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चदनांक: 28 सप्टेंबर, 2018. 

वािा- 
1) कें द्र शासनाि ेपत्र क्र. 13015/03/2016-के्रडीट-II,चद.23 फेब्रवुारी, 2016. 
2) कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सिूना जा.क्र. 11019/01/2015-के्रचडट-2, चद.23 मािग, 2016.  
3) आयुक्त (कृषी) यांि ेपत्र क्रमाकं :- कृआ/मु.सा./पहुआफचपचवयो/24 / 2018, चद.  20 सप्टेंबर, 2018. 

 

प्र्तावना- 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेतंर्गत पनुगरचित हवामान आधारीत पीक चवमा योजनेस संदााधीन १ 

येथील पत्रान्वये सन 2016 च्या मृर् बहारापासनू राबचवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. ्यानूसार, कें द्र 
शासनाच्या संदााधीन २ येथील मार्गदशगक सूिनांनुसार सन 2018-19 च्या आंचबया बहारात राज्यात फळ 
पीकांना प्रचतकूल हवामान घटकापासून चवमा सरंक्षर् देरे् आवश्यक आहे.  आयकु्त (कृचष) यानंी संदााधीन क्र. 
३ येथील पत्रान्वये ४ क्षेत्रसमहुांिा प्र्ताव सादर केलेला होता. सदर प्र्तावास राज्य्तरीय पीक चवमा समन्वय 
सचमतीने चद. 26 सप्टेंबर, 2018 रोजीच्या बठैकीत मान्यता चदली आहे. ्यानुसार, सन 2018-19 च्या आंचबया 
बहाराकचरता सदर योजना राज्यातील द्राक्ष, संत्रा, मोसबंी,डाळळब, केळी, आंबा, काजू, पेरु व ळलब ूया फळ 
पीकांसाठी चनवडक चजल्ह्ांमध्ये लारू् करण्यािी बाब शासनाच्या चविाराधीन होती.  
 

शासन चनर्गय- 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत राज्यात पनुरगचित हवामान आधारीत चपक चवमा योजना 2018-19 

(आंचबया बहार व र्ारपीट) मध्ये द्राक्ष, सतं्रा, मोसंबी,डाळळब, केळी, आंबा, काजू, पेरु व ळलब ूया फळ पीकांकचरता 
लारू् करण्यास या शासन चनर्गयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.  
  

सदर योजना सन 2018-19 मध्ये पचरचशष्ट्ट-1 मध्ये नमूद केलेल्हया चजल्ह्ामधील तालुक्यातील 
महसूल मंडळात पचरचशष्ट्ट - 2 मध्ये चनधाचरत केलेल्हया फळ पीक चनहाय प्रमार्कानुसार लारू् करण्यात येत 
आहे. सदर योजना कायान्न्वत करर्ा-या चवमा कंपन्या पचरचशष्ट्ट -1 मध्ये नमूद केलेल्हया महसूल मंडळात कें द्र 
शासनाने प्राचधकृत केलेल्हया महावधे या प्रकल्हपांतर्गत ्थापन केलेल्हया संदाग हवामान कें द्रावर नोंदल्हया रे्लेल्हया 
हवामानािी आकडेवारी आचर् स पचरचशष्ट्ट -2 मध्ये नमूद केलेली फळ पीक चनहाय प्रमार्के यािंी सांर्ड घालून 
शेतकऱयांना संबचंधत चवमा कंपनीमाफग त नुकसान ारपाई पर्पर बकेँद्वारे अदा करतील. नुकसान ारपाईि े
कोर्तेही दाचय्व शासनावर राहर्ार नाही. 
 

2) योजनेिी उचिष्ट्टे :-   
1. कमी / जा्त पाऊस, वरे्ािा वारा, र्ारपीट व सापेक्ष आद्रगता या हवामान धोक्यापासनु चनधाचरत 

केलेल्हया कालावधीत शेतकऱयांना चवमा सरंक्षर् आचर् आर्थथक सहाय्य देरे्.  
2. फळचपक नुकसानीच्या अ्यंत कचठर् पचरन््थत शेतकऱयािंे आर्थथक ्थैयग आबाधीत राखरे्. 
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3) योजना कायान्न्वत करर्ारी यंत्रर्ा व समाचवष्ट्ट चजल्हहे :- 
अ) चवमा कंपनी व समूह चनहाय समाचवष्ट्ट चजल्हहे. 

अ.क्र. चवमा कंपनीि ेनांव चजल्हहे 
1 चद न्यू इन्न्डया एश्योरन्स कंपनी चलचमटेड  

87, एमजी रोड, फोटग, मंुबई, चपन - 400001 
फोन नं. -  022 22708100 

टोल फ्री नंबर: - 18002091415 
ई-मेल -  pmfby.ho@newindia.co.in  

समुह-1.वाचशम, वधा, जालना, परेु्, 
र्नाचर्री, लातूर व अकोला 

2 एग्रीकल्हिर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इचंडया चल.  
मंुबई क्षते्रीय कायालया, ्टॉक एक्िेंज टॉवसग, 20 वा मजला, 
दलाल ्रीट, फोटग मंुबई - 400 023.  
फोन नं. -  022 61710912 

टोल फ्री नंबर: - 18001030061 

ई-मेल -  mhwbcis@aicofindia.com   

समूह-2. ठारे्, कोल्हहापरू, परार्ी, 
यवतमाळ, नाचशक व ळहर्ोली. 
समूह-3. रायर्ड, धुळे, नार्परू, जळर्ाव, 
सोलापरू, ळसधुदुर्ग, सातारा, उ्मानाबाद 
व नंदुरबार.  
समूह-4. बलुडार्ा, औरंर्ाबाद, 
अहमदनर्र, अमरावती, पालघर, 
सांर्ली, नांदेड व बीड. 

(ब) पचरचशष्ट्ट-1 मध्ये दशगचवलेले अचधसूचित महसुल मंडळातील अचधसूचित फळ पीके म्हर्ज े
द्राक्ष,संत्रा, मोसंबी,डाळळब, केळी, आंबा, काजू, पेरु व ळलब ू घेर्ारे सवग शेतकरी (कुळाने/ााडेपट्टीने शेती 
करर्ाऱया शेतकऱयासंह) या योजनेत ाार् घेण्यास पात्र आहेत. 

(क) चवचवध चवत्तीय सं्थांकडे पीक कजासाठी अजग केलेल्हया व ज्यांिी अचधसूचित फळ पीकांसाठी पीक 
कजग मयादा मंजूर आहे, अशा सवग शेतकऱयानंा ही योजना सक्तीिी राहील.  

(ड) चबर्र कजगदार शेतकऱयानंा ही योजना ऐन्च्िक राहील.  

(इ) योजनेमध्ये  सहाार्ी  झालेल्हया  कजगदार /  बीर्र  कजगदार  शेतक-यांसाठीि या योजनेतील र्ारपीट  (Add 
- on) या हवामान धोक्यासाठी सहाार् ऐन्च्िक राहील. 

 

४) अचधसूचित फळ पीके, चवमा संरक्षर् प्रकार (हवामान धोके), चवमा संरक्षर् कालावधी, चवमा सरंक्षीत रक्कम,  
     प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम पचरचशष्ट्ट -2 मध्ये नमूद केल्हयाप्रमारे् राचहल. 

 

5) अचधसूचित फळचपके, समाचवष्ट्ट धोके व चवमा सरंक्षर् कालावधी खालील प्रमारे् चनधारीत करण्यात       
      आलेला आहे:- 

अ.क्र. फळ पीके समाचवष्ट्टधोके चवमासंरक्षर् कालावधी 

1 संत्रा 

1) अवळेी पाऊस 01 चडसेंबर, 2018 ते 15 जानेवारी, 2019 
2) कमी तपामान 16 जानेवारी,2019 ते 28 फेब्रवुारी,2019 
3) जादा तापमान 01 मािग,2019 ते 31 मािग,2019 
4) जादा तापमान 01 एचप्रल,2019 ते 31 मे,2019 

mailto:pmfby.ho@newindia.co.in
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5) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019ते 30 एचप्रल,2019 

2 मोसंबी 

1)अवळेी पाऊस 01 नोव्हेंबर,2018 ते 31 चडसेंबर,2018 
2) जा्त तापमान 01 मािग,2019 ते 31 मािग,2019 
3)  जा्त पाऊस 15 ऑर्ष्ट्ट,2019ते 15 सप्टेबर,2019 
4) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019ते 30 एचप्रल,2019 

3 पेरु 
1) सापके्ष आद्रगता 01 नोव्हेंबर,2018 ते 28 फेब्रवुारी,2019 
2) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019 ते 30 एचप्रल,2019 

4 डाळळब 

1) अवळेी पाऊस 01 नोव्हेंबर,2018 ते 30 नोव्हेंबर,2018 
2) अवळेी पाऊस 01 चडसेंबर,2018 ते 31 जानेवारी,2019 
3) अवळेी पाऊस 01 फेब्रवुारी,2019 ते 31 मािग,2019 
4) कमी तापमान 01 चडसेंबर,2018 ते 31 जानेवारी,2019 
5) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019 ते 30 एचप्रल,2019 

5 केळी 

1)  कमी तापमान 01 नोव्हेंबर,2018 ते 28 फेब्रवुारी,2019 
2)  वरे्ािा वारा 01 मािग,2019 ते 31 जुलै,2019 
3)  जा्त तापमान 01 मािग, 2019 ते 31 मे,2019 
4) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019 ते 30 एचप्रल,2019 

6 काजु 

1)  अवळेी पाऊस 01 चडसेंबर,2018 ते 28 फेब्रवुारी, 2019 

2)  कमी तापमान 01 चडसेंबर,2018 ते 28 फेब्रवुारी, 2019 

3) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019 ते 30 एचप्रल,2019 

7 आंबा 

1)  अवळेी पाऊस 01 जानेवारी,2019 ते 31 मे,2019 
2)  कमी तापमान 01 चडसेंबर, 2018 ते 28 फेब्रवुारी,2019 
3)  अवळेी पाऊस 16  एचप्रल,2019 ते 15 मे, 2019 
4)  जा्त तापमान 15  मािग,2019 ते  31 मे,2019 
5) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019ते 30 एचप्रल,2019 

8 
 द्राक्ष (अ) 

१)  अवळेी पाऊस 16 ऑक्टोबर, 2018 ते 07 नोव्हेंबर, 2018 
2)  अवळेी पाऊस 08 नोव्हेंबर, 2018ते 30 नोव्हेंबर, 2018 
3)  अवळेी पाऊस 01 चडसेंबर, 2018ते 31 मािग, 2019 
4)  कमी तापमान 01 चडसेंबर, 2018ते 28 फेब्रवुारी, 2019 
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5) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019ते 30 एचप्रल,2019 

9 द्राक्ष (ब) 

१)  अवळेी पाऊस 16 ऑक्टोबर, 2018 ते 07 नोव्हेंबर, 2018  
2)  अवळेी पाऊस 08 नोव्हेंबर, 2018ते 30 नोव्हेंबर, 2018 
3)  अवळेी पाऊस 01 चडसेंबर, 2018ते 31 मािग, 2019 
4) र्ारपीट 01 जानेवारी,2019ते 30 एचप्रल,2019 

10 ळलब ू

1)अवळेी पाऊस 15 नोव्हेंबर, 2018ते 30 चडसेंबर, 2018 
2)जा्त तापमान  15 जानेवारी,2019ते 30 मािग,2019 
3)जा्त पाऊस 01 जून, 2019ते 30 जुलै, 2019 
4)र्ारपीट 01 जानेवारी,2019 ते 30 एचप्रल,2019 

 
6) चवमा हप्ता दर व चवमा हप्ता अनुदान :- 
 या योजनेतंर्गत चवमा हप्ता दर हा वा्तवदशी दराने आकारला जार्ार आहे.  तथाचप, शेतकऱयाने फळ 
पीक चनहाय प्रती हेक्टरी ारावयािा चवमा हप्ता दर खालीलप्रमारे् आहे. 

अ.क्र. बहार पीके शेतकऱयांनी ारावयािा जा्तीत जा्त 
चवमा हप्ता 

1 आंचबया द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळळब, 
केळी, आंबा, काजू, पेरु व ळलब ू

चवमा संरक्षीत रकमेच्या 5 टक्के ळकवा 
वा्तवदशी दर यापकैी जी कमी असेल ती 
रक्कम 

चवमा कंपनीकडुन पीक चनहाय प्रती हेक्टरी प्राप्त वा्तवदशी चवमा हप्ता दर व शेतकऱयांनी प्र्यक्षात 
ारावयािा चवमा हप्ता या मधील फरक हा सवगसाधारर् चवमा हप्ता अनुदान समजण्यात येईल व हे अनुदान कें द्र 
व राज्य शासनामाफग त समप्रमार्ात चदले जाईल. 
7) योजना अमंलबजावर्ी वळेापत्रक :-  

कजगदार/चबर्रकजगदार शेतक-यांनी बकेँकडे चवमा प्र्ताव सादर कररे् आचर् बकँांनी कजगदार/चबर्र 
कजगदार शेतकऱ यांि ेघोषर्ापत्र (चडक्लरेशन) संबधंीत चवमा कंपनीकडे सादर कररे् याबाबतिी अंचतम मुदत 
खालील प्रमारे् आहे. 

आचंबया बहार 

अ.क्र. तपचशल फळचपक अचंतम तारीख शेरा 

  1 

कजगदार शेतकरी / कजग घेतलेले व 
बँकेकडून अचधसुचित 
फळचपकासाठी चपक कजग मयादा 
मंजूर असलेले शेतकरी यांिा 
फळचपकांिा चवमा करण्यािी मुदत 

द्राक्ष 15 ऑक्टोबर, 2018 ज्या शेतकऱ यांिी 
अचधसुचित चपकाकरीता 
कजगमयादा मंजूर असेल 
्या सवग शेतकऱ यांच्या 
क्षेत्रािा चवमा चवचहत 

डाळळब 
31 ऑक्टोबर, 2018 

 
मोसंबी 

पेरु 
केळी 
संत्रा 30 नोव्हेंबर,2018 
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अ.क्र. तपचशल फळचपक अचंतम तारीख शेरा 
काजू मुदतीत करुन घेरे् बँकांना 

अचनवाय आहे. 
 
 
 

आंबा 31 चडसेंबर,2018 
ळलबू 14 नोव्हेंबर,2018 

2 

बॅकांनी कजगदार शेतकऱ यांिी घोषर्ा 
पत्र (चडक्लेरेशन) संबंधीत चवमा 
कंपनीस सादर करण्यािी मुदत.  

द्राक्ष 30 ऑक्टोबर,2018  
डाळळब 

 
15 नोव्हेंबर,2018  

मोसंबी 
पेरु 

केळी 
संत्रा 

15 चडसेंबर,2018 
काजू 
आंबा 15 जानेवारी,2019 
ळलबू 29 नोव्हेंबर, 2018 

3 

चबर्र कजगदार शेतकऱ यांनी चवमा 
प्र्ताव (प्रपोजल) बॅकाना सादर 
करण्यािी मुदत 

द्राक्ष 15 ऑक्टोबर,2018  
डाळळब 

  
31 ऑक्टोबर,2018 

मोसंबी 
पेरु 

केळी 
संत्रा 

30 नोव्हेंबर,2018 
काजू 
आंबा 31 चडसेंबर,2018 
ळलबू 14 नोव्हेंबर,2018 

4 

चबर्र कजगदार शेतकऱ यांिी घोषर्ा 
पत्रे (चडक्लेरेशन) बँकांनी संबंचधत 
चवमा कंपनीस सादर करण्यािी 
मुदत  

द्राक्ष 22 ऑक्टोंबर,2018 
डाळळब 

  
7 नोव्हेंबर,2018 

मोसंबी 
पेरु 

केळी 
संत्रा 

7  चडसेंबर, 2018 
काजू 
आंबा 7 जानेवारी,2019 
ळलबू 21 नोव्हेंबर, 2018  

  
८) कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सुिनांनुसार योजनेिे बाबचनहाय चवचहत कालावधीि ेवळेापत्रक - 

अ.क्र बाब आचंबया बहार 

1 
चपक कजग मंजूर कालावधी : ज्या कजगदार 
शेतकऱयांना सदरिी योजना बधंनकारक 
आहे. 

1 ऑक्टोबर, 2018 ते 31 चडसेंबर, 2018  

2 
बकँांच्या शाखेने कजगदार व चबर्र कजगदार 
शेतकऱयांिी चवमा घोषर्ापत्र े (चडक्लरेशन) 

कजगदार शेतकरी - शेतकऱ यांनी चवमा हप्ता 
ारल्हयापासुन 15 चदवसात घोषर्ापत्र सादर कराव.े  
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अ.क्र बाब आचंबया बहार 
चवमा कंपनीस व चजल्हहा म. स. बकेँस 
(प्राथचमक कृचष पतसं्था) सादर करण्यािा 
अंचतम चदनांक 

चबर्र कजगदार शेतकरी - शेतकऱ यांनी चवमा हप्ता 
ारल्हयापासुन 7 चदवसात घोषर्ापत्र सादर कराव.े 

3 नुकसान ारपाई अदा कररे्.  
फळचपकािा चवमा संरक्षर् कालावधी संपल्हयापासनू  
45 चदवसात  

4 
सहाार्ी शेतकऱ यांिी माचहती बकँा / चवमा 
कंपन्यानी चवमा पोटगलवर अपलोड करण्यािी 
मुदत. 

शेतकऱ यांिा चवमा ारण्याच्या अंचतम तारखेनंतर 15 
चदवसात. 

 

9) बकॅ सेवा शुल्हक - 
कजगदार व चबर्र कजगदार शेतक-याकडून जमा केलेल्हया चवमा हप््याच्या 4 टक्के रक्कम चवमा   
कंपनीकडून बकॅ सेवा शुल्हक म्हर्नू बकँाना पर्पर देय होईल.  

10) नुकसान ारपाई ठरचवण्यािी पध्दती :- 
नुकसान ारपाई ठरचवण्यािी पध्दत पचरचशष्ट्ट - 3  व 4 मध्ये दशगचवल्हयानुसार राहील. 

11) चद न्य ूइन्न्डया एश्योरन्स कंपनी चलचमटेड व ाारतीय कृचष चवमा कंपनी यािंे माफग त योजनेत सहाार्ी 
होर्ाऱ या शेतकऱयानंा द्यावयाच्या अनुदानासाठी राज्य शासनाच्या चह्सा पोटी देय होर्ारी रक्कम खालील 
लेखाशीषा खालील अथगसकंल्हपीय तरतुदीतुन ाार्चवण्यात यावी. 
 

मार्र्ी क्रमांक डी- 3, लखेाचशषग 2401 -  पीक संवधगन 
  110, (दोन) पंिवार्थषक योजनांतर्गत योजना,राज्य योजना  

(00) (07)  हवामान आधारीत फळचपक  चवमा योजना 
(2401 9402),33 अथगसहाय्य 
 

12) सदर शासन चनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू ्यािा संकेताक 201809291747232801 असा आहे. हा आदेश चडजीटल ्वाक्षरीने 
साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे.  
        महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

                                                                                                        ( अशोक आत्राम ) 
                 सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री यािंे खाजर्ी सचिव, 
2. मा.मंत्री (कृचष व फलो्पादन) यांि ेखाजर्ी सचिव, 
3. मा.राज्यमंत्री (कृचष व फलो्पादन) यांि ेखाजर्ी सचिव, 
4. मा.मुख्य सचिव यांि े्वीय सहाय्यक, 
5. सचिव ( कृचष ) यांि े्वीय सहाय्यक, 
6. अपर मुख्य सचिव ( चवत्त ), चवत्त चवाार्, मंत्रालय, मंुबई- 32, 
7. अपर मुख्यसचिव ( चनयोजन ), चनयोजन चवाार्, मंत्रालय, मंुबई-32, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8. अपर मुख्य सचिव ( महसूल व वन ), महसूल व वन चवाार्, मंत्रालय, मंुबई-32, 
9. प्रधान सचिव ( सहकार ), सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योर् चवाार्, मंत्रालय, मंुबई-32, 
10. सचिव, कृचष मंत्रालय, ाारत सरकार ( कृचष व सहकार चवाार् )कृचष ावन, नवी चदल्ली, (पत्राने) 
11. सचिव, चवत्त मंत्रालय, ाारत सरकार ( चवत्त चवाार् ) (चवमा) नवी चदल्ली, ( पत्राने ) 
12. संिालक, पीक चवमा ाारत सरकार, कृचष मंत्रालय, कृचष व सहकार चवाार्, नवी चदल्ली, 
13. आयुक्त कृचष, कृचष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु्, 
14.  क्षेत्रीय व्यव्थापक, चद न्यू इन्न्डया एश्योरन्स कंपनी चलचमटेड,87, एमजी रोड, फोटग, मंुबई,01 
15.  क्षेत्रीय व्यव्थापक, एग्रीकल्हिर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंचडया चल.मंुबई क्षते्रीय कायालया, ्टॉक          

          एक्िेंज टॉवसग, 20 वा मजला, दलाल ्रीट, फोटग मंुबई - 400 023.  
16. संिालक, लेखा व कोषार्ारे, मंुबई, 
17. सवग चवाार्ीय आयकु्त, 
18. अचधदान व लेखा अचधकारी, लेखा व कोषार्ारे संिालनालय, मंुबई-32, 
19. चनवासी लेखापचरक्षा अचधकारी, मंुबई, 
20. महाव्यव्थापक, महाराष्ट्र नार्री बकॅ, 9 नर्ीनदास रोड, मंुबई-23, 
21. महाव्यव्थापक, नाबाडग, पनुम िेंबर , चशवसार्र इ्टेट, वरळी, मंुबई, 
22. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 1-2, मंुबई /नार्परू, 
23. चवमा संिालक, म्हाडा इमारत, पचहला मजला, बांद्रा पवूग, मंुबई, 
24. संिालक, माचहती आचर् प्रचसध्दी (प्रचसध्दीसाठी ) मंत्रालय, मंुबई, 
25. संिालक, फलो्पादन, कृचष आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु्-05, 
26. संिालक,  चव्तार व प्रचशक्षर्, साखर संकुल, परेु्-05, 
27. मुख्य सांन्ख्यक, कृचष आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु्-1, 
28. सवग चजल्हहाचधकारी, 
29. सवग मुख्य कायगकारी अचधकारी, 
30. सवग व्यव्थापक चजल्हहा मध्यवती सहकारी बकॅ, 
31. सवग चवाार्ीय कृचष सह सिंालक, महाराष्ट्र राज्य, 
32. उप महाव्यव्थापक, नाबाडग, पनुम िेंबर, 54 वले्ली रोड, चशवाजीनर्र, परेु्-5, 
33. सरव्यव्थापक,  महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकॅ , 9 नर्ीनदास रोड, मंुबई- 23, 
34. मुख्य अचधकारी, सेंरल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकॅ ,9 नर्ीनदास रोड,मंुबई- 23, 
35. मुख्य अचधकारी, ग्रामीर् चनयोजन व पत चवाार्, चरझव्हग बकॅ ऑफ इंचडया, फोटग, मंुबई, 
36. व्यव्थापक, महाराष्ट्र बकॅ 1501 , चशवाजीनर्र, परेु्-5, 
37. सवग चजल्हहा अचधक्षक कृचष अचधकारी, 
38. सवग सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अचधकारी, कृचष व पदुम चवाार्,मंत्रालय मंुबई-32, 
39. उपसचिव, चनयोजन चवाार् (काया.1431) / चवत्त चवाार् (व्यय-1), 
40. उपसचिव (अथगसकंल्हप), उपसचिव (12अे), कृचष व पदुम चवाार्, मंत्रालय मंुबई-32, 
41. चनवडन्ती -13 अ.े 
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पचरचशष्ट्ट-1 
सन 2018-19 मध्ये आचंबया बहाराकरीता पनुरगचित हवामान आधचरत पीक चवमा योजना राबचवण्याकचरता 

अचधसूचित चजल्हहे, तालकेु व महसूल मंडळािी फळ पीक चनहाय यादी. 

अ.क्र फळपीक चजल्हहा तालकेू महसूल मंडळ 

1 
  
  
  

द्राक्ष सांर्ली 

चमरज 
चमरज,बधुर्ाव,कसब-ेचडग्रज, कवलापरू, मालर्ाव, 
आरर्, सांर्ली  

कडेर्ांव कडेर्ांव,शाळर्ाव,नेवरी, वांर्ी, ळििर्ी  
वाळवा वाळवा, इ्लामपरू, आष्ट्टा, ताकारी, कोरेर्ाव 
खानापरू चवटा,लेंर्रे,ााळवर्ी,खानापरू,करंज े
पलूस पलूस,कंुडल,चालवडी,अंकलखोप 

जत 
जत,डफळापरू,कंुाारी,मुिंडी,शेर्ाव,माडग्याळ,उमदी,        
संख 

तासर्ाव तासर्ाव,चवसापरू,सावळज,मरे्राजूरी,येळावी, मांजडे 
आटपाडी खरसुंडी, चदघंिी 
कवठे 
मंहाकाळ 

कवठेमंहाकाळ,कुिी,ढालर्ाव,देशींर्,ळहर्र्र्ाव 

द्राक्ष सोलापरू 

उत्तर सोलापरू उ.सोलापरू, शेळर्ी, वडाळा, माडी, चतऱहे 
दचक्षर् 
सोलापरू 

बोरामर्ी,मु्ती,वळसंर्,मंदू्रप,ळविरू,ळनबर्ी,होटर्ी 

बाशी 
बाशी, खांडवी, आर्ळर्ांव, पांर्री, पानर्ांव, सुडी, वरैार्, 
नारी, उपळेदुमाला,र्ौडर्ांव 

अक्कलकोट 
अक्कलकोट,जऊेर,तडवळ,करजर्ी,दुधनी,मैदर्ी, 
वार्दरी, िपळर्ांव, चकर्ी 

मोहोळ 
मोहोळ,नरखेड,शेटफळ,पेनुर,वाघोली,कामती ब.ु, 
सावळेश्वर, टाकळीचसकंदर 

माढा 
माढा, दारफळ, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, मोडळनब, लऊळ, 
रोपळे, म्हैसर्ाव, रांझर्ी. 

