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विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

नागरिकाांची सनद
(31 मार्च 2019 पयच न्त सुधारीत)

264, गृहननमाण भवन, 1 ला मजला, कलानगरासमोर, वाांद्रे
(पूवच), मुांबई- 400 051.
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नवमा सांर्ालनालयार्ी नागनरकाांर्ी सनद
1.

प्रस्तावना
अ)

शासनाने शासकीय ववमा वनधीच्या व्यवस्थापनासाठी वदनाांक 01.09.1972 रोजी ववमा सांचालनालयाची

स्थापना केली. शासनाने वेळोवेळी वनगगवमत केलेल्या ववववध शासन वनणगय / पवरपत्रकाांनस
ु ार शासकीय ववमा
वनधीमार्गत ववमा व्यवहार ववमा व्यवसायातील प्रचवलत पद्धतींचा अभ्यास करून हाताळले जातात. ववमास्वीकृ ती
अथवा ववमादावा वनकाली काढण्यासाठी भारतीय ववमा सांस्था, मुांबई याांनी ववववध ववमाववषयक परीक्ाांसाठी वववहत
केलेला अभ्यासक्रम तसेच राष्ट्रीयीकृ त ववमा कांपनयाांद्वारे ववमा व्यवसायात प्रचवलत असलेली ववमा कायगपद्धती
याांचा आधार घे ऊन ववमा व्यवहार शासकीय ववमावनधीद्वारे करणे क्रमप्राप्त आहे . शासकीय ववमा वनधी ही राज्य
शासनाची स्वयांववमा योजना असून केवळ शासकीय / वनमशासकीय सांस्था अथवा ज्या सांस्थाांमध्ये ककवा मांडळाांमध्ये
राज्य शासनाचे भागभाांडवल, कजग ककवा हमी या स्वरूपात ववत्तीय वहतसांबांध गुांतले आहे त अशा सांस्थाांच्या ववमा
जोखमी ववमाहप्ता प्राप्त करून स्वीकारल्या जातात. त्यामुळे शासकीय ववमा वनधीचे काम स्पधात्मक नसून केवळ
मयावदत मक्तेदारी स्वरूपाचे आहे . शासनाच्या सवग ववभागाांनी / कायालयाांनी तसेच शासनाच्या अप्रत्यक्
वनयांत्रणाखालील सवग मांडळे , महामांडळे , नगरपावलका, महानगरपावलका, ववद्यापीठे इत्यादींनी शासकीय ववमा
वनधीकडे ववमाहप्ता भरून ववमा उतरववणे ही आवश्यक बाब आहे .

ब)

शासनाने शासन वनणगय क्रमाांक ववमाांस-1011/प्र.क्र. 15/ ववमा प्रशासन वद.29.04.2011 अनवये

शासकीय ववमा वनधी अांतगगत शासनाच्या प्रत्यक् अथवा अप्रत्यक् वनयांत्रणाखालील मालमत्तेच्या दावयत्वाचा प्रत्येक
प्रकारच्या ववमापत्रकाखाली दावयत्व मयादा रु.50/- कोटी इतकी केली असल्याने प्रत्येक ववभाग प्रमुख व कायालय
प्रमुखाने शासकीय ववमा वनधीच्या मानयतेने सहववमा व पुनर्ववमा करणे अवनवायग आहे . प्रत्येक ववभाग प्रमुखाने व
कायालय प्रमुखाने अश्याप्रकारे मालमत्तेच्या दावयत्वाचा ववमा न उतरववल्यास ही जबाबदारी सांबांवधत ववभाग /
कायालय प्रमुख याांची राहील.

2.

