प्रधानमंत्री पिक पिमा योजने अंतर्गत िुनर्ग पित
हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजना
र्ाज्यात सन 2019 मध्ये मृर् बहार्ाकपर्ता
अपधसूपित फळपिकांना लार्ू कर्ण्याबाबत.
महार्ाष्ट्र शासन
कृषी, िशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय पिकास ि म््यव्यिसाय पिाार्
शासन पनर्गय क्रमांकः फपियो-2019/प्र.क्र.25/10-अे
मादाम कामा र्ोड, हु ता्मा र्ाजर्ुरु िौक,
मंत्रालय पि्तार्, मुंबई-400 032.
पदनांक : 22 मे, 2019.
िािा :-

1)

केंद्र शासनािी प्रशासकीय मान्यता जा. क्र. 13015/01/2016-क्रेडीट-2 आपर् 13015/03/2016-क्रेडीट,
पदनांक 23 फेब्रुिार्ी, 2016.

2) केंद्र शासनाच्या कृपष ि शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालयािे ित्र क्र. 13015/03/२०१6-क्रेडीट२, पद. 28 /09/ २०१8
3) कृपष आयुक्तालय, िुर्े यांिे ित्र क्र. जा.क्र.सा 8/प्रपिपियो/62/2019, पदनांक 12/03/2019.
4)

र्ाज्य्तर्ीय फळपिकपिमा समन्िय सपमतीच्या पदनांक 09/04/2019 र्ोजीच्या बैठकीिे इपतिृत्त..

प्र्तािना :कृपष क्षेत्राच्या उ्िादन िाढीच्या दर्ामध्ये फळ पिकांिा प्रमुख सहाार् आहे . फळ पिकांिे बाजार्मुल्य अपधक
असल्याने शेतकऱयांना िांर्ले उ्िन्न पमळते. मात्र फळ पिकािे अिेपक्षत उ्िन्न न आल्यास येर्ार्ा तोटाही मोठा असतो.
ही बाब पििार्ात घेऊन शेतकऱयांच्या फळ पिकांना हिामान धोक्यांिासुन पिमा संर्क्षर् पदल्यास शेतकऱयांिे आथिक
्िैयग अबापधत र्ाखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत होईल. ्यासाठी र्ाज्यात प्राधान्याने सदर्िी योजना र्ाबपिण्यात येत आहे.
पिपिध हिामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उ्िादकतेिर् पििर्ीत िर्ीर्ाम होऊन मोया ा प्रमार्ािर् उ्िादनामध्ये घट
येते. ियायाने शेतकऱयांना अिेपक्षत उ्िादन न पमळाल्याने आथिक संकटाला तोंड द्यािे लार्ते. या सिग बाबींिा पििार्
करुन शेतकऱयांना फळपिक नुकसान ार्िाई पमळण्यासाठी एक उिाय म्हर्ुन िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत िीक पिमा
योजना र्ाबपिर्े शासनाच्या पििार्ाधीन होते. िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत फळिीक पिमा योजना संत्रा, मोसंबी, डाळळब,
िेरु, पिकू ि ळलबू (मृर् बहार्) या 6 पिकांसाठी 25 पजल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन र्ाबपिण्यांिे प्र्तापित
आहे .
शासन पनर्गय :प्रधानमंत्री फसल पिमा योजना अंतर्गत िुनर्ग पित हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजना 2019 मृर्
बहार्ामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळींब, िेरु, पिकू ि ळलबू या 6 फळपिकांकपर्ता लार्ू कर्ण्यास या शासन पनर्गयाद्वार्े मान्यता
दे ण्यात येत आहे. सदर् योजना सन 2019 मध्ये सहित्र -1 मध्ये नमूद केलेल्या पजल्हयामधील तालुक्यातील महसूल
मंडळात सहित्र - 2 मध्ये पनधार्ीत केलेल्या हिामान धोक्यानुसार् लार्ू कर्ण्यात येईल. सदर् योजना कायान्न्ित
कर्र्ाऱया पिमा कंिन्या सहित्र -1 मध्ये नमूद केलेल्या अपधसुपित पिमा क्षेत्र घटकांकर्ीता महािेध प्रकल्िांतर्गत
कायांन्िीत केलेल्या अपधसुपित संदाग हिामान केंद्रािर् नोंदल्या र्ेलेल्या हिामानािी आकडे िार्ी आपर् सहित्र - 2 मध्ये
नमूद केलेली फळपिक पनहाय प्रमार्के यांिी सांर्ड घालून शेतकऱयांना संबपं धत पिमा कंिनीमाफगत नुकसान ार्िाई
अदा कर्तील. नुकसान ार्िाईिे कोर्तेही दापय्ि शासनािर् र्ाहर्ार् नाही.
1) योजनेिी उपिष्ट्टे:1. नैसथर्क आित्ती ि हिामानातील प्रपतकूल िपर्न््ितीमुळे फळपिकांिे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना पिमा
संर्क्षर् दे र्े.
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2. पिकांच्या नूकसानीच्या अ्यंत कठीर् िपर्न््ितीतही शेतक-यांिे आथिक ्िैयग अबापधत र्ाखर्े.
३. शेतक-यांना नापिन्यिूर्ग ि सुधार्ीत मशार्तीिे तंत्रज्ञान ि सामुग्री िािर्ण्यास प्रो्साहन दे र्े.
4. कृपष क्षेत्रासाठीच्या ित िुर्िठयात सात्य र्ाखर्े, जेर्ेकरुन उ्िादनातील जोखमींिासून शेतक-यांच्या
संर्क्षर्ाबर्ोबर्ि अन्नसुर्क्षा, पिकांिे पिपिधीकर्र् आपर् कृपष क्षेत्रािा र्पतमान पिकास ि ्िधा्मकतेत िाढ हे
हे तू साध्य कर्र्े.

2)

योजनेिी प्रमुख िैपशष्ट्ये :
1.

सदर् योजना ही या आदे शान्िये अपधसूपित केलेल्या क्षेत्रातील अपधसूपित फळपिकासाठी
असेल.

2.

िुनर्ग पित हिामान आधापर्त फळिीक पिमा योजना कजगदार् शेतकऱयांना अपधसूपित क्षेत्रातील
अपधसूपित फळपिकांसाठी बंधनकार्क असून पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांना ऐन्च्िक आहे .

3.

अपधसूपित क्षेत्रातील अपधसूपित फळपिकासाठी खातेदार्ांिे व्यपतपर्क्त कुळाने अर्र् ााडे िट्टीने
शेती कर्र्ार्े शेतकर्ी या योजनेत ाार् घेण्यास िात्र आहेत.

4.

या योजनेअंतर्गत िा्तिदशी दर्ाने पिमा हप्ता आकार्ण्यात येर्ार् असून शेतकऱयांिर्ील पिमा
हप््यािा ाार् कमी कर्ण्यासाठी शेतकऱयांनी ार्ाियािा पिमा हप्ता 5 टक्के असा मयापदत ठे िण्यात
आला आहे.

3) जोखमीच्या बाबी.
योजनेत समापिष्ट्ट अपधसूपित फळपिके, पिमा संर्क्षर् प्रकार् (हिामान धोके), पिमा संर्क्षर् कालािधी, पिमा
संर्पक्षत र्क्कम, प्रमार्के (परर्र्) ि नुकसान ार्िाई र्क्कम सहित्र - 2 मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े र्ाहील.
मृर् बहार् 2019 साठी अपधसूपित फळपिके, समापिष्ट्ट हिामान धोके ि पिमा संर्क्षर् कालािधी खालील प्रमार्े
पनधापर्त कर्ण्यात आलेला असून सदर्िे पनधापर्त केलेले हिामान धोके ( Trigger ) लार्ू झाल्यानंतर् संबपं धत
पिमा धार्क शेतकऱयांना नुकसान ार्िाई दे य होईल.
अ.क्र. फळ पिके
1
2

संत्रा
मोसंबी

समापिष्ट्ट धोके

पिमा संर्क्षर् कालािधी

1) कमी िाऊस

15 जून 2019 ते 15 जूलै 2019

2) िािसािा खंड

16 जुलै 2019 ते 15 ऑर््ट 2019

1) कमी िाऊस
2) िािसािा खंड
1) कमी िाऊस

3

िेरु

2) िािसािा खंड ि
जा्त तािमान

4

पिकू

जादा आद्रग ता ि जा्त
िाऊस

पिमा संर्पक्षत र्क्कम
रु. ७७,०००

01 जूलै 2019 ते 31 जुलै 2019
01 ऑर््ट 2019 ते 31 ऑर््ट

रू. ७७,०००

2019
15 जून 2019 ते 14 जूलै, 2019
15 जूलै 2019 ते 15 ऑर््ट 2019
1 जूलै,2019 ते 30 सप्टें बर्, 2019