करमाळा जऊेर, केम, करमाळा, उमरड, अजूगननर्र, सालस,ेकेतरू 

पंढरपरू 
पंढरपरू,ांडीशेर्ांव,ााळवर्ी,करकंब,पट.कुरोली,पळूुज,
िळे,तुंर्त,कासेर्ांव 

सांर्ोला 
सांर्ोला,चशवरे्,जवळा, हतीद, सोनंद, कोळा, नाझरा, 
महुद ब.ु,संरे्वाडी 

माळचशरस माळचशरस,इ्लामपरू,चपचलव, वळेापरू 

मंर्ळवढेा 
मंर्ळवढेा,बोराळे,आंधळर्ाव,ाोस,ेहुलजतंी,मरवडे, 
मारापरू 

द्राक्ष नाचशक नाचशक 
नाचशक,माडसांर्वी, आडर्ाव,मखमलाबाद,सातपरू, 
पाथडी, चर्रनारे, देवळाली, ळशदेपळस े
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ळदडोरी 
ळदडोरी, मोहाडी, उमराळे (ब.ु), ननाशी, कोशींब,े 
कसबवेर्ी, वरखेडा 

मालेर्ाव मालेर्ाव, दाााडी, चनमर्ाव, वडनेर, सैदारे्, सायने ब.ु.   
इर्तपरूी वाडीवरे 

चनफाड 
चनफाड,ळपपळर्ाव,ब.रानवड,लासलर्ाव,िांदोरी,देवर्ाव
, सायखेडा,ओझर,नांदुर-मधमेश्वर  

त्रंबकेश्वर त्रंबकेश्वर,वळंुेजे 
चसन्नर चसन्नर, पाढुली, देवपरू, वावी, शहा, नांदुरळशर्ोटे 

येवला 
पाटोदा,जळर्ाव नेऊर, येवला, अंदरसुल, सावरर्ाव, 
नर्रसुल 

िांदवड िांदवड,चदघवद,वडनेराैरव, वडाळीाोई,दुर्ाव, रायपरू 
नांदर्ाव चहसवळ (ब.ु) 
कळवर् कळवर्, मोकार्र्ी, नवीबजे 
देवळा देवळा,लोहनेर 
सटार्ा 
(बार्लार्) 

नामपरू, जायखेडा, ताहाराबाद, मुल्हहेर, चवरर्ाव, 
डांर्सौदाने, ब्राम्हर्र्ाव, सटार्ा (बार्लार्) 

द्राक्ष परेु् 

दौंड यवत, राहूपाटस 
आंबरे्ाव कळंब, मंिर, पारर्ाव, घोडेर्ाव 

बारामती 
बारामती, वडर्ाव ळनबाळकर, माळेर्ाव ब.ु, मालेर्ाव, 
पर्दरे 

जुन्नर 
जुन्नर, नारायर्र्ाव, चनमर्ावसावा, बले्हहे, वडर्ाव आनंद, 
राजूर, ळडर्ोरे, ओतूर, आपटाळे 

इंदापरू 
इंदापरू, बावडा, चार्वर्, सर्सर, चनमर्ाव केतकी, 
लोर्ीदेवकर, काटी, अंथुरे् 

द्राक्ष अहमदनर्र 

अहमदनर्र नार्ापरू 

श्रीर्ोंदा 
बलेवडंी, ळिाळा, श्रीर्ोंदा, पडेर्ाव, काष्ट्टी, देवदैठर्, 
कोळर्ाव, मांडवर्र् 

संर्मनेर संर्मनेर(ब)ु, घारर्ाव, संर्मनेर, धांदरफळ (ब.ु) 
कोपरर्ाव रवदें,सुरेर्ाव,कोपरर्ाव, दहेर्ाव बोलका, पोहेर्ाव 
राहाता राहाता,लोर्ी,बााळेश्वर,परु्तांबा, चशडी 
श्रीरामपरू उंदीरर्ाव, बलेवडंी, ळिाळा, श्रीरामपरू 
कजगत कजगत,राशीन, ाांबोरा  
राहुरी ताहाराबाद 
जामखेड नान्नज 

द्राक्ष लातूर 
रेर्ापरू कारेपरू 
औसा औसा,लामजर्ा,चकनीथाट,चकल्लारी,बलेकुड,ाादा 
उदर्ीर मोघा,देवजगन 
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िाकूर नळेर्ाव, शेळर्ाव 
चनलंर्ा चनलंर्ा,औराद शहाजार्ी, आबलूर्ा,कासार,बालकुदा 

द्राक्ष उ्मानाबाद 

उ्मानाबाद 
उ्मानाबाद श.,उ्मानाबाद ग्रा., बेंबळी, केसेर्ाव, 
पाडोळी, तेर, ढोकी,जार्जी 

तुळजापरू 
तूळजापरू, सावरर्ाव, सलर्रा चद, ईटकळ, 
जळकोट,मंर्रुळ, नळदुर्ग 

ामू ामू, वालवड, मार्केश्वर, अंाी, ईट 
परंडा परंडा, आस,ु जवळा चन, आनाळा, सोनारी 
कळंब कळंब, इटकूर, येरमाळ, मोहा, चशराढोर्, र्ोंचवदपरू 
उमरर्ा उमरर्ा, दाळींब, नारंर्वाडी, मुळज, मुरुम 
वाशी वाशी, तेरखेडा, पारर्ाव 
लोहारा लोहारा,माकर्ी,जवेळी 

द्राक्ष जालना 

जालना 
वाघ्रुळ जहांचर्र, जालना (ग्रा.), रामनर्र, पािन वडर्ाव, 
जालना (श), नेर, सेवली, चवरेर्ाव 

बदनापरू बदनापरू, शेतलर्ाव, रोषर्र्ाव, बावरे्पांर्री, दाााडी 
जाफ्राबाद टेंारु्ी 
अंबड जामखेड, रोहीलार्ढ, सुखारपरुी 

द्राक्ष बीड 
केज केज 
अंबजेोर्ाई पाटोदा, ममदापरु, घाटनांदुर, बदापरु 
परळी व.ै परळी व.ै, चसरसाळा, नार्ापरू, धमापरुी, ळपपळर्ाव र्ाढे. 

द्राक्ष सातारा 

खटाव कलेढोर्,कातरखटाव,वडूज,मायर्ी,चनमसोड, बधु 
कोरेर्ाव कोरेर्ाव,वाठार ्टे.,ळपपोडे(ब)ु 
कराड सैदापरू, शेर्ोली,उंडाळे. 
मार् म्हसवड 

द्राक्ष कोल्हहापरू 
पन्हाळा कळे 
हातकरं्र्ले हातकरं्र्ले,वडर्ाव 
चशरोळ नांदर्ी,जयळसर्परू 

द्राक्ष 
  

जळर्ांव 

जळर्ांव ळपप्राळा,ाोकर,म्हसावद 
ासूावळ वरर्र्ांव,ळपपळर्ांव ब.ु 
मुक्ताईनर्र मुक्ताईनर्र,अंतली,घोडसर्ांव कु-हा 

रावरे 
रावरे,खानापरू,ऐनपरू,खीडीब.ुळनाेाराब.ुचखरोंदा 
प्र.ाा.,सावदा 

यावल यावल,चकनर्ांव,साकळी,बामनोद,ाालोदा,फैजपरू 
बोदवड नाडर्ांव 
अंमळनेर अंमळनेर,नर्ांव ,पातोंडा, अमंळर्ांव,मारवाड 
िोपडा िोपडा, िहाडी, हातेड, अडावद, धानोराप्र.अे., लासूर 
धरर्र्ांव धरर्र्ांव,साळवा,ळपप्री,रोटवद,िांदसार, पाळधी 
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एरंडोल एरंडोल, ळरर्र्र्ांव, उत्रार् र्ृ.ह., कासोदा 
ाडर्ांव ाडर्ांव,कजर्ांव,कोळर्ांव ,आमडदे 

जामनेर 
जामनेर, नेरी, मालदाााडी, पहूर, शेंदूर्ी, तोंडापरू, 
फत्तेपरू, वाकडी 

िाळीसर्ांव 
िाळीसर्ांव, चशरसर्ांव, बहाळ, मेहूर्बारे,  हातले, 
तळेर्ांव, खडकी ब.ु  

पािोरा 
पािोरा,नांद्रा,कु-हाडब.ु ,नर्रदेवळा, र्ाळर्, वरखेडी, 
ळपपळर्ांवब.ु 

द्राक्ष धूळे 

धुळे 
धुळे ( शहर) ,चशरुड ,बोरकंुड, आर्थव, सोनचर्र ,नर्ांवब,ु 
फार्रे्, मुकटी, धुळे ग्रामीर्,  कुसुबा,नेर  ,लामकानी 

ळशदखेडा 
ळशदखेडा, चिमठारे्, शेवाडे, खलारे् ,नरडारे्, बटेावद, 
वषी, दोंडाईिा  चवखरर्, चवरदेल 

साक्री 
साक्री,कासारे,म्हसदी प्रने, दुसाने ,चनजामपरू, 
ब्राम्हर्वले, ळपपळनेर, दहीवले, कुडाशी,  उमरपाटा 

चशरपरू 
चशरपरू, बोराडी, अथे ,जवखेडे, होळेनाथे ,थाळनेर 
,सांर्वी 

 द्राक्ष 
  

औरंर्ाबाद 

पैठर् पैठर्, लोहर्ाव 
रं्र्ापरू वाळूज, शेंदुरवादा 

कन्नड 
कन्नड,चिखलठार्,िापानेर,ळििोळी,करंजखेडा,देवर्ाव 
रंर्ारी 

द्राक्ष नांदेड 

नांदेड तरोडाब,ु तुप्पा, वसरर्ी, ळलबर्ांव, चवष्ट्र्पूरूी 
अधापरू अधापरू, दााड, मालेर्ांव 
मुदखेड मुदखेड, मुर्ट, बारड 
हादर्ांव हादर्ांव,तामसा,मनाठा,आष्ट्टी 
लोहा शेवडी बा. 
ाोकर ाेाकर 
देर्लूर मरखेल,हारे्र्ांव 

द्राक्ष बलुढार्ा 

बलुढार्ा बलुढार्ा 
मोताळा बोराखेडी 
जळर्ांव जळर्ांव ( जा ) 
संग्रामपरू बावनपीर,सोनाळा 
देऊळर्ांव 
राजा 

देऊळर्ांव राजा 

2 मोसंबी औरंर्ाबाद 

खुलताबाद वरेुळ, सुलतानपरू 
चसल्लोड र्ोळेर्ाव, चनल्लोड, चसल्लोड 

कन्नड 
देवर्ाव रंर्ारी, िापानेर, ळििोली, करंजखेडा, 
चिकलठार्ा,  करजखेडा, कन्नड 
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सोयर्ाव सावळद  बारा, सोयर्ाव, बनोटी 

औरंर्ाबाद 
करमाड, लाडसावरं्ी, चित्त ेळपपळर्ाव, िौका, 
कांिनवाडी, चिकलठार्ा, हासुगल. 

पैठर् 
पैठर्, नांदर, चवहामांडवा, ळपपळवाडी पीरािी, ढोरकीन, 
लोहर्ाव, बोडकीन, पािोड, आडुळ,बालानर्र.  

वजैापरू 
वजैापरू, खंडाळा, लाडर्ाव, र्ारज, महालर्ाव, 
नार्मठान, बोरसर, चशवुर, लोनी खु., लासुरर्ाव. 

रं्र्ापरू 
रं्र्ापरू, हासुगल, वाळंुज, तुरकाबाद, चस. वडर्ाव, माजरी, 
डोर्र्ाव शेंदुरवादा, ाेडाळा. 

फुलंब्री फुलंब्री 

मोसंबी जालना 

जालना 
जालना (श), जालना (ग्रा), रामनर्र, नेर, चवरेर्ाव, 
पािनवडर्ाव, वाघुळ (जहांचर्र), शेवळी 

ाोकरदन 
ाोकरदन, चसपोरा,  हसनाबाद, राजूर, केदारखेडा,  
ळपपळर्ाव रे., चसपोराबाजार 

जाफराबाद जाफराबाद, माहोरा, कंुाारझरी, टेंारु्ी, वरुड(ब)ु. 
बदनापरू बदनापरू, शेलर्ाव, दाााडी, बावनीपांर्री,रोशनर्ाव 

अंबड 
अंबड, धनकर ळपपरी, जामखेड, रोहीलर्ड, वडीर्ोद्री, 
र्ौंदी, सुखापरूी, र्ोंदी 

घनसावरं्ी 
घनसावरं्ी, रार्ी उिेर्ाव, कंुाार ळपपळर्ाव, चतथगपरूी, 
अंतरवाली टेंाी, जांब समथग, रांजर्ी 

परतरू परतरू, वाटूर, सातोना, श्रीष्ट्टी, आष्ट्टी, सातोना (ब.ु). 
मंठा मंठा, पांर्री र्ोसावी, तळर्ी, ढोकसाळ 

मोसंबी अहमदनर्र 
शेवर्ांव िापडर्ांव, बोधेर्ाव, एरंडर्ाव. 
पाथडी करंजी, पाथडी, टाकळी मानुर, चमरी, कोरडर्ाव 
श्रीर्ोंदा बलेवडंी, देवदैठर्,ळिाळा, कोळर्ाव 

मोसंबी नांदेड 
नांदेड ळलबर्ांव, चवष्ट्र्पूरुी 
मुदखेड बारड 
अधापरू मालेर्ाव 

मोसंबी परार्ी 

परार्ी परार्ी, झरी 
पाथरी पाथरी, हादर्ाव(ब)ु 
मानवत मानवत, केकरजवळा, कोल्हहा 
सेल ू सेल ू
परु्ा िडुवा,चलमला 

मोसंबी बीड बीड 
राजूर ( ब.ु ),चपपंळनेर, राजुरी न., बीड, नाळवडंी, पाली, 
म्हाळास जवळा, मांजरसुंबा, िौसाळा, पेंडर्ाव,  नेकनुर, 
चपपंळनेर, राजुरी ऩ. ळलबार्रे्श 
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रे्वराई 
रे्वराई, तलवडा, धोडराई, उमापरु, िकलांबा, 
मादळमोही, पािेर्ाव, जातेर्ाव, तलवाडा, रेवकी, 
चसरसदेवी, राजुरी नवर्र् 

माजलर्ांव माजलर्ांव, चकट्टीआडर्ांव, चनत्रडु, तालखेडा 
अंबाजोर्ाई पाटोदा, घाटनांदूर, लो.सावरर्ाव, बदापरु. 
पाटोदा पाटोदा  
आष्ट्टी कडा, धामर्र्ाव 
चशरुर (का.) चशरूर (का.), ळततरवर्ी, रायमोहा 
धारूर धारूर, मोहखेड 
वडवर्ी वडावर्ी, कवडर्ाव. 

मोसंबी अमरावती 

अमरावती बडनेरा, डवरर्ांव, माहुली जहांचर्र, नांदर्ाव पेठ 

वरुड 
वरुड, शेंदुरजनाघाट, लोर्ी, पसुळा, बनेोडा, वाठोडा, 
राजूराबाजार 

मोशी मोशी,चहवरखेड, चशरखेड, अंबाडा, नेरळपर्ळाई 
चतवसा वरखेड, वऱहा, मोझरी 
धामर्र्ांवरेल्हव े धामर्र्ांव रेल्हव,े ळििोली, अंजन ळसर्ी 

  

मोसंबी बलुढार्ा 
ळसदखेडराजा 

ळसदखेडराजा, सोनोशी, चकनर्ाव राजा, दुसरबीड, 
मलकापरू पांर्रा, शेंदुरजन, साखरखेडा 

देऊळर्ाव 
राजा 

तुळजापरू 

मोसंबी नार्परू 

नार्परूग्रा वाडी 
काटोल काटोल, मेटपाजरा, येडवा, कोढांळी, पारडळसर्ा, चरधोरा 
नरखेड नरखेड, सावरर्ाव, जलालखेडा, मोवाड, मेंढला, चाष्ट्र्रू 
सावनेर केळवद, खापा, सावनेर, पाटर्सांवर्ी, बढेर्ांव 
कळमेश्वर कळमेश्वर, मोहपा, धापेवाडा, तेलकामठी 

मोसंबी वधा 
कारंजा कारंजा, सारवाडी, कन्नमवार, ठारे्र्ांव 
आष्ट्टी साहुर, आष्ट्टी, तळेर्ांव 

मोसंबी उ्मानाबाद 

उ्मानाबाद उ्मानाबाद  ग्रा., जार्जी 

तुळजापरू 
तूळजापरू, सावरर्ाव, सलर्राचद, ईटकळ, जळकोट, 
मंर्रूळ,नळदुर्ग 

ामू वालवड, मार्केश्वर,अंाी, ईट 
लोहारा लोहारा 
परांडा परांडा, आस,ु जवळाचन. अनाळा, सोनारी 
वाशी वाशी,तेरखेडा,पारर्ाव 

मोसंबी ळहर्ोली 
ळहर्ोली 

ळहर्ोली , चसरसम ब,ु खंबाळामालचहवरा,  नसी ना, 
बासंबा ,चडग्रस 

औंढा औंढाना.साळर्,जावळाबाजार,चशरड 
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सेनर्ाव र्ोरेर्ाव, साखरहत्ता, आजरे्ाव 

कळमनुरी 
कळमनुरी , आबाळापरू, नांदापरू, वाकोडी, वारंर्ाफाटा, 
डोंर्रकडा 

वसमत हयातनर्र, िोंढीआंबा, टेंारु्ी, हटटा, चर्रर्ाव 

मोसंबी सोलापरू 

बाशी 
बाशी,आर्ळर्ांव, पांर्री,नारी, खांडवी, पानर्ाव, सुडी, 
वरैार्, उपळेदु. 

अक्कलकोट मैंदर्ी. 
मोहोळ मोहोळ,शेटफळ,टाकळीचसकंदर. 
माढा माढा,दारफळ,म्हैसर्ांव, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, मोडळनब. 
करमाळा करमाळा,जऊेर,उंमरड,केम, कोटी, अजूगननर्र, सालस े

पंढरपरू 
पंढरपरू,ांडीशेर्ांव,ााळवर्ी,करकंब,पटकुरोली,पळूुज,
िळे,तुंर्त, कासेर्ांव 

सांर्ोला 
सांरे्ाला,चशवरे्,जवळा, हतीद, 
सोनंद,कोळे,नाझरे,महुदब.ु,संरे्वाडी. 

मोसंबी जळर्ाव 

जळर्ाव जळर्ाव, ाोकर, ळपप्राळा, नचशराबाद, म्हसावद 
पारोळा पारोळा, शेळाव,ेिोरवड,तामसवाडी, बहादरपरु 
एरंडोल एरंडोल, उत्रार् 
ाडर्ाव ाडार्ाव, कोळर्ाव, कजर्ाव,आमडदे 
पािोरा नर्रदेवळा, र्ाळर्, वरखेडी, ळपपळर्ाव 

जामनेर 
जामनेर, नेरी, मालदाााडी, पहूर, शेदूर्ी, तोंडापरु, 
फत्तेपरु,वाकडी 

िाळीसर्ाव 
मेहूर्बारे, िाळीसर्ाव, चशरसर्ाव, बहाळ, हातले, 
खडकी ब,ु तळेर्ाव  

मोसंबी परेु् इंदापरु काटी 

3 डाळींब बलुढार्ा 

चिखली 
पेठ, चिखली, िांधई, हातर्ी, धोपड, अमडापरू , 
एकलारा, ऊंद्री, कोलारा, शे. अटोळ, मेरा खु., धामर्र्ाव 
बढे. 

बलुढार्ा बलुढार्ा, धाड 
मोताळा शेलापरु, बोराखेडी, मोताळा,धामर्र्ाव बढे 
खामर्ांव  चहवरखेड, काळेर्ांव.  
ळसदखेड राजा ळसदखेड राजा,दुसरचबड, शेदुजगन, साखरखेडा 
देऊळर्ाव रा. देऊळर्ाव राजा, तुळजापरु, मेहूर्ा राजा, दे. मही, अंढेरा 
ज. जामोद जामोद 
मलकापरू जााळू धाबा, नरवले 
लोर्ार लोर्ार 
मेहकर डॊनर्ाव, चहरवा आश्रम , शेलर्ाव(दे), ना.दत्तापरु 
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डाळींब जळर्ांव 

िाळीसर्ांव 
िाळीसर्ांव, चशरसर्ांव, बहाळ, मेहूर्बारे, हातले, 
तळेर्ांव, खडकीब.ु 

पािोरा 
पािोरा, नांद्रा, कु-हाड ब.ु,नर्रदेवळा, र्ाळर्, वरखेडी 
ब.ु, ळपपळर्ांव ब.ु. 

जळर्ाव नाचशराबाद, जळर्ाव, आसोदा, ाोकर, ळपप्राळा, म्हसावद  

पारोळा 
पारसवाडी,  पारोळा,  तामसवाडी,  िोरवड,  शेळाव,े 
बहादरपरु, वरखेडी, ळपपळर्ाव, 

ासुावळ  वरर्र्ांव, ळपपळर्ांव खु.. 
रावरे  रावरे,  खानापरु, ऐनपरु, खरोदा प्र. या. 
बोदवड बोदवड 
मुक्ताईनर्र अंतुली 

अमळनेर 
अमळनेर, चशरूड, नर्ाव, पातोंडा, अंमळर्ाव, 
मारवड,ारवस, वावडे 

िोपडा अडावद, िोपडा, लासूर, िहाडी, हातेड, 
एरंडोल एरंडोल,  ळरर्र्र्ाव, उत्रार् 
धरर्ार्ाव सोनवद, ळपप्री, धरर्र्ाव, साळवा 
ाडर्ाव कोळर्ाव, कजर्ाव 

जामनेर 
जामनेर, नेरी, मालदाााडी, पहूर, शेदूर्ी, तोंडापरुी,  
वाकडी ,  फ़त्तेपरुी 

डाळींब धूळे 

धुळे 
आवी, कुसुंबा, नेर (म), लामकर्ी, धुळे (शहर), चशरुड, 
बोरकंुड, सोनचर्र, नर्ांव ब.ु, फार्रे्, मुकटी, धुळे 
(ग्रामीर्) 

साक्री 
साक्री,कासारे,म्हसदी प्रनेर, दुसाने, चनजामपरू 
,ब्राम्हर्वले, ळपपळनेर, दहीवले, कुडाशी, उमरपाटा 

ळशदखेडा 
ळशदखेडा, चिमठारे् , शेवाडे, खलारे्, नरडारे्, बटेावद, 
वषी , दोंडाईिा ,चवख्ररर्,चवरदेल 

चशरपरू चशरपरू,बोराडी,अथे , जवखेडे,होळनाथे ,थाळनेर ,सांर्वी 

डाळींब सांर्ली 

चमरज आरर्, कवलापरु, मालर्ाव 
तासर्ाव सावळज,मांजडे, तासर्ाव, चवसापरु,मरे्राजुरी, येळावी. 
चवटा लेंर्रे,करंज.े 
आटपाडी आटपाडी,चदघंिी,खरसंडी 

जत 
जत, कंुाारी, मंुिडी, शेर्ाव, माडग्याळ, उमदी, संख, 
डफळापरु 

कवठेमंहाकाळ कवठेमंहाकाळ,कुिी,ढालर्ाव,देसींर्,ळहर्र्र्ाव 
खानापरू चवटा, लेंर्रे,ााळवर्ी, खानापरु,करंज े
पलूस पलूस 
कडेर्ाव नेवरी, वांर्ी 
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डाळींब सोलापरू 

उ.सोलापरू वडाळा,माडी, चतऱहे, उत्तरसोलापरू.  
द.सोलापरू ळनबर्ी, बोरामर्ी, मुक्ती, वळसंर्, मंदू्रप, ळविरू, होटर्ी. 

बाशी 
बाशी,आर्ळर्ांव, पांर्री,नारी, खांडवी, पानर्ाव, सुडी, 
वरैार्, हंुबळदु., र्ौडर्ाव, उपळेदु. 

अक्कलकोट 
अक्कलकोट,जऊेर,िपळर्ावं,तडवळ, करजर्ी, दुधनी, 
मैंदर्ी, वार्दरी,  चकर्ी. 

मोहोळ 
मोहोळ,नरखेड,शेटफळ,पेनुर,वाघोली,कामतीब.ुसावळेश्
वर, टाकळी  चसकंदर. 

माढा 
माढा,दारफळ,रोपळे,म्हैसर्ावं,कुडुगवाडी,टेंारू्ी,मोडळनब,
लऊळ, राझंर्ी 

करमाळा 
करमाळा,जऊेर,उंमरड,केतरू,केम,कोटी,अजूगननर्र, 
सालस े

पंढरपरू 
पंढरपरू,ांडीशेर्ांव,ााळवर्ी,करकंब,पट.कुरोली,पळूुज,
िळे,तुंर्त,कासेर्ांव 

सांर्ोला 
सांरे्ाला,चशवरे्,जवळा, हतीद, 
सोनंद,कोळे,नाझरे,महुदब.ुसंरे्वाडी 

माळचशरस 
माळचशरस,इ्लामपरू,अकलूज,लवरं्,म्हाळंुर्,चपलीव, 
वळेापरू,नातेपतेू,दहीर्ांव,सदाचशवनर्र 

मंर्ळवडेा 
मंर्ळवडेा,बोराळे,अंधळर्ाव,ाोस,ेहुलजतंी,मरवडे,मारापू
र. 