नवमा सांर्ालनालयार्े मुख्य कायच
सवगसाधारण ववमाव्यवसाय करताना भारतामध्ये ववमा व्यवसायात प्रचवलत असलेल्या पध्दतीचा
अवलांब केला जातो. कोणत्याही मालमत्ते ची ववमा जोखीम स्वीकारताना आवश्यक ती मावहती घे णे, मालमत्ते च्या
मूल्यानुसार व जोवखमेच्या तीव्रतेनस
ु ार ववमाहप्ता दरवनधारण सवमतीने ठरवून वदलेल्या प्रमावणत दरपत्रकाप्रमाणे
ववमादर लावून ववमापत्रके वनगगवमत करणे , वेळोवेळी कराव्या लागणा-या सुधारणाांचा अांतभाव करणे. ववमाहप्त्याची
रक्कम स्वीकारणे , त्याचप्रमाणे या ववमापत्रकाांवर उद्भवलेले नुकसान भरपाईचे दावे सवेक्ण करुन घे ऊन ववमा
पत्रकाच्या अटी व शतींनुसार व ववमा व्यवसायात प्रचवलत असलेल्या पद्धतीनुसार वनकालात काढणे , अशाप्रकारची
कामे ववमा सांचालनालयामार्गत केली जातात. शासकीय ववमा वनधीचे प्रशासनासाठी शासनाने ववमा सांचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, ही राज्यस्तरीय स्वतांत्र आस्थापना वनमाण केली आहे .

3.

नवमा सांर्ालनालयार्ी जबाबदारी
शासकीय ववमा वनधी मार्गत राज्य शासनाच्या वनयांत्रणाखालील सवग शासकीय, वनमशासकीय ववभाग,
राज्य साांवववधक सांस्था, मांडऴे , महामांडऴे , उपक्रम, सहकारी सांस्था, महानगरपावलका, नगरपावलका, औद्योवगक
व्यापारी सांस्था इत्यादीच्या ववमा ववषयक गरजा भागववणे.
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नवमा सांर्ालनालयार्े ध्ये य
1. ववमा कांपनया आकारीत असलेल्या ववम्याच्या हप्त्यातील नफ्याचा अांश शासनाच्या र्ायद्यासाठी वाचववणे.
2. जेणेकरून शासनाला इतर ववमा कांपनयाांबरोबरची आपल्या ववम्याची मयादा कमी करणे शक्य होईल अशाप्रकारे
एक वनधी तयार करणे.
3. शासन आवण अनय राज्य साांवववधक महामांडळे याांचेसाठी ववम्याचा खचग शक्य असेल त्या प्रमाणात कमी करणे.
4. शासकीय वावणज्ज्यक उपक्रमाांच्या बाबतीत वस्तूांच्या ग्राहकाांवर आवण अशा उपक्रमाांनी वदलेल्या सेवेचा उपयोग
करून घे णा-याांवर ववम्याचा खचग योग्य त्या प्रमाणात हस्ताांतवरत करणे.
5. शासकीय वहतसांबांध असलेल्या सांस्थाांना इतर ववमा कांपनयाांकडे सहववमा पद्धतीखाली ववमा उतरववताना येणा-या
अडचणी दूर करून मागगदशगन करणे.
6. "राज्याच्या नवकासासाठी नवमा ननधी" हे घोषवाक्य स्वीकारून ववमाहप्त्याच्या स्वरूपात ववकास कामाांसाठी
ववनाकर महसूल राज्य शासनास वमळवूण दे णे.

नवमा सांर्ालनालयार्े नवभाग प्रमुख - नवमा सांर्ालक
खोली क्रमाांक 268
दूरध्वनी क्र. 26591782 फॅ क्स नांबर 26592461 / 26590403
ई-मेल पत्ता jtoadmin.doi@mgif.maharashtra.gov.in
नवमा सांर्ालनालय, महाराष्ट्र राज्य,
गृहननमाण भवन (म्हाडा) रु. न. 264,वाांद्रे (पुवच) मुांबई 400 051.
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नवमा सांर्ालनालयातील नवषयासांबांधीर्े नवभाग व सांबांधीत अनधकारी
अनु
क्र.

