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विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

नागरिकाांची सनद
(31 मार्च 2022 पर्च न्त सुधारीत)

264, गृहनिमाण भवि, 1 ला मजला, कलािगरासमोर, वाांद्रे
(पूवच), मुांबई- 400 051.

2

नवमा सांर्ालिालर्ार्ी िागनरकाांर्ी सिद
1.

प्रस्ताविा
अ)

शासनाने शासकीय विमा वनधीच्या व्यिस्थापनासाठी विनाांक 01.09.1972 रोजी विमा सांचालनालयाची

स्थापना केली. शासनाने िेळोिेळी वनर्गवमत केलेल्या विविध शासन वनर्गय / पवरपत्रकाांनस
ु ार शासकीय विमा
वनधीमार्गत विमा व्यिहार विमा व्यिसायातील प्रचवलत पद्धतींचा अभ्यास करून हाताळले जातात. विमास्िीकृ ती
अथिा विमािािा वनकाली काढण्यासाठी भारतीय विमा सांस्था, मुांबई याांनी विविध विमाविषयक परीक्ाांसाठी विवहत
केलेला अभ्यासक्रम तसेच राष्ट्रीयीकृ त विमा कांपनयाांद्वारे विमा व्यिसायात प्रचवलत असलेली विमा कायगपद्धती
याांचा आधार घेऊन विमा व्यिहार शासकीय विमावनधीद्वारे करर्े क्रमप्राप्त आहे . शासकीय विमा वनधी ही राज्य
शासनाची स्ियांविमा योजना असून केिळ शासकीय / वनमशासकीय सांस्था अथिा ज्या सांस्थाांमध्ये ककिा मांडळाांमध्ये
राज्य शासनाचे भार्भाांडिल, कजग ककिा हमी या स्िरूपात वित्तीय वहतसांबांध र्ुांतले आहे त अशा सांस्थाांच्या विमा
जोखमी विमाहप्ता प्राप्त करून स्िीकारल्या जातात. त्यामुळे शासकीय विमा वनधीचे काम स्पधात्मक नसून केिळ
मयावित मक्तेिारी स्िरूपाचे आहे . शासनाच्या सिग विभार्ाांनी / कायालयाांनी तसेच शासनाच्या अप्रत्यक्
वनयांत्रर्ाखालील सिग मांडळे , महामांडळे , नर्रपावलका, महानर्रपावलका, विद्यापीठे इत्यािींनी शासकीय विमा
वनधीकडे विमाहप्ता भरून विमा उतरविर्े ही आिश्यक बाब आहे .

ब)

शासनाने शासन वनर्गय क्रमाांक विमाांस-1011/प्र.क्र. 15/ विमा प्रशासन वि.29.04.2011 अनिये

शासकीय विमा वनधी अांतर्गत शासनाच्या प्रत्यक् अथिा अप्रत्यक् वनयांत्रर्ाखालील मालमत्तेच्या िावयत्िाचा प्रत्येक
प्रकारच्या विमापत्रकाखाली िावयत्ि मयािा रु.50/- कोटी इतकी केली असल्याने प्रत्येक विभार् प्रमुख ि कायालय
प्रमुखाने शासकीय विमा वनधीच्या मानयतेने सहविमा ि पुनर्विमा करर्े अवनिायग आहे . प्रत्येक विभार् प्रमुखाने ि
कायालय प्रमुखाने अश्याप्रकारे मालमत्तेच्या िावयत्िाचा विमा न उतरविल्यास ही जबाबिारी सांबांवधत विभार् /
कायालय प्रमुख याांची राहील.

क)

शासन वनर्गय क्रमाांक संकीर्ग-2017/प्र.क्र.48/ विमा प्रशासन वि.01.03.2019 अनिये विमा

सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य या आस्थापनेस नार्पुर प्रािे वशक कायालय सुरु करण्यास प्रशासकीय मानयता िे ण्यात
आली असुन वि.23.09.2019 पासुन नार्पुर येथे सिर प्रािे वशक कायालयाचे कामकाज सुरु झाले आहे . नार्पुर
प्रािे वशक कायालयाच्या कायगक्ेत्रात नार्पुर ि अमरािती प्रािे वशक विभार्ातील एकुर् अकरा वजल्हातील विमा
विषयक कामकाज या कायालयातर्े हाताऴण्यात येते.

2.

