
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अतंर्गत 
पुनर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक 
चवमा योजना र्ाज्यात सन 2018 मध्ये मृर् 
बहार्ाकचर्ता अचधसूचित फळचपकानंा लारू् 
कर्ण्याबाबत.  

महार्ाष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवधगन, दुग् धव् यवसाय चवकास व म् ्  यव् यवसाय चवाार् 

शासन चनर्गय क्रमाकंः चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-अ े
मादाम कामा र्ोड, हुता्मा र्ाजरु्रु िौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
चदनाकं: 25 एचप्रल, 2018 

वािा :-  
1) कें द्र शासनािी प्रशासकीय मान्यता जा. क्र. 13015/01/2016-के्रडीट-2 आचर् 13015/03/2016-के्रडीट, 

चदनांक 23 फेब्रवुार्ी, 2016. 
2) कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सिूना जा क्र. 11019/01/2015-के्रडीट-2, चदनांक 23 मािग, 2016.     
3)    आयुक्त कृचष यांि ेपत्र क्र. कृआ/-फलो-१ /हआफचपचवयो/ 1245 /२०१7, चद. 12/04/2018 . 
4)    र्ाज्य्तर्ीय चपकचवमा समन्वय सचमतीच्या चदनाकं 19/04/2018 र्ोजीच्या बठैकिे इचतवृत्त. 

 

प्र्तावना :-  
              कृचष क्षते्राच्या उ्पादन वाढीच्या दर्ामध्ये फळ चपकािंा प्रमुख सहाार् आहे. फळ चपकािंे बाजार्मुल्य 
अचधक असल्याने शेतकऱयानंा िारं्ले उ्पन्न चमळते. मात्र फळ चपकािे अपके्षीत उ्पन्न न आल्यास येर्ार्ा 
तोटाही मोठा असतो. ही बाब चविार्ात घेऊन शेतकऱयाचं्या फळ चपकानंा हवामान धोक्या पासुन चवमा संर्क्षर् 
चदल्यास शेतकऱयािंे आथिक क ् ैयग अबाचधत र्ाखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत होईल. ्यासाठी र्ाज्यात प्राधान्याने 
सदर्िी योजना र्ाबचवण्यात येत आहे. चवचवध हवामान धोक्यांमुळे फळचपकाच्या उ्पादकतेवर् चवपर्ीत 
पचर्र्ाम होऊन मोठ्या प्रमार्ावर् उ्पादनामध्ये घट येते. पयायाने शेतकऱयानंा अपेक्षीत उ्पादन न चमळाल्याने 
आथिक क संकटाला तोंड द्याव े लार्ते. या सवग बाबींिा चविार् करुन शेतकऱयानंा फळचपक नुकसान ार्पाई 
चमळण्यासाठी एक उपाय म्हर्नु पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना र्ाबचवरे् शासनाच्या 
चविार्ाधीन होते. पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना संत्रा, मोसंबी, डाळळब, पेरु व चिकू (मृर् बहार्) 
या 5 चपकासंाठी 25 चजल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन र्ाबचवण्यािंे प्र्ताचवत आहे. ्यासाठी महसूल 
मंडळामध्ये चकमान 20 हेक्टर् अचधसूचित फळ चपकािंे उ्पादनक्षम क्षते्र असरे् आवश्यक आहे.  

शासन चनर्गय :-   
            प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पुनर्गचित हवामानावर् आधार्ीत पीक चवमा योजना 2018-19 
मृर् बहार्ामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळींब, पेरु व चिकू या 5 फळचपकाकंचर्ता लारू् कर्ण्यास या शासन चनर्गयाद्वारे् 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर् योजना सन 2018-19 मध्ये सहपत्र -1 मध्ये नमूद केलले्या चजल्हयामधील 
तालुक्यातील महसूल मंडळात सहपत्र - 2 मध्ये चनधार्ीत केलेल्या हवामान धोक्यानुसार् लारू् कर्ण्यात 
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येईल. सदर् योजना कायान्न्वत कर्र्ाऱया चवमा कंपन्या सहपत्र -1 मध्ये नमूद केलेल्या महसूल मंडळात 
महावदे प्रकल्पाद्वारे् ् ापन केलेल्या सदंाग हवामान कें द्रावर् नोंदल्या रे्लेल्या हवामानािी आकडेवार्ी आचर् 
सहपत्र - 2 मध्य े नमूद केलेली फळचपक चनहाय प्रमार्के यािंी सारं्ड घालून शेतकऱयानंा संबधीत चवमा 
कंपनीमाफग त नुकसान ार्पाई पर््पर् बॅंकेद्वारे् अदा कर्तील. नुकसान ार्पाईिे कोर्तेही दायी्व शासनावर् 
र्ाहर्ार् नाही. 
2)   योजनेिी उचिष्ट्टे:-    

1. कमी / जा्त पाऊस, पावसािा खंड व सापेक्ष आद्रगता या हवामान धोक्यापासुन चनधाचर्त केलेल्या  
कालावधीत शेतकऱयानंा चवमा संर्क्षर् आचर् आथिक क सहाय्य देरे्. 

2. फळचपक नुकसानीच्या अ्यंत कचठर् पचर्न्् त शेतकऱयािंे आथिक क ् ैयग अबाचधत र्ाखरे्. 
3) योजना कायान्वीत कर्र्ार्ी यंत्रर्ा व समाचवष्ट्ट चजल्हे 
अ.क्र. चवमा कंपनीि ेनांव क्ल्टर् क्र. चजल्हे 

1 

टाटा ए. आय. जी इन्शुर्न्स कंपनी 
ओचर्यन, कोरे्र्ाव पाकग  र्ोड, ऑप. सेंट चमर्ा कॉलेज 
ऑफ र्ल्सग, अजुगन मनसुखानी पाटील, महार्ाष्ट्र, परेु् - 
411 001. 
फोन नं. 020-66011111/020-66033858 
टोल फ्री नंबर्: - 180020 9 3536 
ई-मेल - customersupport@tataaig.com 

1 
अकोला, सातार्ा, जालना, 
सोलापरू्, सांर्ली. 

5 
बलुढार्ा, बीड, पालघर्, परेु्, 
वधा, नार्परू्. 

2 

इफको टोचकयो जनर्ल इन्शुर्न्स कंपनी चलचमटेड, 
रुर्ल ॲन्ड को. ऑपरे्शन चडपाटगमेंट,4  ा मजला प्लॉट 
क्र.3 सके्टर् 29, र्ुर्र्ाव, हचर्यार्ा, 122001. 
फोन नं. :- 020-41080200 
फॅक्स नं:- 020-41080202 
ई-मेल:- jai.kant@itgi.co.in 
ramakant.mandhare@iffcotokio.co.in 
Vishwas.kesbhat@iffcotokio.co.in 

2 ठारे्, नांदेड, लातूर्, नाचशक. 

3 

चद न्यू इन्न्डया एश्योर्न्स कंपनी चलचमटेड  
87, एमजी र्ोड, फोटग, मंुबई, चपन - 400001 
फोन नं. -  02222708100 

टोल फ्री नंबर्: - 18002091415 

ई-मेल -  pmfby.ho@newindia.co.in 

3 
ळहर्ोली, जळर्ाव,  वाचशम, 
यवतमाळ, अमर्ावती. 

4 

एस.बी.आय. जनर्ल इशुंर्न्स कंपनी चलचमटेड  
1 ला मजला, के.डी. प्लाझा, 28 9 / 6-7,  
नेहरू र्ोड / शंकर्शेट र्ोड, 7 लव्ह हॉटेल जवळ, 
्वार्रे्ट जवळ, परेु् - 411042. 
फोन नं. -  02222708100 
टोल फ्री नंबर्: - 18002091415 
ई-मेल -  pmfby.ho@newindia.co.in 

4 
धुळे, अहमदनर्र्, औरं्र्ाबाद, 
पर्ार्ी, उ्मानाबाद.  
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4)   योजनेत समाचवष्ट्ट शेतकर्ी:-    

अ. सदर् पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना मृर् बहार्ामध्ये अचधसुचित क्षते्रात अचधसुचित 
फळचपके घेर्ारे् (कुळारे्/ ााडेपट्टीने शेती कर्र्ाऱया शेतकऱयासंह सवग शेतकर्ी) या योजनेत ाार्  
घेण्यास पात्र आहेत.  

ब. जे शेतकर्ी चवचवध चवत्तीय सं् े कडुन पीक कजग घेतात अशा कजगदार् शेतकऱयानंा योजना 
बंधनकार्क असुन चबर्र् कजगदार् शेतकऱयानंा ऐन्च्िक र्ाहील. 

क. फळचपक चनहाय चनधार्ीत केलेले हवामान धोके (रीर्र्) लारू् झाल्यावर् नुकसान ार्पाई देय होते. 
ड.  चवमा क्षते्र घटक महसूल मंडळ 

 

5) अचधसूचित फळचपके, चवमा संर्क्षर् प्रकार् (हवामान धोके),  चवमा संर्क्षर् कालावधी, चवमा संर्चक्षत र्क्कम 
प्रमार्के (चरर्र्), नुकसान ार्पाई र्क्कम सहपत्र - 2 मध्य ेनमूद केल्याप्रमारे् र्ाचहल. 

6) मृर् बहार् - अचधसूचित फळचपके, समाचवष्ट्ट हवामान धोके व चवमा संर्क्षर् कालावधी खालील प्रमारे् 
चनधाचर्त कर्ण्यात आलेला आहे. 

अ.क्र. फळ चपके समाचवष्ट्ट धोके चवमा संर्क्षर् कालावधी 

1 संत्रा (मृर् बहार्)  
1) कमी पाऊस 
2) पावसािा खंड 

15 जून 2018 ते 15 जूल ै2018 
16 जुल ै2018 ते 15 ऑर््ट 2018  

2 मोसंबी (मृर् बहार्)  
1) कमी पाऊस 
2) पावसािा खंड 

15 जून 2018 ते 15 जुलै. 2018 
16 जुल ै2018  ते 15 ऑर््ट 2018 

3 पेरु (मृर् बहार्) 1) कमी पाऊस 15 जून 2018 ते 14 जूल ै2018 
4 चिकू (मृर् बहार्) 1) जादा आद्रगता 1 जूल ै2018 ते 30 सप्टेंबर् 2018 

5 डाळळब 

1) कमी पाऊस 
(फळधार्रे्िी अव् ा) 

2) कमी पाऊस 
(फळवाढीिी अव् ा) 

3) जा्त पाऊस 
(फळ पक्वता ते काढर्ी अव् ा) 

15 जुल ै2018 ते 15 ऑर््ट 2018 
 
16 ऑर््ट 2018 ते 15 ऑक्टोबर् 2018 
 
16 ऑक्टोबर् 2018 ते 30चडसेंबर् 2018 

 
7) चवमा हप्ता दर् व चवमा हप्ता अनुदान  

 या योजनेतंर्गत चवमा हप्ता दर् हा वा्तवदशी दर्ाने आकार्ला जार्ार् आहे. त ापी शेतकऱयानंी 
फळचपकचनहाय प्रचत हेक्टर्ी ार्ावयािा चवमा हप्ता दर् खालील प्रमारे्. 
अ.क्र. बहार् चपके शेतकऱयानंी ार्ावयािा जा्तीत जा्त चवमा हप्ता 

1 मृर् 
संत्रा, मोसंबी, पेरु, 
डाळळब, व चिकू 

चवमा संर्क्षीत र्क्कमेच्या 5 टक्के ळकवा वा्तवदशी दर् 
यापैकी जी र्क्कम कमी असेल ती र्क्कम चवमा हप्ता म्हर्नू 
शेतकऱयानंा ार्ावी लारे्ल. 
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 वा्तवदशी चवमादर् व शेतकऱयानंी प्र्यक्षात ार्ावयािा चवमा हप्ता दर् या मधील फर्क हा 
सवगसाधार्र् चवमा हप्ता अनुदान समजण्यात येईल व हे अनुदान कें द्र व र्ाज्य शासनामाफग त समप्रमार्ात चदल े
जाईल. 
8) योजना  अमंलबजावर्ी वळेापत्रक  

कजगदार्/ चबर्र् कजगदार् शेतकऱयानंी बॅकेकडे चवमा प्र्ताव सादर् कर्रे् आचर् बॅकानंी कजगदार् / 
चबर्र् कजगदार् शेतकऱयािंे  चवमा प्र्ताव संबंचधत चवमा कंपनीकडे सादर् कर्रे् याबाबतिी अंचतम मुदत 
खालील प्रमारे् आहे. 

मृर् बहार् 

अ.क्र. तपचशल 
फळ 
चपक 

अचंतम तार्ीख शेर्ा 

1 

बॅंकेकडून अचधसूचित फळ चपकासाठी  
पीक कजग मयादा मंजूर् असलेले 
शेतकर्ी  (कजगदार् शेतकर्ी)  यांच्या 
फळ चपकांिा चवमा कर्ण्यािी मुदत. 

संत्रा 
14 जून 

ज्या शेतकऱयािंी अचधसूचित चपकासाठी 
(संत्रा, मोसंबी व पेरु, चिकू व डाळळब), 
कजगमयादा मंजूर् असेल ्या सवग 
शेतकऱयांच्या क्षेत्रािा चवमा चवचहत 
मुदतीत करुन घेरे् बकॅानंा अचनवायग 
आहे. 

मोसंबी 
पेरु 
चिकू 30 जून 

डाळळब 14 जुलै 

2 
बकॅांनी कजगदार् शेतकऱयांिी  घोषर्ा 
पते्र (चडक्लेरे्शन) सहाार्ी सबंचंधत 
चवमा कंपनीस सादर् कर्ण्यािी मुदत 

संत्रा 
4 जुलै 

 
मोसंबी 
पेरु 
चिकू 19 जुलै 
डाळळब 2 ऑर््ट 

3 
चबर्र् कजगदार् शेतकऱयानंी चवमा 
प्र्ताव  (प्रपोजल) बकॅांना सादर् 
कर्ण्यािी मुदत 

संत्रा 
14 जून 

ऐन्च्िक सहाार् 
मोसंबी 
पेरु 
चिकू 30 जून 
डाळळब 14 जुलै 

4 
चबर्र् कजगदार् शेतकऱयािंी घोषर्ापत्र े
(चडक्लेरे्शन) बकॅांनी चवमा कंपनीस 
सादर् कर्ण्यािी मुदत 

संत्रा 
22 जुन 

ऐन्च्िक सहाार् 
मोसंबी 
पेरु 
चिकू 10 जुलै 
डाळळब 24 जुलै 

 
9) हवामानािी आकडेवार्ी सादर् कर्रे् आचर् नुकसान ार्पाई अदा कर्ण्यािे वळेापत्रक खालील प्रमारे् 

र्ाचहल. 
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तपचशल कालावधी शेर्ा 
अचधसूचित केलेल्या महसलू 
मंडळातील फळचपका कर्ीता 
समावशे केलेल्या हवामान 
घटकािी आकडेवार्ी सादर् 
कर्रे्. 