शाखे र्े
वगीकरण

शाखे र्े सांबांनधत गट-ब
र्े अनधकारी

शाखे र्े सांबांनधत गट-अ
र्े अनधकारी

शाखे तील कामार्े स्वरुप

1.

प्रशासन

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.268
दूरध्वनी क्र.26590690

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.276
दूरध्वनी क्र.26590746
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

आस्थापनेवरील अवधकारी / कमगचारी
याांच्या सेवाववषयक बाबींचे व्यवस्थापन
करणे.
शासन स्तरावर प्रशासकीय समनवय ठे ऊन
आदे शाांची / वनयमाांची अांमलबजावणी करणे
व अनय वववधवत प्रशासकीय कामाांची पूतगता
व नागरी सेवा वनयमाांचे अनुपालन.

2.

रोख शाखा

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी तथा
आहरण व सांववतरण अवधकारी
खोली क्र.265
दूरध्वनी क्र.26590690

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.276
दूरध्वनी क्र.26590690
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

आस्थापनेवरील अवधकारी / कमगचारी
याांच्या वेतन ववषयक, भत्ते ववषयक, वनवृत्ती
वेतन ववषयक प्रदाने इत्यादी बाबींची पूतगता.
लेखाववषयक तसेच खचग मेऴ इत्यादी
सांबांधीची वार्वषक कामे तसेच रोख व्यवहार
तसेच धनादे श व्यवहार साांभाऴणे.
कोषागाराकडील आर्वथक व्यवहाराांचे योग्य
ते वववनयमन करणे.

3.

लेखा शाखा
नोंदणी शाखा

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.266
दूरध्वनी क्र.26590690

लेखावधकारी (गट-अ)
खोली क्र.265
दूरध्वनी क्र.26590690

महालेखपाल-1 मुांबई याांच्याशी समनवय
ठे वणे. कायालयीन आर्वथक व्यवहाराांचे
वववरण करणे. लेखा परीक्काांच्या आक्ेपाांचे
वनराकरण. लेखाववषयक बाबींची पूतगता
करणे व कायालयाचे टपाल / नोंदणी
ववषयक तसेच आनुषांवगक कायालयीन
कामे, खरे दी याांचे व्यवस्थापन

4.

आगनवमा

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.273
दूरध्वनी क्र.26590746

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.276
दूरध्वनी क्र.26590746
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

सवग शासकीय / वनमशासकीय, मांडऴे ,
महामांडऴे , सहकारी सांस्था, नगरपावलका,
महानगरपावलका इत्यादींच्या मालमत्ते ची
आगववमा पत्राच्या ववववध पत्राखाली
जोखीम स्वीकारणे. तसेच ववमा दावे
वनकालात काढणे.

5.

मोटार नवमा-1

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.267
दूरध्वनी क्र.26590690

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.267
दूरध्वनी क्र.26590690
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक प्रकरणे उप ववमा
सांचालक, सहववमा सांचालक व
सांचालक याांचेकडे सादर केली
जातात.

सवग शासकीय / वनमशासकीय मांडऴे ,
महामांडऴे , सहकारी सांस्था, नगरपावलका,
महानगरपावलका, वजल्हा पवरषदा याांच्या
ववववध स्वरुपातील कायालयीन वाहनाांची
मोटार ववमा पत्रकाखाली
जोखीम
स्वीकारणे.

6.

मोटार नवमा-2

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.267
दूरध्वनी क्र.26590690

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.267
दूरध्वनी क्र.26590690
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक प्रकरणे उप ववमा
सांचालक, सहववमा सांचालक व
सांचालक याांचेकडे सादर केली
जातात.

सवग वनमशासकीय मांडऴे , महामांडऴे ,
सहकारी सांस्था, वजल्हा बॅका नगरपावलका,
महानगरपावलका,
ववद्यापीठे ,
स्वायत्त
महामांडऴे , राज्य ववद्युत मांडऴ याांच्या ववववध
स्वरुपातील कायालयीन वाहनाां ची मोटार
ववमा पत्रकाखाली जोखीम स्वीकारणे व
त्याांच्या मोटार ववमा ववषयक गरजा
भागववणे.
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7.

