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महाराष्र शासन 

 
क्रमाांक :- ठेवियो 10.22/प्र.क्र.111/अर्थ-1    जलसांपदा विभाग,  
Email - vidya.deshpande@nic.in      मादाम कामा मागथ, 
Ph. No. 022-22029282      हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
वदनाांक :-  04 ऑगष्ट, 2022 
 

ज्ञापन :- 
 विषय :- वदिांगत कमथचाऱयाांच्या िारसाांना ठेि सांलग्न विमा योजनेअांतगथत अनुज्ञये असललेी  
                          रक्कम अदा करणेबाबत. 
  

सांदभथ :- 1) शासन पवरपत्रक क्र. ठेवियो 10.08/(249/2008)/अर्थ-1, वद. 26.05.2008. 
 

प्रवत, 
      1) अधीक्षक अवभयांता, कोल्हापरू पाटबांधारे मांडळ, कोल्हापरू. 
      2) अधीक्षक अवभयांता, बीड पाटबांधारे प्रकल्प मांडळ, परळी िजैनार्. 
      3) अधीक्षक अवभयांता, धरण सरुवक्षतता सांघटना, नावशक. 
      4) अधीक्षक अवभयांता, याांवत्रकी मांडळ, नावशक. 

5) मुख्य अवभयांता, उत्तर महाराष्र प्रदेश, नावशक. 
6) अधीक्षक अवभयांता, नागपरू पाटबांधारे मांडळ, नागपरू. 
7) अधीक्षक अवभयांता ि प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण, बीड. 
8) अधीक्षक अवभयांता, खारभमुी विकास मांडळ, ठाणे. 
9) अधीक्षक अवभयांता ि प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण, नागपरू. 

      10) अधीक्षक अवभयांता, ठाणे पाटबांधारे मांडळ, ठाणे. 
      11) अधीक्षक अवभयांता, अकोला ससचन मांडळ, अकोला. 
      12) अधीक्षक अवभयांता, उर्धिथ िधा ससचन मांडळ, अमरािती. 
      13) अधीक्षक अवभयांता, पणेु पाटबांधारे मांडळ, पणेु. 
      14) अधीक्षक अवभयांता ि प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण, सोलापरू. 
      15) अधीक्षक अवभयांता, भांडारा ससचन मांडळ, भांडारा. 
      16) अधीक्षक अवभयांता, आधार सामग्री सांकलन वनयोजन ि जलविज्ञान मांडळ, नावशक. 
      17) अधीक्षक अवभयांता, पाटबांधारे सांशोधन ि विकास सांचालनालय,पणेु. 
       