नवमा सांर्ालिालर्ार्े मुख्र् कार्च
सिगसाधारर् विमाव्यिसाय करताना भारतामध्ये विमा व्यिसायात प्रचवलत असलेल्या पध्ितीचा
अिलांब केला जातो. कोर्त्याही मालमत्तेची विमा जोखीम स्िीकारताना आिश्यक ती मावहती घेर्े, मालमत्ते च्या
मूल्यानुसार ि जोवखमेच्या तीव्रतेनस
ु ार विमाहप्ता िरवनधारर् सवमतीने ठरिून विलेल्या प्रमावर्त िरपत्रकाप्रमार्े
विमािर लािून विमापत्रके वनर्गवमत करर्े, िेळोिेळी कराव्या लार्र्ा-या सुधारर्ाांचा अांतभाि करर्े. विमाहप्त्याची
रक्कम स्िीकारर्े, त्याचप्रमार्े या विमापत्रकाांिर उद्भिलेले नुकसान भरपाईचे िािे सिेक्र् करुन घेऊन विमा
पत्रकाच्या अटी ि शतींनुसार ि विमा व्यिसायात प्रचवलत असलेल्या पद्धतीनुसार वनकालात काढर्े, अशाप्रकारची
कामे विमा सांचालनालयामार्गत केली जातात. शासकीय विमा वनधीचे प्रशासनासाठी शासनाने विमा सांचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, ही राज्यस्तरीय स्ितांत्र आस्थापना वनमार् केली आहे .

3.

नवमा सांर्ालिालर्ार्ी जबाबदारी
शासकीय विमा वनधी मार्गत राज्य शासनाच्या वनयांत्रर्ाखालील सिग शासकीय, वनमशासकीय विभार्,
राज्य साांविवधक सांस्था, मांडऴे , महामांडऴे , उपक्रम, सहकारी सांस्था, महानर्रपावलका, नर्रपावलका, औद्योवर्क
व्यापारी सांस्था इत्यािीच्या विमा विषयक र्रजा भार्विर्े.
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नवमा सांर्ालिालर्ार्े ध्र्े र्
1. विमा कांपनया आकारीत असलेल्या विम्याच्या हप्त्यातील नफ्याचा अांश शासनाच्या र्ायद्यासाठी िाचविर्े.
2. जेर्ेकरून शासनाला इतर विमा कांपनयाांबरोबरची आपल्या विम्याची मयािा कमी करर्े शक्य होईल अशाप्रकारे
एक वनधी तयार करर्े.
3. शासन आवर् अनय राज्य साांविवधक महामांडळे याांचेसाठी विम्याचा खचग शक्य असेल त्या प्रमार्ात कमी करर्े.
4. शासकीय िावर्ज्ज्यक उपक्रमाांच्या बाबतीत िस्तूांच्या ग्राहकाांिर आवर् अशा उपक्रमाांनी विलेल्या सेिेचा उपयोर्
करून घे र्ा-याांिर विम्याचा खचग योग्य त्या प्रमार्ात हस्ताांतवरत करर्े.
5. शासकीय वहतसांबांध असलेल्या सांस्थाांना इतर विमा कांपनयाांकडे सहविमा पद्धतीखाली विमा उतरविताना येर्ा-या
अडचर्ी िूर करून मार्गिशगन करर्े.
6. "राज्र्ाच्र्ा नवकासासाठी नवमा निधी" हे घोषिाक्य स्िीकारून विमाहप्त्याच्या स्िरूपात विकास कामाांसाठी
विनाकर महसूल राज्य शासनास वमळिूर् िे र्े.

नवमा सांर्ालिालर्ार्े नवभाग प्रमुख - नवमा सांर्ालक
खोली क्रमाांक 268
दूरध्विी क्र. 26591782 फॅ क्स िांबर 26592461 / 26590403
ई-मेल पत्ता jtoadmin.doi@mgif.maharashtra.gov.in
नवमा सांर्ालिालर्, महाराष्ट्र राज्र्,
गृहनिमाण भवि (म्हाडा) रु. ि. 264,वाांद्रे (पुवच) मुांबई 400 051.
विमा संचालनालय नागपुर प्रादे विक कायालय प्रमुख - सहार्क विमा संचालक
जुिे सनर्वालर् इमारत, पनहला माऴा, खॊली क्रमाांक 102, नागपुर 440 001
दुरध्िनी क्र. 0712/2555335
ई-मे ल पत्ता doingp01@gmail.com
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नवमा सांर्ालिालर्ातील नवषर्ासांबांधीर्े नवभाग व सांबांधीत अनधकारी
अिु
क्र.
1.