वाहतुक नवमा
शाखा

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.274
दूरध्वनी क्र.26590746

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.267
दूरध्वनी क्र.26590746
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

राज्य ववद्युत मांडऴ याांचा मालवाहतूक ववमा,
रे ल्वे, बोट जल मागे, हवाई मागे होणा-या
मालवाहतुकीचा ववमा, बोटीच्या साांगाड्याचा
ववमा उतरववणे. तसेच ववमा दावे वनकालात
काढणे.
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सांकीणच शाखा कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.273
नबगर
दूरध्वनी क्र.26590746
अनभयाांनिकी

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.276
दूरध्वनी क्र.26590746
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

सवग शासकीय / वनमशासकीय मांडऴे ,
महामांडऴे , सहकारी सांस्था, वजल्हा बॅनका,
नगरपावलका, महानगरपावलका, ववद्यापीठे ,
स्वायत्त महामांडऴे , इत्यादींच्या कमगचा-याांचा
ईमान हमी ववमा, घरर्ोडी ववमा, कामगार
नुकसान भरपाई ववमा, वैयज्क्तक अपघात
ववमा तसेच त्रयस्थ पक्कार दावयत्व ववमा,
वाटचालीतील रोख रकमेचा ववमा,
वतजोरीतील रोख रकमेचा ववमा याांचा
ववववध स्वरुपातील ववमा पत्रकाखाली
जोखीम स्वीकारणे व त्याांच्या ववमा ववषयक
गरजा भागववणे तसेच ववमा दावे वनकालात
काढणे.
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अनभयाांनिकी
शाखा-1

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.276
दूरध्वनी क्र.26590690

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.276
दूरध्वनी क्र.26590690
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

बृहनमुांबई
महानगरपावलका,
वसडको,
एमआयडीसी, मराववम, वन ववभाग, वभवांडी
वनजामपुर, उल्हासनगर महानगरपावलका,
पुणे
ववद्यापीठ,
पाटबांधारे
ववभाग,
एमएमआरडीए, इत्यादींमार्गत दे ण्यात येणाया कांत्राटी कामाचा, मालमत्ते चा, ववमा
तसेच
शासनाच्या
ववमानाांचा
/
ववमानचालकाांची ववमा जोखीम स्वीकारणे ,
सागरी साठवण व उभारणी ववमा,
कांत्राटदाराांच्या सांपण
ू ग जोखमीचा ववमा,
कामगार
नुकसान
भरपाई
ववमा,
यांत्रसामुग्रीचा ववमा, बॉयलर ववमा,इत्यादीचा
ववमा उतरववणे तसेच ववमा दावे वनकालात
काढणे.
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अनभयाांनिकी
शाखा-2

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.275
दूरध्वनी क्र.26590746

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.273
दूरध्वनी क्र.26590746
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

नगरपावलका, महानगरपावलका, वजल्हा
पवरषदा, पांचायत सवमती, महाराष्ट्र जीवन
प्रावधकरण,
ग्रामपांचायत,
ग्रामीण
पाणीपुरवठा इत्यादी मार्गत दे ण्यात येणा-या
कांत्राटी कामाचा ववमा कांत्राटदार सांपण
ू ग
जोवखम ववमा पत्राखाली तसेच कामगार
नुकसान भरपाई ववमा, ववशेष आस्कवमक
इत्यादी जोखमींचा ववमा स्वीकारणे. तसेच
ववमा दावे वनकालात काढणे.
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अनभयाांनिकी
शाखा-3

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.274
दूरध्वनी क्र.26590746

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.276
दूरध्वनी क्र.26590746
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

सावगजवनक बाांधकाम
येणा-या प्रकल्पाच्या
कामगाराांची कामगार
जोखीम स्वीकारणे
वनकालात काढणे.

