
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना  
खरीप हंगाम 2018 मध्ये राज्यात राबविणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंिधधन, दुग् धव् यिसाय विकास ि म् ्  यव् यिसाय विााग 
शासन वनणधय क्रमाकंः प्रपीवियो पुरक-2018/प्र.क्र. 52/11-अ े

मादाम कामा मागध, हुता्मा राजगुरू चौक,  
मंत्रालय, मंुबई 400 032  
तारीख:  13 जून, 2018 

िाचा :   
 1. शासन वनणधय क्र.सीआयअेएस/1299/सीआर 89/11अे,वद  4.12.1999. 
 2. कृवष ि पदुम विाागाचा शासन वनणधय क्र. प्रवपवियो-16/प्र.क्र.26/11अे,  
                वदनाकं 29.04.2016. 
 3. कें द्र शासनाच्या कृवष ि कल्याण मंत्रालयाचंे पत्र क्र. 13015/01/2016/के्रविट 2,  
     वदनाकं  01.03.2018. 
 4. शासन वनणधय क्र प्रवपवियो -2018/प्रक्र 52/11अे, वदनाकं 24.05.2018 
प्र्तािना :- 
         कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सूचनानुंसार प्रधानमंत्री वपक विमा योजना खरीप हंगाम 2016 पासून राज्यात 
राबविण्याचा वनणधय राज्य शासनाने घेतला आहे. ्यानुषंगाने वद.24.05.2018 च्या शासन वनणधयानुसार सदरची 
योजना खरीप हंगाम 2018 मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी सवि्तर मागधदशधक सूचना वनगधवमत करण्यात 
आलेल्या आहेत. 

वद.24.05.2018 च्या शासन वनणधयामधील मुद्दा क्र.8 येथील “योजना कायान्ियीन यंत्रणा” या 
मथळयाखाली वजल्हा समूह क्र.1, 2, 3, 5, 6, 7 ि 8 कवरता विमा कंपन्या ंदेण्यात आल्या असून वजल्हा समूह 
क्र.4 मध्ये अंताूधत वजल््ासंाठी विमा कंपनी वनयुक्तीबाबत ्ितंत्रपणे शासन वनणधय वनगधवमत करणेबाबत नमूद 
करण्यात आलेले होते. ्यानुसार फेर वनविदेच्या माध्यमातून विमा कंपनी वनवित करून वनयुक्त करण्याची 
कायधिाही विचाराधीन होती.  
शासन वनणधय :-  
         राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील वजल्हा समूह क्र.4 साठी फेर वनविदेच्या माध्यमातून विमा कंपनी 
वनवित करण्याची कायधिाही पूणध झाली असून आता खरीप हंगाम 2018 मध्य ेप्रधानमंत्री वपक विमा योजना ही 
खाली नमूद केलेल्या न्यनूतम विमा हप्ता दर धारक विमा कंपनीमाफध त वजल्हा समुह क्र.4 मधील अंताूधत 
वजल््ातं राबविण्याचा वनणधय शासनाने घेतला आहे.  

अ.क्र. समाविष्ट्ट वजल्हे विमा कंपनीचे नाि ि पत्ता 

1 लातूर, अहमदनगर,कोल्हापूर, ससधुदूगध  
(4 वजल्हे) 

ाारतीय कृवष विमा कंपनी वलवमटेि, नविन 
्टॉक एक्सेंज वबल्ल्िग, २० िा मजला दलाल 
्रीट, मंुबई, ४०००२३. 
दुरध्िनी क्र. 022-61710900 
टोल फ्री. क्र. 1800 103 0061 
इमेल - ro.mumbai@aicofindia.com 
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2. उपरोक्त समुह क्र.4 कवरता वजल्हा वनहाय, वपक वनहाय विमा संरवित रक्कम, विमा हप्ता दर, विमा 
हप्ता अनुदान इ्यादीबाबतचा तपशील सोबत प्रपत्र अ 5, अ 10, अ 15, अ 19 मध्ये जोिला आहे. 

