
        कोिवड-19 संबिंधत कत य बजावताना 
        कोिवडमुळे  मृ य ुझाले या कमचा-या या
        वारसास िवमा कवच / सानु ह सहा य 
        लागू कर याबाबत.

       महारा  शासन
      ाम िवकास िवभाग

शासन िनणय मांकः कोरोना-2021/ . . 84 /िव -४
बांधकाम भवन, मझबान पथ, फोट,

मं ालय, मंुबई- 400 001

                                         िदनांक  :  25 एि ल, 2022.

वाचा     :  
1. ामिवकास िवभाग शासन पिरप क, माकं- चौिवआ-2020/ -42/ िव -4,

                                िदनांक 8 जुलै, 2020
2. िव  िवभाग, शासन िनणय . संिकण-2020/ . .4/ यय-9 िदनांक 29 मे, 2020

कोरोना या सावि क साथीम य ेसव ण, शोध, माग काढणे, ितबधं, चाचणी, उपचार व मदतकाय

याचंेशी सबंिंधत कत य बजािवत असताना शासना या िविवध िवभागातील िविवध वग तील कमचारी याचंा

कोरोना िवषाणशूी जवळून संबधं येत आहे. अशा कमचा-यांची काळजी घे यासाठी शासन किटब द असून

या असुरि त पिर थतीत यां या मागे  ठामपणे उभे राह याचा शासनाचा िनध र आहे. 

   क  शासना या आरो य व कुटंुब क याण मं ालयाने यां या िद.28.3.2020 या आदेशानुसार

यासबंधंी आरो य कमचारी यांचेसाठी िवमा कवच योजना लागू केली आहे.

  ामिवकास  िवभागाने कोिवड -19  या कोरोना िवषाणूचा ादुभ व  रोख यासाठी ामपंचायत

तरावर काम करणा-या काही संवग तील कमचा-यांना िदनाकं 8 जुलै, 2020 या शासन पिरप का वये

िवमा कवच  लागु केले होते .  िद.30  स टबर,  2020  पयत  कोरोना िवषयक  कामकाजा या कत यावर

असताना कोरोना या संसगज य िवषाणचूी लागन होऊन मृ य ूझाले या कमचा -यां या वारसानंा  िवमा

र म  .50  लाखाचे िवमा कवच  दे यात  आले आहे .  िद.30  स टबर,  2020  नंतर  कोरोना िवषयक

कामकाजा या कत यावर  असताना कोरोना या िवषाणूचा संसग होऊन  मृ य ू झाले या कमचा  यां या

वारसानंा .50 लाखाचे िवमा कवच/सानु ह सहा य दे याची बाब शासन िवचारधीन होती. आता शासनाने

खालील माणे िनणय घेतला आहे. 
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शासन िनणय : 
 ामिवकास  िवभागा या अिधन त  िज हा पिरषदां या आ थापनेवरील  कायरत  अिधकारी

/कमचारी,  ामपंचायत  कमचारी,  संगणक  पिरचालक  तसेच  थािनक  वरा य  सं थामं य े कायरत

असलेले कं ाटी प तीवरील कमचारी /कामगार मोठया माणात कोिवड संबिंधत कत य ेपार पाडीत

आहेत.  कोिवड  १९  या सावि क  साथीशी लढा दे यासाठी स ीय  राहून  कत य  बजावणा -या अशा

कमचा  यांना पाठबळ दे या या टीकोनातून व अशा कमचा  याचंा कोरोना कत य बजावताना दुदैवाने मृ यु

झा यास  याचंे कुटंुिबयां या पाठीशी उभे राह यासाठी .  ५०  लाखाचे िवमा कवच शासन पिरप क

माकं. चौिवआ-२०२०/ . .४२/िव -४ िद.८ जुलै, २०२० अ वय ेिद.३० स टबर, २०२० पयत िदले होते.

कोरोना िवषयक कामकाजावर कत य बजावत असताना कोरोना या संसगज य आजाराची लागण होऊन

िदनाकं  ३०  जून,  २०२१  पयत  मृ य ू झाले या ामिवकास  िवभागा या अिधन त  िज हा पिरषदां या

आ थापनेवरील कायरत अिधकारी /कमचारी, ामपंचायत कमचारी, संगणक पिरचालक तसेच थािनक

वरा य सं थामं य ेकायरत असलेले कं ाटी प तीवरील कमचारी /कामगार यां या  कुटंुिबयांना पये ५०

लाखाचे िवमा कवच / सानु ह सहा य दे या या तावास शासन मा यता दे यात यते आहे.

2.        कमचा  यां या मृ यु या सव करणी . 50  ल  रकमेचे िवमा कवच /सानु ह सहा य खालील

अट या अधीन राहून दान कर यात यईेल. 