ववभागामार्गत दे ण्यात
कांत्राटी कामाचा व
नुकसान भरपाई ववमा
तसेच ववमा दावे

6
12

सहनवमा
शाखा

कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.269
दूरध्वनी क्र.26590746

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.273
दूरध्वनी क्र.26590690
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

सवग सहकारी साखर कारखाने , सुत वगरण्या,
सहकारी बॅका, महानगरपावलका इत्यादींचा
सहववमा कायगपध्दतीने ववमा व्यवहार
हाताऴणे.
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मोटार नवमा कवनष्ट्ठ ताांवत्रक अवधकारी
खोली क्र.266
दावा शाखा

सहाय्यक ववमा सांचालक
खोली क्र.273
दूरध्वनी क्र.26590690
ववत्तीय शक्तीनुसार
ववमा
ववषयक व ववमा दावा प्रकरणे
उप ववमा सांचालक, सहववमा
सांचालक व सांचालक याांचेकडे
सादर केली जातात.

मोटार ववमा पत्रकाखाली स्वीकृ त अपघाती
वाहनाांचे, तसेच अपघाताने उदभवलेल्या
त्रयस्थ पक्काराांचे ववमादावे वनकाली
काढणे. मोटार ववमा अपघात नयायलयीन
प्रकरणाांची पूतगता करणे

दूरध्वनी क्र.26590690
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नवमा सांर्ालनालयाकडू न पुरनवली जाणारी सेवा
अ.क्र.

1

2.

ववमा सांचालनालयाकडु न
पुरववली जाणारी सेवा

आवश्यक कागदत्रे

आवश्यक
कागदपत्राांची
पूतगता
केल्यानांतर
वकती
कालावधीत
सेवा पुरववली
जाईल.

सेवा
पुरववणारा
अवधकारी /
ववत्तीय
अवधकार
मयादा

1
2
नवीन नवमा जोखीम
स्वीकारणे
अ) प्रस्तावाची छाननी व
ववमाहप्ता कळववणे *
ब) Cover-Note दे णे ककवा
Certificate of insurance@
क) ववमापत्र दे णे (सांपण
ू ग
तपशील प्राप्त झाल्यानांतर)#

3
सवच नवमा प्रकरणात
1. ववववध ववमा प्रकारासाठी
ववहीत नमूनयातील सांपण
ू ग
भरलेले तसेच साांक्ाकीत
केलेले प्रस्तावपत्र
2. ववमाहप्त्याची रक्कम
लागू असलेल्या नवमा
प्रकरणात
3. टी.सी., आर. सी. बुक
(मोटार ववमा)
4. ववमा पूवग वनरीक्ण अहवाल
5. ववमा प्रश्नावली आनुषांवगक
कागदपत्र (वाहतूक ववमा )
6. बोटीचे नोंदणी प्रमाणपत्र
(VRC) (बोटीचा ववमा)
7. कायगदेश (कांत्राटदाराच्या
सांपण
ू ग जोखमीचा ववमा)
(CAR/SCE/TCE)

4

5
कवनष्ट्ठ
ताांवत्रक
अवधकारी :
रु.10 लाख

नवमा पॉलीसीवर उद्भवलेले
नवमादावे
1) सवेक्क वनयुक्त करणे*
2) ववमादावा सवेक्ण अहवाल
छाननी@
3) ववमादावा ज्स्वकारणे व
नुकसान भरपाई रक्कम
प्रदान करणे #

सवच नवमा दावा प्रकरणात
1. ववमा दावा सूचना पत्र
2. ववमा दावा नमुना पत्र व
आनुषांवगक कागदपत्रे
3. अांवतम सवेक्ण अहवाल
4. ववमुक्ती प्रमाणक /ना
हरकत प्रमाणपत्र

