प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
खरीप हंगाम 2019 मध्ये सहभागी होण्यासाठी
शेतकऱयांना मुदतिाढ दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि म््यव्यिसाय विभाग
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रपीवियो -2019/प्र.क्र.01/11-अे
मादाम कामा मागध, हु ता्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032
तारीख: 24 जुल,ै 2019
िाचा :
1. शासन वनणधय क्र.सीआयअेएस/1299/सीआर 89/11 अे, वद 4.12.1999
2. कृवष ि पदु म विभाग, शासन वनणधय क्र प्रवपवियो -2019/प्रक्र 1/11 अे, वदनांक 23.05.2019
शासन पुरकपत्र :केंद्र शासनाच्या मागधदशधक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री वपक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 मध्ये
अवधसूवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकांसाठी राज्यात राबविण्यास वद.23.05.2019 रोजीच्या शासन
वनणधयान्िये मंजुरी दे ण्यात आलेली आहे. या योजनेंतगधत खरीप हंगाम 2019 करीता सहभागाची
अंतीम मुदत वद.24.07.2019 अशी वनवित करण्यात आलेली आहे. तथावप, आता शेतकऱयांना या
योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱया तांवत्रक अडचणी विचारात घेता, ्यांना पुरेसा कालािधी
उपलब्ध करुन दे ण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 मध्ये शेतकऱयांना
सहभागी होण्यासाठी वद.25.07.2019 पासून वद.29.07.2019 पयंत मुदतिाढ दे ण्यात येत आहे.
तथावप, सदरच्या कालािधीत जा्तीत जा्त शेतकरी सहभागी होण्यासाठी संबंवधत विमा कंपनीने
आिश्यक ती प्रवसध्दी ि प्रचार मोवहम राबिािी.
2.

सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर

उपलब्ध करण्यात आले असून, ्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 201907241247440201 असा
आहे . हे पुरकपत्र वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,
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( वनता शशदे )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचि.
2) मा. मंत्री (कृवष) यांचे खाजगी सवचि.
3) मा. राज्यमंत्री (कृवष) यांचे खाजगी सवचि.
4) सिध मा.विधानसभा सद्य.
5) सिध मा.विधानपवरषद सद्य.
6) सवचि, कृवष ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृवष ि सहकार विभाग, कृवष भिन, निी वदल्ली.

शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रपीवियो -2019/प्र.क्र.01/11-अे

7) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
8) अपर मुख्य सवचि (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
9) अपर मुख्य सवचि (वनयोजन),वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
10) अपर मुख्य सवचि (कृवष), कृवष ि फलो्पादन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
11) अपर मुख्य सवचि (महसूल), महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
12) अपर मुख्य सवचि (सहकार), सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
13) आयुक्त (कृवष), कृवष आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001 .
14) सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी सं्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001.
15) अध्यक्ष ि कायधकारी संचालक, भारतीय कृवष विमा कंपनी, 13 िा मजला, अंबावदप वबल्ल्डग, क्तुरबा
गांधी मागध, कॅनॉट प्लेस, निी वदल्ली.
16) विभागीय महसूल आयुक्त (सिध)
17) वजल्हावधकारी (सिध)
18) मुख्य कायधकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिध)
19) कृवष संचालक, (वि्तार ि प्रवशक्षण ), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
20) महासंचालक, माहीती ि जनसंपकध विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032 (प्रवसध्दीकवरता)
21) अवतवरक्त वनबंधक, सहकारी सं्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001
22) विमा संचालक, म्हाडा वबल्डींग, पहीला मजला, बांद्रा (पूि)ध , मुंबई-400 051
23) महालेखापाल, महाराष्ट्र, 1/2, (लेखापरीक्षा/ लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूर
24) विभागीय व्यि्थापक, भारतीय कृवष विमा कंपनी मयावदत, निीन ्टॉक एक्सचेंज वबल्डींग, 20 िा
मजला, दलाल ्रीट, मुंबई-400 023.
25) विभागीय व्यि्थापक, इफ्को टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी वलवमटे ड, 6 िा मजला, सुयोग
प्लॅटीनम, मंगलदास रोड, पुणे-४११००१
26) विभागीय व्यि्थापक, ओवरएन्टल इन्शुरन्स कंपनी वलवमटे ड, पवहला मजला, मेफेयर टॉिसध, पुणेमुंबई रोड, िाकडे िाडी, वशिाजी नगर, पुणे ४११००५
27) विभागीय व्यि्थापक, आयसीआयसीआय लोंबाडध जनरल इन्शुरन्स कंपनी वलवमटे ड, ऑवफस नं.
२०६- 219 सौरभ हॉल, ससून रोड पुणे ्टे शन, पुणे-४११001
28) सरव्यि्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मयावदत, 9 नवगनदास ्रीट, मुंबई-400 023
29) मुख्य अवधकारी, सेन्रल फायनान्स एजंसी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मयावदत, 9 नवगनदास ्रीट,
मुंबई-23
30) सहायकमहाप्रबंधक, रुरल प्लॅनींग अँड क्रेवडट डीपाटध मेंट, वरझव्हध बँक ऑफ इंवडया, न्यू सेन्रल
ऑफीस, फोटध , मुंबई- 400 001.
31) व्यि्थापक, वरझव्हध बँक ऑफ इंवडया, वरजनल ऑफीस, डॉ.ॲनी बेझंट रोड, िरळी, मुंबई-400 018.
32) सरव्यि्थापक, नाबाडध , पुनमचेंबसध, वशिसागरइ्टे ट, डॉ.ॲनी बेझंट रोड, िरळी, मुंबई-400 018.
33) उपसरव्यि्थापक, नाबाडध , 54 िेल्ली रोड, वशिाजीनगर, पुणे-411 005.
34) उपसरव्यि्थापक, एस.एल.बी.सी., बँक ऑफ महाराष्ट्र, 1501, वशिाजीनगर, पुणे-411 005.
35) व्यि्थापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बँक, (सिध).
36) विभागीय कृवष सहसंचालक (सिध).
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37) मुख्य सांख्ख्यक, कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001 .
38) वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी (सिध).
39) विभागीय सांख्ख्यक, व्दारा- विभागीय कृवष सहसंचालक कायालय (सिध).
40) सहसवचि (11-अे), कृवष ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
41) क्रेवडट ्पेशावल्ट, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
42) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन, मुंबई.
43) संचालक, लेखा ि कोषागारे , मुंबई.
44) अवधदान ि लेखावधकारी, लेखा ि कोषागारे संचालनालय, मंबई 32.
45) सिध मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कायालये.
46) वनिडन्ती, कायासन-11अे.
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