
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ि पुनर्रवित हिामान 
आधार्ीत फळपीक विमा योजनेंतर्रत शेतकऱयानंा विमा 
नुकसान भर्पाईिी र्क्कम न्यूनतम रुपये 1000/- 
इतकी देणेबाबत...  
  

                                                  महार्ाष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंिधरन, दुग् धव् यिसाय विकास ि म् ्  यव् यिसाय विभार् 

शासन वनणरय क्रमाकंः प्रवपवियो-2019/प्र.क्र.12/11 अ,े 
हुता्मा र्ाजरु्रु िौक, मादाम कामा र्ोड, 

मंत्रालय वि्तार्, मंुबई-400 032 
तार्ीख: 31 मे, 2019 

 

प्र्तािना :-   
       प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कें द्र शासनाच्या मार्रदशरक सुिनानुंसार् खर्ीप हंर्ाम 2016 पासून सुधार्ीत 
्िरुपात तसेि हिामान आधावर्त फळवपक विमा योजना र्ाज्यात र्ाबविण्यात येत आहे. सदर् योजना 
अवधसूवित क्षते्रातील अवधसूवित पीकासंाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन र्ाबविण्यात येत आहे. 
प्र्तुत योजनेंतर्रत ई-वनविदा प्रवक्रयेव्दारे् वनयुक्त कर्ण्यात आलेल्या विमा कंपन्यामंाफर त योजनेच्या 
मार्रदशरक सुिनानुंसार् शेतकऱयानंा नुकसान भर्पाई अदा कर्ण्यािी कायरिाही कर्ण्यात येते. तथावप, सदर् 
पीक विमा योजनेच्या तर्तुदींनुसार् पीक विमा नुकसान भर्पाईिी र्क्कम अ्यंत कमी प्रमाणात येत असल्यास 
शेतकऱयानंा विम्याच्या पर्ताव्यािी र्क्कम वकमान रुपये 1000/- पयंत अदा कर्ता यािी, याकर्ीता  दाव्यािी 
र्क्कम जर् रुपये  1000 /- र्कमेपेक्षा कमी असेल तर् रुपये 1000/- र्कमेपयंत असलेली तफाित र्ाज्य 
शासनामाफर त अदा कर्ण्यािी बाब शासनाच्या वििार्ाधीन होती. ्या अनुषंर्ाने मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या 
वनणरयानुसार् खालीलप्रमाणे शासन वनणरय घेण्यात येत आहे.     
 

 शासन वनणरय :- 
            प्रधानमंत्री पीक विमा योजना तसेि हिामान आधावर्त फळवपक विमा योजनेच्या तर्तुदींनुसार् पीक विमा 

नुकसान भर्पाईिी र्क्कम अ्यंत कमी प्रमाणात येत असल्यास शेतकऱयानंा विम्याच्या पर्ताव्यािी र्क्कम 
वकमान रुपये 1000/- पयंत अदा कर्णे आिश्यक आहे. सबब, पीक विमा फळ वपक विमा दाव्यािी विमा 
कंपनीमाफर त देण्यात येत असलेली र्क्कम ही जर् 1000/- र्कमेपेक्षा कमी असेल तर् रुपय े 1000/- 
र्कमेपयंत असलेली तफाित र्ाज्य शासनामाफर त अदा कर्ण्यास शासनािी मान्यता देण्यात येत आहे.  