दर् पधंर्वाडा अखेर् हवामान 
धोक्यािी प्रमार्ीत  
आकडेवार्ी चवमा कंपनीने 
कृचष आयकु्तालयाच्या 
संकेत् ळावर् सादर् कर्रे्. 

संबचंधत चवमा कंपनी महावदे प्रकल्पामाफग त 
् ाचपत केलेल्या संदाग हवामान कें द्रावर्ील 
आकडेवार्ी उपलब्ध करुन देईल. 

नुकसान ार्पाई अदा कर्रे् चवमा कालावधी 
संपल्यापासून 45 चदवसातं 
देय होईल.   

संबचंधत चवमा कंपनी चवमा हप्ता अनुदान व 
चनवडलेल्या हवामान घटकािी आकडेवार्ी वळेेत 
उपलब्ध करुन देण्याच्या आधीन र्ाहून 
शेतकऱयांना चवमा नुकसान ार्पाई बकेॅमाफग त 
पर््पर् अदा करे्ल. तसिे चवमा कंपन्यांनी 
नुकसान ार्पाई पोटी बकेॅकडे जमा केलेली 
शेतकऱयांिी र्क्कम बकॅांनी चवनाचवलंब प्र्येक 
शेतकऱयाच्या बकॅ खा्यावर् जमा कर्रे् व तसा 
अहवाल प्र्येक आठवड्यात चवमा कंपनीस व कृचष 
चवाार्ास सादर् कर्रे्  बकॅांना बधंनकार्क 
र्ाचहल. 

 

10) सेवा शुल्क  :   
         कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतकऱयाकडून जमा केलेल्या चवमा हप््याच्या 4 टक्के र्क्कम चवमा 
कंपनीकडून बॅंक सेवा शुल्क म्हर्नू बॅंकाना पर््पर् देय होईल.  
11) नुकसान ार्पाई ठर्चवण्यािी पध्दती:-   
 नुकसान ार्पाई ठर्चवण्यािी पद्धत सहपत्र 3 व 4 मध्ये दशगचवल्यानुसार्  र्ाचहल. 
12) पुनर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेिा प्रिार्, प्रचसद्धी व मंत्रालय तसेि आयुक्तालय 

्तर्ावर् कायालयीन कामकाजासाठी ता्पुर््या ्वरुपात मनुष्ट्यबळ ार्ण्यास व कायालयीन आक्मीक 
खिासाठी  फळचपक चवम्याच्या र्ाज्य चहश्याच्या मंजूर् र्कमेतून र्क्कम रु. 1 कोटी  चनधी उपलब्ध करुन  
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

13) इफको टोचकयो जनर्ल इन्शुर्न्स कंपनी, एस.बी.आय. जनर्ल इंशुर्न्स कंपनी चलचमटेड, टाटा एआयजी 
जनर्ल इन्शुर्न्स कंपनी व चद न्यू इन्न्डया एश्योर्न्स कंपनी चलचमटेड यािंे माफग त योजनेत सहाार्ी 
होर्ाऱया शेतकऱयानंा द्यावयाच्या अनुदानासाठी र्ाज्य शासनाच्या चह्सा पोटी देय होर्ार्ी र्क्कम खालील 
लेखाचशषा खालील अ ग संकल्पीय तर्तुदीतुन ाार्चवण्यात यावी. 

  मार्र्ी क्रमाकं डी- 3 
   लखेाचशषग 2401 -  पीक संवधगन 
   110 (दोन) पंिवाथिकषक योजनातंर्गत योजना, र्ाज्य योजना, 
   (00) (07) पुनर्गचित हवामान आधार्ीत चपक चवमा योजना  
   (2401 9402), 33 अ गसहाय्य  
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14) सदर् शासन चनर्गय महार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत् ळावर् उपलब्ध कर्ण्यात 
आला असून ्यािा संकेताकं 201804251718459801 असा आहे. हा आदेश चडजीटल ्वाक्षर्ीने 
साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

                                   महार्ाष्ट्रािे र्ाज्यपाल याचं्या आदेशानुसार् व नावाने. 
 

 

  

 

   ( क. य. वजंारे् ) 
                                                       उप सचिव, महार्ाष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री यािंे खाजर्ी सचिव  
2. मा.मंत्री ( कृचष) यािंे खाजर्ी सचिव, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
3. मा.र्ाज्यमंत्री (कृचष) यािंे खाजर्ी सचिव, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
4. मा. चवर्ोधी पक्षनेता, चवधानसाा, चवधानमंडळ सचिवालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, मंुबई. 
5. मा. चवर्ोधी पक्षनेता, चवधान पचर्षद, चवधानमंडळ सचिवालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, मंुबई.  
6. मा.मुख्य सचिव यािंे ्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
7. मा.अप्पर् मुख्य सचिव ( कृचष ) यािंे ्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
8. मा.अपर् मुख्य सचिव ( चवत्त ), चवत्त चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
9. मा.अपर् मुख्य सचिव ( चनयोजन ), चनयोजन चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
10. प्रधान सचिव ( महसूल व वन ), महसूल व वन चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
11. सचिव ( सहकार् ), सहकार्, पर्न व वस्त्रोद्योर् चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
12. सचिव, कृचष मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( कृचष व सहकार् चवाार् )कृचष ावन, नवी चदल्ली (पत्राने) 
13. सचिव, चवत्त मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( चवत्त चवाार् ) (चवमा) नवी चदल्ली ( पत्राने ) 
14. संिालक, चपक चवमा ाार्त सर्कार्, कृचष मंत्रालय, कृचष व सहकार् चवाार्, नवी चदल्ली. 
15. आयुक्त कृचष, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुरे् 
16. क्षते्रीय व्यव् ापक, ईफको टोचकयो जनर्ल ईन्शुर्न्स कंपनी चलचमटेड. 303, ्टेलर् एन्क्लेव्ह, औंध, 

पुरे्, महार्ाष्ट्र 411 007.  
17.  क्षते्रीय व्यव् ापक, टाटा ए. आय. जी इन्शुर्न्स कंपनी, ओचर्यन, कोरे्र्ाव पाकग  र्ोड, ऑप. सेंट चमर्ा कॉलेज  

ऑफ र्ल्सग, अजुगन मनसुखानी पाटील, महार्ाष्ट्र, परेु् - 411 001. 
18. क्षते्रीय व्यव् ापक, चद न्यू इन्न्डया एश्योर्न्स कंपनी चलचमटेड, 87, एमजी र्ोड, फोटग, मंुबई, चपन - 400001 
19.   क्षते्रीय व्यव् ापक, एस.बी.आय. जनर्ल इशुंर्न्स कंपनी चलचमटेड, 1 ला मजला, के.डी. प्लाझा,289/6-7,  

              नेहरू र्ोड / शंकर्शेट र्ोड, 7 लव्ह हॉटेल जवळ, ्वार्रे्ट जवळ, परेु् - 411042. 
20. संिालक लेखा व कोषार्ारे्, मंुबई 
21. सवग चवाार्ीय आयुक्त,- (व्दार्ा- संिालक (फलो्पादन), कृचष आयुक्तालय, पुरे्) 
22. अचधदान व लेखा अचधकार्ी, लेखा व कोषार्ारे् संिालनालय, मंुबई - 32. 
23. चनवासी लेखापर्ीक्षा अचधकार्ी, मंुबई 
24. महाव्यव् ापक, महार्ाष्ट्र नार्र्ी बॅका 9 नर्ीनदास र्ोड, मंुबई-23 
25. महाव्यव् ापक, नाबाडग, पुनम िेंबर् , चशवसार्र् इ्टेट, वर्ळी, मंुबई 
26. महालेखापाल (लेखा पर्ीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता) मंुबई /नार्पूर्  

http://www.maharashtra.gov.in/
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27. चवमा संिालक, म्हाडा इमार्त, पचहला मजला, बादं्रा पूवग, मंुबई 
28. संिालक, माचहती आचर् प्रचसध्दी (प्रचसध्दीसाठी ) मंत्रालय, मंुबई 
29. संिालक, फलो्पादन, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुरे्-05 
30. संिालक, फलो्पादन मृद संधार्र्, चनयोजन, चव्तार् व प्रचशक्षर्, साखर् संिालक, मुख्य सानं्ख्यक, 
       कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुरे् 05. 
31. मुख्य सानं्ख्यक, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुरे्-1 
32. सवग चजल्हाचधकार्ी, (व्दार्ा- संिालक (फलो्पादन), कृचष आयुक्तालय, पुरे्) 
33. सवग मुख्य कायगकार्ी अचधकार्ी, (व्दार्ा- संिालक (फलो्पादन), कृचष आयुक्तालय, पुरे्) 
34. सवग व्यव् ापक चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बॅक, (व्दार्ा- संिालक (फलो्पादन), कृचष आयुक्तालय, 
       पुरे्) 
35. सवग चवाार्ीय कृचष सह संिालक, (व्दार्ा- संिालक (फलो्पादन), कृचष आयुक्तालय, पुरे्) 
36. उप महाव्यव् ापक, नाबाडग, पुनम िेंबर्, 54 वले्ली र्ोड, चशवाजीनर्र्, पुरे्-5 
37. सर्व्यव् ापक,  महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बॅक , 9 नर्ीनदास र्ोड, मंुबई- 23  
38. मुख्य अचधकार्ी, सेंरल फायनान्स एजन्सी, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बॅक, 9 नर्ीनदास र्ोड, 
       मंुबई- 23  
39. मुख्य अचधकार्ी, ग्रामीर् चनयोजन व पत चवाार्, चर्झव्हग बॅक ऑफ इंचडया, फोटग, मंुबई  
40. व्यव् ापक, महार्ाष्ट्र बॅक 1501 , चशवाजीनर्र्, पुरे्-5 
41. सवग चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी, (व्दार्ा- संिालक (फलो्पादन), कृचष आयुक्तालय, पुरे्) 
42. सवग सहसचिव /उपसचिव, कृचष व पदुम चवाार्,मंत्रालय,मंुबई 032 
43. उपसचिव, चनयोजन चवाार् (काया.1431), मंत्रालय,मंुबई 032 
44. उपसचिव चवत्त चवाार् (व्यय-1), मंत्रालय,मंुबई 032 
45. उपसचिव (अ गसंकल्प-2 अे), कृचष व पदुम चवाार्, मंत्रालय मुंबई - 032 
46.  उपसचिव (11अे), कृचष व पदुम चवाार्, मंत्रालय मुंबई - 032 
47. चनवडन्ती -13 अे. 
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सहपत्र - 1 
सन 2018-19 पुनर्गचित हवामान आधाचर्त पीक चवमा योजना र्ाबचवण्याकचर्ता प्र्ताचवत चजल्हे, तालुके 

व महसूल मंडळािी यादी. 
  

अ.क्र पीक 
प्र्ताचवत 
चजल्हे 

तालुका महसूल मंडळ 

1 संत्रा अकोला बाशी टाकळी र्ाजंदा 
मुतीजापूर् कुरूम, हातर्ाव, ळनाा 
अकोट अकोट, उमर्ा, पर्ज, अकोलखेड 
तेल्हार्ा अडर्ाव बु., चहवर्खेड 
पातूर् पातूर् 

2 संत्रा अमर्ावती अमर्ावती अमर्ावती, वडाळी, बडनेर्ा, नवसार्ी,       
डबर्र्ावं, माहूली जहाचर्र्, नादंर्ाव पेठ. 

ाातकुली ळनाा. 
िादूंर् रे्ल्व े िादूंर् रे्ल्व,े पळसखेड, घुईखेड, आमला चवश्वेश्वर्, 

सातेफळ 
धामर्र्ांव 
रे्ल्व े

धामर्र्ाव रे्ल्व,े ळििाली, ाातकुली, अंजनळसर्ी, 
मंर्रुळ द्तचर्र्, दत्तापूर्, तळेर्ाव दशासर् 

नादंर्ाव 
खंडेश्वर् 

नादंर्ाव खंडेश्वर्, दााा, चशवर्ी, र्सूलापूर्, मंर्रुळ 
िव्हाळा, पापळचफळ, लोर्ी, धानोर्ा रु्र्व, माहूलीिोर् 

मोशी अंबाडा, चहर्वखेड, चर्द्धपूर्, धामर्र्ाव (काटपूर्), 
नेर्ळपर्ळाई, चशर्खेड, मोशी. 