*8 वदवस
@8 वदवस
#8 वदवस

सहाय्यक
ववमा
सांचालक :
रु.50 लाख

सेवा वववहत
कालावधीत
पुरववली न
गेल्यास
ज्याांच्याकडे
तक्रार
करता येईल
तो
अवधकारी व
त्याचा
दूरध्वनी
क्रमाांक
6
ववमा
सांचालक,
महाराष्ट्र
राज्य, मुांबई.
दूरध्वनी क्र.
26591782

उप ववमा
सांचालक :
रु.1 कोटी
सहववमा
सांचालक :
रु.5 कोटी

*8 वदवस
@30 वदवस
#ववमा
दाव्यासांबांधा
तील सवग

सांचालक :
पूणग
अवधकार
कवनष्ट्ठ
ताांवत्रक
अवधकारी :
रु.10 हजार
सहाय्यक
ववमा
सांचालक :
रु.1 लाख

ववमा
सांचालक,
महाराष्ट्र
राज्य, मुांबई.
दूरध्वनी क्र.
26591782
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लागू असलेल्या नवमादावा
प्रकरणात
5. हवामान खात्याचा अहवाल
(नैसर्वगक आपत्ती
दाव्यासांदभात)
6. वाहन योग्य दुरुस्त
झाल्याचे प्रमाणपत्र (मोटार
ववमा )
7. पोलीस खात्याचा प्रथम
मावहती अहवाल तसेच
अांवतम अनवेषण अहवाल
(चोरीचा ववमा)
8. वववहत नमुनयातील हमीपत्र
9. बांदर प्रावधका-याचे बोटीची
नोंदणी रद्द केल्याचे
प्रमाणपत्र (बोटीचा ववमा
दाव्यासाठी)
10.वैयज्क्तक अपघात तसेच
कामगार नुकसान भरपाई
ववमा
अ. वैद्यकीय अहवाल
ब. अपगत्व प्रमाणपत्र
क. मृत्यु प्रमाणपत्र / शव
ववच्छे दन अहवाल
ड. नयायालयाने वदले ल्या
वनवाड्याची प्रत
इ. दवाखानयाचे मुक्ती
प्रमाणपत्र (Discharge
Card)
र्. कायदे शीर वारस
प्रमाणपत्र (मृत्यु
झाल्यास)
11. इमान हमी / मागगस्थ रोख /
बॅक क्तीपूती ववमा
कमगचा-याचा ववभागीय चौकशी
अहवाल / नयायालयाच्या
वनवाड्याची प्रत
(टीप-ववमा ज्स्वकृ ती व ववमादावा
प्रकरणात कागदपत्रे
आवश्यकतेनस
ु ार कमी अवधक
करण्याचे अवधकार शासकीय
ववमा वनधीचे ववभाग प्रमुख या
नात्याने ववमा सांचालक
याांचेकडे राहतील.)

कागदपत्रे,
सवेक्ण
अहवाल,
ववमुक्ती
प्रमाणक
इत्यादी प्राप्त
झाल्यानांतर
अथगसांकल्पीय
तरतुदींच्या
अधीन राहू न
45 वदवस.

उप ववमा
सांचालक :
रु.5 लाख
सहववमा
सांचालक :
रु.25 लाख
सांचालक :
रु.50 लाख
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नवमा सांर्ालनालयार्े सांघटनात्मक स्वरुप दशच नवणारा तक्ता
नवमा सांर्ालक हे नवमा सांर्ालनालयार्े नवभाग प्रमुख आहे त. सांर्ालनालयातील सवचकष
प्रशासकीय ननयां िण / पयच वेक्षण व समन्वय या सांबांधी जबाबदारी नवमा सांर्ालक याांर्ी आहे .
नवमा सांर्ालकाांच्या प्रशासकीय ननयां िणाखाली सह नवमा सांर्ालक, उप नवमा सांर्ालक,
लेखानधकारी (गट-अ), सहाय्यक नवमा सांर्ालक या नवमा सांर्ालनालयातील अनधका-याांमाफचत
नवमा सांर्ालनालयार्े कामकाज हाताऴण्यात ये ते. त्याांर्ा तक्ता खालील प्रमाणेनवमा सांर्ालक (नवभाग प्रमुख) (गट-अ)
सह नवमा सांर्ालक (गट-अ)
उप नवमा सांर्ालक
(2 पदे ) (गट-अ)
लेखानधकारी
(गट-अ)

