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कलम 2 (ज) नमुना
सार्वजननक प्रानिकरणाांची खातेननहाय यादी
(कलम 2 (ज) माहितीचा अहिकार, 2005 नुसार)
कलम 2 (ज) (घ) नुसार
अ.क्र.

खालील शासन ननणवयाांन्र्ये सार्वजननक
प्रानिकरणाांची ननर्ममती करण्यात आली आहे .

सार्वजननक प्रानिकरणाचे नार्

सद्याचा सांपण
ू व पत्ता

1

1. मुुंबई शासन, हित्त हिभाग, हनर्णय क्र.
3464/33XIII हि. 25.07.1951
2. मिाराष्ट्र शासन, हित्त हिभाग, हनर्णय क्र. AIF2160-XXIV हि. 1.05.1960.
3. मिाराष्ट्र शासन, हित्त हिभाग, हनर्णय क्र.
EFD1172/2727/72/A-1 हि. 21.08.1972

हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुुंबई

264, गृिहनमार् भिन (म्िाडा),
1 ला मजला, कलानगर समोर,
िाुंद्रे (पूिण),
मुुंबई 400 051.

2

हि हि शा हन क्र.सुंकीर्ण-2017/प्र.क्र.48/हिमा
प्रशासन, हि.01.03.2019

हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, याुंचे
प्रािे हशक कायालय, नागपूर

जुने सचिवालय, पचिला माळा, खोली
क्र.102, नागपूर 411001
फोन नं. 0712/2555335

कलम 2(ज) नमुना ख
भरीर् प्रमाणात शासकीय अर्व साहाय्य नमळत असलेल्या सार्वजननक प्रानिकरणाची यादी
कलम 2ज (घ) (एक)(दोन) नुसार
अ.क्र.

सािणजहनक प्राहिकरर्ाुंची अर्णसािाय्यानुरूप
हिभागर्ी

सािणजहनक प्राहिकरर्ाचे नाि

सुंपर्
ू ण पत्ता

हिमा सुंचालनाय, मिाराष्ट्र राज्य या आस्र्ापनेला शासनस्तरािरून कुठलेिी अर्णसिाय्य हमळत नािी.
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कलम 4 (1) (ख) (एक)

नर्मा सांचालनालय कायालयातील कायव र् कतवव्ये याांचा तपनशल

1

कायालयाचे नाुंि

:

हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुुंबई

2

पत्ता

:

264, म्िाडा हबल्डींग, कलानगर समोर, िाुंद्रे (पू), मुुंबई 400 051

3

कायालय प्रमुख

:

हिमा सुंचालक

4

शासकीय हिभागाचे नाुंि

:

हित्त हिभाग (हिमा प्रशासन)

5

कोर्त्या मुंत्रालयातील खात्याच्या
अहिनस्त

:

हित्त हिभाग, मिाराष्ट्र राज्य

6

कायणक्षेत्र

:

भौगोहलक : मिाराष्ट्र राज्य

7

हिमाहनिी स्र्ापनेमागील उििे श

:

शासकीय हिमा हनिी िा केंद्रीकृ त कायणक्रम म्िर्ून (लोक लेखा सहमतीने केलेल्या हशफारशीिरुन) 1951 मध्ये सुरु
करण्यात आला. मूलत: िा हनिी हिहिि शासकीय हिभागाच्या हिशेषत: िाहर्ज्ज्यक आहर् / ककिा औद्योहगक उपक्रमाुंच्या
(ज्याुंना सामान्यपर्े नेिमीच्या िाहर्ज्ज्यक / व्यापार प्रर्ेनस
ु ार हिमा उतरिािा लागतो) हिमा हिषयक गरजा पुरहिण्यासाठी
सुरु करण्यात आला.
हिमा हनिीच्या स्र्ापनेमागे खालील उििे श आिे त:

8

िोरर्

(अ)

हिमा कुंपन्या आकारीत असलेल्या हिम्याच्या िप्तत्यातील नफयाचा अुंश शासनाच्या फायद्यासाठी िाचहिर्े.

(ब)

जेर्ेकरुन शासनाला, इतर हिमा कुंपन्याुंबरोबरची आपल्या हिम्याची मयािा कमी करर्े शक्य िोईल अशा प्रकारे
एक हनिी तयार करर्े.

(क)

शासन आहर् अन्य राज्य साुंहिहिक मिामुंडळे याुंच्यासाठी हिम्याचा खचण शक्य असेल त्या प्रमार्ात कमी करर्े.

(ड)

शासकीय िाहर्ज्य उपक्रमाुंच्या बाबतीत िस्तूुंच्या ग्रािकाुंिर आहर् या उपक्रमाुंनी हिलेल्या सेिेचा उपयोग करुन
घे र्ा-याुंिर हिम्याचा खचण योग्य त्या प्रमार्ात िस्ताुंतरीत करता येर्े.

(इ)

शासकीय हितसुंबुंि अुंतभूतण असलेल्या सुंस्र्ा, मुंडळे , मिामुंडळे , सिण हजल्िा पहरषिा, नगरपाहलका,
मिानगरपाहलका, सिण शासकीय, हनमशासकीय हिभाग इत्यािींना इतर हिमा कुंपुंन्याचा सिहिमा सेिा पध्ितीखाली
हिमा उतरिून हिमा जोखीम हिभागून िे ण्यासाठी मान्यता िे र्े ि हिमा िप्तत्याच्या स्िरुपातील मिसुलातील हिस्सा
जोखीम ज्स्िकारून हमळहिर्े, आहर्

(ई)

राज्याच्या हिकासासाठी हिमाहनिी िे घोषिाक्य ज्स्िकारून हिमा िप्तत्याच्या स्िरुपात हिकास कामासाठी हिनाकर
मिसूल हमळिून िे र्े.

हिमािप्तत्याच्या स्िरुपात हिनाकर मिसूल जमा करर्े
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सिण सुंबहित कमणचारी

स्ितुंत्रपर्े िशणहिले आिे त.

10

उपलब्ि सेिाुंचा र्ोडक्यात
तपहशल

शासनाचे अर्थर्क हित असलेल्या मालमत्तेचा सिणसािारर् हिमा खालील हिमा प्रकारात हिमाछहत्रत करण्यात येतो.

11

स्र्ािर मालमत्ता

साप्रहि पहरपत्रक क्र.शाकाआ-1393/प्रक्र.84/26, हि.23.06.1993 नुसार म्िाडा प्रशासनाच्या मालकीच्या इमारतीत सन
1993 पासून 6050 स्िे.फू . जागेत भाडे तत्िािर

12

सुंचालनालयाच्या सुंरचनेचा तक्ता

हिमा सुंचालक

(हिमा सुंचालनालय आस्र्ापना िी
हित्त हिभाग, मिाराष्ट्र शासन याुंचा
प्रशासकीय हनयुंत्रर्ाखाली कायणरत
आिे .)

सि हिमा सुंचालक

(अ) आगहिमा (ब) सुंकीर्ण हिमा (क) मोटारहिमा (ड) िाितूक हिमा (इ)अहभयाुंहत्रकी ि हबगर अहभयाुंहत्रकी हिमा

उप हिमा सुंचालक/
सिायक सुंचालक (लेखा)

सिायक हिमा सुंचालक

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

ताुंहत्रक सिाय्यक
हलहपक
झेमचा/दप्तरी/नाईक/शिपाई

13

कायालयीन िूरध्िनी क्रमाुंक ि
िेळा

कायालय िूरध्िनी :- 022-26591782/26590690/26590746 फॅ क्स नुं. 022-26590403,26592461
कायालयीन िेळ : स. 09.45 िा. ते सायुं 6.15 िा.
सुट्टी : शहनिार, रहििार
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कलम 4 (1) (ख) (दोन)

नमुना क

नमुना (अ)

नर्मा सांचालनालय या कायालयातील अनिकारी र् कमवचारी याांच्या अनिकार कक्षा

क
अ.क्र
.

1

पदनाम

हिमा सुंचालक,

आर्मर्क अनिकार

हिमा सुंचालक,
हिभाग प्रमुख

अनभप्राय

प्रशासकीय हित्तीय अहिकार

हित्त हिभाग शासन हनर्णय क्र. हिभाग प्रमुखाुंचे
हिअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/
पूर्ण अहिकार
हिहनयम, हि.17.04.2015 नुसार
हिभाग प्रमुखाना प्रिान करण्यात
आलेले अहिकार

सािारर् हिमा व्यिसाय चालहिण्यासाठी शासनाने प्रिान केलेले हिहत्तय
मुंजरू ी अहिकार

हित्त हिभाग शासन हनर्णय क्र. सुंकीर्ण - हिभाग प्रमुखाुंचे
2018/प्र.क्र.43/हिमा
प्रशासन पूर्ण अहिकार
हि.19.10.2020

हिभाग प्रमुख

2

सांबांनित कायद्या/
ननयम/शासनननणवय/
पनरपत्रकानुसार

(हिमा
सुंचालनालयातील
अहिका-याुंना हिहत्तय अहिकार प्रिान
करण्याबाबत /हिहत्तय अहिकार हनयम
पुस्तीका 1978 (भाग-2)
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कलम 4 (1) (ख) (दोन)
अ.
क्र.
1

पिनाम
हिमा सुंचालक

ब
1

सि हिमा सुंचालक

क
1

ख
नमुना (अ)
प्रशासकीय - अहिकार
1.

कायालयातील प्रशासकीय कामे पािर्े .

2.

कायालयातील सिण अहिकारी/कमणचारी याुंच्या सेिा हिषयक बाबींिर
हनयुंत्रर् ठे िर्े

3.

हिभाग प्रमुखाुंना हिलेल्या प्रशासकीय शक्तीचा िापर करर्े.

1.

सुंचालकाुंना
मित करर्े

2.

इ

सिायक हिमा सुंचालक

लेखाहिकारी (गट-अ)

कतणव्य

ि

जबाबिाऱ्या

पार

पाडण्यास मिाराष्ट्र नागरी सेिा हनयम, 1981 हिहत्तय
अहिकाराुंचे प्रत्यायोजन हनयम पुज्स्तका,
1978
कायालयातील प्रशासकीय कामे पािण्यास सुंचालकाुंना मित करर्े
हिभागप्रमुखाुंनी ज्या शक्तींचे पुन:प्रत्यायोजन केले आिे त्यानुसार
शक्तीचा िापर करर्े

1.

सिहिमा सुंचालकाुंना त्याुंचे कतणव्य ि जबाबिाऱ्या पार पाडण्यास मित मिाराष्ट्र नागरी सेिा हनयम, 1981 हिहत्तय
करर्े.
अहिकाराुंचे प्रत्यायोजन हनयम पुज्स्तका,
कायालयातील प्रशासकीय कामे पािण्यास सिहिमा सुंचालकाुंना मित 1978

2.

1

त्याुंचे

मिाराष्ट्र नागरी सेिा हनयम, 1981 हिहत्तय
अहिकाराुंचे प्रत्यायोजन हनयम पुज्स्तका,
1978

3.

उप हिमा सुंचालक

ड

सुंबुंहित कायद्या/ हनयम/शासनहनर्णय/
पहरपत्रकानुसार

करर्े

3.

हिभागप्रमुखाुंनी ज्या शक्तींचे पुन:प्रत्यायोजन केले आिे त्यानुसार
शक्तीचा िापर करर्े

1.

उप हिमा सुंचालकाुंना त्याुंचे कतणव्य ि जबाबिाऱ्या पार पाडण्यास मित मिाराष्ट्र नागरी सेिा हनयम, 1981 हिहत्तय
करर्े
अहिकाराुंचे प्रत्यायोजन हनयम पुज्स्तका,
कायालयातील प्रशासकीय कामे पािण्यास उपहिमा सुंचालकाुंना मित 1978

2.

करर्े

3.

हिभागप्रमुखाुंनी ज्या शक्तींचे पुन:प्रत्यायोजन केले आिे त्यानुसार
शक्तीचा िापर करर्े

1.

रोख ि लेखाशाखे सुंबुंहित कामे

2.

जमा खचाची अुंिाजपत्रके तयार करुन अििाल सािर करर्े

अहभप्राय
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कलम 4 (1) (ख) (दोन)

नमुना (अ)
ग

अ.
क्र.

पिनाम

फौजिारी- अहिकार

कोर्त्या कायद्या/
हनयम/शासनहनर्णय/
पहरपत्रकानुसार

अहभप्राय

कोर्त्या कायद्या/
हनयम/शासनहनर्णय/
पहरपत्रकानुसार

अहभप्राय

कोर्त्या कायद्या/
हनयम/शासनहनर्णय/
पहरपत्रकानुसार

अहभप्राय

हनरुं क

घ
अ.
क्र.

पिनाम

अिणन्याहयक - अहिकार

हनरुं क

य
अ.
क्र.

पिनाम

न्याहयक - अहिकार

हनरुं क
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कलम 4 (1) (ख) (दोन)

नमुना ख

नमुना (ब)

नर्मा सांचालनालयातील अनिकारी र् कमवचारी याांची कतवव्ये
"क"
अ.
क्र
1

पिनाम
हिमा सुंचालक

आर्थर्क – कतणव्ये

कोर्त्या कायद्या/हनयम/
शासनहनर्णय/ पहरपत्रकानुसार

हिमा सुंचालक याुंना हिभाग प्रमुख या नात्याने हिमास्िीकृ तीचे पूर्ण अहिकार
असल्याने शासकीय हिमाहनिीच्या कायणक्षेत्रातील प्रत्येक हिमािारकाला हिमाछत्र
पुरहिर्े िे त्याुंचे कतणव्य आिे .

शित्त शिभाग िासन शनर्णय संकीर्ण-

नर्मादार्े ननकालात काढणे र् नर्माहप्ता परतार्ा
रु. 5 कॊटी पर्यंत

2018/प्र.क्र.43/शिमा

प्रिासन

शद.19.10.2020

नर्मा ननयां त्रकाांना शुल्काचे प्रदान करणे
(Payment of Registration fees to controller of Insurance) - पूर्ण अधिकार

मिाराष्ट्र नागरी सेिा हनयम (िेतन)
प्रशुल्क सल्लागार सनमतीस शुल्काचे प्रदान करणे (Payment of fees to
1981, मुुंबई हिहत्तय हनयमािली 1969,
the Tariff Advisory Committee)
हिहत्तय अहिकाराुंचे प्रत्यायोजन हनयम
सेिाकराची रक्कम केंद्रीय उत्पािन शुल्क खात्यास िेळोिेळी प्रिान करर्े - पूर्ण
पुस्तीका 1978, मिाराष्ट्र सिणसािारर्
अधिकार.
भ. हन. हनिी हनयम
नर्भाग प्रमुख या नात्याने र्ेतन, अग्रीमे, भनर्ष्य ननर्ाह ननिी अग्रीम इत्यादी
मांजरू करणे.
नर्नर्ि प्रयोजनासाठी रकमा काढण्यासाठी परर्ानगी दे णे.