डाळींब नाचशक 

चनफाड 
लासलर्ाव, देवर्ाव, िांदोरी, चनफाड, सायखेडा, 
ळपपळर्ाव, रानवड, ओझर, नांदुर मंध्यमेश्वर 

चसन्नर चसन्नर, देवपरू, वावी, शहा, पांढुली, डुबरेे, नांदुरळशर्ोटे 

येवला 
पाटोदा,जळर्ाव,नेऊर, येवला, अंदरसुल, सावरर्ाव, 
नर्रसुल 

मालेर्ाव 
दाााडी, मालेर्ाव, वडनेर, करंज, र्व्हर्, झोडर्ाव, 
कळवाडी, कवळारे्, सवदारे्, सायने(ब)ु, चनमर्ाव 

िांदवड िांदवड,रायपरू,चदघवद,दुर्ाव,वडनेराैरव,वडाळीाोई. 
नांदर्ाव वहेळर्ाव,जातेर्ाव,चहसवळ(ब)ु,नांदर्ाव,मनमाड 
कळवर् कळवर्,नवीबजे, दळवट, मोकार्र्ी 
(सटार्ा) 
बार्लार् 

बार्लार्,ब्राम्हर्र्ाव,नामपरू,जायखेडा,चवरर्ाव,डांर्सौद
ाारे्,मुल्हहेर,ताहराबाद, सटार्ा 

देवळा देवळा,लोहरे्र,उमरार्ी 

नाचशक 
पाथडी, मखमलाबाद, माडसांर्वी, ळशदे, सातपरु, 
चर्रर्ारे 

ळदडोरी ळदडोरी, मोहाडी, वरखेडा, कोळशब े

डाळींब जालना जालना 
जालना ग्रा., वाघुळ (ज.ं), चवरेर्ांव, रामनर्र, 
पािनवडर्ांव, नेर, सेवली, जालना (श). 
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अंबड 
अंबड, शामखेड, र्ोंदी, करमाड, धनर्रळपपरी, 
रोहीलार्ड, वडीर्ोद्री, सुखापरुी, जामखेड 

जाफ्राबाद टेंारु्ी, वरुड ब.ु, जाफ्राबाद, कुाांरझरी, माहारा 

ाोकरदन 
ाोकरदन, राजूर, ळपपळर्ाव, चसपोरा, हसनाबाद, 
केदारखेडा, चसपोरा बा., ळपपळर्ाव रेनुकाई, धावडा 

घनसावरं्ी 
घनसावरं्ी, चतथगपरूी, कुाार ळपपळर्ाव, राजर्ी, 
अंतरवाली टेाी, जामसमथग, रार्ी उंिेर्ाव 

मंठा मंठा, पांर्री र्ोसावी, तळर्ी, ढोकसाळ 
बदनापरू बदनापरू, दाााडी, रोषर्र्ांव, शेलर्ांव, बावरे्पार्री 
परतरू परतरू, वाटूर, आष्ट्टी, सातोना, श्रीष्ट्टी. 

डाळींब औरंर्ाबाद 

औरंर्ाबाद 
करमाड, लाडसावरं्ी, चित्तेळपपळर्ाव, िौका, 
कांिनवाडी, चिकलठार्ा, हासुगल. 

सोयर्ाव सोयर्ाव, बनोटी 

पैठर् 
पैठर्, नांदर, चवहामांडवा, ळपपळवाडी पीरािी, िांर्तपरुी, 
ढोरकीन, लोहर्ाव, बोडकीन, पािोड, आडुळ, 
बालानर्र.  

वजैापरू 
वजैापरू, खंडाळा, लाडर्ाव, ाारडा, लासूर्टेशन, 
र्ारज, महालर्ाव, नार्मठान, बोरसर, चशवुर, लोनी खु., 
लासुरर्ाव. 

रं्र्ापरू 
रं्र्ापरू, हासुगल, वाळंुज, तुरकाबाद, माजरी, डोर्र्ाव. 
चस वडर्ाव 

चसल्लोड 
चसल्लोड, सायर्ाव, आमठार्ा, र्ोळेर्ाव, बोरर्ाव बाजार, 
चनल्लोड, ाराडी.  

कन्नड 
िापानेर, चपशोर, ळििोली, चिकलठार्ा, नािर्वले, 
देवर्ाव रंर्ारी, करजखेडा, कन्नड  

खुलताबाद सुलतानपरू, वरेुळ, बाजार सांर्वी. 
फुलंब्री फुलंब्री, वडोद बाजार, पीरवावडा, आळंद 

डाळींब अहमदनर्र 

अहमदनर्र 
सावडेी, कापरूवाडी, ळार्ार, नार्ापरू, ळििोडीपाटील, 
वाळकी, रुईित्तीसी 

पारनेर 
पारनेर, ााळवर्ी, वाडेर्व्हार्, वडजीरे, चनघोज, 
टाकळीढाकेश्वर, पळशी 

श्रीर्ोंदा 
श्रीर्ोंदा,  मांडवर्र्, बलेवडंी, पेडर्ाव,  चिांळा,  
देवदैठर्, कोळर्ाव,काष्ट्टी 

कजगत कजगत, राशीन, ााबोरा, कोंाळी, चमरजर्ाव, माही. 
जामखेड अरर्र्ांव, खडा, जामखेड, नान्नज, नायर्ाव 

शेवर्ाव 
शेवर्ाव, ाातकुडर्ाव, ढोरजळर्ाव (शे.), एरंडर्ाव, 
िापडर्ाव, बोधेर्ाव. 
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पाथडी 
पाथडी, माचर्कदौंडी, टाकळीमानूर, करंजी, चमरी, 
कोरडर्ाव 

नेवासा 
नेवासा(ब)ु, सलावतपरू, कुकार्ा, िांदा, घोडेर्ाव, 
वडाळा, बचहरोबा 

राहूरी 
राहूरी,सात्रळ, तहाराबाद, देवळाली प्रवरा, ब्राम्हर्ी, 
वांबोरी, टाकळीचमयॉं  

संर्मनेर 
संर्मनेर ब.ु, धांदरफळ ब.ु , अचश्व ब.ु , चशपलापरू, 
तळेर्ाव, सामनापरू, घारर्ाव, डोळसरे्, साकूर, ळपपरे्  

अकोले अकोले, चवरर्ाव, कोतूळ, ब्राम्हर्वाडा, समशेरपरु, राजूर 
कोपरर्ाव रवदें, सुरेर्ाव, पोहेर्ाव,  कोपरर्ाव, दहेर्ाव बोलका 
राहता राहता, चशडी, लोर्ी, बााळेश्वर, परु्तांबा 
श्रीरामपरू उंदीरर्ाव, टाकळीाान, बलेापरू, श्रीरामपरू  

डाळींब लातूर 

रेर्ापरू कारेपरू 
औसा औसा, लामजर्ा,चकनीथोट,चकल्लारी, बलेकुड, ाादा 
उदर्ीर नार्लर्ाव, हेर 
िाकूर िाकूर, नळेर्ाव, वडवळ नार्नाथ 
  
चनलंर्ा चनलंर्ा, औरादशहाजनी 
अहमदपरू अहमदपरू  

डाळींब उ्मानाबाद 

उ्मानाबाद 
उ्मानाबाद श., उ्मानाबाद ग्रा., बेंबळी, केसेर्ाव, 
पाडोळी, तेर, ढोकी, जार्जी 

तुळजापरू 
तूळजापरू, सावरर्ाव, सलर्राचद, ईटकळ, जळकोट, 
मंर्रुळ, नळदुर्ग 

ामू ामू. वालवड, मार्केश्वर, अांी, ईट 
परंडा परंडा, आस,ु जवळा चन., आनाळा, सोनारी 
कळंब  कळंब, इटकूर, येरमाळ, मोहा, चशरढोर्, र्ोंचवदपरू 
उमरर्ा उमरर्ा, दाळळब,नारंर्वाडी, मुळज, मुरुम 
वाशी वाशी, तेरखेडा, पारर्ाव 
लोहारा लोहारा, माकर्ी,जवेळी 

डाळींब बीड 

बीड 
चलबार्रे्श, नेकनूर, पाली, बीड,नाळवडंी, म्हाळस 
जवळा, मांजरसूंबा, िौसाळा,पेंडर्ाव, चपपंळनेर, राजुरी 
(न.)   

पाटोदा दासखेड, पाटोदा, थेरला,अमंळनेर  

आष्ट्टी 
आष्ट्टी, टाकळळसर्,कडा, धामर्र्ाव, दौला वडर्ाव, 
धानोरा, ळपपळा 

चशरूर (का.) चशरूर (का.), रायमोह, ळततरवर्ी 

रे्वराई 
रे्वराई, मादळमोही, जातेर्ाव, चसरसदेवी, धोंडराई, 
उमापरु, िकलांबा, पािेर्ाव, तलवडा, रेवकी 
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धारुर धारूर,तेलर्ाव, मोहखेड 

अंबजेार्ाई 
अंबजेार्ाई, लोखंडी सावरर्ाव, पाटोदा, म. घाट नादुर, 
बदापरू. 

केज 
केज, युसफू वडर्ाव, बनसारोळा, होळ, हा. ळपप्री, 
नांदूरघाट, वीडा 

वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव ब.ु 

माजलर्ांव 
माजलर्ांव, रं्र्ामसला, चकट्टीआडर्ांव, तालखेड, 
चनत्रडु, ळददु्रड 

परळी व.ै परळी व.ै चसरसाळा, नार्ापरु, धमापरुी, ळपपळार्ाव र्ाढे 

डाळींब परेु् 

दौंड 
यवत, पाटस, वरवडं, रावर्र्ाव, देऊळर्ाव राज,े दौंड, 
केडर्ाव, राहू. 

आंबरे्ाव पारर्ाव, घोडेर्ाव, कळंब, मंिर 

बारामती 
वडर्ाव ळनबाळकर, उंडवडी (क.प.), सुपे, बारामती, 
माळेर्ाव ब.ु, पर्दरे, लोर्ी ाापकर, मोरर्ाव, उंडवडी 
सुप,े माळेर्ाव   

जुन्नर 
जुन्नर, नारायर्र्ाव, बले्हहे, वडर्ाव आनंद, ओतूर, राजूर, 
चनमर्ांवसावा, ळडर्ोरे, आपटाळे   

इंदापरू 
इंदापरू, बावडा, चार्वर्, सर्सर, चनमर्ाव केतकी, 
लोर्ीदेवकर, काटी, अंथुरे्  

परंुदर 
(सासवड) 

जजुेरी, राजवेाडी, पळरि,े वाल्हहा, कंुाारवळर्, जजुेरी 
मंडळ, सासवड, चावडी 

चशरुर 
चशरुर, रांजर्र्ाव र्र्पती, टाकळीहाजी, मलठर्, 
पाबळ, कोरेर्ाव चामा, तळेर्ाव ढंमढेरे, न्हावरा, वडर्ाव 
रासाई. 

हवलेी उरळीकािंन , थेऊर, वाघोली 

खेड कनेरसर 
  

कोरेर्ाव वाठार ्टे. 

डाळींब सातारा 

खटाव 
खटाव, वडूज, पसुेर्ाव, औंध, पसुे सावळी, मायनी, कातर 
खटाव, बधु, चनमसोड 

खंडाळा खंडाळा, लोरं्द, चशरवळ, वाठार, 

फलटर् 
फलटर्, राजाळे, आस,ु चर्रवी, बरड, आदकी (ब)ु, 
तरडर्ाव, होळ, वाठार नीबळक 

मार् 
दचहवड, मलवडी, माडी, र्ोंदवले(ब)ु, म्हसवड, 
कुकडवाड, ळशर्र्ापरू 

कराड मसुर, सैदापरू 
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डाळींब वाचशम 

मंर्रुळपीर 
मंर्रुळपीर, आसेर्ांव, सेलूबाजार, कवठळ, धानोरा, 
पाडीताड 

वाचशम पाडीआसरा, राजर्ाव, पाडीटकमोर, नार्ठार्ा 
मालेर्ाव मंुर्ळा 
मानोरा उमरी ब.ु 

डाळळब अकोला बाशीटाकळी महान 

4 

पेरु अहमदनर्र 

नर्र जऊेर 
पाथडी करंजी 
कोपरर्ांव रवदें, कोपरर्ाव, दहेर्ाव बोलका, सुरेर्ाव, पोहेर्ाव, 
राहाता राहता,चशडी, लोर्ी, बााळेश्वर, परु्तांबा 
श्रीरामपरू श्रीरामपरू, बलेापरू ब.ु उंदीरर्ाव, बलेापरु, टाकळी ाान 
राहुरी देवळाली प्रवरा, टाकळीचमया ँ
कजगत कजगत , राचशन, ाांबोरा, 

पेरु बलुढार्ा 
बलुढार्ा साकली ब ु
चिखली चिखली, हातर्ी, िांदई 
मेहकर डॊनर्ाव, चहरवाआश्रम , शेलर्ाव दे. , 

पेरु नाचशक 

नाचशक चर्रनारे, मखमलाबाद, देवळाली, पाथडी, सातपरु 
चसन्नर चसन्नर, शहा, पाढुंली 
येवला येवला, जळर्ांव नेऊर, अंदरसुल 

ळदडोरी 
ळदडोरी, मोहाडी,कसबवेर्ी, वरखेडा, उमराळे, ननांशी, 
कोळशब े

चनफ़ाड देवर्ाव, ओझर 
मालेर्ाव वडनेर 

पेरु धूळे 

धुळे 
कुसंबा, नेर (म), लामकर्ी, धुळे (शहर), चशरूड, बोरकंुड, 
आर्थव, सोनचर्र, नर्ांव (ब)ु, फाग़रे्, कटी, धुळे ( ग्रामीर् ) 

साक्री 
साक्री, कासारे, म्हसदी प्र ने, दुसाने, चनजामपरू, 
ब्राम्हर्वले, ळपपळनेर, दहीवले, कुडाशी उमरपाटा 

ळशदखेडा 
ळशदखेडा, चिमठारे्, शेवाडे, खलारे्, नरडारे्, बटेावद, 
वषी, दोंडाईिा, चवखरर्, चवरदेल 

चशरपरू 
चशरपरू, बोराडी, अथे, जवखेडे, होळेनाथे, थाळनेर, 
सांर्वी 

  पेरु परेु् 

बारामती बारामती, वडंर्ाव ळनबाळकर 
दौंड पाटस, रावर्र्ांव, यवत. 
हवलेी उरळी कांिन, थेऊर, वाघोली 
ाोर नसरापरु, वळूे 
परंुदर 
(सासवड) 

सासवड, पळरिे, चावडी 
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चशरुर 
चशरुर, रांजनर्ाव र्र्पती, टाकळीहाजी, मलठर्, 
पाबळ, तळेर्ाव ढ., न्हावरा.  

पेरु औरंर्ाबाद 

औरंर्ाबाद दौलताबाद, कांिनवाडी, करमाड, चिकलठार्ा, हासुगल 
वजैापरु वजैापरू, महालर्ाव, नार्मठार्, बोरसर 
रं्र्ापरू हासुगल, डोनर्ाव 
सोयर्ाव सोयर्ाव 

पेरु जालना 

घनसावरं्ी चतथगपरूी, घनसावर्ी, आंतरवाली टेंाी 
मंठा मंठा, तळर्ी, ढोकसाळ, पांर्री (र्ो) 

जालना 
रामनर्र, जालना (श), वाघुळ (ज.), नेर, सेवली, 
पािनवडर्ाव 

जाफ्राबाद वरुड (ब.ु), जाफराबाद, माहोरा, कंुाारझारी, टेंारु्ी 

ाोकरदन 
ळपपळर्ांव (रे.), आन्वा, केदारखेडा, धावडा, ाोकरदन, 
हसनाबाद  

आंबड धनर्र ळपपरी, सुखापरूी 
बदनापरु बदनापरु, दाााडी, शेलर्ाव, रोषर्र्ाव, बावर्ी पांर्री 

पेरु बीड आष्ट्टी कडा, दौला वडर्ाव, ळपपळा 

पेरु उ्मानाबाद 

उ्मानाबाद 
उ्मानाबादश., उ्मानाबादग्रा., बेंबळी, केसेर्ाव, 
पाडोळी, तेर, ढोकी, जार्जी 

तुळजापरू 
तूळजापरू, सावरर्ाव, सलर्राचद, ईटकळ, जळकोट, 
मंर्रुळ, नळदुर्ग 

ामू ामू, वालवड, अंाी, ईट 
परंडा परंडा, आस,ु जवळा चन., आनाळा, सोनारी 
उमरर्ा उमरर्ा, दाळळब, नारंर्वाडी, मुळज, मुरुम 
वाशी वाशी, तेरखेडा, पारर्ाव 
लोहारा लोहारा, माकर्ी,जवेळी 

पेरु सोलापरू 

उ.सोलापरू माडी 
द.सोलापरू मंदू्रप, ळविरू 

बाशी 
बाशी, आर्ळर्ांव, पांर्री,नारी, खांडवी, पानर्ाव, सुडी, 
वरैार्, उपळे, दु.र्ौडर्ाव. 

अक्कलकोट 
अक्कलकोट, जऊेर, तडवळ, करजर्ी, दुधनी, 
मैंदर्ी,वार्दरी, िपळर्ाव, चकर्ी 

मोहोळ 
मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेनुर, सावळेश्वर, 
टाकळीचसकंदर. 

माढा 
माढा, दारफळ, रोपळे, म्हैसर्ांव, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, 
मोडळनब,लऊळ. 

करमाळा 
करमाळा, जऊेर, उंमरड, केतूर, केम, कोटी, 
अजूगननर्र,सालस े
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पंढरपरू 
पंढरपरू, ांडीशेर्ांव, ााळवर्ी, करकंब, पटकुरोली, 
पळूुज, िळे, तुंर्त, कासेर्ांव 

सांर्ोला 
सांर्ोला, चशवरे्, जवळा, हत्तीद, सोनंद, कोळा, नाझरा, 
महुद(ब.ु), संरे्वाडी 

मंर्ळवढेा 
मंर्ळवढेा, बोराळे, अंधळर्ाव, ाोस,े हुलजतंी, मरवडे, 
मारापरू.  

पेरु जळर्ांव 

िाचळसर्ांव 
बहाळ, मेहूर्बारे, िाळीसर्ाव, हातले,खडकी ब,ु 
तळेर्ाव. 

पािोरा  पािोरा, नांद्रा, वरखेडी ब.ु ळपपळर्ांव ब.ु. 
जळर्ाव जळर्ाव , आसोदा, ाोकर, ळपप्राळा, नचशराबाद, म्हसावद 
रावरे एनपरु 
मुक्ताईनर्र अंतुली 

अमळनेर 
अमळनेर, चशरूड, नर्ाव, पातोंडा, अंमळर्ाव, मारवड, 
ारवस, वावडे 

पारोळा पारोळा, शेवाळे, िोरवड, तामसवाडी, बहादरपरु. 
एरंडोल एरंडोल, उत्रार्, कासोदा 
धरर्र्ाव धरर्र्ाव 
जामनेर जांमनेर, नेरी, मालदाााडी, फत्तेपरु, शेदूर्ी, वाकडी 

पेरु सांर्ली 
चमरज मालर्ाव, कवलापरू, चमरज, आरर् 
जत संख 

5 

काजू कोल्हहापरू 

शाहूवाडी आंबा, करंजफेर्, ाेडसर्ाव, मलकापरु 
राधानर्री राधानर्री, कसबातारळे, राशीवडे ब.ु 
र्र्नबावडा र्र्नबावडा, साळवर्. 
र्डळहग्लज महांर्ाव, नेसरी 
ादूरर्ड कडर्ांव, करडवाडी, ळपपळर्ाव, कूर, र्ारर्ोटी 
आजरा आजरा, मचलगे्र, र्वसे, उत्तरु 
िंदर्ड िंदर्ड, नार्नवाडी, मार्र्ांव, तुकेवाडी, हेरे, कोवाड 
कार्ल कापशी 

काजू र्नाचर्री 

र्नाचर्री 
र्नाचर्री, खेडशी, पावस, जयर्ड, फर्सोप, कोतवडे, 
मालर्ुंड, तरवळ, पाली 

मंडर्र्ड मंडर्र्ड, म्हाप्रळ,देव्हारे 

दापोली 
दापोली, बरुोडी, दााोळ, आंजली, वाकवली, पालर्ड, 
वळेवी 

खेड खेड, चशशी,आंबवली, कुळवडंी, ाररे्, लवले, धामरं्द 

चिपळूर् 
चिपळूर्, खडी, मार्गताम्हाने, रामपरू, वहाळ, सावडे. 
आसुडे कळकवरे्, चशरर्ाव 

र्ुहार्र र्ुहार्र, तळवली, पाटपन्हाळे, आबलोली,हेदवी 
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संर्मेश्वर 
कडवई, माखजर्, मुरवड, फर्सवरे्, आंर्ोली, 
कोंडर्ाव, देवळे, देवरुख, तुळसर्ी, मााळे, फुर्ुश, तेये 

लांजा लांजा, ाांबडे, पनुस, साटवली, चवलवडे 

राजापरू 
राजापरू, कोंडेसौंदळ, जतैापरू, कंुावडे,नाते, ओर्ी, 
पािल, सोंदळ 

काजू ळसधुदुर्ग 

देवर्ड देवर्ड, चशरर्ाव, पडेल, पाटर्ाव, चमठबाव, बापडे 
कर्कवली कर्कवली, फोंडा, नांदर्ाव, सांर्व,े तळेरे, वार्दे. 
कुडाळ कुडाळ, कडावल, कसाल, मानर्ांव, ळपर्ोळी, वालावल 
मालवर् आंबरेी, पेंडूर, पोईप, श्रावर्, आिरा, मालवर्, मसुरे 
सावतंवाडी सावतंवाडी, बांधा, मधुरा, आजर्ाव, आंबोली 
दोडामार्ग तळकट, ाेडशी. 
वेंर्ुला वेंर्ुला, चशरोडा, म्हापर्, वटेोरे. 
वाैववाडी वाैववाडी, येडर्ाव, ाईुबावडा 

काजू रायर्ड 

मार्र्ाव मार्र्ाव, नवापरू, र्ोरेर्ाव, लोर्ारे, चनजामपरू 
रोहा रोहा, िनेरा, कोलाड, नार्ोठरे् 
महाड महाड, बीरवाडी, नाते, करंजाळी, खरवली, तुडोल 
पेर् पेर्, हमरापरू, वाशी, कास,ू कामाली 
मुरुड मुरुड, नादर्ाव, बोली 
कजगत कजगत, नेरळ, कडाव, कळंब, कशेळै 
खालापरू िोक, वावोशी, खोपोली 
पनवले पनवले, पोयंज,े ओवळे, कनाळा, तळोज,े मोरब े
तळा तळा, मेंढा 
सुधार्ड पाली, आतोने, जांाळूपाडा 
पोलादपरू पोलादपरू, कोंडवी, वाकर् 
म्हसळा म्हसळा, खामर्ाव 
श्रीवधगन श्रीवधगन, वाळवटी, बोलीपंितन 

काजू ठारे् अंबरनाथ र्ोरेर्ाव 

काजू पालघर 

डहार् ू कासा, सायवन  
वाडा कोने 
जव्हार जव्हार, साखरशेत 
चवक्रमर्ड चवक्रमर्ड, तलवाडा 
मोखाडा मोखाडा, खोडाळा 

काजु नाचशक 
त्र्यंबकेश्वर हरसुल, वळंुेज,े त्र्यंबकेश्वर 
सुरर्ार्ा सुरर्ार्ा, उंबरठार्, बाऱहे, बोरर्ाव, मनखेड 
पेठ पेठ, जोर्मोडी, कोहोर 

6 केळी जळर्ांव 
जळर्ांव ळपप्राळा, ाोकर, म्हसावद, नचशराबाद, जळर्ाव, आसोदा 
ासूावळ ासुावळ, वरर्र्ांव, कु-हे प्र . न., ळपपळर्ांव (ब.ु) 



शासन चनर्गय क्रमांकः चवमायो 2018/प्र.क्र.111/13 अे  

               पृष्ट्ठ 74 पैकी 24  

मुक्ताईनर्र मुक्ताईनर्र, अंतली, घोडसर्ांव, कु-हा 

रावरे 
रावरे, खानापरू, ऐनपरू, खीडी (ब.ु), ळनाोरा (ब.ु), ळखरोंदा, 
सावदा 

यावल यावल, चकनर्ांव, साकळी, बामर्ोद, ाालोदा, फैजपरू 
बोदवड नाडर्ांव,बोदवड, करंजी  

अंमळनेर 
अंमळनेर, नर्ाव, पातोंडा, अमंळर्ाव, मारवाड, चशरूड, 
ारवस, वावडे. 

िोपडा 
िोपडा, र्ोरर्ांवले, िहाडी, हातेड, अडावद, धानोरा प्रा., 
लासूर. 

धरर्र्ांव सोनवद, धरर्र्ांव, साळवा, ळपप्री, िांदसर, पाळधी 
एरंडोल एरंडोल, चरर्र्र्ांव, उत्रार् (र्ृह), कासोदा 
ाडर्ांव ाडर्ांव, कजर्ांव, कोळर्ांव, आमडदे 

जामनेर 
जामनेर, नेरी, मालदाााडी, पहूर, शेंदूर्ी, तोंडापरू, 
फत्तेपरू, वाकडी 

िाळीसर्ांव 
िाळीसर्ांव, चशरसर्ाव, बहाळ, मेहुर्ाबारे, हातले, 
तळेर्ाव, खडकी (ब.ु) 

पािोरा 
पािोरा, नांद्रा, कु-हाड (ब.ु), नर्रदेवळा, र्ाळर्, वरखेडी 
(ब.ु), ळपपळर्ांव. 