रू. ५५,०००
रू.५५,०००

सलर् िािसािा खंड
5

डाळळब

I) 20 पदिस

15 जुलै,2019 ते 15 ऑर््ट, 2019

II) 21 ते 25 पदिस
III) 25 पदिसािेक्षा जा्त
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IV) 20 पदिस

16 ऑर््ट, 2019 ते 15 आक्टोबर्,

V) 21 ते 25 पदिस

2019

VI) 25 पदिसािेक्षा जा्त
एका

पदिसात

रू. १,२१,०००

जा्त

िाऊस
I) एका पदिसात 45 ते 60
पम.पम. िाऊस

16 आक्टोंबर्, 2019 ते 31 पडसेंबर्,

II) एका पदिसात 61 ते 2019
90 पम.पम. िाऊस
III) 90 पम.पम. िेक्षा जा्त
िाऊस
6

ळलबू

1) कमी िाऊस
2) िािसािा खंड

15 जून 2019 ते 15 जूलै 2019
16 जुलै 2019 ते 15 ऑर््ट

रू. ६६,०००

2019

4) पिमा संर्पक्षत र्क्कम ि शेतकऱयांनी ार्ाियािा फळपिक पिमा हप्ता :
i)

िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेअंतर्गत र्ाज्यात सन 2018 साठी सिगसाधार्र्िर्े र्ाज्य
्तर्ीय िीक कजग दर् सपमतीने पनपित केलेल्या िीक कजग दर्ाप्रमार्े पिकपनहाय पिमा संर्पक्षत र्क्कम पनपित
कर्ण्यात आलेली आहे.

ii)

या योजनेतंर्गत पिमा हप्ता दर् हा िा्तिदशी दर्ाने आकार्ला जार्ार् आहे . तिापि शेतकऱयांना

फळिीकपनहाय प्रपत हेक्टर्ी पिमा संर्पक्षत र्क्कमेच्या 5 टक्के ळकिा िा्तिदशी दर् यािैकी जी र्क्कम कमी
असेल ती र्क्कम पिमा हप्ता म्हर्ून शेतकऱयांना ार्ािी लार्ेल.
iii)

या योजनेअंतर्गत पनपित कर्ण्यात आलेला पिक पनहाय प्रपत हेक्टर्ी पिमा हप्ता दर् ि शेतक-यांनी प्र्यक्षात

ार्ाियािा पिमा हप्ता यामधील फर्क हा सिगसाधार्र् पिमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy)
समजण्यात येईल आपर् हे अनुदान केंद्र ि र्ाज्य शासनामाफगत समप्रमार्ात पदले जाईल. पिमा कंिनींना दे ण्यात
येर्ाऱया र्ाज्य शासनाच्या पिमा हप्ता अनुदानािी र्क्कम ाार्तीय कृपष पिमा कंिनीमाफगत केंद्र शासनाने सदर्
योजनेच्या मार्गदशगक सूिनान्िये पिपहत केलेल्या िध्दतीनुसार् पिपिध टप्प्यात अदा कर्ण्यात येईल. तसेि सदर्
अनुदान र्कमेिी अदायर्ी िीएफएमएस संलग्न प्रर्ालीमाफगति तसेि र्ाष्ट्रीय िीक पिमा िोटग ल िर्ील प्राप्त
मापहतीनुसार् कर्ण्यात येईल.
iv)

पजल्हा समुह (क्ल्टर्) क्र १, 2, 3, ४, 5 मधील पजल्हापनहाय, पिकपनहाय पिमा संर्पक्षत र्क्कम, पिमा हप्ता

दर्, पिमा हप्ता अनुदान इ. बाबतिा तिशील सहित्र -3 मध्ये सहिपत्रत केला आहे.
5) पिमा क्षेत्र घटक:
र्ाज्यातील 25 पजल््ांत अपधसुपित फळपिकांखाली एकूर् 20 हेक्टर् ि ्यािेक्षा जा्त क्षेत्र असर्ाऱया महसूल
मंडळात योजना र्ाबपिण्यात येत आहे. संबपं धत पजल्हा अधीक्षक कृपष अपधकाऱयांकडु न प्राप्त झालेल्या
मापहतीनुसार् शासन पनर्गयामध्ये अशी महसूल मंडळे समापिष्ट्ट कर्ण्यात आली आहेत.

6) योजना कायान्िीत कर्र्ार्ी यंत्रर्ा र्ाज्यात मृर् बहार् सन 2019 मध्ये सदर्िी योजना खाली नमुद केलेल्या पिमा कंिनीकडू न संबपं धत पजल्हा
समुहामध्ये र्ाबपिण्यात येईल.
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अ.क्र.

पजल्हा

पिमा कंिनीिे नांि
बजाज अलायन्झ जनर्ल इन्शुर्न्स कंिनी,

1

कॉमर्झोन, िपहला मजला, टॉिर् 1, सम्राट अशोक

4

िि, जेल र्ोड, येर्िडा- 411 006.

1

पजल्हे

समुह क्र.

टोल फ्री क्र. 1800 209 5959
फोन नंबर् :- 020-66240137

5

ई-मेल:- pramod.patil01@bajajallianz.co.in
anupam.shrey@bajajallianz.co.in

अहमदनर्र्, सातार्ा, ळहर्ोली, ठार्े
बीड, िर्ार्ी, अमर्ािती, सोलािूर्,
लातूर्, िापशम
और्ं र्ाबाद, िालघर्, जळर्ाि,
सांर्ली, यितमाळ

एस.बी.आय. जनर्ल इंशुर्न्स कंिनी पलपमटे ड,
1 ला मजला, के.डी. प्लाझा, 28 9 / 6-7,
नेहरू र्ोड / शंकर्शेट र्ोड, 7 लव्ह हॉटे ल जिळ,
्िार्र्ेट जिळ, िुर्े - 411042.

2

2

फोन नं. - 022 - 42412722

नापशक, धुळे, नार्िूर्, िधा, नांदेड

फॉक्स नं. - 022 - 40235522
टोल फ्री नंबर्: - 18001232310
ई-मेल - shashikant.bhosure@sbigeneral.in
एिडीएफसी- एर्ो जनर्ल इन्शुर्न्स कंिनी,
ओनेक्स, िौिा मजला, नॉिग मेन र्ोड,
िेन््टन हॉटे लच्या िुढे, कोर्ेर्ाि िाकग, िुर्े- 411001
3

टोल फ्री क्र. : 1800-2-660-700

3

ई-मेल:- shailesh.Thakur@hdfcergo.com

िुर्े, बुलढार्ा, जालना, अकोला,
उ्मार्ाबाद

nilima.Saste@hdfcergo.com
shekhar.kapale@hdfcergo.com

िपर्ल प्रमार्े योजना अंमलबजािर्ीसाठी पनिडलेल्या पिमा कंिनीने या योजनेत पिपिध प्रसार् माध्यमातून
व्यािक प्रसार् प्रपसध्दी द्यािी. तसेि शासन पनर्गयानुसार् योजनेिी ता्काळ अंमलबजािर्ी सुरू कर्ािी.

7) योजनेिे िेळाित्रक
कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतक-यांसाठी पिमा प्र्ताि सादर् कर्ण्यािी अंपतम मुदत समान असेल. केंद्र
शासनाच्या मार्गदशगक सुिनांनूसार् कजगदार्/पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांनी बँकेकडे पिमा प्र्ताि सादर् कर्र्े
आपर् बँकांनी कजगदार्/पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिे प्र्ताि संबपं धत पिमा कंिनीकडे सादर् कर्र्े याबाबतिी
अंपतम मुदत खालील प्रमार्े पनपित केलेली आहे .
मृर् बहार्
अ.क्र.

1

तिपशल

फळ पिक

शेतकऱयांनी (कजगदार् ि पबर्र् कजगदार्)

संत्रा

योजनेतील सहाार्ािा अजग सादर् कर्र्े/

िेरु

पिमा हप््यािी र्क्कम कजगदार् ळकिा पबर्र्
कजगदार्

शेतकऱयांच्या

प्रािपमक

सहकार्ी

बँक

सं्िा

खा्यामधून
/बँक/आिले

अंपतम तार्ीख
14 जून
---

ळलबू
पिकू
मोसंबी

शेर्ा

01 जुलै
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सर्कार् सेिा केंद्र/ पिमा प्रपतपनधी यांनी किात
कर्र्े

/

शेतकऱयांनी

ऑनलाईन

अजग

डाळळब

15 जुलै

शेतकऱयांिी (कजगदार् ि पबर्र् कजगदार्) पिमा

मोसंबी

16 जुलै

कर्ण्यािा अंपतम पदनांक.
हप््यािी

र्क्कम

इलेक्रॉपनक

िध्दतीने

संबध
ं ीत पिमा कंिनीस ह्तांतर्ीत कर्र्े ि
एकत्रीत पिमा घोषर्ाित्रे (पडक्लर्े शन) आपर्
पिमा प्र्ताि व्यािार्ी बँक / ग्रापमर् बँक /
2

पजल्हा मध्यिती सहकार्ी बँक शाखेकडु न

शेतकर्ी

सहाार्ाच्या

संत्रा
िेरु

योजनेतील

29 जून

ळलबू
पिकू

16 जुलै

डाळळब

31 जुलै

अंपतम

पदनांकानंतर् 15 पदिसांच्या
आत.

