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जाहीर आवाहान 
 

�ितवष��माणे सामािजक व धािम�क उ�सव “ गोपाळकाला ” (दिहहंडी)  श!ुवार, िदनांक १९ ऑग(ट, २०२२ रोजी 
सव�िठकाणी मोठ्या उ�साहाने साजरा केला जाणार आहे.  सव� गोिवंदा पथक 2ा उ�सवात मोठ्या उ�साहाने भाग घेतात. दिहहंडी 
उ�सवात भाग घेणार े गोिवंदा पथक आपले 5येय सा5य कर6याचा �य�न ��येक �संगी िकंवा उ�सवा8या वेळी करीत 
असतात.उ�सवामधील जोखीम व धोका िवचारत घेवून गोिवंदा पथकात भाग घेणा-या <य=>चे, �यांचे मंडळ िकंवा दघु�टना 
घड?यास �या संबंधात सदर दघु�टनाA(त <य=Bस िवCयाचे (इंEयोरसं) संरFण दणेेसाठी वसई िवरार शहर महानगरपािलकेने 
गोपाळकाला अपघात िवमा योजनेस मंजरुी िदली आहे. या योजनेअतंग�त दहीहंडी पथकातील सव� गोिवंदांचा मोफत अपघात िवमा 
काढ6यात येणार आहे.  

तरी याJार े महानगरपािलका हKीतील गोिवंदा पथकाने महानगरपािलकेशी संपक�  साधून पथकात समािवL गोपाळांचा 
िवमा काढणेसाठी वसई िवरार शहर महानगरपािलके8या वतीने जािहर आवाहान कर6यांत येत आहे. 

 
गोपाळकाला अपघात िवमा स�ु कर�यासाठीची पुत!ता 

 
१) नMदणीकृत मंडळाचे/सं(थेचे नाव ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
२) नMदणीकृत मंडळाचा/सं(थेचा पQा --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
३) मंडळाचा/सं(थेचा नMदणी !मांक ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
४) मंडळ �मखुाचे नाव व मोबाईल !मांक ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
अ.!. 
Sr.no 

गोिवंदाचे पणु� 
नाव 

Full Name of 
Govinda 

जTम िदनांक 
(Date of 
Birth) 

वय 
Age 

आधारकाड! 
<माकं 

Adharcard 
no 

नामिनदUशीत 
(वारसाचे) 

नाव 
Beneficiary 

name 

नाते 
Relationship 

संपक�  !मांक 
Contact 

No 

                    

 
१) नMदणीकृत मंडळा8या लेटरहेडवर  गोिवंदाचे पणु� नाव, वय , जTम तारीख , नामिनदUशीत <य=Bचे नाव (वारसाचे नाव) व अनषुंगीक 

माहीतीची यादी संगणकBय टायप>ग सह A4 साईज पेपरवर दोन �तीत वसई िवरार शहर महानगरपािलका, मXुयालय, !Bडा 
िवभाग,पिहला मजला, िवरार (पूव�) येथे जमा करावी.  

२) ��येक गोिवंदाचे आधारकाड�ची छाया�त जोडणे बंधनकारक राहील. १२ वषा�खालील मलुांचा िवमा काढला जाणार नाही.  
३) िवमा योजनेचा लाभ घेणेसाठी अंितम ताZरख मंगळवार, िदनांक १६ ऑग(ट २०२२ सायंकाळी ५.०० वाजेपय]त राहील. 
४) सव� गोिवंदा पथकांनी /मंडळांनी मदुतीत येवून िवमा योजनेचा लाभ घेवून सहकाय� करावे. 
५) िदनांक. १६ ऑग(ट २०२२ नंतर आले?या अजा]वर काय�वाही केली जाणार नाही. 
६) गोपाळकाला (दहीहंडी) अपघात िवमा योजनेचा लाभ घे6यासाठी वसई िवरार शहर महानगरपािलका मXुयालय,  

!Bडा िवभाग,पिहला मजला, िवरार (पूव�) येथे भेट ^ावी. 
 

अिधक मािहती साठी सपंक!  -  
काया�लय- ०२५०-२५२५१०५       SD/- 

(शंकर खंदार)े 

उपआय=ु, !Bडा िवभाग 

वसई िवरार शहर महानगरपािलका 