शाखे र्े
वगीकरण
प्रशासि

शाखे र्े सांबांनधत गट-ब
र्े अनधकारी
कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.268
िूरध्िनी क्र.26590690
नार्पुर प्रािे वशक
िूरध्िनी
क्र.
2555335

2.

कायालय
0712/

नार्पुर प्रािे वशक
िूरध्िनी
क्र.
2555335

मोटार नवमा

कायालय
0712/

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.267
िूरध्िनी क्र.26590690
नार्पुर प्रािे वशक
िूरध्िनी
क्र.
2555335

5.

कायालय
0712/

आगनवमा व कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
वाहतुक नवमा खोली क्र.273
िूरध्िनी क्र.26590746
शाखा
नार्पुर प्रािे वशक
िूरध्िनी
क्र.
2555335

4.

शाखे तील कामार्े स्वरुप

सहायक विमा सांचालक
खोली क्र.273
िूरध्िनी क्र.26590746
प्रसासकीय
बाबीनुसार
सेिाविषयक प्रकरर्े उप विमा
सांचालक, सहविमा सांचालक ि
सांचालक याांचेकडे सािर केली
जातात.

आस्थापनेिरील अवधकारी / कमगचारी
याांच्या सेिाविषयक बाबींचे व्यिस्थापन
करर्े.
शासन स्तरािर प्रशासकीय समनिय ठे ऊन
आिे शाांची / वनयमाांची अांमलबजािर्ी करर्े
ि अनय विवधित प्रशासकीय कामाांची पूतगता
ि नार्री सेिा वनयमाांचे अनुपालन.

रोख / लेखा / कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी तथा सहायक सांचालक (ले खा) तथा आस्थापनेिरील अवधकारी / कमगचारी
िॊंदणी शाखा आहरर् ि सांवितरर् अवधकारी आहरर् ि सांवितरर् अवधकारी याांच्या िेतन विषयक, भत्ते विषयक, वनिृत्ती
खोली क्र.265
िूरध्िनी क्र.26590690

3.

शाखे र्े सांबांनधत गट-अ
र्े अनधकारी

कायालय
0712/

सांकीणच शाखा कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.273
नबगर
िूरध्िनी क्र.26590746
अनभर्ाांनिकी
नार्पुर प्रािे वशक
िूरध्िनी
क्र.

कायालय
0712/

खोली क्र.265
िूरध्िनी क्र.26590690
प्रशासकीय बाबीनुसार िेतन ि
लेखाविषयक प्रकरर्े उप विमा
सांचालक, सहविमा सांचालक ि
सांचालक याांचेकडे सािर केली
जातात.

िेतन विषयक प्रिाने इत्यािी बाबींची पूतगता.
लेखाविषयक तसेच खचग मेऴ इत्यािी
सांबांधीची िार्वषक कामे तसेच रोख व्यिहार
तसेच धनािे श व्यिहार साांभाऴर्े.
कोषार्ाराकडील आर्वथक व्यिहाराांचे योग्य
ते विवनयमन करर्े. महालेखपाल-1 मुांबई
याांच्याशी समनिय ठे िर्े. कायालयीन
आर्वथक व्यिहाराांचे वििरर् करर्े. लेखा
परीक्काांच्या
आक्ेपाांचे
वनराकरर्.
लेखाविषयक बाबींची पूतगता करर्े ि
कायालयाचे टपाल / नोंिर्ी विषयक तसेच
आनुषांवर्क कायालयीन कामे, खरे िी याांचे
व्यिस्थापन

सहायक विमा सांचालक
खोली क्र.267
िूरध्िनी क्र.26590746
वित्तीय शक्तीनुसार विमा
विषयक ि विमा िािा प्रकरर्े
उप विमा सांचालक, सहविमा
सांचालक ि सांचालक याांचेकडे
सािर केली जातात.

सिग शासकीय / वनमशासकीय, मांडऴे ,
महामांडऴे , सहकारी सांस्था, नर्रपावलका,
महानर्रपावलका इत्यािींच्या मालमत्तेची
आर्विमा पत्राच्या विविध पत्राखाली
जोखीम स्िीकारर्े. तसेच विमा िािे
वनकालात काढर्े.
राज्य विद्युत मांडऴ याांचा मालिाहतूक विमा,
रे ल्िे, बोट जल मार्े, हिाई मार्े होर्ा-या
मालिाहतुकीचा विमा, बोटीच्या साांर्ाड्याचा
विमा उतरविर्े. तसेच विमा िािे वनकालात
काढर्े.

