
 
 

 
 
 
 
 
 

 
          आस्था 31/08/2022 
 

जाहिर दरपत्रक 
    
  हिषय :- भाविकाांची अपघात विमा पॉलीसी उतरविणेबाबत. 
 
 उपरोक्त विषयास अनसुरून, श्री. विठ्ठल रूक्क्मणीमातेच्या दर्शनासाठी आलेल्या 

भाविकाांसाठी मांवदर सवमतीच्या ितीने अपघात विमा पॉलीसी उतरविण्यात येत आहे. त्यासाठी 

र्ासनमान्य विमा कां पन्याांकडून विवहत नमनु्यात दरपत्रके मागविण्यात येत आहे. त्यानसुार 

सदरकामी आपलेकडील दरपत्रक या कायालयास हद.20/09/2022 रोजी सायं.5.00 

िाजेपयंत वसलबांद वलफाफ्यात सादर करािीत. दरपत्रके उवर्रा अथिा अपणूश असल्यास 

विचारात घेतली जाणार नाहीत याची नोंद घ्यािी. 

  सदरबाबतची सिश मावहती www.vitthalrukminimandir.org या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध आहे.       
  

स्िा/- 
काययकारी अहिकारी, 

श्री हिठ्ठल रूक्मिणी िंहदरे सहिती, 
पंढरपरू, हज.सोलापरू. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
श्री हिठ्ठल रूक्मिणी िंहदरे सहिती, पंढरपरू. 

भाहिकांसाठी अपघात हििा पॉहलसी 
 

  श्री.विठ्ठल रूक्क्मणी मातेच्या दर्शनासाठी येणा-या भाविकाांसाठी मांवदरे सवमतीच्या ितीने अपघात विमा पॉलीसी 
उतरविण्यात येत आहे. त्याचा सविस्तर तपवर्ल खालीलप्रमाणे आहे. 
 

 हििा के्षत्र - पांढरपरू नगरपावलका के्षत्र, 65 एकर जमीन के्षत्र, श्री.विठ्ठल रूक्क्मणी मांवदर ि पवरसर, दर्शनराांग, 
टाकळी, गोपाळपरू, भटुांबरे, रे्गाि द.ु ि िाखरी पालखी तळ. 

 हििा तपहिल -  
अपघाताने मतृ्य ूझाल्यास. 25भाविक×रू.2,00,000/- रू.50,00,000/- 
अपघाताने दोन अियि वनकामी झाल्यास. 25भाविक×रू.1,00,000/- रू.25,00,000/- 
अपघाताने एक अियि वनकामी झाल्यास. 25भाविक×रू.50,000/- रू.12,50,000/- 
अपघाताचा दिाखाना खचश 25भाविक×रू.25,000/- रू.6,25,000/- 

एकूण विमा रक्कम रू.93,75,000/- 
 

 हििा खर्य ि त्यािर ियत भाहिकांच्या िारसांना हिळालेल्या िदतीर्ा तपहिल -  
अ. 
क्र. 

सन हििा हिहियि 
रमकि 

हििा लाभ हदलेले 
एकूण भाहिक 

िंजरु हििा रमकि 
िहत भाहिक 

एकूण िंजरु 
हििा रमकि 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 2015-2016 351000 00 000000 000000 
2 2016-2017 351000 01 200000 200000 
3 2017-2018 354000 02 200000 400000 
4 2018-2019 365000 06 200000 1200000 
5 2019-2020 708000 03 200000 600000 
6 2020-2021 944000 00 000000 000000 
6 2021-2022 944000 06 (मांजरुीस्ति 

प्रलांवबत) 
200000 1200000 

 एकूण 3073000 18  3600000 
 

 हििा कालाििी :- एक िषश (वद.01/11/2022 ते वद.31/10/2023) 
 अटी ि िती 

1) नमनूा दरपत्रक फॉमश ि मावहती मांवदर सवमतीच्या www.vitthalrukminimandir.org या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध आहे. दरपत्रक फॉमश स्ितांत्र वलफाप्यात वसलबांद करून वद.20/09/2022 रोजी सायां.5.00 पिूी 
सादर करणे आिश्यक आहे. वलफाप्यािर नाि, पणूश पत्ता, सांपकश  क्रमाांक आवण दरपत्रक भाविकाांची अपघात 
विमा पॉलीसीसाठी भरलेले आहे, असा सविस्तर तपवर्ल नमदु करािा.  

2) दरपत्रक समक्ष श्री.सांत तकुाराम भिन येथे सादर करािेत ककिा रवजस्टर पोस्टाने पाठिाि.े उर्ीरा आलेले 
दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत. 

3) दरपत्रकासोबत IRDAI License, Details of establishment and Experience, Pan Card, GST 
Certificate & Details of satisfactory performance report from their clients from Govt. / 
PSUs इ. कागदपत्राांच्या साक्षाांवकत प्रती सादर करणे आिश्यक आहे. अपणूश दरपत्रक क्स्िकारले जाणार 
नाही. 

4) प्रर्ासकीय ि अन्य कारणास्ति दरपत्रक प्रवक्रया कोणत्याही स्तरािर रद्द करण्याचा अवधकार मांवदर सवमतीने 
राखनु ठेिलेला आहे.  

5) सदर कामासांबांधी काही िाद उद्भल्यास त्यासाठी न्यायालयीन कायशके्षत्र पांढरपरू हे राहील.  



