
कोिवड -19 संबिंधत कत य बजावताना       मृ यु 
झाले या िज हा पिरषद अतंगत कमचा-यां यितिर त  
इतर िवभागा या  कमचा-याच ेिवमा कवच र कम अदा 
कर याबाबतच े ताव संबिंधत िवभांगांकडे ह तांतरीत 
कर याबाबत.

महारा  शासन
ाम िवकास िवभाग

शासन पिरप क माकंः कोरोना-2021/ . .82/िव -4  
बांधकाम भवन, 25, मझबान पथ,  

मं ालय, मुंबई- 400 001.
तारीख: िदनाकं : 27 ऑग ट, 2021

शासन पिरप क:-  
    कोरोना िवषाणचूा वाढता ादुभ व आिण त कालीन आप ीजनक पिर थतीचा आढावा घेऊन िव

िवभागा या शासन  िनणय  .  संकीण-  2020/  . .4/ यय-9  िद.29.5.2020  या धत वर  ामिवकास
िवभागा दारे कोिवड -19  कोरोना िवषाणूचा ादुभ व रोख यासाठी ाम पंचायत तरावर काम करणा -या

ामिवकास िवभागा या िज हा पिरषद कमचा -यानंा िवमा कवच देणेबाबत शासन पिरप क .  चौिवआ-
2020/ . .42/ िव -4 िद.8.7.2020 िनगिमत कर यात आले आहे.

सदर शासन  पिरप ाका वय े कोरोना िवषाणचूा ादूभ व  रोख यासाठी ामपंचायत  तरावर काम
करणा-या  कमचा-यांना लागू कर यात आले या िवमा कवच योजनेचा लाभाथ  गट  ामिवकास िवभागा या
िज हा पिरषद अंतगत कायरत कमचारी असतील असे प टपणे नमूद कर यात आले असूनही या िवभागास
इतर िवभागाच ेजसे की, शालेय िश ण िवभाग, मिहला व बाल िवकास िवभाग, सावजिनक आरो य िवभाग इ.
िवभागातंगत कायरत कमचा-यांसंदभ त िवमा कवच र कम िमळणेबाबतचे ताव ा त होत आहेत.

िज हापिरषदे या तसेच  नगर  पिरषदे या /  महानगर  पािलके या शाळेतील  िश क  व  िश केतर
कमचा-यां या सेवा िवषयक बाबी अनु मे ामिवकास िवभाग व नगर िवकास िवभागाकडून हाताळ यात यते
अस या तरी िज हा पिरषद िश क, िश केतर कमचारी याचंे वतेन व भ े, िनवृ ी वतेन, उपदान या बाब चा
खच भागिव यासाठी ाथिमक िश ण संचालनालय ,  पणेु यां याकडून सव िज हा पिरषदांना अनुदान िदले
जाते.  ाथिमक  िश ण  संचालनालय,  पणेु हे महारा  शासना या  शालेय  िश ण  व  ीडा िवभागा या
अख यारीत आहे.

तसेच िज हा पिरषदे या आरो य िवभागातील आरो य सवेक/सेिवका, आरो य सहा यक/ सहाियका
याचंे वतेन व भ  ेया बाब चा खच भागिव यासाठी सहा यक सचंालक ,  आयषु आिण उपसचंालक,  आरो य
सेवा यां याकडून सव िज हा पिरषदांना अनुदान िदले जाते .  सदर िवभाग सावजिनक आरो य िवभागा या
अख यारीत आहे.
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 िज हा पिरषदांमधील एका मक बाल िवकास सेवा योजने या अख यािरत यणेारे अंगणवाडी सेिवका,
किन ठ सहा यक यांचे वतेन व भ े,  िनवृ ीवतेन,  उपदान या बाब चा खच भागिव यासाठी एका मक बाल
िवकास सेवा योजना आयु तालय, रायगड भवन, नवी मुंबई यां याकडून सव िज हा पिरषदांना अनुदान िदले
जाते. सदर आयु तालय मिहला व बालिवकास िवभाग, मं ालय मंुबई यां या अख यारीत येते.

उपरो त बाब चा िवचार करता िज हा पिरषद िश क व िश केतर कमचारी, आरो य सेवक/सिेवका,
आरो य सहा यक/सहाियका, अंगणवाडी सेिवका,  किन ठ सहा यक यां या वतेन व भ  ेयाबाबतची अनुदाने

ामिवकास  िवभागामाफत िदली जात नाहीत .  यां या अथिवषयक बाबी या या िवभागामाफत  पािह या
जातात.  यामुळे िव  िवभागा या िदनांक 29 मे, 2020, िदनांक. 14 ऑ टोबर, 2020 आिण िदनांक. 14 मे,
2021  या शासन  िनणयानुसार  शालेय  िश ण  व  ीडा िवभागा दारे िज हा पिरषद  िश क ,  िश केतर
कमचारी, सावजिनक आरो य िवभागा दारे आरो य सवेक/सेिवका, आरो य सहा यक/सहाियका आिण मिहला
व बालिवकास िवभागा दारे अंगणवाडी सिेवका ,  किन ठ सहा यक यांचा कोिवड-19  ची लागण होऊन मृ यू
झा याने यां या वारसांना िवमा कवच /  सानु ह अनुदान .  50.00/-  लाख अदा कर याबाबतचा िनणय
घे यात यावा अशी धारणा मा.मं ी ( ामिवकास) यां या मा यतेने िनि त कर यात आली आहे.

तरी कोरोना साथरोगामुळे काय लयीन कत य बजावताना मृ य ूपाव यास यां या वारसांना पये
50.00/- लाख र कम िवमा कवच र कम िमळणेबाबतचे या िवभागा यितिर त इतर िवभागांच े ा त ताव
या या संबिंधत िवभागांना पाठिव याकरीता आपणाकडे परत पाठिव यात येत आहेत . आपणांस िवनंती आहे

की,  सदर ताव मु य कायकारी अिधकारी,  िज हा पिरषद  (सव)  यानंी संबिंधत िवभागांकडे पाठिव याची
कायवाही ता काळ करावी व केले या कायवाहीबाबत शासनास अवगत करावे.

सदर शासन पिरप क महारा  शासना या वबेसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपल ध कर यात

आला असून, याचा सगंणक सांकेताकं . 202108271159046920 असा आहे. 

          महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने,

उप सिचव महारा  शासन
त,

        1.मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद (सव) ,
        2. उपमु य कायकारी अिधकारी (पचंायत), िज हा पिरषद (सव),
        3. अ.मु.स. शालेय िश ण िवभाग, मं ालय, मुबई
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        4. अ.मु.स. सावजिनक आरो य िवभाग, मं ालय, मुबई
        5. धान सिचव, मिहला व बालिवकास िवभाग, मं ालय, मुबई
    त मािहतीसाठी,
           मा.मं ी ( ामिवकास) यांचे खाजगी सिचव
           मा.रा यमं ी ( ामिवकास) याचंे खाजगी सिचव
           मा.अितिर त मु य सिचव ( ा.िव व पं.रा) याचंे वीय सहायक 
            िनवडन ती काय सन िव  - 4
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