2
3
4
5
ब
1
2
3
4

सि हिमा सुंचालक
उप हिमा सुंचालक
सिायक हिमा सुंचालक
कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

हिमा सुंचालक
सि सुंचालक
उप हिमा सुंचालक
सिायक हिमा सुंचालक

नर्मादार्े ननकालात काढणे र् नर्माहप्ता परतार्ा
रु. 50 लाख पयंत
रु. 25 लाख पयंत
रु. 5 लाख पयंत
रु. 1 लाखपयंत

शित्त शिभाग िासन शनर्णय संकीर्ण-

सहनर्मा/पुनर्मर्मा हप्त्याांचे प्रदान करणे
पूर्ण अहिकार
50 लाख पयंत
रु. 25 लाख पयंत
रु. 10 लाख पयंत

शित्त शिभाग िासन शनर्णय संकीर्ण-

2018/प्र.क्र.43/शिमा

प्रिासन

शद.19.10.2020

2018/प्र.क्र.43/शिमा
शद.19.10.2020

प्रिासन

अहभप्राय

8
"ख"
अ.
क्र.

पिनाम

प्रशासहनक - कतणव्ये

कोर्त्या कायद्या/
हनयम/शासनहनर्णय/
पहरपत्रकानुसार

अहभप्राय

1

2

3

4

5

1. हिमा सुंचालक िे हिमा सुंचालनालयाचे प्रमुख म्िर्ून काम पिातील. हिभाग प्रमुख
िया नात्याने ते हिभाग प्रमुखाला प्रिान केलेल्या शक्ती िापरतील ि हिभाग
प्रमुखाने साुंभाळाियाच्या जबाबिाऱ्या साुंभाळतील. सुंचालनालयाची
अहिकारीता सुंबुंि मिाराष्ट्रात रािील.
2. हिमा अहिहनयम 1938 नुसार ते शासकीय हिमा हनिीचे प्रिान अहिकारी म्िर्ून
काम पिातील ि अहिहनयमातील शासकीय हिमा हनिीला लागू असलेल्या
तरतूिींचे पालन करण्यास जबाबिार राितील.
3. शासकीय हिमा हनिीचे ते प्रभारी असतील आहर् शासकीय हिमा हनिी माफणत
सिणसािारर् हिमा प्रकाराच्या हिमा व्यिसायाच्या ज्या जोखीमा ज्स्िकारल्या
जातील त्याबाबतच्या कामाची सिण जबाबिारी त्याुंची रािील.
4. शासकीय हिमा हनिी माफणत हकती जोखीम ज्स्िकाराियाची याबाबत ते
शासनाच्या मान्यतेसाठी िोरर्ात्मक सुचना करतील आहर् या जोखीमाुंची
पुनर्थिमा/सिहिमा तत्िािर हिभागर्ी करतील. त्याुंना प्रिान केलेल्या शक्तीनुसार
ते िािे हनकलात काढतील ि या प्रिान शक्तीपेक्षा जास्त रकमाुंच्या िाव्याबाबत
शासनाकडे हशफारस करतील.
5. सिणसािारर् हिमा हनिीच्या हिशोबाुंचे सुंकलनास ते जबाबिार राितील तसेच या
हनिीचे जमाखचण , ताळे बुंि याुंची लेखा परीक्षा करुन घे ण्यास जे जबाबिार राितील.
6. सिणसािारर् हिमा व्यिसाय हिकास, हिमा व्यिसाय सुंबुंिीत हिहिि बैठका,
पहरषिा ि चचासत्रे आिींना उपज्स्र्त रिार्े.
7. शासकीय मालमत्तेच्या हिम्याबाबत िोरर्हनज्चचती
8. पुनर्थिमा /सिहिमा प्रकरर्े िाताळर्े ि िुय्यम अहिकाऱ्याुंना प्रत्यायोहजत केलेल्या
शक्तींच्या मयािे बािे रील हिमापत्रे हनगणहमत करर्े.
9. रु. 5 कोटी पयंतचे हिमािािे हनकालात काढर्े ि रु. 5 कोटीिरील हिमा
िाव्याुंची छाननी करुन सिर प्रकरर्े शासनास सािर करर्े.
10. पहरक्षीत लेखाुंिर आिाहरत सिणसािारर् हिमा हनिीच्या कामकाजाचा िार्थषक
अििाल सािर करण्यास ते जबाबिार राितील.
11. शासनाच्या हनर्णयाप्रमार्े हिमा हनिीतील हशल्लक गुुंतिण्याबाबत योग्य अशी
व्यिस्र्ा करण्यास ते जबाबिार राितील.

या पिाच्या कतणव्य ि जबाबिा-या
खालील सेिाप्रिेश हनयमानुसार
आिे त.

1

हिमा सुंचालक
(राजपचित/गट-अ)

सेिाप्रिेश हनयम-1981
भारताचे सुंहििान क्र.डीओआय1175/
116/
एडीएम-5च्या
अनुच्छे ि 309च्या परुं तुका द्वारे प्रिान
करण्यात आलेल्या अहिकाराुंचा
िापर करुन
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सि हिमा सुंचालक
(राजपचित/गट-अ)

1. सिणसािारर् हिमा हनिीचे प्रमुख म्िर्ून काम पाितील ि हिशेषकरुन पुनर्थिमा
आहर् हिमा हिकासाबाबत काम पिार्े.
2. हिमा सुंचालनालयातील सिणसािारर् हिमा व्यिसायाचे प्रशासन पिाार्े.
3. हिमा सुंचालनालयातील आगहिमा शाखा, सागरी हिमा शाखा, सुंकीर्ण
हिमाशाखा, लेखा शाखा, अुंतगणत लेखा परीक्षर् शाखा, प्रशासन शाखा इत्यािी
हिमा / प्रशासहनक शाखाुंचे कामािर िे खरे ख.
4. शासकीय हिमा हनिीच्या हिमा व्यिसायामिील सिहिमा ि पुनर्थिमा व्यिसाय
िाताळर्े.
5. शासनाने प्राहिकृ त केलेल्या हित्तीय शक्तींचे मयािे त हिमापत्रे हनगणहमत करण्याची
तसेच हिमा िािे हनकाली काढण्याची जबाबिारी रािील.
6. हित्तीय अहिकारक्षेत्राबािे रील हिमा प्रकरर्े तसेच हिमािािा प्रकरर्े तपासून,
त्याुंची छाननी करुन त्यािर अहभप्राय / हशफारशी सुचिून ती िहरष्ट्ठ
अहिकाऱ्याुंकडे सािर करर्े.
7. हिमा सुंचालनालयातील ज्या हिमा शाखाुंचे हनयुंत्रर् सोपहिले असेल त्या शाखाुंचे
लेख्याच्या ताळमेळास अुंहतम रुप िे ण्याची जबाबिारी असेल.
8. त्याुंचे िाताखालील अहिकारीिगास ि कमणचारी िगास आिचयक ते मागणिशणन
करर्े.
9. हिमाहनिीस हिमािप्तत्याद्वारे हमळर्ाऱ्या मिसुलाची िसुली यर्ायोग्यपर्े िोत
आिे यािर लक्ष ठे िर्े.
10. कोर्त्या मालमत्तेचा / जोहखमेचा हिमा उतरहिर्े आिचयक आिे ि त्यािर काय
िराने हिमािप्तता आकारला जािा याबाबत शासनास मागणिशणन करर्े.
11. अुंतगणत लेखा तपासर्ीची कायणपध्िती हनज्चचत करर्े ि हनयतकाहलक अुंतगणत
लेखा परीक्षर् करिून घेर्ेची जबाबिारी. अुंतगणत लेखा परीक्षर् शाखेचे कामािर
िे खरे ख ठे िर्े.
12. हिमा सुंचालनालयातील लेख्याचे कामािर तसेच अर्णसुंकल्पीय तरतुिीचे
कामी/कायणक्रम अुंिाजपत्रक बनहिण्याच्या कामािर िे खरे ख ठे िर्े, हिहिि लेखा
आक्षेपाुंचे हनराकरर् करर्े तसेच लोकलेखा सहमतीच्या आक्षेपाुंचे हनराकरर्
करर्े.
13. हिमा सुंचालक याुंना िै नुंहिन कामकाजात सिाय्यभूत रािर्े.
14. हिहिि हिमाशाखाुंतील अहभलेख, उिािरर्ार्ण हिमािप्तत्याची नोंिििी, हिमा
िाव्याुंची नोंिििी, याुंची िेळोिेळी तपासर्ी करुन ते यर्ायोग्यहरतीने ठे िले जात
असल्याची खात्री करुन घे र्े.
15. हिमा सुंचालकाुंनी िेळोिेळी सोपहिलेली अन्य कतणव्ये पार पाडर्े.

या पिाच्या कतणव्य ि जबाबिा-या
खालील सेिाप्रिेश हनयमानुसार
आिे त.
सेिाप्रिेश हनयम-1987
भारताचे सुंहििान क्र.डीओआय1183/
सीआर-2/84/एडीएम5च्या अनुच्छे ि 309च्या परुं तुका द्वारे
प्रिान
करण्यात
आलेल्या
अहिकाराुंचा िापर करुन
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उपहिमा सुंचालक
(राजपचित/गट-अ)

1. हिमा सुंचालनालयातील सिणसािारर् हिमा व्यिसायाचे प्रशासन.
2. हिमा सुंचालनालयातील आगहिमा शाखा, सागरी हिमा शाखा, सुंकीर्ण
हिमाशाखा, लेखा शाखा, अुंतगणत लेखा परीक्षर् शाखा, प्रशासन शाखा इत्यािी
हिमा / प्रशासहनक शाखाुंचे कामािर िे खरे ख.
3. शासकीय हिमा हनिीच्या हिमा व्यिसायामिील सिहिमा ि पुनर्थिमा व्यिसाय
िाताळर्े.
4. शासनाने प्राहिकृ त केलेल्या हित्तीय शक्तींचे मयािे त हिमापत्रे हनगणहमत करण्याची
तसेच हिमा िािे हनकाली काढण्याची जबाबिारी रािील.
5. हित्तीय अहिकारक्षेत्राबािे रील हिमा प्रकरर्े तसेच हिमा िािा प्रकरर्े तपासून,
त्याुंची छाननी करुन त्यािर अहभप्राय / हशफारशी सुचिून ती िहरष्ट्ठ
अहिकाऱ्याुंकडे सािर करर्े.
6. हिमा सुंचालनालयातील ज्या हिमा शाखाुंचे हनयुंत्रर् सोपहिले असेल त्या शाखाुंचे
लेख्याच्या ताळमेळास अुंहतम रुप िे ण्याची जबाबिारी असेल.
7. त्याुंचे िाताखालील अहिकारी िगास ि कमणचारी िगास आिचयक ते मागणिशणन
करर्े.
8. हिमाहनिीस हिमािप्तत्याद्वारे हमळर्ाऱ्या मिसुलाची िसुली यर्ायोग्यपर्े िोत
आिे यािर लक्ष ठे िर्े.
9. कोर्त्या मालमत्तेचा/जोहखमेचा हिमा उतरहिर्े आिचयक आिे ि त्यािर काय
िराने हिमािप्तता आकारला जािा याबाबत शासनास मागणिशणन करर्े.
10. अुंतगणत लेखा तपासर्ीची कायणपध्िती हनज्चचत करर्े ि हनयतकाहलक अुंतगणत
लेखा परीक्षर् करिून घेर्ेची जबाबिारी. अुंतगणत लेखा परीक्षर् शाखेचे कामािर
िे खरे ख ठे िर्े.
11. हिमा सुंचालनालयातील लेख्याचे कामािर तसेच अर्णसुंकल्पीय तरतुिीचे कामी
/ कायणक्रम अुंिाजपत्रक बनहिर्ेचे कामािर िे खरे ख ठे िर्े, हिहिि लेखा आक्षेपाुंचे
हनराकरर् करर्े तसेच लोकलेखा सहमतीच्या आक्षेपाुंचे हनराकरर् करर्े.
12. हिमा सुंचालक ि सि हिमा सुंचालक याुंना िैनुंहिन कामकाजात सिाय्यभूत रािर्े.
13. हिहिि हिमाशाखाुंतील अहभलेख, उिािरर्ार्ण हिमािप्तत्याची नोंिििी, हिमा
िाव्याुंची नोंिििी, याुंची िेळोिेळी तपासर्ी करुन ते यर्ायोग्यहरतीने ठे िले जात
असल्याची खात्री करुन घे र्े.
14. हिमा सुंचालक अर्िा सि हिमा सुंचालकाुंनी िेळोिेळी सोपहिलेली अन्य कतणव्ये
पार पाडर्े.

या पिाच्या कतणव्य ि जबाबिा-या
खालील सेिाप्रिेश हनयमानुसार
आिे त.
सेिाप्रिेश हनयम-1982
भारताचे सुंहििान क्र.डीओआय1180/ सीआर-3641/एडीएम-5
च्या अनुच्छे ि 309च्या
परुं तुका द्वारे प्रिान करण्यात
आलेल्या अहिकाराुंचा िापर करुन
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सिायक हिमा सुंचालक
(राजपचित/गट-अ)

5

6

लेखाहिकारी (ग़ट-अ)

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक
अहिकारी
(राजपचित/गट-ब)

1. प्रत्यायोहजत शक्तीनुसार हिमापत्रे हनगणहमत करर्े.
2. प्रत्यायोहजत शक्तीनुसार िािे हनकालात काढर्े.
3. प्रत्यायोहजत शक्तींच्या बािे रील िमी हिमा ि िािा प्रकरर्ाुंची छाननी करुन ती
िहरष्ट्ठ अहिकाऱ्याुंना सािर करर्े.
4. हिमापत्रे ि इतर प्रस्तुत कागिपत्रे व्यिज्स्र्तहरत्या पहररहक्षत केल्याची खात्री करर्े.
5. नेमन
ू हिलेल्या उपहिभागाुंच्या लेख्याुंचा मेळ घालर्े
6. सिणसािारर् हिमा लेख्याचे सुंकलन करर्े.
7. आिचयकता भासल्यास हिमा सुंचालनालयाचे आिरर् ि सुंहितरर् अहिकारी
म्िर्ून काम करर्े.
8. हिमा सुंचालनालयातील ज्या हिमा शाखाुंचे हनयुंत्रर् सोपहिले असेल त्या शाखाुंचे
लेख्याच्या ताळमेळास अुंहतम रुप िे ण्याची त्याची जबाबिारी असले.
9. त्याचे िाताखालील अहिकारीिगास ि कमणचारी िगास आिचयक ते मागणिशणन
करर्े
10. िहरष्ट्ठ अहिकाऱ्याुंनी िेळोिेळी सोपहिलेली अन्य कतणव्ये पार पाडर्े.