सहायक विमा सांचालक
खोली क्र.267
िूरध्िनी क्र.26590690
वित्तीय शक्तीनुसार विमा
विषयक प्रकरर्े उप विमा
सांचालक, सहविमा सांचालक ि
सांचालक याांचेकडे सािर केली
जातात.

सिग शासकीय / वनमशासकीय मांडऴे ,
महामांडऴे , सहकारी सांस्था, नर्रपावलका,
महानर्रपावलका, वजल्हा पवरषिा, विद्यापीठे ,
स्िायत्त महामंडऴे , जिल्हा बॅंका, राज्य
जिद्युत मंडऴ याांच्या विविध स्िरुपातील
कायालयीन िाहनाांची
मोटार विमा
पत्रकाखाली जोखीम स्िीकारर्े. ि त्याांच्या
मोटार विमा विषयक र्रजा भार्विर्े.

सहायक विमा सांचालक
खोली क्र.273
िूरध्िनी क्र.26590746
वित्तीय शक्तीनुसार विमा
विषयक ि विमा िािा प्रकरर्े
उप विमा सांचालक, सहविमा

सिग शासकीय / वनमशासकीय मांडऴे ,
महामांडऴे , सहकारी सांस्था, वजल्हा बॅनका,
नर्रपावलका, महानर्रपावलका, विद्यापीठे ,
स्िायत्त महामांडऴे , इत्यािींच्या कमगचा-याांचा
ईमान हमी विमा, घरर्ोडी विमा, कामर्ार
नुकसान भरपाई विमा, िैयज्क्तक अपघात

5

6.

अनभर्ाांनिकी
शाखा-1

2555335

सांचालक ि सांचालक याांचेकडे
सािर केली जातात.

विमा तसेच त्रयस्थ पक्कार िावयत्ि विमा,
िाटचालीतील रोख रकमेचा विमा,
वतजोरीतील रोख रकमेचा विमा याांचा
विविध स्िरुपातील विमा पत्रकाखाली
जोखीम स्िीकारर्े ि त्याांच्या विमा विषयक
र्रजा भार्विर्े तसेच विमा िािे वनकालात
काढर्े.

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.276
िूरध्िनी क्र.26590690

सहायक विमा सांचालक
खोली क्र.276
िूरध्िनी क्र.26590690
वित्तीय शक्तीनुसार विमा
विषयक ि विमा िािा प्रकरर्े
उप विमा सांचालक, सहविमा
सांचालक ि सांचालक याांचेकडे
सािर केली जातात.

सािगजवनक बाांधकाम विभार्ामार्गत िे ण्यात
येर्ा-या प्रकल्पाच्या तसेच बृहनमुांबई
महानर्रपावलका, वसडको, एमआयडीसी,
मराविम, िन विभार्, वभिांडी वनजामपुर,
उल्हासनर्र
महानर्रपावलका,
पुर्े
विद्यापीठ,
पाटबांधारे
विभार्,
एमएमआरडीए, इत्यािींमार्गत िे ण्यात येर्ाया कांत्राटी कामाचा, मालमत्तेचा, विमा
तसेच
शासनाच्या
विमानाांचा
/
विमानचालकाांची विमा जोखीम स्िीकारर्े,
सार्री साठिर् ि उभारर्ी विमा,
कांत्राटिाराांच्या सांपर्
ू ग जोखमीचा विमा,
कामर्ार
नुकसान
भरपाई
विमा,
यांत्रसामुग्रीचा विमा, बॉयलर विमा,इत्यािीचा
विमा उतरविर्े तसेच विमा िािे वनकालात
काढर्े.

नार्पुर प्रािे वशक
िूरध्िनी
क्र.
2555335

कायालय
0712/

7.

अनभर्ाांनिकी
शाखा-2

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.275
िूरध्िनी क्र.26590746

सहायक विमा सांचालक
खोली क्र.267
िूरध्िनी क्र.26590746
वित्तीय शक्तीनुसार विमा
विषयक ि विमा िािा प्रकरर्े
उप विमा सांचालक, सहविमा
सांचालक ि सांचालक याांचेकडे
सािर केली जातात.

नर्रपावलका, महानर्रपावलका, वजल्हा
पवरषिा, पांचायत सवमती, महाराष्ट्र जीिन
प्रावधकरर्,
ग्रामपांचायत,
ग्रामीर्
पार्ीपुरिठा इत्यािी मार्गत िे ण्यात येर्ा-या
कांत्राटी कामाचा विमा कांत्राटिार सांपर्
ू ग
जोवखम विमा पत्राखाली तसेच कामर्ार
नुकसान भरपाई विमा, विशेष आस्कवमक
इत्यािी जोखमींचा विमा स्िीकारर्े. तसेच
विमा िािे वनकालात काढर्े.