संबध
ं ीत पिमा कंिनीस सादर् कर्ण्यािा ि
पिक पिमा योजनेच्या संकेत्िळािर् ( िी एम
एफ बी िाय िोटग लिर्) योजनेत सहाार्ी
झालेल्या

प्र्येक

शेतकऱयािी

माहीती

नोंदपिण्यािा अंपतम पदनांक.
पिमा कंिनीच्या प्रपतपनधीमाफगत पिमा योजनेत शेतकर्ी सहाार्ािा अजग ि पिमा हप््यािी र्क्कम प्राप्त
सहाार्ी करुन घेतलेल्या पबर्र् कजगदार् झाल्यािासून दोन पदिसांिे आत
शेतकऱयािी पिमा घोषर्ाित्रे (पडक्लर्ेशन),
पिमा हप््यािी र्क्कम ईलेक्ररापनक िध्दतीने
3

पिमा कंिनीस ह्तांतर्ीत कर्र्े ि शेतकर्ी
सहाार्ािी माहीती पिक पिमा योजनेच्या
संकेत्िळािर्
(िी एम एफ बी िाय िोटग लिर्) नोंदपिण्यािा
अंपतम पदनांक.
पिमा कंिन्यांनी पिक पिमा योजनेच्या संकेत अ. कजगदार् शेतकऱयांसाठी पिक पिमा योजनेच्या संकेत

4

्िळािर्ील (िी एम एफ बी िाय िोटग लिर्ील)

्िळािर्ील नोंदर्ीच्या अंपतम पदनांका नंतर् 15

शेतकर्ी सहाार्ािी माहीती

पदिसािे आत.

न््िकृत /

अन््िकृत कर्ण्यािा अंपतम पदनांक

ब. पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांसाठी पिक पिमा योजनेच्या
संकेत ्िळािर्ील नोंदर्ीच्या अंपतम पदनांका नंतर्
30 पदिसािे आत.

5

6

7

आिले

सर्कार्

सेिा

केंद्र/बँक/पिमा पिमा कंिनीने सुिना पदल्यािासुन 7 पदिसांिे आत.

प्रपतपनधीने पिमा प्र्तािातील त्रुटी दु र् कर्र्े
पिमा कंिनीने सुधार्ीत प्र्ताि न््िकृत कर्र्े

केंद्र / बँक / पिमा प्रपतपनधीने पिमा प्र्तािातील त्रुटी दु र्
केल्यािासून 7 पदिसांिे आत.

बँक / पिमा कंिनीने पिमा प्र्तािािी िोहोि पिमा कंिनीने िोटग लिर्ील मापहती न््िकृत केल्यािासून 7
फोपलओसह पिमाधार्क शेतकऱयाला देर्े

पदिसांिे आत.

पिमा कंिन्यांनी पिक पिमा योजनेच्या संकेत योजनेतील शेतकर्ी सहाार्ाच्या (पिमा हप्ता ारुन
्िळािर्ील (िी एम एफ बी िाय िोटग लिर्ील) घेतल्यानंतर्) अंपतम पदनांका िासुन 60 पदिसांच्या आत.
8

शेतकर्ी सहाार्ािी माहीती मंजूर् कर्ण्यािा
अंपतम पदनांक
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अपधसूपित
9

केलेल्या

महसूल

मंडळातील संबपं धत पिमा कंिनी महािेध प्रकल्िामाफगत ्िापित

फळिीका कपर्ता समािेश केलेल्या हिामान केलेल्या संदाग हिामान केंद्रािर्ील आकडे िार्ी उिलब्ध
घटकािी आकडे िार्ी सादर् कर्र्े.

करून दे ईल.

नुकसान ार्िाई अदा कर्र्े

संबपं धत पिमा कंिनी पिमा हप्ता अनुदान ि पनिडलेल्या
हिामान घटकािी आकडे िार्ी िेळेत उिलब्ध करून
घेऊन अनुदानाच्या प्रमार्ात शेतकऱयांना पिमा नुकसान
ार्िाई बँकेमाफगत िर््िर् अदा कर्े ल. तसेि पिमा

10

कंिन्यांनी नुकसान ार्िाई िोटी शेतकऱयांिी र्क्कम पिना
पिलंब प्र्येक शेतकऱयांच्या बँक खा्यािर् जमा कर्र्े ि
तसा अहिाल प्र्येक आठिड्यात कृपष पिाार्ास सादर्
कर्र्े बंधनकार्क र्ापहल.

8) बोर्स फळपिक पिमा प्रकर्र्ात फौजदार्ी कार्िाई कर्र्े:बोर्स 7/12 ि पिक िेर्ा नोंदीच्या आधार्े पिक पिम्यािी बोर्स प्रकर्र्े िुर्ाव्यापनशी पनदशगनास आल्यास, अशा
प्रकर्र्ात संबपं धत दोषींिर् पजल्हा संपनयंत्रर् सपमतीच्या मान्यतेने फौजदार्ी कार्िाई कर्ण्यात यािी.

9) नुकसान ार्िाई ठर्पिण्यािी िध्दती:नुकसान ार्िाई सहित्र २ मध्ये दशगपिल्यानुसार् र्ापहल ि ती ठर्पिण्यािी िद्धत खालीलप्रमार्े असेल.
1. िुनर्ग पित हिामानािर् आधापर्त िीकपिमा योजने अंतर्गत पिमा प्र्तािानुसार् देय होर्ार्ी नुकसान ार्िाईिी
संिर्
ू ग र्क्कम सहित्र 2 नुसार् िर््िर् शेतकऱयास अदा कर्ण्यािी सिग्िी जबाबदार्ी संबपं धत पिमा कंिन्यांिी
र्ाहील. नुकसान ार्िाई पिपहत मुदतीत दे ण्यािी जबाबदार्ी ि दापय्ि संबपं धत पिमा कंिन्यांिे र्ाहील.
नुकसान ार्िाई दे ण्यािे कोर्तेही दापय्ि शासनािर् र्ाहर्ार् नाही.
2. पिपहत नमुन्यात ि पिपहत मुदतीत पिमा हप््यासह शेतकऱयांिा पिमा प्र्ताि पिमा कंिन्यांकडे सादर् कर्ण्यािी
जबाबदार्ी तसेि शेतकऱयांच्या पिमा प्र्तािाच्या बाबतीत जर् काही िुकीिी मापहती िुर्पिण्यात आल्यास अशा
प्र्तािाच्या बाबतीत नुकसान ार्िाईिे दापय्ि संबपं धत बँक / पित्तीय सं्िांिे र्ाहील.
3. प्र्येक अपधसुपित फळपिकासाठी प्रमार्के (परर्र् ) ि दे य पिमा र्कमेिा दर् केंद्र शासनाच्या मार्गदशगक
सुिनांनुसार् पनपित कर्ण्यात आलेले आहे त. ्यानुसार् (सहित्र 2 प्रमार्े) पनधार्ीत दर्ाने पिमा र्क्कम संबपं धत
पिमा कंिनी माफगत िर््िर् देय होईल.
4.

सिग बँकांनी पिमा संर्पक्षत शेतकऱयांिी यादी िीक पिमा िोटग लिर् पिपहत मुदतीत अिलोड कर्र्े आिश्यक
आहे . तसेि, शेतकऱयांनी पिपहत मुदतीत ार्लेल्या पिमा हप््यािे पडक्लेर्ेशन पित्तीय सं्िेने संबधीत पिमा
कंिनीकडे पिपहत मुदतीत सादर् कर्र्े बंधनकार्क आहे . ्यािप्रमार्े पिमा कंिनीने पित्तीय सं्िेस सुिना दे िून
पडक्लेर्ेशन पिपहत मुदतीत प्राप्त करून घेर्े आिश्यक आहे . सदर् समन्िया अाािी आपर् या कार्र्ामुळे
शेतकर्ी पिमा लााािासुन िंिीत र्ाहील्यास सदर् शेतक-यास पिमा संर्क्षर् दे ण्यािी संयुक्त जबाबदार्ी
सबंधीत पिमा कंिनी ि सबंधीत पित्तीय सं्िेिी र्ाहील.

5.

संदाग हिामान केंद्र हे र्ाज्य शासनाने महािेध प्रकल्िांतर्गत ्िापित केलेले हिामान केंद्र र्ाहील.

6.