वरुड वरुड, बेनोदा, पुसला, वाठोडा, लोर्ी,  शेंदूर्जना 
घाट, र्ाजूर्ाबाजार् 

चतवसा चतवसा, मोझर्ी, वऱहा, कुऱहा वर्खेड 
िादूंर् बाजार् िादूंर् बाजार्, ब्राम्हर्वाडा  डी, बेलार्ा, कर्जर्ाव, 

चशर्सर्ाव कसबा, तळेर्ाव मोहना, आसेर्ाव (पुर्ा) 
अिलपूर् अिलपूर्, र्ासेर्ाव, असतपूर्, पर्सापूर्, पथ्रोट, 

पर्तवाडा 
चिखलदर्ा चिखलदर्ा, सेमाडोह, टेंारू्सोडा 
अंजनर्ाव 
सुजी 

अंजनर्ाव, ाडंार्ज, चवहीर्ाव, सातेर्ाव,  कापूस 
तळर्ी, कोकडा 

3 संत्रा बुलढार्ा मेहकर् मेहकर्, डोर्र्ाव, चहवर्ाआश्रम, जानेफळ, शेलर्ाव दे. 
देऊळर्ावर्ाजा मेव्हना र्ाजा, देऊळर्ाव मही, आंढेर्ा 
लोर्ार् अंजनी खुदग, सुलतानपूर् 
खामर्ाव बोर्ी अडर्ाव. 
संग्रामपूर् सोनाळा, बावर्बीर् 
जळर्ाव ज. जामोद 
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अ.क्र पीक 
प्र्ताचवत 
चजल्हे 

तालुका महसूल मंडळ 

4 संत्रा यवतमाळ कळंब कळंब, कोठा, सावर्र्ाव, जोडमोहा, ळपपळर्ाव (रु.). 
र्ाळेर्ाव र्ाळेर्ाव, झाडर्ाव.धानोर्ा 
पुसद पुसद, जाबंबाजार्, वरुड 
उमर्खेड उमर्खेड, मुळावा, ढार्की, चवडुळ, िातार्ी 
महार्ाव मोर् , रंु्ज, काळी (दौ). 
चदग्रस चदग्रस, कलर्ाव, चतवर्ी, तूपटाकळी. 
दार्व्हा दार्व्हा, महार्ाव 
नेर् माचर्कवाडा, वटफळी, चशर्जर्ाव, मालखेड (खु.) 
आर्ी आर्ी, जवळा. 
बााळुर्ाव घार्पळ 

5 संत्रा वधा आवी आवी, र्ोहना, खर्ारं्र्ा, वाढोर्ा. 
कारं्जा कारं्जा, ठारे्र्ाव, सार्वाडी, कन्नमवार् ग्राम 
आष्ट्टी आष्ट्टी, तळेर्ाव, साहूर् 
देवळी  देवळी, पुलर्ाव 

6 संत्रा वाचशम वाचशम वाचशम, अनळशर्. केतकउमर्ा, पाडीआसर्ा, र्ाजर्ाव 
चर्सोड चर्सोड, केनवड, ार्जहारं्ीर्, चर्ठद, पाडी चतखे 
मालेर्ाव मालेर्ाव, मंुर्ळा, करं्जी, चकन्हीर्ाजा, चशर्पुर्, िाडंस, 

मेडशी. 
मंर्रुळपीर् मंर्रुळपीर्, शेलु (खु.), पोटी, कवठळ,धानोर्ा 

शेलुबाजार्, पाडीताडंा. 
मानोर्ा मानोर्ा, चर्र्ोली, उमर्ी, कुपटा. 
कारं्जा कारं्जा, उंबडा बाजार्, कामर्र्ाव.धनज बू., पोहा, 

खेडा ब.ू, चहवर्ा लाहे., येवता,  
7 संत्रा नार्पूर् नार्पूर्(ग्रा) सोनेर्ाव (लोधी), वाडी, बोर्ी, र्ोधर्ी,बुटीबोर्ी 

कामठी कामठी, वडोदा. 
ळहर्र्ा ळहर्र्ा, कान्होलीबार्ा, अडेर्ाव, रु्मर्ाव, टाकळघाट. 
र्ामटेक देवलापार् , र्ामटेक, मुसेवाडी. 
पार्चशवर्ी पार्चशवर्ी, नवरे्ाव खैर्ी, आमडी ,.कन्हान 
काटोल काटोल, पार्डळशर्ा, येनवा, मेटपाजंर्ा, चर्धोर्ा, 

कोंढाळी. 
नर्खेड नर्खेड, मोवाड, सावर्र्ाव, चाष्ट्र्रू्,जलालखेडा, 

मेढला. 
सावनेर् सावनेर्, पाटर् सावरं्ी, केळवद, खापा, बडेर्ाव. 
कळमेश्वर् कळमेश्वर्, धापेवाडा, मोहपा, तेलकामठी. 
उमरे्ड पािर्ाव. 
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अ.क्र पीक 
प्र्ताचवत 
चजल्हे 

तालुका महसूल मंडळ 

चावापूर् चावापूर् ,कार्र्ावं  
कुही चततुर्. 

८ संत्रा अहमदनर्र् अहमदनर्र् कापुर्वाडी ,केडर्ाव, ळार्ार्, नार्ापुर्,जेऊर्, चििोंडी 
(पाटील),वाळकी, िास, रुईित्तीसी, सावडेी. 

पार्नेर् वाडेर्व्हार्, चनघोज 
श्रीर्ोंदा बेलवडंी, चिनाळा, दाव दैठार्, कोळर्ाव. 
कजगत चमर्जर्ाव 
नेवासा िादंा , घोडेर्ावं. 
 र्ाहुर्ी वाबंोर्ी 

९ संत्रा ळहर्ोली ळहर्ोली ळहर्ोली, चडग्रस कर्ाळे,माळचहवर्ा, खंबाळा, चसर्सम 
(बु.), नर्सीनामदेव, बासंबा 

औंढानार्ना  औंढानार्ना , चशर्ड, जवळाबाजार्, साळर्ा. 
सेनर्ाव बोरे्र्ाव, आजेर्ाव, हत्ता, साखर्ा, 
कळमनुर्ी कळमनुर्ी, वाकोडी, नादंापूर्, आखाडाबाळापुर्, 

डोंर्र्कडा, वारं्र्ाफाटा 
वसमत हायतनर्र्, चर्र्र्ाव, हट्टा, टेंानुी, आंबा(िोंडी) 

१० संत्रा बीड आष्ट्टी आष्ट्टी, कडा, धामनर्ाव, दौलावडर्ाव, ळपपळा, 
टाकळळसर्, धानोर्ा 

11 संत्रा पर्ार्ी पर्ार्ी पेडर्ाव, जाबं. 
पा र्ी पा र्ी 
ळजतुर् ळजतुर्,सारं्वी म्हा. 
पुर्ा िडुावा का्नेश्वर्,ताडकळस,चलमला 
सेल ु सेलु 
मानवत मानवत,कोल्हा. 

 
अ.क्र पीक प्र्ताचवत 

चजल्हे 
तालकुा महसूल मंडळ 

१ मोसंबी औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद चित्ते ळपपळर्ाव, लाडसावरं्ी, कर्माड, कािंनवाडी, 
िौका, चिकलठार्ा, हासुगल,   

पैठर् पैठर्, ळपपळवाडी, ढोर्कीन, लोहर्ाव, नादंर्, 
चवहामाडंवा, पािोड, आडूळ, चबडचकन, बालानर्र्. 

वजैापूर् र्ार्ज, लासूर्र्ाव, महालर्ाव, नार्मठार्, वजैापूर्, 
लाडर्ाव 

रं्र्ापूर् रं्र्ापूर्, हर्सूल, वाळूज, तुकाबाद, चसदवडर्ाव, 
माजंर्ी, शेंदूर्वाडा, डोर्र्ाव, ाेंडाळा. 
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खुल्ताबाद वरेुळ. 
चसल्लोड र्ोळेर्ाव, चसल्लोड. 
कन्नड िापानेर्, ळििोली, करं्जखेडा, देवर्ाव रं्र्ार्ी, 

चिकलठार्ा, कन्नड 
सोयर्ाव सोयर्ाव, सावळजबाजार्, बानोटी. 
फुलंब्री फुलंब्री, वडोद बाजार्, पीर्बावडा, आळंद. 

२ मोसंबी जालना जालना जालना (श), जालना (ग्रा), र्ामनर्र्, नेर्, चवरे्र्ाव, 
पािंाळवडर्ाव, वाघ्रळु (ज), शेताली. 

ाोकर्दन ाोकर्दन, चसपोर्ा, हसर्ाबाद, र्ाजूर्, केदार्खेड, 
खेडा 

जाफर्ाबाद जाफर्ाबाद, माहूर्ा, कंुाार्झर्ी, टेंारू्ी, वरुड बु. 
बदनापूर् बदनापूर्, शेलर्ाव, दाााडी, बावरे्पाघंर्ी, 

र्ोशर्र्ाव. 
अंबड अंबड, धनर्र् ळपप्री, जामखेड, र्ोचहलार्ड, 

वडीर्ोद्री, सुखापर्ी, र्ोंदी 
घनसावरं्ी घनसावरं्ी, र्ार्ीउंिेर्ाव, कंुाार् ळपपळर्ाव,चत गपूर्ी, 

आंतर्वली टेंाे, जाबं सम ग, र्ाजंनी. 
पर्तूर् पर्तूर्, वाटूर्, सातोना, श्रीष्ट्टी, आष्ट्टी. 
मंठा मंठा, पारं्र्ी र्ोसावी, तळर्ी, ठोकसाळ. 

३ मोसंबी नादेंड नादेंड ळलबर्ाव, चवष्ट्र्पूुर्ी. 
मुदखेड मुदखेड , बार्ड. 
मुखेड मुखेड, जाहुर्. 
धमाबाद कर्खेली. 
हदर्ाव हदर्ाव , ळपपर्खेड. 
कंधार् बारुळ. 

४ मोसंबी पर्ार्ी पर्ार्ी पर्ार्ी, झर्ी. 
पा र्ी पा र्ी, हादर्ाव बु. 
मानवत मानवत, केकर्जवळा, 
सेल ू सेलू 
ळजतुर् ळजतुर् 
पुर्ा िडुावा,चलमला 
सेल ु सेलु,वालुर् 
मानवत मानवत,कोल्हा. 

५ मोसंबी बीड बीड र्ाजूर्ीनवर्र्, ळपपळनेर्, नाळवडंी, पाली, म्हाळस 
जवळा, माजंर्सुंबा, िौसाळा, पेंडर्ाव, नेकनूर्, 
ळलबार्रे्श. 
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रे्वर्ाई रे्वर्ाई, तलवाडा, रे्वकी, जातेर्ाव, मादळमोही, 
चशर्सदेवी, धोंडर्ाई, उमापूर्, िंकलाबंा, पािेर्ाव 

माजलर्ाव माजलर्ाव, चनत्रडु, तालखेड, चकटटी आडर्ाव. 
अंबाजोर्ाई पाटोदा (म), घाटनादूंर्, लो. सावर्र्ाव, बदापूर्, 

ममदापूर्,  
पाटोदा पाटोदा 
आष्ट्टी कडा, धामर्र्ाव 

चशरूर् (का) चशरूर् (का) ,र्ायमोहा,ळततर्वर्ी. 
धारूर् धारूर्, मोहखेडा. 
वडवर्ी वडवर्ी ,कवडर्ावं बु.  

6 मोसंबी अहमदनर्र् शेवर्ाव िापडर्ाव, एरं्डर्ाव, शेवर्ाव, ाातकुडर्ाव,  
बोधेर्ाव, ढोर्जळर्ाव (शे). 

नर्र् कापुर्वाडी , केडर्ाव, चार्ारं्, नार्पुर् जेऊर्, 
चििोंडी पाटील, वाळकी, िास, रुईित्तीसी 

नेवासा िादंा ,घोडेर्ाव, सलाबतपूर्. 
पार्नेर् वाडेर्व्हार्, चनघोज 
श्रीर्ोंदा बेलवडंी, ळििाळा, देवदैठार्, कोळर्ावं 
कजगत चमर्जर्ाव. 
र्ाहुर्ी वाबंोर्ी. 
पा डी पा डी, करं्जी. 

7 मोसंबी बुलढार्ा बुलढार्ा मसला बु. 
ळसदखेड र्ाजा ळसदखेड र्ाजा, सोनुशी, चकनर्ाव र्ाजा, दुसर्बीड, 

नार्ामलकापूर् (पारं्र्ा), शेंदूर्जन, साखर्खेडा. 
8 मोसंबी अमर्ावती अमर्ावती वडनेर्ा, डवर्र्ाव, माहुलीजहारं्ीर्, नादंर्ाव पेठ. 

धामर्र्ाव रे्ल्व े धामर्र्ाव रे्ल्व,े ळििोली, अंजनळसर्ी. 
वरुड वरुड, शेंदूर्जना घाट, लोर्ी, पुसला, बेनोडा, 

वाठोडा, र्ाजूर् बाजार्. 
मोशी मोशी, चसर्खेड, चहवर्खेड, अंबाडा, नेर् ळपर्ळाई, 

चर्द्धपुर्, धामर्र्ाव. 
चतवसा चतवसा, वर्खेड, वऱहा, मोझर्ी. 

9 मोसंबी नार्पूर् नार्पूर् ग्रा. वाडी. 
कोटोल काटोल, मेंटपाजर्ा, येनवा, कोंढाळी, पार्डळशर्ा,  

चर्धोर्ा 
नर्खेड नर्खेड, सावर्र्ाव, जलालखेडा, मोवाड, मेंढला, 

चाष्ट्र्रू्. 
सावनेर् सावनेर्, केळवद, खापा, पाटर्सावरं्ी, बडेर्ाव. 
कळमेश्वर् कळमेश्वर्, मोहपा, धापेवाडा, तेलकामठी 
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10 मोसंबी वधा कारं्जा कारं्जा, सार्वाडी, कन्नमवार्ग्राम, ठारे्र्ाव. 
आष्ट्टी आष्ट्टी, साहूर्, तळेर्ाव. 

11 मोसंबी ळहर्ोली ळहर्ोली ळहर्ोली, चडग्रस, मालचहवर्ा, ळलमळा, चशर्सम (बु), 
नर्सीनामदेव, बासंबा 

औंढानार्ना  औंढानार्ना , चशर्ड, जवळाबाजार्,साळर्ा, 
सेनर्ाव बोरे्र्ाव, आजेर्ाव, हत्ता, साखर्ा, 
कळमनुर्ी कळमनुर्ी, वाकोडी, नादंापूर्, आखाडाबाळापुर्, 

डोंर्र्कडा, वारं्र्ाफाटा 
वसमत हायतनर्र्,चर्र्र्ाव,हट्टा, टेंानुी , आंबा (िोंडी) 

12 मोसंबी जळर्ाव  जळर्ाव  जळर्ाव, असोदा,ाोकर्, ळपप्राळा, नचशर्ाबाद, 
म्हसावद  

िाळीसर्ाव िाळीसर्ाव, चशर्सर्ाव, बहाळ, हातले, खडकी ब,ु  
तळेर्ाव , मेहुर्बारे्.     

पािोर्ा नर्र्देवळा, र्ाळर्, ळपपळर्ाव बु.. 
पार्ोळा तामसवाडी, बहादर्पुर्, पर्ोळा , शेळाव,ेिोर्वड, 
ाडर्ांव  ाडर्ांव, आमदडे, कोळर्ाव, कजर्ाव. 
जामनेर् पहूर्, शेंदूगर्ी, वाकडी. 
एरं्डोल एरं्डोल, उत्रार् रु्. ह.. 