8.

अनभर्ाांनिकी
शाखा-3

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.273
िूरध्िनी क्र.26590746

सहायक विमा सांचालक
खोली क्र.273
िूरध्िनी क्र.26590746
वित्तीय शक्तीनुसार विमा
विषयक ि विमा िािा प्रकरर्े
उप विमा सांचालक, सहविमा
सांचालक ि सांचालक याांचेकडे
सािर केली जातात.

सािगजवनक बाांधकाम विभार्ामार्गत िे ण्यात
येर्ा-या प्रकल्पाच्या कांत्राटी कामाचा ि
कामर्ाराांची कामर्ार नुकसान भरपाई विमा
जॊखीम स्िीकारर्े तसेच विमािािे
वनकालात काढर्े.

सहायक विमा सांचालक
खोली क्र.267
िूरध्िनी क्र.26590690
वित्तीय शक्तीनुसार विमा
विषयक ि विमा िािा प्रकरर्े
उप विमा सांचालक, सहविमा
सांचालक ि सांचालक याांचेकडे
सािर केली जातात.

सिग सहकारी साखर कारखाने, सुत वर्रण्या,
सहकारी बॅका, महानर्रपावलका इत्यािींचा
सहविमा कायगपध्ितीने विमा व्यिहार
हाताऴर्े.

सहायक विमा सांचालक

मोटार विमा पत्रकाखाली स्िीकृ त अपघाती
िाहनाांचे, तसेच अपघाताने उिभिलेल्या
त्रयस्थ पक्काराांचे विमािािे वनकाली
काढर्े. मोटार विमा अपघात नयायलयीन
प्रकरर्ाांची पूतगता करर्े

नार्पुर प्रािे वशक
िूरध्िनी
क्र.
2555335

कायालय
0712/

9.

सहनवमा
शाखा

10.

मोटार नवमा कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.266
दावा शाखा

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.269
िूरध्िनी क्र.26590746

िूरध्िनी क्र.26590690

खोली
क्र.273
िूरध्िनी
क्र.
26590690वित्तीयशक्तीनुसार विमा
विषयक ि विमा िािा प्रकरर्े उप विमा
सांचालक, सहविमा सांचालक ि
सांचालक याांचेकडे सािर केली जातात.

नवमा सांर्ालिालर्ाकडू ि पुरनवली
अ.क्र.

1

2.

6

जाणारी सेवा

विमा सांचालनालयाकडु न
पुरविली जार्ारी सेिा

आिश्यक कार्ित्रे

आिश्यक
कार्िपत्राांची
पूतगता
केल्यानांतर
वकती
कालािधीत
सेिा पुरविली
जाईल.

सेिा
पुरविर्ारा
अवधकारी /
वित्तीय
अवधकार
मयािा

1
2
िवीि नवमा जोखीम
स्वीकारणे
अ) प्रस्तािाची छाननी ि
विमाहप्ता कळविर्े *
ब) Cover-Note िे र्े ककिा
Certificate of insurance@
क) विमापत्र िे र्े (सांपर्
ू ग
तपशील प्राप्त झाल्यानांतर)#

3
सवच नवमा प्रकरणात
1. विविध विमा प्रकारासाठी
विहीत नमूनयातील सांपर्
ू ग
भरलेले तसेच साांक्ाकीत
केलेले प्रस्तािपत्र
2. विमाहप्त्याची रक्कम
लागू असलेल्र्ा नवमा
प्रकरणात
3. टी.सी., आर. सी. बुक
(मोटार विमा)
4. विमा पूिग वनरीक्र् अहिाल
5. विमा प्रश्नािली आनुषांवर्क
कार्िपत्र (िाहतूक विमा )
6. बोटीचे नोंिर्ी प्रमार्पत्र
(VRC) (बोटीचा विमा)
7. कायगिेश (कांत्राटिाराच्या
सांपर्
ू ग जोखमीचा विमा)
(CAR/SCE/TCE)

4

5
कवनष्ट्ठ
ताांवत्रक
अवधकारी :
रु.25 लाख

नवमा पॉलीसीवर उद्भवलेले
नवमादावे
1) सिेक्क वनयुक्त करर्े*
2) विमािािा सिेक्र् अहिाल
छाननी@
3) विमािािा ज्स्िकारर्े ि
नुकसान भरपाई रक्कम
प्रिान करर्े #