संबपं धत पिमा कंिनी, देय पिमा र्क्कम ठर्पिण्यासाठी अपधसूपित केलेल्या फळपिकांसाठी ि ्यासाठी
पनिडलेल्या पजल्हा ि ्यामधील तालुक्यातील महसुल मंडळात सहित्र -1 मध्ये नमूद केलेल्या अपधसुपित
पिमा क्षेत्र घटकांकर्ीता महािेध प्रकल्िांतर्गत कायांन्िीत केलेल्या अपधसुपित संदाग हिामान केंद्रािर् नोंदल्या
र्ेलेल्या हिामानािी आकडे िार्ीिाि िािर् कर्ील .
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7.

जर् ्या महसुल मंडळातील संदाग हिामान केंद्रामाफगत काही कार्र्ा्ति आकडे िार्ी प्राप्त झाली नाही तर्
्या कालािधीिुर्ती नजीकच्या महसुल मंडळातील महािेध प्रकल्िांतर्गत ्िापित हिामान केंद्रािी आकडे िार्ी
पििार्ात घेण्यात येईल. महािेध प्रकल्िांतर्गत ्िापित हिामान केंद्रांिी मापहती उिलब्ध न झाल्यास ियायी
र्ाज्य शासनाच्या / कृपष पिद्यािीठे /कृपष पिज्ञान केंद्रांिी आकडे िार्ी पििार्ात घेऊन पिमा र्क्कम पनपित
कर्ण्यात येईल. ही आकडे िार्ी प्राप्त करुन घेण्यािी सिग्िी जबाबदार्ी पिमा कंिन्यांिी र्ाहील.

8.

महसुल मंडळात ्िािन झालेल्या ळकिा िर्ील अनुक्रमांक “9.07” प्रमार्े संदाग हिामान केंद्रामाफगत प्राप्त
आकडे िार्ी ही ग्रा् धर्ण्यात येिून ्यािर् आधार्ीत योजनेच्या तर्तुदी नुसार् पनपित कर्ण्यात आलेली
नुकसान ार्िाई ही अंपतम र्ाहील.

9.

प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेच्या मार्गदशगक सुिनांनुसार् ्िापित र्ाज्य्तर्ीय समन्िय सपमती, र्ाज्य ्तर्ीय
तांपत्रक सपमती, पनधार्ीत पित्तीय सं्िा, र्ाज्यशासन, पिमा कंिनी, कृपष आयुक्तालय यांच्या कतगव्ये ि
जबाबदाऱया ्ा िुनर्ग पित हिामान आधापर्त फळिीक पिमा योजनेसाठी लार्ू र्ाहतील

10)

नुकसान ार्िाईिे दापयत्त्ि :
योजनेच्या तर्तुदीनुसार् नुकसान ार्िाईिे दापय्ि संबध
ं ीत पिमा कंिनीिर् र्ाहर्ार् आहे. या
योजनेअंतर्गत एकुर् जमा पिमा हप्ता र्क्कमेच्या 3.5 िट ळकिा एकुर् पिमा संर्क्षीत र्क्कमेच्या 35 टक्के यािैकी
जी र्क्कम जा्त असेल तेिढी नुकसान ार्िाई ही संबध
ं ीत पिमा कंिनीमाफगत पदली जाईल. ्यािेक्षा जा्त
येर्ार्ी नुकसान ार्िाई र्क्कम ही केंद्र ि र्ाज्य शासनामाफगत 50:50 म्हर्जेि समप्रमार्ात पदली जाईल.

11)

शेतकऱयांना नुकसान ार्िाई अदा कर्ण्यािी कायगिद्धती :
1.

पिमा कंिन्यांनी ्यांना प्राप्त झालेला शेतकर्ी पिमा हप्ता आपर् शासनाकडु न प्राप्त अपग्रम पिमा हप्ता
(िपहला हप्ता) या र्कमेतून ्या प्रमार्ात पिमा दाव्यांिी िुतगता अंपतम पिमा हप्ता (दुसर्ा हप्ता) अदा
होण्यािी िाट न बघता कर्र्े आिश्यक आहे. पिमा कायद्यािे कलम ६४ बी नुसार् बाधीत पिमा
क्षेत्रासाठी प्राप्त पिमा हप्ता शेतकर्ी पह्सा आपर् र्ाज्य शासनाने अदा केलेला अपग्रम पिमा हप्ता
(िपहला हप्ता) या पनधीिा िािर् करुन पिमा कंिनीने सदर् प्रकर्र्ांतील नुकसान ार्िाई प्राप्त पिमा
हप््याच्या प्रमार्ात अदा कर्र्े बंधनकार्क आहे .

2.

पित्तीय सं्िेमाफगत योजनेमध्ये ाार् घेतलेल्या शेतकऱयांिी नुकसान ार्िाई िेट शेतक-यांच्या बँक
खा्यात पिमा कंिनी माफगत जमा केली जाईल. तद्नंतर् पलखीत ्िरुिात नुकसान ार्िाईिी पि्तृत
मापहती पिमा कंिनीमाफगत बँकांना पदली जाईल. तसेि बँकेमाफगत सुिना फलकािर् ि पिमा
संकेत्िळािर् ही मापहती प्रपसध्द कर्र्े आिश्यक र्ाहील.

3.

पिमा योजनेत सहाार्ी शेतकर्ी ि इतर् ाार्धार्कांच्या तक्रार्ींिे पनिार्र् पिमा कंिनीने पिनापिलंब
कर्र्े आिश्यक र्ाहील.

4.

पिमा नुकसान ार्िाईिे दाव्यांच्या आक्षेि असल्यास बाबतीत नुकसान ार्िाई अदा केल्यािासून १
मपहन्यांिेक्षा अपधक कालािधी नंतर् सदर् प्रकर्र्े र्ाज्य्तर्ीय समन्िय सपमती /र्ाज्य्तर्ीय तांपत्रक
सल्लार्ार् सपमती कडे िाठिून तदनंतर् कृपष, सहकार् ि शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालय, ाार्त सर्कार्
च्या अख्यापर्तील तांपत्रक सल्लार्ार् सपमतीकडे पििार्ािग ि पनर्गयािग िाठपिण्यात येतील.

12)

र्ाज्य्तर्ीय समन्िय सपमती:
योजनेिे र्ाज्य्तर्ीय संपनयंत्रर् मुख्य सपिि यांिे अध्यक्षतेखाली ्िािन कर्ण्यात आलेल्या र्ाज्य्तर्ीय

िीक पिमा समन्िय सपमतीतफे (SLCCCI) कर्ण्यात येईल. या सपमतीिी र्िना ि काये िुढीलप्रमार्े असतील.
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1. मुख्य सपिि

: अध्यक्ष

2. अिर् मुख्य सपिि (पित्त)

: सद्य

3. अिर् मुख्य सपिि (पनयोजन)

: सद्य

4 अिर् मुख्य सपिि (कृपष)

: सद्य

5. प्रधान सपिि (महसुल)

: सद्य

6. प्रधान सपिि (सहकार्)

: सद्य

7. आयुक्त (कृपष), महार्ाष्ट्र र्ाज्य

: सद्य

8. सहकार् आयुक्त ि पनबंधक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य

: सद्य

9. पिमा कंिनीिे प्रपतपनधी

: सद्य

10. संिालक (अिग ि सांन्ख्यकी संिालनालय, मुंबई)

: सद्य

11. पर्झिग बँक ऑफ इंपडयािे प्रपतपनधी

: सद्य

12. महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बँकेिे प्रपतपनधी

: सद्य

13. नाबाडग िे प्रपतपनधी

: सद्य

14. उिसपिि (कृपष) महार्ाष्ट्र शासन

: सद्य सपिि

15. र्ाज्य्तर्ीय बँकसग सपमती ( SLBC ) यांिे प्रपतपनधी

: सद्य

16. महार्ाष्ट्र सुदुर् सव्हे क्षर् उि योजना केंद्र नार्िुर्(MRSAC )

