
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंर्ाम 
सन 2022 साठी वपक विमा हप्त्यापोटी उिगरीत 
राज्य वहस्सा अनुदान रु. ७२४,५१,४६,८०९/- 
इतकी रक्कम विमा कंपनयासं अदा करण्यासाठी  
वितरीत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंिधगन, दुग् धव् यिसाय विकास ि म् स् यव् यिसाय विाार् 

शासन वनर्गय क्रमाकंः प्रवपवियो-2022/प्र.क्र.93/11 अ,े 
हुता्मा राजरु्रु चौक, मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय विस्तार, मंुबई-400 032 
तारीख: 13 जानेिारी, 2023 

िाचा:-  
1. शासन वनर्गय कृवष ि पदुम विाार् क्र. प्रवपवियो-2022/प्र.क्र.72/11- अे, वद.1.07.2022 
2. शासन पवरपत्रक वित्त विाार् क्र.अर्गसं-2021/प्र.क्र.43/अर्ग-3,वद.4.04.2022  
3. शासन वनर्गय कृवष ि पदुम विाार् क्र. प्रवपवियो-2022/प्र.क्र.93/11- अे, वद.24.08.2022 
4. विाार्ीय व्यिस्र्ापक, ाारतीय कृवष विमा कंपनी याचंे पत्र क्र. AIC.MRO / 

PMFBY-Kh-22/1214/22, वद.2.12.2022 
5. मुख्य साखं्ख्यक, कृवष आयुक्तालय, पुरे् याचंे पत्र क्र.सा.ं8/वि.ह.अनु./खरीप-

2022/41694/2022, वद.12.12.2022 
 

प्रस्तािना:-   
        प्रधानमंत्री वपक विमा योजना खरीप 2022 ि रब्बी हंर्ाम 2022-23 शासन वनर्गय 
वद.1.07.2022 अनिये ाारतीय कृवष विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबाडग जनरल इंशुरनस 
कं.वल., बजाज अवलयाझं जनरल इनशुरनस कंपनी, एचडीएफसी इर्ो जनरल इनशुरनस कंपनी ि 
युनायटेड इंवडया इंनशुरनस कंपनी या 5 विमा कंपनींमाफग त राबविण्यात येत आहे. ाारतीय कृवष विमा 
कंपनी ही राज्यात  विमा कंपनयाचंी समनियक कंपनी आहे. ाारतीय कृवष विमा कंपनीने प्रधानमंत्री 
वपक विमा योजना खरीप हंर्ाम 2022 अंतर्गत उपरोक्त 5 कंपनयाचंा एकवत्रत वमळून वपक विमा 
हप्त्यापोटी उिगरीत राज्य वहस्सा अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मार्र्ी केलेली आहे. आयुक्त 
कायालयाने संदाग क्र. (5) च्या पत्रानिये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु. ७२४,५१,४६,८०९/- इतकी 
रक्कम वपक विमा हप्त्यापोटी उिगरीत राज्य वहस्सा अनुदान विमा कंपनयासं अदा करण्यासाठी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनर्गय :-  

          ाारतीय कृवष विमा विमा कंपनीने सादर केललेी मार्र्ी, कृवष आयुक्तालयाची वशफारस विचार 
करता प्रधानमंत्री वपक विमा योजना खरीप हंर्ाम 2022 अंतर्गत ाारतीय कृवष विमा कंपनी, 
आयसीआयसीआय लोंबाडग जनरल इंशुरनस कं.वल., बजाज अवलयाझं जनरल इनशुरनस कंपनी, 
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एचडीएफसी इर्ो जनरल इनशुरनस कंपनी ि युनायटेड इंवडया इंनशुरनस कंपनी या 5 विमा कंपनयानंा 
वपक विमा हप्त्यापोटी उिगरीत राज्य वहस्सा अनुदान रु. ७२४,५१,४६,८०९/-  इतकी रक्कम अदा 
करण्यासाठी वितरीत करण्यास शासनाची मानयता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंर्ाम 
2022 करीता वितरीत करण्यात येत असून ्याचा िापर यापिीच्या इतर हंर्ामाकरीता अनुञेयये असर्ार 
नाही. 