13 मोसंबी यवतमाळ र्ाळेर्ाव  धानोर्ा 
 
अ.क्र पीक प्र्ताचवत 

चजल्हे 
तालकुा महसूल मंडळ 

1 पेरू अहमदनर्र् अहमदनर्र् जेवूर्. 
कजगत ााबंुर्ा. 
र्ाहूर्ी वाबंोर्ी, टाकळीचमयाॅं, देवळाली प्रवर्ा. 
पा डी करं्जी. 
कोपर्र्ाव र्वदें,सुरे्र्ाव,कोपर्र्ाव,दहेर्ाव बोलका, पोहेर्ाव. 
र्ाहता र्ाहता, चशडी, लोर्ी, बााळेश्वर्, पुर्ताबंा. 
श्रीर्ामपूर् श्रीर्ामपूर्, उंदीर्र्ाव, टाकळीाान. 

2 पेरू बुलढार्ा बुलढार्ा साखळी बु. 
चिखली चिखली, हातर्ी, िाधंई. 
नादुंर्ा िादुंर् चब्वा 

जळर्ाव ज. ळपपळर्ाव काळे 
3 पेरू नाचशक नाचशक चर्र्र्ारे्, मखमलाबाद. 

चसन्नर् चसन्नर्, शहा. 
येवला जळर्ाव नेऊर्. 
ळदडोर्ी ळदडोर्ी, मोहाडी, कसबेवर्ी, वर्खेडा, उमर्ाळे .बु 
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िादंवड र्ायपूर्, चदद्यवद, दुर्ावं, वडाळीाोई 
मालेर्ाव दाााडी, सौदारे्, वडनेर्. 

4 पेरू पुरे् बार्ामती बार्ामती, वडर्ाव ळनबाळकर्. 
दौंड पाटस. 
हवलेी उरुळीकािंन,  ेऊर् 
ाोर् वळूे 

5 पेरू औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद कािंनवाडी 
चसल्लोड आमठार्ा, चसल्लोड, ार्ाडी 
रं्र्ापूर् हसुगल, तुकाबाद, शेदुर्वाढा, डोर्र्ाव. 
वजैापूर् वजैापूर्, नार्मठार् 
सोयर्ाव सोयर्ाव 

6 पेरू जालना घनसावरं्ी चत गपूर्ी,हसुगल 
मंठा मंठा, तळर्ी, 

ाोकर्दन ळपपळर्ाव रे्. 
7 पेरू जळर्ावं िाळीसर्ाव मेहुर्बारे्, िाळीसर्ाव, चशर्सर्ाव, बहाळ, हातले, 

खडकी बु.,  तळेर्ाव.           
पािोर्ा नर्र्देवळा, र्ाळर्, पािोर्ा, नादं्रा  
अंमळनेर् धर्र्र्ाव 
र्ावरे् ऐनपूर्  
पार्ोळा पार्ोळा, तामसवाडी, बहादर्पुर्, शेळाव,े िोर्वड 
धर्र्र्ाव धर्र्र्ाव  
एरं्डोल एरं्डोल, उत्रार् रृ्.ह., कासोदा, ळर्र्र्र्ाव. 
जामनेर् जामनेर्, वाकडी 
जळर्ाव जळर्ाव, असोदा, ाोकर्, ळपप्राळा, नचशर्ाबाद, 

म्हसावद. 
मुक्ताईनर्र्  अंतुली 

8 पेरू पर्ार्ी  पर्ार्ी पर्ार्ी, झर्ी  
सेल ु वालुर् 

9 पेरू सारं्ली 
 

चमर्ज चमर्ज,मालर्ाव, आर्र्, कवलापूर् 
जत संख 

 

अ.क्र पीक 
प्र्ताचवत 
चजल्हे 

तालकुा महसूल मंडळ 

1 चिकू अहमदनर्र् पार्नेर् पार्नेर्, ााळवर्ी, सुपा, वाडेर्व्हार्, वडचझरे्, चनघोज, 
टाकळी ढोकेश्वर्, पळशी 

श्रीर्ोदा श्रीर्ोंदा, चििाळा, कोळर्ाव ,काष्ट्टी, माडंवर्र् 



शासन चनर्गय क्रमांकः चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-अे  

पृष्ट्ठ 32 पैकी 15 

नेवासा नेवासा बु., सलाबतपूर्, वडाळा बहीर्ोबा. 
शेवर्ाव शेवर्ाव, ाातकुडर्ावं, बोधेर्ावं, िापडर्ावं, 

ढोर्जळर्ाव (शे), एरं्डर्ाव 
र्ाहूर्ी देवळालीप्रवर्ा, वाबंोर्ी. 
र्ाहता र्ाहता, थिकशडी, लोर्ी, बााळेश्वर्, पुर्ताबंा. 
नर्र् सावडेी, नार्ापुर् ,जेऊर्,  वाळकी, िास, रुईित्तीसी 
कजगत कजगत, र्ाचशन , ााबंोर्ा, कोंाळी, चमर्जर्ावं, 

माचहजळर्ाव 
कोपर्र्ाव र्वदें, सुरे्र्ाव, कोपर्र्ाव, दहेर्ाव बोलका, पोहेर्ाव. 
अहमदनर्र् चििोंडी पाटील, वाळकी, रुईित्तीसी, िास, केडर्ाव. 
जामखेड नायंर्ाव 

2 चिकू ठारे् शहापूर् शहापूर्, चकन्हवली, वाळसद, डोळखाबं, खडी. 
उल्हासनर्र् र्ोरे्र्ाव 

3 चिकू पालघर् पालघर् पालघर्, बोईसर्, तार्ापूर्, मनोर्, सफाळे, आर्र्वाडी, 
चवक्रमर्ड चवक्रमर्ड, तलवाडा. 
डहार् ू डहार्,ू ळििर्ी, सायवन, कासा, मल्यार्, 
तलासर्ी तलासर्ी, झर्ी. 
वसई वसई, चवर्ार्, माचर्कपूर्, चनमगळ, आर्ाशी, माडंवी. 
वाडा वाडा, कंिाड, कोने, कुडूस. 

४ चिकू औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद कािंनवाडी, कर्माड, हसुगल 
पैठर् चबडकीन,  
फुलंब्री फुलंब्री, वडोदबाजार् 
वजैापूर् वजैापूर्, महालर्ाव 
कन्नड नािनवले 

५ चिकू बीड बीड बीड, नाळवडंी, पाली, म्हाळस जवळा, माजंर्सूंबा, 
िौसाळा, पेंडर्ाव, नेकनूर्, ळपपळनेर्, र्ाजूर्ी न., 
ळलबार्रे्श 

आष्ट्टी आष्ट्टी, कडा, धामनर्ाव, दौलावडर्ाव, ळपपळा, 
टाकळळसर्, धानोर्ा 

चशरुर् (का.)  चशरुर् (का.), र्ायमोहा, ळततर्वर्ी 
आंबाजोर्ाई बदापुर् 

६ चिकू पुरे् ाोर् नसर्ापूर्, वळूे 
जुन्नर् वडर्ाव आनंद, आपटाळे, बेल्हे, र्ाजूर्, चनमर्ावसावा, 

जुन्नर्, नार्ायर्र्ाव 
चशरुर् चशरुर्, र्ाजंनर्ाव र्., टाकळी हाजी, पाबळ, तळेर्ाव 

ढमढेरे्, न्हावर्ा, वडर्ाव र्ासाई 
बार्ामती पर्दरे्, उंडवडी (क.प.), वडर्ाव चनबाळकर्. 
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7 चिकू जळर्ाव पार्ोळा तामसवाडी, बहादर्पुर्, पार्ोळा, शेळाव,े िोर्वड 
िाळीसर्ाव  िाळीसर्ाव,  बहाळ, हातले,  तळेर्ाव           

 

अ.क्र पीक 
प्र्ताचवत 
चजल्हे 

तालकुा महसूल मंडळ 

१ डाळींब बुलढार्ा 
चिखली 

पेठ, चिखली, िाधंई, हातर्ी, कोलार्ा, आमडापुर्, 
शेळर्ाव आटोळ 

बुलढार्ा बुलढ़ार्ा, धाड 
मोताळा शेलापुर्, बोर्ाखेडी, मोताळा,  धामर्र्ाव बढे 
खामर्ावं चहवर्खेड, काळेर्ावं. 

देऊळर्ाव र्ाजा 
देऊळर्ाव र्ाजा, तुळजापरू्, दे मही, मेहुर्ा र्ाजा, 
आंढेर्ा 

मोताळा 
शेलापूर्, ळपप्रीर्वळी, ळपपळर्ाव देवी, बोर्ाखेडी, 
मोताळा  

मलकापूर् नर्वले, जाांळुधाबा. 

जळर्ाव जा. 
जामोद 
 

२ डाळींब  जळर्ावं 
िाळीसर्ावं 

िाळीसर्ावं, चशर्सर्ावं, बहाळ, मेहूर्बारे्, हातले, 
तळेर्ावं, खडकी बु. 

पािोर्ा 
पािोर्ा, नादं्रा, कु-हाड बु.,नर्र्देवळा, र्ाळर् बु., 
वर्खेडी बु., ळपपळर्ावं बु.. 

जळर्ाव 
नाचशर्ाबाद, जळर्ाव, असोदा, ाोकर्, ळपप्राळा, 
म्हसावद 

पार्ोळा 
पार्सवाडी, पार्ोळा,  तामसवाडी,  िोर्वड,  शेळाव,े 
बहादर्पुर्.  

ासुावळ वर्र्र्ावं, ळपपळर्ावं खु., कु-हे प्र.न..  
र्ावरे् र्ावरे्,  खानापुर्, ऐनपुर् या, चखर्ोदा प्र.. 
िोपडा आडावद, िोपडा, लासुर्, हातेड बु., िहाडी 

अमळनेर् 
मार्वड, नर्ाव, चशरुड, वावड, ार्वस, अंमळनेर्, 
अमळर्ाव, पातोडा.  

धर्र्र्ाव धर्र्र्ाव, साळवा, सोनद बु., ळपपर्ी 
ाडर्ाव ाडर्ाव, आमदडे, कोळर्ाव, कजर्ाव  
बोदवड बोदवड 
एरं्डोल एरं्डोल, ळर्र्र्र्ाव, उत्रार् रृ्ह, कासोदा. 
जामनेर् जामनेर्, नेर्ी बु., शेंदुर्ी, तोंडापूर्, पहुर्   

मुक्ताईनर्र् 
अंतुली  
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३ डाळींब धुळे 
धुळे 

आवी, कुसुंबा, नेर् )म( , लामकर्ी, धुळे )शहर्( , चशरुड, 
बोर्कंुड, आवी, सोनचर्र्, नर्ावं बु., फार्रे्, मुकटी, 
धुळे )ग्रामीर्(  

साक्री 
साक्री,कासारे्,म्हसदी प्र ने, दुसाने, चनजामपूर्, 
ब्राम्हर्वले, ळपपळनेर्, दहीवले, कुडाशी उमर्पाटा 

ळशदखेडा 
ळशदखेडा, चिमठारे्, शेवाडे, खलारे्, नर्डारे्, 
बेटावद, वषी, दोंडाईिा,चवख्रर्र्,चवर्देल. 

चशर्पूर् 
चशर्पूर्,बोर्ाडी, अ े , जवखेडे, होळना े, 
 ाळनेर्सारं्वी 

४ डाळींब सारं्ली चमर्ज आर्र् ,कवलापूर्, मालर्ाव 
तासर्ाव सावळज, माजंडे, तासर्ाव, मरे् र्ाजुर्ी, चवसापुर्.  
चवटा लेंर्रे्,करं्जे. 

आटपाडी आटपाडी,चदघंिी,खर्संडी 

जत 
जत,कंुाार्ी,मंुिडी,शेर्ाव,माडग्याळ,उमदी,संख ,
डफळापुर् 

कवठेमंहाकाळ कवठेमंहाकाळ, कुिी, ढालर्ाव, देसींर्, ळहर्र्र्ाव 
खानापुर् चवटा, ााळवर्ी, खार्ापुर्. 
कडेर्ाव नेवर्ी,  वारं्ी. 

 पलुस पलुस 
५ डाळींब सोलापूर् उ.सोलापूर् वडाळा, माडी, चतऱहे, उत्तर् सोलापूर्, शेवळी. 

द.सोलापूर् 
ळनबर्ी, बोर्ामर्ी, मुक्ती, वळसंर्, मंदू्रप, ळविरू्, 
होटर्ी. 

बाशी 
बाशी,आर्ळर्ावं, पारं्र्ी,नार्ी, खाडंवी, पानर्ाव, 
सुडी, वरै्ार्, हंुबळदु, र्ौडर्ाव, उपळे दुमाला. 

अक्कलकोट 
अक्कलकोट, जेऊर्, िपळर्ावं, तडवळ, कर्जर्ी, 
दुधनी, मैंदर्ी, वार्दर्ी,  चकर्ी. 

मोहोळ 
मोहोळ, नर्खेड, शेटफळ, पेन्नुर्, वाघोली, कामती बु. 
सावळेश्वर्, टाकळी चसकंदर्. 

माढा 
माढा, दार्फळ, र्ोपळे  )क(. , म्हैसर्ावं, कुडुगवाडी, 
टेंारू्ी, मोडळनब, लहुळ, र्ाझंर्ी 

कर्माळा 
कर्माळा,जेऊर्,उंमर्ड,केतूर्,केम,कोटी,अजूगननर्र्, 
सालसे 

पंढर्पूर् 
पंढर्पूर्,ाडंीशेर्ांव,ााळवर्ी,कर्कंब,पट.कुर्ोली,पुळू
ज, िळे, तुंर्त,कासेर्ावं, पटवधगन (कु.).  

सारं्ोला 
सारं्ोला,चशवरे्,जवळा, हतीद, 
सोनंद,कोळा,नाझर्ा,महुद (बु.),  संरे्वाडी 
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माळचशर्स 
माळचशर्स, इ्लामपूर्, अकलूज, लवरं्, महाळंुर्, 
चपलीव, वळेापूर्, नातेपूते, दहीर्ावं, सदाचशवनर्र् 

मंर्ळवडेा 
मंर्ळवडेा,वोर्ाळे,अंधळर्ाव,ाोसे, हुलजंती, 
मर्वडे,मार्ापूर्. 