: सद्य

17. ाार्तीय हिामान पिाार् (IMD ) यांिे प्रपतपनधी

:सद्य

18. ्कायमेट िेदर् सर्व्व्हसेस पल. यांिे प्रपतपनधी

:सद्य

र्ाज्य्तर्ीय फळिीक पिमा समन्िय सपमतीिी काये:
1. योजनेच्या अंमलबजािर्ीिर् दे खर्े ख ठे िर्े.
2. फळपिकाखालील उ्िादनक्षम क्षेत्र पििार्ात घेऊन प्र्येक बहार्ाच्या िेळी अपधसुपित कर्ाियािी क्षेत्रे आपर्
पिके, पजल्हा समुह पनपित कर्र्े, जोखीम्तर् पनपित कर्र्े, पिमा संर्पक्षत र्क्कम पनपित कर्र्े, कायान्ियीन
यंत्रर्ेिी पनिड कर्र्ेबाबत कायगिाही कर्र्े इ. बाबत पनर्गय घेर्े.
3. योजनेच्या अंमलबजािर्ीिेळी येर्ाऱया पिपिध अडिर्ीच्या संदाात पििार् पिपनमय करुन पनर्गय घेर्े ि
आिश्यक असल्यास केंद्र शासनाशी ित्रव्यिहार् कर्र्े.
4. केंद्र शासनाच्या मार्गदशगक सूिनेद्वार्े िेळोिेळी पिपहत केलेली जबाबदार्ी िार् िाडर्े.
योजनेिे संपनयंत्रर् :
र्ाज्य्तर्ािर् योजनेिे सपनयंत्रर् आयुक्त, कृपष यांच्यामाफगत र्ाज्य्तर्ीय िीक पिमा योजना समन्िय
सपमतीद्वार्े कर्ण्यात येईल. योजनेिा लाा जा्तीत जा्त शेतकऱयांना होण्याच्या दृष्ट्टीने खालील बाबीच्या
अनुषंर्ाने पजल्हा ्तर्ीय सपमतीच्या ि क्षेत्रीय यंत्रर्ेच्या सहायाने आयुक्त, कृपष यांिेकडू न उिाययोजना केल्या
जातील.
अ) संबपं धत बँकेमाफगत योजनेत सहाार्ी होर्ाऱया कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी मापहती ्ितंत्रिर्े संकपलत
केली जाईल. उदा. शेतकऱयािे संिर्
ू ग नाि, बँक खाते क्रमांक, र्ािािे नाि, शेतकऱयांिी िर्गिार्ी (अल्ि ि अ्यल्ि
ाूधार्क शेतकर्ी/अनुसुपित जाती ि जमाती / स्त्री, िुरुष ), पिमा संर्पक्षत क्षेत्र, पिकांिा तिशील, पिमा संर्पक्षत
र्क्कम, जमा पिमा हप्ता, पिमा हप्ता अनुदान इ्यादी तिशील बँकेमाफगत संकपलत करून पिपहत मुदतीमध्ये पिमा
प्र्ताि ि पिमा हप्ता र्कमेिा तिशील संबपं धत पिमा कंिनीस सॉफ्ट् ि हाडग कॉिी मध्ये सादर् केली जाईल.
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ब) संबपं धत पिमा कंिनीकडू न नुकसान ार्िाईिी र्क्कम लााािी शेतकऱयांच्या खा्यािर् िेट जमा केली जाईल.
बँकेमाफगत नुकसान ार्िाईिा शेतकर्ी पनहाय तिशील सुिना फलकािर् प्रपसध्द केला जाईल.
क) योजनेअंतर्गत लााािी शेतकऱयांिी बँक पनहाय ि अपधसुपित क्षेत्र पनहाय यादी पिमा कंिनीमाफगत फळिीक पिमा
संकेत्िळािर् ि संबपं धत पिमा कंिनीच्या संकेत्िळािर् प्रपसध्द केली जाईल. याबाबत शेतकऱयांच्या तक्रार्ीिे
पनिार्र् कर्ण्याबाबत सुध्दा पिमा कंिनीमाफगत कायगिाही कर्ण्यात येईल.
ड) योजनेतील 5 टक्के लााािी शेतकऱयांिी तिासर्ी पिमा कंिनीच्या क्षेपत्रय / ्िापनक कायालयामाफगत केली
जाईल ि यािा ्ितंत्र अहिाल र्ाज्य्तर्ीय ि पजल्हा ्तर्ीय समन्िय सपमतीस िाठपिला जाईल.
इ) पिमा कंिनीकडू न तिासण्यात आलेल्या लााािीिैकी 10 टक्के लााार्थ्यािीं तिासर्ी पजल्हा्तर्ीय समन्िय
सपमतीमाफगत केली जाईल ि यािा अहिाल र्ाज्य शासनास िाठपिला जाईल.
ई) 1 ते 2 टक्के लााार्थ्यांिी तिासर्ी पिमा कंिनीच्या मुख्य कायालयामाफगत अििा केंद्र शासनाने नेमलेल्या ्ितंत्र
यंत्रर्ेमाफगत केली जाईल ि ्यािा अहिाल केंद्र शासनास सादर् केला जाईल.

13) पजल्हा्तर्ीय आढािा सपमती:
प्र्येक हं र्ामाच्या िेळी कृपष पिाार्ातफे र्ाज्यातील कृपष पिषयक िपर्न््ितीिे सुक्ष्म पनपर्क्षर् ि संपनयंत्रर् कर्ण्यात
येईल.
पजल्हा्तर्ािर् खालीलप्रमार्े सपमती ्िािन कर्ण्यात येत आहे.
१. पजल्हापधकार्ी

: अध्यक्ष

2. सर्व्यि्िािक, पजल्हा मध्यिती सहकार्ी बँक

: सद्य

३. व्यि्िािक, अग्रर्ी बँक

: सद्य

४.कृपष पिकास अपधकार्ी पजल्हा िपर्षद

: सद्य

५. पजल्हा अपधक्षक कृपष अपधकार्ी

: सद्य सपिि

सदर् सपमती दर् िंधर्िडयास पिकांच्या नुकसानीिा अंदाज इ. बाबतिा सपि्तर् अहिाल अंमलबजािर्ी
कर्र्ा-या संबध
ं ीत पिमा कंिनीस कायगिाही्ति सादर् कर्े ल. िैयन्क्तक्तर्ािर् िंिनामे कर्र्ेसाठी यंत्रर्ेिी
पनयुक्ती कर्र्े, लााािी तिासर्ी इ. बाबत कायगिाही कर्ेल. योजनेच्या यश्िी अंमलबजािर्ीिी जबाबदार्ी सदर्
सपमतीिर् र्ाहील.
्याि प्रमार्े पजल्हयािे मा. िालकमंत्री यांिे अध्यक्षतेखाली पजल्हा्तर्ािर् योजनेच्या अंमलबजािर्ीिा आढािा
घेईल .

14)

योजनेंतर्गत शेतकऱयांच्या प्राप्त होर्ाऱया तक्रार्ीबाबत कर्ाियािी कायगिाही :िुनर्ग पित हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेसंदाात शेतकर्ी, लोकप्रपतपनधी यांिे माफगत

सात्याने नुकसान ार्िाई न पमळर्े / कमी पमळर्े, पिमा कंिनी कडू न प्रपतसाद न पमळर्े, पिमा कंिनी कडू न पिक
िंिनामे िेळेत न होर्े, बँकांमाफगत शेतकऱयांिे अजग न न््िकार्र्े, पिमा कंिनीस मापहती सादर् कर्तांना बँकांमाफगत
त्रुटी र्ाहर्े /पिलंब होर्े, पिमा कंिनी माफगत र्क्कम प्राप्त झाल्यानंतर्ही बँकांमाफगत लााार्थ्यांना पिपहत कालािधीत
अदा न कर्र्े, हिामान आकडे िार्ीबाबत साशंकता इ. प्रकार्च्या तक्रार्ी प्राप्त होत असतात.
कृपष पिाार्ास प्राप्त झालेल्या तक्रार्ींिर् तातडीने कायगिाही होर्ेिे दृष्ट्टीने सतत िाठिूर्ािा होत
असतो.्यानुसार्, प्राप्त होर्ाऱया पिपिध तक्रार्ींिे पनर्सन अनुक्रमे पजल्हा ्तर्, पिाार् ्तर्, ि र्ाज्य ्तर्ािर्ील
सपमतीमाफगत कर्र्े आिश्यक आहे . ्यासाठी पजल्हा ्तर्ािर् संबपं धत पजल्हापधकार्ी, पिाार्ीय ्तर्ािर् पिाार्ीय
आयुक्त, तसेि र्ाज्य ्तर्ािर् सपिि कृपष यांिे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमार्े सपमती ्िािन कर्र्ेत येत आहे त.
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पजल्हा ्तर्ािर्ील सपमती
1) पजल्हापधकार्ी

: अध्यक्ष

2) पजल्हयािे पजल्हा अपधक्षक कृपष अपधकार्ी

: सद्य

3) पिमा कंिनीिे प्रपतपनधी

: सद्य

4) पजल्हा अग्रर्ी बँक अपधकार्ी

: सद्य

५) पजल्हा उि व्यि्िािक, नाबाडग

: सद्य

६) पनमंत्रीत तज्ञ (कृपष पिद्यािीठ शास्त्रज्ञ / संशोधन सं्िा प्रपतपनधी)

: सद्य

७) शेतकर्ी प्रपतपनधी (जा्तीत जा्त ३)

