प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत
पुनर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक
चवमा योजना र्ाज्यात सन 2018-19 मध्ये
मृर् बहार्ाकचर्ता अचधसूचित फळचपकांना
लार्ू कर्ण्याबाबत.
महार्ाष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय चवकास व म््यव्यवसाय चवभार्
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-अे
मादाम कामा र्ोड, हु ता्मा र्ाजर्ुरु िौक,
मंत्रालय, चव्तार्भवन, मुंबई-400 032.
तार्ीख: 31 मे, 2018.
वािा :1) शासन चनर्गय क्रमांकः चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-अे, चद. 25 /4/2018.
2) कृचष आयुक्तालयािे पत्र क्र. कृआ/-फलो-१ /हआफचपचवयो/ 1693 /२०१8, चद. 18/05/2018.
प्र्तावना:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजना र्ाज्यात सन
2018-19 मध्ये मृर् बहार्ाकचर्ता अचधसूचित फळचपकांना लार्ू कर्ण्याबाबतिा शासन चनर्गय चद. 25 एचप्रल,2018
र्ोजी चनर्गचमत कर्ण्यात आला. सदर् शासन चनर्गयामध्यें एस.बी.आय. कंपनीने चद.11/05/2018 च्या पत्रान्वये
संिालक (फलो्पादन) यांना कंपनीिा फोन नं, टोल फ्री नं. व ई-मेल आय.डी. सुधाचर्त कर्ण्यािी चवनंती केली
आहे . डाळीब या चपकासाठी चवमा संर्चित कालावधी 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर् असा आहे . ्यामध्ये कमी पाऊस
फळ वाढीिी अव्था 15 जुलै ते 15 ऑर््ट व फळवाढीिी आवसथा 16 ऑर््ट ते 15 ऑक्टोंबर् असे आहे .
्याप्रमार्े सहपत्र-2 (पृष्ट्ठ. 26) वर् 17 ऑर््ट ऐवजी 16 ऑर््ट असा बदल कर्ण्याबाबत कळचवले आहे .
फळवाढीिी अव्था 16 ऑर््ट ते 15 ऑक्टोंबर् या कालावधीमध्ये आठवडयािा सर्ासर्ी पाऊस 10.चम.चम. पयगत
व ्यापेिा कमी झाल्यास र्क्कम रु. 38,500/- प्रचत हे . नुकसान भर्पाई दे य होईल असे हवामान धोक्यामध्ये नमूद
आहे . ्याप्रमार्े सदर् कालावधीत कमाल नुकसान भर्पाई र्क्कम रु. 35,000/- ऐवजी र्क्कम रु. 38,500/- प्रचत
हे क्टर् असा बदल कर्ण्याबाबत कृचष आयुक्तालयाने केलेल्या चवनंतीनुसार् सदर् शासन चनर्गयात खालीलप्रमार्े
सुधार्र्ा कर्ण्यात येत आहेत.
शुध्दीपत्रक:शासन चनर्गय, चद. 25/4/2018 च्या पचर्च्छे द -3 मधील तक््यातील अनु क्र. 4 मध्ये खालीलप्रमार्े
सुधार्र्ा कर्ण्यात येत आहे.
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अ.क्र.

चद. 25 एचप्रल, 2018 शासन चनर्गया प्रमार्े.

सुधार्ीत कर्ावयािे बदल

एस.बी.आय. जनर्ल इंशुर्न्स कंपनी चलचमटे ड एस.बी.आय. जनर्ल इंशुर्न्स कंपनी चलचमटे ड
1 ला मजला, के.डी. प्लाझा, 28 9 / 6-7,

1 ला मजला, के.डी. प्लाझा, 28 9 / 6-7,

नेहरू र्ोड / शंकर्शेट र्ोड, 7 लव्ह हॉटे ल नेहरू र्ोड / शंकर्शेट र्ोड, 7 लव्ह हॉटे ल जवळ,
4

जवळ, ्वार्र्ेट जवळ, पुर्े - 411042.

्वार्र्ेट जवळ, पुर्े - 411042.

फोन नं. - 02222708100

फोन नं. - 022-42412722

टोल फ्री नंबर्: - 18002091415

टोल फ्री नंबर्: - 18001232310

ई-मेल - pmfby.ho@newindia.co.in

ई-मेल - shashikant.bhosure@sbigeneral.in

शासन चनर्गय, चद. 25/4/2018 च्या पृष्ट्ट क्र. 26 वर्ील सहपत्र -2 मध्ये डाळळब या फळचपकासाठी
चवमा संर्िीत कालावधी व कमी पाऊसात फळ वाढीिी अव्था यांच्यात खालीलप्रमार्े सुधार्र्ा कर्ण्यात येत
आहे .
सहपत्र -2
चपक (मृर् बहार्) डाळळब :फळचपकािे
नाव

डाळळब

चद. 25 एचप्रल, 2018 शासन चनर्गया प्रमार्े.

सुधार्ीत कर्ावयािे बदल

कमी पाऊस

कमी पाऊस

फळ वाढीिी अव्था

फळ वाढीिी अव्था

चद. 17 ऑर््ट 2018

चद. 16 ऑर््ट 2018

15 ऑक्टोंबर्,2018

15ऑक्टोंबर्,2018

कमाल नुकसान भर्पाई र्क्कम रु. 35,000

कमाल नुकसान भर्पाई र्क्कम रु. 38,500

सदर् शासन शुध्दीपत्रक महार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर् उपलब्ध
कर्ण्यात आला असून ्यािा सांकेतांक 201806011204280201 असा आहे . हे शुध्दीपत्रक चडजीटल ्वािर्ीने
सािांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महार्ाष्ट्रािे र्ाज्यपाल यांच्या आदे शानुसार् व नावाने.