या पिाच्या कतणव्य ि जबाबिा-या
खालील सेिाप्रिेश हनयमानुसार
आिे त.

1. हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुुंबई या कायालयातील अर्णसुंकल्पाहिषयीची
सिण कामे/कतणव्ये ि जबाबिा-या.
अ. अर्णसुंकल्पीय अुंिाज (budget estimate)
ब. आठमािी सुिारीत अुंिाज (revise estimate)
क. अुंिाजपत्रक (performance budget)
2. लेखा ि नोंिर्ी शाखेचा कायणभार ि लेखाहिषयक सिण कामे/कतणव्ये
ि जबाबिा-या
3. रोख शाखेचा कायणभार ि जबाबिारी
4. हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुुंबई या कायालयातील खरे िी ि
हिक्रीहिषयक बाबींची सिण कामे ि जबाबिारी
5. याव्यहतहरक्त हिभागप्रमुख म्िर्ून हिमा सुंचालक याुंनी नेमन
ू हिलेली इतर कामे,
कतणव्ये ि जबाबिा-या.

िे पि प्रहतहनयुक्तीने भरले जाते.

1. कायणरत असलेल्या कायासनाचे /शाखेचे प्रमुख म्िर्ून कतणव्ये साुंभाळतील.
2. त्याुंच्या हनयुंत्रर्ाखालील कायासनातील/शाखेतील कमणचाऱ्याुंच्या कामािर
िे खरे ख ठे िर्े ि कामाचे सिणसािारर् पयणिेक्षर् करर्े.
3. त्याुंच्या पयणिेक्षर्ाखालील कमणचाऱ्याुंना कायासनातील/शाखेतील कामाच्या
अनुषुंगाने मागणिशणन करर्े.
4. प्रत्यायोहजत करण्यात आलेल्या हित्तीय अहिकारानुसार/ प्रशासकीय
अहिकारानुसार हिमा हिषयक कागिपत्रे/हिमा पत्रक/हिमा ज्स्िकारपत्रे हनगणहमत
करर्े ि हिमा िािे हनिारीत करर्े.

या पिाच्या कतणव्य ि जबाबिा-या
खालील सेिाप्रिेश हनयमानुसार
आिे त.
सेिाप्रिेश हनयम-1982
भारताचे सुंहििान क्र.डीओआय1180/ सीआर-3641/एडीएम-5
च्या अनुच्छे ि 309च्या परुं तुका द्वारे

सेिाप्रिेश हनयम-1982
भारताचे सुंहििान क्र.डीओआय1180/ सीआर-3641/एडीएम-5
च्या अनुच्छे ि 309च्या परुं तुका द्वारे
प्रिान
करण्यात
आलेल्या
अहिकाराुंचा िापर करुन

शासन हनर्णय क्रमाुंक:
हिमासुं 1007/ प्र.क्र.55 /शा.िमी,
हिनाुंक 31.01.2008 ि हिमासुं
1007/प्र.क्र.55/हिमा
प्रशासन,
हिनाुंक 12.01.2009.

12
करण्यात
आलेल्या
5. प्रत्यायोहजत करण्यात आलेल्या हित्तीय अहिकारानुसार/ प्रशासकीय प्रिान
अहिकारानुसार हिमा हिषयक कागिपत्रे/हिमा पत्र/हिमा ज्स्िकारपत्रे हनगणहमत अहिकाराुंचा िापर करुन
करर्े ि हिमा िािे हनिारीत करर्े.
6. प्रत्यायोहजत केलेल्या हित्तीय अहिकार/प्रशासकीय अहिकार कक्षेत
येत नसलेली िहरष्ट्ठ अहिकारी याुंना सुपिू ण कराियाची हिमा ज्स्िकार प्रकरर्े/
हिमा पत्र/ हिमा िािा प्रकरर्े याुंची छाननी करर्े.
7. हिमा अहिहनयम तसेच अन्य साुंहिहिक हनयमाखाली येर्ारी िैिाहनक
स्िरुपातील प्रकरर्े/प्रपत्रे तयार करण्याकरीता िहरष्ट्ठ अहिकाऱ्याुंना मित करर्े.
8. िरीष्ट्ठ अहिकाऱ्याुंच्या हनिे शानुसार हिमा हिषयक कामकाजाचे आिचयक ते
साुंज्ख्यकी तक्ते पहरक्षीत करर्े.
9. हिमा ज्स्िकार हिषयक/हिमा पत्र/हिमा िािा हिषयक तसेच अन्य िस्त ऐिजाुंचे
पहररक्षर् करण्याची काळजी घे र्े.
10. हनयुंत्रर्ाखालील कायासनाचे /शाखेतील लेखा हिषयक ताळमेळाचे काम
जबाबिारीने पूर्ण करर्े.
11. प्रकरर्े परत्िे नेिमीच्या कामाव्यहतहरक्त िरीष्ट्ठ अहिकारी याुंचेकडू न सोपहिण्यात
येर्ारी हिशेष स्िरुपाची कामे पार पाडर्े.
12. सिणसािारर् हिमा हनिीचे लेखे पूर्ण करण्याच्या कामकाजािर पयणिेक्षर् करर्े.
13. आिचयकता भासल्यास हिमा सुंचालनालयाचे आिरर् ि सुंहितरर् अहिकारी
म्िर्ून काम करर्े.

7

ताुंहत्रक सिाय्यक
(अराजपचित/गट-क)

1. हिमापत्रे, क्षहततारर्पत्रे, अग्रेषर्े, हिमाप्रमार्के ि इतर हिम्यासुंिभातील
िस्तऐिज तयार करर्े.
2. हटपण्या ि सिणसािारर् पत्रव्यििार, लेखा मेळ करर्े.
3. आिचयक भासेल त्या त्या िेळी आिारसामग्रीचे सुंकलन करर्े.
4. हनयतकालीक साुंहिहिक सत्राुंची ि इतर हििरर्पत्रे यासाठी आकडे िारीचे
सुंकलन करुन ती पाठहिर्े.
5. सिणसािारर् हिमािािे छाननी करर्े. पुनर्थिमा व्यिस्र्ेबाबत पत्रव्यििार करर्े.
6. हिमा िाव्याुंची छाननी करर्े ि त्यास अुंहतम स्िरुप िे र्े.
7. हिमेिाराुंच्या कायालयास प्रत्यक्ष भेटी िेऊन िािे हनकालात काढण्याच्या िृष्ट्टीने
कागिपत्रे प्राप्तत करर्े.
8. हिमेिाराुंच्या कायालयाुंना प्रत्यक्ष भेटी िेऊन त्याुंना हिमा जोखीम ि
हिमािाव्याबाबत येर्ा-या अडचर्ींचे हनराकरर् जागच्या जागी करर्े.
9. हिमािप्तता िसुली कायण.

या पिाच्या कतणव्य ि जबाबिा-या
खालील सेिाप्रिेश हनयमानुसार
आिे त.
सेिाप्रिेश हनयम-2001
भारताचे सुंहििान ú.PRAVINI1089/ CR-555/88/HAMI च्या
अनुच्छे ि 309च्या परुं तुकाद्वारे प्रिान
करण्यात आलेल्या अहिकाराुंचा
िापर करुन
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8

रोखपाल
(अराजपचित/गट-क)

9

हलहपक – टुं कलेखक
(अराजपचित/गट-क)

1. हिमा व्यिसायाची रोख रक्कम ि िनािे श ज्स्िकारुन कोषागारात (हरझव्िण बँक)
भरर्े.
2. िेतनाची रक्कम कोषागारातून आर्ून त्याचे कमणचारीिृुंि सुंहितरर् करर्े, तसेच
तृतीय पक्षकाराुंच्या रकमाुंचे सुंहितरर् करर्े.
3. बृिन्मुब
ुं ई बािे रील हिमेिाराुंच्या सिणसािारर् हिमािािे ि आयुर्थिमा िािे/कजण
प्रिानाुंचे िनािे श कोषागारात जमा करुन त्याबद्दलचे िनाकषण तयार करुन
आर्र्े.
4. रोखपुस्तक, असुंहितरीत रकमा, स्र्ायी अहग्रम, इुंिन अहग्रम आिी नोंििह्ाुंचे
योग्यहरत्या पहररक्षर् करर्े.
5. अिणपगारी ि असािारर् रजाुंबाबतची िसूली करुन ती कोषागारात भरर्े.
6. आयुर्थिमा िप्तते, टपाल खाते, साििी ठे िी/आिती ठे िी, सिकारी बँक िसूली
आिींची कमणचारीिृिाुंच्या िेतनातून िसूली करुन ती सुंबुंहित सुंस्र्ाकडे भरर्े.

कतणव्य ि जबाबिा-या सुंबुंहित
पिाुंच्या सेिाप्रिेश हनयमाुंशी सुंलग्न
आिे त.

1. हिमा व्यिसाय नोंि िह्ाुंचे पहररक्षर् हिमापत्रे ि इतर िस्तऐिज आहर् अग्रेषर्पत्रे
ि हिमापत्रे/अहिपत्राुंसोबत पाठिाियाची सिपत्रे टुं कहलहखत करुन घे ऊन ती मूळ
प्रारुपाुंबरोबर ताडू न पािर्े.

िगण-3 मिील प्रर्म पि असल्यामुळे,
मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या
माफणत सामान्य प्रशासन हिभागाच्या
हशफारशीनुसार हनयुक्त्या केल्या
जातात.

2. ताुंहत्रक सिाय्यकास मेळ कायात मित करर्े.
3. पूिीची कागिपत्रे ि हिमापत्रे शोिर्े.
4. हिमािप्तत्याुंची नोंििह्ात नोंि घेर्े.
5. ताुंहत्रक सिायकास साुंज्ख्यकी कायात मित करर्े.
6. आिक-जािक ि प्रस्तुत नोंििह्ाुंचे पहररक्षर्.
7. टुं कलेखकाुंच्या कायाचे पयणिेक्षर् करर्े.
8. मित्िाची कागिपत्रे टुं कहलहखत करर्े.
9. हटपण्या,प्रारुपे,हिमापत्रे,क्षहततारर्पत्रे,अग्रेषर्े आिी टुं कहलहखत करर्े.
10. िेतन िे यके, पूरक िे यके ि हिमा व्यिसायाशी हनगडीत िे यके तयार करर्े.
11. सिणसािारर् भहिष्ट्य हनिाि हनिी लेखे तयार करर्े.
12. सिण िसूली नोंि िह्ा, िे यक नोंििह्ा ह्ाुंचे योग्यहरत्या पहररक्षर् करर्े.
13. अहििान ि लेखा कायालयाचा ि मिालेखाकार कायालय याुंचेशी खचण लेख्याुंचा
मेळ घालर्े.
14. सेिा पुस्तकाुंचे पहररक्षर् ि लेखा परीक्षा आक्षेपाुंचे हनराकरर्.
15. िेतन/भत्याुंचे अुंिाजपत्रक तयार करर्े.

10.

िािनचालक
(अराजपचित/गट-क)

कायालयीन िािन चालिर्े, िे खभाल करर्े, आिचयक तेव्िा िािनाच्या ज्स्र्तीबाबत
अििाल िेर्े. लॉगबूक नोंिििीमध्ये नोंिी घेर्े.

कतणव्य ि जबाबिा-या सुंबुंहित
पिाुंच्या सेिाप्रिेश हनयमाुंशी सुंलग्न
आिे त.
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11.

िप्ततरी

1. नस्तीचे योग्यहरत्या पहररक्षर् करर्े ि आिचयक तेव्िा त्या सुंबुंहित शाखाुंना
उपलब्ि करुन िेर्े.
2. हिमापत्रे ि अग्रेषर्े, हिमाप्रमार्के, क्षहततारर्पत्रे आिींचे अहभरक्षर् करर्े.

कतणव्य ि जबाबिा-या सुंबुंहित
पिाुंच्या सेिाप्रिेश हनयमाुंशी सुंलग्न
आिे त.

सुंबुंहित कमणचाऱ्याुंनी साुंहगतलेली कामे करर्े, हशपायाुंिर पयणिक्ष
े र् करर्े.

कतणव्य ि जबाबिा-या सुंबुंहित
पिाुंच्या सेिाप्रिेश हनयमाुंशी सुंलग्न
आिे त.

1. अहिकारी ि कमणचाऱ्याुंनी साुंहगतलेली कामे करर्े
2. सिणसािारर्पर्े कायालयात स्िच्छता ठे िर्े ि नेिमीची कतणव्ये पार पाडर्े.

या पिाच्या कतणव्य ि जबाबिा-या
खालील सेिाप्रिेश हनयमानुसार
आिे त.
GAD Resolution No. RTR1065/D, dt. 25.8.1965

झेरॉक्स महशन चालक

1. कायालयास लागर्ाऱ्या झेरॉक्स प्रती काढू न िेर्े

(अराजपचित/गट-ड)

2. आिचयकतेनस
ु ार अन्य कामे करर्े

या पिाच्या कतणव्य ि जबाबिा-या
खालील सेिाप्रिेश हनयमानुसार
आिे त.
GAD Resolution No. RTR1065/D, dt. 25.8.1965

(अराजपचित/गट-ड)
12.

नाईक
(अराजपचित/गट-ड)

13.

हशपाई
(अराजपचित/गट-ड)

14.

