकं :  05  र्ाचम, २०१९ 
 

वाचा  : १) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र.संकीणम-२०१५/प्र.क्र.४५/ववर्ा प्रशासन, वद.04.02.2016 
 २) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र.संकीणम-२०१७/प्र.क्र.१९/ववर्ा प्रशासन, वद.18.02.२०१७ 
 ३) ववत्त ववभाग, शासन वनणमय क्र.संकीणम-२०१७/प्र.क्र.६९/ववर्ा प्रशासन, वद.11.08.2017 
 ४) ववत्त ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र.सकंीणम-२०१७/प्र.क्र.९/ववर्ा प्रशासन, वद.15.02.2018 
 

प्रस्िावना :-   

राज्य शासकीय कर्मचाऱयांकवरिा “राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह वयैक्तिक अपघाि 
ववर्ा योजना” वद.04.02.2016 च्या शासन वनणमयान्वये वद.01.04.2016 पासून लागू करण्याि 
आली आहे. िसेच वद.18.02.2017 च्या शासन वनणमयान्वये सदर योजना पढेु सुरु ठेवण्यास 
र्ान्यिा देण्याि आली आहे. वद.११.०८.२०१७ च्या शासन वनणमयान्वये अन्य वनर्शासकीय 
कायालयांर्धील कर्मचाऱयानंा ही योजना लागू करण्याि आली आहे. या योजनेर्ध्ये प्रत्येक वर्षी  
र्ाहे फेब्रवुारी देय र्ाचम र्वहन्याच्या विेनािून योजनेची वगमणी गटवर्षम १ एवप्रल िे ३१ र्ाचम या 
कालावधीसाठी कपाि करण्याि येिे. त्यारु्ळे, र्ाहे फेब्रवुारी र्वहन्याची विेनाची देयके सादर 
झाल्यानंिर वनयुति झालेले कर्मचारी िसेच, ज्या कर्मचाऱयाचंी वगमणी र्ाहे फेब्रुवारी र्वहन्यार्ध्ये 
वसूल करण्याि आलेली नाही, अशा कर्मचाऱयानंा योजनेर्ध्ये सर्ाववष्ट्ट करुन घेण्याबाबिची 
कायमवाही उपरोति शासन वनणमयारं्ध्ये वववहि केलेली नाही. त्यारु्ळे, अपघाि ववर्ा वगमणी 
कपाि न केल्यारु्ळे दरम्यानच्या कालावधीि कर्मचाऱयास अपघाि उद्भवल्यास योजनेखालील 
लाभ देिा येि नाहीि. यास्िव, अशा कर्मचाऱयानंा सदर योजनेर्ध्ये सर्ाववष्ट्ट करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन होिी. त्याअनुर्षंगाने आिा पुढीलप्रर्ाणे वनणमय घेण्याि येि आहे :- 
 

शासन वनणमय :- 

 राज्य शासनाच्या सेविे ककवा “राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह वयैक्तिक अपघाि 
ववर्ा योजना” ज्या वनर्शासकीय कायालयानंा लागू करण्याि आली आहे, त्या 
कायालयार्ध्ये, नव्याने वनयुति झालेले कर्मचारी, िसेच ज्या कर्मचाऱयाचंी वगमणी र्ाहे 
फेब्रवुारीर्ध्ये वसूल करण्याि आलेली नाही, अशा प्रकरणी खालीलप्रर्ाणे कायमवाही 
करण्याि यावी :- 

१) सदर कर्मचाऱयास वनयुतिीनंिर प्रथर्ि: प्रत्यक्ष विेन आहरीि करण्याि येईल, 
त्या विेन देयकािून योजनेची वगमणी वसूल करण्याि यावी.  

२) ज्या र्वहन्याि प्रथर् विेन देयक आहरीि करण्याि यईेल, त्यापुढील र्वहन्याच्या 
१ िारखेपासून सदर कर्मचाऱयानंा योजना लागू होईल. अशा प्रकरणी योजनेचा 
कालावधी त्या कर्मचाऱयाकवरिा योजना लागू झाल्याच्या वदनाकंापासून त्यानंिर 
येणाऱया ३१ र्ाचमपयंि असेल. 
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३) ज्या कर्मचाऱयाचंी वगमणी र्ाहे फेब्रवुारी र्ध्ये वसूल करण्याि आलेली नाही, अशा 
कर्मचाऱयानंा त्यानंिरच्या ज्या र्वहन्याि विेन आहरीि करण्याि येईल, 
त्यापुढील र्वहन्याच्या 1 िारखेपासून सदर कर्मचाऱयानंा योजना लागू होईल. 

४) योजना लागू होण्याच्या कालावधीनुसार  खालीलप्रर्ाणे वगमणी वसूल करण्याि 

यावी:- 

 

 

 

 

 

 

टीप : ज्या कर्मचाऱयानंा र्ाचम र्वहन्यापासून सदस्यत्व द्यावयाचे आहे, त्याचं्या प्रकरणी 
चालू वर्षािील र्ाचम र्वहन्याची वगमणी आवण त्यापुढील वर्षाची पूणम वगमणी फेब्रवुारी 
र्वहन्याच्या विेन देयकािून वसूल करावी. 