सवच नवमा दावा प्रकरणात
1. विमा िािा सूचना पत्र
2. विमा िािा नमुना पत्र ि
आनुषांवर्क कार्िपत्रे
3. अांवतम सिेक्र् अहिाल
4. विमुक्ती प्रमार्क /ना
हरकत प्रमार्पत्र

*8 वििस
@8 वििस
#8 वििस

सहायक
विमा
सांचालक :
रु.1 कॊटी

सेिा विवहत
कालािधीत
पुरविली न
र्ेल्यास
ज्याांच्याकडे
तक्रार
करता येईल
तो
अवधकारी ि
त्याचा
िूरध्िनी
क्रमाांक
6
विमा
सांचालक,
महाराष्ट्र
राज्य, मुांबई.
िूरध्िनी क्र.
26591782

उप विमा
सांचालक :
रु.5 कोटी
सहविमा
सांचालक :
रु.10 कोटी

*8 वििस
@30 वििस
#विमा
िाव्यासांबांधा
तील सिग

सांचालक :
पूर्ग
अवधकार
कवनष्ट्ठ
ताांवत्रक
अवधकारी :
रु.1 लाख
सहायक
विमा
सांचालक :
रु.5 लाख

विमा
सांचालक,
महाराष्ट्र
राज्य, मुांबई.
िूरध्िनी क्र.
26591782

7
लागू असलेल्र्ा नवमादावा
प्रकरणात
5. हिामान खात्याचा अहिाल
(नैसर्वर्क आपत्ती
िाव्यासांिभात)
6. िाहन योग्य िुरुस्त
झाल्याचे प्रमार्पत्र (मोटार
विमा )
7. पोलीस खात्याचा प्रथम
मावहती अहिाल तसेच
अांवतम अनिेषर् अहिाल
(चोरीचा विमा)
8. विवहत नमुनयातील हमीपत्र
9. बांिर प्रावधका-याचे बोटीची
नोंिर्ी रद्द केल्याचे
प्रमार्पत्र (बोटीचा विमा
िाव्यासाठी)
10.िैयज्क्तक अपघात तसेच
कामर्ार नुकसान भरपाई
विमा
अ. िैद्यकीय अहिाल
ब. अपर्त्ि प्रमार्पत्र
क. मृत्यु प्रमार्पत्र / शि
विच्छे िन अहिाल
ड. नयायालयाने विलेल्या
वनिाड्याची प्रत
इ. ििाखानयाचे मुक्ती
प्रमार्पत्र (Discharge
Card)
र्. कायिे शीर िारस
प्रमार्पत्र (मृत्यु
झाल्यास)
11. इमान हमी / मार्गस्थ रोख /
बॅक क्तीपूती विमा
कमगचा-याचा विभार्ीय चौकशी
अहिाल / नयायालयाच्या
वनिाड्याची प्रत
(टीप-विमा ज्स्िकृ ती ि विमािािा
प्रकरर्ात कार्िपत्रे
आिश्यकतेनस
ु ार कमी अवधक
करण्याचे अवधकार शासकीय
विमा वनधीचे विभार् प्रमुख या
नात्याने विमा सांचालक
याांचेकडे राहतील.)

कार्िपत्रे,
सिेक्र्
अहिाल,
विमुक्ती
प्रमार्क
इत्यािी प्राप्त
झाल्यानांतर
अथगसांकल्पीय
तरतुिींच्या
अधीन राहू न
45 वििस.

उप विमा
सांचालक :
रु.25 लाख
सहविमा
सांचालक :
रु.50 लाख
सांचालक :
रु.5 कॊटी

नवमा सांर्ालिालर्ार्े सांघटिात्मक

8

स्वरुप दशच नवणारा तक्ता

नवमा सांर्ालक हे नवमा सांर्ालिालर्ार्े नवभाग प्रमुख आहे त. सांर्ालिालर्ातील सवचकष
प्रशासकीर् निर्ां िण / पर्च वेक्षण व समन्वर् र्ा सांबांधी जबाबदारी नवमा सांर्ालक र्ाांर्ी आहे .
नवमा सांर्ालकाांच्र्ा प्रशासकीर् निर्ां िणाखाली सह नवमा सांर्ालक, उप नवमा सांर्ालक,
लेखानधकारी (गट-अ), सहाय्र्क नवमा सांर्ालक र्ा नवमा सांर्ालिालर्ातील अनधका-र्ाांमाफचत
नवमा सांर्ालिालर्ार्े मुंबई ये थील मुख्य ि नागपुर ये थील प्रादे विक कायालयाचे कामकाज
हाताऴण्र्ात र्े ते. त्र्ाांर्ा तक्ता खालील प्रमाणेनवमा सांर्ालक (नवभाग प्रमुख) (गट-अ)
सह नवमा सांर्ालक (गट-अ)
उप नवमा सांर्ालक
(2 पदे ) (गट-अ)
सहाय्र्क नवमा सांर्ालक
(गट-अ) (3 पदे )
मुख्य कायालय (2 पदे )
+
नागपुर प्रादे विक कायालय
(1 पद)