६ डाळींब नाचशक चनफाड लासलर्ाव,देवर्ाव 

चसन्नर् 
चसन्नर्, देवपूर्, वावी, शहा, नादुंर्, ळशर्ोटे, डुबेरे्, 
पाढुंली  

येवला पाटोदा,जळर्ाव,नेऊर् 

मालेर्ाव 
दाााडी,मालेर्ाव,वडनेर्,करं्ज,र्व्हर्,झोडर्ाव,कळ
वाडी, कवळारे्,सवदारे्,सायने(बु) 

िादंवड िादंवड,र्ायपूर्,चदघवद,दुर्ाव,वडनेर्ारै्व,वडाळीाोई 
नादंर्ाव वहेळर्ाव,जातेर्ाव,चहसवळ(बु),नादंर्ाव,मनमाड 
कळवर् कळवर्,नवीबेज. 

बार्लार् 
बार्लार्, ब्राम्हर्र्ाव, नामपूर्, जायखेडा, चवर्र्ाव, 
डारं्सौदारे्, मुल्हेर्, ताहर्ाबाद 

देवळा देवळा,लोहरे्र्,उमर्ार्ी 
7 डाळींब जालना 

जालना 
जालना ग्रा., वाघुळ (जा), चवरे्र्ावं, र्ामनर्र्, 
पािनवडर्ावं, नेर्, शेवली 

अंबड 
अंबड, शामखेड, र्ोंदी, कर्माड, धनर्र्ळपपर्ी, 
र्ोहीलार्ड, वडीग्रोदी, सुखापुर्ी 

जाफ्राबाद टेंारु्ी, वरुड बु  .जाफ्राबाद , कुाारं्झर्ी 

ाोकर्दन 
ाोकर्दन, र्ाजूर्, ळपपळर्ाव, चसपोर्ा, हसनाबाद, 
केदार्खेडा ,धावडा 

घनसावरं्ी 
घनसावरं्ी, चत गपूर्ी, कुाार् ळपपळर्ाव, र्ाजर्ी, 
अंतर्वाली टेाी, जामसम ग, र्ार्ी उंिेर्ाव 

मंठा मंठा, पारं्र्ी, र्ोसावी, तळर्ी, ढोकसाळ 
बदनापूर् बदनापूर्, दाााडी, र्ोषर्र्ावं, शेळर्ावं, बावरे् पार्र्ी 
पर्तरू् पर्तूर्, वाटूर्, आष्ट्टी, सातोना, श्रीष्ट्टी. 

8 डाळींब औरं्र्ाबाद 
औरं्र्ाबाद 

कर्माड, लाडसावरं्ी, चित्तेळपपळर्ाव, िौका, 
कािंनवाडी, चिकलठार्ा, हसुगल  

सोयर्ाव सोयर्ाव, बनोटी. 

पैठर् 
पैठर्, नादंर्, चवहामाडंवा, ळपपळवाडीपीर्ािी, 
िारं्तपुर्ी, ढोर्कीन, लोहर्ाव, बीडकीन, पािोड, 
आडूळ, बालानर्र्  

वजैापूर् 
वजैापूर्, खंडाळा, लाडर्ाव, ाार्डा, लासूर््टेशन, 
र्ार्ज, नार्मठार्, महालर्ाव. 

रं्र्ापूर् रं्र्ापूर्, हासुगल, वाळंुज, तकुाबाद 
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चसल्लोड चसल्लोड, सायर्ाव, आमठार्ा 
फुलंब्री फुलंब्री वडोदबाजार्, चपर्वावडा, आळंद   

कन्नड 
कन्नड, ळििोली, चिकलठार्ा, देवर्ाव रं्र्ार्ी, 
करं्जखेडा  

9 डाळींब अहमदनर्र् 
अहमदनर्र् 

सावडेी, कापूर्वाडी, ळार्ार्, नार्ापूर्, चििोंडी पाटील, 
वाळकी, रुईित्तीसी, केडर्ाव, जेऊर्, िास. 

पार्नेर् 
पार्नेर्, ााळवर्ी, वाडेर्व्हार्, वडजीरे्, चनघोज, 
टाकळीढाकेश्वर्, पळशी, सुपा. 

श्रीर्ोंदा 
श्रीर्ोंदा, माडंवर्र्,बेलवडंी, पेडर्ाव, चिाळंा, 
देवदैठर्, कोळर्ाव  

कजगत कजगत, र्ाशीन, ााबंोर्ा, कोंाळी, चमर्जर्ाव, माही. 
जामखेड अर्र्र्ाव, खडा,जामखेड  ,नान्नज,नायर्ाव.  

शेवर्ाव 
शेवर्ाव, ाातकुडर्ाव, ढोर्जळर्ाव(शे), एरं्डर्ाव ,
बोधेर्ाव, िापडर्ाव.   

पा डी 
पा डी, माचर्कदौंडी, टाकळीमानूर्, करं्जी, चमर्ी, 
कोर्डर्ाव 

नेवासा 
नेवासा(बु), सलावतपूर्, कुकार्ा, िादंा, घोडेर्ाव,    
वडाळा बचहर्ोबा, नेवासा खुदग, सोनई 

र्ाहूर्ी 
र्ाहूर्ी,सात्रळ, तहार्ाबाद, देवळालीप्रवर्ा, ब्राम्हर्ी, 
वाबंोर्ी, टाकळीमीयॉ.  

संर्मनेर् 
संर्मनेर्, धादंर्फळ, अचश्व )खु(. , चशबलापूर्, तळेर्ाव, 
समनापूर्, घार्र्ाव, डोळासरे्, साकूर्, ळपपरे् 

अकोल े
अकोले, चवर्र्ाव, कोतूळ, ब्राम्हर्वाडा, र्ाजूर्, 
समशेर्पूर्  

कोपर्र्ाव र्वदें, सुरे्र्ाव, पोहेर्ाव, दहेर्ाव बोलका, कोपर्र्ाव. 
र्ाहता र्ाहता, चशडी, लोर्ी, बााळेश्वर्, पुर्ताबंा  
श्रीर्ामपूर् उंदीर्र्ाव, टाकळीाान, बलेापूर्. 

10 डाळींब लातूर् रे्र्ापूर् कारे्पूर् 
औसा औसा, लामजर्ा,चकनी ोट,चकल्लार्ी, बेलकुड, ाादा 
उदर्ीर् नार्लर्ाव  ,हेर्.  
िाकूर् िाकूर्, नळेर्ाव, वडवळनार्ना  
चनलंर्ा चनलंर्ा, और्ादशहाजनी 
अहमदपूर् चकनर्ाव 

11 डाळींब उ्मानाबाद 
 

उ्मानाबाद 
उ्मानाबाद(श)., उ्मानाबाद(ग्रा)., बेंबळी, केसेर्ाव, 
पाडोळी, तेर्, ढोकी, जार्जी 

तुळजापूर् 
तूळजापूर्, सावर्र्ाव, सलर्र्ा चद, ईटकळ, जळकोट, 
मंर्रुळ, नळदुर्ग 
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ामू ामू, वालवड, मार्केश्वर्, अंाी, ईट 
परं्डा परं्डा, आसु, जवळा चन., आनाळा, सोनार्ी 
कळंब कळंब, इटकूर्, येर्माळ, मोहा, चशर्ढोर्, र्ोंचवदपूर् 
उमर्र्ा उमर्र्ा, दाळळब,नारं्र्वाडी, मुळज, मुरुम 
वाशी वाशी, तेर्खेडा, पार्र्ाव 
लोहार्ा लोहार्ा, माकर्ी,जेवळी 

12 डाळींब बीड 
बीड 

चलबार्रे्श, नेकनूर्, पाली, बीड, नाळवडंी, म्हाळस 
जवळा, माजंर्सूंबा, िौसाळा, पेंडर्ाव, ळपपळनेर्, 
र्ाजुर्ी न.  

 पाटोदा दासखेड, पाटोदा,  ेर्ला, अंमळनेर् 

आष्ट्टी 
आष्ट्टी, टाकळळसर्,कडा, धामर्र्ाव, दौलावडर्ाव, 
धानोर्ा, ळपपळा  

चशरूर् (का) चशरूर् )का( , र्ायमोहा, ळततर्वर्ी  

रे्वर्ाई 
रे्वर्ाई, मादळमोही, जातेर्ाव, चसर्सदेवी, धोंडर्ाई, 
उमापूर्, िकलाबंा, पािेर्ाव, तलवडा, रे्वकी 

धारुर् धारूर्, तेलर्ाव, मोहखेड 

अंबेजार्ाई 
अंबेजार्ाई, लोखंडी सावर्र्ाव, पाटोदा ममदापुर्,      
घाट नादुर्, बदापूर्  

केज 
केज, युसूफ वडर्ाव, बनसार्ोळा, होळ, हा. ळपप्री, 
घाटनादूंर्, वीडा, नादुंर्घाट  

वडवर्ी वडवर्ी,  कडर्ाव बु     

माजलर्ावं 
माजलर्ावं, रं्र्ामसला, चकट्टीआडर्ांव, तालखेड, 
चनत्रडू, ळददु्रड 

पर्ळी वजैना  
पर्ळी वजैना , चशर्साळा, नार्ापूर्, धमापुर्ी, 
ळपपळर्ाव र्ाढे 

13 डाळींब पुरे् दौंड यवत, पाटस, वर्वडं, र्ावनर्ाव, देऊळर्ाव र्ाजे 
आंबेर्ाव पार्र्ाव, मंिर् घोडेर्ाव, कळंब,  

बार्ामती 
वडर्ाव ळनबाळकर्, उंडावडी )क( , सुपा, बार्ामती, 
माळेर्ाव बु., पर्दरे्, मोर्र्ाव, लोर्ी ाापकर्. 

जुन्नर् 
जुन्नर्, नार्ायर्र्ाव, बेल्हे, वडर्ाव आनंद, ओतुर्, 
र्ाजुर्, ळनमर्ाव सावा 

इंदापूर् 
इंदापूर्, बावडा, चार्वर्, सर्सर्, चनमर्ाव केतकी, 
लोर्ीदेवकर्, काटी, अं ुरे्  

सासवड जेजुर्ी, कंुाार्वळर् र्ाजेवाडी, पळर्ि,े वाल्हा,     

चशरुर् 
चशरुर्, र्ाजंर्र्ाव र्र्पती, टाकळीहाजी, मलठर्, 
पाबळ, कोरे्र्ाव चामा, तळेर्ाव ढंमढेरे्, न्हावर्ा, 
वडर्ाव र्ासाई 
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हवलेी उर्ळी कािंन, वाघोली,  ेऊर्  
14 डाळींब सातार्ा कोरे्र्ाव वाठार््टे. 

खटाव 
खटाव, वडूज, पुसेर्ाव, औंध, पुसेसावळी, मायनी, 
कातर्खटाव, बुध, चनमसोड 

खंडाळा खंडाळा, लोरं्द, चशर्वळ 

फलटर् 
फलटर्, र्ाजाळे, आसु, चर्र्वी, बर्ड, आदकी (बु.), 
तर्डर्ाव, होळ, वाठार् चनबाळंकर् 

मार् 
दचहवडी, मलवडी, माडी, र्ोंदवले(बु), म्हसवड, 
कुकडवाड, ळशर्र्ापूर् 

15 डाळींब वाचशम 
मंर्रुळपीर् 

मंर्रुळपीर्, आसेर्ांव, सेलूबाजार्, कवठळ, धानोर्ा, 
पाडी ताड 

वाचशम पाडीआसर्ा,  र्ाजर्ाव, पाडी टकमोर् 
मालेर्ाव मंुर्ळा 
मानोर्ा उमर्ी बु. 

16 डाळींब अमर्ावती वरुड शेंदुर्जना घाट, र्ाजुर्ा बाजार्, बेनोडा 
मोशी चर्द्धपुर्, धामर्र्ाव.  
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सहपत्र-2 
पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना 2018 -19 

समाचवष्ट्ठ चजल्हे :  अकोला, अमर्ावती, बुलढार्ा, यवतमाळ, वधा, वाचशम, नार्पूर्, अहमदनर्र्, ळहर्ोली,  
    बीड, पर्ार्ी (एकूर् चजल्हे-11) 
चपक : संत्रा (मृर् बहार्). 

वर् नमूद केलेल्या चजल्हयातील अचधसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन 
चनर्गयातील सहपत्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या चवमा कंपनी माफग त लारू् कर्ण्यात येईल.  

संदाग हवामान कें द्र हे महावदे प्रकल्पातंर्गत संबंचधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत 
हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबंधीत चवमा 
कंपनी दर् पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बंधनकार्क आहे. 

फळचपकािे 
नाव 

चवमा संर्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके) व चवमा 
संर्क्षर् कालावधी 

प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रचत/हेक्टर्)  

संत्रा 

1) कमी पाऊस 
चद. 15 जून,2018 ते 

15 जुलै, 2018 
कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 38,500  

1. या कालावधीमध्ये 124 चम.चम. व ्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्यास 100 टक्के र्. 
रु. 38,500 नुकसान ार्पाई देय होईल. 

2. या कालावधीत 124 चम.चम . व ्यापेक्षा जा्त 135 चम.चम. पयंत पाऊस 
झाल्यास र्. रु. 23,300 नुकसान ार्पाई देय होईल. 

3. या कालावधीत 135 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त - 150 चम.चम. पयंत पाऊस 
झाल्यास र्. रु. 11,700 नुकसान ार्पाई देय होईल.  

2) पावसािा खंड 
चद. 16 जुलै, 2018 ते 

15 ऑर््ट, 2018 
कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 38,500  

 

1. या कालावधीमध्ये सलर् 14 चदवस ते 15 चदवस पावसािा खंड पडल्यास र्. 
रु. 17,500 नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल. 

2. सलर् 16 चदवस ते 17 चदवस पावसािा खंड पडल्यास र्. रु. 29,200   
नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल . 

3. सलर् 18 चदवस व ्यापेक्षा जा्त चदवसांिा पावसािा खंड पडल्यास र्. रु. 
38,500 नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल.   