Chandrakumar
Vithal Ghaytadak

Digitally signed by Chandrakumar Vithal Ghaytadak
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
And ADF Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=034948ccd1f6b6c67380c817b34a9af75fcfa679a4
609321f9da27d9ab87b0d1, cn=Chandrakumar Vithal
Ghaytadak
Date: 2018.06.01 12:04:06 +05'30'

( िं.चव.घायतडक)
अवर् सचिव, महार्ाष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मुख्यमंत्री यांिे खाजर्ी सचिव
2. मा. उपमुख्यमंत्री यांिे खाजर्ी सचिव
3. मा.मंत्री ( कृचष) यांिे खाजर्ी सचिव
4. मा.र्ाज्यमंत्री (कृचष) यांिे खाजर्ी सचिव
5. मा.मुख्य सचिव यांिे ्वीय सहाय्यक
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6. मा.अप्पर् मुख्य सचिव ( कृचष ) यांिे ्वीय सहाय्यक
7. मा.अपर् मुख्य सचिव ( चवत्त ), चवत्त चवभार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.
8. मा.अपर् मुख्य सचिव ( चनयोजन ), चनयोजन चवभार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.
9. प्रधान सचिव ( महसूल व वन ), महसूल व वन चवभार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.
10. सचिव ( सहकार् ), सहकार्, पर्न व वस्त्रोद्योर् चवभार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.
11. सचिव, कृचष मंत्रालय, भार्त सर्कार् ( कृचष व सहकार् चवभार् )कृचष भवन, नवी चदल्ली (पत्राने)
12. सचिव, चवत्त मंत्रालय, भार्त सर्कार् ( चवत्त चवभार् ) (चवमा) नवी चदल्ली ( पत्राने )
13. संिालक, चपक चवमा भार्त सर्कार्, कृचष मंत्रालय, कृचष व सहकार् चवभार्, नवी चदल्ली.
14. आयुक्त कृचष, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े
15. िेत्रीय व्यव्थापक, ईफको टोचकयो जनर्ल ईन्शुर्न्स कंपनी चलचमटे ड. 303, ्टेलर् एन्क्लेव्ह,
औंध, पुर्े, महार्ाष्ट्र 411 007.
16. िेत्रीय व्यव्थापक, चर्लायन्स जनर्ल इन्शुर्न्स कंपनी, 570 र्ेक्टी फायर् हाऊस, वडाळा
वे्ट,मुंबई - 31.
17. एस.बी.आय. जनर्ल इंशुर्न्स कंपनी चलचमटे ड,1 ला मजला, के.डी. प्लाझा, 28 9 / 6-7,
नेहरू र्ोड / शंकर्शेट र्ोड, 7 लव्ह हॉटे ल जवळ, ्वार्र्ेट जवळ, पुर्े - 411042.
18. संिालक लेखा व कोषार्ार्े, मुंबई
19. सवग चवभार्ीय आयुक्त,
20. अचधदान व लेखा अचधकार्ी, लेखा व कोषार्ार्े संिालनालय, मुंबई - 32.
21. चनवासी लेखापर्ीिा अचधकार्ी, मुंबई
22. महाव्यव्थापक, महार्ाष्ट्र नार्र्ी बॅका 9 नर्ीनदास र्ोड, मुंबई-23
23. महाव्यव्थापक, नाबाडग , पुनम िेंबर् , चशवसार्र् इ्टेट, वर्ळी, मुंबई
24. महालेखापाल (लेखा पर्ीिा / लेखा व अनुज्ञय
े ता) मुंबई /नार्पूर्
25. चवमा संिालक, म्हाडा इमार्त, पचहला मजला, बांद्रा पूव,ग मुंबई
26. संिालक, माचहती आचर् प्रचसध्दी (प्रचसध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई
27. संिालक, फलो्पादन, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े-05
28. संिालक, फलो्पादन मृद संधार्र्, चनयोजन, चव्तार् व प्रचशिर्, साखर् संिालक, मुख्य
सांख्ख्यक, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े 05.
29. मुख्य सांख्ख्यक, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े-1
30. सवग चजल्हाचधकार्ी,
31. सवग मुख्य कायगकार्ी अचधकार्ी,
32. सवग व्यव्थापक चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बॅक,
33. सवग चवभार्ीय कृचष सह संिालक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य,
34. उप महाव्यव्थापक, नाबाडग , पुनम िेंबर्, 54 वेल्ली र्ोड, चशवाजीनर्र्, पुर्े-5
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35. सर्व्यव्थापक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बॅक , 9 नर्ीनदास र्ोड, मुंबई- 23
36. मुख्य अचधकार्ी, सेंरल फायनान्स एजन्सी, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बॅक, 9 नर्ीनदास र्ोड,
मुंबई- 23
37. मुख्य अचधकार्ी, ग्रामीर् चनयोजन व पत चवभार्, चर्झव्हग बॅक ऑफ इंचडया, फोटग , मुंबई
38. व्यव्थापक, महार्ाष्ट्र बॅक 1501 , चशवाजीनर्र्, पुर्े-5
39. सवग चजल्हा अचधिक कृचष अचधकार्ी
40. सवग सहसचिव /उपसचिव /अवर् सचिव/कि अचधकार्ी, कृचष व पदु म चवभार्,मंत्रालय,मुंबई 032
41. उपसचिव, चनयोजन चवभार् (काया.1431) / चवत्त चवभार् (व्यय-1)
42. उपसचिव (अथगसंकल्प), उपसचिव (12अे), कृचष व पदु म चवभार्, मंत्रालय मुंबई - 032
43. चनवडन्ती -13 अे
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