प्रधानमंत्री पीक विमा योजना - खरीप हंगाम 2017
मध्ये राबविण्यास मुदतिाढ दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृवि, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग
शासन वनणधय क्र. प्रपीवियो -2017/प्र.क्र. 1/11-अे
मादाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरू चौक
मंत्रालय, मुंबई 400 032
वदनांक : १ ऑग्ट, 2017
िाचा :1.केंद्र शासनाची प्रशासकीय मान्यता, 13015/03/2016/क्रेविट 2,
वदनांक 23.02.2017 ि मागधदशधक सुचना.
2. शासन वनणधय कृवि ि पदु म विभाग क्र. प्रपीवियो-2017/प्र.क्र. 1/11-अे,
वदनांक.20.6.2017
3. शासन वनणधय कृवि ि पदु म विभाग क्र.प्रपीवियो पुरक-2017/प्र.क्र.1/11-अे,
वदनांक 23.6.2017
4. शासन वनणधय कृवि ि पदु म विभाग क्र. प्रपीवियो -2017/प्र.क्र. 1/11-अे,
वदनांक.01.08.2017
5. कृवि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 13012/04/2017- CR II (FTS No 51123)
वद.01.08.2017
शासन वनणधय पुरकपत्र :
खरीप हंगाम 201७ मध्ये राज्यात प्रधानमंत्री वपक विमा योजना संदभध क्र २ ि ३ अनुसार
अवधसूवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकांसाठी राबविण्यात येत आहे . त्सयानुसार या योजनेअंतगधत खरीप
हंगाम 2017 कवरता शेतकरी सहभागाची अंवतम मुदत वद.31 जुल,ै 2017 अशी आहे . तथावप, केंद्र
शासनाच्या मागधदशधक सूचनानुसार अजध भरण्यामध्ये येणाऱ्या तांवत्रक अिचणी लक्षात घेता सदर
योजनेमध्ये शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याची मुदत िाढविण्याबाबत शासनाकिे प्राप्त झालेल्या
विनंत्सयांच्या अनुिंगाने शासनाने शेतकऱ्यांच्या सहभागाची मुदत वद.05.08.2017 पयंत िाढविण्याचा
वनणधय वद.01.08.2017 रोजी वनगधवमत केला आहे.
पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांच्या सहभागाची मुदत िाढविण्यासंबंधी यापूिी केंद्र
शासनाकिे केलेल्या विनंतीच्या अनुिंगाने त्सयांच्या संदभध क्र. 5 येथील पत्राने योजनेतील वबगर
कजधदार शेतकऱ्यांसाठी सहभागाची मुदत खालील अटी ि शतींिर वद.04.08.2017 पयंत (म्हणजेच
वद.04.08.2017 सह) िाढविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता वदली आहे.
1) प्र्तुत मुदतिाढ केिळ वबगर कजधदार शेतकऱ्यांसाठीच दे ण्यात आली आहे.
2)