3. सदर शासन वनणधय राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय सवमतीने चक्राकार पद्धतीने वदलेल्या मंजूरीनूसार 
वनगधवमत करण्यात येत आहे.  

 सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर उपलब्ध 
असून ्याचा साकेंताकं क्रमाकं 201806131543143401 असा आहे. हा आदेश विजीटल ्िािरीने 
सािावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

           महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने. 

सहपत्र : पवरवशष्ट्ट. 

 

                                          (अ.वि. जोशी)  
                       अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1) मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचि. 
2) मा. मंत्री (कृवष ) यांच ेखाजगी सवचि. 
3) मा. राज्यमंत्री (कृवष) यांचे खाजगी सवचि. 
4) सिध मा. विधानसाा सद्य.   
5) सिध मा.विधानपवरषद सद्य. 
6) सवचि, कृवष ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृवष  ि सहकार विााग, कृवष ािन, निी वदल्ली.  
7) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
8) अपर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
9) अपर मुख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
10) अपर मुख्य सवचि (कृवष), कृवष ि फलो्पादन विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
11) अपर मुख्य सवचि (महसूल) महसूल ि िनविााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
12)  अपर मुख्य सवचि (सहकार), सहकार,पणन ि िस्त्रोद्योग विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032.  
13)  आयुक्त  (कृवष) , कृवष आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 . 
14)  सहकार आयकु्त ि वनबधंक, सहकारी सं्था, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001. 
15)  अध्यि ि कायधकारी संचालक, ाारतीय कृवष विमा कंपनी, 13 िा मजला, अंबावदप वबल्ल्िग, क्तुरबा गांधी मागध, 

कॅनॉट प्लेस, निी वदल्ली. 
16)  विाागीय महसूल आयकु्त (सिध) 
17)  वजल्हावधकारी (सिध) 
18)  मुख्य कायधकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिध) 
19)  कृवष संचालक, (वि्तार ि प्रवशिण ) , कृवष आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
20)  महासंचालक, माहीती ि जनसंपकध  विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032 (प्रवसध्दीकवरता) 

21)  अवतवरक्त वनबधंक, सहकारी सं्था, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 



शासन वनणधय क्रमांकः प्रपीवियो पुरक-2018/प्र.क्र. 52/11-अे 

 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3  

22)  विमा संचालक, म्हािा वबल्िींग, पहीला मजला, बांद्रा (पिूध), मंुबई-400 051 
23)  महालेखापाल, महाराष्ट्र, 1/2, (लेखा परीिा / लेखा ि अनुज्ञेयता), मंुबई/नागपरू 
24)  विाागीय व्यि्थापक, ाारतीय कृवष विमा कंपनी मयावदत, निीन ्टॉक एक्सचेंज वबल्िींग, 20 िा मजला,  

दलाल  ्रीट, मंुबई-400 023. 
25) विाागीय व्यि्थापक, इफ्को टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी वलवमटेि, 6 िा मजला, सुयोग प्लॅटीनम,  

              मंगलदास रोि, पणेु-४११००१  
26) विाागीय व्यि्थापक, ओवरएन्टल इन्शुरन्स कंपनी वलवमटेि, पवहला मजला, मेफेयर टॉिसध, पणेु-मंुबई रोि, 

िाकिेिािी, वशिाजी नगर, पणेु ४११००५ 
27) विाागीय व्यि्थापक, आयसीआयसीआय लोंबािध जनरल इन्शुरन्स कंपनी वलवमटेि,  ऑवफस  

नं. २०६- 219 सौरा हॉल, ससून रोि पणेु ्टेशन पणेु-४११001  
28) सरव्यि्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ मयावदत, 9 नवगनदास ्रीट, मंुबई-400 023 
29) मुख्य अवधकारी, सेन्रल फायनान्स एजसंी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ मयावदत, 9 नवगनदास  

            ्रीट, मंुबई-23 
30) सहायक महाप्रबधंक, रुरल प्लॅनींग अँि के्रविट िीपाटधमेंट, वरझव्हध बकँ ऑफ इंविया, न्यू सेन्रल ऑफीस,  