    2.   ज्या शेतकऱयानंा पीक विमा ि फळवपक विमा दाव्यािी र्क्कम ही 1000/- रुपयापंेक्षा कमी वमळाली असेल, 
सदर् शेतकऱयाबंाबतिी आकडेिार्ीसह मावहती संबंवधत विमा कंपनीने भार्तीय कृवष विमा कंपनीमाफर त कृवष 
आयुक्तालयास सादर् कर्ािी. तद्नंतर् ्याबाबतिा सवि्तर् प्र्ताि कृवष आयुक्तालयाने शासनास सादर् 
केल्यानंतर् र्ाज्य शासनामाफर त रुपये 1000/- पयंत असलेली तफाित कृवष आयुक्तालयास अदा कर्ण्यात 
येईल.  कृवष आयुक्तालयाने सदर्िा वनधी भार्तीय कृवष विमा कंपनीमाफर त संबंवधत विमा कंपनींना वितर्ीत 
केल्यानंतर्  विमा कंपनीमाफर त र्क्कम संबंवधत पात्र शेतकऱयाचं्या बँक खा्यात थेट ह्तातंवर्त कर्ण्यात 
येईल.        
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 3. सदर्िी योजना ही खर्ीप हंर्ाम 2018 ि मृर् हंर्ाम 2018 पासून र्ाबविण्यात येईल.  
 4. प्र्तुत योजना ही नव्याने कायान्न्ित होणार् असल्याने याबाबतच्या सवि्तर् अटी ि शती ्ितंत्रपणे 
वनर्रवमत कर्ण्यात येतील.    
5. प्र्तुत योजना ही निीन असल्याने सदर् योजनेसंदभातील लेखावशषास ्ितंत्रपणे मान्यता घेण्यात 

येईल.   
6.    प्र्तुत प्रयोजनाथर सहायक संिालक (लेखा ), कृवष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे यानंा आहर्ण ि 

संवितर्ण अवधकार्ी तर् कृवष संिालक (वि.प्र.), कृवष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे यानंा वनयंत्रण 
अवधकार्ी म्हणनू घोवषत कर्ण्यात येत आहे. 

7.   प्र्तुत शासन वनणरय वित्त विभार्ाने ्यािंे अनौपिावर्क संदभर क्रमाकं 122/2019/व्यय-1, 
वद.10.05.2019  अन्िये वदलेल्या सहमतीस अनुसरुन वनर्रवमत कर्ण्यात येत आहे. 

 8.     प्र्तूत शासन वनणरय महार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर् उपलब्ध  
कर्ण्यात आला असून ्यािा संकेताक 201905311723350701 असा आहे. हा आदेश वडजीटल ्िाक्षर्ीने 
साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.     

            महार्ाष्ट्रािे र्ाज्यपाल याचं्या आदेशानुसार् ि नािाने,   

                                ( वनता शशदे) 
              अिर् सविि, महार्ाष्ट्र शासन  

          प्रवत, 
1. मा.मंत्री (कृवष) यािंे खाजर्ी सविि, मंत्रालय, मंुबई - 32 
2. मा. र्ाज्यमंत्री (कृवष) यािंे खाजर्ी सविि, मंत्रालय, मंुबई -32 
3. सविि (कृवष) यािंे ्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई-32 
4. आयुक्त (कृवष), कृवष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे 
5. उप सविि (11-अे  /2-अे), कृवष ि पदुम विभार्, मंत्रालय, मंुबई यािंे ्िीय सहाय्यक 
6. संिालक (वि.प्र.), कृवष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे 
7. मुख्य सानं्ख्यक, कृवष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे 
8. संिालक, लेखा ि कोषार्ारे्, मंुबई 
9. सहाय्यक संिालक (लेखा), कृवष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे 
10. वजल्हा कोषार्ार् अवधकार्ी, पुणे 
11. महालेखापाल, महार्ाष्ट्र -1/2, (लेखा पवर्क्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुबई / नार्पूर् 
12. वित्त विभार् (व्यय-1), मंत्रालय, मंुबई- 32 
13. कक्ष अवधकार्ी (2- अे), कृवष ि पदुम विभार्, मंत्रालय, मंुबई -32 
14. विभार्ीय व्यि्थापक, भार्तीय कृवष विमा कंपनी, ् टॉक ्क्सिेंज टॉिसर, 20 िा मजला, दलाल 

्रीट,फोटर, मंुबई-400 023 
15. वनिड न्ती (कायासन 11-अे). 

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