           उपरोक्त वनयांत्रक अवधकाऱयाांना कळविण्यात येते की, ठेि सांलग्न विमा योजनेसांदभात विभागाने अिलांवबलेली 
सुधावरत कायथपर्धदत सांदभाधीन पवरपत्रकान्िये वनवित करण्यात आली आहे. या सधुावरत कायथपर्धदतीच्या अनुषांगाने 
प्रस्तािाांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
2. सन 2022-23 या वित्तीय िषासाठी मागणी क्रमाांक आय-2 प्रधानशीषथ 2235- सामावजक सरुक्षा ि कल्याण, 
60-इतर सामावजक सुरक्षा ि कल्याण कायथक्रम, 104-ठेि सांलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य वनिाह वनधी 
(01)(01) ठेि सांलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अवनिायथ) (2235-0605) या लेखाशीषाखालील मांजुर अनुदानाच्या 
तरतूदीतनू सोबत जोडलेल्या वििरणपत्रातील स्तांभ-4 येर्ील मृत कमथचाऱयाांच्या िारसाांना स्तांभ - 8 प्रमाणे एकूण              
रू. 18,00,000/- (रक्कम रू.अठरा लक्ष फक्त) इतका वनधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
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3.  या ज्ञापनान्िये उपलब्ध करण्यात आललेा वनधी कोणत्याही पवरस्स्र्तीमर्धये वद. 30.09.2022  पिुी  खचथ करण्यात 
यािा. विहीत मुदतीमर्धये वनधी खचथ करण्याची जबाबदारी सांबांवधत वनयांत्रक अवधकारी याांची राहील. तसेच वनधी विहीत 
मुदतीमर्धये खचथ न झाल्यास सदर वनधी समर्पपत करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी 
वनयांत्रक अवधकारी याांची राहील. 
4. या वनधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार सांबांवधत कमथचाऱयाांच्या िारसाांना िरील रक्कम अदा करण्याकवरता 
मांजुरीचे आदेश त्िरीत काढािते. सदर आदेशाची प्रत शासनास ि महालेखापालाांच्या कायालयास पाठिािी. वनयांत्रक 
अवधकाऱयाांनी वितरीत केलेला वनधी तात्काळ आहवरत करण्याची कायथिाही करािी. 
5. देयक मांजुरीनांतर देयकाची रक्कम, तसचे सांबांवधताांना रक्कम अदा केल्याचा वदनाांक इत्यादीचा तपशील 
शासनास त्िरीत कळिािा. आपणाांस अशीही विनांती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाखालील खचथ 
- मेळाच ेवनष्पत्ती दशथविणारे प्रमाणपत्र (वरकस्स्नवलएशन स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कायालयातून घेऊन शासनास 
पाठिाि.े 
6. यािर होणारा खचथ मागणी क्रमाांक - आय- 2 खालील 2235- सामावजक सुरक्षा ि कल्याण, 60 इतर 
सामावजक सरुक्षा ि कल्याण कायथक्रम, 104 - ठेि सांलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अवनिायथ) (2235-0605) या 
लेखाशीषाखाली खची टाकािा ि त्याखाली सांगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागिािा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर उपलब्ध करून 
देण्यात येत असनू त्याचा सांगणक सांकेताांक क्रमाांक 202208041547204827 असा आहे. हे ज्ञापन वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 

                 
                      ( सवतश जोंधळे ) 
     आांतर वित्तीय सल्लागार ि सहसवचि, महाराष्र शासन. 

 
सहपत्र - वििरणपत्र  
 
प्रत -     1) महालेखापाल कायालय, मुांबई / नागपरू 

2) सवचि (लाक्षेवि) याांच ेस्िीय सहायक, जलसांपदा विभाग, मांत्रालय, मुांबई  
3) आांतरवित्त सल्लागार ि सहसवचि, जलसांपदा विभाग, मांत्रालय, मुांबई 
4) लेखा कायासन, जलसांपदा विभाग, मांत्रालय, मुांबई  
5) अर्थ -1 कायासन सांग्रहार्थ. 
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अ.
कं्र.

नि.अ. 
कोड

कार्यालर्याचे िाव
मतृ कममचा-र्याचे 

संपरू्म िाव
पदिाम

भनवष्र्य 
निवाह 
निधी 
लेखा 
क्रमांक

िाम निदेनित 
व्र्यक्तीचे िाव 
व नतचे मतृ 
कममचा-र्यािी 

िाते

मंजरू रक्कम

1 2 3 4 5 6 7 8

1 I0013
अधीक्षक अभियंता, 
कोल्हापरू पाटबंधारे 
मंडळ, कोल्हापरू

1)कै.भिद्या तकुाराम 
मोरे

िभरष्ठ भिभपक PWMH -
57988

श्री योगेश 
सदाभशि कोळी 

,मिुगा

60,000

2 I0014

अधीक्षक अभियंता, 
बीड पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, परळी 
िजैनाथ