: सद्य

8) कृपष उि संिालक, पजल्हा अपधक्षक कृपष अपधकार्ी कायालय

: सद्य सपिि

पिाार्ीय आयुक्त ्तर्ािर्ील सपमती
1) पिाार्ीय आयुक्त

: अध्यक्ष

2) संबपं धत पजल्हयािे पजल्हापधकार्ी

: सद्य

३) पिमा कंिनीिे प्रपतपनधी

: सद्य

4) कृपष पिद्यािीठ शास्त्रज्ञ

: सद्य

5) संबपं धत पिाार्ीय कृपष सह संिालक

: सद्य सपिि
र्ाज्य ्तर्ािर्ील सपमती

1) सपिि / प्रधान सपिि /अिर् मुख्य सपिि (कृषी)

: अध्यक्ष

2) आयुक्त कृषी

: सद्य

3) आयुक्त सहकार्

: सद्य

4) समन्ियक, र्ाज्य्तर्ीय बँकसग कपमटी

: सद्य

५) मुख्य सर्व्यि्िािक, नाबाडग

: सद्य

6) उि सपिि

: सद्य सपिि

* सपमती आिश्यकतेनुसार् पिद्यापिठे / हिामानशास्त्र पिाार् / संशोधन सं्िा/कमोडीटी बोडग /महार्ाष्ट्र र्ाज्य सुदूर्
संिद
े न उियोपर्ता केंद्र / र्ाज्य टे न्क्नकल सिोटग युपनट मधील तज्ञांना पनमंत्रीत करु शकेल.
पजल्हा्तर्ािर्ील सपमतीने तक्रार्ींिे पनर्सन कर्ािे. पजल्हा ्तर्ािर्ील सपमतींकडे केलेल्या तक्रार्ींिे योग्य
पनर्सन न झाल्यास पिाार्ीय ्तर्ािर्ील सपमतीने ्या तक्रार्ींिे पनर्सन कर्ािे. पिाार्ीय ्तर्ािर् पनर्सन न झालेल्या
तक्रार्ी र्ाज्य्तर्ीय सपमतीसमोर् सादर् कर्ण्यात याव्यात. र्ंाीर् ्िरुिाच्या तक्रार्ी, एकाहु न अपधक पजल््ांशी
संबध
ं ीत तसेि नुकसानीिी व्याप्ती रु. २५ लाखांहून अपधक असेल अशा तक्रार्ी र्ाज्य्तर्ीय सपमतीकडे सादर् कर्तील.
र्ाज्य्तर्ीय सपमती तक्रार् प्राप्त झाल्यािासून १५ पदिसात पनकाली काढे ल. सपमतीिा पनर्गय सिग घटकांना मान्य
असेल.
िुनर्ग पित हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेसंदाात न्यायालयीन प्रकर्र्ी दाव्यांिे कामकाज
िाहण्यासाठी, शासनािे ितीने संिर्
ु ग कायगिाही कर्र्ेसाठी तसेि पजल्हा ग्राहक तक्रार् पनिार्र् न्यायमंि येिे दाखल
केल्या जार्ाऱया तक्रार्ीच्या अनुषंर्ाने संिर्
ू ग कायगिाही कर्र्ेसाठी संबपं धत पजल्हयाच्या पजल्हा अपधक्षक कृपष अपधकार्ी
यांना प्रापधकृत कर्ण्यात येत आहे .
तालुका, पजल्हा ्तर्ािर् योजनेच्या अंमलबजािर्ी संदाात प्राप्त होर्ाऱया शेतकऱयांिे तक्रार्ी
पनिार्र्ासाठी उिर्ोक्त सपम्यांनी मार्गदशगक सुिनेच्या अपधन र्ाहु न कायगिाही कर्ािी. पजल्हा, पिाार्ीय ्तर्ािर्
तक्रार्ींिे योजनेच्या मार्गदशगक सुिनेनुसार् पनर्सन न झाल्यास कृपष आयुक्तालय ्तर्ािर् सदर् प्रकर्र् संिर्
ू ग
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तिशीलांसह पिाार्ीय कृपष सह संिालक यांनी अपाप्रायांसह सादर् कर्ािे. र्ाज्य ्तर्ािर् सदर् योजनेच्या प्राािी
अंमलबजािर्ीसाठी आयुक्त कृपष हे सपनयंत्रर् ि ियगिक्ष
े र् कर्तील.

15)

पिमा प्रकर्र्े ि पिमा हप्ता जमा कर्र्े :

