जनश्री विमा योजनेचे नामकरण आम आदमी
विमा योजना असे करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
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विडी

कामगार,ऊसतोड

कामगार,बांिकाम

मजूर,दगड

खाणीतील

कामगार,विणकर यंत्रमाग कामगार,शेतमजूर,कचरा गोळा करणारे कामगार,घर कामगार, वरक्षा
ओढणारे कामगार,ितणमानपत्र िाटप करणारे कामगार, मच्छीमार इत्यादी असंघटीत कामगारांचा एक
मोठा गट कायणरत असून त्यांना असंघटीत कामगारांना वमळणाऱ्या लाभासारखे लाभ वमळत
नाहीत.तसेच या क्षेत्रातील बऱ्याचश्या कामगारांचे िार्विक उत्पन्न हे दावरद्रय रेिेच्या मयादे च्या खाली
आहे. त्यामळे सामावजक न्यायाचे पढचे पाऊल म्हणून भारतीय आयणविमा महामंडळातर्फे (LIC)
राबविण्यात येत असलेली जनरश्री विमा योजना महाराष्ट्रातील सिण असंघटीत कामगारांसाठी
राबविण्याचा वनणणय वद. १२.०८.२००४ च्या शासन वनणणयान्िये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने
असंघटीत कामगार वििेयक सन २००३ अन्िये घोवित केलेल्या १२२ व्यिसायामध्ये काम करणाऱ्या
असंघटीत कामगारांसाठी ही योजना राबविण्याचा वनणणय वद. २४.१०.२००५ च्या शासन वनणणयान्िये
घेण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाचे वदनांक १४.१२.२०१२ रोजीचे अिण शासकीय पत्र ि भारतीय आयणविमा
महामंडळाच्या पविम क्षेत्रीय कायालयाकडू न वद.२१/११/२०१३ रोजीच्या या कायालयास प्राप्त
झालेल्या पत्रानूसार जनश्री विमा योजना ि आम आदमी या दोनही विमा योजनांची िैवशष्ट्टये ि लाभ
सारखेच असल्यामळे वद. ०१/०१/२०१३ पासून जनश्री विमा योजना आम आदमी योजनेमध्ये विलीन
करण्यात आली असून यापढे सदर योजना आम आदमी विमा योजना म्हणून संबोिण्यात येणार
असल्याचे कळविले आहे. त्यामळे सदर नािात बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन होती
त्यामळे शासन आता पढील वनणणय घेत आहे.
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शासन वनणणय: वद.०१/०१/२०१३ पासून जनश्री विमा योजनेस यापूढे आम आदमी विमा योजना असे
संबोिण्यात यािे.जनश्री विमा योजनेची िैवशष्ट्टये ि लाभ आम आदमी विमा योजनेमध्येही
यापिीप्रमाणेच राहतील.
३.

हा शासन वनणणय

शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६११२८११०७०६३२१० असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने,
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(श्िेता ससघल)
शासनाचे उप सवचि
प्रत:1) मा.मख्यमंत्री यांचे सहसवचि
2) मा. मंत्री ( कामगार) यांचे खाजगी सवचि,
3) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सवचि,
4) मा. मंत्री ( सािणजवनक बांिकाम) यांचे खाजगी सवचि,
5) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सवचि,
6) मा. मंत्री (सािणजवनक आरोग्य) यांचे खाजगी सवचि,
7) मा. मंत्री (समाज कल्याण) यांचे खाजगी सवचि,
8) मा. मंत्री ( शालेय वशक्षण) यांचे खाजगी सवचि,
9) मा. मंत्री (मवहला ि बालविकास) यांचे खाजगी सवचि
10) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सवचि,
11) प्रिान सवचि(कामगार) यांचे स्िीय सहाय्यक,
12) प्रिान सवचि(ग्रामविकास विभाग) यांचे स्िीय सहाय्यक,
13) कामगार आयक्त,मंबई
14) विकास आयक्त (असंघटीत कामगार), मंबई.
15) सिण विभागीय आयक्त,मंबई/पणे/नावशक/औरंगाबाद/अमरािती/नागपूर
16) सिण वजल्हाविकारी,
17) सिण वजल्हा पवरिदांचे मख्य कायणकारी अविकारी,
18) सह कामगार आयक्त,मंबई
19) अपर कामगार आयक्त,मंबई/पणे/नागपूर
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20) सिण उप कामगार आयक्त
21) उप सवचि (कामगार) यांचे स्िीय सहाय्यक,
22) मंत्रालयीन सिण विभाग,
23) अविदाने ि लेखा कायालय,मंबई.
24) सिण महानगरपावलका ि नगरपवरिदा,महाराष्ट्र राज्य,
25) भारतीय आयर्विमा महामंडळ,मंबई.
26) कामगार विभागातील सिण अविकारी,मंत्रालय,मंबई ३२.
27) वनिड नस्ती (काम ७-अ)
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