पारोळा पारोळा, शेळाव,े िोरवड, तामसवाडी, बहादरपरू 

केळी बलुढार्ा 

बलुढार्ा बलुढार्ा 

मोताळा 
बोराखेडी, मोताळा,  ळपपरी र्वळी,  ळपपळर्ांव देवी, 
 धामनर्ांव बढे. रोहीर् खेड 

जळर्ांव जा. जळर्ांव (जा.), जामोद 
चिखली मेरा खु. 
संग्रामपरू बावनपीर, सोनाळा, संग्रामपरु  
खामर्ांव  चहवरखेड, काळेर्ांव. वझर, लाखर्वाडा,चप. राजा 
मेहकर डोर्र्ाव, चहरवा आश्रम, वरवडं, जानेफळ, ना. दत्तापरू  

केळी नांदेड 

नांदेड तरोडा (ब.ु), तुप्पा, वसरर्ी, ळलबर्ांव, चवष्ट्र्पूरुी 
अधापरू अधापरू, दााड, मालेर्ांव 
मुदखेड मुदखेड, मुर्ट, बारड 
हादर्ांव हादर्ांव, तामसा, मनाठा, आष्ट्टी 
लोहा शेवडी बा. 
ाोकर ाोकर 
देर्लूर मरखेल, हारे्र्ांव 
चकनवट चकनवट, बोघडी 

केळी ळहर्ोली 
बसमत बसमत, आंबा, हयातनर्र, चर्रर्ांव, हट्टा, कुरंदा, टेंारु्ी 
कळमनुरी डोंर्रकडा, वांरर्ाफाटा 
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केळी नंदूरबार 

नंदूरबार नंदूरबाद, धानोरा, खोंडामळी, आष्ट्टे 

शहादा 
शहादा, प्रकाशा, कलसाडी, म्हसावद, ब्राम्हर्परूी, 
वडाळी, असलोद, सारंर्खेडा. 

नवापरू चवसरवाडी. 
तळोदा तळोदा, बोरद, प्रतापपरू. 
अक्कलकुवा अक्कलकुवा, खापर 

केळी धुळे 

धुळे 
धुळे ( शहर ), चशरुड, बोरकंुड, आवी, सोनचर्र, नर्ांव 
(ब.ु), फार्रे्, मुकटी, धुळे ( ग्रामीर् ) कुसुबा, नेर (म.), 
लामकनी  

ळशदखेडा 
ळशदखेडा,  चिमठारे्, शेवाडे, खलारे्, नरडारे्, बटेावद, 
वषी, दोंडाईिा, चवखरर्, चवरदेल. 

साक्री 
साक्री, कासारे, म्हसदी (प्रा.), दुसाने, चनजामपरू, 
ब्राम्हर्वले, ळपपळनेर, दहीवले, कुडाशी, उमरपाटा. 

चशरपरू 
चशरपरू, बोराडी, अथे, जवखेडे, होळेनाथे, थाळनेर, 
सांर्वी  

केळी सांर्ली 

चमरज 
चमरज, मालर्ाव, सांर्ली, बधुर्ाव, कसब-े 
चडग्रज,कवलापरु, आरर् 

कडेर्ांव कडेर्ांव, ळििर्ी 

वाळवा 
वाळवा, पेठ, इ्लापरू, कुरळप, कासेर्ांव, तांदूळवाडी, 
कामेरी, बहे, 
कोरर्ांव, आष्ट्टा, ताकारी 

चवटा ााळवर्ी 
पलूस पलूस, कंुडल, चालवडी, अंकलखोप 
जत जत, डफळापरू 
तासर्ाव तसर्ाव, चवसापरु , येळावी 
खानापरु चवटा, ााळवर्ी 

केळी सोलापरू 

उ. सोलापरू चत-हे, वडाळा, माडी 
द. सोलापरू बोरामर्ी, मु्ती, वळसंर्, मंदू्रप, ळविरू, ळनबर्ी, होटर्ी 

बाशी 
बाशी, खांडवी, आर्ळर्ांव, पांर्री, पानर्ावं, सुडी, वरैार्, 
नारी, उपळे दुमाला, र्ौडर्ांव 

अक्कलकोट 
अक्कलकोट, जऊेर, तडवळ, करजर्ी, दुधनी, मैदरर्ी, 
वाघदरी, िपळर्ांव, चकर्ी 

मोहोळ 
मोहोळ, नारखेड, शेटफळ, पेनुर, वाघोली, कामटी ( ब.ु), 
सावळेश्वर, टाकळी चसकंदर 

माढा 
माढा, दारफळ, रोपळे, म्हैसर्ांव, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, 
रांझर्ी, मोडळनब, लऊळ 

करमाळा 
करमाळा, जऊेर, उमरड, कोटी, केतूर, केम, अजुगननर्र, 
सालस े
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पंढरपरू 
पंढरपरू, ांडीशेर्ांव, ााळवर्ी, करकंब, पटकुरोली, 
पळूुज, िळे, तुंर्त, कासेर्ांव 

सांर्ोला 
सांर्ोला, चशवरे्, जवळा, हात्तीद, सोनंद, कोळा, नाझरे, 
महुद (ब.ु), संरे्वाडी 

माळचशरस 
माळचशरस, इ्लामपरू, अकलूज, लवरं्, म्हाळंूर्, 
चपलीव, वळेापरू, नातेपतेु, दहीर्ांव, सदाचशवनर्र 

मंर्ळवढेा 
मंर्ळवढेा, बोराळे, आंधळर्ाव, ाोस,े हुलजतंी, मरवडे, 
मारापरू.  

केळी परार्ी 

परार्ी पेडर्ाव, ळसर्र्ापरू 
रं्र्ाखेड रं्र्ाखेड, महातपरुी 
सोनपठे सोनपठे, आवलर्ाव 
पाथरी पाथरी 
मानवत मानवत, केकरजवळा 
ळजतूर ळजतूर, बोरी 

केळी परेु् 

दौंड यवत 
आंबरे्ाव घोडेर्ाव, कळंब, मंिर, पारर्ाव  

बारामती 
वडर्ाव ळनबाळकर, बारामती,   मालेर्ाव, पर्दरे, 
माळेर्ाव ब.ु 

जुन्नर 
जुन्नर, नारायर्र्ाव, ओतरू, चनमर्ावसावा, बले्हहे, वडर्ाव 
आनंद, ळडर्ोरे, राजूर, आपटाळे 

इंदापरू 
इंदापरू, बावडा, चार्वर्, सर्सर, चनमर्ाव केतकी, 
लोर्ी देवकर, काटी, अंथुरे् 

खेड आळंदी 
हवलेी हडपसर, ऊरळी कािंन, थेऊर 

चशरुर 
चशरुर, रांजर्र्ाव र्र्पती, टाकळी हाजी, मलठर्, 
पाबळ, कोरेर्ाव चामा, तळेर्ाव ढंमढेरे, वडर्ाव रासाई, 
न्हावरा 

केळी सातारा 

कोरेर्ाव रचहमतपरू 
खटाव मायर्ी 
वाई वाई, ओझडे, सुरुर, धोम, पसरर्ी, ाईुज, पािवड 
फलटर् आस,ू तरडर्ाव, होळ 
मार् मलवडी 
कराड कोळे, सुपने, उबं्रज  

केळी लातूर औसा चकल्लारी 

केळी अकोला 
अकोट पर्ज, उमरा, अकोलखेड, अकोट 
तेल्हहारा तेल्हहारा, माळेर्ाव बाजार, चहवरखेड, अडर्ांव (ब.ु) 
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केळी उ्मानाबाद 

उ्मानाबाद 
उ्मानाबाद (श.), उ्मानाबाद (ग्रा.), बेंबळी, केशेर्ाव, 
पाडोळी, तेर, ढोकी, जार्जी 

तुळजापरू 
ईटकळ, सावरर्ाव, सलर्रा, मंर्रुळ, जळकोट, नळदुर्ग, 
तुळजापरू. 

ामू ामू, वालवड, मार्केश्वर, अंाी, ईट 
परंडा परंडा, आस,ु जवळा चन, आनाळा, सोनारी 
कळंब कळंब, इटकूर, येरमाळा, मोहा, चशरढोर्, र्ोंचवदपरू 
उमरर्ा उमरर्ा, दाळींब, नारंर्वाडी, मुळज, मुरुम 
वाशी वाशी, तेरखेडा, पारर्ाव 
लोहारा लोहारा, माकर्ी, जवेळी 

केळी कोल्हहापरू 

पन्हाळा कळे 
हातकरं्र्ले हातकरं्र्ले, वडर्ाव 
चशरोळ नांदर्ी, जयळसर्परू 
र्र्नबावडा र्र्नबावडा, साळवर् 
करवीर मुडळशर्ी 
कार्ल कार्ल 

केळी औरंर्ाबाद 

पैठर् पैठर्, लोहर्ाव, ळपपळवाडी पी..  
रं्र्ापरू वाळूज, शेंदुरवाडा, रं्र्ापरू 
सोयर्ाव सोयर्ांव, बनोटी, सावळदबारा 

कन्नड 
कन्नड, चिखलठार्, िापानेर, ळििोली, करंजखेडा, 
देवर्ावरंर्ारी, देवर्ावई, चपशोर 

चसल्लोड आमठार्ा 
वजैापरु नार्मठार्,   

केळी अमरावती 
अिलपरू अिलपरू, पथ्रोट, परतवाडा, परसापरू 
अंजनर्ाव 
सुजी 

अंजनर्ांव, ांडारज, चवचहर्ांव, सातेर्ांव, कापसूतळर्ी, 
कोकडा, िौसाळा, चनमखेड बाजार, टाकरखेडा 

केळी जालना 

अंबड अंबड, वडी र्ोद्री 

घनसावरं्ी 
चतथगपरुी, कंुाार ळपपळर्ाव, घनसावरं्ी, रार्ीउिेर्ाव,  
जाम समथग , आ. टेंाी, राजनी 

जालना जालना, शेवळी नेर, पािनवडर्ाव 
परतरू परतरू, आष्ट्टी, श्रीष्ट्टी, वाटूर, सातोना (ब.ु) 

केळी वधा सेल ू झडशी  

केळी बीड 

केज केज,हनमंत ळपपरी, नांदूरघाट 
बीड राजूरी ( न. ), नेकनूर, िौसाळा 
चशरुर ( का ) ळततरवनी 
रे्वराई जातेर्ांव 
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माजलर्ाव 
माजलर्ांव, रं्र्ामसला, चकट्टीआडर्ांव, तालखेड, 
चनत्रडु, ळददु्रड 

अंबाजोर्ाई लोखंडी सावरर्ांव 
धारूर धारूर, तेलर्ाव 

केळी ठारे् 

शहापरू शहापरू, चकन्हवली, वाळशद, डोळखांब, खडी 
मुरबाड मुरबाड, धसई, न्याहाडी, डेहरी, सरळर्ांव 
कल्हयार् चटटवाळा, नांदर्ांव 

चावडंी 
चावडंी -1, चावडंी - 2, पडघा, आनर्ाव, चदघाशी, 

खारबाव 
अंबरनाथ बदलापरू, र्ोरेर्ांव, कंुााली, अंबरनाथ 

केळी पालघर 

पालघर पालघर, बोईसर, तारापरू, मनोर, सफाळे, आर्रवाडी 
डहार् ू डहार्,ू ळििर्ी, सायवन, कासा, मल्हयार् 
वसई वसई, चवरार, माचनकपरू, चनमगळ, आर्ाशी, मांडवी 
वाडा वाडा, कंिाड, कोने, कुडूस 
जव्हार जव्हार, साखरशेत 
चवक्रमर्ड चवक्रमर्ड, तलवाडा 

  कजगत कजगत , राचशन, ाांबोरा, कोंाळी, चमरजर्ाव, माचह. 
केळी अहमदनर्र शेवर्ाव एरंडर्ाव, िापडर्ाव 
केळी र्नार्ीरी चिपळूर् कळकवरे् 

केळी ळसधुदुर्ग 
सावतंवाडी बांदा, मडुरा 
दोडामार्ग तळकट, ाेडसी 

केळी यवतमाळ 
उमरखेड उमरखेड 
महार्ांव महार्ांव, मोरथ 
पसुद जांब बाजार 

7 

संत्रा अकोला 

बाशी टाकळी राजदंा 
मुतीजापरू कुरूम, हातर्ाव, ळनाा 
अकोट अकोट, उमरा, पर्ज, अकोलखेड 
तेल्हहारा अडर्ाव (ब.ु), तेल्हहारा, चहवरखेड 
पातूर पातूर, आलेर्ाव, बााळुर्ाव 

संत्रा अमरावती 

अमरावती 
अमरावती, वडाळी, बडनेरा, नवसारी,  डबरर्ांव, माहूली 
जहाचर्र, नांदर्ाव पठे. 

ाातकुली ळनाा. 

िांदूर रेल्हव े
िांदूर रेल्हव,े पळसखेड, घुईखेड, आमला चवश्वशे्वर, 
सातेफळ 

धामर्र्ांव 
रेल्हव े

धामर्र्ाव रेल्हव,े ळििाली, ाातकुली, अंजनळसर्ी, मंर्रुळ 
द्तचर्र, दत्तापरू, तळेर्ाव दशासर 
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नांदर्ाव 
खंडेश्वर 

नांदर्ाव खंडेश्वर, दााा, चशवर्ी, रसूलापरू,   मंर्रुळ 
िव्हाळा, पाफळ, लोर्ी, धानोरा र्रुव, माहूलीिोर 

मोशी 
अंबाडा, चहरवखेड, चरद्धपरू, धामर्र्ाव (काटपरू), 
नेरळपर्ळाई, चशरखेड, मोशी. 

वरुड 
वरुड, बनेोदा, पसुला, वाठोडा, लोर्ी,  शेंदूरजना घाट, 
राजोरा बाजार 

चतवसा चतवसा, मोझरी, वऱहा, कुऱहा वरखेड 

िांदूर बाजार 
िांदूर बाजार, ब्राम्हर्वाडा थडी, बलेोरा,करजर्ाव, 
चशरसर्ाव कसबा, तळेर्ाव मोहना 

अिलपरू 
अिलपरू, रासेर्ाव, असतपरू, परसापरू, पथ्रोट, 
परतवाडा 

चिखलदरा चिखलदरा, सेमाडोह, टेंारूसोडा 
अंजनर्ाव 
सुजी 

अंजनर्ाव, ांडारज, चवहीर्ाव, सातेर्ाव,  कापसूतळर्ी, 
कोकडा 

संत्रा बलुढार्ा 

मेहकर 
डोनर्ांव, चहवरा आश्रम, मेहकर, जानेफळ, शे. देशमुख. 
ना. दत्तापरु 

लोर्ार बीबी, अंजनी खुदग, सुलतानपरू, लोर्ार, चहरवड 
खामर्ाव आडर्ाव, लाखनवाडा,  चहवरखेड, काळेर्ांव,वझर 
संग्रामपरू सोनाळा, बावनबीर 
ळसदखेड राजा सेंदुरजन, साखरखेडा, मलकापरु पांग्रा 
देऊळर्ाव 
राजा 

अंढेरा, दे. माही.  

ज. जामोद जामोद 

संत्रा यवतमाळ 

कळंब कळंब, कोठा, सावरर्ाव, जोडमोहा, ळपपळर्ाव  
राळेर्ाव राळेर्ाव, झाडर्ाव. 
पसुद पसुद, जांबबाजार, वरुड 
उमरखेड उमरखेड, मुळावा, ढार्की, चवडुळ, िातारी 
महार्ाव मोरत, र्ुंज, काळी (दौ). 
चदग्रस चदग्रस, कालर्ाव, चतवरी, तूपटाकळी. 
दारव्हा दारव्हा, महार्ांव 
नेर माचर्कवाडा, वटफळी, चशरसर्ांव, मालखेड  
आनी आनी, जवळा. 
बााळुर्ाव घारपळ 

संत्रा वधा 
आवी आवी, रोहना, खरांर्र्ा, वाठोडा. 
कारंजा कारंजा, ठारे्र्ाव, सारवाडी, कन्नमवारग्राम 
आष्ट्टी आष्ट्टी, तळेर्ाव, साहूर 

संत्रा वाचशम वाचशम वाचशम, अर्ळशर्, केकतउमरा, पाडीआसरा, राजर्ाव  
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चरसोड चरसोड, केनवड, ारजहार्ीर, चरठद.  

मालेर्ाव 
मालेर्ाव, मंुर्ळा, करंजी, चकन्हीराजा, चशरपरू, िांडस, 
मेडसी 

मंर्रुळपीर 
मंर्रुळपीर, शेलुबाजार, पोटी, कवठळ, धानोरा, 
पाडीताड 

मानोरा मानोरा, चर्रोली, उमरी ब.ु, कुपटा 

कारंजा 
कारंजा, उंबडा बाजार, कामरर्ाव, धनज ब.ु, पोहा, 
चहवरालाहे, येवता 

संत्रा नार्परू 

नार्परू सोनेर्ाव (लोधी ), वाडी, बोरी, र्ोधर्ी 
कामठी कामठी, वडोदा. 
ळहर्र्ा ळहर्र्ा, कान्होलीवारा, आडेर्ाव, र्ुमर्ांव, टाकळघाट. 
रामटेक देवलापार , रामटेक, मुसेवाडी 
पारचशवर्ी पारचशवर्ी, नवरे्ाव खैरी, आमडी,कन्हान 

काटोल 
काटोल, पारडळशर्ा, येनवा, मेटपाजरा, चरधोरा, 
कोंढाळी. 

नरखेड नरखेड, मोवाड, सावरर्ाव, चाष्ट्र्रू,जलालखेडा, मेंढला. 
सावनेर सावनेर, पाटर् सावरं्ी, केळवद, खापा, वडेर्ाव. 
कळमेश्वर कळमेश्वर, धापेवाडा, मोहपा, तेलकामठी. 
उमरेड पािर्ाव, हेवती, चततुर. 
चावापरू चावापरू, कारर्ांव . मालेवाडा   
कुही चततुर. 

संत्रा 
अहमदनर्र 
  

राहूरी वांबोरी  

नर्र 
कापरुवाडी, केडर्ाव, ळार्ार, नार्ापरु, जऊेर, ळििोडी, 
वाकळी, िास, रुईित्तीसी 

पारनेर वाडेर्व्हार्, चनघोज 
श्रीर्ोंदा बलेवडंी, चिाळा, दैवदैठर्, कोळर्ाव 
कजगत चमरजर्ाव 
नेवासा िांदा, घोडेर्ांव 
पाथडी करंजी, पाथडी, माचर्कदौंडी, चमरी. 

संत्रा ळहर्ोली 

ळहर्ोली 
ळहर्ोली, चडग्रस कराळे,माळचहवरा, खंबाळा, चसरसम 
(ब.ु), नसी, बासंबा 

औंढानार्नाथ औंढानार्नाथ, चशरड, जवळाबाजार, साळर्ा 
सेनर्ाव र्ोरेर्ाव, आजरे्ाव, हट्टा, साखरा 

कळमनुरी 
कळमनुरी, वाकोडी, नांदापरू, आखाडाबाळापरु, 
डोंर्रकडा, वारंर्ाफाटा 

बसमत हायतनर्र, चर्रर्ाव, हट्टा, टेंानुी, अंबा, बसमत, करंुदा 
संत्रा परार्ी परार्ी जांब 
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परु्ा परु्ा, का्नेश्वर 
मानवत मानवत 

संत्रा बीड आष्ट्टी 
आष्ट्टी, कडा, धांमर्र्ाव, दौला वडर्ाव, ळपपळा, 
टाकळळसर्, धानोरा 

संत्रा परेु् चशरुर 
चशरूर, राजर्र्ाव र्र्पती, टाकळी हाजी, मलठर्, 
न्हावरा, पाबळ, तळेर्ाव ढमढेरे 

8 
  
  
  
  

आंबा नाचशक 

ळदडोरी ळदडोरी, उमराळे, ननाशी,  कोदशब,े  कसबवेर्ी.   
त्रंबकेश्वर त्रंबकेश्वर, वळंेज,े हरसलू.  
पेठ पेठ, जोर्मोडी,  कोहोर.  
सुरर्ार्ा सरर्ार्ा, उंबरठार्ा, बा-हे, बोरर्ांव, मनखेड.  
नाचशक पाथडी, मखमलाबाद, माडसांर्वी, सातपरु, चर्रर्ारे 
चसन्नर चसन्नर, डुबरेे, शहा, देवपरु 
कळवर् अाोर्ा 

आंबा बीड 

बीड 
बीड, पाली, नाळवडंी, ळपपळनेर, म्हाळसजवळा, पेडर्ांव, 
राजुरी ( न.), मांजरसुंबा, ळलबा र्रे्श, नेकनूर, िौसाळा, 
राजुरी (न.), ळलबार्रे्श 

पाटोदा थेरला, अंमळनेर, दासखेड, पाटोदा 

आष्ट्टी 
कडा, धामर्र्ाव, दौलावडर्ाव, आष्ट्टी, टाकळळसर्, 
धानोरा, ळपपळा 

केज 
केज, होळ, युसुफ वडर्ाव, बनसारोळा, हा. ळपपरी, 
नांदुरघाट, चवडा. 

चशरुर (का.) चशरुर (का.), रायमोहा, ळततरवनी  

अंबाजोर्ाई 
लोंखडी सावरर्ांव, बदापरू, म. घाटनांदुर, पाटोदा, 
अंबाजोर्ाई, ममदापरू 

माजलर्ाव 
माजलर्ाव, रं्र्ामसला, ळददु्रड, चनत्रडु, तालखेड, चकट्टी 
आडर्ाव  

रे्वराई रे्वराई, िंकलांबा, मादळमोही, पािेर्ाव,तलवडा, रेवकी 
धारूर धारूर ,मोहखेड, तेलर्ाव 
वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव (ब.ु) 
परळी (व.ै) परळी (व.ै), चसरसाळा,नार्ापरु, धमापरुी, ळपपळर्ाव र्ाढे 

आंबा सोलापरू 

उ. सोलापरू चत-हे, वडाळा, माडी 
द. सोलापरू बोरामर्ी, मु्ती, वळसंर्, मंदू्रप, ळविरू, ळनबर्ी, होटर्ी 

बाशी 
बाशी, खांडवी, आर्ळर्ांव, पांर्री, पानर्ांव, सुडी, वरैार्, 
नारी, उपळे दुमाला, र्ौडर्ांव 

अक्कलकोट 
अक्कलकोट, जऊेर, तडवळ, करजर्ी, दुधनी, मैदरर्ी, 
वाघदरी, िपळर्ांव, चकर्ी 

मोहोळ 
मोहोळ, नारखेड, शेटफळ, पेनुर, वाघोली, कामटी ( ब.ु), 
सावळेश्वर, टाकळी चसकंदर 
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माढा 
माढा, दारफळ, रोपळे, म्हैसर्ांव, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, 
रांझर्ी, मोडळनब, लऊळ 

करमाळा 
करमाळा, जऊेर, उमरड, कोटी, केतूर, केम, अजुगननर्र, 
सालस े

पंढरपरू 
पंढरपरू, ांडीशेर्ांव, ााळवर्ी, करकंब, पटकुरोली, 
पळूुज, िळे, तुंर्त, कासेर्ांव 

सांर्ोला 
सांर्ोला, चशवरे्, जवळा, हात्तीद, सोनंद, कोळा, नाझरे, 
महुद (ब.ु), संरे्वाडी 

माळचशरस 
माळचशरस, इ्लामपरू, अकलूज, लवरं्, म्हाळंूर्, 
चपलीव, वळेापरू, नातेपतेु, दहीर्ांव, सदाचशवनर्र 

मंर्ळवढेा 
मंर्ळवढेा, बोराळे, आंधळर्ाव, ाोस,े हुलजतंी, मरवडे, 
मारापरू.  

आंबा अहमदनर्र 

अहमदनर्र कापरूवाडी, वाळकी 

पारनेर 
पारनेर, ााळवर्ी, वाडेर्व्हार्, सुपा, टाकळीढोकेश्ववर, 
पळशी 

श्रीर्ोंदा बलेवडंी, श्रीर्ोंदा 
जामखेड जामखेड, अरर्र्ांव, नान्नज, नायर्ाव, खडा 
शेवर्ाव बोधेर्ांव, िापडर्ांव 

पाथडी 
पाथडी, माचर्कदौन्डी, टाकळीमानुर, कोरडर्ांव, करंजी, 
चमरी 

नेवासा नेवासा (ब.ु), नेवासा(खु.), सलावतपरू, िांदा 
श्रीरामपरू श्रीरामपरू, टाकळीाान, बलेापरू, उंदीरर्ाव   
कोपरर्ाव रवदें, कोपरर्ाव, दहेर्ाव बोलका, सुरेर्ाव, पोहेर्ाव 
कजगत कजगत , राचशन, ाांबोरा, कोंाळी, चमरजर्ाव, माचह. 
राहुरी वांबोरी, देवळाली प्र., सात्रळ, ताहाराबाद, राहुरी 

आंबा औरंर्ाबाद 

औरंर्ाबाद 
िौका, कांिनवाडी, चित्तेळपपळर्ाव, करमाड, लाड 
सांर्वी,  चिखलठार्ा, हरसलू 

फुलंब्री फुलंब्री, आळंद, वडोदबाजार, चपरबावडा 

पैठर् 
पैठर्, ळपपळवाडी पी., बालानर्र, लोहर्ाव, नांदर, 
ढोरकीन, बोडकीन 

वजैापरू 
वजैापरू, खंडाळा, लाडर्ांव, चशरुर, लोर्ी (खु), 
महालर्ाव, चशवूर 

रं्र्ापरू 
रं्र्ापरु, तुरकाबाद, मांजरी, शेंदुरवाडी, डोंनर्ाव स, 
चस.वडर्ाव 

खुलताबाद वरेुळ, बाजारसावर्ी, सुलतानपरू.  
चसल्लोड बोरर्ाव बा, अळजठा, आंाई, आमठार्ा, र्ोळेर्ाव, चसल्लोड 

कन्नड 
िापानेर, चपशोर, ळििोली, चिकलठार्ा, नािनवले, 
करजखेडा, कन्नड 
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आंबा जालना 

जालना 
वाघुळ (जा.), रामनर्र, शेवळी, पािन वडर्ाव, जालना 
ग्राचमर्, नेर, थेवळी, जालना (श) 

बदनापरु शेलर्ांव, दाााडी, बावरे्पांर्री, रोषर्र्ाव, बदनापरु 
मंठा ढोकसाळ, तळर्ी, पांर्री (र्ो.), मंठा 

ाोकरदन 
ाोकरदन, राजूर, ळपपळर्ाव (रे.), हसनाबाद, आन्वा, 
चसपोरा (बा.), धावडा, केदारखेडा, 

घनसांवर्ी घनसावरं्ी, चतथगपरुी, कंुाारळपपळर्ाव, रार्ीउिेर्ावं 

आंबड 
आंबड, वडीग्रोदी, धनर्र ळपपरी, जामखेड, रोचहलार्ड, 
सुखापरूी 

परतरू आष्ट्टी, श्रीष्ट्टी, परतुर, वाटुर 
जाफराबाद टेंारु्ी, कंुाारझरी, वरुड (ब.ु), जाफराबाद, माहोरा 

आंबा लातूर 

लातूर 
बााळर्ाव, लातूर, हरर्ूळ (ब.ु), कासार खेडा, र्ातेर्ाव, 
तांदुळजा, ळििोली (ब.ु), मुरुड, चिकुडा 

रेर्ापरू पानर्ांव, कारेपरू 

औसा 
औसा, लामजना, चकचनथोट, मातोळा, ाादा, बलेकुड, 
वलेपरू 

अहमदपरू अहमदपरू, कीनर्ाव, आधंोरी, चशरुर ताजबदं, हाडोळती 
िाकूर िाकूर, शेळर्ाव, नळेर्ाव, वडवळ नार्नाथ, झरी (ब.ु) 
जळकोट जळकोट 

चनलंर्ा 
चनलंर्ा, पार्ळििोली,आंबलुर्ा (ब.ु), कासारचसरसी, 
मदनसुरी, औरादशहाजानी, कासार बालकंुदा 

देवर्ी देवर्ी 
चश. अनंतपाळ चशरुरअनंतपाळ  
उदर्ीर हेर, देवजगन, नळर्ीर, नार्लर्ाव. उदर्ीर, मोघा 

आंबा उ्मानाबाद 

उ्मानाबाद 
उ्मानाबाद (श.), उ्मानाबाद (ग्रा.), बेंबळी, केशेर्ाव, 
पाडोळी, तेर, ढोकी, जार्जी 

तुळजापरू 
ईटकळ, सावरर्ाव, सलर्रा, मंर्रुळ, जळकोट, नळदुर्ग, 
तुळजापरू. 

