पुनर्रचित हवामान आधाचर्त फळपीक चवमा
योजना आंचिया िहार् सन 2021-22 मध्ये
र्ाज्य चहस्सािी रु.180 कोटी इतकी
र्क्कम चवमा कंपनीस अदा कर्ण्यासाठी
चवतर्ीत कर्ण्यािाित.
महार्ाष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधरन, दु ग्धव्यवसाय चवकास व म्स्यव्यवसाय चवाा
शासन चनर्रय क्रमांकः फचवयो-2022/प्र.क्र.73/10-अे,
हु ता्मा र्ाज ुरु िौक, मादाम कामा र्ोड,
मंत्रालय चवस्तार्, मुंिई-400 032
तार्ीख: 13 जून, 2022
वािा 1. शासन चनर्रय कृचष व पदु म चवाा क्र. फचवयो-2021/प्र.क्र.81/10- अे, चद.18 जून 2021
2. शासन चनर्रय कृचष व पदु म चवाा क्र. फचवयो-2022/प्र.क्र.73/10- अे, चद.28 मािर 2022
3. चवत्त चवाा शासन पचर्पत्रक क्र. अर्रसं-2022/प्र.क.43/अर्र-3, चद.04/04/2022
4.कृचष संिालक, कृचष आयुक्तालय, पुर्े पत्र जा .क्र . कृ आ / मु . सां / पु ह फ चप चव यो / अ .
मा /19645/2022, चद.31/05/2022
प्रस्तावना :शेतकऱयांच्या फळ चपकांना हवामान धोक्या पासुन चवमा संर्क्षर् चदल्यास शेतकऱयांिे
आर्थर्क स्र्ैयर आिाधीत र्ाखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत व्हावी, ्यासाठी र्ाज्यात प्राधान्याने पुनरर्चित हवामान
आधचर्त फळचपक चवमा योजना र्ािचवण्यात येत आहे. चवचवध हवामान धोक्यांमुळे फळचपकाच्या
उ्पादकतेवर् चवपर्ीत पर्ीर्ाम होऊन मोठ्या प्रमार्ावर् उ्पादनामध्ये घट येते. पयायाने शेतकऱयांना
अपेक्षीत उ्पादन न चमळाल्याने आर्थर्क संकटाला तोंड द्यावे ला ते. या सवर िािींिा चविार् करुन
शेतकऱयांना फळचपक नुकसान ार्पाई चमळण्यासाठी एक उपाय म्हर्ुन पुनर्रचित हवामान आधार्ीत
फळपीक चवमा योजना र्ाज्यात सन 2021-22 , 2022-23 व 2023-24 या तीन वषामध्ये संत्रा, मोसंिी,
काजू, डाळळि, आंिा, केळी, द्राक्ष (अ व ि), प्रायोच क त्वावर् स्ररािेर्ी व पपई (आंचिया िहार्) या 9
फळचपकांसाठी 30 चजल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एिडीएफसी ए ो जनर्ल
इन्शुर्न्स.कं.चल., चर्लायन्स जनर्ल इन्शुर्न्स.कं.चल. व ाार्तीय कृचष चवमा कंपनी चल. या चवमा
कंपन्यांमाफरत संदार क्र. 1 मधील शासन चनर्रयान्वये र्ािचवण्यात येत आहे .
पुनर्रचित हवामान आधार्ीत फळपीक चवमा योजनेत आंचिया िहार् सन 2021-22 साठी
ाार्तीय कृचष चवमा कंपनीने मा र्ी केल्यानुसार् र्ाज्य चहस्सा अनुदान चवतर्ीत कर्ण्यािी मा र्ी कृषी
आयुक्तालयाने संदार क्र.4 अन्वये सादर् केली आहे. सिि, आंचिया िहार् सन 2021-22 मध्ये र्ाज्य
चहस्सािी रु. 180 कोटी इतका चनधी चवतर्ीत कर्ण्यािी िाि शासनाच्या चविार्ाधीन होती.