मुदतिाढीच्या

कालािधीदरम्यान

केिळ

ऑनलाईन

पध्दतीने

www.agri-

insurance.gov.in या पोटध लिर जनसुविधा केंद्राच्या माध्यमातून अथिा ्ित: शेतकऱ्यांनी थेट
भरलेले अजधच मान्य करण्यात येतील.
3) अजधदार शेतकऱ्यांकिील पीक पेरणी प्रमाणपत्र वद. 31.07.2017 अथिा त्सयापूिीचे असणे
आिश्यक आहे.
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4) मुदतिाढीच्या कालािधीत दाखल करण्यात आलेल्या अजांबाबतची मावहती ्ितंत्रपणे
ठे िण्यात यािी.
केंद्र शासनाचा िरीलप्रमाणे वनणधय लक्षात घेता उपरोक्त अनुक्रमांक 4 येथील शासन वनणधय
पूरकपत्र अवधक्रवमत करुन प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेंतगधत खरीप हंगाम 2017 मध्ये वबगर कजधदार
शेतकऱ्यांसाठी सहभागी होण्याची मुदत केंद्र शासनाने विवहत केलेल्या उपरोक्त अटी ि शतींिर
वद.04.08.2017 पयंत िाढविण्याचा वनणधय शासनाने घेतला आहे.
प्र्तुत शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201708021139592401 असा आहे . हा आदे श
विजीटल ्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Sharad Balkrishna
Pawaskar
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(श.बा.पािसकर)
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि.
2. मा. मंत्री (कृवि ) यांचे खाजगी सवचि.
3. मा. राज्यमंत्री (कृवि) यांचे खाजगी सवचि.
4. सवचि, कृवि मंत्रालय, कृवि, शेतकरी कल्याण ि सहकार विभाग, कृवि भिन, निी वदल्ली.
5. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - 32.
6. प्रधान सवचि (कृवि), कृवि ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
7. प्रधान सवचि (महसूल) महसूल ि िनविभाग, 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 (सहकार), सहकार ि पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
11. आयुक्त (कृवि), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001 (5 प्रती).
12. सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी सं्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001.
13. अध्यक्ष ि कायधकारी संचालक, भारतीय कृवि विमा कंपनी, 13 िा मजला, अंबावदप वबल्ल्िग,
क्तुरबा गांधी मागध, कॅनॉट प्लेस, निी वदल्ली.
14. विभागीय आयुक्त (सिध)
15. वजल्हावधकारी (सिध)
16. मुख्य कायधकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद (सिध)
17. कृवि संचालक, (वि.प्र.), कृवि आयुक्तालय, म.रा., पुणे
18. महावनदे शक, माहीती ि प्रवसध्दी विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032 (प्रवसध्दीकवरता)
19. अवतवरक्त वनबंधक, सहकारी सं्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001
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20. विमा संचालक, म्हािा वबल्िींग, पहीला मजला, बांद्रा (पूि)ध , मुंबई-400 051
21. महालेखापाल, महाराष्ट्र, 1/2, (लेखा परीक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूर
22. विभागीय व्यि्थापक, भारतीय कृवि विमा कंपनी मयावदत, निीन ्टॉक एक्सचेंज वबल्िींग,
20 िा मजला, दलाल ्रीट, मुंबई-400 023.
23. व्यि्थापक, वरलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी वल. िे्टनध एक्सप्रेस हायिे, 5 िा मजला,
चचतामणी अव्हेन्यू, विरानी औदयोगीक िसाहती जिळ, गोरेगाि (पू.), मुंबई-400063.
24. व्यि्थापक, नॅशनल इंशुरंस कं. वल., मंिल कायालय, 3 रा मजला, ्टचलग वसनेमा वबल्ल्िग,
65, मझधबान रोि, मुंबई, 400001
25. व्यि्थापक, ओरीएंटल इंशुरंस कं. वल., मेफेयर टॉिसध, पुणे-मुंबई रोि,
िाकिे िािी - पुणे 411005
26. व्यि्थापक, वद. युनायटे ि इंविया इंशुरंस कं. वल., प्रादे वशक कायालय, 5 िा मजला, भारती
विद्यापीठ भिन, लालबहादु र शास्त्री मागध, निी पेठ पुणे 411030
27. सरव्यि्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मयावदत, 9 नवगनदास ्रीट, मुंबई-400 023
28.

मुख्य अवधकारी, सेन्रल फायनान्स एजंसी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मयावदत,

9 नवगनदास ्रीट, मुंबई-23
29. सहायक महाप्रबंधक, रुरल प्लॅनींग अँि क्रेविट िीपाटध मेंट, वरझव्हध बँक ऑफ इंविया, न्यू
सेन्रल ऑफीस, फोटध , मुंबई- 400 001
30. व्यि्थापक, वरझव्हध बँक ऑफ इंविया, वरजनल ऑफीस, िॉ. ॲनी बेझंट रोि, िरळी,
मुंबई-400 018
31. सरव्यि्थापक, नाबािध , पुनम चेंबसध, वशिसागर इ्टे ट, िॉ. ॲनी बेझंट रोि, िरळी,
मुंबई-400 018
32. उप सरव्यि्थापक, नाबािध , 54 िेल्ली रोि, वशिाजी नगर, पुणे-411 005.
33. उप सरव्यि्थापक, एस.एल.बी.सी., बँक ऑफ महाराष्ट्र, 1501, वशिाजीनगर,
पुणे-411 005.
34. व्यि्थापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बँक, (सिध).
35. विभागीय कृवि सहसंचालक (सिध).
36. मुख्य सांख्ख्यक, कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001 (5 प्रती).
37. वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी (सिध).
38. विभागीय सांख्ख्यक, व्दारा - विभागीय कृवि सहसंचालक कायालय (सिध).
39. सह सवचि (11-अे), कृवि ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
40. क्रेविट ्पेशावल्ट, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
41. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, विधान भिन, मुंबई.
42. संचालक, लेखा ि कोिागारे , मुंबई.
43. अवधदान ि लेखावधकारी, लेखा ि कोिागारे संचालनालय, मंबई 32.
44. सिध विधानसभा सद्य.
45. सिध विधानपवरिद सद्य.
46. वनिि न्ती, कायासन 11-अे.
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