
                                                                   
पुनररचित  हवामान  अधाचरत  फळ पीक चवमा योजनेिी 

                                                 प्रभावीपणे ऄमंजबजावणी करण्यासाठी हवामान 
                                                   धोकयािंे पुनर्ववलोकन व सुधारणा सूिचवण्यासाठी 

                                 तज्ािंी सचमती गठीत करणेबाबत... 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृचष, पशुसंवधरन, दुग्धव्यवसाय चवकास व मत्स्यव्यवसाय चवभाग, 

शासन चनणरय क्रमाकं : फचवयो-2020/प्र.क्र.77/10-ऄ े
मादाम कामा मागर,हुतात्समा राजगुरु िौक, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२. 
चदनाकं :- 10 जून, २०20 

प्र्तावना : 
कें द्र शासनाने प्र्ताचवत केलेल्या प्रधानमंत्री पीक चवमा योजनंऄंतगरत पुनररचित हवामान 

अधाचरत फळचपक चवमा योजना सन  2016 च्या मृग बहारापासून राबचवण्यात येत अहे.  पाऊस, 
तापमान, सापेक्ष अद्ररता, गारपीट, वगेािे वारे या हवामान धोकयापासून चनधाचरत केलेल्या कालावधीत 
शेतकऱयानंा चवमा संरक्षणाद्वारे ऄचधक ्थैयर चमळण्यासाठी कें द्र शासनाच्या मागरदशरक सूिनानुंसार 
योजनेिी ऄंमलबजावणी करण्यात येते. 

प्रधानमंत्री पीक चवमा योजनंऄंतगरत पुनररचित हवामान अधाचरत फळचपक चवमा योजनेिी  
राज्यात प्रभाचवपणे  ऄंमलबजावणी करण्यासाठी गचठत करण्यात अलेल्या मंत्रीमंडळ उप सचमतीिी   
बैठक चदनाकं 6/5/2020 रोजी  अयोचजत करण्यात अली होती.   या बैठकीतील मुद्दा क्र.3 मध्ये  
पुनररचित  हवामान  अधाचरत  फळचपक  चवमा  योजनेऄंतगरत  हवामान  धोके  चनचितीसाठी  अयुकत 
(कृचष) याचं्या ऄध्यक्षतेलाली तज्ािंी सचमती चनयुकत करण्याबाबत चनणरय णेण्यात अला अहे.  या 
चनणरयानुसार लालील प्रमाणे शासन चनणरय चनगरचमत करण्यात येत अहे :- 
 

 शासन चनणरय :  
पुनररचित हवामान अधाचरत फळचपक चवमा योजनेऄंतगरत हवामान धोके चनचित करण्यासाठी 

लालील प्रमाणे सचमती गचठत करण्यात येत अहे. 
        1.    अयुकत ( कृचष ),कृचष अयुकतालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे   - ऄध्यक्ष  
        2.   कृचष मंत्रालय, भारत सरकार यािंे प्रचतचनधी                                          - सद्य 
        3.   संिालक, संशोधन (सवर कृचष चवद्यापीठे)                                              - सद्य 
        4.   संिालक राष्ट्रीय फळ संशोधन कें द्र, (अयसीएअर ऄचधन्त)               -  सद्य 
        5.   महाचनदेशक,भारतीय मौसम चवभाग पुणे                                              - सद्य 
        6.   महावधे प्रकल्प यािंे प्रचतचनधी                                                            - सद्य 

               7.   भारतीय कृचष चवमा कंपनीिे प्रचतचनधी                                                 - सद्य 
               8.   ऄध्यक्षािंे मान्यतेने चवशेष चनमंचत्रत/ तज्                                            - सद्य 
               9.   सिंालक ( फलोत्सपादन ),कृचष अयुकतालय,पुणे.                                - सद्य-सचिव 
              उपरोकत सचमती लालील बाबींवर चविार चवचनमय करुन चशफारशी करील. 
 

  (१)   मृग व अंचबया बहारामध्ये ऄचधसूचित करावयाच्या फळचपकासंाठी हवामान चवभाग चनहाय 
चपकासंाठी ऄनुकूल चजल््ांिी चनचिती करणे.        
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            (2)   योजनेऄंतगरत ऄचधसूचित करावयाच्या फळचपकासंाठी हवामान चवभाग चनहाय, चजल्हा 
चनहाय व्यावहाचरक हवामान धोके व प्रमाणके (शास्त्रोकत ्पष्ट्टीकरण व  संशोधन संदभासह) चनचित 
करणे  अवश्यक अहे, जणेे करुन त्सया चवचशष्ट्ट हवामान धोकयामुळे चपकािंे होणारे नुकसान व त्सयासाठी 
द्यावयािी भरपाई यामध्ये चवसंगती राहणार नाही. 
 

            (3)   सवरसाधारण हवामानात पीक उत्सपादकता व दजावर पचरणाम करणाऱया हवामान 
णटकाबंाबत  Resilience Strategies  च्या कृचष चव्तारािे धोरण चनचित करणे. 
 

               सचमती अपला ऄहवाल चदनाकं  15/7/2020 पयरन्त शासनास सादर करील. 
 

         सदर शासन चनणरय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत्थळावर 
उपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्सयािा संगणक साकेंताक 202006101524359801 ऄसा अहे.  हा 
अदेश चडजीटल ्वाक्षरीने  साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत अहे. 
 

        महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने, 
 

 
 
            ( बा.चक.रासकर ) 
               उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
 प्रचत, 

         1.  मा.मंत्री (कृचष) यांि ेलाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032 
         2.   मा.मंत्री (महसूल) यांिे लाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032 
          3. मा.मंत्री (जलसपंदा) यांि ेलाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032 
          4. मा.मंत्री (सामाचजक न्याय ) यािंे लाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032 

        5. मा.मंत्री (सावरजचनक अरोग्य) यािंे लाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032 
        6. मा.मंत्री (मदत व पनुरवसन) यांि ेलाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032 
        7.  मा.राज्यमंत्री (कृचष) यांिे लाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032 

          8. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांि ेलाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032        
        9. मा.मंत्री (मदत व पनुरवसन) यांि ेलाजगी सचिव, मंत्रालय मंुबई-400 032 
       10.  मा. मुख्य सचिव यािंे ्वीय सहायक. मंत्रालय मंुबई-400 032 
       11.  ऄपर मुख्य सचिव   (चवत्त ) यािंे ्वीय सहायक. मंत्रालय मंुबई-400 032 
       12.  ऄपर मुख्य सचिव   ( चनयोजन ) यांि े्वीय सहायक. मंत्रालय मंुबई-400 032 
       13.  प्रधान सचिव   (मदत व पनुरवसन)) यांिे ्वीय सहायक. मंत्रालय मंुबई-400 032 
       14.  प्रधान सचिव   ( व्यय ) चवत्त चवभाग यांि े्वीय सहायक. मंत्रालय मंुबई-400 032 
       15.  सचिव  (कृचष व पदुम ) यांिे ्वीय सहायक. मंत्रालय मंुबई-400 032 
       16.  अयुकत ( कृचष ) , कृचष अयुकतालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
        17.  संिालक,( चव्तार व प्रचशक्षण ),कृचष अयुकतालय , महाराष्ट्र राज्य पणेु. 
        18.  उप सचिव (10-ऄ,े 11-ऄे),कृचष व पदुम चवभाग, मंत्रालय,मंुबई -400 032 
        19.  चनवड न्ती, का.१0-ऄे. 
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