ामू ामू, वालवड, मार्केश्वर, अंाी, ईट 
परंडा परंडा, आस,ु जवळा चन, आनाळा, सोनारी 
कळंब कळंब, इटकूर, येरमाळा, मोहा, चशरढोर्, र्ोंचवदपरू 
उमरर्ा उमरर्ा, दाळींब, नारंर्वाडी, मुळज, मुरुम 
वाशी वाशी, तेरखेडा, पारर्ाव 
लोहारा लोहारा, माकर्ी, जवेळी 

आंबा सांर्ली 
चमरज चमरज, मालर्ाव, आरर्, कवलापरु 
चशराळा चशराळा, कोकरुड, चशरसी, सार्ाव,मांर्ले,आरळा, 
वाळवा कुरळप 
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आटपाडी आटपाडी, चदघंिी, खरसुंडी 
पलूस पलूस 
जत जत, उमदी, माडग्याळ, शेर्ांव 
तासर्ांव तासर्ांव, सावळज, मरे्राजूरी, चवसापरू, येळावी, मांजडे 
खानापरू खानापरू, चवटा, लेंर्रे, ााळवर्ी, करंज े 
कडेर्ाव कडेर्ाव, नेवरी,वांर्ी,ळििर्ी 

आंबा परेु् 

दौंड रावर्र्ाव 
आंबरे्ाव घोडेर्ाव,  आंबरे्ाव, कळंब, मंिर, पारर्ाव, ळडाा 

ाोर 
चककवी, वळूे, ाोर, ाोलावडे, आंबवडे, संर्मनेर, 
नसरापरु, चनर्ुडघर 

जुन्नर 
जुन्नर, नारायर्र्ाव, आपटाळे, वडर्ाव आनंद, बले्हहे, 
राजुर, ळडर्ोरे, चनमर्ावसावा, ओतूर 

मावळ वडर्ाव, खडकाळा, तळेर्ाव दाााडे, चशवरे् 

खेड 
िाकर्, राजर्ुरुनर्र, कनेरसर, वाडा, कुडे ब.ु, कडूस, 
पाईट,  ळपपळर्ाव तफे खेड, आळंदी 

हवलेी खेडचशवापरू, खडकवासला, ाोसरी, कोथरुड, थेऊर 

चशरुर 
चशरुर, रांजर्र्ाव र्र्पती, टाकळी हाजी, मलठर्, 
पाबळ, कोरेर्ाव चामा, तळेर्ाव ढंमढेरे, वडर्ाव रासाई, 
न्हावरा 

वले्हहा  वले्हहा, पानसेत, आंबवरे्, ओझर, ळवझर 
मुळशी पौड, माले, थेरर्ाव, घोटावडे, मुठा, चपरंर्ुड 
बारामती बारामती, माळेर्ाव ब.ु, पधंरे, वडर्ांव चन.. 

इंदापरु 
चार्वर्, लोर्ीदेवकर,बावडा,चनमर्ांव केतकी, अंथुरे्, 
काटी 

सासवड 
(परंुदर) 

चावडी, सासवड 

आंबा कोल्हहापरू 

पन्हाळा कोडोली, बारजारु्ांव, कळे 

राधानर्री 
आवळी (ब.ु), कसबा तारळे, राधानर्री, सरवडे, 
कसबावाळव,े राशीवडे (ब.ु) 

ादुरर्ड ळपपळर्ाव, कडर्ांव, करडवाडी, र्ारर्ोटी, कुर 

र्डळहग्लज 
र्डळहग्लज, महार्ांव, नेसरी, कडर्ाव, हलकर्ी, 
कसबानुल 

िंदर्ड 
कोवाडा, िंदर्ड, नार्नवाडी, मार्र्ाव, पोवाड, 
तुकेवाडी, हेरे 

र्र्नबावडा र्र्नबावडा, साळवर् 
करवीर सांर्रुळ, हळदी, इ्पलुी 
कार्ल कार्ल, चसध्दनेली, केनवडे, कापशी, खडकेवाडी, मुरर्ुड 
आजरा आजरा, र्ौस,े मचलगे्र, उत्तरु 
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आंबा नंदुरबार 

नवापरू नवापरू, चवसरवाडी 
अक्कलकुवा अक्कलकुवा, खापर, मोरबा, मोलर्ी, दाब, वळफळी 
तळोदा प्रतापपरू 
अक्रार्ी रोषमाळ, िलुवड, खंुटामोडी, तोरर्माळ. 

आंबा बलुढार्ा ळसदखेड राजा ळसदखेडराजा 

आंबा जळर्ाव 

जळर्ाव जळर्ाव, आसोदा, म्हासावद 

जामनेर 
जामनेर, नेरी, मालदाााडी, पहूर, शेदूर्ी, तोंडापरु, 
फत्तेपरु, वाकडी 

िाळीसर्ाव 
मेहूर्बारे, िाळीसर्ाव, चशरसर्ाव, बहाळ, हातले, 
खडकी ब.ु तळेर्ाव  

आंबा परार्ी 
परार्ी जांब , ळपर्ळी, 
परु्ा का्नेश्वर, िडुवा, चलमला 
मानवत मानवत, केकरजवळा 

आंबा नांदेड 
अधापरु मालेर्ाव, दााड 
मुखेड मुक्रमाबाद 

आंबा ठारे् 

अंबरनाथ अंबरनाथ, बदलापरु, र्ोरेर्ाव, कुााली 
शहापरु शहापरु, चकन्हवली, वाळशद, डोळखांब, खडी 
चावडंी आनर्ाव, पडघा, चदघाशी,खारबाव 
मुरबाड मुरबाड, घसई,न्याहाडी, देहरी,सरळर्ाव 
कल्हयार् चटटवाळा, नडर्ाव 

आंबा पालघर 

पालघर पालघर, बोईसर, तारापरु,सफाळा,आर्रवाडी, मनोर 
डहार् ू डहार्,ू ळििर्ी, मल्हयार्, सायवन, कासा 
वसई वसई, चवरार, माचनकपरू, चनमगळ, आर्ाशी, मांडचव 
वाडा वाडा कंिाड,कुडूस, कोने 
तलासरी तलासरी, झरी 
चवक्रमर्ड चवक्रमर्ड,तलवाडा 
जव्हार जव्हार, साखरखेत 
मोखाडा मोखाडा, खोडाळा 

आंबा र्नाचर्री 

र्नाचर्री 
र्नाचर्री, खेडशी, पावस, जयर्ड, फर्सोप, कोतवडे, 
मालर्ुंड, पाली, तरवळ 

मडंर्र्ड म्हाप्रळ, मडंर्र्ड, देव्हारे 

दापोली 
दापोली, बरुोडी, दााोळ, आजंले, वाकवली, पालघर, 
वळेवी, पालर्ड  

राजापरू 
जतैापरू, कुावडे, नाते, राजापरु,कोंडाव ेतफे सौंदळ, 
ओर्ी, पािळ, सोंदळ 

र्ुहार्र र्ुहार्र, हेदवी, तळावली, पाटान्हाळे, आबलोली, 
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संर्मेश्वर 
मााळे, फंुर्ुस, तये, कदवई, माखजन, मुरडव, 
फर्सवरे्, आंर्वली, कोंडर्ाव, देवळे, देवरुख, तुळसर्ी 

लांजा लांजा, ााबडे, पनुस, साटवली, चवलवडे 
खेड खेड, चशशी, आंबवली, कळवडंी, ाररे्, लवले, धामरं्द 

चिपळूर् 
चिपळूर्, खेडी, मार्गताम्हरे्, रामपरू, वहाळ, सावडे, 
आसुडे, कळकवरे्, चशरर्ाव.  

आंबा ळसधूदुर्ग 

देवर्ड देवर्ड, पडेल, पाटर्ाव, चमठबाव, बापडे, चशरर्ाव 
कुडाळ वालावल, कुडाळ, कडावल, कसाल, मार्र्ांव, ळपरु्ळी 
मालवर् आंबरेी, पेंदूर, पोईप, श्रावर्, आिरा, मालवर्, मसुरे 
सावतंवाडी आजर्ाव, सावतंवाडी, बांदा, मडूरा, आंबोली 
वेंर्ूला वेंर्ूला, चशरोडा, म्हापर्, वटेोरे 
कर्कवली कर्कवली, फोंडा, नांदर्ाव, सांर्व,े तळेरे, वाघाडे,  
दोडामार्ग तळकट, ाेडशी 
वाैववाडी वाैववाडी, येडर्ाव, ाईुबावडा 

आंबा रायर्ड 

अचलबार् अचलबार्, पोयनाड, चकचहम, सारळ, िौल, िरी, रामराज 
श्रीवधगन श्रीवधगन, वाळवटी, बोलीपंितन 
पेर् हमरापरू, वाशी, पेर्, कास,ू कामाली 
मुरुड मुरुड, नांदर्ाव, बोली 
उरन उरन, कोप्रोली, जासई 
मार्र्ाव मार्र्ाव, इंदापरू, र्ोरेर्ाव, लोरे्रे, चनजामपरू 
रोहा रोहा, िनेरा, नार्ोठरे्, कोलाड 
महाड महाड, बीरवाडी, नाते, करंजाडी, खरवली, तुडील 
पेर् पेर्, कास,ू कामाली 
कजगत कजगत, नेरळ, कडाळ, कळंब, कशेळे 
खालापरू िौक, वावोशी, खोपोली 
पनवले पनवले, पोयंज,े ओवळे, कनाळा, तळोज,े मोरब े
तळा तळा, मेढ 
सुधार्ड पाली, आतोने, जांाळूपाडा 
पोलादपरू पोलादपरू, कोंडवी, वाकर् 
म्हसळा म्हसळा, खामर्ाव.  

आंबा धुळे 
चशरपरू चशरपरू, बोराडी, अथे, होळनांथे 
साक्री उमरपाटा, कुडाशी 

आंबा 
  

वाचशम 
  

वाचशम केकतउमरा, राजर्ाव 
मानेरा मानोरा 

9 
ळलब ू बलुढार्ा 

ज.जामोद ळपपळर्ाव काळे 
मोताळा शेलापरु 

 ळलब ू बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव, 
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आष्ट्टी 
आष्ट्टी, कडा, धामर्र्ाव, दौला वडर्ाव, ळपपळा, 
टाकळळसर्, धानोरा 

बीड म्हाळस जवळा, ळपपळनेर. 
परळी व ै धमापरुी 

ळलब ू सांर्ली जत उमदी, संख 

ळलब ू अहमदनर्र 

श्रीर्ोंदा 
श्रीर्ोंदा, पेडर्ाव, काष्ट्टी, ळिाळा, बलेवडंी, देवदैठर्, 
मांडवर्र्, कोळर्ाव  

कजगत कजगत, राचशन, ाांबोरा, कोंाळी, चमरजर्ाव, माचह. 
संर्मनेर धांदरफळ ब.ु, चशबलापरू 
जामखेड अरर्र्ांव, जामखेड, नान्नज, नायर्ांव, खडा  

ळलब ू जळर्ाव 

जळर्ाव जळर्ाव,आसोदा, ाोकर, ळपप्राळा, नचशराबाद, म्हसावद 
ासुावळ वरर्ार्ाव, कु-हे प्र. न., ळपपळर्ाव ब.ु  

अमळनेर 
अमळनेर,  चशरुड, नर्ाव, पातोंडा, अंमळर्ाव, मारवड, 
ारवस, वावडे 

पारोळा पारोळा, शेळाव,े िोरवड, तामसवाडी, बहादरपरु 
एरंडोल एरंडोल, उत्रार्, ळरर्र्र्ाव,  कासोदा 
ाडर्ाव ाडर्ाव,  कोळर्ाव, कजर्ाव, आमडदे 

पािोरा 
पािोरा, नर्रदेवळा, र्ाळर्, नांद्रा, कु-हाड, वरखेडी, 
ळपपळर्ाव 

जामनेर 
जामनेर, नेरी, मालदाााडी, पहूर, शेदूर्ी, तोंडापरु, 
फत्तेपरु, वाकडी 

िाळीसर्ाव 
मेहूर्बारे, िाळीसर्ाव, चशरसर्ाव, बहाळ, हातले,खड्की 
ब,ु तळेर्ाव 

ळलब ू परार्ी परार्ी दैठर्ा 

ळलब ू सोलापरु 

उ.सोलापरु सोलापरु, शेळार्ी, माडी, वडाळा, चत-हे 
द. सोलापरु वळसंर्, मु्ती, बोरामर्ी, मंदु्रप, होटर्ी, ळविरू, ळनबर्ी 

बाशी 
बाशी, खांडवी, आर्ळर्ाव, वरैार्,उपळे दुमला, र्ौडर्ाव, 
पांर्री, पानर्ाव, नारी, सुडी  

अक्कलकोट 
अक्कलकोट, वार्दरी, िपळर्ाव, मैंदर्ी, दुधनी, जऊेर, 
तडवळ, करजर्ी, चकर्ी 

मोहोळ 
मोहोळ, वाघोली, कामती (ब)ु, शेटफळ, सावळेश्वर, 
नरखेड, पने्नुर, टा. ळसकदर 

माढा 
माढा, रांजर्ी, मोडळनब, लहूळ, दारफळ, कुडुगवाडी, 
रोपळ (क), टेंारु्ी, म्हैसर्ाव 

करमाळा 
करमाळा, कोटी, केत्तरू, केम, जऊेर, उमरड, सालस,े 
अजूगननर्र 
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पंढरपरु 
पंढरपरु, कासेर्ाव, तुंर्त, ााळवर्ी, पळुुज,  िळे, 
करकंब, पटवधगन कुरोली, ांडी शेर्ाव 

सांर्ोला 
सांर्ोला, हचतद, कोळा,नाझरा, महूद(ब)ु, संरे्वाडी, 
चशवरे्, सोंनद, जवळा 

माळचशरस 
माळचशरस, महांर्ुळ, लवरं्, सदाचशवनर्र, वळेापरु, 
चपलीव, इ्लामपरु, नातेपतेु, अकलूज, दहीर्ाव 

मंर्ळवढेा 
मंर्ळवढेा, बोराळे, मरवडे, हुलजतंी, ाोस,े अंधळर्ाव, 
मारापरु 

ळलब ू परेु् 
चशरुर न्हावरा, वडर्ाव रासाई 
बारामती उंडवडी क.प.,  सुप,े लोर्ी ाापकर 
दौंड पाटस, रावर्र्ांव 

ळलब ू औरंर्ाबाद 
औरंर्ाबाद चित्तेळपपळर्ाव, करमाड, लाड सांर्वी 
सोयर्ाव बनोटी 

ळलब ू जालना 

जालना 
जालना ग्रा., सातोना (ब.ु)  जालना श. पािनवडर्ाव, 
रामनर्र 

घनसांर्वी 
घनसांर्वी, रानीउिेर्ाव, जाम समथग, कंुाार ळपपळर्ाव, 
पािर् वडर्ाव, आ. टेंाी, तीथगपरुी, राजर्ी 

परतरु परतरु, वाटुर, आष्ट्टी, सातोना ब.ु, श्रीष्ट्टी 
ळलब ू धुळे धुळे चशरुड, बोरकंुड, आवी, फार्रे्, मुकटी, कुसुबा, नेर (म.), 
ळलब ू वाचशम वाचशम पाडीटकमोर  

ळलब ू अकोला 
अकोला बोरर्ाव मंजू, चशवनी, सांर्ळुद, कापशे 
बाशीटाकळी राजदंा, धाबा, महान, खेडा 
बाळापरू वाडेर्ाव, देर्ाव 

ळलब ू वधा 
आवी आवी, वाठोडा, खरांर्र्ा, 
आष्ट्टी आष्ट्टी, साहू, तळेर्ाव 
कारंजा कारंजा, ठारे्र्ाव, कन्नमवार र्ाव,सारवाडी 

ळलब ू नाचशक 
मालेर्ाव कळवाडी, दाााडी, झोडर्ा, करंजर्व्हान, वडनेर  

 नांदर्ाव जातेर्ाव 
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पचरचशष्ट्ट - 2 

पनुरगचित हवामान आधाचरत पीक चवमा योजना 2018 - 19 करीता फळपीक चनहाय हवामान धोके, 
प्रमार्के व नुकसान ारपाई रक्कम 

द्राक्ष (अ) - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (5)- नाचशक, अहमदनर्र, जळर्ाव, धुळे व बलुढार्ा  

चवमा संरक्षर् प्रकार (हवामान धोके) 
व प्रमार्के 

चवमा संरक्षर् कालावधी व नुकसान ारपाईिी रक्कम (प्रती हेक्टर रुपये) 

अ) अवळेी पाऊस 

प्रतीचदन (चम.चम) 

16 ऑक्टोबर, 
2018 ते 7 

नोव्हेबर, 2018 

8 नोव्हेबर, 2018             
ते 30  नोव्हेबर 2018 

1 चडसेंबर, 2018 ते 
31 मािग, 2019 

टप्पा-1 टप्पा- 2 टप्पा - 3 
(>=4) 4 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 4,100 10,300 10,300 
(>=11) 11 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 6,200 15,500 20,600 
(>=21) 21 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 8,200 31,000 25,800 
(>=31) 31 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 10,400 46,500 41,300 

(>=41) 41 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 15,500 1,24,000 
51,700 + पचहल्हया व दुसऱ या 
टप्प्यातील चशल्लक रकमेच्या 

50 टक्के रक्कम देय. 

(>=51) 51 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 31,000 1,65,400 
62,100 + पचहल्हया व दुसऱ या 
टप्यातील चशल्लक रकमेच्या 

100 टक्के रक्कम देय.  

टप्यानुसार कमाल नुकसान ारपाई रक्कम 31,000 1,65,400 
62,100 + पचहल्हया व दुसऱ या 
टप्यातील चशल्लक रकमेच्या 

100 टक्के रक्कम देय.  
अ) सवग टप्पे चमळून कमाल देय होर्ारी रक्कम 
रुपये  

2,58,500/- 

चवमा संरक्षर् प्रकार 
दैनंचदन कमीत कमी तापमान (चडग्री सेल्हसीअस) (प्रती हेक्टर रुपये) 
चवमा संरक्षर् कालावधी :- 1 चडसेंबर 2018 ते 28 फेब्रवुारी, 2019 

ब) दैनंचदन कमी तापमान     
3.51 ते 
4.00 

3.01 ते 3.50 
2.51 ते 
3.00 

2.01 ते 
2.50 

2 पेक्षा कमी 

नुकसान ारपाई रुपये 9,900 14,850 19,800 29,700 49,500 
एकापेक्षा  अचधक  वळेी रक्कम देय झाली तरी 
कमाल  नुकसान ारपाई देय  

रु. 49,500/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी  (अ + ब) 
रुपये  

3,08,000/- 

र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम 
1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 1,02,667 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या 
मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीिे प्रमार् चनचित करेल. 
एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) 
(रु. प्रचत हे.) 

308000+102667 = 4,10,667 
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द्राक्ष (ब) - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे- (11) सांर्ली, सोलापरू, परेु्, औरंर्ाबाद, उ्मानाबाद, जालना,  सातारा,  बीड, 
लातूर, नांदेड व कोल्हहापरू  

फळचपकाि ेनाव 
चवमा संरक्षर् प्रकार 

(हवामान धोके) व प्रमार्के 
चवमा संरक्षर् कालावधी व नुकसान ारपाईिी रक्कम 

(प्रती हेक्टर रुपये) 
ब) द्राक्ष 
    (आंचबया 
बहार) अवळेी पाऊस प्रतीचदन (चम.चम) 

16 ऑक्टोंबर, 
2018 ते 7 

नोव्हेंबर, 2018 

8 नोव्हेबर, 
2018 ते  

30 नोव्हेबर 
2018 

1 चडसेंबर, 2018 
ते 

31 मािग, 2019 

टप्पा- 1 टप्पा- 2 टप्पा – 3 
(>=4) 4 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 4,000 10,200 10,300 
(>=11) 11 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त 

6,100 15,400 20,600 

(>=21) 21 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त 

8,100 30,800 25,700 

(>=31) 31 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त 

10,200 46,200 41,250 

(>=41) 41 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त 

15,200 1,23,200 51,550 + पचहल्हया 
व दुसऱ या 

टप्यातील चशल्लक 
रकमेच्या 50 टक्के 

रक्कम देय. 
(>=51) 51 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त 

40,700 1,84,800 82,500 + पचहल्हया 
व दुसऱ या 

टप्यातील चशल्लक 
रकमेच्या 100 

टक्के रक्कम देय. 
टप्यानुसार अचधकत्तम नुकसान 
ारपाई रक्कम   

40,700 1,84,800 82,500 + पचहल्हया 
व दुसऱ या 

टप्यातील चशल्लक 
रकमेच्या 100 

टक्के रक्कम देय. 
सवग टप्ये चमळून अचधत्तम रक्कम 
रुपये  

3,08,000/- 

र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम 
1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 1,02,667 

चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल.  

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम  
(चनयचमत + र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 

308000+102667 = 4,10,667 
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मोसंबी - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (15)-  नार्परू, अमरावती, ळहर्ोली, वधा, नांदेड, जालना, औरंर्ाबाद, सोलापरू, 
उ्मानाबाद, बलुढार्ा, परार्ी, बीड, अहमदनर्र, जळर्ाव व परेु्.  

फळचपकाि ेनाव हवामान धोका व कालावधी  प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम (प्रती हेक्टर रु) 
मोसंबी  

(आचंबया बहार) 
1) अवेळी पाऊस 
चद.1 नोव्हेंबर,2018 ते 31 
चडसेंबर, 2018 

सलर् 4 चदवसात एकूर् 30 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस झाल्हयास नुकसान ारपाई  रु. 12,800/- देय होईल. 
सलर् 5 चदवसात एकूर् 35 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस राचहल्हयास  नुकसान ारपाई  रु. 20,570/- देय 
होईल. 
सलर् 6 चदवसात एकूर् 40 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस राचहल्हयास नुकसान ारपाई  रुपये 25,600/- देय 
होईल. 
कमाल नुकसान ारपाई  रक्कम रुपये 25,600/- देय होईल. 

2) जा्त तापमान  
चद. 1 मािग 2019 ते 31 मािग, 
2019 

दैनंचदन तापमान 39 चडग्री सेन्ल्हसअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
राचहल्हयास खालील प्रमारे् नुकसान ारपाई देय राचहल. 
1) सलर् 3 चदवस  रुपये 5,060/- देय. 
2) सलर् िार चदवस रु. 10,200/-    
3) सलर् पाि चदवस रु.15,400/- 
4) सलर् सहा चदवस रु. 20,570/-  
5) सलर् सात चदवस रु.25,800/-  
कमाल नुकसान ारपाई  रक्कम रुपये 25,800/- देय होईल. 

3) जा्त पाऊस 
चद. 15 ऑर््ट,2019 ते 15 
सप्टेंबर, 2019 

सलर् 7 चदवसात एकूर् 150 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस झाल्हयास नुकसान ारपाई रुपये 9,625/- देय होईल. 
सलर् 7 चदवसात एकूर् 175 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस झाल्हयास नुकसान ारपाई रुपये 16,100/- देय 
होईल. 
सलर् 7 चदवसात एकूर् 200 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस झाल्हयास नुकसान ारपाई रुपये 25,600/- देय 
होईल.  
 कमाल नुकसान ारपाई रक्कम रुपये 25,600/- देय 
होईल. 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी   77000 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 

 र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु.   
1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 25,667 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. प्रचत 
हे.) 

77000+25667 =  102667 
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संत्रा - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (12)- नार्परू, अमरावती, वधा, अकोला, ळहर्ोली,  बलुढार्ा, यवतमाळ, वाचशम, 
अहमदनर्र, बीड, परार्ी व परेु् 
 

फळचपकाि े
नाव 

हवामान धोका व कालावधी प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम (प्रती हेक्टर रु) 

संत्रा 
(आचंबया 
बहार) 

1) अवळेी पाऊस  
 चद.1 चडसेंबर,2018  ते 15 
जानेवारी, 2019 

सलर् 7 चदवसात एकूर् 30 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस झाल्हयास रु. 19,250/- देय होईल.  