लेखानधकारी
(गट-अ)

कनिष्ट्ठ ताांनिक अनधकारी (गट-ब) 13 पदे
मुख्य कायालय (10 पदे )
+
नागपुर प्रादे विक कायालय 3 पदे
ताांनिक सहाय्र्क (गट-क) - 46 पदे
मुख्य कायालय (43 पदे )
+
िागपुर प्रादे नशक कार्ालर् 03 पदे
नलनपक / नलनपक-टां कलेखक (गट-क) 44 पदे
वाहि र्ालक (गट-क) - 2 पदे
दप्तरी, िाईक,झे.म.र्ा., नशपाई (गट-ड)
एकू ण 10 पदे

9
मागणी क्र. जी-7, प्रधाि शीषच 2235 सामानजक सुरक्षा व कल्र्ाण, 60 इतर सामानजक सुरक्षा व कल्र्ाण कार्च क्रम, 101 नवमा र्ोजिा, (01)
नवमा निधीर्े व्र्वस्थापि ( सि 2019-2020)
(रु. हजारात)
पुनर्विदनयोजन/फेरिाटपानंतरचे
अ.क्र.

उदिष्ट

अर्थसंकल्प

पूरक

सुधारीत अनुिान

खचथ

1

2

3

4

5

6

1

01, िेतन

7,39,63

0

6,02,95

5,13,68

2

03, अदत. भत्ता

30

0

24

18

3

04,दनिृत्तीिेतन

32,81

0

32,81

32,81

4

06, िूरध्िनी, िीज ि पाणीशुल्क

5,00

0

5,00

3,69

5

10, कंत्राटी सेिा

0

0

0

0

6

11, िे शांतर्थत प्रिास खचथ

2,20

0

1,76

1,61

7

13, काया. खचथ

26,36

24,00

62,36

52,51

8

14, भाडे पट्टी ि कर / स्िामीत्िधन

34,57,00

13,00,00

49,07,00

49,07,00

9

17, संर्णक खचथ

33,22

0

26,58

14,30

10

28, व्यावसाययक सेवा

1,80

0

1,44

1,35

42,98,32

13,24,00

56,40,14

55,27,13

40,00,00

0

32,00,00

31,97,91

69,96,00

0

54,34,80

37,51,18

152,94,32

13,24,00

142,74,94

124,76,22

एकूण (01) (01) सिथसाधारण दिमा
11

दनधी (2235 053 4)
(01) (02) पुनथदिमाकार ि
सहदिमाकारांना द्याियाचा दिमाहप्ता

12

(2235 054 3)
(01) (03)दिमाधारकांना ि त्रयस्र्
पक्ांना द्याियाच्या मार्णीच्या रकमा

13

(2235 055 2)

14

एकूण (01)विमा विधीचे व्यिस्थापि

10
मागणी क्र. जी-7, प्रधाि शीषच 2235 सामानजक सुरक्षा व कल्र्ाण, 60 इतर सामानजक सुरक्षा व कल्र्ाण कार्च क्रम, 101 नवमा र्ोजिा, (01)
नवमा निधीर्े व्र्वस्थापि ( सि 2020-2021)
(रु. हजारात)
पुनर्विदनयोजन/फेरिाटपानंतरचे
अ.क्र.