"ग"
अ.
क्र

पिनाम

फौजिारी - कतणव्ये

कोर्त्या कायद्या/
हनयम/शासनहनर्णय/
पहरपत्रकानुसार

अहभप्राय

कोर्त्या कायद्या/
हनयम/शासनहनर्णय/
पहरपत्रकानुसार

अहभप्राय

हनरुं क
"घ" र् "य"
अ.
क्र

पिनाम

अिणन्याहयक / न्याहयक - कतणव्ये

हनरुं क
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कलम 4 (1) (ख) (तीन)
ननणवय प्रनक्रये तील पयव र्ेक्षण र् जबाबदारीचे उतरदानयत्र् ननश्चचत करुन कायव पध्दतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार / नार्)
कामाचे स्िरुप :
सुंबुंहित तरतूि
अहिहनयमाचे नाुंि }
हनयम

शासन हनर्णय }
पहरपत्रके
कायालयीन आिे श

राज्य शासकीय हितसुंबुंि असलेल्या मालमत्तेचा सािारर् हिमा व्यिसाय
हिमा हनयामक ि हिकास प्राहिकरर् (केंद्र शासन) - Insurance Regulatory & Development Authority (I.R.D.A.). तसेच केंद्र शासनाने
हिनुंक 01.01.2007 पासून हिमाव्यिसायाचे डी-टॅहरकफग (De-Tariff) केले आिे . त्यामुळे आता पूिीच्या प्रशुल्क सल्लागार सहमतीने (Tariff
Advisory Committee) हनिाहरत केलेले प्रशुल्क िर अज्स्तत्िात नािीत. िी बाब हिचारात घेऊन हिमा सुंचालनालयाने हिमािप्तता िरहनिारर् सहमती
गहठत करून हिमािप्तत्याचे िर हनज्चचत केले आिे त. मात्र प्रशुल्क सल्लागार सहमतीने हिहित केलेली हिमाप्रस्तािपत्रे, हिमापत्रे, हिमापत्राुंच्या अटी ि
शती या हिमा व्यिसायातील जोखीम स्िीकारण्यासाठी तशााच स्िीकृ त केलेल्या आिे त.
शासन स्तरािर शासकीय हिमा हनिीच्या हिमा व्यििाराच्या व्यिस्र्ापनेसाठी हनयम / हनकष / अहिहनयम तयार करण्याुंत आलेले नािीत.
मुंत्रालयातील कामाच्या स्िरूपापेक्षा हिमा व्यिसायाचे काम हभन्न स्िरूपाचे असल्याने शासनाने शासकीय हिमा हनिीच्या व्यिस्र्ापनासाठी हिनाुंक
01.09.1972 रोजी "हिमा सुंचालनालय" िी स्ितुंत्र आस्र्ापना हित्त हिभागाच्या प्रशासकीय हनयुंत्रर्ाखाली हनमार् केली. शासनाने िेळोिेळी हनगणहमत
केलेल्या हिहिि शासन हनर्णय / पहरपत्रकाुंनस
ु ार शासकीय हिमा हनिीमाफणत हिमा व्यििार हिमा व्यिसायातील प्रचहलत पद्धतींचा अभ्यास करून
िाताळले जातात. शासकीय हिमा हनिी िी राज्य शासनाची स्ियुंहिमा योजना असून केिळ शासकीय / हनमशासकीय सुंस्र्ा अर्िा ज्या सुंस्र्ाुंमध्ये
ककिा मुंडळाुंमध्ये राज्य शासनाचे भागभाुंडिल, कजण ककिा िमी या स्िरूपात हित्तीय हितसुंबुंि गुुंतले आिे त अशा सुंस्र्ाुंच्या हिमा जोखमी स्िीकारल्या
जातात. त्यामुळे शासकीय हिमा हनिीचे काम स्पिात्मक नसून केिळ मयाहित मक्तेिारी स्िरूपाचे आिे . शासनाच्या सिण हिभागाुंनी / कायालयाुंनी
तसेच शासनाच्या अप्रत्यक्ष हनयुंत्रर्ाखालील सिण मुंडळे , मिामुंडळे , नगरपाहलका, मिानगरपाहलका, हिद्यापीठे इत्यािींनी शासकीय हिमा हनिीकडे
हिमािप्तता भरून हिमा उतरहिर्े िी हित्तीय हशस्तीची बाब आिे . शासकीय हिमा हनिीला हिमाव्यिसाय िाताळर्ी/हिकहसत करण्यासाठी एजुंट /
ब्रोकर/हिकास अहिकारी या स्िरूपाची युंत्रर्ा शासन स्तरािरुन उपलब्ि करुन िे ण्यात आलेली नािी. उपरोक्त सुंबुंहित सुंस्र्ाुंनी / आस्र्ापनाुंनी
शासकीय हिमा हनिीकडे हिमा उतरहिला नािी तर शासनाच्या हिनाकर मिसुलाचे नुकसान झाले असे समजण्यात येऊन सुंबुंहित सुंस्र्ाुंिर हित्तीय
गैरहशस्तीची कायणिािी शासन हनर्णयानुसार िोऊ शकते. तर्ाहप अद्यापपािेतो शासनस्तरािर यासाठी हनयम / मागणिशणक तत्त्िे,अहिहनयम अर्िा
स्ितुंत्र युंत्रर्ा हनमार् करण्यात आलेली नािी.
न्यायालयीन प्रकरर्ाुंबाबत प्रशासकीय हिभागाच्या मान्यतेने शासनाच्या हििी ि न्याय हिभागाचा िेळोिळी सल्ला घेण्यात येतो. मोटार अपघात हिमा
िािा न्यायाहिकरर्, उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयीन प्रकरर्े िाताळण्यासाठी स्ितुंत्र युंत्रर्ा शासनाने शासकीय हिमा हनिीकडे हनमार् केलेली
नािी. सिण हिमा व्यििार स्ियुंहिमा योजनेअुंतगणत िाताळले जातात. त्यामुळे सन 1951 पासून हजल्िा सरकारी िकील ि अन्य सरकारी िहकलाुंच्या
सेिा उपयोगात घेऊन न्यायालयीन कामकाज केले जात आिे .
शासन हनर्णय क्रमाुंक सुंकीर्ण-2017/प्र.क्र.48/हिमा प्रशासन हि.01.03.2019 अन्िये हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, या आस्र्ापनेस नागपुर
प्रािे हशक कायालय सुरु करण्यास प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली असुन हि.23.09.2019 पासुन जुने सहचिालय, पहिला माऴा, खॊली क्र.102,
नागपुर 411 001 येर्े सिर प्रािेहशक कायालयाचे कामकाज सुरु आिे .
सिणसािारर् हिमाव्यिसाय िाताळताना हिमा व्यिसायातील प्रचहलत असलेल्या पध्ितीचा अिलुंब केला जातो. कोर्त्यािी मालमत्तेची हिमा जोखीम
ज्स्िकारताना आिचयक ती माहिती घेर्े, मालमत्तेच्या मुल्यानुसार ि जोहखमेच्या तीव्रतेनस
ु ार हिमािप्तता िरहनिारर् सहमतीने ठरिून हिलेल्या प्रमाहर्त
िरपत्रकाप्रमार्े हिमािर आकारून हिमापत्रके हनगणहमत करर्े, िेळोिेळी सुिारर्ाुंचा अुंतभाि करर्े. हिमािप्तत्याची रक्कम स्िीकारर्े,
हिमापत्रकाुंखाली उद्भिलेले नुकसान भरपाईचे िािे सिेक्षकाुंच्या मुल्यहनिारर्ानुंतर हिमा पत्रकाच्या अटी ि शतींनुसार ि अनुिान उपलब्ितेनस
ु ार
हनकाली काढण्यात येतात.
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नमुना क
नमुना (अ.
अ.क्र.
1

कामाचे स्र्रुप
निीन हिमा जोहखम ज्स्िकारर्े
अ. प्रस्तािाची छाननी ि हिमािप्तता कळहिर्े

8 हििस

ब. Cover-Note िे र्े ककिा
Certificate of insurance

8 हििस

क. हिमा पॉहलसी िे र्े
(सुंपर्
ू ण तपहशल प्राप्तत झाल्यानुंतर)
2

कालार्िी नदर्स

हिमा पत्राुंिर उद्भिलेले हिमािािे
अ. सिेक्षक हनयुक्त करर्े

8 हििस

ब. हिमािािा सिेक्षर् अििाल छाननी

30 हििस

हिमा पत्राुंचे नुतनीकरर् करर्े

सुंबुंहित
1. कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी
2. सिायक हिमा सुंचालक
3. उप हिमा सुंचालक

अनभप्राय
हिमा सुंचालनालयाच्या सुंकेतस्र्ळािर
उपलब्ि असलेल्या हिहित अजान्िये पहरपूर्ण
प्रस्ताि प्राप्तत झाल्यािर प्रस्तािाची छाननी
करर्े ि हिमािप्तत्याची रक्कम अजणिारास
कळहिर्े.

8 हििस

क. हिमािािा स्िीकारर्े ि नुकसान भरपाई रक्कम
प्रिान करर्े
3

कालार्िीसाठी जबाबदार
अनिकारी

अनु क्र.1 नुसार

सुंबुंहित
1. कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी
2. सिायक हिमा सुंचालक
3. उप हिमा सुंचालक

हिमा िाव्या सुंबुंिातील सिण कागिपत्रे,
सिेक्षर् अििाल, हिमुक्ती प्रमार्क इ. प्राप्तत
झाल्यानुंतर अर्णसुंकल्पीय तरतुिींच्या अिीन
रािू न 45 हििस.

िे काम सुध्िा नहिन प्रस्तािािरील हिमा जोखीम ज्स्िकारण्यासारखेच असते.
त्यामुळे अनु क्र.१ प्रमार्ेच कायणपध्िती अिलुंहबण्यात येते.
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कलम 4 (1) (ख) (चार)

नमुना क

नमुना (ब)

नर्मा सांचालनायात होणाऱ्या कामासांबांिी सर्वसामान्यपणे ठरनर्लेली अर्मर्क उद्दीष्टये /प्रकटीकरण
शासन हनर्णयानुसार राज्यातील सिण शासकीय/हनम शासकीय हिभाग/कायालये, हनमशासकीय सुंस्र्ा ि कायालये तसेच शासनाच्या हनयुंत्रर्ाखालील सिण मुंडळे , मिामुंडळे ,
साुंहििहनक सुंस्र्ा, प्राहिकरर्े, मिानगरपाहलका, हजल्िा पहरषिा, नगर पहरषिा, पुंचायत सहमती, ग्राम पुंचायती सिकारी क्षेत्रातील सिण प्रकारच्या सुंस्र्ा इत्यािी त्याुंच्या हिमाहिषयक
गरजा शासकीय हिमाहनिीकडे हिमा उतरिून भागहिर्े िी हित्तीय हशस्तीची बाब म्िर्ून अहनिायण करण्यात आले आिे . अशा प्रकारचा हिमा िरील कायालये अगर सुंस्र्ाुंनी
उतरहिला नसल्यास सुंबुंहित कायालयाुंिर हित्तीय गैरहशस्तीची बाब म्िर्ून कायणिािी करण्याची तरतूि करण्यात आली आिे . हिहिि हिमेिाराकडू न त्याुंची मालमत्ता हिमा सुंरहक्षत
करण्याची मागर्ी त्याुंच्या आिचयकतेनस
ु ार येत असल्याने याबाबत हिमा सुंचालनालयाचे िार्थषक आर्थर्क लक्ष्य ठरहिण्यात आलेले अर्िा हनज्चचत केलेले नािी.

अ.क्र
1.

काम/काये
निीन हिमा जोहखम
ज्स्िकारर्े

कामाचे प्रमार्
•
•
•

2.

हिमा जोखीम
नूतनीकरर् करर्े

•
•
•

आर्थर्क लक्ष्य

हिमािप्तता रोख रक्कम/िनािे श ज्स्िकारर्े. हिमा
Cover-Note िेर्े.
हिमा प्रमार्पत्र िे र्े (Certificate)
हिमा पॉलीसी िेर्े (Policy)

आर्थर्क लक्ष्य नािी.

हिमािप्तता रोख रक्कम/िनािे श ज्स्िकारर्े. हिमा
Cover-Note िेर्े.
हिमा प्रमार्पत्र िे र्े (Certificate)
हिमा पॉलीसी िेर्े (Policy)

आर्थर्क लक्ष्य नािी.

3.

हिमािािे हनकालात
काढर्े

हिमािािे िाखल िोण्याचे प्रमार् हनज्चचत नािी. मात्र िािा
हनकाली काढताना प्रचहलत पध्ित अिलुंहबण्यात येते.

सिेक्षर् अििाल आहर् हिमा िाव्यासुंबुंिी सिण
कागिपत्रे प्राप्तत झाल्यािर अर्ण सुंकल्पतील
तरतुिीनुसार िािे हनकाली काढण्यात येतात.

4.

हिहिि प्रकता
याुंचेकडू न
हिमािप्तत्यापोटी कपात
करुन जमा करण्यात
येर्ारा हिनाकर
मिसूल

सािणजहनक बाुंिकाम हिभाग/हजल्िा पहरषिाा/नगरपाहलका/मिानगरपाहलका/ ग्राम पुंचायती/पुंचायत सहमती/
शासनाच्या प्रत्यक्ष अर्िा अप्रत्यक्ष हनयुंत्रर्ाखालील प्राहिकरर्े याुंच्यामाफणत कुंत्राटी कामे मोठ्या प्रमार्ािर
हभन्न कुंत्राटिाराुंना हिली जातात. शासकीय हिमा हनिीचे कायालय मुुंबई व नागपुर िगळता अन्यत्र नािी. राज्यात
हिहिि हठकार्चे कुंत्राटिाराुंना कुंत्राटी कामाुंचा हिमा उतरहिण्यासाठी मुुंबई व नागपुर येथे सुंपकण करर्े
त्रासिायक ठरते. िी बाब हिचारात घेऊन शासन पहरपत्रकानुसार कुंत्राटी कामाचा हिमा उतरहिण्यासाठी सुंबहुं ित
प्रकत्याकडू न कुंत्राटी कामाच्या िे यकातून िळती करून घेऊन शासकीय हिमा हनिीकडे जमा करण्यात येते.
अशा प्रकारच्या कुंत्राटी कामात प्रत्येक कुंत्राटिारहनिाय हिमापत्र हनगणहमत केले जात नािी. या हिमािप्तत्याच्या
रकमा राज्य शासनास केिळ हिमािप्तत्याच्या स्िरूपात प्राप्तत िोर्ारा हिनाकर मिसूल म्िर्ून जमा केल्या जातात.
अशा प्रकरर्ी हिमािािा उद्भिल्यास हिमानोंिििीतून हिमािप्तता प्राप्तत झाल्याची खात्री करून घेऊन सुंबुंहित
हिमापत्रकाच्या प्रमाहर्त अटी ि शतींच्या अिीन रािू न िािे हनकाली काढण्यात येतात. िी शासनाची स्ियुंहिमा
योजना असल्यामुळे िा मिसूल जमा करर्े राज्य शासनास शक्य िोत आिे . प्राप्तत झालेला हिनाकर मिसूल
अुंहतमतः शासनाच्या हिकास कामाुंसाठी उपलब्ि िोत आिे .