2) कमी तापमान  
16 जानेवारी, 2019 ते 28 फेब्रुवारी, 
2019 

सलर् 3 चदवस 12 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी 
तापमान राचहल्हयास रु. 19,250/- देय होईल.  

3) जादा तापमान  
1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 2019. 

सलर् 3 चदवस 39.5 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
तापमान राचहल्हयास रु. 19,250/- देय होईल. 

4) जादा तापमान  
1 एचप्रल, 2019 ते 31 मे, 2019 

सलर् 3 चदवस 45 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
तापमान राचहल्हयास रु. 19,250/- देय होईल.     

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी   77000 
र्ारपीट  चवमा संरक्षीत रक्कम रु.  

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 25,667 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 
एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. 

प्रचत हे.) 
77000+25667 =  1,02,667 
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डाळळब - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (16) - अहमदनर्र, सोलापूर, नाचशक, पुरे्, सांर्ली, जालना, औरंर्ाबाद,  उ्मानाबाद, बीड,  
वाचशम, बुलढार्ा, लातूर, धुळे, जळर्ाव, सातारा व अकोला. 
 

फळचपकािे नाव हवामान धोका प्रमार्के (चरर्र) कालावधी व नुकसान ारपाई रक्कम (प्रती हेक्टर रु) 

डाळळब 

अ)  अवळेी पाऊस   
प्रचतचदन (चम.चम) 

1 नोव्हेबर, 2018 ते 
30 नोव्हेंबर,2018 

1 चडसेंबर, 2018 
ते 31 जानेवारी, 

2019 

1 फेब्रवुारी, 2019  ते 31 
मािग, 2019 

11 ते 20.99 6,050 6,050 12,100 
21 ते 30.99 12,100 12,100 24,200 

(>= 31) 31 ळकवा ्यापेक्षा जा्त 18,150 30,250 54,450 
टप्यानुसार  कमाल नुकसान 

ारपाई रक्कम 
18,150 30,250 54,450 

सवग टप्ये चमळून कमाल नुकसान 
ारपाई रक्कम रुपये 

1,02,850/- 

ब) कमी तापमान 
चद. 1 चडसेंबर, 2018 ते 31 

जानेवारी. 2019 

सलर् 2 ळकवा जा्त चदवस दैनंदीन चकमान तापमान  10 चडग्री 
सेन्ल्हसअस पेक्षा कमी राहील्हयास रु. 18,150/- देय राहील. 

चटप- कमाल नुकसान ारपाई रक्कम रु. 1,21,000/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी    1,21,000 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने 
वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीिे प्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम  
(चनयचमत + र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 

121000 + 40333 = 1,61,333 
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काजू - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (7) - रायर्ड, र्नाचर्री, ळसधुदूर्ग, ठारे्, पालघर, कोल्हहापरू व नाचशक.   
 

फळचपकाि े
नाव 

हवामान धोका व कालावधी प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम (प्रती हेक्टर रु) 

काजू 
(आचंबया 
बहार) 

1) अवेळी पाऊस  
चद.1 चडसेंबर,2018 
ते 28 फेब्रुवारी, 2019 
कमाल देय नुकसान ारपाई रक्कम 
रु. 55000/- 

1. कोर््याही  एका चदवशी 5 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस झाल्हयास रु. 11,000/- देय 
2. कोर््याही  सलर् दोन चदवशी 5 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस झाल्हयास रु. 22,000/- देय 
3. कोर््याही  सलर् तीन चदवशी 5 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस झाल्हयास रु. 38,500/- देय 
4. कोर््याही  सलर् िार चदवशी 5 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस झाल्हयास रु. 55,000/- देय 

2) कमी तापमान  
चद. 1 चडसेंबर, 2018 
ते 28 फेब्रुवारी, 2019 
कमाल देय नुकसान ारपाई रक्कम 
रु. 28600/- 

1.  सलर् 3 चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी 
झाल्हयास रु. 11,450/- देय. 
2. सलर् 4 चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी 
झाल्हयास  रु. 17,150/- देय. 
3. सलर् 5 चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी 
झाल्हयास रु. 28,600/- देय. 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी    83,600 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 27,867 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा 
कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम 
चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 
एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. 

प्रचत हे.) 
83,600 + 27,867 = 1,11,467 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन चनर्गय क्रमांकः चवमायो 2018/प्र.क्र.111/13 अे  

               पृष्ट्ठ 74 पैकी 45  

 
केळी - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे  (26) - जळर्ांव, जालना, अकोला, औरंर्ाबाद, सांर्ली, सातारा, सोलापुर, वधा, पुरे्, 
उ्मानाबाद, बुलढार्ा, धुळे, ळहर्ोली, कोल्हहापूर, नांदेड, नंदुरबार, ठारे्, परार्ी, लातूर, बीड, अमरावती, पालघर, 
अहमदनर्र, र्नाचर्री, ळसधुदुर्ग व यवतमाळ.  
 

फळचपकाि ेनाव हवामान धोका व कालावधी प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम (प्रती हेक्टर रु) 

केळी  
(आचंबया बहार) 

1) कमी तापमान  
1 नोव्हेबर,2018  ते 28 फेब्रुवारी, 
2019 

सलर् 3 चदवस चकमान तापमान 8 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी तापमान राचहल्हयास नुकसान ारपाई रु.  
33,000/- देय होईल.  

2) वरे्ािा वारा 
चद. 1 मािग, 2019 ते 31 जुलै, 
2019 
(चद. 22/01/2016 च्या शासन 
पचरपत्रकान्वये नुकसान 
ठरचवण्यासाठी पिंनामा कायगपद्धती 
चनचित केलेनुसार चवमा ारपाई 
देय होईल.) 

40 चक.मी. प्रचत तास अथवा ्यापेक्षा जा्त वरे्ाने वारे 
वाचहल्हयािी नोंद संदाग हवामान कें द्रावर झाल्हयास  चवमा 
धारक शेतकऱ यांनी नुकसान झाल्हयापासुन 48 तासात 
नुकसान ग्र्त केळी चपकािी माचहती कृचष चवाार् / चवमा 
कंपनीस कळचवरे् आवश्यक आहे.  
        संबचधत चवमा कंपनी, महसुल, चवकास व कृचष 
चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीिे प्रमार् 
चनचित करेल. फक्त संदाग हवामान कें द्रावरील वरे्ाच्या 
वाऱ यािी नोंद ही नुकसान ारपाईसाठी पात्र होर्ार नाही.   
चटप - कमाल नुकसान ारपाई रक्कम रु. 66,000/- 

 केळी 
(आचंबया बहार) 

3)जादा तापमान 
चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 
2019 व 1 एचप्रल, 2019 ते 31 मे, 
2019. 

1. मािग मचहन्यात सलर् तीन चदवस 40.5 चडग्री सेल्हसीअस 
ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान  व  एचप्रल,  मे मचहन्यात 
सलर् 3 चदवस 44 चडग्री  सेन्ल्हसअस ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त तापमान रे्ल्हयास रु. 13,200/- देय होईल. 

2. मािग मचहन्यात सलर् िार  चदवस 40.5 चडग्री सेल्हसीअस 
ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान  व  एचप्रल,  मे मचहन्यात 
सलर् िार  चदवस 44 चडग्री  सेन्ल्हसअस ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त तापमान रे्ल्हयास रु. 19,800/- देय होईल. 

3. मािग मचहन्यात सलर् पाि  चदवस 40.5 चडग्री सेल्हसीअस 
ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान  व  एचप्रल,  मे मचहन्यात 
सलर् पाि  चदवस 44 चडग्री  सेन्ल्हसअस ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त तापमान रे्ल्हयास रु. 33,000 /- देय होईल. 

चटप - कमाल नुकसान ारपाई रक्कम रु. 33,000/- 
एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी    1,32,000/- 

र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 
1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 44,000/- 

चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा 
कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम 
चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 
एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. 

प्रचत हे.) 
1,32,000 + 44,000 = 1,76,000/- 
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पेरु - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे- (12) अहमदनर्र, पुरे्, नाचशक, धुळे, औरंर्ाबाद, जालना, सोलापरू, बुलढार्ा, उ्मानाबाद, 
जळर्ाव, बीड व सांर्ली. 
 

फळचपकाि े
नाव 

हवामान धोका व 
कालावधी 

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम (प्रती हेक्टर रु.) 

पेरु 
सापेक्ष आद्रगता 
चद. 1 नोव्हेंबर, 2018 ते  
28 फेब्रुवारी, 2019 

1. नाचशक, औरंर्ाबाद, बुलढार्ा या चजल्हहयांसाठी सलर् तीन चदवस 
सापेक्ष आद्रगता सरासरी 65 टक्के ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास 
आचर् अहमदनर्र, पुरे्, सोलापूर, उ्मानाबाद, जालना, धुळे,  
जळर्ाव, बीड व सांर्ली चजल्हहयांसाठी सलर् 3 चदवस सापेक्ष 
आद्रगता सरासरी 70 टक्के ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास रु. 
9,100/- देय.  

2. नाचशक, औरंर्ाबाद, बुलढार्ा या चजल्हहयांसाठी सलर् िार चदवस 
सापेक्ष आद्रगता सरासरी 65 टक्के ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास 
आचर् अहमदनर्र, पुरे्, सोलापूर, उ्मानाबाद, जालना, धुळे, 
जळर्ाव, बीड व सांर्ली चजल्हहयांसाठी सलर् 4 चदवस सापेक्ष 
आद्रगता सरासरी 70 टक्के ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास 
रु.18,400/- देय  

3. नाचशक, औरंर्ाबाद, बुलढार्ा या चजल्हहयांसाठी सलर् पाि चदवस 
सापेक्ष आद्रगता सरासरी 65 टक्के ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास 
आचर्  अहमदनर्र, पुरे्, सोलापूर, उ्मानाबाद, जालना, धुळे, 
जळर्ाव, बीड व सांर्ली चजल्हहयांसाठी  सलर् 5 चदवस सापेक्ष 
आद्रगता सरासरी 70 टक्के ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास  रु. 
36,600/- देय. 

4. नाचशक, औरंर्ाबाद, बुलढार्ा या चजल्हहयांसाठी सलर् सहा चदवस 
सापेक्ष आद्रगता सरासरी 65 टक्के ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास 
आचर्  अहमदनर्र, पुरे्, सोलापूर, उ्मानाबाद, जालना, धुळे, 
जळर्ाव, बीड व सांर्ली चजल्हहयांसाठी सलर् 6 चदवस सापेक्ष 
आद्रगता सरासरी  70 टक्के ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास 
रु.55,000/- देय.   

चटप- कमाल नुकसान ारपाई रक्कम रु. 55,000/-   
एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी  

  
55,000/- 

र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 
1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 18,333/- 

चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा 
कंपनीस/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल, ग्राम 
चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + 
र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 

55,000 + 18,333 = 73,333/- 
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आबंा-  समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (5) -  ठारे्, रायर्ड, र्नाचर्री, ळसधुदुर्ग व पालघर 
चवमा संरक्षर् प्रकार (हवामान धोके व 

चवमा संरक्षर् कालावधी) 
प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर रुपये 

1) अवळेी पाऊस    
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 15 एचप्रल, 
2019    

1. कोर््याही  1 चदवस 5 मी.मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्हयास  रक्कम रु.  
9,900/- देय.                     
2. कोर््याही  सलर् 2 चदवस 5 मी. मी. ळकवा ्यापेक्षा पाऊस झाल्हयास रक्कम रु. 
14,630/- देय.                   
3. कोर््याही  सलर् 3 चदवस 5 मी. मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्हयास रक्कम 
रु. 24,200/- देय. 
  (कमाल देय रक्क्म रु. 24,200/-) 

2) कमी तापमान  
चद. 1 चडसेंबर, 2018  ते  28 फेब्रवुारी 
2019 

1. कोर््याही  सलर् 3 चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी तापमान 
राचहल्हयास रक्कम रु.  4,300/- देय. 
2. कोर््याही सलर् 4 चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी तापमान 
राचहल्हयास रक्कम रु. 8,580/- देय. 
3. कोर््याही  सलर् 5 चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी तापमान 
राचहल्हयास रक्कम रु. 12,200/- देय. 
4. कोर््याही  सलर् 6 चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी तापमान 
राचहल्हयास रक्कम रु. 16,500/- देय. 
5. कोर््याही  सलर् 7 चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी तापमान 
राचहल्हयास रक्कम रु. 24,200/- देय. 
(कमाल देय रक्कम रु. 24,200/-)  

3) अवळेी पाऊस  
चद.16 एचप्रल,2019 ते   

15 मे, 2019    

कोर््याही 1 चदवस 10 मी. मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्हयास रक्कम रु.  
9,790/-  देय.      
कोर््याही  सलर् 2 चदवस 10 मी. मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्हयास रक्कम रु.  
14,300/-  देय. 
कोर््याही  सलर्  3 चदवस 10 मी. मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्हयास रक्कम 
रु.   24,200/-   देय.  
(कमाल देय रक्कम रु. 24,200/-) 

4) जा्त तापमान     
चद.15 मािग,2019 ते  

31 मे, 2019 

1. सलर् कोर््याही 2 चदवस 37.5  चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
राचहल्हयास  रक्कम रु. 12,200/- देय.  
2. सलर् कोर््याही 3 चदवस 37.5 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
राचहल्हयास  रक्कम रु. 24,400/- 
3. सलर् कोर््याही 4 चदवस  37.5 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
राचहल्हयास  रक्कम रु. 36,300/- 
4. सलर् कोर््याही 5 चदवस 37.5 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
राचहल्हयास  रक्कम रु.   48,400/- 
(कमाल देय रक्क्म रु. 48,400/-)  

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी  1,21,000 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने 
वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीिे प्रमार् चनचित करेल. 
एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम  
(चनयचमत + र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 

1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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आबंा- समाचवष्ट्ठ चजल्हहे  (2) - अहमदनर्र, औरंर्बाद. 
 

चवमा संरक्षर् प्रकार                  
(हवामान धोके व चवमा संरक्षर् कालावधी) 

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर रुपये 

1) अवेळी पाऊस 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 31 मे, 2019. 
कमाल देय रक्कम रुपये  रु. 36,300 

1. कोर््याही सलर् 2 चदवस 5 चम.चम. ्यापेक्षा जा्त झाल्हयास   पाऊस 
झाल्हयास रु.  6,050/-                       
2. कोर््याही सलर् 3 चदवस 5 चम.चम. ्यापेक्षा जा्त झाल्हयास   पाऊस 
झाल्हयास रु.   18,150/-                     
3. कोर््याही सलर् 4 चदवस 5 चम.चम. ्यापेक्षा जा्त झाल्हयास   पाऊस 
झाल्हयास रु. 36,300/-    

2) कमी तापमान 
(चद.1 जानेवारी, 2019 ते 28 

फेब्रुवारी,2019) 

चकमान दैनंचदन तापमान सलर् तीन चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी तापमान राचहल्हयास रु.36,300/- 

3) जा्त तापमान 
टप्पा- अ 

(चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग,2019) 

दैनचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 38 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त तापमान राचहल्हयास  रु.30,250/- 

टप्पा- ब 
(चद. 1 एचप्रल,2019 ते 31 मे, 2019) 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 42 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त तापमान राचहल्हयास रु. 18,150/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी   1,21,000 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु.  

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल, ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम 
(चनयचमत + र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 

1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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आबंा - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (6) - लातूर, उ्मानाबाद, सोलापरु, परार्ी, नांदेड व वाचशम 

चवमा संरक्षर् प्रकार                   
(हवामान धोके व चवमा संरक्षर् 

कालावधी) 

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर रुपये 

1) अवळेी पाऊस 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 31 मे, 

2019 
कमाल देय रक्क्म रु. 36,300/- 

1. कोर््याही सलर् 2 चदवस पाऊस 5 चम.चम. पेक्षा जा्त झाल्हयास रक्कम 
रु. 6,050/-                       
2. कोर््याही सलर् 3 चदवस पाऊस 5 चम.चम. पेक्षा जा्त झाल्हयास रक्कम 
रु. 18,150/-                    
3. कोर््याही सलर् 4 चदवस  पाऊस 5 चम.चम. पेक्षा जा्त झाल्हयास रक्कम 
रु. 36,300/-                    

2) जा्त तापमान 
टप्पा- अ 

चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 
2019. 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 39 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त राहील्हयास  रक्कम रु.30,250/- 

टप्पा- ब 
चद. 1 एचप्रल, 2019 ते 31 मे, 

2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 43 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त राचहल्हयास  रु.18,150/- 

3) कमी तापमान 
चद.1 जानेवारी,2019 ते 28 

फेब्रुवारी, 2019 

दैनंचदन चकमान तापमान सलर् तीन चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा 
कमी  राहील्हयास रु.36,300/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत 
हेक्टरी   

1,21,000 

र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 
1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 

2019 
40,333/- 

चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा 
कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम 
चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 
एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. 

प्रचत हे.) 
1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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आबंा - समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (5) -  बीड, जालना, धुळे, बलुढार्ा व जळर्ाव 
 

चवमा संरक्षर् प्रकार (हवामान धोके व 
चवमा संरक्षर् कालावधी) 

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर रुपये 

1) अवेळी पाऊस 
न्श्द.1 जानेवारी, 2019 ते 31 मे, 

2019. 
(कमाल देय रक्कम रु. 36,300/-) 

1. कोर््याही  सलर् 3 चदवस 5 चम.चम. पेक्षा जा्त झाल्हयास रक्कम  रु. 
6,050/-  

2. कोर््याही सलर् 4 चदवस5 चम .चम . पेक्षा जा्त झाल्हयास रक्कम  रु. 
18,150/-  

3. कोर््याही सलर् 5 चदवस 5 चम .चम . पेक्षा जा्त झाल्हयास रक्कम  रु. 
36,300/-   

2) जा्त तापमान 
टप्पा- अ 

चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 38.5 चडग्री सेल्हसीअस  ळकवा 
्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास रु.30,250/- 

टप्पा- ब 
चद. 1 एचप्रल, 2019 ते 31 मे, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 42.5 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास रु.18,150/- 

3) कमी तापमान 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 28 

फेब्रुवारी,2019 

दैनंचदन चकमान तापमान सलर् तीन चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी राचहल्हयास रु.36,300/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत 
हेक्टरी   

1,21,000 

र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 
1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333/- 

चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम  
(चनयचमत + र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 

1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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आबंा -  समाचवष्ट्ठ चजल्हहा 1 -  नाचशक 
 

चवमा संरक्षर् प्रकार                   
(हवामान धोके व चवमा संरक्षर् कालावधी) 

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर रुपये 

1) अवेळी पाऊस 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 31 मे, 2019 

कमाल देय रक्क्म रु. 36,300/- 

1. कोर््याही सलर् 3 चदवस  5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस झाल्हयास रक्कम रु.  6,050/- देय. 
2. कोर््याही सलर् 4 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
पाऊस झाल्हयास रक्कम रु. 36,300/-  देय. 

2) जा्त तापमान  (टप्पा- अ ) 
चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 39 चडग्री सेल्हसीअस 
ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान राहील्हयास   रु. 30,250/- 

(टप्पा- ब ) 
चद. 1 एचप्रल, 2019 ते 31 मे, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान जा्त सलर् तीन 43.5 चडग्री सेल्हसीअस 
ळकवा ्यापेक्षा चदवस राहील्हयास रु.18,150/- 

3) कमी तापमान 
चद.1 जानेवारी,2019 ते 28 फेब्रुवारी, 2019. 

दैनंचदन चकमान तापमान सलर् तीन चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस 
ळकवा ्यापेक्षा कमी राहील्हयास रु.36,300/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी   1,21,000 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333/- 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम 
(चनयचमत + र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 

1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन चनर्गय क्रमांकः चवमायो 2018/प्र.क्र.111/13 अे  

               पृष्ट्ठ 74 पैकी 52  

 
 
 
 
आबंा - समाचवष्ट्ठ चजल्हहा 1 -  परेु् 
 

चवमा संरक्षर् प्रकार 
(हवामान धोके व चवमा संरक्षर् कालावधी) 

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर रुपये 

1) अवेळी पाऊस 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 31 मे, 2019 

कमाल देय रक्क्म रु. 36,300/- 
 

1. कोर््याही सलर् 3 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्हयास रक्कम रु. 6,050/- देय. 
2. कोर््याही  सलर् 4 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्हयास रक्कम रु. 18,150/-  देय. 
3. कोर््याही सलर् 5 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्हयास रक्कम रु. 36,300/- देय.  

2) जा्त तापमान (टप्पा- अ) 
चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 38 चडग्री सेल्हसीअस  
ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान राहील्हयास  रु.30,250/- 

टप्पा- ब 
चद 1 एचप्रल,2019 ते 31 मे, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस  42.5 चडग्री सेल्हसीअस 
ळकवा ्यापेक्षा जा्त  राहील्हयास रु.18,150/- 

3) कमी तापमान 
चद.1 जानेवारी,2019 ते 28 फेब्रुवारी, 2019 

दैनंचदन चकमान तापमान सलर् तीन चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस 
ळकवा ्यापेक्षा कमी राहील्हयास रु.36,300/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी   1,21,000 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333/- 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा 
कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम 
चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + 
र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 

1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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आंबा - समाविष्ठ विल्हा 1 -  स ांगली 

 

         चवमा संरक्षर् प्रकार       
(हवामान धोके व चवमा संरक्षर् कालावधी)  

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर 
रुपये 

1) अवळेी पाऊस 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 31 मे, 2019 

कमाल देय रक्क्म रु. 36,300/- 

1. कोर््याही सलर् 4 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस झाल्हयास रक्कम रु. 6,050/- देय.                     
2. कोर््याही सलर् 5 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस झाल्हयास रक्कम रु. 18,150/- देय.                   
3. कोर््याही सलर् 6 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस झाल्हयास रक्कम  रु. 36,300/- देय. 

2) जा्त तापमान 
टप्पा- अ 

चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 37 चडग्री 
सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान राहील्हयास 
रु.30,250/- देय. 

टप्पा- ब 
चद. 1 एचप्रल, 2019 ते 31 मे, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 41.5 चडग्री 
सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त राहील्हयास रु.18,150/- 
देय. 

3) कमी तापमान 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 28 फेब्रुवारी, 2019 

दैनंचदन चकमान तापमान सलर् तीन चदवस 13 चडग्री 
सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी राहील्हयास  रु.36,300/- 
देय. 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी   1,21,000 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333/- 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम  (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. 
प्रचत हे.) 

1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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आबंा - समाचवष्ट्ठ चजल्हहा -  कोल्हहापरू 
 

चवमा संरक्षर् प्रकार 
(हवामान धोके व चवमा संरक्षर् कालावधी) 

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर रुपये 

1) अवळेी पाऊस 
चद.01 जानेवारी , 2019 ते 31 मे, 2019. 

कमाल देय रक्क्म रु. 36,300/- 

1. कोर््याही  सलर् 4 चदवस 5 चम.चम. ळकवा पेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्हयास रक्कम रु. 6,050/- देय. 

2. कोर््याही  सलर् 5 चदवस 5 चम.चम. ळकवा पेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्हयास रक्कम रु. 18,150/-  देय. 

3. कोर््याही सलर् 6 चदवस 5 चम.चम. ळकवा पेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्हयास रक्कम रु. 36,300/- देय.                    

2) जा्त तापमान 
टप्पा- अ 

चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 37 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त राहील्हयास रु.30,250/- 

टप्पा- ब 
चद. 1 एचप्रल, 2019 ते 31 मे, 2019 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 41 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त राहील्हयास रु.18,150/- 

3) कमी तापमान 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 28 फेब्रवुारी, 2019. 

दैनंचदन चकमान तापमान सलर् तीन चदवस 13 चडग्री सेल्हसीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी राहील्हयास   रु.36,300/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी   1,21,000 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333/- 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने 
वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीिे प्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. 
प्रचत हे.) 

1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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आबंा - समाचवष्ट्ठ चजल्हहा 1 -  नंदुरबार 
 

चवमा संरक्षर् प्रकार 
(हवामान धोके व चवमा संरक्षर् कालावधी)  

प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम प्रचत हेक्टर रुपये 

1) अवेळी पाऊस 
चद.1 जानेवारी, 2019 ते 31 मे, 2019 

कमाल देय रक्कम रु. 36,300/- 

1. कोर््याही सलर् 3 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस रक्कम रु. 6,050/- देय. 

2. कोर््याही सलर् 4 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस रक्कम रु. 18,150/- देय. 

3. कोर््याही सलर् 5 चदवस 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस रक्कम रु. 36,300/- देय. 

2) जा्त तापमान 
टप्पा- अ 

चद. 1 मािग, 2019 ते 31 मािग, 2019 

दैनचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 41 चडग्री 
सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान राचहल्हयास  रु. 
30,250/- 

टप्पा- ब 
चद. 1 एचप्रल, 2019 ते 31 मे, 2019. 

दैनंचदन कमाल तापमान सलर् तीन चदवस 44 चडग्री 
सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त राचहल्हयास रु.18,150/- 

3) कमी तापमान 
चद.1 जानेवारी,2019 ते 28 फेब्रुवारी,2019 

दैनंचदन चकमान तापमान सलर् तीन चदवस 13 चडग्री 
सेल्हसीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी राचहल्हयास रु.36,300/- 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी   1,21,000 
र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु. 

1 जानेवारी 2019 ते 30 एचप्रल 2019 40,333/- 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 
एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. 

