प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्ग चित
हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजना र्ाज्यात
सन 2019-20 मध्ये आंचबया बहार्ाकर्ीता अचधसूचित
फळचपकांना लार्ू कर्ण्याबाबत...

महार्ाष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय चवकास व म््यव्यवसाय चवाार्
शासन पुर्कपत्र क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.202/10- अे,
हु ता्मा र्ाजर्ुरु िौक,मादाम कामा र्ोड,
मंत्रालय चव्तार्,मुंबई-400 032
चदनांक : 27 नोव्हेंबर्, 2019
वािा - १. शासन चनर्गय, कृचष व पदु म चवाार् क्र.फचवयो-2019/प्र.क्र.202/10-अे, चद.31.१0.201९.
2. कृचष आयुक्तालयािे पत्रजा.क्र.कृआ/मु.सां/पुहफचपचवयो/363/2019,चद.13.11.2019
3. कृचष आयुक्तालयािे पत्रजा.क्र.कृआ/मु.सां/पुहफचपचवयो/367/2019,चद.16.11.2019
शासन पूर्कपत्र :प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजना
र्ाज्यात सन 2019-20 मध्ये आंचबया बहार्ाकचर्ता अचधसूचित क्षेत्रातील अचधसूचित फळचपकांना लार्ू
कर्ण्याबाबत शासन चनर्गय संदाग क्र.1 अन्वये चनर्गचमत कर्ण्यात आलेला आहे. कृचष आयुक्तालयाने संदाग
क्र.2 व 3 नूसार् प्र्ताचवत केलेल्या महसूल मंडळांिा सन 2019-20 आंचबया बहार् मध्ये समावेश कर्ण्यािी
बाब शासनाच्या चविार्ाधीन होती.
्यानुषंर्ाने कृचष आयुक्तालयाने प्र्ताचवत केलेल्या आंबा,काजू, व डाळळब या फळचपकाच्या महसूल
मंडळािा सन 2019-20 आंचबया बहार् मध्ये समावेश कर्ण्यात येत आहे.
अ.क्र.
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मुरुड
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आजर्ा
3

डाळळब

जळर्ाव

पािोर्ा

आजर्ा, र्ौसे, मचलग्रे, उत्तुर्

कुऱ्हाड

शासन पुर्कपत्र क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.202/10- अे,

सदर्

शासन पूर्कपत्र
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( सु.सं.धपाटे )
उप सचिव, महार्ाष्ट्र शासन
प्रत,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

मा.मुख्य सचिव यांिे ्वीय सहाय्यक
मा.अप्पर् मुख्य सचिव ( कृचष ) यांिे ्वीय सहाय्यक
मा.अपर् मुख्य सचिव ( चवत्त ), चवत्त चवाार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.
मा.अपर् मुख्य सचिव ( चनयोजन ), चनयोजन चवाार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.
प्रधान सचिव ( महसूल व वन ), महसूल व वन चवाार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.
सचिव ( सहकार् ), सहकार्, पर्न व वस्त्रोद्योर् चवाार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.
सचिव, कृचष मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( कृचष व सहकार् चवाार् ),कृचष ावन, नवी चदल्ली (पत्राने)
सचिव, चवत्त मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( चवत्त चवाार् ) (चवमा) नवी चदल्ली ( पत्राने )
संिालक, चपक चवमा ाार्त सर्कार्, कृचष मंत्रालय, कृचष व सहकार् चवाार्, नवी चदल्ली.

10. आयुक्त कृचष, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े

11. चवाार्ीय व्यव्थापक,ाार्तीय कृचष चवमा कंपनी मयाचदत,नवीन ्टॉक एक्सिेंज चबल्डींर्, 20 वा
मजला, दलाल ्रीट, मुंबई-400 023

12. क्षेत्रीय व्यव्थापक, बजाज अलायन्झ जनर्ल इन्शुर्न्स कंपनी, पचहला मजला, कमर्शशयल झोन,
येर्वडा जेलच्या मार्े, सम्राट अशोक र्ोड, येर्वडा-411 006.

13. क्षेत्रीय व्यव्थापक, एस.बी.आय. जनर्ल इंशुर्न्स कंपनी चलचमटे ड, 1 ला मजला, के.डी. प्लाझा,
289/6-7, नेहरू र्ोड / शंकर्शेट र्ोड, 7 लव्ह हॉटे ल जवळ, ्वार्र्ेट जवळ, पुर्े - 411042.

14. क्षेत्रीय व्यव्थापक,एि.डी.एफ.सी.एर्ो जनर्ल इन्शुर्न्स कंपनी,6 वा मजला,चलला चबझीनेस
पाकग, अंधेर्ी - कुलार्ोड, अंधेर्ी (पूव)ग ,मुंबई-400059.

15. संिालक लेखा व कोषार्ार्े, मुंबई
16. सवग चवाार्ीय आयुक्त,

17. अचधदान व लेखा अचधकार्ी, लेखा व कोषार्ार्े संिालनालय, मुंबई - 32.
18. चनवासी लेखापर्ीक्षा अचधकार्ी, मुंबई

19. महाव्यव्थापक, महार्ाष्ट्र नार्र्ी बॅंका,9 नर्ीनदास र्ोड, मुंबई-23

20. महाव्यव्थापक, नाबाडग , पुनम िेंबर्, चशवसार्र् इ्टे ट, वर्ळी, मुंबई
21. महालेखापाल (लेखा पर्ीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नार्पूर्
22. चवमा संिालक, म्हाडा इमार्त, पचहला मजला, बांद्रा पूव,ग मुंबई

23. संिालक, माचहती आचर् प्रचसध्दी (प्रचसध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई
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शासन पुर्कपत्र क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.202/10- अे,

24. संिालक, फलो्पादन, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े-05

25. संिालक, फलो्पादन मृदसंधार्र्, चनयोजन, चव्तार् व प्रचशक्षर्, साखर् संिालक, मुख्य
सांख्ख्यक, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े-5.

26. मुख्य सांख्ख्यक, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुर्े-1.
27. सवग चजल्हाचधकार्ी,

28. सवग मुख्य कायगकार्ी अचधकार्ी,

29. सवग व्यव्थापक चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बॅक,

30. सवग चवाार्ीय कृचष सह संिालक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य,

31. उप महाव्यव्थापक, नाबाडग , पुनम िेंबर्, 54 वेल्ली र्ोड, चशवाजीनर्र्, पुर्े-5
32. सर्व्यव्थापक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बॅक , 9 नर्ीनदास र्ोड, मुंबई- 23

33. मुख्य अचधकार्ी, सेंरल फायनान्स एजन्सी, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बॅक, 9 नर्ीनदास र्ोड,
मुंबई- 23

34. मुख्य अचधकार्ी, ग्रामीर् चनयोजन व पत चवाार्, चर्झव्हग बॅंक ऑफ इंचडया, फोटग , मुंबई
35. व्यव्थापक, महार्ाष्ट्र बॅंक, 1501 , चशवाजीनर्र्, पुर्े-5
36. सवग चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी

37. सवग सहसचिव /उपसचिव /अवर् सचिव/कक्ष अचधकार्ी, कृचष व पदुम चवाार्,मंत्रालय,मुंबई-32.
38. उपसचिव, चनयोजन चवाार् (काया.1431) / चवत्त चवाार् (व्यय-1)

39. उपसचिव (अथगसक
ं ल्प), उपसचिव (12-अे), कृचष व पदु म चवाार्, मंत्रालय मुंबई-32.
40. चनवडन्ती -10 अे
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