 
 भाहिकांर्ा ियोगट :- 05 ते 80 िषे. 
 भाहिकांर्ी संख्या :- 01 ते 25 भाविक. 
 पॉलीसीरे् स्िरूप :- आिश्यकतेनसुार तयार केलेली पॉलीसी. 
 जोखीि स्िरूप :- अपघाती विमा. 
 सिािेि नसणारी जोखीि :-  

o आत्महत्या. 
o जाणनूबजनू केलेली दखुापत. 
o बेकायदेर्ीर कृत्यामध्ये सहभागामळेु होणारी दखुापत / मतृ्य.ू 
o यधु्द ि यधु्दजन्य पवरक्स्थती. 
o नैसर्गगक मतृ्य.ू 
o आजारपणामळेु मतृ्य.ू 

 हििा संरक्षण रमकि िागणीकािी आिश्यक कागदपते्र. 
ितृ्य ू अपंगत्ि रूग्णालयात दाखल 

विवहत नमनु्यातील अजश (मळु प्रत) विवहत नमनु्यातील अजश (मळु प्रत) विवहत नमनु्यातील अजश (मळु प्रत) 
पोलीस विभागाकडील कागदपते्र. 
(मळु प्रतीत) 
 जबाब आवण प्रथम मावहती 

अहिाल  (मळु प्रत) 
 स्पॉट पांचनामा (मळु प्रत) 
 चौकर्ी पांचनामा  (मळु प्रत) 
 पोस्ट माटशम वरपोटश (मळु प्रत) 
 पोलीसाांचा सीआरपीसी 

174 चा अांवतम अन्िेर्ण 
अहिाल (मळु प्रत) 

पोलीस विभागाकडील कागदपते्र.  
 जबाब आवण प्रथम मावहती 

अहिाल  (मळु प्रत) 
 स्पॉट पांचनामा (मळु प्रत) 
 चौकर्ी पांचनामा  (मळु प्रत) 
 

पोलीस विभागाकडील कागदपते्र.  
 जबाब आवण प्रथम मावहती 

अहिाल  (मळु प्रत) 
 स्पॉट पांचनामा (मळु प्रत) 
 चौकर्ी पांचनामा  (मळु प्रत) 
 

मतृ्य ूदाखला (मळु प्रत) ------------ ------------ 
विवहत नमनु्यातील डॉक्टराांचे 
प्रमाणपत्र (मळु प्रत) 

विवहत नमनु्यातील डॉक्टराांचे 
प्रमाणपत्र (मळु प्रत) 

विवहत नमनु्यातील डॉक्टराांचे 
प्रमाणपत्र (मळु प्रत) 

मयत भाविकाचे रेर्नकाडश, आधार 
काडश ि मतदान काडश (झेरॉक्स प्रती) 

भाविकाचे रेर्नकाडश, आधार काडश, 
पनॅकाडश, बकँ पासबकु, मतदान 
काडश (झेरॉक्स प्रती) 

भाविकाचे रेर्नकाडश, आधार काडश, 
पनॅकाडश, बकँ पासबकु, मतदान 
काडश (झेरॉक्स प्रती) 

िारसाचे आधार काडश, पनॅकाडश, 
मतदान काडश, बकँ पासबकु 
(झेरॉक्स प्रती) 

वजल्हा र्लु्यवचकीत्सक याांचे 
अपांगत्िाचे प्रमाणपत्र. 

रूग्णालय देयके, वडस्चाजश समरी, 
डायग्नोस्टीक टेस्ट वरपोटश. 

मांवदर सवमतीचा भाविक असल्याचा 
अहिाल 

मांवदर सवमतीचा भाविक असल्याचा 
अहिाल 

मांवदर सवमतीचा भाविक असल्याचा 
अहिाल 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINAL POST NEGOTIATION OFFER 
वदनाांक -----/09/2022. 

िहत, 
 िा. काययकारी अहिकारी, 
 श्री हिठ्ठल रूक्मिणी िंहदरे सहिती, 
 पंढरपरू, हज.सोलापरू. 
 
 हिषय :- भाविकाांची अपघात विमा पॉलीसी उतरविणेबाबत. 
 
 श्री.विठ्ठल रूक्क्मणी मातेच्या दर्शनासाठी येणा-या भाविकाांसाठी मांवदरे सवमतीच्या ितीने वद.01/11/2022 ते 

वद.31/10/2023 या कालािधीत अपघात विमा पॉलीसी उतरविण्यात येत आहे. त्यानसुार आमच्या र्ासन मान्य कां पनीच्या 

विमा हप्त्याची रक्कम सिश करासहीत खालीलप्रमाणे सादर करीत आहे. 

तपहिल हििा रमकि रू. हििा िप्ता रू. (अंकी ि अक्षरी) 
अपघाताने मतृ्य ूझाल्यास. 25भाविक×रू.2,00,000/- रू.50,00,000/-  
अपघाताने दोन अियि 
वनकामी झाल्यास. 

25भाविक×रू.1,00,000/- रू.25,00,000/- 

अपघाताने एक अियि 
वनकामी झाल्यास. 

25भाविक×रू.50,000/- रू.12,50,000/- 

अपघाताचा दिाखाना खचश. 25भाविक×रू.25,000/- रू.6,25,000/- 
एकूण हििा रमकि रू.93,75,000/- 

 

 के्षत्र - पांढरपरू नगरपावलका के्षत्र, 65 एकर जमीन के्षत्र, श्री.विठ्ठल रूक्क्मणी मांवदर ि पवरसर, दर्शनराांग, टाकळी, 

गोपाळपरू, भटुांबरे, रे्गाि द.ु ि िाखरी पालखी तळ. 

 
स्िाक्षरी :- 

अहिका-यारे् नाि ि िुद्दा :- 

कंपनीरे् नाि ि हिमका :- 

सोबत :-  
1. IRDAI License. 
2. Details of establishment and Experience. 
3. Pan Card. 
4. GST Certificate. 
5. Details of satisfactory performance report from their clients from Govt. / PSUs. 










