शासन चनर्रय क्रमांकः फचवयो-2022/प्र.क्र.73/10-अे,

शासन चनर्रय :पुनर्रचित हवामान आधार्ीत फळपीक चवमा योजना आंचिया िहार् सन 2021-22 अंत रत
कृचष आयुक्तालयाने केलेली चशफार्स चविार्ात घेता र्ाज्य चहस्सा चवमा हप्ता अनुदानापोटी रु. 180
कोटी इतकी र्क्कम योजनेच्या मा रदशरक सुिनांनुसार् चवमा कंपन्यांना अदा कर्ण्यासाठी ाार्तीय
कृचष चवमा कंपनीस उपलब्ध करून दे ण्यास शासनािी मान्यता दे ण्यात येत आहे . सदर्िी र्क्कम
आंचिया िहार् हं ाम 2021-22 कर्ीता चवतर्ीत कर्ण्यात येत असून ्यािा वापर् इतर् हं ामाकर्ीता
अनुज्ञय
े असर्ार् नाही.
2.

प्रस्तुत िािीवर् होर्ार्ा खिर खालील लेखाचशषाखाली ाा चवण्यात यावा.
मा र्ी क्र. डी -3
2401 - पीक संवधरन
110, पीक चवमा
(00) (07) हवामान आधाचर्त फळपीक चवमा योजना र्ाज्य चहस्सा
(2401 9402) 33-अर्रसहाय्य

3.

प्रस्तुत प्रयोजनार्र सहायक संिालक (लेखा ), कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े

यांना आहर्र् व संचवतर्र् अचधकार्ी तर् आयुक्त (कृचष), कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े
यांना चनयंत्रर् अचधकार्ी म्हर्ून घोचषत कर्ण्यात येत आहे .
4.

सदर् चनधी पुनर्रचित हवामान आधाचर्त फळपीक चवमा योजनेच्या मा रदशरक सुिना आचर्

शासनाने वेळोवेळी चन रचमत केलेले शासन चनर्रय/पचर्पत्रक नुसार् खिर कर्ण्यात यावा.
5.

प्रस्तुत

शासन

चनर्रय

महार्ाष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्र्ळावर् उपलब्ध कर्ण्यात आला असून ्यािा संकेताक 202206131301046201 असा
आहे . हा आदे श चडजीटल स्वाक्षर्ीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महार्ाष्ट्रािे र्ाज्यपाल यांच्या आदे शानुसार् व नावाने,

Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar
Deshmukh
Date: 2022.06.13 13:02:49 +05'30'
(सचर्ता िांदेकर् - दे शमुख)
सह सचिव, महार्ाष्ट्र शासन
प्रचत,
1.मा.मंत्री (कृचष) यांिे खाज ी सचिव, मंत्रालय, मुंिई - 32
2. मा. र्ाज्यमंत्री (कृचष) यांिे खाज ी सचिव, मंत्रालय, मुंिई -32
3. प्रधान सचिव (कृचष) यांिे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंिई-32
4. आयुक्त (कृचष), कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े
5. संिालक (चवस्तार् व प्रचशक्षर्), कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े
6. मुख्य सांख्ख्यक, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े
7. संिालक, लेखा व कोषा ार्े , मुंिई
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शासन चनर्रय क्रमांकः फचवयो-2022/प्र.क्र.73/10-अे,

8. सहाय्यक संिालक (लेखा), कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े
9. चजल्हा कोषा ार् अचधकार्ी, पुर्े
10. महालेखापाल, महार्ाष्ट्र -1/2, (लेखा पचर्क्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंिई / ना पूर्
11. चवत्त चवाा (व्यय-1), मंत्रालय, मुंिई- 32
12. उप सचिव (10-अे), कृचष व पदु म चवाा , मंत्रालय, मुंिई यांिे स्वीय सहाय्यक
13. कक्ष अचधकार्ी (2- अे), कृचष व पदु म चवाा , मंत्रालय, मुंिई -32
14. चवाा ीय व्यवस्र्ापक, ाार्तीय कृचष चवमा कंपनी, स्टॉक एक्सिज ज टॉवसर, 20 वा
मजला,दलाल स्रीट,फोटर , मुंिई-400 023
15. िजाज अलायन्झ जनर्ल इन्शुर्न्स कंपनी चल., िजाज अलायन्झ हाऊस, एअर्पोटर
र्ोड, येर्वडा, पुर्े- 411006
16. चर्लायन्स जनर्ल इन्शुर्न्स कंपनी चल., वेस्टनर एक्सप्रेस हायवे, 5 वा मजला,
ळितामर्ी अव्हेन्यू, चवर्ानी औद्योच क वसाहत जवळ, ोर्े ाव (इ), मुंिई - 400063
17.नस्ती (कायासन 10-अे)
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