2.  प्रस्तुत बाबींिर होर्ारा खचग खालील लेखावशषाखाली सन 2022-23 कवरता मंजूर केलेल्या 
अर्गसंकल्पीय तरतूदीतून ाार्विण्यात  यािा :- 

मार्र्ी क्र. डी -3 
2401 - पीक संिधगन 
110, पीक विमा (00) (08) प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्गसहाय्य 
राज्य वहस्सा (2401 A 664) योजनेतर, 33- अर्गसहाय्य.    

 

3. सदर शासन वनर्गयानिये वितरीत करण्यात येर्ारा वनधी प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेच्या 
मार्गदशगक सूचना ं ि शासनाने िळेोिळेी वनर्गवमत केलेले शासन वनर्गयानुसारच खचग करण्याची 
जबाबदारी आयुक्त (कृवष) याचंी राहील. 
4. प्रस्तुत प्रयोजनार्ग सहायक संचालक (लेखा), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् यानंा 
आहरर् ि संवितरर् अवधकारी तर आयुक्त (कृवष), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् यानंा 
वनयंत्रर् अवधकारी म्हर्नू घोवषत करण्यात येत आहे. 
5. प्रस्तुत शासन वनर्गय वित्त विाार् अनौप. संदाग क्र.368/2022/व्यय-1, वद.21.12.2022 
अनिये  वदलेल्या मानयतेनुसार वनर्गवमत करण्यात येत आहे. 
6.       प्रस्तूत शासन वनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 202301091719541001 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.     

              महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने,  

                             ( सवरता बादेंकर- देशमुख ) 
                                                                                            सह सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1. मा.मंत्री (कृवष) याचंे खाजर्ी सवचि, मंत्रालय, मंुबई - 32 
2. प्रधान सवचि (कृवष) याचंे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई-32 
3. आयुक्त (कृवष), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
4. संचालक (वि.प्र.), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
5. मुख्य साखं्ख्यक, कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
6. संचालक, लेखा ि कोषार्ारे, मंुबई 
7. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 

8. वजल्हा कोषार्ार अवधकारी, पुरे् 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2, (लेखा पवरक्षा / लेखा ि अनुञेययेता), मंुबई / नार्पूर 
10. वित्त विाार् (व्यय-1/ अर्ग-13), मंत्रालय, मंुबई- 32 
11. सह सवचि (11-अे  /2-अे), कृवष ि पदुम विाार्, मंत्रालय, मंुबई याचंे स्िीय सहाय्यक 
12. कक्ष अवधकारी (2- अे), कृवष ि पदुम विाार्, मंत्रालय, मंुबई -32 
13. विाार्ीय व्यिस्र्ापक, ाारतीय कृवष विमा कंपनी, निीन स् टॉक एक्सचेंज टॉिसग, 20 िा 

मजला, दलाल स्रीट,फोटग, मंुबई-400 023. 
14. विाार्ीय व्यिस्र्ापक, बजाज अवलयानझ जनरल इंशुरंस कं. वल. कॉमरझोन १ ला मजला, 

टॉिर १ समर्ग अशोक मार्ग, येरिडा पुरे्-४११००६ 
15. विाार्ीय व्यिस्र्ापक, एचडीएफसी इर्ो इंनशुरनस कं. वल. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन 

वबझनेस, वडस्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग ााडूंप (पविम), मंुबई- ४०००७८ 
16. विाार्ीय व्यिस्र्ापक, आयसीआयसीआय लोंबाडग जनरल इंशुरनस कं.वल., 

आयसीआयसीआय हाऊस, 414, िीर सािरकर मार्ग, वसध्दीविनायक मंवदराजिळ, 
प्राादेिी, मंुबई- 400 025. 

17. विाार्ीय व्यिस्र्ापक, युनायटेड इंवडया इनशरनस कंपनी वलवमटेड, 3 रा मजला, काकडे 
वबझ आयकोन युवनट क्र.202 ते 207, र्रे्शखखड मार्ग, वशिाजीनर्र, पुरे् 411 016.  

18. वनिड नस्ती (कायासन 11-अे).  
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