२. वद.18.02.2017 आवण वद.11.08.2017 च्या शासन वनणमयारं्ध्ये आवण 
वद.15.02.2018 च्या पवरपत्रकार्ध्ये नरू्द केल्याप्रर्ाणे योजनेसंदभािील अन्य सवम बाबींच े
पालन करण्याि याव.े 

३.   ववर्ा संचालनालयार्ाफम ि राबववण्याि येणारी “राज्य शासकीय कर्मचारी सरू्ह 
वयैक्तिक अपघाि ववर्ा योजना” ही ववर्ाक्षते्रािील प्रचलीि वयैक्तिक अपघाि ववर्ा आहे.  
त्यारु्ळे, सदर अपघाि ववर्ा योजनेला प्रचवलि वयैक्तिक अपघाि ववर्ापत्रकाच्या अटी व 
शिी लागू राहिील.  
 सदर शासन वनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ह्या 
संकेिस्थळावर प्रवसद्ध करण्याि आला असून त्याचा सगंणक साकेंिाकं 
201903051525305705 असा आहे. हा आदेश विजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकि करुन 
काढण्याि येि आहे.  

 र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
  
 
         ( शुभागंी शेठ ) 
           सह सवचव, र्हाराष्ट्र शासन 
प्रवि,  
 संचालक, ववर्ा संचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई.   

अ. 
क्र. 

सदस्यत्व देण्याचा 
र्वहना 

योजनेचा कालावधी वगमणी रुपये 

१) एवप्रल िे सप्टेंबर ६ र्वहन्यापंेक्षा जास्ि िे १ वर्षम रु.300 + वस्िू व सेवाकर 

२) ऑतटोबर िे विसेंबर ६ र्वहन्यापंयंि रु.225 + वस्िू व सेवाकर 

३) जानेवारी िे फेब्रुवारी ३ र्वहन्यापंयंि रु.150 + वस्िू व सेवाकर 

4) र्ाचम १ र्वहन्यापयंि रु.75 + वस्िू व सेवाकर 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रि, 
1) र्ा.राज्यपालाचंे सवचव 
2) र्ा.रु्ख्यरं्त्री याचंे प्रधान सवचव 
3) र्ा.ववत्तरं्त्री याचंे सवचव / प्रधान सवचव 
4) सवम र्ा.रं्त्री व र्ा.राज्यरं्त्री याचंे स्वीय सहायक 
5) सवम ववधान रं्िळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य, 
6) सवम संसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य 
7) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, रंु्बई 
8) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपूर 
9) र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा)-1 र्हाराष्ट्र, रंु्बई 
10) र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपूर 
11) र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, रंु्बई 
12) र्हालेखापाल, स्थावनक संस्था, लेखापरीक्षा व लेखे, रंु्बई 
13) ववरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्थावनक संस्था (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपूर 
14) संचालक, लेखा व कोर्षागारे, रंु्बई 
15) चालक, अथम व साकं्ख्यकी संचालनालय, रंु्बई  
16) अवधदान व लेखा परीक्षा अवधकारी, रंु्बई 
17) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, रंु्बई 
18) सवम वजल्हा कोर्षागार अवधकारी 
19) सवम उप कोर्षागार अवधकारी 
20) रं्त्रालयािील सवम प्रशासकीय ववभागाचंे अपर रु्ख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव. 
21) रं्त्रालयािील सवम ववभाग, 
22) संचालक, अथम व साकं्ख्यकी संचालनालय, र्हाराष्ट्र राज्य, रंु्बई. 
23) रं्त्रालयािील सवम ववभागांच्या अवधपत्याखालील ववभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख. 
24) सवचव, र्हाराष्ट्र ववधानरं्िळ सवचवालय, ववधान भवन, रंु्बई 
25) सवचव, राज्य वनविणकू आयोग. 
26) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रंु्बई 
27) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), रंु्बई 
28) *प्रबंधक, लोक आयुति व उप लोक आयुति याचंे कायालय, रंु्बई 
29) *प्रबंधक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, रंु्बई 
30) सवचव, राज्य र्ावहिी आयोग, रंु्बई 
31) सदस्य सवचव, राज्य र्वहला आयोग, रंु्बई 
32) र्हासंचालक, यशदा, पुणे 
33) *सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रंु्बई 
34) प्र.कुलसवचव, सवम ववद्यापीठे / कृर्षी ववद्यापीठे / इिर ववद्यापीठे, र्हाराष्ट्र राज्य 
35) ववत्त ववभागािील सवम कायासने 
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36) जनसंपकम  अवधकारी, रं्त्रालय, रंु्बई 
37) बहुजन सर्ाज पाटी 1, इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रंु्बई - 1 
38) भारिीय जनिा पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.िी.ओ. बॅरेक नं-1 योगक्षेर्सर्ोर, वसंिराव 

भागवि  चौक, नवरर्न पॉईंट, रंु्बई -20. 
39) भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कवर्टी,314,राजभवन,एस.व्ही.पटेल रोि, रंु्बई -4 
40) भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, (र्ातसमवादी), र्हाराष्ट्र कवर्टी, जनशतिी हॉल, ग्लोब वर्ल 

पॅलेस  वरळी, रंु्बई-13 
41) इंवियन नॅशनल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सवर्िी, वटळक भवन, 

काकासाहेब  गािगीळ र्ागम, दादर, रंु्बई -25 
42) राष्ट्रवादी कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री-पे्रस जनमल र्ागम, नरीर्न पॉईंट, रंु्बई-21. 
43) वशवसेना, वशवसेना भवन, गिकरी चाळ, दादर, रंु्बई -28. 
44) वनवि नस्िी, ववर्ा प्रशासन कायासन, ववत्त ववभाग 

 

*पत्राद्वारे. 
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