             फोटध, मंुबई- 400 001. 
31) व्यि्थापक, वरझव्हध बकँ ऑफ इंविया, वरजनल ऑफीस, िॉ. ॲनी बझंेट रोि, िरळी, मंुबई-400 018. 
32) सरव्यि्थापक, नाबािध, पनुम चेंबसध, वशिसागर इ्टेट, िॉ. ॲनी बझंेट रोि, िरळी, मंुबई-400 018. 
33) उप सरव्यि्थापक, नाबािध, 54 िले्ली रोि, वशिाजी नगर, पणेु-411 005. 
34) उप सरव्यि्थापक, एस.एल.बी.सी., बकँ ऑफ महाराष्ट्र, 1501, वशिाजीनगर, पणेु-411 005. 
35) व्यि्थापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँ, (सिध). 
36) विाागीय कृवष सहसंचालक (सिध). 
37) मुख्य सांख्ख्यक, कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 . 
38) वजल्हा अवधिक कृवष अवधकारी (सिध). 
39) विाागीय सांख्ख्यक, व्दारा - विाागीय कृवष सहसंचालक कायालय (सिध). 
40) सहसवचि (11-अ)े, कृवष ि पदुम विााग, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
41) के्रविट ्पेशावल्ट, वनयोजन विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
42) गं्रथपाल, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, विधान ािन, मंुबई. 
43) संचालक, लेखा ि कोषागारे, मंुबई. 
44) अवधदान ि लेखावधकारी, लेखा ि कोषागारे संचालनालय, मंबई 32. 
45) सिध मान्यताप्राप्त राजकीय पिांची कायालये.  
46) वनिि न्ती, कायासन-11 अे. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2018 

विमा संरवित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपविल 
प्रपत्र अ - 5 

समुह क्र. : 4                       विमा कंपनीच ेनाि : भारतीय कृवि विमा कंपनी                                                                                                   वजल्हा : ससधुदूगग 

अ.क्र. पीक 

विमा संरिण प्रवत हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपयगन्त) िेतकरी वहस्सा प्रवत हे. कें द्र वहस्सा प्रवत हे. राज्य वहस्सा प्रवत हे. 

जोखीमस्तर 
(टक्के) 

विमा संरवित  
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता  
दर(टक्के) 

विमा हप्ता 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
अनुदान 

रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
अनुदान 

रक्कम (रु.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 भात 70 42100.00 5.00 2105.00 2.00 842.00 1.50 631.50 1.50 631.50 

2 नाचणी 70 20000.00 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.00 800.00 4.00 800.00 



प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2018 

विमा संरवित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपविल 
प्रपत्र अ - 10 

समुह क्र. : 4                                            विमा कंपनीचे नाि : भारतीय कृवि विमा कंपनी                                                                                  वजल्हा : अहमदनगर 

अ.क्र. पीक 

विमा संरिण प्रवत हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपयगन्त) िेतकरी वहस्सा प्रवत हे. कें द्र वहस्सा प्रवत हे. राज्य वहस्सा प्रवत हे. 

जोखीमस्तर 
(टक्के) 

विमा संरवित  
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता   दर 
(टक्के) 

विमा हप्ता 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
अनुदान 

रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
अनुदान 

रक्कम (रु.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 भात 70 40000.00 2.50 1000.00 2.00 800.00 0.25 100.00 0.25 100.00 

