पुनररचित हवामानावर अधारीत फळचपक चवमा योजना
सन 2018-19 मध्ये मृग बहाराकचरता राज्य चहस्सा
50टक्के चनधी चवतरीत करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृचष, पशुसंवधरन,दु ग्धव्यवसाय चवकास व मत्सस्यव्यवसाय चवभाग,
शासन चनणरय क्रमांक :- चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-ऄे,
मंत्रालय, मुंबइ-400 032,
चदनांक :- 24 सप्टें बर, 2018
संदभर :- 1) कृचष व पदु म चवभाग शा.चन. क्र.चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-ऄे,, चद.25-4-2018
२) कृचष अयुक्तालयािे पत्र क्र.कृअ/फलो-1/पुहअफचपकवयोऄ.मा/2617/2018,
चद.03/09/2018.
3) चवत्त चवभाग शासन चनणरय क्र.ऄथरसं-2018/प्र.क्र.69/ऄथर-3, चद. 2/4/2018.
प्रस्तावना:शेतकऱयांच्या फळ चपकांना हवामान धोक्या पासुन चवमा संरक्षण चदल्यास शेतकऱयांिे अर्थथक स्थैयर
अबाधीत राखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत व्हावी, त्सयासाठी राज्यात प्राधान्याने पुनररचित हवामानावर अधारीत
फळचपक चवमा योजना सन राबचवण्यात येत अहे. चवचवध हवामान धोक्यांमुळे फळचपकाच्या ईत्सपादकतेवर
चवपरीत परीणाम होउन मोठ्या प्रमाणावर ईत्सपादनामध्ये घट होते. पयायाने शेतकऱयांना ऄपेक्षीत ईत्सपादन न
चमळाल्याने शेतकऱयाला अर्थथक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सवर बाबींिा चविार करुन शेतकऱयांना
फळचपक नुकसान भरपाइ चमळण्यासाठी एक ईपाय म्हणुन पुनररचित हवामान अधारीत पीक चवमा योजना
संत्रा, मोसंबी, डाळळब, पेरु व चिकू,द्राक्ष, ळलबू, केळी व अंबा या 9 चपकांसाठी महसूल मंडळ हा घटक
धरुन राबचवण्यांिे प्रस्ताचवत अहे. त्सयासाठी महसूल मंडळामध्ये चकमान 20 हेक्टर ऄचधसूचित फळ चपकांिे
ईत्सपादनक्षम क्षेत्र ऄसणे अवश्यक अहे.
प्रधानमंत्री पीक चवमा योजनेतंगरत पुनररचित हवामान अधाचरत फळपीक चवमा योजना सन 2018-19
(मृग बहार) मध्ये राबचवण्यासाठी संदभर क्र. 1 मधील शासन चनणरय क्र. चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-ऄे,
चद 25 .एचप्रल 2018,ऄन्वये मृग बाहारासाठी प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात अली अहे . योजनेत सन 201819 मृग बहारासाठी सहभागी कंपन्यांनी मागणी केल्यानुसार राज्य चहस्सा ऄनुदानािी मागणी कृचष
अयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार राज्य चहस्साच्या 50 टक्के रक्कमेस चवत्तीय मान्यता दे ण्यािी, चनधी
चवतरणाबाबतिी बाब शासनाच्या चविाराचधन होती.
शासन चनणरय पुनररचित हवामान अधाचरत पीक चवमा योजना सन 2018-19 (मृग बहार) मध्ये राबचवण्यासाठी चवमा
कंपनीकडू न राज्य चहस्सािी मागणी रक्कम रु. 116,94,76,114/-करण्यात अलेली अहे . केंद्र शासनाच्या
मागरदशरक सुिनेत हंगाम सुरू झाल्यानंतर एकुण ऄंदाजीत मागणीच्या 50 टक्के रक्कम ऄग्रीम स्वरूपात
दे णे अवश्यक ऄसल्यािे नमूद अहे. त्सयानुसार सन 2018 मृग बहारामधील एकुण मागणीच्या 50 टक्के
ऄनुदान मागणीस खालील चववरणपत्रा प्रमाणे कंपनी चनहाय राज्य चहस्साच्या रक्कमेस चवतरीत करण्यास
शासन मान्यता दे ण्यात येत अहे.

