
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 
साठी उस्मानाबाद ि लोहारा तालकु्यातील 
शेतकऱयानंा नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत 
करणेबाबत.  
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        शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकंः प्रवपवियो-2018 /प्र.क्र.112/11 अ,े 
हुता्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय विस्तार, मंुबई-400 032 
    तारीख:  14 ऑगस्ट, 2019 

       िाचा - शासन वनणधय कृवष ि पदुम विभाग क्र. प्रवपवियो-2018/प्र.क्र.112/11-अे, वद. 7.8.2019 

 

  शासन शुध्दीपत्रक  :- 

             प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 साठी उस्मानाबाद ि लोहारा 
तालुक्यातील शेतकऱयानंा नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करण्यासंदभात वद. 7 ऑगस्ट, 2019 
रोजी शासन वनणधय वनगधवमत करण्यात आलेला आहे. तथावप, सदर शासन वनणधयामधील वशषधकामध्ये  
अंशत: सुधारणा आिश्यक असून ्या सुधारणा खालीलप्रमाणे िाचण्यात याव्यात.  

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2018 साठी उस्मानाबाद ि लोहारा तालुक्यातील 
शेतकऱयानंा नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करणेबाबत. 

ऐिजी 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 साठी उस्मानाबाद ि लोहारा तालकु्यातील 

शेतकऱयानंा नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत करणेबाबत. 
2.   सदर शासन शुध्दीपत्रक वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले असून ्याचा संगणक साकेंताकं  201908141731494501 
असा आहे.  हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 
                 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािंाने,  

 

                 (वनता शशदे) 
          अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन  
 
प्रवत, 

1. मा.मंत्री (कृवष) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई- 32 
2. मा. राज्यमंत्री (कृवष) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई -32 
3. सवचि (कृवष) याचंे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई-32 
4. आयुक्त (कृवष), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
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5. संचालक (वि.प्र.), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
6. मुख्य साखं्ख्यक, कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
7. संचालक, लेखा ि कोषागारे, मंुबई 
8. सहाय्यक संचालक (लखेा), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
9. वजल्हा कोषागार अवधकारी, पुणे 
10. वजल्हावधकारी, उस्मानाबाद 
11. वजल्हा अधीक्षक कृवष अवधकारी, उस्मानाबाद 
12. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2, (लेखा पवरक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुबई / नागपूर 
13. वित्त विभाग (व्यय-1/अथध.13), मंत्रालय, मंुबई- 32 
14. उप सवचि (11-अे/2-अे), कृवष ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई याचंे स्िीय सहाय्यक 
15. कक्ष अवधकारी (2- अे), कृवष ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई -32 
16. विभागीय व्यिस्थापक, भारतीय कृवष विमा कंपनी, स् टॉक ्क्सचज ज टॉिसध, 20 िा मजला, 

दलाल स्रीट,फोटध, मंुबई-400 023 
17. वनिड नस्ती (कायासन 11-अे). 
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