१. कोिवड संबिंधत कत यावर नेमणकुीबाबत स म ािधकारी याचे आदेशाची त.

२.  सदर  कमचारी या या इ पतळात  दाखल  हो या या अथवा मृ यु या िदनांकापवू   14

िदवसां या काळात कत यावर हजर असला पािहजे .  ही बाब मु य कायकारी अिधकारी ,  िज हा पिरषद

अथवा अ य कोण याही पदिनदिशत िवभाग मुख यां याकडून स यािपत मािणत कर यात यईेल. 

           ३.सदर मृ य ूकोिवड -19 शी संबिंधत अस याबाबतचे वै कीय माणप ,  शासकीय णालये,

िज हा णालये, महानगरपािलका णालय, आयसीएमआर न दणीकृत खाजगी णालय/ योगशाळा

याचंेकडून ा त अहवाला या आधारे कर यात यईेल.

           ४.सदर िवमा कवच सानु ह सहा य योजना िज हा पिरषद अंतगत कायरत सव अिधकारी /

कमचारी, ामपंचायत कमचारी, संगणक पिरचालक तसेच थािनक वरा य सं थामं य ेकायरत असललेे

कं ाटी प तीवरील कमचारी/कामगार हणजेच यां या वतेन व याचे अनुदान ामिवकास िवभागाकडून

िदले जाते असे अिधकारी /कमचारी यां या कुटंुिबयानंा ामिवकास िवभागाकडून सानु ह सहा य दे यात

यईेल. इतर िवभागाकडून िमळणारे वतेन व भ यां या अनुदानातून या अिधकारी कमचा याचंे वतेन व भ े

िदले जातात याचंे ताव ामिवकास िवभागाकडे पाठिव यात यऊे नयेत . यां या िवमा कवच सहा य व

अनुदानाबाबत या या सबंिंधत िवभागाने िज हा पिरषदेकडून  तपिशल घे यात यऊेन िनणय यावा.
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५. कोरोना िवषयक कामकाजा या कत यावर असताना करोना या संसगज य आजारामुळे िदनांक

30  जून  2021  पयत  िनधन  झाले या अिधकारी /  कमचारी याचंे ताव  ामिवकास  िवभागाकडे

पाठिव यात याव.े

 ततु खच साठी अथसंक पय लखेािशष / िनधी ा त झा यावर वतं  शासन िनणय िनगिमत
कर यात यईेल.

  मु य  कायकारी अिधकारी यांनी उपरो त  सव बाब ची खा ी क नच  ताव  ामिवकास
िवभागाकडे पाठवावा. 

सदर शासन िनणय महारा  शासना या वबेसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपल ध कर यात
आला असून  याचा सगंणक साकेंताकं . 202204251146086720 असा आहे. 

   महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने,

                                                                                             ( िवण देिवचदं जनै)

 उप सिचव, महारा  शासन

त.
1. मा.रा यपाल याचंे सिचव 
2. मा.मु यमं ी याचंे धान सिचव 
3. मा.उपमु यमं ी याचंे सिचव
4. मा.मं ी ( ा.िव.) यांचे खाजगी सिचव
5. मा. रा यमं ी ( ा.िव.) याचंे खाजगी सिचव
6. मा.िवरोधी प नेते, िवधानसभा / िवधान पिरषद
7. मा.िवधानसभा व िवधान पिरषद सद य.
8. मा. मु य सिचव याचंे वीय सहा यक.
9. मा.अ.मु.स. ( ा.िव व पं.रा.) यांचे वीय सहा यक
10.महालखेापाल, महारा  - 1 (लखेापरी ा), मंुबई (पाच जादा तीसह)
11.महालखेापाल, महारा  - 2 (लखेापरी ा), नागपरू  (पाच जादा तीसह)
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12.सव िवभागीय आयु त. (महसूल) 
13.सव िज हा पिरषदांचे अ य .
14.मु य लेखा पिर क, थािनक िनधी लेखा, कोकण भवन,  नवी मंुबई.
15. सव उपसिचव / अवर सिचव, ाम िवकासिवभाग, मं ालय, मुंबई 
16.सव सहमु य लेखा पिर क, थािनक िनधी लेखा  (सव िवभाग)
17.सव िज हा पिरषदांचे मु य कायकारी अिधकारी.
18. िज हा पिरषदांचे मु य लखेा व िव  अिधकारी,
19.सव िज हा पिरषदांचे उपमु य कायकारी अिधकारी (पंचायत)
20.सव िज हा कोषागार अिधकारी
21.िव  िवभाग ( यय-15/अथसंक प-17 / िव  आयोग क .)
22. ाम िवकास  िवभाग ( सव काय सने )
23.िनवड न ती का.िव -4, ाम िवकास िवभाग, मंुबई .1
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