1. िुनगर्पित हिामान आधापर्त फळिीक पिमा योजनेमध्ये प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेप्रमार्े उियोर्ात येत
असलेली बँक िध्दत ही सहकार्ी बँकांना तशीि लार्ू र्ाहील. कायान्न्ित पिमा कंिनीने प्रापधकृत केलेल्या
नोडल बँकेशी संिकग साधािा, िर्ं तु कजग िाटि केंद्राशी (प्रािपमक कृपष ितिुर्िठा सहकार्ी सं्िांशी) संिकग
ठे िण्यािी आिश्यकता नाही. व्यािार्ी बँक / प्रादे पशक ग्रामीर् बँकेच्या शाखा यासाठी नोडल बँका म्हर्ून
कायान्न्ित र्ाहतील. अग्रर्ी बँक आपर् व्यािार्ी बँकांिी प्रादे पशक कायालये / प्रशासकीय कायालये ्यांिे
अपधन्त बँकांना योजनेच्या मार्गदशगक सुिना िाठपिर्ेबाबत कायगिाही कर्तील, बँक शाखेकडू न पिमा कंिनीस
पिपहत मुदतीत पिमा प्र्ताि िाठपिर्ेबाबत समन्ियािे काम कर्तील आपर् पिम्यािी संिर्
ू ग मापहती फळिीक
पिमा संकेत्िळािर् टाकण्याबाबत कायगिाही कर्तील. या व्यपतपर्क्त पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिा योजनेत
सहाार् िाढपिर्ेसाठी पिमा कंिनी पिमा प्रपतपनधी / पिमा मध्य्िांिा िािर् कर्तील.
2. कृपष पिमा संकेत्िळािर् दशगपिलेल्या प्रित्रात नोडल बँक / बँक शाखा घोषर्ाित्रे / प्र्ताि पिमा कंिनीस
सादर् कर्तील. ्यामध्ये पिमा क्षेत्र घटक, पिमा संर्पक्षत र्क्कम, पिमा हप्ता, शेतकऱयांनी पिमा संर्ंपक्षत केलेले
क्षेत्र, प्रिर्गपनहाय सहाार्ी शेतकर्ी संख्या (अल्ि आपर् अ्यल्ि ळकिा इतर्) आपर् इतर् प्रिर्ातील शेतकर्ी
संख्या (अ.जा./अ.ज./इतर्) स्त्री / िुरुष, बँक खाते क्रमांक इ. मापहतीिा समािेश असेल.
3. ज्या शेतक-यांिा पिमा अजांिा तिपशल र्ाष्ट्रीय फळिीक पिमा संकेत्िळािर् अिलोड केलेला असेल तेि
शेतकर्ी पिमा संर्क्षर्ासाठी िात्र असतील आपर् र्ाज्य ि केंद्र शासनािे पिमा हप्ता अनुदान ्यानुसार्ि अदा
केले जाईल.
कजगदार् शेतकर्ी:
1. अपधसुपित फळपिकांसाठी ि अपधसुपित केलेल्या क्षेत्रासाठी कजग मंजूर् केलेल्या शेतकऱयांसाठी योजना
बंधनकार्क र्ाहील. योजनेच्या िेळाित्रकानूसार् कजग मंजूर् कर्र्ार्ी बँक शाखा / प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा
सहकार्ी सं्िा ही (नोडल बँकेमाफगत) पिमा संर्पक्षत र्क्कमेनूसार् मपहनािार् िीकपनहाय, पिमा क्षेत्रपनहाय,
पिमा हप्ता दर्ािी पिपहत प्रित्रात मापहती तयार् करुन संबध
ं ीत पिमा कंिनीस सादर् कर्े ल. कजग पितर्र्
कर्र्ाऱया बँक / प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िा शेतक-यांनी ार्ाियाच्या पिमा हप््यािी र्क्कम
जादा कजग र्क्कम म्हर्ून मंजूर् कर्तील.
2. पकसान क्रेपडट काडग द्वार्े िीक कजग मंजूर् केलेल्या शेतकऱयांसाठी योजना बंधनकार्क र्ाहर्ार् असून अशा
शेतकऱयांच्या बाबतीत योजनेच्या िेळाित्रकानुसार् ्यांिे पिमा प्र्ताि पिपहत कालािधीत बँकांनी पिमा कंिनीस
सादर् कर्र्े आिश्यक आहे . अशा शेतकऱयांच्या बाबतीत बँकेने कजाच्या अजामध्ये शेतकऱयांना पदलेल्या
क्षेत्रािरून पिमा संर्पक्षत क्षेत्र र्ृहीत धर्ािे ळकिा शेतकऱयाने ्ित:ने पदलेल्या िीक िेर्र्ीच्या मापहतीिरून र्ृहीत
धर्र्ेत यािे.
3. र्ाज्य्तर्ीय सपमतीने पनपित केलेल्या िेळाित्रकानुसार् अंपतम पदनांकाियंत व्यािार्ी बँकेच्या शाखा / प्रादे पशक
ग्रामीर् बँकेच्या शाखा/ नोडल बँक (प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िेच्या बाबतीत) पिमा प्र्ताि जमा
करून ते सपि्तर् तिशीलासह, िीक पिमा हप््याच्या र्कमेसह संबपं धत पिमा कंिनीस िाठितील.
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पबर्र्-कजगदार् शेतकर्ी
1. योजनेत सहाार्ी होऊ इन्च्िर्ार्े पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी आिल्या पिमा प्र्तािािी आिेदन ित्रे ारून व्यािार्ी
बँकांच्या ्िापनक शाखेत / प्रादे पशक ग्रामीर् बँकेत / प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िा / पिमा
कंिनीच्या अपधकृत पिमा प्रपतपनधी ळकिा पिमा मध्य्िामाफगत पिमा हप्ता र्कमेसह सादर् कर्तील.
2. योजनेत सहाार्ी होर्ार्ा शेतकर्ी पिपहत प्रित्रातील पिमा प्र्ताि ारून व्यािार्ी बँकेच्या शाखेत/प्रादे पशक
ग्रामीर् बँकेच्या शाखेत / प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िेत पिमा हप्ता ारुन सादर् कर्े ल. संबध
ं ीत
शेतकऱयांना संबपं धत बँकेत आिले बित खाते उघडर्े आिश्यक र्ाहील. बँकेतील अपधकार्ी, शेतकऱयांना
आिेदनित्रे ार्र्े ि इतर् बाबतीत सहाय्य ि मार्गदशगन कर्तील. शेतकऱयािे पिमा प्र्ताि न््िकार्ताना ्यांनी
पिमा संर्पक्षत केलेली र्क्कम ि लार्ू होर्ार्ी पिमा हप्ता र्क्कम इ्यादी बाबी तिासून िाहण्यािी जबाबदार्ी
संबपं धत बँकांिी र्ापहल. बँकेिी शाखा पिकिार् ि पिपहत प्रित्रामधील फळिीक पिमा प्र्ताि / घोषर्ाित्र तयार्
करून पिमा हप्ता र्क्कमेसह अमंलबजािर्ी कर्र्ाऱया पिमा कंिन्यांना पिपहत कालािधीत िाठिेल.
3. पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी यांना ाार्तीय पिमा पनयामक आपर् पिकास प्रापधकर्र् यांनी मान्यता पदलेल्या
सं्िेमाफगत / पिमा प्रपतपनधीद्वार्े सेिा घेता येईल आपर् संबपं धत सं्िा / पिमा प्रपतपनधी हे शेतकऱयांना योजनेिे
फायदे आपर् योजनेपिषयी मार्गदशगन कर्र्ेसाठी योजनेिे प्रितगक म्हर्ून काम कर्तील ्यािप्रमार्े
शेतकऱयांकडू न पिमा हप्ता जमा कर्र्े आपर् िैयन्क्तकपर््या / संकपलत केलेल्या पिमा हप््यािी र्क्कम
िैयन्क्तक प्र्ताि आपर् पिमा घोषर्ाित्र / लााार्थ्यांिे यादीिी सॉफ्ट् कॉिी तसेि शेतकऱयांच्या मापहतीसह
पिमा कंिनीस िाठितील ि पिमा कंिनीमाफगत सदर्िी मापहती फळिीक पिमा संकेत्िळािर् ार्ण्यात येईल.
4. ाार्तीय पिमा पनयामक आपर् पिकास प्रापधकर्र्ाने मान्यता पदलेल्या सं्िा, पिमा कंिनीने पनयुक्त केलेले
प्रपतपनधी शेतकऱयाकडू न पिमा हप्ता न््िकार्तेिळ
े ी शेतकऱयांिे िीकाखालील क्षेत्र, पिमा संर्पक्षत र्क्कम
इ्यादी बाबत संबध
ं ीत ाुपम अपालेख द्तऐिज तिासून िाहतील, ्यािप्रमार्े ााडे त्िािर् ळकिा कुळाने
असलेल्या शेतकऱयांच्या कर्ार्नामा / सहमती ित्रािी प्रत अपालेखात जतन कर्तील. प्रापधकृत केलेल्या सं्िा
/ पिमा प्रपतपनधी जमा झालेल्या पिमा हप््यािी र्क्कम ि संकपलत प्र्ताि 7 पदिसात पिमा कंिनीस िाठितील.
अशा शेतकऱयांच्या बाबतीत ्यांिे बँक खाते असल्याबाबतिी खातर्जमा कर्तील ि यािा तिशील संबपं धत
पिमा कंिनीस िाठितील.
पबर्र्-कजगदार् शेतकऱयांिा योजनेत सहाार्- िेट पिमा कंिनी माफगत:
1. योजनेत सहाार्ी होिू इन्च्िर्ाऱया पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी िैयन्क्तकपर््या ळकिा िो्टाने ्यांिा पिमा प्र्ताि
पिपहत प्रित्रात योग्य ्या पिमा हप््यासह पिमा कंिनीस िाठिून योजनेत सहाार्ी होऊ शकतात. तसेि
शासनाने प्रापधकृत केलेल्या िीक पिमा संकेत्िळाद्वार्े ळकिा पिमा कंिनीच्या संकेत्िळाद्वार्े दे खील पबर्र्
कजगदार् शेतकर्ी योजनेत सहाार्ी होऊ शकतात. उिर्ोक्त िध्दतीने योजनेत सहाार्ी होर्ाऱया पबर्र्
कजगदार् शेतकऱयांजिळ योजनेत सहाार्ी झाल्यािा िुर्ािा उदा. अजािी िायांकीत प्रत ळकिा पिमा हप्ता
ार्ल्यािी िािती असर्े बंधनकार्क आहे . पिमा प्र्तािात ार्लेली मापहती िुकीिी असल्यािे पनदशगनास
आल्यास शेतकऱयांिा पिमा हप्ता जप्त केला जाईल ि शेतकऱयांस नुकसान ार्िाई पमळर्ेिा अपधकार् र्ाहर्ार्
नाही.
2. िुनर्ग पित हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेत सहाार्ी होण्यासाठी सादर् केलेला पिमा प्र्ताि अिूर्ग
असल्यास / आिश्यक असर्ार्े िुर्ािे ि कार्दित्रे प्र्तािासोबत सादर् न केल्यास / योग्य तो पिमा हप्ता
ार्लेला नसल्यास प्र्ताि न््िकार्ल्यािासून 1 मपहन्याच्या आत सदर् प्र्ताि िर्त कर्ण्यािे अपधकार् पिमा
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कंिनीस आहेत. पिमा कंिनीने प्र्ताि नाकार्ल्यास पिमा हप््यािी संिर्
ू ग र्क्कम संबपं धत शेतकऱयाला पिमा
कंिनीमाफगत िर्त पदली जाईल.
3. अपधसुपित फळपिकासाठी मंजूर् केलेली सिग कजे पिपहत कालािधीत पिमा संर्पक्षत केली जातील यािी सिग
बँकांनी दक्षता घेर्े आिश्यक आहे .
4. नोडल बँकांनी / प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िांनी पिहीत कालािधीनंतर् सादर् केलेले सिग पिमा
प्र्ताि पिमा कंिनीमाफगत नाकार्ण्यात येतील ि सदर् सिग पिमा प्र्तािांिे दापय्ि हे संबपं धत बँकांिे र्ाहील
्यामुळे नोडल बँकांनी / प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िांनी पिपहत कालािधीनंतर् कोर्ताही पिमा
प्र्ताि न््िकारू नये. सिग नोडल बँकांनी / प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िांनी जमा पिमा हप््यासह
योजनेत सहाार्ी झालेल्या शेतकऱयांिा एकपत्रत अहिाल पिपहत कालमयादेत संबपं धत पिमा कंिनीकडे
िाठपिण्यािी दक्षता घ्यािी. जर् बँकेने पिपहत कालमयादेत पिमा प्र्ताि पिमा कंिनीकडे सादर् केले नाही तर्
्यािी जबाबदार्ी सिग्िी संबपं धत बँकेिी र्ाहील.
5. बँकांच्या सिग शाखा, सिग नोडल बँका, पजल्हा मध्यिती सहकार्ी बँका योजनेत सहाार्ी झालेल्या शेतकऱयांिी
(कजगदार् ि पबर्र् कजगदार्) यादी ि इतर् आिश्यक मापहती जसे की, शेतकऱयािे संिर्
ू ग नाि, बँक खाते क्रमांक,
र्ािािे नाि, अल्ि - अ्यल्ि ाुधार्क अशी िर्गिार्ी, अनुसूपित जाती / जमाती, िुरुष / स्त्री िर्गिार्ी, पिमा
संर्पक्षत क्षेत्र, पिकािे नाि, जमा पिमा हप्ता, शासपकय अनुदान इ. मापहती संबपं धत प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा
सहकार्ी सं्िा / बँकेिी शाखा यांिक
े डू न सॉफ्टट कॉिीमध्ये घेऊन सदर्िी मापहती तिासून अंपतम मुदत
संिल्यानंतर् 15 पदिसांच्या आत संबपं धत पिमा कंिनीकडे िाठपिण्यािी कायगिाही कर्तील ि िीक पिमा
योजनेच्या संकेत्िळािर् प्रपसध्द कर्तील.
6. पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी मापहती पिमा कंिन्या मध्य्ि सं्िांकडू न पिपहत प्रित्रात प्राप्त करून घेतील. बँका
/ पित्तीय सं्िा, पिमा मध्य्ि सं्िा यांच्या माध्यमातून योजनेत सहाार्ी झालेल्या शेतकऱयांिी (कजगदार् ि
पबर्र् कजगदार्) मापहती प्राप्त करून घेण्यािी जबाबदार्ी सिग्िी संबपं धत पिमा कंिनीिी आहे ि सदर्िी मापहती
िीक पिमा योजनेच्या संकेत्िळािर् प्रपसध्द कर्ण्यास संबपं धत पिमा कंिनीही बँकेस मदत कर्े ल.
7. सिग पिमा कंिन्या ्यांच्याकडे प्राप्त झालेली योजनेतील सहाार्ी शेतकऱयांिी मापहती तिासतील ि
योजनेअंतर्गत शासनाकडू न दे ण्यात येर्ाऱया अनु दानािा अंपतम पिमा हप्ता पमळर्ेच्या 1 मपहना अर्ोदर् पिमा
कंिनीच्या संकेत्िळािर् प्रपसध्द कर्तील.