अहभप्राय
शासकीय
हिमाहनिीमाफणत
केिळ शासकीय हिभाग,
कायालये,
हनमशासकीय
कायालये अर्िा शासनाच्या
प्रत्यक्ष
अर्िा
अप्रत्यक्ष
हनयुंत्रर्ाखालील सिण मुंडळे ,
मिामुंडळे ,सुंस्र्ा, प्राहिकरर्े,
सिकारी
क्षेत्रातील
सिण
प्रकारच्या
सुंस्र्ा
याुंच्या
हिमाहिषयक गरजा स्ियुंहिमा
योजने अुंतगणत भागहिल्या
जातात. या कायालयाचा प्रत्यक्ष
जनतेशी सुंबुंि येत नािी. राज्य
शासनाचे काटकसरीचे िोरर्,
हिभागीय अर्िा हजल्िा
स्तरािरील शाखा कायालयाुंचा
अभाि, अपुरे मनुष्ट्यबळ या
बाबी हिचारात घे तल्यानुंतर सन
1998 पासून आिचयक त्या
प्रकरर्ातच हिमापत्रे हनगणहमत
कराियाची कायणिािी केली
जाते.
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कलम 4 (1) (ख) (पाच)

नमुना क

नमुना (ब)

नर्मा सांचालनायाच्या कामासांबांिी र्ापरण्यात ये णारे ननयम, नर्ननयम, शासन ननणवय/पनरपत्रक
अ.
क्र.
1

हिषय
सिणसािारर् हिमा
व्यिसायाचे
सहनयुंत्रर्/हिहनयम

सुंबुंहित अहिहनयम, हनयम शासन हनर्णय/पहरपत्रक क्र.
इत्यािी

अहभप्राय (असल्यास)

हिमा अहिहनयम, 1938, सिणसािारर् हिमा व्यिसाय हिमा अहिहनयम, 1938 ि भारतीय हिमा हनयामक ि हिकास प्राहिकरर्
(राष्ट्रीयीकरर्) अहिहनयम, 1972 ि भारतीय हिमा हनयामक याुंचेकडू न हिमा व्यिसायाचे हनयुंत्रर् केले जाते. शासकीय हिमा हनिी िी
आहर् हिकास प्राहिकरर्, 1999
शासनाची स्ियुंहिमा योजना असून हिमा अहिहनयमाुंतगणत
अपिाहित/सूटप्राप्तत हिमाकार (Exempted Insurer) म्िर्ून काम केले
जाते. त्यामुळे हिमा अहिहनयम/IRDA च्या तरतुिी सुंपर्
ू णपर्े लागू िोत
नािीत. स्ियुंहिमाकार असल्याने राज्य शासनाच्या शासकीय/
हनमशासकीय हिभागाुंचे हिमािारक म्िर्ून हितसुंबुंि जोपासण्याचे काम
या आस्र्ापनेमाफणत केले जाते. स्ियुंहिमायोजने अुंतगणत शासकीय हिमा
हनिीच्या व्यिस्र्ापनासाठी शासन स्तरािर हनयम/अहिहनयम हनिाहरत
केलेले नािीत. त्यामुळे हिमा व्यिसायातील प्रचहलत पद्धतीनुसार/
परुं परे नस
ु ार भारतीय हिमा सुंस्र्ेच्या हिहिि परीक्षाुंसाठी हिहित केलेल्या
अभ्यासक्रम/हिमािप्तता िरहनिारर् सहमतीच्या हशफारसी हिचारात घेऊन
स्ियुंहिमा योजनेचे काम पाहिले जात आिे .
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शासकीय/हनमशासकीय
हिभाग मिामुंडळे , स्िायत्त
सुंस्र्ा (मिानगरपाहलका/
नगरपाहलकानगरपहरषिा)
हजल्िा
पहरषिा,
सिकारी
क्षेत्रातील हिहिि सुंस्र्ा ि
शासनाचे
अर्थर्क
हितसुंबुंि गुुंतलेल्या सिण
प्रकारच्या
मालमत्तेची
हिमा जोखीम ज्स्िकारर्े ि
हिमा सेिा िे र्े.

1. F.D. Resolution No. 3464/33, dtd. 1st May 1952
2. F.D.Resolution No.AIF-2160-XXIV,dtd.1/5/1960
3. F.D.Resolution No.AIF-2165-XXI, dtd. 5/2/1966
4. हि.हि.शा.हन.क्र.अेआयएफ-1970/सुंकीर्ण/21,हि.5.5.70
5. हित्त

हिभाग
शा.हन.क्र.अेआयएफ-2183/सीआर174/83/एडीएम-5, हि.16 जानेिारी, 1984

6. सिकार ि िस्त्रोद्योग हिभाग शा.आिे श क्र. ससाका-

3991/22261/93/3-स, हि.6 नोव्िें बर,1991

7. हित्त

हिभाग
शा.हन.क्र.हिमासुं-1098/प्र.क्र.28/
98/शा.िमी,हि.19 ऑगस्ट, 1998

8. ग्रामहिकास ि जलसुंिारर् हिमा शा.पहर.क्र. हजपर-

2000/प्र.क्र.837/35, हि.8 मे, 2002

9. ग्रामहिकास ि जलसुंिारर् हिमा शा.पहर.क्र. हजपर2000/प्र.क्र.837/परा 8(35), हि.15/9/2003
10. हित्त हिभाग शा.हन.क्र.सुंकीर्ण-2015/प्र.क्र.45/हिमा
प्रशासन हि.4 फेब्रुिारी 2016
11. हित्त हिभाग शा.हन.क्र.सुंकीर्ण-2017/प्र.क्र.19/हिमा
प्रशासन हि.18 फेब्रुिारी 2017
10. हित्त हिभाग शा.हन.क्र.सुंकीर्ण-2017/प्र.क्र.69/हिमा
प्रशासन हि.11 ऑगस्ट 2017

सिर शासन हनर्णयाुंच्या आिारे शासकीय हिमा हनिीचा हिमा व्यििार
िाताळण्यात येतो.
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कलम 4 (1) (ख) (सहा)

नमुना (अ.
नर्मा सांचालनालयाच्या ननयां त्रणाखाली दस्तऐर्जाांच्या प्रर्गाचे नर्र्रण

अ.क्र

िस्ताऐिजाचा प्रकार

हिषय

सुंबुंहित व्यक्ती/पिनाम

व्यक्तीचे हठकार्/उपरोक्त
कायालयात उपलब्ि नसल्यास

1

शासकीय हिमा हनिीचे प्रशासन

आस्र्ापना ि प्रशासकीय कामे

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी
(प्रशासन)

हिमा सुंचालनालय,
िाुंद्रे (पू), मुुंबई - 51 /
प्रािे हशक कायालय, नागपूर

2

हिमािप्तता पािती,
रोख नोंि ििी,
बक
ँ चलन

िनािे श / रोख पध्ितीने हमळर्ारा हिमा
पॉलीसीिरील हिमािप्तता

रोखपाल
आिरर् सुंहितरर् अहिकारी

हिमा सुंचालनालय,
िाुंद्रे (पू), मुुंबई - 51 /
प्रािे हशक कायालय, नागपूर

3

हिमा जोखीम नस्ती ि हिमा
पॉलीसीच्या नोंििह्ा

निीन हिमा स्िीकारर्े, पूिीच्या हिम्याचे
नुतनीकरर् करर्े

ठरिून हिलेल्या शाखा ि त्याुंचे
प्रमुख कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी ि
सिाय्यक हिमा सुंचालक

हिमा सुंचालनालय,
िाुंद्रे (पू), मुुंबई - 51 /
प्रािे हशक कायालय, नागपूर

4

हिमािािा नस्ती ि हिमा िािा
नोंििह्ा

स्िीकारण्यात आलेल्या हिमा जोखीमेिरील
उद्भिलेले हिमािािे

ठरिून हिलेल्या शाखा ि त्याुंचे
प्रमुख कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी ि
सिाय्यक हिमा सुंचालक

हिमा सुंचालनालय,
िाुंद्रे (पू), मुुंबई - 51 /
प्रािे हशक कायालय, नागपूर

िेतन ि भत्ते इ. सिण प्रकारची अर्थर्क िे र्ी,
कायालयीन खचण यर्ोहचत िे यके बनिून
अहििान ि लेखा कायालयास पाठहिर्े

रोख शाखा रोखपाल ि
आिरर् ि सुंहितरर् अहिकारी

हिमा सुंचालनालय,
िाुंद्रे (पू), मुुंबई - 51 /
प्रािे हशक कायालय, नागपूर

5

1. अहिकारी/कमणचारी िेतन ि
भत्ते, इ.
2. हिमािािा नुकसान भरपाई
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कलम 4 (1)(ख) (सहा)

नमुना (ब)
नर्मा सांचालनालयाच्या ननयां त्रणाखाली दस्ताऐर्जाांची र्गवर्ारी

अ.क्र

नर्षय

अनभलेख्याचा प्रकार, इ.
प्रमुख बाबींचा तपशीलर्ार

1.

मुुंबई हित्तीय हनयम 1959
हनयम क्र 52 ि पहरहशष्ट्ट 17
मिील ठळक तरतूिी
अहिकारी/कमणचारी हिषयी
िेतन-भत्ते, सेिा शती,
हनयमानुसार अर्थर्क
लाभ/अहग्रम, प्रिासभत्ता, रजा
प्रिास सिलत, मिाराष्ट्र िशणन
सिलत, हिहिि रजा

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

िार्थषक आस्र्ापना हििरर्पत्रे
आकज्स्मक खचाची नोंिििी
सहिस्तर अर्णसुंकल्पीय अुंिाज
प्रिास भत्ता िे यके ि त्याुंच्या पाित्या
सेिा पुस्तके (मृत्यूनुंतर ककिा सेिाहनिृत्तीनुंतर)
रजा लेखा (मृत्यूनुंतर ककिा सेिाहनिृत्तीनुंतर)
इतर सेिाहनिृत्तीहिषयक कागिपत्रे (सेिाहनिृत्तीनुंतर)
असमर्ण सेिाहनिृत्तीहिषयक कागिपत्रे (सेिाहनिृत्तीनुंतर)
माहसक खचाची हििरर्पत्रे
सेिाहनिृत्तीिेतन िारकाुंचे मत्यणता हििरर्पत्र
ज्याुंच्याबाबतीत सेिापुस्तके ककिा सेिापट ठे िले जात नािीत त्याुंची िेतन िे यके ि पाित्या
ज्या िगण-4 कमणचा-याुंचे सेिापट ठे िले जात नािीत त्याुंची िेतन िे यके ि पाित्या
इतर कमणचा-याुंची िेतन िे यके ि पाित्या
शासन सेिार्ण मुद्रकाुंचे हिशोब
शासन हनर्णय
जडसुंग्रि नोंिििी
िस्तू हनलेखनाबाबतचा पत्रव्यििार
जडसुंग्रि िस्तू खरे िी, त्याुंची मुंजरू ी इत्यािीबाबतचा पत्रव्यििार
लेखन सामुग्रीचे नमुना मागर्ीपत्र
हबलाुंसोबत न पाठहिलेली सिण प्रमार्के
अहग्रम मुंजरू ी आिे श
अुंहतम िेतन प्रमार्पत्र
हकरकोळ रजा रहजस्टर
सेिाहनिृत्ती िेतन मुंजरू ी आिे श ि त्यासुंबिातील प्रार्हमक कागिपत्रे
िक्षतारोि हिषय

सुरनक्षत ठे र्ण्याचा
कालार्िी (र्षव)
35
5
5
3
5
3
25
5
2
5
35
45
6
5
कायमचे
5
5
1
कायमचे
5
5
1
1
5
3
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2.

हिमा हनयम 1939
हिमा व्यिसाय /व्यििार

अ. 1. हिमा नोंिििी, हिमािािा नोंिििी
हिमा हिषयक शासनाने हनगणहमत केलेले शासन हनर्णय, पहरपत्रक,इ.
कायालयीन आिे श

ब.

कायम स्िरुपी

2. ऑडीट हरपोटण ि बॅलन्स हशट

कायम स्िरुपी

3. हरटे न्शन टे बल्स
4. कायम स्िरुपी सिहिमा/पुनणहिमाबाबतचे करारपत्र, आिे श, इ.

कायम स्िरुपी
कायम स्िरुपी

5. मित्िाचे हिमा व्यिसायाबाबत घे तलेले हनर्णय

कायम स्िरुपी

हिमा हनयमानुसार हिमािािा हनकाली काढल्यानुंतर हिमा िाव्याुंहिषयीची कागिपत्रे, सिेक्षर्
अििाल ि मुल्यहनिारर् अििाल, इ. जतन करण्याबाबतची मागणिशणक तत्िे खालीलप्रमार्े
1. हनकाली हिमािाव्याची रक्कम रु.5000/- पेक्षा कमी असल्यास
2. हनकाली हिमािाव्याची रक्कम रु.5000/- पेक्षा जास्त परुं तू रु.20000/- पेक्षा कमी
3. हनकाली हिमािाव्याची रक्कम रु.20000/- पेक्षा जास्त परुं तू रु.100000/- पेक्षा कमी
4. हनकाली हिमािाव्याची रक्कम रु.100000/- पेक्षा जास्त

क. 1. हिमािप्तत्याची रक्कम पुर्ण प्राप्तत झाल्यास ि हिमापत्रकाखाली हिमािािा िाखल न झाल्यास
हिमाज्स्िकार पत्रकाच्या प्रती/हिमापत्रके, त्यासुंबुंिीची कागिपत्रे तसेच
पुनर्थिमा/सिहिमा
पध्ितीखालील हिमापत्रके

3 िषे
5 िषे
7 िषे
12 िषे
(िरील कालाििी
हिमा- िािा हनकाली
काढल्याच्या
हिनाुंकापासून
िरण्यात यािा)
5 िषे

2. सिणसािारर् पत्रव्यििार

5 िषे

3. माहसक अििाल, इ.