(2.5 चम.चम. पयंत ळकवा ्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तर्ी तो खंड समजण्यात 
येईल ) 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम प्रचत हेक्टर् र्. रु. 77,000 
 
सहाार् प्रचक्रया : 
कजगदार् शेतकर्ी : अचनवायग सहाार्, बॅकाकडून संत्रा चपकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सवग 
शेतकऱयािंा चवमा हा ्या ्या बॅकाकडून ्यानंा देण्यात येर्ाऱया कजग पुर्वठा र्कमेतून ार्ला  जाईल. 
चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी :  ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयानंी प्र्ताव पत्रक ारुन र्ोख चवमा हप््यासह आपले 
खाते असर्ाऱया बॅक शाखेत चवहीत मुदतीत जमा कर्ाव.े 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम (प्रचत हेक्टर् ) रु. 77,000/- 
शेतकऱयानंी ार्ावयािा चवमा हप्ता संर्चक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रचत हेक्टर्) रु. 3850/- 
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सहपत्र-2 

पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना 2018 -19 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  औरं्र्ाबाद, जालना, नादेंड, पर्ार्ी, बीड, अहमदनर्र्, बुलढार्ा, अमर्ावती, नार्पूर्, 

 वधा,ळहर्ोली, जळर्ाव, यवतमाळ  ( एकूर् चजल्हे - 13) 
चपक: मोसंबी (मृर् बहार्) 

वर् नमूद केलेल्या चजल्हयातील अचधसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन 
चनर्गयातील सहपत्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या चवमा कंपनी माफग त लारू् कर्ण्यात येईल.  

संदाग हवामान कें द्र हे महावदे प्रकल्पातंर्गत संबंचधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत 
हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबंधीत चवमा 
कंपनी दर् पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बंधनकार्क आहे. 
फळचपकांि े
नाव 

 

चवमा सरं्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके) व चवमा 
संर्क्षर् कालावधी 

प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रचत/हेक्टर्) 

मोसंबी 

1) कमी पाऊस 
चद. 15 जून,2018 ते 

15 जुलै, 2018 
कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 38,500  

1. या कालावधीमध्ये 124 चम.चम. व ्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्यास 100 
टक्के र्. रु. 38,500  नुकसान ार्पाई देय होईल. 

2. या कालावधीत 124 चम.चम. पेक्षा जा्त ते 135 चम.चम. पयंत पाऊस 
झाल्यास र्. रु. 23,300 नुकसान ार्पाई देय होईल. 

3. या कालावधीत 135 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त - 150 चम.चम. पयंत 
पाऊस झाल्यास र्.  रु. 11,700 नुकसान ार्पाई देय होईल. 

2) पावसािा खंड 
चद. 16 जुलै,2018 ते 

15 ऑर््ट,2018 
कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 38,500    

1. या कालावधीमध्ये सलर् 14 चदवस ते 15 चदवस पावसािा खंड  
पडल्यास र्.रु .17,500  नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल. 

2. सलर् 16 चदवस ते 17 चदवस पावसािा खंड पडल्यास र्. रु. 29,200  
नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल . 

3. सलर् 18 चदवस व ्यापेक्षा जा्त चदवसांिा पावसािा खंड पडल्यास 
र्. रु. 38,500 नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल.  
(2.5 चम.चम. पयंत ळकवा ्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तर्ी तो खंड 
समजण्यात येईल )  

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम प्रचत हेक्टर् र्. रु. 77,000 
 
सहाार् प्रचक्रया : 
कजगदार् शेतकर्ी : अचनवायग सहाार्, बॅकाकडून मोसंबी चपकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सवग 
शेतकऱयािंा चवमा हा ्या ्या बॅकाकडून ्यानंा देण्यात येर्ा-या कजग पुर्वठा र्कमेतून ार्ला  जाईल. 
चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयानंी प्र्ताव पत्रक ारुन र्ोख चवमा हप््यासह आपले 
खाते असर्ाऱया बॅक शाखेत चवहीत मुदतीत जमा कर्ाव.े 
एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम (प्रचत हेक्टर् ) रु.77,000/- 
शेतकऱयानंी ार्ावयािा चवमा हप्ता संर्चक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रचत हेक्टर्) रु.3850/- 
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सहपत्र-2 

पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना 2018 -19 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  अहमदनर्र्, बुलढार्ा, नाचशक, पुरे्, औरं्र्ाबाद, जालना, जळर्ाव, पर्ार्ी, सारं्ली 
 (एकूर् चजल्हे - 9) 
चपक :पेरु (मृर् बहार्) 

वर् नमूद केलेल्या चजल्हयातील अचधसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन 
चनर्गयातील सहपत्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या चवमा कंपनी माफग त लारू् कर्ण्यात येईल.  

संदाग हवामान कें द्र हे महावदे प्रकल्पातंर्गत संबंचधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत 
हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबंधीत चवमा 
कंपनी दर् पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बंधनकार्क आहे. 

फळचपकाि े
नाव 

चवमा सरं्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके) व चवमा 
संर्क्षर् कालावधी 

प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रचत/हेक्टर्) 

पेरु 

कमी पाऊस 
चद. 15 जून 2018 ते 

14 जुलै, 2018 
कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 55,000 

1) या कालावधीमध्ये 101 ते 124 चम.चम. पयंत पाऊस झाल्यास 60 टक्के 
र्. रु. 33,000  नुकसान ार्पाई देय होईल. 

2) या कालावधीमध्ये 76 चम.चम. ते 100 चम.चम. पयंत पाऊस झाल्यास 75 
टक्के र्. रु. 41,250 नुकसान ार्पाई देय होईल. 

3) या कालावधीमध्ये 75 चम.चम. पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास 100 टक्के र्. 
रु. 55,000  नुकसान ार्पाई देय होईल.  

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम प्रचत हेक्टर् र्. रु. 55,000 
 

सहाार् प्रचक्रया : 
कजगदार् शेतकर्ी :  अचनवायग सहाार्, बॅकाकडून पेरु चपकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सवग 
शेतकऱयािंा चवमा हा ्या ्या बॅकाकडून ्यानंा देण्यात येर्ा-या कजग पुर्वठा र्कमेतून ार्ला  जाईल. 
चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयानंी प्र्ताव पत्रक ारुन र्ोख चवमा हप््यासह आपले 
खाते असर्ाऱया बॅक शाखेत चवहीत मुदतीत जमा कर्ाव.े 
एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम (प्रचत हेक्टर् ) रु.55,000/- 
शेतकऱयानंी ार्ावयािा चवमा हप्ता संर्चक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रचत हेक्टर्) रु.2750/- 
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सहपत्र-2 

पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना 2018 -19 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  अहमदनर्र्, ठारे्, पालघर्, औरं्र्ाबाद, बीड, पुरे्, जळर्ाव (एकूर् चजल्हे - 7) 
चपक :चिकु (मृर् बहार्) 

वर् नमूद केलेल्या चजल्हयातील अचधसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन 
चनर्गयातील सहपत्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या चवमा कंपनी माफग त लारू् कर्ण्यात येईल.  

संदाग हवामान कें द्र हे महावदे प्रकल्पातंर्गत संबंचधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत 
हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबंधीत चवमा 
कंपनी दर् पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बंधनकार्क आहे. 

फळचपकाि े
नाव 

चवमा सरं्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके) व चवमा 
संर्क्षर् कालावधी 

प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रचत/हेक्टर्) 

चिकू 

जादा आद्रगता 
चद. 1 जुलै, 2018 ते 
30 सप्टेंबर्, 2018 

कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 55,000 

या कालावधीत सापके्ष आद्रगता 90 टक्के पके्षा जा्त सलर् 5 चदवस 
र्ाचहल्यास र्. रु. 25,000 नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल आचर् सलर् दहा 
चदवस र्ाचहल्यास रु. 55,000 देय र्ाचहल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम प्रचत हेक्टर् रु. 55,000 
 

सहाार् प्रचक्रया : 
कजगदार् शेतकर्ी :  अचनवायग सहाार्, बॅकाकडून पेरु चपकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सवग 
शेतकऱयािंा चवमा हा ्या ्या बॅकाकडून ्यानंा देण्यात येर्ा-या कजग पुर्वठा र्कमेतून ार्ला  जाईल. 
चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयानंी प्र्ताव पत्रक ारुन र्ोख चवमा हप््यासह आपले 
खाते असर्ाऱया बॅक शाखेत चवहीत मुदतीत जमा कर्ाव.े 
एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम (प्रचत हेक्टर् ) रु.55,000/- 
शेतकऱयानंी ार्ावयािा चवमा हप्ता संर्चक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रचत हेक्टर्) रु.2750/- 

 

 

 

 

 

 

 



शासन चनर्गय क्रमांकः चवमायो-2018/प्र.क्र.25/13-अे  

पृष्ट्ठ 32 पैकी 26 

सहपत्र-2 

पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना 2018 -19 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  बुलढार्ा, जळर्ाव, धुळे, सारं्ली, सोलापूर्, नाचशक, जालना, औरं्र्ाबाद, अहमदनर्र्,  
 लातूर्, उ्मानाबाद, बीड, पुरे्, सातार्ा, वाचशम, अमर्ावती (एकूर् चजल्हे-16) 
चपक :डाळळब  (मृर् बहार्) 

वर् नमूद केलेल्या चजल्हयातील अचधसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन 
चनर्गयातील सहपत्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या चवमा कंपनी माफग त लारू् कर्ण्यात येईल.  

संदाग हवामान कें द्र हे महावदे प्रकल्पातंर्गत संबंचधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत 
हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबंधीत चवमा 
कंपनी दर् पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बंधनकार्क आहे. 
फळचपकाि े
नाव 

हवामान धोका व 
कालावधी 

प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रचत/हेक्टर्) 

डाळळब 

कमी पाऊस 
(फळ धार्रे्िी अव् ा) 
चद. 15 जुलै 2018 ते 15 

ऑर््ट 2018 
कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 16,500/- 

1. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी  पाऊस 5 चम.मी. व ्यापेक्षा कमी झाल्यास र्. रु. 
16,500 प्रचत हेक्टर्ी  नुकसान  ार्पाई  देय  होईल. 

2. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी पाऊस 5 चम.मी. पेक्षा जा्त ते 10 चम.मी. पयंत 
झाल्यास र्. रु. 11,000 प्रचत हे. नुकसान ार्पाई देय होईल. 

3. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी पाऊस 10 चम.मी. पेक्षा जा्त ते 20 चम.मी. पयंत 
झाल्यास र्. रु. 5,500 प्रचत हे. नुकसान ार्पाई देय होईल.  
(सवग टप्प्यांिी चमळुन कमाल नुकसान ार्पाई मयादा - र्. रु. 16,500 प्रचत हेक्टर्.) 

कमी पाऊस   
फळ वाढीिी अव् ा 
चद . 17 ऑर््ट, 2018 
15 ऑक्टोबर् 2018 
कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु .35000 

1. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी पाऊस 10 चम.मी. पयंत व ्यापेक्षा कमी  
झाल्यास र्. रु. 38,500 प्रचत हे. नुकसान ार्पाई देय होईल. 

2. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी पाऊस 10 चम.मी. पेक्षा जा्त ते 20 चम.मी. पयंत 
झाल्यास र्. रु. 11,000 प्रचत हे. नुकसान ार्पाई देय होईल. 

3. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी पाऊस 20 चम.मी. पेक्षा जा्त ते 30 चम.मी. पयंत 
झाल्यास र्.रु. 5,500  प्रचत हे. नुकसान ार्पाई देय होईल.  
(सवग टप्प्यांिी चमळुन कमाल नुकसान ार्पाई मयादा - र्. रु. 38,500 प्रचत हेक्टर्.) 

जा्त पाऊस 
(फळ पक्वता ते 
काढर्ी अव् ा) 

चद. 16 ऑक्टोबर् 2018 ते 
30चडसेंबर् 2018 

कमाल नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु .66,000 

1. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी पाऊस 5 ते 10 चम.मी. झाल्यास र्. रु. 16,000  
प्रचत हे. नुकसान ार्पाई देय होईल.  

2. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी पाऊस 10 चम.मी. पेक्षा जा्त ते 15 चम.मी. पयंत 
झाल्यास र्. रु. 27,000  प्रचत हे. नुकसान ार्पाई देय होईल. 

3. या कालावधीमध्ये आठवड्यािा सर्ासर्ी पाऊस 15 चम.मी. पेक्षा जा्त झाल्यास र्. रु. 
66,000 प्रचत हे. नुकसान ार्पाई देय होईल.  
(सवग टप्प्यांिी चमळुन कमाल नुकसान ार्पाई मयादा - र्. रु. 66,000  प्रचत हेक्टर्.) 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम प्रचत हेक्टर् र्.रु .121,000 
चटप - सोमवार् ते र्चववार् असा आठवडा चनधार्ीत कर्ण्यात आलेला आहे. 
सहाार् प्रचक्रया : 
कजगदार् शेतकर्ी :  अचनवायग सहाार्, बकॅाकडून पेरु चपकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सवग शेतकऱयांिा चवमा हा 
्या ्या बकॅाकडून ्यांना देण्यात येर्ा-या कजग परु्वठा र्कमेतून ार्ला  जाईल. 
चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयांनी प्र्ताव पत्रक ारुन र्ोख चवमा हप््यासह आपले खाते 
असर्ाऱया बकॅ शाखेत चवहीत मुदतीत जमा कर्ाव.े 
एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम (प्रचत हेक्टर् ) रु.1,21,000/- 
शेतकऱयांनी ार्ावयािा चवमा हप्ता संर्चक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रचत हेक्टर्) रु.6050/- 

सहपत्र -3 
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पुनगर्चित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना )मृर् बहार् (सन  2018-19 
चवमा दर्ािी पर्ीर्र्ना (चवमा कंपनीने सादर् केलले्या कमीत कमी चवमा दर्ानुसार्) 

 

अ.क्र. चजल्हा 
चपकािे 
नांव 

फळचपकाखालील 
क्षेत्र (हे.) 