प्रचत हे.) 
1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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ळलबू -  समाचवष्ट्ठ चजल्हहे (15) - अहमदनर्र, बीड, जळर्ाव, सोलापूर, पुरे्, परार्ी, सांर्ली, बुलढार्ा, वधा, 
औरंर्ाबाद, जालना, धुळे, वाचशम, अकोला व नाचशक  
 

फळचपकाि ेनाव हवामान धोका व कालावधी 
प्रमार्के (चरर्र) व नुकसान ारपाई रक्कम 

(प्रती हेक्टर रु) 
ळलबू   

(आचंबया बहार) 
अवळेी पाऊस                                 

चद.15 नोव्हेंबर,2018 ते 30 चडसेंबर, 2018 
सलर् तीन चदवस 50 चम.चम. पेक्षा जा्त 
पाऊस राचहल्हयास नुकसान ारपाई  रुपये 
22,000/- देय होईल 

जा्त तापमान 
(फळधारर्ा व वाढीिी अव्था)   

चद. 15  जानेवारी , 2019 ते 30 मािग, 2019 

सलर् तीन चदवस 39 डीग्री सेल्हसीअस पेक्षा 
जा्त तापमान  राचहल्हयास नुकसान ारपाई  
रुपये 22,000/- देय होईल 

जा्त पाऊस 
(फळवाढीिी व पक्वतेिी अव्था) 

चद.1 जून,2019 ते 30 जुलै, 2019 

सलर् 3 चदवस 100 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्हयास नुकसान ारपाई  रुपये 22,000/- 
देय होईल 

एकूर् चवमा संरचक्षत रक्कम प्रचत हेक्टरी                 66,000 
 र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम रु.   

1 जानेवारी, 2019 ते 30 एचप्रल, 2019 22,000 
चवमाधारक शेतकऱ यांनी र्ारपीट मुळे नुकसान झाल्हयापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस 
/ संबधीत मंडळ कृचष अचधकारी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर  चवमा कंपनी चजल्हहा महसूल , ग्राम चवकास व 
कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करेल. 

एकुर् चवमा संरक्षीत रक्कम (चनयचमत + र्ारपीट) (रु. प्रचत हे.) 66,000 + 22,000 = 88,000 
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पचरचशष्ट्ट - 3 
पनुरगचित हवामान आधाचरत पीक चवमा योजना (आचंबया बहार) सन 2018-19 

चवमा दरािी परीर्र्ना (चवमा कंपनीने सादर केलले्हया कमीत कमी चवमा दरानुसार.) 
फळ पीक चनहाय क्षेत्र, चवमा संरक्षीत रक्कम, चवमा दर, कें द्र व राज्य शासन  आचर् शेतकऱ यांनी  

ारावयािी चवमा दर रक्कम 
 

पचरचशष्ट्ट  - ३ 
पुनरगचित हवामान आधारीत पीक चवमा योजना - फळचपक चनहाय क्षेत्र, चवमा संरक्षीत , चवमा दर, कें द्र व राज्य शासन                     

आचर् शेतक-यांनी  ारावयािी चवमा दर रक्कम  

क्ल्टर - 1 

अ.क्र चजल्हहा 
चपकािे 

नांव 

चवमा 
कंपनीिे 

नाव 

चवमा 
संरक्षीत 
रक्कम 

चवमा 
कंपनीने 
चदललेा 

चवमा 
दर 

चवमा 
दरात 

शेतकरी 
चह्सा 

चवमा 
दरात 

कें द्रािा 
चह्सा 

चवमा 
दरात 

राज्यािा 
चह्सा 

एकुर् 
चवमा 
हप्ता 

शेतक-
यांकरीता 
चवमा दर 

%  

1 वाचशम 

संत्रा 

द न्य ु
इंचडया 

एश्यरुन्स  
कंपनी चल. 

77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 

डाळळब 121000 33.00 6050 16940 16940 39930 5.00 

ळलबू 66000 41.00 3300 11880 11880 27060 5.00 

आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

2 वधा 

संत्रा 77000 47.00 3850 16170 16170 36190 5.00 

मोसंबी 77000 25.00 3850 7700 7700 19250 5.00 

केळी 132000 40.00 6600 23100 23100 52800 5.00 

ळलबू 66000 40.00 3300 11550 11550 26400 5.00 

३ जालना 

मोसंबी 77000 25.00 3850 7700 7700 19250 5.00 

पेरु 55000 40.00 2750 9625 9625 22000 5.00 

द्राक्ष (ब) 308000 28.00 15400 35420 35420 86240 5.00 

डाळळब 121000 33.00 6050 16940 16940 39930 5.00 

केळी 132000 33.00 6600 18480 18480 43560 5.00 

आंबा 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 5.00 

ळलबू 66000 40.00 3300 11550 11550 26400 5.00 

४ पुरे् 

पेरु 55000 59.00 2750 14850 14850 32450 5.00 

द्राक्ष (ब) 308000 21.00 15400 24640 24640 64680 5.00 

डाळळब 121000 31.00 6050 15730 15730 37510 5.00 
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केळी 132000 27.00 6600 14520 14520 35640 5.00 

आंबा 121000 40.00 6050 21175 21175 48400 5.00 

ळलबू 66000 36.00 3300 10230 10230 23760 5.00 

मोसंबी 77000 19.00 3850 5390 5390 14630 5.00 

संत्रा 77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 

५ र्नाचर्री 

काजू 83600 9.00 4180 1672 1672 7524 5.00 

आंबा 121000 11.00 6050 3630 3630 13310 5.00 

केळी 132000 27.00 6600 14520 14520 35640 5.00 

6 लातूर 

द्राक्ष (ब) 308000 15.00 15400 15400 15400 46200 5.00 

डाळळब 121000 33.00 6050 16940 16940 39930 5.00 

केळी 132000 27.00 6600 14520 14520 35640 5.00 

आंबा 121000 53.00 6050 29040 29040 64130 5.00 

7 अकोला 

संत्रा 77000 53.00 3850 18480 18480 40810 5.00 

केळी 132000 33.00 6600 18480 18480 43560 5.00 

ळलबू 66000 40.00 3300 11550 11550 26400 5.00 

डाळळब 121000 40.00 6050 21175 21175 48400 5.00 

क्ल्टर - 2 

1 ठारे् 

केळी 

ाारतीय 
कृचष चवमा  

कंपनी 

132000 38.00 6600 21780 21780 50160 5.00 

काजू 83600 38.00 4180 13794 13794 31768 5.00 

आंबा 121000 38.00 6050 19965 19965 45980 5.00 

2 कोल्हहापूर 

द्राक्ष (ब) 308000 11.50 15400 10010 10010 35420 5.00 

केळी 132000 25.00 6600 13200 13200 33000 5.00 

आंबा 121000 36.00 6050 18755 18755 43560 5.00 

काजू 83600 38.00 4180 13794 13794 31768 5.00 

3 परार्ी 

मोसंबी 77000 30.00 3850 9625 9625 23100 5.00 

केळी 132000 38.00 6600 21780 21780 50160 5.00 

आंबा 121000 35.00 6050 18150 18150 42350 5.00 

ळलबू 66000 25.00 3300 6600 6600 16500 5.00 

संत्रा 77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 
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4 यवतमाळ 
संत्रा 77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 

केळी 132000 50.00 6600 29700 29700 66000 5.00 

5 नाचशक 

पेरु 55000 55.00 2750 13750 13750 30250 5.00 

द्राक्ष (अ) 308000 15.90 15400 16786 16786 48972 5.00 

डाळळब 121000 18.00 6050 7865 7865 21780 5.00 

आंबा 121000 35.00 6050 18150 18150 42350 5.00 

ळलबू 66000 14.00 3300 2970 2970 9240 5.00 

काजू 83600 40.00 4180 14630 14630 33440 5.00 

6 ळहर्ोली 

संत्रा 77000 25.00 3850 7700 7700 19250 5.00 

मोसंबी 77000 35.00 3850 11550 11550 26950 5.00 

केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

क्ल्टर - 3 

1 रायर्ड 
काजू 

ाारतीय 
कृचष चवमा  

कंपनी 

83600 11.00 4180 2508 2508 9196 5.00 

आंबा 121000 25.00 6050 12100 12100 30250 5.00 

2 धुळे 

पेरु 55000 32.00 2750 7425 7425 17600 5.00 

द्राक्ष (अ) 308000 14.00 15400 13860 13860 43120 5.00 

डाळळब 121000 14.00 6050 5445 5445 16940 5.00 

केळी 132000 20.00 6600 9900 9900 26400 5.00 

ळलबू 66000 16.00 3300 3630 3630 10560 5.00 

आंबा 121000 33.00 6050 16940 16940 39930 5.00 

3 नार्पूर 
संत्रा 77000 20.00 3850 5775 5775 15400 5.00 

मोसंबी 77000 24.00 3850 7315 7315 18480 5.00 

4 जळर्ाव 

द्राक्ष (अ) 308000 14.00 15400 13860 13860 43120 5.00 

डाळळब 121000 17.00 6050 7260 7260 20570 5.00 

केळी 132000 38.00 6600 21780 21780 50160 5.00 

आंबा 121000 28.00 6050 13915 13915 33880 5.00 

ळलबू 66000 23.00 3300 5940 5940 15180 5.00 

मोसंबी 77000 23.00 3850 6930 6930 17710 5.00 

पेरु 55000 37.00 2750 8800 8800 20350 5.00 
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5 सोलापूर 

मोसंबी 77000 21.00 3850 6160 6160 16170 5.00 

पेरु 55000 18.00 2750 3575 3575 9900 5.00 

द्राक्ष (ब) 308000 9.00 15400 6160 6160 27720 5.00 

डाळळब 121000 10.00 6050 3025 3025 12100 5.00 

केळी 132000 17.00 6600 7920 7920 22440 5.00 

आंबा 121000 23.00 6050 10890 10890 27830 5.00 

ळलबू 66000 17.00 3300 3960 3960 11220 5.00 

6 ळसधुदूर्ग 

काजू 83600 11.00 4180 2508 2508 9196 5.00 

आंबा 121000 26.00 6050 12705 12705 31460 5.00 

केळी 132000 28.00 6600 15180 15180 36960 5.00 

7 सातारा 

द्राक्ष (ब) 308000 11.00 15400 9240 9240 33880 5.00 

डाळळब 121000 14.00 6050 5445 5445 16940 5.00 

केळी 132000 33.00 6600 18480 18480 43560 5.00 

8 उ्मानाबाद 

मोसंबी 77000 21.00 3850 6160 6160 16170 5.00 

पेरु 55000 25.00 2750 5500 5500 13750 5.00 

केळी 132000 26.00 6600 13860 13860 34320 5.00 

द्राक्ष (ब) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

आंबा 121000 26.00 6050 12705 12705 31460 5.00 

डाळळब 121000 15.00 6050 6050 6050 18150 5.00 

9 नंदुरबार 
केळी 132000 17.00 6600 7920 7920 22440 5.00 

आंबा 121000 21.00 6050 9680 9680 25410 5.00 

क्ल्टर - 4 

1 अहमदनर्र 

ळलबू 

ाारतीय 
कृचष चवमा  

कंपनी 

66000 12.00 3300 2310 2310 7920 5.00 

केळी 132000 24.00 6600 12540 12540 31680 5.00 

द्राक्ष (अ) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

पेरु 55000 45.00 2750 11000 11000 24750 5.00 

आंबा 121000 44.00 6050 23595 23595 53240 5.00 

संत्रा 77000 21.00 3850 6160 6160 16170 5.00 

डाळळब 121000 30.00 6050 15125 15125 36300 5.00 
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मोसंबी 77000 10.00 3850 1925 1925 7700 5.00 

2 अमरावती 

केळी 132000 30.00 6600 16500 16500 39600 5.00 

संत्रा 77000 18.00 3850 5005 5005 13860 5.00 

मोसंबी 77000 12.00 3850 2695 2695 9240 5.00 

3 औरंर्बाद 

ळलबू 66000 29.00 3300 7920 7920 19140 5.00 

केळी 132000 30.00 6600 16500 16500 39600 5.00 

द्राक्ष (ब) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

पेरु 55000 49.00 2750 12100 12100 26950 5.00 

आंबा 121000 49.00 6050 26620 26620 59290 5.00 

डाळळब 121000 20.00 6050 9075 9075 24200 5.00 

मोसंबी 77000 19.00 3850 5390 5390 14630 5.00 

4 बीड 

ळलबू 66000 17.00 3300 3960 3960 11220 5.00 

केळी 132000 29.00 6600 15840 15840 38280 5.00 

द्राक्ष (ब) 308000 14.00 15400 13860 13860 43120 5.00 

पेरु 55000 49.00 2750 12100 12100 26950 5.00 

आंबा 121000 49.00 6050 26620 26620 59290 5.00 

संत्रा 77000 34.00 3850 11165 11165 26180 5.00 

डाळळब 121000 23.00 6050 10890 10890 27830 5.00 

मोसंबी 77000 19.00 3850 5390 5390 14630 5.00 

5 बुलढार्ा 

ळलबू 66000 12.00 3300 2310 2310 7920 5.00 

केळी 132000 29.00 6600 15840 15840 38280 5.00 

द्राक्ष (अ) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

पेरु 55000 49.00 2750 12100 12100 26950 5.00 

आंबा 121000 49.00 6050 26620 26620 59290 5.00 

संत्रा 77000 28.00 3850 8855 8855 21560 5.00 

डाळळब 121000 21.00 6050 9680 9680 25410 5.00 

मोसंबी 77000 15.00 3850 3850 3850 11550 5.00 

6 
नांदेड 

केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

द्राक्ष (ब) 308000 15.00 15400 15400 15400 46200 5.00 
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आंबा 121000 49.00 6050 26620 26620 59290 5.00 

मोसंबी 77000 24.00 3850 7315 7315 18480 5.00 

7 पालघर 

केळी 132000 12.00 6600 4620 4620 15840 5.00 

काजू 83600 29.00 4180 10032 10032 24244 5.00 

आंबा 121000 30.00 6050 15125 15125 36300 5.00 

8 सांर्ली 

ळलबू 66000 15.00 3300 3300 3300 9900 5.00 

केळी 132000 19.00 6600 9240 9240 25080 5.00 

द्राक्ष (ब) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

पेरु 55000 49.00 2750 12100 12100 26950 5.00 

आंबा 121000 49.00 6050 26620 26620 59290 5.00 

डाळळब 121000 14.00 6050 5445 5445 16940 5.00 
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पुनरगचित हवामान आधाचरत पीक चवमा योजना (आचंबया बहार) सन 2018-19 
चवमा दरािी परीर्र्ना (चवमा कंपनीने सादर केलले्हया कमीत कमी चवमा दरानुसार र्ारपीट 

एैन्च्िक सहाार्ासाठी.) 
फळ पीक चनहाय र्ारपीट चवमा संरक्षीत रक्कम, र्ारपीट चवमा दर, कें द्र व राज्य शासन 

आचर् शेतकऱ यांनी  र्ारपीटीकरीत ारावयािी चवमा दर रक्कम 
 

पचरचशष्ट्ट -  ३ 

पुनरगचित हवामान आधारीत पीक चवमा योजना - फळचपक चनहाय र्ारपीट चवमा संरक्षीत, र्ारपीट चवमा दर, कें द्र व राज्य शासन आचर् शेतक-यानंी र्ारपीटी करीत 
ारावयािी चवमा दर रक्कम  

क्ल्टर - 1 

अ.क्र. चजल्हहा चपकािे नावं चवमा कंपनीिे नाव 
चवमा 

संरक्षीत 
रक्कम 

चवमा 
कंपनीने 
चदलेला 
चवमा दर 

चवमा 
दरात 

शेतकरी 
चह्सा 

चवमा 
दरात 

कें द्रािा 
चह्सा 

चवमा 
दरात 

राज्यािा 
चह्सा 

एकुर् 
चवमा हप्ता 

शेतक-
याकंरीता 
चवमा दर 

%  

1 वाचशम 

संत्रा 

द न्यु इंचडया 
एश्युरन्स  कंपनी 

चल. 

25667 20.00 
1283 1925 1925 5133 

5.00 

डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

ळलबू 22000 20.00 1100 1650 1650 4400 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

2 वधा 

संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

३ जालना 

मोसंबी 25667 20.00 
1283 1925 1925 5133 

5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

ळलबू 22000 20.00 1100 1650 1650 4400 5.00 

४ पुरे् 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

ळलबू 22000 20.00 1100 1650 1650 4400 5.00 

मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 
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संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

५ र्नाचर्री 

काजू 27867 20.00 1393 2090 2090 5573 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

6 लातूर 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

7 अकोला 

संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

ळलबू 22000 20.00 1100 1650 1650 4400 5.00 

डाळळब 40333 20.00 
2017 3025 3025 8067 

5.00 
 

क्ल्टर - 2 

1 ठारे् 

केळी 

ाारतीय कृचष चवमा  
कंपनी 

44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

काजू 27867 25.00 1393 2787 2787 6967 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

2 कोल्हहापूर 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

काजू 27867 25.00 1393 2787 2787 6967 5.00 

3 परार्ी 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

केळी 44000 25.00 
2200 4400 4400 11000 

5.00 
 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

संत्रा 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

4 यवतमाळ 
संत्रा 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

5 नाचशक 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

द्राक्ष (अ) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

काजू 27867 25.00 1393 2787 2787 6967 5.00 

ळलबू 22000 25.00 
1100 2200 2200 5500 

5.00 
 

6 ळहर्ोली 

संत्रा 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 
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क्ल्टर - 3 

1 रायर्ड 
काजू 

ाारतीय कृचष चवमा  
कंपनी 

27867 25.00 1393 2787 2787 6967 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

2 धुळे 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

द्राक्ष (अ) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

3 नार्पूर 
संत्रा 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

4 जळर्ाव 

द्राक्ष (अ) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

5 सोलापूर 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

6 ळसधुदूर्ग 

काजू 27867 25.00 1393 2787 2787 6967 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

7 सातारा 

द्राक्ष (ब) 1E+05 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

8 उ्मानाबाद 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 
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9 नंदुरबार 
केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

क्ल्टर - 4 

1 अहमदनर्र 

ळलबू 

ाारतीय कृचष चवमा  
कंपनी 

22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

द्राक्ष (अ) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

संत्रा 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

2 अमरावती 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

संत्रा 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

3 औरंर्बाद 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

4 बीड 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

संत्रा 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

5 बुलढार्ा 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

द्राक्ष (अ) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

संत्रा 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 
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6 नादेंड 

केळी 44000 25.00 
2200 4400 4400 11000 

5.00 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 
5133 10267 10267 25667 

5.00 

आंबा 40333 25.00 
2017 4033 4033 10083 

5.00 

मोसंबी 25667 25.00 1283 2567 2567 6417 5.00 

7 पालघर 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

काजू 27867 25.00 1393 2787 2787 6967 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

8 सारं्ली 

ळलबू 22000 25.00 1100 2200 2200 5500 5.00 

केळी 44000 25.00 2200 4400 4400 11000 5.00 

द्राक्ष (ब) 102667 25.00 5133 10267 10267 25667 5.00 

पेरु 18333 25.00 917 1833 1833 4583 5.00 

आंबा 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 

डाळळब 40333 25.00 2017 4033 4033 10083 5.00 
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पचरचशष्ट्ट   - 4 
पनुगरचित हवामान आधारीत पीक चवमा योजना 2018 -19 

नुकसान ारपाई ठराचवण्यािी पद्धत :- 
 

1) पनुरगचित हवामानावर आधाचरत पीकचवमा योजने अंतर्गत चवमा प्र्तावानुसार देय होर्ारी नुकसान ारपाईिी 
संपरू्ग रक्कम सहपत्र 2 व 3 नुसार पर्पर शेतकऱ यास D.B.T. द्वारे / बकेँमाफग त अदा करण्यािी सवग् वी 
जबाबदारी सबधंीत चवमा कंपन्यांिी राहील. नुकसान ारपाई चवचहत मुदतीत देण्यािी जबाबदारी व दाचय्व 
संबचंधत चवमा कंपन्यांि ेराहील याबाबति ेनुकसान ारपाई देण्यािे कोर्तेही  दाचय्व शासनावर राहर्ार 
नाही. 

2) चवचहत नमुन्यात व चवचहत मुदतीत चवमा हप््यासह शेतकऱ यांिा चवमा प्र्ताव चवमा कंपन्यांकडे सादर 
करण्यािी जबाबदारी सबधंीत चवत्तीय सं् थांिी राचहल. तसे न केल्हयास नुकसान ारपाई देण्यािी सवग् वी 
जबाबदारी सबधंीत चवत्तीय सं् थांिी राहील. 

3) नुकसान ारपाईिा आराखडा ठरचवतानंा मार्ील 25 वषाच्या हवामानाच्या आकडेवारीिा चविार 

करण्यात आलेलाआहे. ्यानुसार प्र्येक अचधसुचित फळचपकासाठी प्रमार्के )रीर्र  ( व देय चवमा 
रकमेिा दर कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सुिनानुंसार चनचित करण्यात आलेले आहेत . ्यानुसार 

)सहपत्र  2 व  3 प्रमारे् ( चनधारीत दराने चवमा रक्कम सबंधीत चवमा कंपनी माफग त पर्पर देय होईल. 
4) शेतकऱयांनी चवचहत मुदतीत ारलेल्हया चवमा हप््यािे चडक्लेरेशन चवत्तीय सं्थेने संबधीत चवमा कंपनीकडे 

चवचहत मुदतीत सादर कररे् बधंनकारक आहे. ्यािप्रमारे् चवमा कंपनीने चवत्तीय सं् थेस सिुना देवून 

चडक्लेरेशन चवचहत मुदतीत प्राप्त करून घेरे् आवश्यक आहे. सदर समन्वया अाावी आचर् या 
कारर्ामुळे शेतकरी चवमा लााापासुन विंीत राहील्हयास सदर शेतक-यास चवमा संरक्षर् देण्यािी 
संयुक्त जबाबदारी सबंधीत चवमा कंपनी व सबंधीत चवत्तीय सं्थेिी राहील. 

5) संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावदे प्रकल्हपातंर्गत ्थाचपत केलेले हवामान कें द्र राहील. 
6) संबधंीत चवमा कंपनी, देय चवमा रक्कम ठरचवण्यासाठी अचधसूचित केलेल्हया फळचपकांसाठी व ्यासाठी  

चनवडलेल्हया चजल्हहा व ्यामधील तालुक्यातील महसुल मंडळात (सहपत्र-1) महावदे प्रकल्हपांतर्गत ्थाचपत 
केलेल्हया संदाग हवामान कें द्रामध्ये नोंद झालेल्हया आकडेवारीिा वापर करील. 

7) जर ्या महसुल मंडळातील संदाग हवामान कें द्रामाफग त काही कारर्ा्तव आकडेवारी प्राप्त झाली नाही तर 

्या कालावधीपरुती नचजकच्या महसुल मंडळातील महावदे प्रकल्हपातंर्गत ्थापीत हवामान कें द्रािी 
आकडेवारी चविारात घेण्यात येईल. महावदे प्रकल्हपातंर्गत ्थापीत हवामान कें द्रािंी माचहती 
उपलब्ध न झाल्हयास पयायी राज्य शासनाच्या  / कृचष चवद्यापीठे  / कृचष चवज्ञान कें द्रािंी आकडेवारी 
चविारात घेऊन चवमा रक्कम चनचित करण्यात येईल . ही आकडेवारी प्राप्त करुन घेण्यािी सवग् वी 
जबाबदारी चवमा कंपन्यािंी राहील .  
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8) महसुल मंडळात ्थापन झालेल्हया ळकवा वरील अनुक्रमाकं “7” प्रमारे् संदाग हवामान कें द्रामाफग त प्राप्त 
आकडेवारी ही ग्रा् धरण्यात येवून ्यावर आधारीत योजनेच्या तरतुदी नुसार चनचित करण्यात आलेली 
नुकसान ारपाई ही अंचतम राहील. 

9) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मार्गदशगक सुिनांनुसार ्थाचपत राज्य्तरीय समन्वय सचमती, राज्य 
्तरीय तांचत्रक सचमती, चनधारीत चवत्तीय सं् था, राज्यशासन, चवमा कंपनी, कृचष आयकु्तालय यांच्या कतगव्ये 
व जबाबदाऱया ्ा पनुरगचित हवामान पीक चवमा योजनेसाठी लारू् राहतील. 

10) कृचष आयुक्तालय व शासनाने  योजने संदाातील वळेोवळेी मार्र्ी  केलेली आवश्यकती सवग माचहती ्वरीत 
उपलब्ध करुन देण्यािी जबाबदारी संबधीत सहाार्ी चवमा कंपन्यांिी राहील . 

11) कृचष व पदुम चवाार् शासन चनर्गय क्रमाकं सीआयएस-1299/सीआर89/11 अे चद . 04 चडसेंबर, 
1999 अन्वये चजल्हहा ्तरावर चजल्हहाचधकारी यांच्या अचधन्त कायगरत असलेल्हया सचमतीने यापढेु या 
योजनेिा प्रचतमहा आढावा घ्यावा. 

12) या योजनेच्या संदाात प्राप्त होर्ा -या  तक्रारीच्या व ्वयंिलीत हवामान कें द्राच्या सुन््थतीबाबत  प्राप्त 
होर्ाऱ या चवचवध तक्रारींि े चनरसन चवाार् ्तर, चजल्हहा ्तर व उप चवाार् ्तरावरील सचमतीमाफग त 
करण्यात येईल . 