1)कै.भिठ्ठि 
गोविदराि कुदांडे

स्िच्छक BID /731 श्री समुीत भिठ्ठि 
कुदांडे ,मिुगा

60,000

3 I0020
अधीक्षक अभियंता, 
धरण सरुभक्षतता 
संघटना, नाभशक

1)कै.गजानन महादेि 
जोशी

मजरु डीएसओ-29 श्रीमती गीता 
गजानन 

जोशी,पत्नी   ि   
श्री आभशष 

गजानन 
जोशी,मिुगा

60,000

4 I0022
अधीक्षक अभियंता, 
यांभिकी मंडळ, 
नाभशक

1)कै.प्रकाश देऊ 
मोभहते

मदतनीस एमएसडीडी/
51

श्रीमती ममता 
प्रकाश मोभहते 

,पत्नी

60,000

5 I0025
मखु्य अभियंता,  
उत्तर महाराष्र प्रदेश, 
नाभशक

1)कै.रमेश आत्माराम 
बोधिडे

भशपाई NMR-30 श्रीमती भमना रमेश 
बोधिडे ,पत्नी

60,000

1)कै.प्रमोद िामनराि 
कंुिारे

िांडारपाि BRBN-
47629

श्रीमती कल्पना 
प्रमोद कंुिारे ,पत्नी

60,000

2)कै. भदिीप 
माभणकराि शेंडे

स्थापत्य 
अभियांभिकी 

सहाय्यक

BRBN- 
43152

श्रीमती सभुशिा 
भदिीप शेंडे,  पत्नी

60,000

7 I0041

अधीक्षक अभियंता 
ि प्रशासक, िािक्षिे 
भिकास प्राभधकरण, 
बीड

1)सत्तारखा ाँ नजीरखा ाँ 
पठाण

मजरु मापाभि/231 श्रीमती मनाबी 
सत्तारखा ाँ पठाण 

,पत्नी

60,000

8 I0042
अधीक्षक अभियंता,  
खारिुमी भिकास 
मंडळ, ठाणे

1)कै.िास्कर सदाभशि 
पेढिी

िभरष्ठ भिभपक PWMH 
56150

श्रीमती हेमा 
िास्कर पेढिी,पत्नी

60,000

9 I0043

अधीक्षक अभियंता 
ि प्रशासक,िािक्षिे 
भिकास प्राभधकरण, 
नागपरू

1)कै.अमीर करीम 
शेख

िभरष्ठ भिभपक BRBN-
42209

श्रीमती नरूजहॉ 
अमीर शेख ,पत्नी

60,000
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6 I0033 अधीक्षक अभियंता, 
नागपरू पाटबंधारे 