उदिष्ट

अर्थसंकल्प

पूरक

सुधारीत अनुिान

खचथ

1

2

3

4

5

6

1

01, िेतन

7,66,20

0

5,49,58

4,73,66

2

03, अदत. भत्ता

30

0

15

6

3

04,दनिृत्तीिेतन

36,09

0

32,48

32,48

4

06, िूरध्िनी, िीज ि पाणीशुल्क

5,00

0

3,00

2,61

5

10, कंत्राटी सेिा

00

0

00

00

6

11, िे शांतर्थत प्रिास खचथ

2,42

0

1,21

96

7

13, काया. खचथ

28,60

0

15,00

14,72

8

14, भाडे पट्टी ि कर / स्िामीत्िधन

34,57,00

0

34,57,00

31,90,39

9

17, संर्णक खचथ

35,21

0

8,80

4,91

10

28 व्यािसादयक सेिा

1,80

0

1,80

1,80

43,32,62

0

40,69,02

37,21,59

40,00,00

0

38,00,00

31,60,91

69,96,00

0

34,96,00

23,92,40

153,28,62

0

113,65,02

92,74,90

एकूण (01) (01) सिथसाधारण
11

दिमा दनधी (2235 053 4)
(01) (02) पुनथदिमाकार ि
सहदिमाकारांना द्याियाचा

12

दिमाहप्ता (2235 054 3)
(01) (03)दिमाधारकांना ि त्रयस्र्
पक्ांना द्याियाच्या मार्णीच्या रकमा

13

(2235 055 2)

14

एकूण (01)विमा विधीचे व्यिस्थापि

11

नवमा सांर्ालिालर्ार्ी उद्दीष्ट्ट निहार् अांदाजपिकीर् तरतूद व झालेल्र्ा खर्ार्ी माहीती दशचनवणारे तक्ते

मागणी क्र. जी-7, प्रधाि शीषच 2235 सामानजक सुरक्षा व कल्र्ाण, 60 इतर सामानजक सुरक्षा व कल्र्ाण कार्च क्रम, 101 नवमा र्ोजिा, (01)
नवमा निधीर्े व्र्वस्थापि ( सि 2021-2022)
(रु. हजारात)
पुनर्विदनयोजन/फेरिाटपानंतरचे
अ.क्र.

उदिष्ट

अर्थसंकल्प

पूरक

सुधारीत अनु िान

खचथ

1

2

3

4

5

6

1

01, िेतन

8,00,00

0

6,34,00

5,34,15

2

03, अदत. भत्ता

30

0

24

15

3

04,दनिृत्तीिेतन

37,89

0

37,89

37,89

4

06, िूरध्िनी, िीज ि पाणीशुल्क

5,00

0

4,50

3,16

5

10, कंत्राटी सेिा

1

0

31,51

19,18

6

11, िे शांतर्थत प्रिास खचथ

2,42

0

1,82

58

7

13, काया. खचथ

28,60

0

25,74

14,26

8

14, भाडे पट्टी ि कर / स्िामीत्िधन

34,57,00

0

44,57,00

44,57,00

9

17, संर्णक खचथ

35,21

0

26,12

8,71

10

28, व्यावसाययक सेवा

1,80

0

3,15

2,60

43,68,23

0

52,21,97

50,77,68

40,00,00

0

34,00,00

29,75,70

60,45,00

0

45,33,75

37,02,77

144,13,23

0

131,55,72

117,56,15

एकूण (01) (01) सिथसाधारण दिमा
11

दनधी (2235 053 4)
(01) (02) पुनथदिमाकार ि
सहदिमाकारांना द्याियाचा दिमाहप्ता

12

(2235 054 3)
(01) (03)दिमाधारकांना ि त्रयस्र्
पक्ांना द्याियाच्या मार्णीच्या रकमा

13

(2235 055 2)

14

एकूण (01)विमा विधीचे व्यिस्थापि

12

मागणी क्र. जी-7, प्रधाि शीर्ष 2235 सामावजक सुरक्षा ि कल्याण, 104 ठे ि संलग्ि विमा योजिा (2235 1693)
(रु. हजारात)
अ.क्र.

दित्तीय िर्थ

अर्थसंकल्प

खचथ

1

2019-2020

1,20

1,20

2

2020-2021

1,20

00

3

2021-2022

1,20

00

मागणी क्र. जी-10, प्रधाि शीर्ष 7610, शासकीय कमषचारी इत्यादींिा कजे (वित्त विभाग)
(रु.हजारात )
2019-2020
अर्थसंकल्प

2020-2021

खचथ

अर्थसंकल्प

2021-2022

खचथ

अर्थसंकल्प

खचथ

(00) 201-घरबांधणी अदिमे
1 (7610 032 7)

50,00

00

50,00

18.87

50,00

50.00

2,00

00

2,00

00

2,00

00

00

00

00

00

00

00

1,00

00

1,00

0

1,00

00

53,00

00

53,00

18.87

53,00

50.00

(00) 202-मोटारिाहन खरे िी
2 (7610 033 6)
(00) 203-इतर िाहन खरे िी
3 (7610 034 5)
(00) 204-िैयक्ततक संर्णक
4 खरे िी अदिमे (7610 127 2)
5

एकूण