शासन चनणरय क्रमांकः चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-ऄे,

सन 2018 मृग बहारािे कंपनी चनहाय चववरणपत्र
ऄ.

चवमा कंपनीिे नाव

क्र.

एकुण ऄंदाचजत चवमा

राज्य चहस्सा चवमा

राज्य चहस्साच्या 50

हप्ता (रक्कम रू.)

कंपनीने मागणी

टक्के ऄनुदान

केलेली (रक्कम रु.)

(रक्कम रु.)

1

टाटा ए. अय.जी. आन्शुरन्स कंपनी

154,62,59,648

77,31,29,823

38,65,64,912

2

आफको टाचकयो जनरल आन्शुरन्स

16,78,95,920

8,39,47,960

4,19,73,980

3

चद न्यु आंचडया एश्योरन्स कंपनी

2,78,54,440

1,39,27,220

69,63,610

4

एस.बी.अय जनरल आन्शुरन्स

59,69,42,220

29,84,71,110

14,92,35,555

233,89,52,228

116,94,76,114

कंपनी चल.
चल.
कंपनी चल.
एकूण

58,47,38,057

योजनेत ईपरोक्त सहभागी कंपन्यांना शेतकऱयांना द्यावयाच्या ऄनुदानासाठी राज्य शासनाच्या
चहस्सा पोटी दे य होणारी रक्कम खालील लेखाचशषा खालील ऄथर संकल्पीय तरतुदीतुन भागचवण्यात यावा.
मागणी क्रमांक डी- 3
लेखाचशषर 2401 - पीक संवधरन
110 (दोन) पंिवार्थषक योजनांतगरत योजना, राज्य योजना,
(00) (07) पुनरर चित हवामान अधारीत फळचपक चवमा योजना
(2401 9402), 33 ऄथरसहाय्य
सदर 50 टक्के चनधी रु. 58,47,38,057/- (ऄठ्ठावन्न कोटी सत्तेिाळीस लाख ऄडतीस हजार
सत्तावन्न) ऄथरसंकल्पीय चवतरण प्रणालीद्वारे कृषी अयुक्तालयास ईपलब्ध करुन दे ण्यात येत अहे.
सदर शासन चनणरय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध
करण्यात अला ऄसून त्सयािा संकेताक 201809241557378401 ऄसा अहे . हा अदे श चडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांचकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नांवाने,
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(ऄशोक अत्राम)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. अयुक्त कृचष, कृचष अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
2. संिालक, फलोत्सपादन, कृचष अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-05
3. सवर चवभागीय कृचष सह संिालक, महाराष्ट्र राज्य,
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शासन चनणरय क्रमांकः चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-ऄे,

4. सवर चजल्हा ऄचधक्षक कृचष ऄचधकारी
5. ऄचधदान व लेखा ऄचधकारी, लेखा व कोषागारे संिालनालय, मुंबइ - 32.
6. चनवासी लेखापरीक्षा ऄचधकारी, मुंबइ
7. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञय
े ता) मुंबइ /नागपूर
8. वचरष्ट्ठ चजल्हा कोषागार ऄचधकारी पुणे.
9. संिालक, लेखा व कोषागारे, मुंबइ.
10. सहसंिालकलंखा व कोषागारे, संगणक, नचवन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मुंबइ-32.
11. ईपसचिव, चनयोजन चवभाग (काया.1431 /1481) / चवत्त चवभाग (व्यय-1)
12. ईपसचिव (ऄथरसंकल्प), कृचष व पदु म चवभाग, मंत्रालय मुंबइ - 032.
13. सवर सहसचिव /ईपसचिव /ऄवर सचिव/कक्ष ऄचधकारी, कृचष व पदु म चवभाग,मंत्रालय,
मुंबइ -32
14. चनवडनस्ती -13 ऄे
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