प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत राज्यात
पुनरगचित हवामान आधारीत चपक चवमा योजना
2018-19 मध्ये आंचबया बहाराकचरता लार्ू
करण्याबाबतच्या चिनांक 28/09/2018 च्या
शासन चनर्गयावरील शुध्िीपत्रक.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधगन, िु ग्धव्यवसाय चवकास व म््यव्यवसाय चवाार्
शासन शुध्िीपत्रक क्रमांकः चवमायो 2018 /प्र.क्र.111/13 अे
मािाम कामा रोड, हु ता्मा राजर्ुरु िौक,
मंत्रालय, चव्तार ावन, मुंबई-400 032.
चिनांक: 12 ऑक्टोंबर, 2018.
वािा1) कृचष व पिु म चवाार्ािा शासन चनर्गय क्र.चवमायो-2018/प्र.क्र.111/13-अे,
चि. 28 सप्टें बर, 2018.
2) आयुक्तालयािे पत्र क्र. कृआ/सांख्ययक/पुहफचवयो/47/2018 चि. 11/10/2018.
शासन शुध्िीपत्रकचिनांक 28 सप्टें बर, 2018 च्या शासन चनर्गयामध्ये पचरच्छे ि 7 मधील पृष्ट्ठ क्र. 5 वचरल काजू
या फळचपकासाठी कजगिार शेतकऱयांिी चवमा हप्ता ारण्यािी अंतीम मुित चिसुन येत नाही. तरी
सिरिी अंचतम मुित चि. 30 नोव्हेंबर, 2018 अशी वािण्यात यावी.
चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकारी, बुलढार्ा यांनी द्राक्ष या फळचपकासाठी व चजल्हा अचधक्षक
कृचष अचधकारी, ससधुिुर्ग यांनी काजू व आंबा या फळचपकासाठी खालील प्रमार्े महसुल मंडळािा
समावेश करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या प्र्तावाच्या अनुषंर्ाने कृचष आयुक्तलयाने सूचित केलेल्या
खालील महसुल मंडळािा सन 2018-19 आंचबया बहार मध्ये समावेश करण्यात येत आहे.
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चिनांक 28 सप्टें बर, 2018 रोजीच्या शासन चनर्गयामधील पचरच्छे ि क्र. 8 मधील अ.क्र. 1 हा

खालील प्रमार्े वािण्यात यावा.
अ.क्र
1

बाब

आंचबया बहार

चपक कजग मंजूर कालावधी : ज्या

आंचबया बहारातील फलो्पािनासाठी चवत्तीय

कजगिार शेतकऱयांना सिरिी योजना

सं््ांनी अचधसुचित क्षेत्रातील अचधसुचित

बंधनकारक आहे.

फळचपकांसाठी मंजुर केलेले कजग पात्र राहील.
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संकेत््ळावर उपलब्ध करण्यात आले असून ्यािा संकेताक 201810121811362401 असा
आहे . हे शुध्िीपत्रक चडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने,
Digitally signed by Ashok Maroti
Atram
Date: 2018.10.12 18:17:02 +05'30'

( अशोक आत्राम )
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मुययमंत्री यांिे खाजर्ी सचिव,
2. मा.मंत्री (कृचष व फलो्पािन) यांिे खाजर्ी सचिव,
3. मा.राज्यमंत्री (कृचष व फलो्पािन) यांिे खाजर्ी सचिव,
4. मा.मुयय सचिव यांिे ्वीय सहाय्यक,
5. सचिव ( कृचष ) यांिे ्वीय सहाय्यक,
6. अपर मुयय सचिव ( चवत्त ), चवत्त चवाार्, मंत्रालय, मुंबई- 32,
7. अपर मुययसचिव ( चनयोजन ), चनयोजन चवाार्, मंत्रालय, मुंबई-32,
8. अपर मुयय सचिव ( महसूल व वन ), महसूल व वन चवाार्, मंत्रालय, मुंबई-32,
9. प्रधान सचिव ( सहकार ), सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योर् चवाार्, मंत्रालय, मुंबई-32,
10. सचिव, कृचष मंत्रालय, ाारत सरकार ( कृचष व सहकार चवाार् )कृचष ावन, नवी चिल्ली,
(पत्राने)
11. सचिव, चवत्त मंत्रालय, ाारत सरकार ( चवत्त चवाार् ) (चवमा) नवी चिल्ली, ( पत्राने )
12. संिालक, पीक चवमा ाारत सरकार, कृचष मंत्रालय, कृचष व सहकार चवाार्, नवी चिल्ली,
13. आयुक्त कृचष, कृचष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े,
14. क्षेत्रीय व्यव््ापक, चि न्यू इख्न्डया एश्योरन्स कंपनी चलचमटे ड,87, एमजी रोड, फोटग ,
मुंबई,01
15. क्षेत्रीय व्यव््ापक, एग्रीकल्िर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंचडया चल. मुंबई क्षेत्रीय कायालया,
्टॉक एक्िेंज टॉवसग, 20 वा मजला, िलाल ्रीट, फोटग मुंबई - 400 023.
16. संिालक, लेखा व कोषार्ारे , मुंबई,
17. सवग चवाार्ीय आयुक्त,
18. अचधिान व लेखा अचधकारी, लेखा व कोषार्ारे संिालनालय, मुंबई-32,
19. चनवासी लेखापचरक्षा अचधकारी, मुंबई,
20. महाव्यव््ापक, महाराष्ट्र नार्री बॅक, 9 नर्ीनिास रोड, मुंबई-23,
21. महाव्यव््ापक, नाबाडग , पुनम िेंबर , चशवसार्र इ्टे ट, वरळी, मुंबई,
22. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता) 1-2, मुंबई /नार्पूर,
23. चवमा संिालक, म्हाडा इमारत, पचहला मजला, बांद्रा पूव,ग मुंबई,
24. संिालक, माचहती आचर् प्रचसध्िी (प्रचसध्िीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई,
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25. संिालक, फलो्पािन, कृचष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े-05,
26. संिालक, चव्तार व प्रचशक्षर्, साखर संकुल, पुर्े-05,
27. मुयय सांख्ययक, कृचष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े-1,
28. सवग चजल्हाचधकारी,
29. सवग मुयय कायगकारी अचधकारी,
30. सवग व्यव््ापक चजल्हा मध्यवती सहकारी बॅक,
31. सवग चवाार्ीय कृचष सह संिालक, महाराष्ट्र राज्य,
32. उप महाव्यव््ापक, नाबाडग , पुनम िेंबर, 54 वेल्ली रोड, चशवाजीनर्र, पुर्े-5,
33. सरव्यव््ापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक , 9 नर्ीनिास रोड, मुंबई- 23,
34. मुयय अचधकारी, सेंरल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक ,9 नर्ीनिास रोड,
मुंबई- 23,
35. मुयय अचधकारी, ग्रामीर् चनयोजन व पत चवाार्, चरझव्हग बॅक ऑफ इंचडया, फोटग , मुंबई,
36. व्यव््ापक, महाराष्ट्र बॅक 1501 , चशवाजीनर्र, पुर्े-5,
37. सवग चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकारी,
38. सवग सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अचधकारी, कृचष व पिु म चवाार्,मंत्रालय
मुंबई-32,
39. उपसचिव, चनयोजन चवाार् (काया.1431) / चवत्त चवाार् (व्यय-1),
40. उपसचिव (अ्गसंकल्प), उपसचिव (12अे), कृचष व पिु म चवाार्, मंत्रालय मुंबई-32,
41. चनवडन्ती -13 अे.
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