सहाय्यक नवमा सांर्ालक
(गट-अ) (3 पदे )
कननष्ट्ठ ताांनिक अनधकारी (गट-ब) - 13
पदे
ताांनिक सहाय्यक (गट-क) - 46 पदे
नलनपक / नलनपक-टां कलेखक (गट-क) 44 पदे
वाहन र्ालक (गट-क) - 2 पदे
दप्तरी, नाईक,झे.म.र्ा., नशपाई (गट-ड)
एकू ण 13 पदे
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नवमा सांर्ालनालयार्ी उद्दीष्ट्ट ननहाय अांदाजपिकीय तरतूद व झालेल्या खर्ार्ी

दशच नवणारे तक्ते

मागणी क्र. जी-7, प्रधान शीषच 2235 सामानजक सुरक्षा व कल्याण, 60 इतर सामानजक सुरक्षा व कल्याण कायच क्रम, 101 नवमा योजना, (01)
नवमा ननधीर्े व्यवस्थापन ( सन 2016-2017)
( रु. हजारात)
पुनर्विदनयोजन/फेरिाटपानंतरचे
अ.क्र.

उददष्ट

अथथसंकल्प

पूरक

सुधारीत अनुदान

खचथ

1

2

3

4

5

6

1

01, िेतन

5,23,02

0

4,33,02

4,29,94

2

03, अदत. भत्ता

24

0

24

24

3

04,दनिृत्तीिेतन

35,86

0

35,86

35,86

4

06, दू रध्िनी, िीज ि पाणीशुल्क

10,00

0

5,00

3,46

5

10, कंत्राटी सेिा

3,33

0

0

0

6

11, दे शांतगथत प्रिास खचथ

2,00

0

1,80

1,48

7

13, काया. खचथ

21,10

0

9,89

9,88

8

14, भाडे पट्टी ि कर / स्िामीत्िधन

27,42,39

0

27,48,17

27,48,16

9

17, संगणक खचथ

57,22

0

8,00

2,48

33,95,16

0

32,41,98

32,31,50

20,00,00

3,33,62

26,50,00

26,50,00

12,00,00

0

10,50,00

10,49,96

65,95,16

3,33,62

69,41,98

69,31,46

एकूण (01) (01) सिथसाधारण
10

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

11

दिमाहप्ता (2235 054 3)
(01) (03)दिमाधारकांना ि
त्रयस्थ पक्ांना द्याियाच्या

12

मागणीच्या रकमा (2235 055 2)
एकूण (01)विमा वनधीचे

13

व्यिस्थापन

11

मागणी क्र. जी-7, प्रधान शीषच 2235 सामानजक सुरक्षा व कल्याण, 60 इतर सामानजक सुरक्षा व कल्याण कायच क्रम, 101 नवमा योजना, (01)
नवमा ननधीर्े व्यवस्थापन ( सन 2017-2018)
(रु. हजारात)
पुनर्विदनयोजन/फेरिाटपानंतरचे

अ.क्र.

उददष्ट

अथथसंकल्प

पूरक

सुधारीत अनुदान

खचथ

1

2

3

4

5

6

1

01, िेतन

5,80,55

0

4,72,33

4,15,40

2

03, अदत. भत्ता

30

0

27

24

3

04,दनिृत्तीिेतन

27,88

0

27,88

27,88

4

06, दू रध्िनी, िीज ि पाणीशुल्क

5,00

0

5,00

3,67

5

10, कंत्राटी सेिा

1

0

0

0

6

11, दे शांतगथत प्रिास खचथ

2,00

0

1,80

1,72

7

13, काया. खचथ

23,70

0

8,76

8,69

8

14, भाडे पट्टी ि कर / स्िामीत्िधन

29,04,39

0

29,04,39

29,04,39

9

17, संगणक खचथ

38,00

0

2,98

2,98

35,81,83

0

34,23,41

33,64,97

25,00,00

0

25,00,00

25,00,00

एकूण (01) (01) सिथसाधारण
10

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

11

दिमाहप्ता (2235 054 3)
(01) (03)दिमाधारकांना ि त्रयस्थ
पक्ांना द्याियाच्या मागणीच्या रकमा

