
महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी 
स्थापन करण्याबाबत....  

महाराष्ट्र शासन 
सािवजवनक आरोग्य विभाग 

शासन वनणवय क्रमाांकः राकायो-2018/प्र.क्र.145/राकावि-2 
गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आिार,  सांकूल इमारत, 10 िा मजला, 

मांत्रालय, म ांबई-400 001. 
वदनाांक:  12 वडसेंबर, 2018 

िाचा -  
1)  सािवजवनक आरोग्य विभाग,शासन वनणवय क्र.राकायो-2018/प्र.क्र.145/राकावि-2, 

वदनाांक 05 मे,2018. 
2)  सािवजवनक आरोग्य विभाग,शासन श ध्दीपत्रक क्र.राकायो-2018/प्र.क्र.145/राकावि-2, 

वदनाांक 14 मे,2018. 
3) सांचालक (िदै्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई याांचे पत्र 

क्र.आय क्त/राकावियो/सोसायटी स्थापना ि नोंदणी/का.क्र.9/14711/2018, वदनाांक 26 
सप्टेंबर, 2018. 

 

प्रस्तािना -  

राज्य कामगार विमा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन 

करण्याबाबतचा वनणवय मा.मांत्रीमांडळाने वदनाांक 24.04.2018 रोजी सांपन्न झालले्या बैठकीमध्ये वनणवय 

घेण्यात आला होता. सदर सोसायटीच्या वनयामक मांडळ ि कायवकारी सवमतीचे एक सदस्य म्हणनू 

अप्पर आय क्त, राज्य कामगार विमा महामांडळ, महाराष्ट्र याांच्याऐिजी प्रादेवशक सांचालक, राज्य 

कामगार विमा महामांडळ, महाराष्ट्र असा बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

 

शासन वनणवय - 

 सदर शासन वनणवयान्िये,सांदभव क्र.1 च्या शासन वनणवयान्िये गठीत करण्यात आलेल्या 

महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या वनयामक मांडळ ि कायवकारी सवमतीचे सदस्य म्हणनू 

अप्पर आय क्त, राज्य कामगार विमा महामांडळ, महाराष्ट्र याांच्याऐिजी प्रादेवशक सांचालक, राज्य 

कामगार विमा महामांडळ, महाराष्ट्र याांची सदस्य म्हणनू नेमण क करण्यात येत आहे.  



शासन श ध्दीपत्रक क्रमाांकः राकायो-2018/प्र.क्र.145/राकावि-2 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201812121716344117 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

    (  र.र.गढरी ) 
 शासनाच ेउप सवचि 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सवचि, राजभिन, म ांबई. 
2. मा.म ख्यमांत्री, याांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, म ांबई. 
3. मा.मांत्री, सािवजवनक आरोग्य ि क ट ांब कल्याण याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालय, म ांबई. 
4. मा.मांत्री, वित्त ि वनयोजन,िने याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई. 
5. मा.मांत्री, कामगार याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई. 
6. मा.राज्यमांत्री, आरोग्य ि क ट ांब कल्याण याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई. 
7. मा.म ख्य सवचि,महाराष्ट्र शासन, 
8. अप्पर म ख्य सवचि, सामान्य प्रशासन विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
9. अप्पर म ख्य सवचि, वित्त विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
10. प्रधान सवचि, सािवजवनक आरोग्य विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
11. प्रधान सवचि, वनयोजन विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
12. सवचि, कामगार विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
13. महासांचालक, राज्य कामगार विमा महामांडळ, पांचवदप भिन, सी.आई.जी.मागव, निी वदल्ली-

110 002. 
14. आय क्त, राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई. 
15. प्रादेवशक सांचालक,राज्य कामगार विमा महामांडळ,म ांबई, 
16. सांचालक (िदै्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई. 
17. वनिड नस्ती (राकावि-2) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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