5 िषे

4. हिमा ज्स्िकारण्याबाबतची कागिपत्रे ज्याुंचा िे त,ू
कालाििीकरीता ग्रािय िोती अशी कागिपत्रे, पत्रव्यििार

कायण

सुंपल्यानुंतर

क्षहर्क

1 िषे

23

कलम 4 (1) (ख) (सात)
नर्मा सांचालनालयात कोणताही िोरणात्मक ननणवय घेण्यापूर्ी ककर्ा त्याची कायालयात अांमलबजार्णी करण्यापूर्ी जनतेशी अर्र्ा जनतेच्या
प्रनतननिींशी चचा करण्याबाबत अश्स्तत्र्ात असलेल्या व्यर्स्र्ेचा तपनशल
अ.क्र

सल्ला मसलतीचा हिषय

कायणप्रर्ालीचे हिस्तृत िर्णन

कोर्त्या
अहिहनयमा/हनयमा/
पहरपत्रकाद्वारे

पुनरािृत्तीकाल

शासकीय हिमाहनिीमाफणत केिळ राज्य शासनाच्या हनयुंत्रर्ाखालील शासकीय/हनमशासकीय हिभाग, कायालये ि सुंस्र्ा याुंच्याच हिमाहिषयक गरजा भागहिण्याचे
काम केले जाते. त्यामुळे जनसामान्याुंशी र्ेट सुंपकण येत नािी.
सिणसािारर् हिमा व्यिसाय िा हिमा अहिहनयम, भारतीय हिमा हनयामक ि हिकास प्राहिकरर् (Insurance Regulatory and Development Authority
(I.R.D.A)) ि प्रशुल्क सल्लागार सहमती (Tarrif Advisory Committee (T.A.C.)) नी घालून हिलेल्या मागणिशणक तत्िािर तसेच केंद्र शासनाने हिनाुंक
01.01.2007 पासून हिमा व्यिसायाचे डी-टॅहरकफग केल्यामुळे हिमा सुंचालनालयात स्र्ाहपत करण्यात आलेल्या हिमािप्तता िरहनिारर् सहमतीच्या हशफारशींनुसार,
हिमा व्यिसायातील प्रचहलत पद्धतींनुसार ि या कायालयातील हिमा व्यििार िाताळण्याच्या परुं परे नस
ु ार शासनाचा स्ियुंहिमा व्यििार िाताळला जातो. िी एक
िाहर्ज्यक सेिा असल्यामुळे जनसामान्याुंशी सल्लामसलत करता येत नािी. केंद्र शासनाने हि.1.1.2007 पासून हिमा व्यिसायाचे हड-टॅहरकफग केल्यामुळे हिमा
सुंचालनालयात हिमािप्तता िर हनिारर् सहमती गठीत करण्यात आली आिे . या सहमतीच्या हशफरशीनुसार/हिमा व्यिसायातील प्रचलीत पध्ितीनुसार ि या
कायालयातील हिमा व्यििार िाताळण्याच्या परुं परे नस
ु ार शासनाच्या स्ियुंहिमा योजनेचा व्यििार िाताळला जात आिे . भारतीय हिमा सुंस्र्ेच्या हिहिि परीक्षाुंसाठी
हिहित केलेल्या अभ्यासक्रमाचा मागणिशणक तत्ि म्िर्ून उपयोग केला जातो.
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कलम 4 (1) (ख) (आठ)

नमुना (अ.
नर्मा सांचालनालयातील सनमत्या, पनरषदा अर्र्ा मांडळाच्या बैठकीचे तपनशल

अ.क्र

सहमती/
मुंडळ/
पहरषिे चे
नाुंि

सहमती/ मुंडळ/ पहरषिे ची सुंरचना

सहमती/ मुंडळ/
पहरषिे चे उद्दीष्ट्ट

सहमती/ मुंडळ/
पहरषिे च्या
बैठकीची
िारुं िारता

त्या बैठकीस
उपज्स्र्त
रािण्यासाठी
जनतेस मुभा
आिे का ?

त्या बैठकीचे
इहतिृत्त जनतेस
पािण्यासाठी
उपलब्ि आिे
का ?

त्या बैठकीचे
इहतिृत्त
कोर्ाकडे
उपलब्ि आिे .

अ.

सुंगर्कीकरर्ाची
सहमती

1) सहचि (लेखा ि कोषागारे )
2) सुंचालक (लेखा ि कोषागारे )
3) सुंचालक, माहिती ि तुंत्रज्ञान
4) सिसहचि (अर्णसुंकल्प)
5) सुंचालक,हिमा सुंचालनालय, मुुंबई
6) उपसहचि, हित्त हिभाग (हिमा)

- अध्यक्ष
- सिस्य
- सिस्य
- सिस्य
- सिस्य
- सिस्य सहचि

हिमा सुंचालनालयाचे आिचयकतेनस
ु ार
सुंगर्कीकरर्
करण्यासाठी उपज्स्र्त
िोर्ा-या प्रस्तािाुंना
मान्यता िे र्े

नािी

िोय

हित्त हिभाग
शा.हन.
क्र.हिमासुं1005/प्र.क्र.12/2
005/शासनिमी,
हि.17.3.2005.

ब.

हिभागीय
पिोन्नती
सहमती

1. मा. सुंचालक
2. उप हिमा सुंचालक
3. सिाय्यक हिमा सुंचालक

- अध्यक्ष
- सिस्य
- सिस्य

िगण-3 ि िगण-4ची आिचयकतेनस
ु ार
पिोन्नती,
िेळोिेळी
कालबध्ि पिोन्नती,
आगाऊ िेतनिाढ

नािी

िोय

हिमा सुंचालनालय
कायालयात
सुंबुंहित नस्तीिर
उपलब्ि आिे .

नािी

िोय

याबाबत अजून
तक्रार आलेली
नािी.

नािी

िोय

सुंबुंहित नस्तीिर
उपलब्ि आिे .

4. सिाय्यक हिमा सुंचालक
5. कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

(मागासिगण प्रहतहनिी)

- सिस्य
- सिस्य सहचि

क.

महिला
तक्रार
हनिारर्
सहमती

1) मा. सुंचालक
- अध्यक्ष
2) सिाय्यक हिमा सुंचालक
1) कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी(प्रशासन) - सिस्य
2) िगण-3चा कमणचारी (पुरुष)
- सिस्य
3) िगण-3चा कमणचारी (महिला)
- सिस्य
4) िगण-3चा कमणचारी (महिला)
- सिस्य

महिला
कमणचा-याुंच्या
तक्रारींचे हनिारर्
करर्े

ड.

हिमा िािा
हनिारर्
सहमती

1. उप हिमा सुंचालक
2. सिाय्यक हिमा सुंचालक
3) कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी
4) कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

हिमा क्षेत्रातील
आिचयकतेनस
ु ार
प्रलुंहबत हिमािाव्याुंचा
अभ्यास करुन
हिमा सुंचालकाुंना
हशफारशी करर्े.

- सिस्य
- सिस्य
- सिस्य
- सिस्य

तक्रारी नुसार

25

नर्मा सांचालनालय, महाराष्र राज्य या कायालयातील कायव रत अनिकारी र् कमवचाऱ्याांची यादी
माहे फेब्रु-2022 अखे रपयव त
कायालय दूरध्र्नी :- 022-26591782/26590690/26590746 फॅ क्स नां. 022-26590403,26592461

अ.
क्र.

पदनाम

अनिकारी/कमवचाऱ्याांचे
नार्

र्गव

कायालयात प्रर्म
ननयुक्ती नदनाांक

ई-मेल

इांटरकाम
क्रमाांक

1

हिमा सुंचालक

श्री. हि. ज. सुरळकर

एक

02.12.2021

dir.doi@mgif.maharashtra.gov.in

201

1

सिहिमा सुंचालक

श्री. अ. र. इुंिल
ु कर

एक

02.02.2022

dydirbuz.doi@mgif.maharashtra.gov.in

202

1

उप हिमा सुंचालक

हरक्त

एक

2 उप हिमा सुंचालक

हरक्त

एक
205

1

सिायक सुंचालक (लेखा) श्री ना. म. भामरे

एक

14.10.2020

ao1.doi@mgif.maharashtra.gov.in

1

सिायक हिमा सुंचालक

श्री. हक. भे. पेंिाम

एक

07.05.1991

doingp01@gmail.com

श्री. ग. स. राऊत (उ. हि. सुं.

एक

27.01.2022

asstdirbuz.doi@mgif.maharashtra.gov.in

2 सिायक हिमा सुंचालक

208

पिाचा अहतहरक्त कायणभार)

3 सिाय्यक हिमा सुंचालक
1

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

हरक्त

एक

asstdirgen.doi@mgif.maharashtra.gov.in

श्री. स्ि. र. खुटाडे (स. हि. सुं.

िोन

24.07.2014

jtoadmin.doi@mgif.maharashtra.gov.in
jtoeng3.doi@mgif.maharashtra.gov.in

207
226

पिाचा अहतहरक्त कायणभार)

2

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्री. म. चुं . किम

िोन

01.11.2014

jtomtrclaims.doi@mgif.maharashtra.gov.in

3

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्री. शा. हश. भोये

िोन

07.02.1994

doingp02@gmail.com

4

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्री. बा. या. चव्िार्

िोन

15.02.1994

jtofire.doi@mgif.maharashtra.gov.in
jtomarin.doi@mgif.maharashtra.gov.in

5

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्री. उ. श्रा. हनमजे (दि. 05.02.

िोन

15.02.1994

doingp02@gmail.com

2020 पासून अदिसंख्यपिावर वर्ग)

214

26
6

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्री. र. अ. लुंके

िोन

04.09.1996

jtocash.doi@mgif.maharashtra.gov.in
jtoacct.doi@mgif.maharashtra.gov.in

7

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्री. हि. हि. अहिरे

िोन

05.01.1994

doingp02@gmail.com

8

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्रीमती का. हि. पाचरे

िोन

12.02.2015

jtomotor2.doi@mgif.maharashtra.gov.in

218

9

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्रीमती अ. अ. मेिुंिळे

िोन

27.12.2018

jtomisc.doi@mgif.maharashtra.gov.in

216

11

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

श्री. सो. छ. पिार

िोन

27.01.2022

jtoeng1.doi@mgif.maharashtra.gov.in

211

11

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

हरक्त

िोन

12 कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

हरक्त

िोन

13 कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

हरक्त

िोन

ताुंहत्रक सिायक

श्री. रा. बा. चाुंगटे

तीन

24.08.1998

2 ताुंहत्रक सिायक

श्री. स. र. उहकडे

तीन

07.07.2004

3 ताुंहत्रक सिायक

श्रीमती यो. शुं. िुिे

तीन

01.04.2010

4 ताुंहत्रक सिायक

श्री. िा. ि. काुंबळे

तीन

11.11.2013

5 ताुंहत्रक सिायक

श्री. हि. स. िाघमारे (कताुंअ

तीन

16.11.2013

jtocoins.doi@mgif.maharashtra.gov.in

222

jtoeng2.doi@mgif.maharashtra.gov.in

212

1

221

पिाचा अहतहरक्त कायणभार)

6 ताुंहत्रक सिायक

श्रीमती. हप्र.रो. पाटील

तीन

16.11.2013

7 ताुंहत्रक सिायक

श्री. ग. श्री. िाव्िळ

तीन

15.05.2014

8 ताुंहत्रक सिायक

श्री. हि. पु. पाटील

तीन

15.05.2014

9 ताुंहत्रक सिायक

श्री. अुं. हि. गायकिाड

तीन

17.05.2014

10 ताुंहत्रक सिायक

कु. काुं. तु. िाळुुंज

तीन

23.05.2014

11 ताुंहत्रक सिायक

श्री. क. शा. सपकाळे

तीन

07.10.1991

(कताुंअ पिाचा अहतहरक्त कायणभार)
(दि. 05.02. 2020 पासून
अदिसंख्यपिावर वर्ग)

12 ताुंहत्रक सिायक

श्री. अ. श्री. काुंबळे

तीन

09.11.1992

13 ताुंहत्रक सिायक

श्री. रा. रा. िऱ्िाडे

तीन

19.09.2017

27
14 ताुंहत्रक सिायक

श्रीमती ि. िे . राऊत

तीन

02.01.1993

15 ताुंहत्रक सिायक

श्रीमती क. हि. मोरे

तीन

26.03.1993

16 ताुंहत्रक सिायक

श्री. हि. ज. गजभारे

तीन

01.04.1993

17 ताुंहत्रक सिायक

श्री. प्र. प्रा. मोिरील (कताुंअ

तीन

19.01.1994

पिाचा अहतहरक्त कायणभार)

