प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन
2017 मध्ये िाढीि एक वििसाच्या कालािधीत
सहभाग घेतलेल्या ि नुकसान भरपाईस पात्र
ठरलेल्या शेतकऱयांना नुकसान भरपाईची रक्कम
वितरीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंिधधन, िु ग्धव्यिसाय विकास ि म््यव्यिसाय विभाग
शासन वनणधय क्रमांकः प्रवपवियो-2017 /प्र.क्र.01/11 अे,
हु ता्मा राजगुरु चौक, मािाम कामा रोड,
मंत्रालय वि्तार, मुंबई-400 032
तारीख: 08 मे, 2019
िाचा 1. शासन वनणधय कृवष ि पिु म विभाग क्र. प्रवपवियो/2017प्र.क्र -11/अे, वि.20.06.2017
2. शासन वनणधय कृवष ि पिु म विभाग क्र. प्रवपवियो-2017/प्र.क्र.1/11- अे, वि.23.6.2017
3. शासन वनणधय कृवष ि पिु म विभाग क्र. प्रवपवियो-2017/प्र.क्र.1/11- अे, वि.1.8.2017
4. शासन वनणधय कृवष ि पिु म विभाग क्र. प्रवपवियो-2017/प्र.क्र.1/11- अे, वि.4.8.2017
5. कृवष आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./सां 8/ 434/2018, वि.10.8.2018
6. शासन वनणधय कृवष ि पिु म विभाग क्र. प्रवपवियो-2017/ प्र.क्र-1, 11- अे, वि.01.02.2019
7. कृवष आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./सां 8/5ऑग्ट/245/2019, वि.03.5.2019

प्र्तािना :प्रधानमंत्री वपक विमा योजना खरीप-2017 मध्ये तांत्रीक कारणा्ति ज्या वबगर कजधिार शेतकऱयांना
सिर योजनेत सहभागी होता आले नाही, ्यांचेकवरता राज्य शासनाच्या ्तरािर एक वििसाची म्हणजेच
वि.05.08.2017 पयंत सहभागी होण्यासाठी मुितिाढ संिभध क्र.4 च्या शासन वनणधयान्िये िे ण्यात आली
होती. सिर एक वििसाच्या कालािधीत जन सुविधा केंद्रािर अजध भरलेल्या शेतकऱयांपैकी नुकसान
भरपाईस पात्र ठरणाऱया शेतकऱयांचे िायी्ि राज्य शासनाने वि्िकारले असन ्यास संिभध क्र.6 अन्िये
शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रिान केली आहे. ्यानुषंगाने कृवष आयुक्तालयाने संिभध क्र. 7 च्या पत्रान्िये
केलेल्या प्र्तािानुसार िरील िाढीि एक वििसाच्या कालािधीत सहभाग घेतलेल्या शेतकऱयांपैकी
नुकसान भरपाईसाठी अंतीमत: पात्र ठरलेल्या शेतकऱयांना नुकसान भरपाईची रक्कम अिा कराियाची
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
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शासन वनणधय :प्रधानमंत्री वपक विमा योजना खरीप-2017 मध्ये राज्य शासनाच्या ्तरािर एक वििसाची म्हणजेच
वि.05.08.2017 पयंत सहभागी होण्यासाठी मुितिाढ िे ऊन या एक वििसाच्या कालािधीत सहभागी
होणाऱया शेतकऱयांपैकी नुकसान भरपाईस पात्र ठरणाऱया 95,847 पात्र शेतकऱयांना नुकसान भरपाई
िे ण्यासाठी रु.63,54,21,942 /- इतकी रक्कम खालील अटींच्या अधीन राहन वितरीत करण्यात येत
आहे .
1) वि 5.8.2017.रोजी ऑफलाईन अजध सािर करून सहभाग नोंिविलेल्या शेतकऱयांनी यापिी
ऑनलाईन अजध सािर केला नाही तसेच सहभाग नोंिविलेल्यांची विव्िरूक्ती झाली नाही याची
पडताळणी करून ्याची खातरजमा आयुक्त (कृवष) यांनी करािी.
2) ऑफलाईन अजध सािर केलेल्या शेतकऱयांपैकी नुकसान भरपाईस पात्र शेतकऱयांच्या रकमेची
पवरगणना विम्याच्या वनकषानुसार करण्याची जबाबिारी आयुक्त (कृवष) यांची असेल.
2.

प्र्तुत बाबींिर होणारा खचध खालील लेखावशषाखाली सन 2019-20 या िषाकरीता मंजर केलेल्या

अर्धसंकल्पीय तरतिीतन भागविण्यात येईल .
मागणी क्र. डी -3
2401 - पीक संिधधन, 33 - अर्धसहाय्य
110, पीक विमा (00) (08) प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेंतगधत विमा हप्त्यासाठी अर्धसहाय्य
राज्य वह्सा (2401 A 664) योजनेतर
3.

प्र्तुत शासन वनणधय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संिभध क्र. 318/2018/व्यय-1,

वि.22.01.2019 अन्िये ि अर्धसं- 2019/प्र.क्र.44/अर्ध-3, वि.01.4.2019 च्या पवरपत्रकान्िये प्राप्तत
झालेल्या सहमतीस अनुसरून वनगधवमत करण्यात येत आहे.
4.

प्र्तत शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असन ्याचा संकेताक 201905081309016301 असा आहे . हा आिे श
वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार ि नािाने ,

Neeta Eknath
Shinde
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( वनता शशिे )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मा.मंत्री (कृवष) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई - 32
2. मा. राज्यमंत्री (कृवष) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई -32
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3. सवचि (कृवष) यांचे ्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-32
4. आयुक्त (कृवष), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
5. संचालक (वि.प्र.), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
6. मुख्य सांविख्यक, कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
7. संचालक, लेखा ि कोषागारे , मुंबई
8. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
9. वजल्हा कोषागार अवधकारी, पुणे
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2, (लेखा पवरक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई / नागपर
11. वित्त विभाग (व्यय-1/अर्ध.13), मंत्रालय, मुंबई- 32
12. उप सवचि (11-अे/2-अे), कृवष ि पिु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे ्िीय सहाय्यक
13. कक्ष अवधकारी (2- अे), कृवष ि पिु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32
14. विभागीय व्यि्र्ापक, भारतीय कृवष विमा कंपनी, ्टॉक एक्सचेंज टॉिसध, 20 िा मजला, िलाल
्रीट,फोटध , मुंबई-400 023
15. वनिड न्ती (कायासन 11-अे).
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