12

(2235 055 2)

15,00,00

0

15,09,84

15,09,84

13

एकूण (01)विमा वनधीचे व्यिस्थापन

75,81,83

0

74,33,25

73,74,81

12

मागणी क्र. जी-7, प्रधान शीषच 2235 सामानजक सुरक्षा व कल्याण, 60 इतर सामानजक सुरक्षा व कल्याण कायच क्रम, 101 नवमा योजना, (01)
नवमा ननधीर्े व्यवस्थापन ( सन 2018-2019)
(रु. हजारात)
पुनर्विदनयोजन/फेरिाटपानंतरचे
अ.क्र.

उददष्ट

अथथसंकल्प

पूरक

सुधारीत अनुदान

खचथ

1

2

3

4

5

6

1

01, िेतन

5,73,36

0

5,73,22

3,89,57

2

03, अदत. भत्ता

30

0

27

27

3

04,दनिृत्तीिेतन

24,31

0

24,31

24,31

4

06, दू रध्िनी, िीज ि पाणीशुल्क

5,00

0

5,00

3,71

5

10, कंत्राटी सेिा

1

0

1

0

6

11, दे शांतगथत प्रिास खचथ

2,00

0

1,80

1,80

7

13, काया. खचथ

24,30

0

8,11

8,11

8

14, भाडे पट्टी ि कर / स्िामीत्िधन

34,57,00

9,50,00

44,11,30

44,11,30

9

17, संगणक खचथ

38,00

0

8,50

8,48

41,24,28

9,50,00

50,32,52

48,47,55

30,00,00

6,80,00

36,80,00

36,80,00

80,00,00

0

80,00,00

63,98,62

151,24,28

16,30,00

167,12,52

149,26,17

10

एकूण (01) (01) सिथसाधारण दिमा
दनधी (2235 053 4)

(01) (02) पुनथदिमाकार ि

सहदिमाकारांना द्याियाचा दिमाहप्ता
11

(2235 054 3)
(01) (03)दिमाधारकांना ि त्रयस्थ
पक्ांना द्याियाच्या मागणीच्या रकमा

12

(2235 055 2)

13

एकूण (01)विमा वनधीचे व्यिस्थापन

13

मागणी क्र. जी-7, प्रधान शीर्ष 2235 सामावजक सुरक्षा ि कल्याण, 104 ठे ि संलग्न विमा योजना (2235 1693)
(रु. हजारात)
अ.क्र.

दित्तीय िर्थ

अथथसंकल्प

खचथ

1

2016-2017

1,20

00

2

2017-2018

1,20

1,20

3

2018-2019

1,20

00

मागणी क्र. जी-10, प्रधान शीर्ष 7610, शासकीय कमषचारी इत्यादींना कजे (वित्त विभाग)
(रु.हजारात )
2016-2017
अथथसंकल्प

2017-2018

खचथ

अथथसंकल्प

2018-2019

खचथ

अथथसंकल्प

खचथ

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

40,00

30,04

50,00

13,34

65,00

00

2,00

53

2,00

57

2,00

00

00

00

00

00

00

00

1,00

80

1,00

0

1,00

00

43,00

31,37

53,00

13,91

68,00

00

(00) 202-मोटारिाहन खरे दी
2 (7610 033 6)
(00) 203-इतर िाहन खरे दी

3 (7610 034 5)

(00) 204-िैयक्ततक संगणक

4 खरे दी अदिमे (7610 127 2)
5

एकूण