18 ताुंहत्रक सिायक

श्री. चुं . अ. राऊळ

तीन

01.07.1997

19 ताुंहत्रक सिायक

श्री. अ. ना. कशिे

तीन

01.02.1999

20 ताुंहत्रक सिायक

श्रीमती सु. सु. जािि

तीन

23.09.1999

21 ताुंहत्रक सिायक

श्रीमती मा. अ. नाईक

तीन

04.10.1999

22 ताुंहत्रक सिायक

श्रीमती हन.हि.हमस्त्री

तीन

05.10.1999

23 ताुंहत्रक सिायक

श्री. डा. अ. फनांहडस

तीन

01.03.2021

24 ताुंहत्रक सिायक

श्री. रो. हि. पाटील

तीन

01.03.2021

25 ताुंहत्रक सिायक

हि. ि. गायकिाड

तीन

01.03.2021

श्री. चुं . अ. िाुंगड
ु े

तीन

04.08.1992

2 हलहपक-टुं कलेखक

कु. हप्र. ि. कोसुंहबया

तीन

03.06.2014

3 हलहपक-टुं कलेखक

श्रीमती म. सु. नलिडे

तीन

09.06.2014

4 हलहपक-टुं कलेखक

श्री. मु. प्र. डोमे

तीन

31.07.2014

5 हलहपक-टुं कलेखक

श्री. हन. मु. मगर

तीन

30.07.2014

6 हलहपक-टुं कलेखक

श्री. सु. मा. साबळे

तीन

17.08.2015

7 हलहपक-टुं कलेखक

श्रीमती ज्स्म. रा. मातकर

तीन

17.08.2015

8 हलहपक-टुं कलेखक

कु. अ. ि. मेश्राम

तीन

14.08.2015

9 हलहपक-टुं कलेखक

श्री. पाुं. िो. ठोंगीरे

तीन

10.02.2016

10 हलहपक-टुं कलेखक

श्री. मो. िु . महनयार

तीन

22.02.2016

26 हरक्त
ते
46
1

हलहपक-टुं कलेखक

jtoadmin.doi@mgif.maharashtra.gov.in

223

28
11 हलहपक-टुं कलेखक

श्री. प्रे. स. हशकारे

तीन

20.03.2012

12 हलहपक-टुं कलेखक

श्री रा. ि. पारखी

तीन

24.10.2016

13 हलहपक-टुं कलेखक

श्रीमती. रे .सुं.इुंगिले

तीन

05.12.2019

14 हलहपक-टुं कलेखक

श्री हि.हक.पिार

तीन

09.12.2019

15 हलहपक-टुं कलेखक

श्रीमती हस.श.परब

तीन

09.12.2019

16 हलहपक-टुं कलेखक

श्रीमती हि. हि. साऴुुंके

तीन

21.09.2021

िािनचालक

श्री. भ. बा. अहिरे

तीन

14.10.2002

2 िािनचालक

श्री. प्र. ल. सािुंत

तीन

01.04.2016

1

हरक्त

17

हरक्त

ते
44

1

िप्ततरी

2 झेरॉक्स महशन चालक

श्री. मुं. म. कळुं बे

चार

01.08.1992

3 नाईक

श्री. शा. बा. िजारे

चार

09.02.1999

1

श्री. मिें द्रन मायािन

चार

01.10.1994

2 हशपाई

श्री. कै. हक. सोनािने

चार

16.11.2012

3 हशपाई

श्रीमती मा. म. रिाटे

चार

01.03.2019

4 हशपाई

श्रीमती प्रेरर्ा ना. सुंभु

चार

29.04.2021

5 हशपाई

श्री सु. हभ. सरिार

चार

04.10.2021

हशपाई

6ते हरक्त
7

29

कलम4 (1)(ख) (दहा)

नर्मा सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई या कायालयातील कायव रत अनिकारी र् कमवचारी याांचे पगार र् भत्ते
माहे फेब्रुर्ारी, 2022 चे मानसक र्ेतन

अ.क्र.

अनिकारी/कमवचारी
याांची नार्े

पदनाम

118500
78790

33180
22061

31995
21273

300
300

2400 186375
2400 124824

80000
72200
72200

22400
20216
20216

21600 300
12996 240
19494 300

2400 126700
1200 106852
1200 113410
1200 79000
1200 79000
1200 81156
1200 107055
1200 91094
1200 103955
1200 97946
1200 59996
1200 68305
1200 98065

हिमा सुंचालक

एक

2

श्री. अ. र. इुंिल
ु कर

सि हिमा सुंचालक

एक

3

श्री ना म भामरे

सिाय्यक सुंचालक
(लेखा)

एक

4

श्री. हक. भे . पेंिाम

सिाय्यक हिमा सुंचालक

एक

5

श्री. ग. स. राऊत

सिाय्यक हिमा सुंचालक

िोन

6

श्री. स्ि. र. खुटाडे

7

श्री. म. चुं . किम

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

िोन

8

श्री. शा. हश. भोये

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

िोन

9

श्री. बा. या. चव्िार्

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

िोन

10

श्री. उ. श्रा. हनमजे

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

िोन

11

श्री. र. अ. लुंके

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

िोन

12

श्री. हि. हि. अहिरे

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

िोन

13

श्रीमती. का. हि. पाचरे

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

िोन

14

श्रीमती. अ. अ. मेिुंिळे

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

िोन

15

श्री. सो. छ. पिार

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

तीन

16

श्री. क. शा. सपकाळे

17

श्री. प्र. पाुं. मोिरील

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी
(प्रभारी)

कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी
(प्रभारी)

एकू ण
रक्कम

मुळ पगार

श्री. हि. ज. सुरळकर

(प्रभारी)

घरभाडे
भत्ता

नर्शेष भत्ता,
प्रर्ास भत्ता
र् प्रकल्प
भत्ता

र्गव

1

सिाय्यक हिमा सुंचालक

महागाई
भत्ता

नर्शेष
शहर
भत्ता

िोन

तीन
तीन

50000 14000 13500 300
50000 14000 13500 300
54600 15288
9828 240
68100 19068 18387 300
61400 17192 11052 240
66100 18508 17847 300
66100 18508 11898 240
45700 12796
0 300
43100 12068 11637 300
62300 17444 16821 300
40400

11312

50000

14000

0 300
13500

300

400
1200

52412
79000

30
कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

18

श्री. हि. स. िाघमारे

19

श्री. रा. बा. चाुंगटे

ताुंहत्रक सिायक

तीन

20

श्री. स. र. उहकडे

ताुंहत्रक सिायक

तीन

21

श्री. रा. रा. िऱ्िाडे

ताुंहत्रक सिायक

तीन

22

श्रीमती यो. शुं. िुिे

ताुंहत्रक सिायक

तीन

23

श्री. िा. ि. काुंबळे

ताुंहत्रक सिायक

तीन

24

श्रीमती. हप्र.रो. पाटील

ताुंहत्रक सिायक

तीन

25

श्री. ग. श्री. िाव्िळ

ताुंहत्रक सिायक

तीन

26

श्री. हि. कुंु . पाटील

ताुंहत्रक सिायक

तीन

27

श्री. अुं. हि. गायकिाड

ताुंहत्रक सिायक

तीन

28

कु. काुं. तु. िाळुुंज

ताुंहत्रक सिायक

तीन

29

श्री. अ. श्री. काुंबळे

ताुंहत्रक सिायक

तीन

30

श्रीमती ि. िे . राऊत

ताुंहत्रक सिायक

तीन

31

श्रीमती क. हि. मोरे

ताुंहत्रक सिायक

तीन

32

श्री. हि. ग. गजभारे े़

ताुंहत्रक सिायक

तीन

33

श्री. चुं . अ. राऊळ

ताुंहत्रक सिायक

तीन

34

श्री. अ. ना. कशिे

ताुंहत्रक सिायक

तीन

35

श्रीमती. सु. सु. जािि

ताुंहत्रक सिायक

तीन

36

श्रीमती मा. अ. नाईक

ताुंहत्रक सिायक

तीन

37

श्रीमती हन. हि. हमज्स्त्र

ताुंहत्रक सिायक

तीन

38

श्री. डा. अ. फनांहडस

ताुंहत्रक सिायक

तीन

39

श्री. रो. हि. पाटील

ताुंहत्रक सिायक

तीन

40

श्री. चुं . ए. िाुंगड
ु े

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

41

श्री. हि. ि. गायकिाड

ताुंहत्रक सिायक

तीन

42

कु. हप्र. ि. कोसुंहबया

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

43

श्रीमती. म. सु. नलिडे

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

44

श्री. हन. मु. मगर

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

(प्रभारी)

तीन

37000
54600
37000
31900
37000
42800
37000
35900
35900
35900
35900
50000
50000
50000
50000
47100
45700
44400
44400
44400
33900
30100
34000
30100
24500
24500
24500

10360
15288
10360
8932
10360
11984
10360
10052
10052
10052
10052
14000
14000
14000
14000
13188
12796
12432
12432
12432
9492
8428
9520
8428
6860
6860
6860

9990 300
14742 300
9990 300
5742 240
6660 240
11556 300
9990 300
0 300
9693 300
9693 300
9693 300
0 300
13500 300
13500 300
0 300
0 300
12339 300
11988 300
11988 300
11988 300
9153 300
8127 300
0 300
8127 300
6615 200
6615 200
6615 200

400
1200
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
400
400
400
400
0
400
400

58050
86130
58050
47214
54660
67040
58050
46652
56345
56345
56345
65500
79000
79000
65500
61788
72335
70320
70320
70320
53245
47355
44220
47355
38175
38575
38575

31
45

श्री. मु. प्र. डोमे

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

46

कु. अ. ि. मेश्राम

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

47

श्री. सु. मा. साबळे

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

48

श्रीमती ज्स्म. अ.मातकर

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

49

श्री. प्रे. स. हशकारे

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

50

श्री. पाुं. िो. ठोंगीरे

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

51

श्री. मो. िु . महनयार

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

52

श्री. रा. ि. पारखी

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

53

श्रीमती रे .सुं.इुंगिले

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

54

श्री हि हक पिार

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

55

कु हस.शुं.परब

हलहपक-टुं कलेखक

तीन

56

श्रीमती चव. व. साळुंखे

चलचपक-टं कलेखक

तीन

57

श्री. भ. बा. अहिरे

िािनचालक

तीन

58

श्री. प्र. ल. सािुंत

िािनचालक

तीन

59

श्री. मुं. म. कळुं बे

झेरॉक्स महशन चालक

चार

60

श्री. शा. बा. िजारे

नाईक

चार

61

श्री. मिें द्रन मायािन

हशपाई

चार

62

श्री. कै. हक. सोनािने

हशपाई

चार

63

श्रीमती सुं.शुं.राऊत

हशपाई

चार

64

श्रीमती प्रे. न. संभु

चिपाई

िार

65

श्री. सु. ब. सरदार

चिपाई

िार

24500
23800
23800
23800
23800
23800
22400
23100
21100
21100
21100
19900
36100
23800
33700
30800
23600
19700
16500
15500
15000

6860
6664
6664
6664
6664
6664
6272
6468
5908
5908
5908
5572
10108
6664
9436
8624
6608
5516
4620
4340
4200

6615
6426
6426
6426
6426
6426
6048
6237
5697
5697
5697
5400
0
6426
9099
8316
0
0
5400
5400
5400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
350
250
350
250
250
250
250
200
200

400
400
400
400
2000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

38575
37490
37490
37490
39090
37490
35320
36405
33305
33305
33305
31472
46958
37540
52985
48390
30858
25866
27170
25840
25200
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कलम4 (1) (ख) (अकरा)

नमुना क (चालू र्षासाठी)

(38)

हिमासुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य या कायालयासाठी हि.01/04/2022 ते 31/03/2023 याकालाििीसाठी मुंजरू झालेल्या झालेल्या रकमेचा तपहशल
(रु. हजारात)

अ.क्र.

1

अांदाजपत्रकीय शीषाचे र्णवन

2235 सामाहजक सुरक्षा ि कल्यार्
60- इतर सामाहजक सुरक्षा ि कल्यार् कायणक्रम101 हिमा योजना
हिमा हनिीचे व्यिस्र्ापन
01 – िेतन
03 – अहतकालीक भत्ता
04 – हनिृत्तीिेतन
06 – िूरध्िनी, िीज ि पार्ी शुल्क
10 – कुंत्राटी सेिा
11 – प्रिास खचण
13 – कायालयीन खचण
14 – भाडे , पट्टी ि कर/स्िाहमत्ि िन
17 – सुंगर्कािरील खचण
28- व्यािसाहयक सेिा
एकूर् – हिमा हनिी

मांजरू रक्कम

अनिक अनुदान
अपेनक्षत असल्यास
रुपयात

शासकीय हिमाहनिीच्या
व्यिस्र्ापनाकरीता हनयोहजतिापर

अहिक अनुिान मुंजरु
रकमेत समाहिष्ट्ट आिे .

8,07,91
30
41,30
5,00
30,00
2,54
28,00
34,57,00
36,97
1,80
44,10,82

2

(01)(02)– पुनर्थिमाकार ि सिहिमाकाराुंना
द्याियाचा हिमा िप्तता

40,00,00

3

(01)(03)– त्रयस्र् पक्षाुंना द्याियाच्या मागर्ीच्या
रकमा

60,00,00

एकूर् – (1)+(2)+(3)हिमा हनिीचे व्यिस्र्ापन

ननयोनजत र्ापर (क्षे त्र र् कामाचा
तपशील)

144,10,82

पुनर्थिमा/सिहिमा पध्ितीखाली हिमा
जोखीम हिभागण्याकरीता हनयोहजत
िापरहिमापत्रकाखाली उिभिलेल्या
हिमािाव्याची रक्कम प्रिानाबाबत
हनयोहजत खचण

अनभप्राय

अर्णसुंकज्ल्पय
मुंजरू अनुिानातून
खचण भागहिण्यात
येतो ि अर्थर्क िषण
सुंपल्यानुंतर सिर
खचण शासकीय
हिमा हनिीच्या
जमा
लेखाहशषाखाली
िगण करण्यात येतो.
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कलम4 (1) (ख) (अकरा)

नमुना ख (मागील र्षासाठी)

(38)

हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य या कायालयासाठी हि.01/04/2021 ते 31/03/2022 याकालाििीसाठी खचण झालेल्या रकमेचा तपहशल
(रु. हजारात)
अ.
क्र.