चवमा 
कंपनीि े
नाव 

चवमा 
संर्क्षीत 
र्क्कम 

चवमा 
कंपनीने 
चदललेा 
चवमा 
दर् 

चवमा 
दर्ात 
शेतकर्ी 
चह्सा 

5% 

चवमा 
दर्ात 
कें द्रािा 
चह्सा 

चवमा 
दर्ात 
र्ाज्यािा 
चह्सा 

एकुर् 
चवमा 
हप्ता 

क्ल्टर् - 1 

1 जालना 
मोसंबी 7993.88 

टा
टा
 ए
. आ

य.
 ज
ी इ
न्शु
र्न्
स 
कं
पन
ी 77000 18.30 3850 5121 5121 14091 

डाळळब 3620.92 121000 55.10 6050 30311 30311 66671 
पेरु 72.00 55000 20.65 2750 4304 4304 11357.5 

2 अकोला संत्रा 2144.22 77000 23.77 3850 7226 7226 18302.9 
3 सातार्ा डाळळब 1675.94 121000 62.75 6050 34939 34939 75927.5 

4 सांर्ली 
डाळळब 6000.33 121000 57.81 6050 31950 31950 69950.1 
पेरु 20.00 55000 61.56 2750 15554 15554 33858 

5 सोलापूर् डाळळब 23040.63 121000 54.20 6050 29766 29766 65582 
क्ल्टर् - 2 

1 ठारे् चिकू 337.01 

इफ
क
ो ट
ोचक
यो

 55000 75.00 2750 19250 19250 41250 
2 नांदेड मोसंबी 166.63 77000 35.00 3850 11550 11550 26950 
3 लातूर् डाळळब 244.39 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 

4 नाचशक 
डाळळब 16565.77 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 
पेरु 294.75 55000 45.00 2750 11000 11000 24750 

क्ल्टर् - 3 

1 ळहर्ोली 
संत्रा 188.05 

चद
 न्य
ू इ
न्न्ड
या
 ए
श्य
ोर्
न्स
 कं
पन
ी च
ल
चम
टेड

  

77000 20.00 3850 5775 5775 15400 
मोसंबी 36.33 77000 23.15 3850 6988 6988 17825.5 

2 जळर्ाव 

डाळळब 777.61 121000 63.00 6050 35090 35090 76230 
पेरु 196.00 55000 46.40 2750 11385 11385 25520 
मोसंबी 738.25 77000 33.88 3850 11119 11119 26087.6 
चिकू 175.50 55000 31.25 2750 7291 7291 17187.5 

4 वाचशम 
डाळळब 188.75 121000 64.50 6050 35998 35998 78045 
संत्रा 500.00 77000 19.15 3850 5448 5448 14745.5 

5 यवतमाळ 
मोसंबी 76.25 77000 17.11 3850 4662 4662 13174.7 
संत्रा 521.15 77000 20.15 3850 5833 5833 15515.5 

6 अमर्ावती 
संत्रा 42972.81 77000 20.51 3850 5971 5971 15792.7 
मोसंबी 499.05 77000 16.76 3850 4528 4528 12905.2 
डाळळब 33.75 121000 51.50 6050 28133 28133 62315 
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क्ल्टर् - 4 
1 धुळे डाळळब 1293.70 

एस
.ब
ी.आ

य.
 ज
नर्
ल
 इ
ंशु
र्न्
स 
कं
पन
ी च
ल
चम
टेड

  

121000 45.00 6050 24200 24200 54450 

2 अहमदनर्र् 

डाळळब 13006.31 121000 62.00 6050 34485 34485 75020 
मोसंबी 226.82 77000 54.00 3850 18865 18865 41580 
पेरु 2454.62 55000 62.00 2750 15675 15675 34100 
संत्रा 1426.40 77000 30.00 3850 9625 9625 23100 
चिकू 365.55 55000 15.00 2750 2750 2750 8250 

3 औरं्र्ाबाद 

मोसंबी 5383.06 77000 17.50 3850 4813 4813 13475 
डाळळब 4074.79 121000 45.00 6050 24200 24200 54450 
पेरु 162.50 55000 52.00 2750 12925 12925 28600 
चिकू 414.75 55000 15.00 2750 2750 2750 8250 

4 पर्ार्ी 
मोसंबी 582.50 77000 15.00 3850 3850 3850 11550 
संत्रा 20.00 77000 15.00 3850 3850 3850 11550 
पेरु 20.00 55000 30.00 2750 6875 6875 16500 

5 उ्मानाबाद डाळळब 687.50 121000 46.00 6050 24805 24805 55660 
क्ल्टर् - 5 

1 बुलढार्ा 

मोसंबी 111.00 

टा
टा
 ए
. आ

य.
 ज
ी इ
न्शु
र्न्
स 
कं
पन
ी 

77000 21.91 3850 6510 6510 16870.7 
संत्रा 559.59 77000 21.91 3850 6510 6510 16870.7 
पेरु 88.75 55000 26.15 2750 5816 5816 14382.5 
डाळळब 210.50 121000 69.79 6050 39198 39198 84445.9 

2 बीड 

मोसंबी 529.50 77000 52.54 3850 18303 18303 40455.8 
डाळळब 1954.73 121000 70.62 6050 39700 39700 85450.2 
संत्रा 75.93 77000 52.54 3850 18303 18303 40455.8 
चिकू 196.25 55000 27.00 2750 6050 6050 14850 

3 पालघर् चिकू 1498.35 55000 23.62 2750 5121 5121 12991 

4 पुरे् 
डाळळब 3559.80 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 
पेरु 277.50 55000 49.83 2750 12328 12328 27406.5 
चिकू 620.00 55000 12.00 2750 1925 1925 6600 

5 वधा 
संत्रा 2302.63 77000 21.40 3850 6314 6314 16478 
मोसंबी 22.54 77000 21.40 3850 6314 6314 16478 

6 नार्पूर् 
संत्रा 22035.79 77000 20.00 3850 5775 5775 15400 
मोसंबी 1529.00 77000 12.88 3850 3034 3034 9917.6 
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सहपत्र   - 4 

पुनगर्चित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना मृर् बहार् 2018 
नुकसान ार्पाई ठर्ाचवण्यािी पद्धत :- 

1) पनुर्गचित हवामानावर् आधाचर्त पीकचवमा योजने अंतर्गत चवमा प्र्तावानुसार् देय होर्ार्ी नुकसान ार्पाईिी संपरू्ग 
र्क्कम सहपत्र 2 व 3 नुसार् पर््पर् शेतकऱ यास बॅंकेमाफग त अदा कर्ण्यािी सवग् वी जबाबदार्ी सबधंीत चवमा 
कंपन्यािंी र्ाहील. नुकसान ार्पाई चवचहत मुदतीत देण्यािी जबाबदार्ी व दाचय्व सबंचंधत चवमा कंपन्यांि ेर्ाहील 
याबाबति ेनुकसान ार्पाई देण्यािे कोर्तेही  दाचय्व शासनावर् र्ाहर्ार् नाही. 

2) चवचहत नमुन्यात व चवचहत मुदतीत चवमा हप््यासह शेतकऱ यांिा चवमा प्र्ताव चवमा कंपन्याकंडे सादर् कर्ण्यािी 
जबाबदार्ी सबधंीत चवत्तीय सं् ांिी र्ाचहल. तस ेन केल्यास नुकसान ार्पाई देण्यािी सवग् वी जबाबदार्ी सबधंीत 
चवत्तीय सं् ांिी र्ाहील. 

3) नुकसान ार्पाईिा आर्ाखडा ठर्चवतांना मार्ील 25 वषाच्या हवामानाच्या आकडेवार्ीिा चविार् कर्ण्यात 
आलेलाआहे. ्यानुसार् प्र्येक अचधसुचित फळचपकासाठी प्रमार्के (रीर्र् ) व देय चवमा र्कमेिा दर् कें द्र शासनाच्या 
मार्गदशगक सुिनांनुसार् चनचित कर्ण्यात आलेले आहेत. ्यानुसार् (सहपत्र 2 व 3 प्रमारे्) चनधार्ीत दर्ाने चवमा 
र्क्कम सबधंीत चवमा कंपनी माफग त पर््पर् देय होईल. 

4) शेतक-यांनी चवचहत मुदतीत ार्लेल्या चवमा हप््याि े चडक्लेरे्शन चवत्तीय सं् ेने सबंधीत चवमा कंपनीकडे चवचहत 
मुदतीत सादर् कर्रे् बधंनकार्क आहे. ्यािप्रमारे् चवमा कंपनीने चवत्तीय सं् ेस सिुना देवून चडक्लेरे्शन चवचहत 
मुदतीत प्राप्त करून घेरे् आवश्यक आहे. सदर् समन्वया अाावी आचर् या कार्र्ामुळे शेतकर्ी चवमा लााापासुन 
विंीत र्ाहील्यास सदर् शेतक-यास चवमा सरं्क्षर् देण्यािी सयंकु्त जबाबदार्ी सबधंीत चवमा कंपनी व सबधंीत चवत्तीय 
सं् ेिी र्ाहील. 

5) संदाग हवामान कें द्र हे र्ाज्य शासनाने महावदे प्रकल्पातंर्गत ् ाचपत केलेले हवामान कें द्र र्ाहील. 
6) संबधंीत चवमा कंपनी, देय चवमा र्क्कम ठर्चवण्यासाठी अचधसूचित केलेल्या फळचपकांसाठी व ्यासाठी  चनवडलेल्या 

चजल्हा व ्यामधील तालुक्यातील महसुल मंडळात (सहपत्र-1) महावदे प्रकल्पातंर्गत ् ाचपत केलेल्या सदंाग 
हवामान कें द्रामध्ये नोंद झालेल्या आकडेवार्ीिा वापर् कर्ील . 

7) जर् ्या महसुल मंडळातील संदाग हवामान कें द्रामाफग त काही कार्र्ा्तव आकडेवार्ी प्राप्त झाली नाही तर् ्या 
कालावधीपरु्ती नचजकच्या महसुल मंडळातील महावदे प्रकल्पांतर्गत ् ापीत हवामान कें द्रािी आकडेवार्ी चविार्ात 
घेण्यात येईल. महावदे प्रकल्पांतर्गत ् ापीत हवामान कें द्रांिी माचहती उपलब्ध न झाल्यास पयायी र्ाज्य शासनाच्या 
/ कृचष चवद्यापीठे /कृचष चवज्ञान कें द्रांिी आकडेवार्ी चविार्ात घेऊन चवमा र्क्कम चनचित कर्ण्यात येईल. ही 
आकडेवार्ी प्राप्त करुन घेण्यािी सवग् वी जबाबदार्ी चवमा कंपन्यािंी र्ाहील.  

8) महसुल मंडळात ् ापन झालेल्या ळकवा वर्ील अनुक्रमाकं“7” प्रमारे् संदाग हवामान कें द्रामाफग त प्राप्त आकडेवार्ी 
ही ग्राह्य धर्ण्यात येवून ्यावर् आधार्ीत योजनेच्या तर्तुदी नुसार् चनचित कर्ण्यात आलेली नुकसान ार्पाई ही 
अंचतम र्ाहील. 

9) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मार्गदशगक सुिनांनुसार् ् ाचपत र्ाज्य्तर्ीय समन्वय सचमती, र्ाज्य ्तर्ीय 
तांचत्रक सचमती, चनधार्ीत चवत्तीय सं् ा, र्ाज्यशासन, चवमा कंपनी, कृचष आयकु्तालय यांच्या कतगव्ये व जबाबदाऱया 
ह्या पनुर्गचित हवामान पीक चवमा योजनेसाठी लार् ूर्ाहतील. 

10) कृचष आयकु्तालय व शासनाने  योजने संदाातील वळेोवळेी मार्र्ी  केलेली आवश्यकती सवग माचहती ्वर्ीत उपलब्ध 
करुन देण्यािी जबाबदार्ी सबंधीत सहाार्ी चवमा कंपन्यािंी र्ाहील . 
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11) कृचष व पदुम चवाार् शासन चनर्गय क्रमाकं सीआयएस-1299/सीआर्89/11 अ े चद. 04 चडसेंबर्, 1999 अन्वये 
चजल्हा ्तर्ावर् चजल्हाचधकार्ी यांच्या अचधन्त कायगर्त असलेल्या सचमतीने यापढेु या योजनेिा प्रचतमहा आढावा 
घ्यावा. 

12) या योजनेच्या संदाात प्राप्त होर्ा-या तक्रार्ीच्या व ्वयंिलीत  हवामान कें द्राच्या सुन्् तीबाबत  प्राप्त होर्ाऱ या 
चवचवध तक्रार्ींि ेचनर्सन चवाार् ्तर्ावर्ील व उप चवाार् ्तर्ावर्ील सचमतीमाफग त कर्ण्यात येईल . 

चवाार् ्तर्ावर्ील सचमती 

 1) चवाार्ीय कृचष सहसिंालक कायालयातील अचधक्षक कृषी अचधकार्ी .. अध्यक्ष 
 2) संबचंधत चजल्ह्याि ेचजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी   .. सद्य 
 3) चवमा कंपनीि ेप्रतीचनधी      .. सद्य 
 4) कृचष चवद्यापीठ शास्त्रज्ञ / प्रतीचनधी     .. सद्य 
 5) चवाार्ीय सांन्ख्यकी      .. सद्य सचिव 

उप चवाार्  ्तर्ावर्ील सचमती  
1) उप चवाार्ीय कृचष अचधकार्ी     .. अध्यक्ष 
2) कृचष चवद्यापीठ प्रतीचनधी      .. सद्य 
3) चवमा कंपनी प्रतीचनधी      .. सद्य 
4) कृचष चवकास अचधकार्ी चज.प. कायालय अतंर्गत   .. सद्य 

पंिायत सचमती कायालयातील कृचष अचधकार्ी 
5) उप चवाार्ीय कृचष अचधकार्ी कायालयातील तंत्रअचधकार्ी  .. सद्य सचिव 

                उपचवाार्ीय ्तर्ावर्ील सचमतींकडे केलेल्या तक्रार्ीि ेयोग्य चनर्स न झाल्यास चवाार्ी  ्तर्ावर्ील समीतीने 
्या तक्रार्ींि े चनर्सन कर्ाव.े चवाार्ीय ्तर्ावर्ील सचमतीकडुन अशा तक्रार्ीि े चनर्सन न झाल्यास सिंालक 
(फलो्पादन) ्तर्ावर् या बाबत बठैक आयोजीत कर्ण्यात येईल. 

13) र्ाज्यातील सवग चजल्ह्यांत सवग अचधसुचित फळचपकांखाली एकूर् 20 हेक्टर् क्षेत्र असर्ा-या सवग महसूल मंडळात 
योजना र्ाबचवण्यात येत आहे. सबधंीत चजल्हा अधीक्षक कृचष अचधकाऱ याकंडुन प्राप्त झालेल्या माचहतीनुसार् शासन 
चनर्गयामध्ये अशी महसूल मंडळे समाचवष्ट्ट कर्ण्यात आली आहेत.  