मंडळ, नागपरू



10 I0046
अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे

1)कै.बाळु भिठ्ठि 
गांगोडे

मजरु िपाभिना/ 
नाभशक  

/208

श्रीमती कंुदाबाई 
बाळु गांगोडे,पत्नी

60,000

11 I0047
अधीक्षक अभियंता, 
अकोिा वसचन  
मंडळ, अकोिा

1)कै.भशिदास 
अभिमान इंगळे

नाईक एम आय डी 
- 132

श्रीमती प्रभमिा 
भशिदास 
इंगळे,पत्नी

60,000

1)कै.अशोक 
जानरािजी िानखडे

मजरु काअ/ 
उिपाभि-

612

श्रीमती िारती 
अशोक 

िानखडे,पत्नी

60,000

2)कै.िखन बाबिुाि 
िरतद्वारे

मजरु उिपाभि-
576

श्रीमती ताराबाई 
िखन 

िरतद्वारे,पत्नी

60,000

3)कै.राजेंद्र 
जानकीप्रसाद िानखडे

मदतनीस उिपाभि-
409

श्रीमती िशैािी 
राजेंद्र 

िानखडे,पत्नी

60,000

4)कै.धनराज झ.ुगािडें मजरु उिपाभि-
486

श्रीमती इंद ुधनराज 
गािडें,पत्नी

60,000

5)कै.धनराज नथ्थजुी 
भहिरकर

भशपाई उिपाभि-
365

श्रीमती भिठाबाई 
धनराज 

भहिरकर,पत्नी

60,000

1)कै.शाम भदनकर 
कोठािळे

चौकीदार सीआयडी    
 एस/6

श्रीमती संभगता 
शाम 

कोठािळे,पत्नी

60,000

2)कै.बबन कोंडाजी 
सतुार

सतुार PWMH 
84446

श्रीमती सत्यिामा 
बबन सतुार,पत्नी

60,000

3)कै. बाप ूगिुाब 
कांडगे

चौकीदार सीपीडी -68 श्रीमती वसध ूबाप ू
कांडगे,पत्नी

60,000

4)कै.भशिाजी 
रामिाऊ चव्हाण

जोडारी PWMH 
69522

श्रीमती छाया 
भशिाजी चव्हाण 

,पत्नी

60,000

5)कै.इसाक फकु्रद्दीन 
पठाण

खानसमा KID/P/  
179

श्रीमती यास्मीन 
इसाक पठाण,पत्नी

60,000

1)कै .भिश्िनाथ 
काभशनाथ भहिगडेु

मजरु उधव्यभि/ 
146

श्रीमती छाया 
भिश्िनाथ भहिगडेु 

, पत्नी

60,000

2)कै.साहेबराि 
यशितं िाघमारे

मजरु BDDII/ 
667

श्रीमती रेखा 
साहेबराि िाघमारे 

,पत्नी

60,000

1)कै.गौतम 
आत्माराम शहारे

मजरु BII/DN-
231

श्रीमती 
रूपिताबाई गौतम 

शहारे ,पत्नी

60,000

2) कै.चैतराम 
नारायण शेन्डे

मकुादम BII/DN-
484

श्रीमती मीरा 
चैतराम  शेन्डे, 

पत्नी

60,000

I0049 अधीक्षक अभियंता, 
उर्धिव िधा वसचन 
मंडळ, अमरािती

अधीक्षक अभियंता 
ि प्रशासक, िािक्षिे 
भिकास प्राभधकरण, 

सोिापरू

14 I0060

15 I0061 अभधक्षक अभियंता, 
िंडारा वसचन मंडळ, 

िंडारा

13 I0058 अधीक्षक अभियंता, 
पणेु पाटबंधारे मंडळ, 

पणेु

12



3)कै.दादाजी सदाभशि 
पारधी

मजरु BII/DN-
147

श्रीमती िभनता 
दादाजी पारधी 

,पत्नी

60,000

4)कै. बाबरुाि अजुवन 
प्रधान

मजरु BII/DN-
481

श्रीमती िभिता 
बाबरुाि प्रधान 

,पत्नी

60,000

16 I0063

अधीक्षक अभियंता, 
आधार सामग्री 
संकिन भनयोजन ि 
जिभिज्ञान 
मंडळ,नाभशक-04

1)कै.अमोि उदेराज 
कोठे

उपभििागीय  
अभियंता

BRBN-
48984

श्रीमती मेघा  
अमोि  कोठे ,पत्नी

60,000

17 I0068

अधीक्षक 
अभियंता,पाटबंधारे 
संशोधन ि भिकास 
संचािनािय,पणेु

1) कै. शांताराम 
िाऊसाहेब इसिे

िाहन चािक PWMH - 
67049

श्रीमती समुन 
शांताराम इसि,े 
पत्नी

60,000

1,800,000

 (सनति जोंधळे )
आंतर नवत्तीर्य सल्लागार व सह सनचव, महाराष्र िासि

              अनकु्रमांक 6(2) येथीि कै. भदिीप माभणकराि शेंडे ,अनकु्रमांक 17 येथीि कै. श्री.शांताराम िाऊसाहेब इसि े यांना  शासन ज्ञापन  क्र ठेभियो
10.21/(96/2022)/अथव-1 भद. 27.01.2022 अन्िये भनधी भितरीत करण्यात आिा होता परंत ुसदरचा भनधी खचव न झाल्याने पनु:श्च या शासन
ज्ञापनान्िये भनधीचे भितरण करण्यात येत आहे.
अनकु्रमांक 12 (2,3,4 ि 5) येथीि कै.िखन बाबिुाि िरतद्वारे,कै.राजेंद्र जानकीप्रसाद िानखडे,कै.धनराज झ.ुगािडें ि कै.धनराज नथ्थजुी भहिरकर
यांना शासन ज्ञापन  क्र ठेभियो 10.19/(177/2019)/अथव-1 भद. 03.03.2020 अन्िये भनधी भितरीत करण्यात आिा होता परंत ुसदरचा भनधी खचव न
झाल्याने पनु:श्च या शासन ज्ञापनान्िये भनधीचे भितरण करण्यात येत आहे.

15 I0061 अभधक्षक अभियंता, 
िंडारा वसचन मंडळ, 

िंडारा
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