अांदाजपत्रकीय शीषाचे र्णवन

1

2235 सामाहजक सुरक्षा ि कल्यार्
60- इतर सामाहजक सुरक्षा ि कल्यार्
कायणक्रम-101 हिमा योजना
हिमा हनिीचे व्यिस्र्ापन
01 – िेतन
03 – अहतकालीक भत्ता
04 – हनिृत्तीिेतन
06 – िूरध्िनी, िीज ि पार्ी शुल्क
10 – कुंत्राटी सेिा
11 – प्रिास खचण
13 – कायालयीन खचण
14 – भाडे , पट्टी ि कर/स्िाहमत्ि िन
17 – सुंगर्कािरील खचण
28-व्यािसाहयक सेिा
एकूर् – हिमा हनिी

2

3

मांजरू रक्कम

6,34,00
24
37,89
4,50
31,51
1,82
25,74
44,57,00
26,12
3,15
52,21,97

र्ापरलेली रक्कम

न र्ापरलेल्यामुळे
परत करार्ी
लागलेली रक्कम

पनरणाम

रजा प्रिास सिलत ि िैद्यकीय प्रहतपूतीची िे यके अपेक्षेपेक्षा
कमी आल्यामुळे तसेच मिागाई भत्ता अपेक्षेप्रमार्े िाढ न
झाल्याने
िे यके कमी आल्यामुऴे
अपेक्षेपेक्षा कमी खचण
माचण -22 च्या िे यकास हिहत्तय मान्यता नसल्यामुऴे

5,34,15
15
37,89
3,16
19,17
58
14,39
44,57,00

99,85
9
00
1,34
12,34
1,24
11,35
00

8,72

17,40

2,61

54

50,77,82

14,415

29,75,70

4,24,30

सिहिमा सिभाग कमी झाल्यामुऴे
राज्य शासकीय समुि िैयज्क्तक अपघात हिमा यॊजनेखाली
िाखल हिमािािे तसेच इतर हिमािािे यासुंिभातील
कागिपत्राुंच्या पुतणता न झाल्यामुळै

(01)(02)– पुनर्थिमाकार ि
सिहिमाकाराुंना द्याियाचा हिमा िप्तता

34,00,00

(01)(03)– त्रयस्र् पक्षाुंना
द्याियाच्या मागर्ीच्या रकमा
एकूर् – (1)+(2)+(3)हिमा हनिीचे
व्यिस्र्ापन

45,33,75

37,02,77

8,30,98

1,31,55,72

1,17,56,29

1,39,943

कॊव्िीड-19 मुऴे अपेक्षेपेक्षा कमी िौरे झाल्यामुळे
टपाल, मुद्रर् िे यके, पेरॊल तेल िुंगर् इ. खचण कमी झाल्यामुळे
करोनामुळे अपेहक्षत हिमािप्तता प्राप्तत न झाल्यामुळे
-मे. मिाऑनलाईन याुंच्याकडू न सुंगर्क आज्ञािलीचे काम पुर्ण
न झाल्याने अपेक्षेपेक्षा कमी
हििीत िेऴेत िे यक सािर न झाल्यामुऴे
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कलम 4 (1) (ख) (बारा)

नमुना क र् ख

हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य या कायालयातील अनुिान कायणक्रमाअुंतगणत लाभार्ीची हिस्तृत माहिती प्रकाहशत करर्े
अ.
क्र

लाभार्ीचे नाुंि ि पत्ता

अनुिान/लाभ याुंची रक्कम/स्िरुप

हनिड पात्रतेचे हनकष

अहभप्राय

हिमा सुंचालनालयातफे सािारर् हिमा व्यिसाय िाताळण्यात येतो. तो िाहर्ज्ज्यक तत्िािर कायणरत असून हिमाक्षेत्रातील प्रचहलत पध्ितीनुसार हिमापत्रकाच्या अटी
ि शतीनुसार नुकसानाचे िाहयत्ि ज्स्िकारून हिमािािे हनकाली काढण्यात येतात. त्यामुळे शासकीय हिमा हनिीच्या कामकाजात अर्णसिाय्य कायणक्रमाचा अुंतभाि
िोत नािी.

हिमा अहिहनयम 1938 ि भारतीय हिमा हनयामक ि हिकास प्राहिकरर् याुंनी घालून हिलेल्या मागणिशणक तत्िािर तसेच केंद्र शासनाने हिनाुंक 01.01.2007 पासून
हिमा व्यिसायाचे डी-टॅहरकफग केल्यामुळे हिमा सुंचालनालयात स्र्ाहपत करण्यात आलेल्या हिमा िप्तता िरहनिारर् सहमतीच्या हशफारशींनुसार, हिमा व्यिसायातील
प्रचहलत पद्धतींनुसार ि या कायालयातील हिमा व्यििार िाताळण्याच्या परुं परे नस
ु ार शासनाचा स्ियुंहिमा व्यििार िाताळला जातो. त्यामुळे या कायालयाच्या माफणत
कोर्तेिी अनुिान हिले जात नसल्यामुळे अनुिान कायणक्रमाुंअत
ुं गणत लाभार्ींची माहिती प्रकाहशत केली जात नािी.
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कलम 4 (1) (ख) (तेरा)
हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य या कायालयातून कोर्तीिी सिलत, परिाना अर्िा अहिकारपत्र हमळालेल्या लाभार्ींचा तपहशल

अ.
क्र.

परिाना िारकाचे नाुंि

परिान्याचा प्रकार

परिाना क्रमाुंक

हिनाुंकापासून

हिनाुंकापयंत

सािारर्
अटी

परिान्याची हिस्तृत
माहिती

हिमा सुंचालनालयातफे सािारर् हिमा व्यिसाय िाताळण्यात येतो. तो िाहर्ज्ज्यक तत्िािर कायणरत असून हिमाक्षेत्रातील प्रचहलत पध्ितीनुसार हिमापत्रकाच्या
अटी ि शतीनुसार नुकसानाचे िाहयत्ि ज्स्िकारून हिमािािे हनकाली काढण्यात येतात. त्यामुळे, शासकीय हिमा हनिीच्या कामकाजात अर्णसिाय्य कायणक्रमाचा
अुंतभाि िोत नािी.
हिमा अहिहनयम 1938 ि भारतीय हिमा हनयामक ि हिकास प्राहिकरर् याुंनी घालून हिलेल्या मागणिशणक तत्िािर तसेच केंद्र शासनाने हिनाुंक 01.01.2007
पासून हिमा व्यिसायाचे डी-टॅहरकफग केल्यामुळे हिमा सुंचालनालयात स्र्ाहपत करण्यात आलेल्या हिमािप्तता िरहनिारर् सहमतीच्या हशफारशींनुसार, हिमा
व्यिसायातील प्रचहलत पद्धतींनुसार ि या कायालयातील हिमा व्यििार िाताळण्याच्या परुं परे नस
ु ार शासनाचा स्ियुंहिमा व्यििार िाताळला जातो. या कायालयाच्या
माफणत कोर्तेिी अनुिान हिले जात नसल्यामुळे अनुिान कायणक्रमाुंअुंतगणत लाभार्ींची माहिती प्रकाहशत केली जात नािी. शासनाची िी स्ियुंहिमा योजना आिे .
शासकीय हिमा हनिीचा प्रत्यक्ष जनतेशी सुंबुंि येत नािी. केिळ शासकीय, हनमशासकीय सुंस्र्ाुंच्या सिणसािारर् हिमा हिषयक गरजा भागहिल्या जातात. शासकीय
हिमा हनिीचे हिमा व्यििाराचे स्िरूप मयाहित पर् मक्तेिारी स्िरूपाचे आिे . त्यामुळे नर्मा सांचालनालय कायालयातील नमळणा-या सर्लतीचा परर्ाना
नदला जात नाही र् त्यामुळे याची मानहती प्रकानशत केली जात नाही.
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कलम 4 (1) (ख) (चौदा)
हिमा सुंचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य या कायालयातील इलेक्रॉनीक स्िरुपात उपलब्ि असलेली माहिती
अ.
क्र.

िस्तऐिज/नस्ती/नोंिििी
प्रकार

हिषय

कोर्त्या प्रकारच्या
इलेक्रॉहनक स्िरुपात
साठिलेली आिे नमुन्यात

िी माहिती ताब्यात असलेल्या व्यक्तीाुंचे नाुंि

हिमा सुंचालनालयाच्या कामकाजाची सुंगर्क आज्ञािली मे मिाऑनलाईन हल. याुंच्या माफणत शासनमान्यतेने हिकहसत करण्यात येत आिे . सिर आज्ञािली सिा
मॉडयूलमध्ये हिभागलेली असून यातील 1 ते 4 मॉडयूलमिील हिकासनाचे काम पूर्ण झालेले आिे . आज्ञािलीचे उिणरीत काम प्रगतीपर्ािर आिे .
सिर सुंगर्क आज्ञािलीचे सुंकेतस्र्ळ https://www.doi.maharashtra.gov.in असा आिे .
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कलम 4 (1) (ख) (पांिरा)
हिमा सुंचालनालय, उपलब्ि असलेली माहिती नागहरकाुंना पुरिहिण्यासाठी उपलब्ि असलेल्या सुहििा
उपलब्ि सुनर्िा
•

भेटण्याच्या िेळे सुंिभात माहिती

:

कायालयीन िेळेत

•

िेबसाईट हिषयी माहिती

:

https://www.mgif.maharashtra.gov.in
https://www.doi.maharashtra.gov.in

•

कॉलसेंटर हिषयी माहिती

:

हनरुं क

•

अहभलेखे तपासर्ीसाठी उपलब्ि सुहििाुंची माहिती

:

सुंबुंहित शाखेचे शाखाहिकारी िे कायालयीन िेळेत माहितीच्या अहिकाराखाली
उपलब्ि अहभलेखे तपासर्ीसाठी सुंबुंहित हिमाशाखेत उपलब्ि िोऊ शकतात.

•

कामाच्या तपासर्ीसाठी उपलब्ि सुहििाुंची माहिती

:

िरीलप्रमार्े

•

नमुने हमळण्याबाबत उपलब्ि माहिती

:

हनरुं क

•

सूचना फलकाची माहिती

:

कायालयात सूचनाफलक लािण्यात आले आिे त.

•

ग्रुंर्ालय हिषयी माहिती

:

हिमा हिषयक कामकाजाहिषयक आिचयक हनयम/अहिहनयम, पुस्तके ग्रुंर्ालयात
उपलब्ि
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कलम 4 (1) (ख) (सोळा)
हिमा सुंचालनालयातील, मिाराष्ट्र राज्य, मुुंबई या कायालयातील जन माहिती अहिकारी/सिायक जन माहिती अहिकारी आहर् प्रर्मअहपलीय प्राहिकारी याुंची
तपहशलिार माहिती

नमुना क

जन मानहती अनिकारी
अ.
क्र.
1.

जन माहिती
अहिकाऱ्याचे नाि

पिनाम

कायणक्षेत्र

पत्ता/फोन

श्री. अ. र. इुंिल
ु कर

सि हिमा
सुंचालक

मिाराष्ट्र राज्य

हिमा सुंचालनालय, 264,
म्िाडा, कलानगर समोर,
बाुंद्रा (पू.), मुुंबई-51
फोन नुं: 26590690

ई-मेल (या कायद्यापुरता)
dydirgen.doi
@mgif. maharashtra.gov.in

प्रर्म अहपलीय प्राहिकारी
श्री. हि. ज. सुरळकर,
हिमा सुंचालक

नमुना ख

सहाय्यक जन मानहती अनिकारी
अ.
क्र.
1.

सिाय्यक जन माहिती
अहिकाऱ्याचे नाि
श्री. स्ि. र. खुटाडे

पिनाम
कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

कायणक्षेत्र
मिाराष्ट्र राज्य

पत्ता/फोन
हिमा सुंचालनालय, 264, म्िाडा,
कलानगर समोर, बाुंद्रा (पू), मुुंबई-51
फोन नुं: 26590690

ई-मेल
jtoadmin.doi
@mgif.maharashtra.gov.in

नमुना ग

प्रर्म अनपलीय प्रानिकारी
अ.
क्र.

प्रर्म अहपलीय
प्राहिकारींचे नाुंि

पिनाम

कायणक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल (या कायद्यापुरता)

अििाल िे र्ारे जन माहिती
अहिकारी

1.

श्री. हि.ज. सुरळकर

हिमा
सुंचालक

मिाराष्ट्र राज्य

हिमा सुंचालनालय, 264,
म्िाडा, कलानगर समोर,
बाुंद्रा (पू), मुुंबई-51
फोन नुं: 26590690

dir.doi
@mgif. maharashtra.gov.in

श्री. अ. र. इुंिल
ु कर,
सि हिमा सुंचालक
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कलम 4 (1) (ख) (सोळा)
हिमा सुंचालनालय याुंचे प्रािे हशक कायालय, नागपुर या कायालयातील जन माहिती अहिकारी/सिायक जन माहिती अहिकारी आहर् प्रर्मअहपलीय प्राहिकारी
याुंची तपहशलिार माहिती

नमुना क

जन मानहती अनिकारी
अ. जन माहिती अहिकाऱ्याचे
क्र.
नाि
1.

श्री हक.भे.पेंिाम

पिनाम

कायणक्षेत्र

सिायक हिमा मिाराष्ट्र राज्य
सुंचालक

पत्ता/फोन

ई-मेल (या कायद्यापुरता)

हिमा सुंचालनालय, प्रािे हशक कायालय, doingp01@gmail.com
जुने सहचिालय, पहिला माऴा, खॊली
क्र.102, नागपुर 411001

प्रर्म अहपलीय प्राहिकारी
श्री. हि. ज. सुरळकर,
हिमा सुंचालक

फॊन नुं. 0712/2555335

नमुना ख

सहाय्यक जन मानहती अनिकारी
अ.
क्र.

सिाय्यक जन माहिती
अहिकाऱ्याचे नाि

1.

श्री. उ .श्रा. हनमजे

पिनाम
कहनष्ट्ठ ताुंहत्रक अहिकारी

कायणक्षेत्र
नागपुर ि अमरािती प्रािे हशक
हिभागातील हजल्िे

पत्ता/फोन
जुने सहचिालय, पहिला माऴा,
खॊली क्र.102, नागपुर 411001

ई-मेल
doingp02@gmail.com

फॊन नुं. 0712/2555335

नमुना ग

प्रर्म अनपलीय प्रानिकारी
अ.
क्र.

प्रर्म अहपलीय
प्राहिकारींचे नाुंि

पिनाम

कायणक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल (या कायद्यापुरता)

अििाल िे र्ारे जन माहिती
अहिकारी

1.

श्री. हि.ज. सुरळकर

हिमा
सुंचालक

मिाराष्ट्र राज्य

हिमा सुंचालनालय, 264,
म्िाडा, कलानगर समोर,
बाुंद्रा (पू), मुुंबई-51
फोन नुं: 26590690

dir.doi
@mgif. maharashtra.gov.in

श्री. हक. भे. पेंिाम,
सिायक हिमा सुंचालक
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कलम 4 (1) (ख) (सतरा)
नर्मा सांचालनालय कायालयातील प्रकानशत मानहती
शासकीय हिमा हनिी माफणत शासकीय / हनम शासकीय खाती, साुंहिहिक सुंस्र्ा, मुंडळे , मिामुंडळे , हिद्यापीठे , मिानगरपाहलका, नगरपाहलका, हजल्िा पहरषिा इ.
मध्ये सिर हिमा व्यिसाय िा िेळोिेळी हनगणहमत करण्यात आलेल्या शासन हनर्णयाद्वारे केला जात आिे . त्यामुळे याची स्ितुंत्र अशी माहिती प्रकाहशत केली जात
नािी.
शासनाची भागिारकता कजे, िमी इ. स्िरूपात भरीि हितसुंबुंि गुुंतले आिे त. अशा सुंस्र्ेच्या मालमत्तेचा सिणसािारर् हिमा व्यिसाय/स्ियुंहिमा योजनेखाली
िाताळण्यात येतो.