14) चनवडलेल्या चवमा कंपनीने या योजनेला चवचवध प्रसार् माध्यमातुन व्यापक प्रिार् प्रचसद्धी द्यावी. तसेि शासन चनर्गय 
चनर्गमीत होताि योजनेिी अमलबजावनी ता्काळ सुरु कर्ावी. 

15) योजनेच्या कालावधीत चवमा कंपन्यानंी ्यांना नेमुन चदलेल्या समुहातील प्र्येक चजल्ह्यामध्ये कायालय ् ाचपत 
कर्ाव.े तसेि सदर् कायालयामध्ये प्रचतनीधींिी नेमर्कु कर्ावी. तसेि चवमा धार्क शेतक-यांच्या तक्रार् चनवार्र् 
कर्ण्याठी टोल चफ्र दुर्ध्वनी क्रमांक उपलब्ध करुन द्यावा. 

16) सहकार्  आयकु्तांना  र्ाज्यातील  सहकार्ी, र्ाष्ट्रीयकृत व इतर् बॅंकाना या योजनेतील तर्तूदीप्रमारे् शेतक-यांि ेचवमा 
प्र्ताव न््वकारुन घोषर्ापत्रे चवमा कंपन्याना सादर् कर्ण्याबाबत मार्गदशगक सिूना चनर्गचमत कर्ण्यात प्राचधकृत 
कर्ण्यात येत आहे. 

17) चवमा कंपन्यांनी चवमा नुकसान ार्पाईिी र्क्कम चवहीत चववर्र्पत्रात पचर्र्र्ना करुन चवमा संर्क्षर् कालावधी 
संपल्यानंतर् 30 चदवसात कृचष आय्ुकालयास सादर् कर्ाव.े यामध्ये अिुकता येण्यासाठी पचर्र्र्ना करुन अचंतम 
केलेली नुकसान ार्पाईिी आकडेवार्ी चनयमा नुसार् चनचित केली असल्यािे प्रमार्ीत करुन कृचष आयुक्तालयास 
सादर् कर्रे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क र्ाहील.  

18) बॅंकांनी कजगदार् / चबर्र् कजगदार् सहाार्ी शेतक-यांिी अंतर्ीम माचहती आठवड्याच्या शेवटी चवमा कंपनीस ई - मेल 
द्वारे् देरे् आवश्यक आहे. तसिे चवमा हप्ता ार्ावयाच्या अंचतम तार्खेनंतर् योजनेत सहाार्ी कजगदार् / चबर्र् कजगदार् 
शेतक-यांिी माचहती चवमा हप्ता ार्ण्यािी मुदत संपल्यानंतर् 10 चदवसाच्या आत चवमा कंपनीस सादर् कर्रे् 
बधंनकार्क र्ाहील. 
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19) चवमा कंपन्यांनी चवमा नुकसान ार्पाईिी र्क्कम बॅंकाकंडे वर्ग केल्यानंतर् बॅंकानंी सदर् र्क्कम सबधंीत शेतक-यांच्या 
खा्यावर् 5 चदवसांच्या आत वर्ग कर्ावी व या बाबत अहवाल चवमा कंपनीस सादर् कर्ावा.  

20) चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी यानंा ्यांिे चजल्ह्यामध्ये योजनेिी अंमलबजावर्ी कर्ण्या कर्ीता सचनयंत्रर् अचधकार्ी 
घोचषत कर्ण्यात येत आहे. योजना र्ाबचवर्ा-या चवमा कंपनीने चजल्ह्यासाठी नेमलेले प्रचतनीधी यांनी चजल्हा अचधक्षक 
कृचष अचधकार्ी यानंा योजनेच्या प्रिार् व प्रचसद्धी बाबत तसेि सहाार्ी शेतकर्ी व चवमा नुकसान ार्पाई चदलेले 
शेतकर्ी याबाबत योजनेच्या कालावधीत दर् सोमवार्ी समक्ष अवर्त कर्ाव.े चवमा कंपनी प्रचतनीधींनी चजल्हा अचधक्षक 
कृचष अचधकार्ी यांनी चदलेल्या सुिनांि ेपालन कर्ाव.े 

21) चवमा कंपनीने चवमा नुकसान ार्पाईिी र्क्कम बॅंकेस चदल्यानंतर् बॅंकेने सदर् र्क्कम सबधंीत शेतक-यांच्या खा्यावर् 
वर्ग कधी केली या बाबत नुकसान ार्पाई चदलेल्या शेतक-यांच्या संखेच्या 5 टक्के शेतक-यांशी संपकग  करुन ्यािा 
अहवाल चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी यांच्या संयकु्त ्वाक्षर्ीने कृचष आयकु्तालयास सादर् कर्ाव.े 

22) पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना मृर् बहार् 2018 मध्ये शेतकऱयािंे अजग / चवमा हप्ता Common 
Service Centre (CSC) माफग त ऑनलाईन पध्दतीने न््वकार्ल ेजातील.सदर् CSC सवग र्ावांमध्ये सुरु होई पयंत, 
चबर्र् कजगदार् शेतक-यांनी चवमा हप््यािी र्क्कम पवुी प्रमारे्ि नचजकच्या बॅंक शाखेमध्ये ार्ावी. चबर्र् कजगदार्ाचं्या 
सोई कर्ीता र्ाज्यात  सी.एस. सी ई र्व्हनगस सर्व्व्हसेस इंचडया चलमीटेडद्वारे् कायान्वीत “आपले सर्कार् सेवा कें द्र” 
(चडजीटल सेवा कें द्र) सुचवधा शेतक-यांना पनुर्गचित हवामान आधार्ीत चपक वीमा योजनेिे अजग ार्ण्या कर्ीता उपलब्ध 
कर्ण्यात येत आहे. र्ाज्यात कायान्वीत आपले सर्कार् सवेा कें द्रापकैी ाार्तीय चवमा चनयामक व चवकास प्राधीकर्र्ाने 
प्राचधकृत केलेले सेवा कें द्र, कृचष चवाार्ाने चनयुक्त केलेल्या चवमा कंपनीच्या वतीने शेतक-यांिे फळचपक चवमा अजग 
ार्ण्यास मदत कर्तील व चवमा हप्ता न््वकार्तील. या कर्ीता प्राधीकृत आपले सर्कार् सेवा कें द्रािे िालक चवमा 
योजनेि ेअजग ऑनलाईन पद्धतीने ार्तील. फळचपक चवमा अजा कर्ीता आवश्यक कार्द पत्र ेजस ेकी, 7 /12 उतार्ा, 
आधार् काडग, क्षेत्रीय ्तर्ावर्ील कृचष अचधकार्ी / कमगिार्ी यांि ेकडुन शेतक-यांि ेक्षते्र व ते उ्पादन क्षम आहे कींवा 
नाही यािी क्षेत्र पडताळर्ी केले बाबति े प्रमार्पत्र व बॅंक खा्याि े तपचशल इ्यादी अजास ऑनलाईन पद्धतीने 
जोडतील. शेतक-यांना चवमा अजािी प्रत, पोहि उपलब्ध करुन देतील. ्या दृष्ट्टीने सबधंीत चवमा कंपन्यानंी CSC 
माफग त कर्ार् कर्रे् बधंनकार्क आहे. या संदाात कृचष व शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालय, ाार्त सर्कार् यांि े्तर्ावरुन 
प्राप्त होर्ा-या सुिना CSC व चवमा कंपनीस बधंनकार्क र्ाहतील. 

23) “आधार्” ओळख पत्राच्या वापर्ातुन शासना माफग त देण्यात येर्ा-या सेवा, सुचवधा, लाा व अनुदेय चवतर्र् 
लााा्यांना कर्ण्याच्या प्रचक्रयेत, सुलाता, पार्दशगकता, उत्तर्दाचय्व आर्नु योजनेिा लाा  ेट शेतक-यांना देण्या 
कर्ीता कें द्र शासनाच्या चद. 08/02/2017 िे र्ाज पत्रान्वये मृर् बहार् 2017 पासनु सदर् योजनेंतर्गत सहाार्ी होर्ा-
या सवग कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतक-यांना आधार् काडग प्रमार्ीकर्र् कर्रे् अचनवायग केले आहे.  

मृर् बहार् सन 2018 या योजनेत सहाार् घेण्यासाठी चवमा प्र्ताव तयार् कर्ते वळेी सवग शेतक-यांनी आपले 
फोटो असलेल्या बॅंक खाती पु् ताकािी प्रत तसिे आधार् काडग यांिी िायाकंीत प्रत सादर् कर्रे् आवश्यक आहे. 
आधार् काडग उपलब्ध नसल्यास आधार् काडग नोंदर्ी पावती सोबत खालील पकैी कोर्तेही एक फोटो ओळख पत्र 
सादर् कर्रे् आवश्यक आहे. सदर् कार्दपत्रािंी तपासर्ी सबधंीत बॅंके माफग त कर्ावयािी आहे. 

1) मतदार् ओळखपत्र ळकवा 
2) चकसान के्रचडटकाडग ळकवा 
3) नरे्र्ा जॉबकाडग ळकवा 
4) वाहन िालक पर्वाना. 
 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत चपक चवमा योजनेमध्ये सहाार्ी होण्यासाठी कजगदार् शेतक-यांनी आपल्या 
बॅंकेच्या कजग खा्याशी आधार् क्र. जोडण्यासाठी बॅंकेशी ्वर्ीत संपकग  कर्ावा. ्याि प्रमारे् चबर्र् कजगदार् शेतक-
यांना योजनेत सहाार्ी होण्या कर्ीता आधार् क्रमाकंाशी जोडले रे्लेले बॅंक खाते क्रमांकि अजावर् नमुद कर्ाव े
लार्र्ार् आहे. या संदाात ज्या शेतक-यांकडे अद्यापही आधार् काडग नाही अशा शेतक-यांनी ्वर्ीत नचजकि े
आधार् नोंदनी कें द्राशी संपकग  करुन नोंदर्ीिी प्रचक्रया परु्ग कर्ावयािी आहे. 
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फळचपक चवमा योजकेर्ीता आधार् काडग जोडलेल्या बॅंक खा्याच्या वापर्ामुळे योजनेिी अंमलबजावर्ी 
सुला व जलद होऊन  शेतक-यांना िांर्ली सेवा देरे् शक्य होर्ार् आहे. तसेि चपक चवम्यािी नुकसान ार्पाई चवमा 
कंपनी कडुन शेतक-यांच्या खा्यावर्  ेट वर्ग कर्रे् ाचवष्ट्यात सुला होर्ार् आहे. आधार् क्र., मोबाईल क्र. इ्यादी 
बॅंक खा्याशी जोडण्यामुळे बॅंक  खा्याशी संलग्न सेवा सुचवधा शेतक-यांना वळेेत उपलब्ध हेर्ार् आहेत.  

24) चवमा कंपन्यांनी सहाार्ी झालेल्या क्ल्टसग कर्ीता चवमा संर्क्षर् कालावधी सुरू झाल्यापासूनिी हवामानािी 
आकडेवार्ीिी माचहती खरे्दी कर्रे् आवश्यक आहे. 

25) र्ाज्य चह्सा अनुदान चवतर्र्ापवूी जर् चवमा कंपनीने हवामानािी आकडेवार्ी चमळाल्यानंतर् देखील ्कायमेट व्हेदर् 
सथिकवसेस प्रा.चल. यांि े हवामान आकडेवार्ीि े देयक ् चर्त केलेले असल्यास र्ाज्य शासन ्कायमेटला प्र्यक्ष 
देयक र्क्कम अदा करे्ल व चवमा कंपनीस देय र्ाज्य चह्सा अनुदान र्कमेतनू हवामान आकडेवार्ी देयक खिग 
समायोचजत (वजा) करे्ल. 

26) उपचवाार्ीय पातळी, चजल्हा्तर्ीय आचर् चवाार्ीय ्तर् तक्रार् चनवार्र् सचमती व्यचतचर्क्त माननीय चजल्ह्याि े
पालक मंत्री यांिे अध्यक्षपदाखाली एक सचमती फळचपक चवमा योजनेच्या अंमलबजावर्ीच्या आढावासाठी र्चठत 
कर्ण्यात येईल. चवमा कंपन्या र्ाज्य / चजल्हा, ब्लॉक ्तर्ीय अचधकार्ी यांना बठैकीच्या कायगवाहीमध्ये सहाार्ी 
व्हाव ेलारे्ल. 

27) सहाार्ी चवमा कंपनीला चनवड केल्यानंतर् र्ाज्य सर्कार्सह एम.ओ.य.ू (M.O.U.) वर् ्वाक्षर्ी कर्रे् आवश्यक 
आहे. 

28) चनवडलेल्या चवमा कंपनी / कंपन्या प्राावीपरे् योजनेच्या सवग प्रचतचनधींशी / ाार्धार्कांशी समन्वय साधतील आचर् 
वाटप केलेल्या चजल्ह्यांमधील सवग ाार्धार्काशंी कायगक्षम हाताळर्ी कर्तील. 

29) कायगक्षम अंमलबजावर्ी आचर् उत्तम सेवा चवतर्र् सुचनचित कर्ण्यासाठी, चवमा कंपनी संबचंधत DCCB / नोडल 
बॅंकांकडून चवमा प्र्ताव प्राप्त करून, प्रीचमयम सबचसडी,  चपकाखालील क्षेत्र, लारू् झालेले हवामान धोके व चवमा 
नुकसान ार्पाई र्क्कम यािी पडताळर्ी करुन हवामान धोका संपल्यावर् 45 चदवसांच्या आत नुकसान ार्पाई 
र्क्कम मंजूर् करे्ल. ार्पाईच्या र्कमांच्या बाबतीत चवलंब झाल्यास चवमा कंपनी शेतकयांना नुकसान ार्पाईच्या 
र्कमेवर् 6% वाथिकषक व्याज दंड ार्ण्यास जबाबदार् असेल. 

30) शेतक-यांिा चवमा प्र्ताव बॅंकेत ार्तांना क्षेत्रीय ्तर्ावर्ील कृचष अचधकार्ी / कमगिार्ी यांि ेकडुन शेतक-यांि ेक्षते्र 
व ते उ्पादन क्षम आहे कींवा नाही यािी क्षेत्र पडताळर्ी केले बाबति ेप्रमार्पत्र जोडरे् अ्यावश्यक आहे. 
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