2 बाजरी 70 20000.00 12.00 2400.00 2.00 400.00 5.00 1000.00 5.00 1000.00 

3 भईुमूग 70 25000.00 12.00 3000.00 2.00 500.00 5.00 1250.00 5.00 1250.00 

4 सोयाबीन 70 32500.00 15.00 4875.00 2.00 650.00 6.50 2112.50 6.50 2112.50 

5 तीळ 70 12500.00 18.00 2250.00 2.00 250.00 8.00 1000.00 8.00 1000.00 

6 सूयगफूल 70 23100.00 15.00 3465.00 2.00 462.00 6.50 1501.50 6.50 1501.50 

7 मूग 70 17500.00 12.00 2100.00 2.00 350.00 5.00 875.00 5.00 875.00 

8 तूर 70 30000.00 15.00 4500.00 2.00 600.00 6.50 1950.00 6.50 1950.00 

9 उडीद 70 17500.00 12.00 2100.00 2.00 350.00 5.00 875.00 5.00 875.00 

10 कापूस 70 38750.00 13.00 5037.50 5.00 1937.50 4.00 1550.00 4.00 1550.00 

11 मका 70 26200.00 8.00 2096.00 2.00 524.00 3.00 786.00 3.00 786.00 

12 कांदा 70 55000.00 18.00 9900.00 5.00 2750.00 6.50 3575.00 6.50 3575.00 

 

 



प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2018 
विमा संरवित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपविल 

प्रपत्र अ -15 
समुह क्र. : 4                                         विमा कंपनीच ेनाि : भारतीय कृवि विमा कंपनी                                                      वजल्हा : कोल्हापूर 

अ.क्र. पीक 

विमा संरिण प्रवत हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपयगन्त) िेतकरी वहस्सा प्रवत हे. कें द्र वहस्सा प्रवत हे. राज्य वहस्सा प्रवत हे. 
जोखीमस्तर 

(टक्के) 
विमा संरवित 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
अनुदान 

रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
अनुदान 

रक्कम (रु.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 भात 70 42100.00 3.00 1263.00 2.00 842.00 0.50 210.50 0.50 210.50 

2 ज्िारी 70 24000.00 10.00 2400.00 2.00 480.00 4.00 960.00 4.00 960.00 

3 नाचणी 70 20000.00 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.00 800.00 4.00 800.00 

4 भईुमूग 70 31500.00 10.00 3150.00 2.00 630.00 4.00 1260.00 4.00 1260.00 

5 सोयाबीन 70 42000.00 10.00 4200.00 2.00 840.00 4.00 1680.00 4.00 1680.00 

            

 

 

 

 

 

 



 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2018 
विमा संरवित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपविल 

प्रपत्र अ -19 
समुह क्र. : 4                          विमा कंपनीच ेनाि : भारतीय कृवि विमा कंपनी                                                                                        वजल्हा : लातूर 

अ.क्र. पीक 

विमा संरिण प्रवत हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपयगन्त) िेतकरी वहस्सा प्रवत हे. कें द्र वहस्सा प्रवत हे. राज्य वहस्सा प्रवत हे. 
जोखीमस्तर 

(टक्के) 
विमा संरवित  
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता  दर 
(टक्के) 

विमा हप्ता 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
अनुदान 

रक्कम (रु.) 

विमा हप्ता 
दर (टक्के) 

विमा हप्ता 
अनुदान 

रक्कम (रु.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 भात 70 36700.00 12.50 4587.50 2.00 734.00 5.25 1926.75 5.25 1926.75 

2 बाजरी 70 20000.00 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.00 800.00 4.00 800.00 

3 ज्िारी 70 24000.00 10.00 2400.00 2.00 480.00 4.00 960.00 4.00 960.00 

4 सूयगफूल 70 23100.00 12.00 2772.00 2.00 462.00 5.00 1155.00 5.00 1155.00 

5 भईुमूग 70 31500.00 15.00 4725.00 2.00 630.00 6.50 2047.50 6.50 2047.50 

6 तीळ 70 23100.00 10.00 2310.00 2.00 462.00 4.00 924.00 4.00 924.00 

7 कारळे 70 20000.00 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.00 800.00 4.00 800.00 

8 सोयाबीन 70 42000.00 27.80 11676.00 2.00 840.00 12.90 5418.00 12.90 5418.00 

9 मूग 70 18900.00 12.00 2268.00 2.00 378.00 5.00 945.00 5.00 945.00 

10 उडीद 70 18900.00 14.00 2646.00 2.00 378.00 6.00 1134.00 6.00 1134.00 

11 तूर 70 31500.00 17.20 5418.00 2.00 630.00 7.60 2394.00 7.60 2394.00 

12 कापूस 70 42000.00 12.00 5040.00 5.00 2100.00 3.50 1470.00 3.50 1470.00 
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