 

चवाार्ीय आयकु्त ्तरावरील सचमती 

1) चवाार्ीय आयकु्त       : अध्यक्ष 

2) संबचंधत चजल्हहयािे चजल्हहाचधकारी     : सद्य 

3) चवमा कंपनीि ेप्रचतचनधी      : सद्य 

4) कृचष चवद्यापीठ शास्त्रज्ञ       : सद्य 

5) संबचंधत चवाार्ीय कृचष सह संिालक     : सद्य सचिव 

चजल्हहा ्तरावरील सचमती 

1) संबचंधत चजल्हहाचधकारी      : अध्यक्ष 

2) संबचंधत चजल्हहयािे चजल्हहा अचधक्षक कृचष अचधकारी   : सद्य 

3) चवमा कंपनीि ेप्रचतचनधी      : सद्य 

4) कृचष चवद्यापीठ शास्त्रज्ञ / प्रचतचनधी     : सद्य 

5) कृचष उप संिालक, चजल्हहा अचधक्षक कृचष अचधकारी कायालय  : सद्य सचिव 

उप चवाार् ्तरावरील सचमती 

1) उप चवाार्ीय कृचष अचधकारी      : अध्यक्ष 

2) कृचष चवद्यापीठ प्रचतचनधी      : सद्य 

3) चवमा कंपनी प्रचतचनधी       : सद्य 

4) संबचंधत तालुका कृचष अचधकारी     : सद्य 

5) उप चवाार्ीय कृचष अचधकारी कायालयातील तंत्र अचधकारी  : सद्य सचिव 
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उप चवाार्ीय ्तरावरील सचमतींकडे केलेल्हया तक्रारींिे योग्य चनरसन न झाल्हयास चजल्हहा ्तरावरील 
सचमतीने ्या तक्रारींि े चनरसन कराव.े चजल्हहा ्तरावरील सचमतींकडे केलेल्हया तक्रारींि े योग्य चनरसन न 
झाल्हयास चवाार्ीय ्तरावरील सचमतीने ्या तक्रारींिे चनरसन कराव.े  

पनुरगचित फळचपक चवमा योजनेसंदाात न्यायालयीन प्रकरर्ी दाव्यांि े कामकाज पाहण्यासाठी, 
शासनािे वतीने संपरु्ग कायगवाही कररे्साठी तसेि चजल्हहा ग्राहक तक्रार चनवारर् न्यायमंि येथे दाखल केल्हया 
जार्ाऱया तक्रारीच्या अनुषंर्ाने संपरू्ग कायगवाही कररे्साठी संबचंधत चजल्हहयाच्या चजल्हहा अचधक्षक कृचष 
अचधकारी यांना प्राचधकृत करण्यात येत आहे. 

 तालुका, चजल्हहा ्तरावर योजनेच्या अंमलबजावर्ी संदाात प्राप्त होर्ाऱया शेतकऱयािंे तक्रारी 
चनवारर्ासाठी उपरोक्त सचम्यांनी मार्गदशगक सुिनेच्या अचधन राहुन कायगवाही करावी. चजल्हहा, चवाार्ीय 
्तरावर तक्रारींि े योजनेच्या मार्गदशगक सुिनेनुसार चनरसन न झाल्हयास कृचष आयकु्तालय ्तरावर सदर 
प्रकरर् संपरू्ग तपशीलांसह चवाार्ीय कृचष सह सिंालक यांनी अचाप्रायासंह सादर कराव.े  

13) राज्य्तरावर योजनेच्या प्राावी अंमलबजावर्ीसाठी आयकु्त, कृचष यानंी सचनयंत्रर् करावयाि ेआहे. 

14) राज्यातील सवग चजल्ह्ांत सवग अचधसुचित फळचपकाखंाली एकूर् 20 हेक्टर व ्यापके्षा जा्त क्षेत्र असर्ा-
या सवग महसूल मंडळात योजना राबचवण्यात येत आहे. सबधंीत चजल्हहा अधीक्षक कृचष अचधकाऱ यांकडुन प्राप्त 
झालेल्हया माचहतीनुसार शासन चनर्गयामध्ये अशी महसूल मंडळे समाचवष्ट्ट करण्यात आली आहेत.  

15) चनवडलेल्हया चवमा कंपनीने या योजनेला चवचवध प्रसार माध्यमातुन व्यापक प्रिार प्रचसद्धी द्यावी. 
तसेि शासन चनर्गय चनर्गमीत होताि योजनेिी अमलबजावनी ता्काळ सुरु करावी. 

16) योजनेच्या कालावधीत चवमा कंपन्यानंी ्यानंा नेमुन चदलेल्हया समुहातील प्र्येक चजल्ह्ामध्ये 
कायालय ्थाचपत कराव.े तसेि सदर कायालयामध्ये प्रचतनीधींिी नेमर्कु करावी . तसेि चवमा 
धारक शेतक-याचं्या तक्रार चनवारर् करण्याठी टोल चफ्र दुर ध्वनी क्रमाकं उपलब्ध करुन द्यावा. 

17) सहकार  आयकु्तांना  राज्यातील  सहकारी, राष्ट्रीयकृत व इतर बकँाना या योजनेतील तरतूदीप्रमारे् शेतक-
यांि े चवमा प्र्ताव न््वकारुन घोषर्ापत्र े चवमा कंपन्याना सादर करण्याबाबत मार्गदशगक सिूना चनर्गचमत 
करण्यात प्राचधकृत करण्यात येत आहे. 

18) चवमा कंपन्यांनी चवमा नुकसान ारपाईिी रक्कम चवहीत चववरर्पत्रात पचरर्र्ना करुन चवमा संरक्षर् 
कालावधी संपल्हयानंतर 30 चदवसात कृचष आयु्कालयास सादर कराव.े यामध्ये अिकुता येण्यासाठी 
पचरर्र्ना करुन अंचतम केलेली नुकसान ारपाईिी आकडेवारी चनयमा नुसार चनचित केली असल्हयाि े
प्रमार्ीत करुन कृचष आयकु्तालयास सादर कररे् चवमा कंपन्यांना बधंनकारक राहील.  

19) बकँांनी कजगदार / चबर्र कजगदार सहाार्ी शेतक-यांिी अतंरीम माचहती आठवड्याच्या शेवटी चवमा कंपनीस 
ई - मेल द्वारे देरे् आवश्यक आहे. तसिे चवमा हप्ता ारावयाच्या अंचतम तारखेनंतर योजनेत सहाार्ी कजगदार 
/ चबर्र कजगदार शेतक-यािंी माचहती चवमा हप्ता ारण्यािी मुदत संपल्हयानंतर 10 चदवसाच्या आत चवमा 
कंपनीस सादर कररे् बधंनकारक राहील. 

20) D.B.T द्वारे चवमा नुकसाचनिी रक्कम शेतकऱयांच्या बकँ खाती वर्ग केल्हयानंतर ्याबाबतिा अहवाल चवमा 
कंपनीने कृचष आयुक्तालयास सादर करावा.  

21) चजल्हहा अचधक्षक कृचष अचधकारी यानंा ्यािंे चजल्ह्ामध्ये योजनेिी अंमलबजावर्ी करण्या करीता सचनयंत्रर् 
अचधकारी घोचषत करण्यात येत आहे. योजना राबचवर्ा-या चवमा कंपनीने चजल्ह्ासाठी नेमलेले प्रचतनीधी यानंी 
चजल्हहा अचधक्षक कृचष अचधकारी यानंा योजनेच्या प्रिार व प्रचसद्धी बाबत तसेि सहाार्ी शेतकरी व चवमा 
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नुकसान ारपाई चदलेले शेतकरी याबाबत योजनेच्या कालावधीत दर सोमवारी समक्ष अवर्त कराव.े चवमा 
कंपनी प्रचतनीधींनी चजल्हहा अचधक्षक कृचष अचधकारी यानंी चदलेल्हया सुिनािंे पालन कराव.े 

22) चवमा कंपनीने चवमा नुकसान ारपाईिी रक्कम शेतकऱयांच्या बकँ खाती वर्ग केल्हया नंतर या बाबत नुकसान 
ारपाई चदलेल्हया शेतक-यांच्या संखेच्या 5 टक्के शेतक-यांशी सपंकग  करुन ्यािा अहवाल चजल्हहा अचधक्षक 
कृचष अचधकारी यांच्या ्वाक्षरीने कृचष आयुक्तालयास सादर कराव.े 

23) पनुरगचित हवामान आधारीत पीक चवमा योजना आंचबया बहार 2018-19 मध्ये शेतकऱयांिे अजग / चवमा हप्ता 
Common Service Centre (CSC) माफग त ऑनलाईन पध्दतीने न््वकारले जातील.सदर CSC सवग र्ावांमध्ये 
सुरु होई पयंत, चबर्र कजगदार शेतक-यांनी चवमा हप््यािी रक्कम पवुी प्रमारे्ि नचजकच्या बकँ शाखेमध्ये 
ारावी. चबर्र कजगदारांच्या सोई करीता राज्यात  सी.एस. सी ई र्व्हनगस सर्व्व्हससे इंचडया चलमीटेडद्वारे 
कायान्वीत “आपले सरकार सेवा कें द्र” (चडजीटल सेवा कें द्र) सुचवधा शेतक-यांना पनुरगचित हवामान आधारीत 
चपक वीमा योजनेिे अजग ारण्या करीता वापरता येईल. राज्यात कायान्वीत आपले सरकार सेवा कें द्रापकैी 
ाारतीय चवमा चनयामक व चवकास प्राधीकरर्ाने प्राचधकृत केलेले सेवा कें द्र, कृचष चवाार्ाने चनयकु्त केलेल्हया 
चवमा कंपनीच्या वतीने शेतक-यांि ेफळचपक चवमा अजग ारण्यास मदत करतील व चवमा हप्ता न््वकारतील. 
या करीता प्राधीकृत आपले सरकार सेवा कें द्राि ेिालक चवमा योजनेि ेअजग ऑनलाईन पद्धतीने ारतील. 
फळचपक चवमा अजा करीता आवश्यक कार्द पत्रे जस ेकी, 7 /12 उतारा, आधार काडग, शेतकऱयांि े् वघोषना  
प्रमार्पत्र व बकँ खा्यािे तपचशल इ्यादी अजास ऑनलाईन पद्धतीने जोडतील. शेतक-यांना चवमा अजािी 
प्रत, पोहि उपलब्ध करुन देतील. ्या दृष्ट्टीने सबधंीत चवमा कंपन्यांनी CSC माफग त करार कररे् बधंनकारक 
आहे. या संदाात कृचष व शेतकरी कल्हयार् मंत्रालय, ाारत सरकार यांि े्तरावरुन प्राप्त होर्ा-या सुिना 
CSC व चवमा कंपनीस बधंनकारक राहतील. 

24) “आधार” ओळख पत्राच्या वापरातुन शासना माफग त देण्यात येर्ा-या सेवा, सुचवधा, लाा व अनुदेय चवतरर् 
लाााथांना करण्याच्या प्रचक्रयेत, सुलाता, पारदशगकता, उत्तरदाचय्व आर्नु योजनेिा लाा थेट शेतक-
यांना देण्या करीता कें द्र शासनाच्या चद. 08/02/2017 िे राज पत्रान्वये मृर् बहार 2017 पासुन सदर 
योजनेंतर्गत सहाार्ी होर्ा-या सवग कजगदार व चबर्र कजगदार शेतक-यानंा आधार काडग प्रमार्ीकरर् कररे् 
अचनवायग केले आहे.  

आंचबया बहार सन 2018-19 या योजनेत सहाार् घेण्यासाठी चवमा प्र्ताव तयार करते वळेी सवग 
शेतक-यानंी आपले फोटो असलेल्हया बकँ खाती पु् ताकािी प्रत तसिे आधार काडग यािंी िायांकीत प्रत 
सादर कररे् आवश्यक आहे. आधार काडग उपलब्ध नसल्हयास आधार काडग नोंदर्ी पावती सोबत खालील 
पैकी कोर्तेही एक फोटो ओळख पत्र सादर कररे् आवश्यक आहे. सदर कार्दपत्रािंी तपासर्ी सबधंीत 
बकेँ माफग त करावयािी आहे. 

 

1) मतदार ओळखपत्र ळकवा 
2) चकसान के्रचडटकाडग ळकवा 
3) नरेर्ा जॉबकाडग ळकवा 
4) वाहन िालक परवाना. 

 

पनुरगचित हवामान आधारीत चपक चवमा योजनेमध्ये सहाार्ी होण्यासाठी कजगदार शेतक-यांनी 
आपल्हया बकेँच्या कजग खा्याशी आधार क्र. जोडण्यासाठी बकेँशी ्वरीत संपकग  करावा. ्याि प्रमारे् चबर्र 
कजगदार शेतक-यांना योजनेत सहाार्ी होण्या करीता आधार क्रमांकाशी जोडले रे्लेले बकँ खाते 
क्रमांकि अजावर नमुद कराव ेलार्र्ार आहे. या संदाात ज्या शेतक-याकंडे अद्यापही आधार काडग नाही 
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अशा शेतक-यांनी ्वरीत नचजकि ेआधार नोंदनी कें द्राशी संपकग  करुन नोंदर्ीिी प्रचक्रया परु्ग करावयािी 
आहे. फळचपक चवमा योजकेरीता आधार काडग जोडलेल्हया बकँ खा्याच्या वापरामुळे योजनेिी 
अंमलबजावर्ी सुला व जलद होऊन  शेतक-यानंा िारं्ली सेवा देरे् शक्य होर्ार आहे. तसिे चपक 
चवम्यािी नुकसान ारपाई चवमा कंपनी कडुन शेतक-यांच्या खा्यावर थेट वर्ग कररे् ाचवष्ट्यात सुला 
होर्ार आहे. आधार क्र., मोबाईल क्र. इ्यादी बकँ खा्याशी जोडण्यामुळेबकँ  खा्याशी संलग्न सेवा 
सुचवधा शेतक-यांना वळेेत उपलब्ध हेर्ार आहेत.  

 

25) चवमा कंपन्यानंी सहाार्ी झालेल्हया क्ल्टसग करीता चवमा सरंक्षर् कालावधी सुरू झाल्हयापासूनिी 
हवामानािी आकडेवारीिी माचहती महावधे कडुन खरेदी कररे् आवश्यक आहे. 
 

26) राज्य चह्सा अनुदान चवतरर्ापवूी जर चवमा कंपनीने हवामानािी आकडेवारी चमळाल्हयानंतर देखील 
्कायमेट व्हेदर सर्थवससे प्रा.चल. यांि ेहवामान आकडेवारीिे देयक ्थचर्त केलेले असल्हयास राज्य शासन 

्कायमेटला प्र्यक्ष देयक रक्कम अदा करेल व चवमा कंपनीस देय राज्य चह्सा अनुदान रकमेतनू हवामान 

आकडेवारी देयक खिग समायोचजत (वजा) करेल. 
 

27) उपचवाार्ीय पातळी, चजल्हहा्तरीय आचर् चवाार्ीय ्तर तक्रार चनवारर् सचमती व्यचतचरक्त माननीय 
चजल्ह्ािे पालक मंत्री यांि े अध्यक्षपदाखाली एक सचमती फळचपक चवमा योजनेच्या अंमलबजावर्ीच्या 
आढाव्यासाठी र्चठत करण्यात येईल. याबाबत चजल्हहा ् तरावर चनर्गय घ्यावा व चवमा कंपन्या राज्य / चजल्हहा, 
ब्लॉक ्तरीय अचधकारी यांना बठैकीच्या कायगवाहीमध्ये सहाार्ी व्हाव ेलारे्ल. 

 

28) सहाार्ी चवमा कंपनीला चनवड केल्हयानंतर राज्य शासना सोबत एम.ओ.य.ू (M.O.U.) वर ्वरीत ्वाक्षरी 
कररे् आवश्यक आहे. 

 

29) चनवडलेल्हया चवमा कंपनी / कंपन्या प्राावीपरे् योजनेच्या सवग प्रचतचनधींशी / ाार्धारकांशी समन्वय साधतील 
आचर् वाटप केलेल्हया चजल्ह्ामंधील सवग ाार्धारकांशी कायगक्षम हाताळर्ी करतील. 

 

30) कायगक्षम अंमलबजावर्ी आचर् उत्तम सेवा चवतरर् सुचनचित करण्यासाठी, चवमा कंपनी संबचंधत DCCB / 
नोडल बकँांकडून चवमा प्र्ताव प्राप्त करून, प्रीचमयम सबचसडी,  चपकाखालील क्षेत्र, लारू् झालेले हवामान 

धोके व चवमा नुकसान ारपाई रक्कम यािी पडताळर्ी करुन हवामान धोका संपल्हयावर 45 चदवसांच्या आत 

नुकसान ारपाई रक्कम मंजूर करेल. ारपाईच्या रकमांच्या बाबतीत चवलंब झाल्हयास चवमा कंपनी 
शेतकयांना नुकसान ारपाईच्या रकमेवर 6% वार्थषक व्याजाने दंड ारण्यास जबाबदार असेल. 

 

31) शेतक-यािंा चवमा प्र्ताव बकेँत ारतांना क्षते्रीय ्तरावरील कृचष अचधकारी / कमगिारी यािंे कडुन शेतक-
यांिे क्षेत्र व ते उ्पादन क्षम आहे कींवा नाही यािी क्षेत्र पडताळर्ी केले बाबतिे प्रमार्पत्र जोडरे् 
अ्यावश्यक आहे. 
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32) बोर्स फळचपक चवमा प्रकरर्ात फौजदारी कारवाई कररे्  
 

1 ज्या सव्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी 
फळचपक चवमा काढण्यात आलेला 
आहे, ्या क्षेत्राच्या 7/12 च्या 
उताऱयावर शेतकऱयाि े नाव नसरे्, 
7/12 च्या उताऱयावर फळचपकािी 
नोंद क्षेत्रापके्षा अधीकच्या क्षेत्रासाठी 
चवमा काढरे्, अथात चपक चवम्यािी 
बोर्स प्रकररे् कररे्. 

ज्या सव्हे नंबरसाठी व क्षते्रासाठी फळचपक चवमा 
काढण्यात आलेला आहे, ्या क्षेत्रािा 7/12 च्या 
उताऱयावर शेतकऱयािं े नाव नसरे्, 7/12 च्या 
उताराऱयावर नोंद फळचपक क्षेत्रापेक्षा अधीकच्या 
क्षेत्रासाठी चवमा काढरे्, बोर्स 7/12 वर फळचपक 
नोंदीच्या आधारे चपक चवम्यािी बोर्स प्रकररे् कररे्, 
अशा बाबी चनदशगनास आल्हयाि े परुाव्याचनशी चसद्ध 
झाल्हयास, अशा प्रकरर्ा सबंचधत दोषींवर फौजदारी 
र्ुन्हे दाखल करण्यािी जबाबदारी संबचंधत 
चजल्ह्ाचधकाऱयांिी राचहल. संबचधत तालुक्याच्या 
तहसीलदारांमाफग त अस े र्ुन्हे पोचलस ्थानकात 
दाखल करण्यात यावते. 

 
33) र्ारपीट झाल्हयािी माचहती कळचवण्यािी पद्धत : 

योजनेत सहाार्ी झालेल्हया शेतकऱयांनी घटना घडल्हयापासून 48 तासांच्या आत याबाबतिी सूिना 
चवमा कंपनी, संबचंधत बकॅ, कृचष / महसूल चवाार् ळकवा टोल फ्री नं. द्वारे देण्यात यावी. सवगप्रथम कें द्रीय टोल 
फ्री क्रमांकािा वापर करण्यात यावा. कें द्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्हयास सदर आप्तीिी माचहती बकॅ/ 
कृचष व महसूल चवाार् यांना द्यावी तसिे सदर माचहती चवमा कंपनीस ता्काळ देण्यात यावी. बकेॅमाफग त चवमा 
संरचक्षत बाबी जसे फळचपक, चवमा संरचक्षत रक्कम, ारलेला चवमा हप्ता व ्यािा चदनांक याबाबी तपासनू 
संबचंधत चवमा कंपनीस पाठचवल्हया जातील.  

संबचंधत चजल्हहाचधकारी यांि े माफग त जाचहर केल्हया जार्ाऱया नुकसानीच्या अचधसिूने अर्ोदर ज्या 
शेतकऱयांनी र्ारपीट चवमा हप्ता रक्कम ारली आहे ळकवा ्यांच्या खा्यातून र्ारपीट चवमा हप्ता रक्कम वजा 
करुन घेण्यात आली आहे असेि शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. 

 

34) शेतकऱयांना नुकसान ारपाई अदा करण्यास करण्यािी कायगपद्धती : 
1. चवत्तीय सं्थेमाफग त योजनेमध्ये ाार् घेतलेल्हया शेतकऱयांिी नुकसान ारपाई इलेक्रॉचनक चनधी 

ह्तांतर पद्धतीद्वारा संबचंधत बकॅ/ चवत्तीय सं्थाकंडे वर्ग केली जाईल व तद्नंतर चलचखत ्वरुपात 
ारपाईिी चव्तृत माचहती चवमा कंपनीमाफग त चदली जाईल. नुकसान ारपाईिी रक्कम प्राप्त 
झाल्हयानंतर बकॅ/ चवत्तीय सं्था नुकसान ारपाईस पात्र ठरलेल्हया शेतकऱयांच्या खा्यावर एक 
आठवड्याच्या आत नुकसान ारपाई जाम करेल व ्याबाबति ेप्रमार्पत्रा चवमा कंपनीस सादर करेल. 
तसेि बकेॅमाफग त सूिना फलकावर व चवमा संकेत्थळावर ही माचहती प्रचसद्ध कररे् आवश्यक राचहल. 

2. आक्षेपातील नुकसान ारपाईिे दाव े नुकसान ारपाई अदा केल्हयापासून ३ मचहन्याच्या आत राज्य 
शासनामाफग त कें द्र शासनाच्या कृचष, सहकार व शेतकरी कल्हयार् मंत्रालयाच्या चनदशगनास आर्नू 
देण्यात येतील व कें द्र शासनाने याबाबत घेतलेला चनर्गय राज्य शासन/ चवमा कंपनी/ चवत्तीय सं्था/ 
शेतकरी यांना बधंनकारक राचहल. 
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35)  योजनेि ेसंचनयंत्रर् :- 
 योजनेिा लाा जा्तीत जा्त शेतकऱयांना होण्याच्या दृष्ट्टीने खालील प्रमारे् उपाययोजना केल्हया जातील. 

1. संबचंधत बकेॅमाफग त योजनेत सहाार्ी होर्ाऱया कजगदार व चबर्र कजगदार शेतकऱयािंी माचहती 
्वतंत्रपरे् संकचलत केली जाईल. उदा. शेतकऱयांि ेसंपरू्ग नाव, बकॅ खाते क्रमांक, र्ावाि े
नाव, शेतकऱयांिी वर्गदारी (अल्हप व अ्यल्हप ाधूारक शेतकरी/ अनुसूचित जाती व जमाती/ 
स्त्री, परुुष), चवमा संरचक्षत क्षेत्र, चपकांिा तपचशल, चवमा संरचक्षत रक्कम, जमा चवमा हप्ता, 
चवमा हप्ता अनुदान इ्यादी तपचशल बकेॅमाफग त संकचलत करुन चवचहत मुदतीमध्ये चवमा 
प्र्ताव व चवमा हप्ता रक्कम संबचंधत चवमा कंपनीस सॉफ्ट व हाडग कॉपी मध्ये सादर केली 
जाईल. 

2. संबचंधत चवमा कंपनीकडून नुकसान ारपाईिी रक्कम लाााथी शेतकऱयांच्या खा्यावर थेट 
जमा केली जाईल. बकेॅमाफग त नुकसान ारपाईिा शेतकरीचनहाय तपचशल सूिना फलकावर 
प्रचसद्ध केला जाईल. 

3. योजनेतंर्गत लाााथी शेतकऱयांिी बकॅचनहाय व अचधसूचित क्षेत्र चनहाय याद्या चवमा 
कंपनीमाफग त फळचपक चवमा पोटगलवर व चवमा कंपनीच्या संकेत्थळावर प्रचसद्ध केली जाईल. 
याबाबत शेतकऱयांच्या तक्रारींि े चनवारर् करण्याबाबत सुद्धा चवमा कंपनीमाफग त कायगवाही 
करण्यात येईल. 

4. कजगदार शेतकऱयांच्या सहाार्ासाठी ्वत: चवमा कंपनीने कायगवाही करावी ्यासाठी मध्य्थ 
यांिी नेमर्कू करु नये. 

36) ज्या चजल्ह्ासाठी चवमा कंपनीिी चनयकु्ती करण्यात आलेली आहे, ्या चजल्ह्ासाठी चजल्हहा मुख्यालयी 
दूरध्वनी सुचवधा असलेले (भ्रमर्ध्वनी व्यचतचरक्त) कायालय सुरु कररे् आवश्यक आहे. तसेि सदर 
कायालयात शेतकऱयांच्या तक्रारींि ेचनरसर् करण्यासाठी प्रचतचनधींिी चनयकु्त कररे् आवश्यक आहे. ज्या 
चजल्ह्ात काम देण्यात आलेले आहे. ्या चजल्ह्ातील तालुका्तरावर कायाा्रलयािी ्थापना कररे् 
आवश्यक आहे. ज्या चजल्ह्ात काम देण्यात आलेले आहे, ्या चजल्ह्ातील तालुका ्तरावर कायालयािी 
्थापना करावी व कमीत कमी एका प्रचतचनधीिी नेमर्कू करावी. 

37) फळचपक चवमाधारक कजगदार शेतकऱयांिी कतगव्ये व जबाबदाऱया : 
1. कजगदार शेतकऱयांसाठी ही योजना बधंनकारक असल्हयाने सवग कजगदार शेतकऱयानंी ्यांच्या कजग 

मार्र्ीच्या अजामध्ये नमूद केलेलया चपकासाठी व क्षेत्रासाठी चवमा संरक्षर् देरे् बधंनकारक आहे. 
2. कजगदार शेतकऱयांि ेचवमा प्र्ताव सुद्धा योजनेत सहाार्ी होण्याच्या अंचतम चदनांकापवूीि न््वकारल े

जातील. 
38) फळचपक चवमाधारक चबर्र कजगदार शेतकऱयांिी कतगव्ये व जबाबदाऱया : 

शेतकऱयांनी धारर् केलेल्हया जचमनीिा परुावा म्हर्नू 7/12 उतारा तसेि शेतात अचधसचूित चपकािी पेरर्ी 
केलेले ्वयं घोषर्ा पत्र चवमा प्र्तावासोबत देरे् आवश्यक आहे. 
39) सेवा शुल्हक- 

पनुरगचित हवामान आधाचरत चपक चवमा योजना चह पथदशी हवामान आधाचरत फळचपक चवमा योजनेच्या 
ऐवजी लारू् करण्यात आली असून या योजनेस सेवा शुल्हकातून वर्ळण्यात आले आहे.  


		2018-09-29T17:52:08+0530
	Ashok Maroti Atram