16)

प्रिार्, प्रपसध्दी ि प्रपशक्षर् :

1. सदर् योजनेस क्षेत्रीय ्तर्ािर् िुर्ेशी प्रपसध्दी दे र्े आिश्यक आहे . दृकश्राव्य माध्यम, र्ाज्यािे कृपष पि्तार्
अपधकार्ी यांच्या सेिा यासाठी उियोर्ात आर्ल्या जाव्यात. तसेि पिमा हप्ता र्ोळा कर्र्े, पिमा प्रकर्र्ांिी
िाननी कर्र्े, इ्यादी कामे कर्र्ाऱया व्यक्तींना प्रपशक्षर् दे र्ेही आिश्यक आहे . अंमलबजािर्ी कर्र्ाऱया
सं्िेने यािी व्यि्िा कर्ािी. योजनेसंबध
ं ीिी मापहती िुन््तकांिे क्षेत्रीय ्तर्ािर् पितर्र् कर्ण्यात यािे.
योजनेिी मुख्य िैपशष्ट्टये दाखपिर्ार्ा मापहतीिट संबध
ं ीत पिमा कंिनीने तयार् करून जा्तीत जा्त
शेतकऱयांसाठी प्रदथशत कर्ािा.
2. शेतकऱयांमध्ये योजनेसंबध
ं ी जार्ृती पनमार् कर्ण्यासाठी ि प्रपशक्षर् दे ण्यासाठी एक खास कृती आर्ाखडा
संबध
ं ीत पिमा कंिनीने तयार् कर्ािा.
3. पिमा कंिनीने एकुर् पिमा हप्ता र्कमेच्या ०.५ टक्के र्क्कम क्षेत्रीय िातळीिर् योजनेच्या प्रिार् ि प्रपसध्दीिर्
खिग कर्ािी ि केलेल्या खिािा तिपशल हं र्ामाच्या शेिटी र्ाज्य ि केंद्र शासनाला सादर् कर्ािा. सदर् खिग
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एकुर् पिमा हप्ता र्कमेच्या ०.५ टक्याहु न कमी असल्यास फर्कािी र्क्कम पिमा कंिनीने 'तंत्रज्ञान पनधी' मध्ये
नोंदर्ीच्या अंपतम तार्खेिासून तीन महीन्यांच्या आत जमा कर्ािी.

17)

योजनेमध्ये पनर्पनर्ाळया सं्िांच्या ाुपमका ि जबाबदाऱया:
िुनर्ग पित हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेत केंद्र सर्कार्, र्ाज्य शासनाकडील पिपिध पिाार्

तसेि पिपिध सं्िािा म्हर्जे, सहाार्ी शासकीय ि खाजर्ी पिमा कंिनी आपर् पिपिध आथिक सं्िा यांिा सहाार्
र्ाहील. िुनर्ग पित हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेच्या सुला आपर् िपर्र्ामकार्क अंमलबजािर्ीसाठी
प्र्येक सं्िेने ्यांना नेमुन पदलेले काम जा्तीत जा्त िांर्ल्या प्रकार्े िार् िाडर्े बंधनकार्क आहे .
अ)

केंद्र शासनाच्या ाुपमका ि जबाबदाऱया:
1. केंद्र शासनामाफगत िुनर्ग पित

हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा

योजनेच्या

िपर्र्ामकार्क

अंमलबजािर्ीसाठी िेळोिेळी मार्गदशगक सुिना जाहीर् केल्या जातील. तसेि र्ाज्य शासनाला जनजार्ृती
/ प्रपसध्दी कर्ण्यासाठी समन्िय ि मदत केली जाईल.
2. केंद्र शासनामाफगत पित्तीय सं्िा / बँका यांना पर्झिग बँक ऑफ इंपडया ि नाबाडग द्वार्े िुनर्ग पित हिामानािर्
आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेच्या पित्तीय बाबींच्या िपर्िुतगतेसाठी मार्गदशगक सुिना दे ण्यात येतील.
3. "र्ाष्ट्रीय िीक पिमा िोटग ल" िे व्यि्िािन.
4. टे न्क्नकल सिोटग युपनट / केंद्रीय प्रकल्ि व्यि्िािन कक्षािी ्िािना कर्र्े ि आिश्यक सेिा-सुपिधा
िुर्पिर्े.
5.

तांत्रीक सल्लार्ार् सपमतीिी ्िािना / िुनर्गिना.

6. मार्ील हं र्ामातील पिमा हप्ता र्कमेच्या केंद्र शासनाच्या पहश्याच्या ८० टक्के र्कमेच्या ५० टक्के र्क्कम
आर्ािू पिमा हप्ता र्क्कम म्हर्ून पिक पिमा नोंदर्ीच्या अंपतम तार्खेनंतर् १५ पदिसांच्या आत पिमा
कंिन्यांना अदा कर्र्े.
7. शेतकर्ी सहाार्ािी पजल्हापनहाय आकडे िार्ी र्ाष्ट्रीय िीक पिमा िोटग लिर् अंपतम होताि १५ पदिसांच्या
आत उिगपर्त पिमा हप्ता र्क्कम अदा कर्र्े.
8. िुनर्ग पित हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेच्या अंमलबजािर्ीिे ियगिक्ष
े र् ि आढािा घेतला
जाईल तसेि िीक पिमा हप्ता ि इतर् आिश्यक बाबींबाबत पिमा कंिनीस सुिना दे ण्यात येतील. िेळोिेळी
पिमा कंिनींच्या कायािा आढािा घेऊन र्र्ज असल्यास ्यामध्ये सुधार्र्ा कर्र्ेबाबत सुिना दे ण्यात
येतील.
9. र्ाज्य शासन ि इतर् समाार् धार्कांसाठी प्रपशक्षर् / कायगशाळा आयोपजत कर्ण्यात येईल.
10. योजनेच्या तर्तुदीबाबत मार्दशगन कर्र्े तसेि नुकसान ार्िाई पनपित कर्तांना काही अडिर्ी आल्यास
्यािर् पनर्गय घेर्े.
11. योजनेच्या अंमलबजािर्ीमध्ये िार्दशगकता, सुप्रशासन आर्र्े आपर् शेतक-यांना पिमा नुकसानार्िाई
िेळेिर् पमळािी यासाठी आिश्यक तंत्रज्ञानाच्या िािर्ासाठी सहाय्य, मार्गदशगन आपर् संसाधने उिलब्ध
करुन दे र्े.
ब)

र्ाज्य शासनाच्या ाुपमका ि जबाबदाऱया

योजनेच्या िपर्र्ामकार्क अंमलबजािर्ीसाठी र्ाज्य शासन खालील काये िार् िाडे ल.
1. योजनेिी अपधसुिना पनर्गपमत झाल्यानंतर् र्ाज्य शासनामाफगत योजना अंमलबजािर्ीसाठी पनिडण्यात
आलेल्यापिमा कंिनीच्या सहाय्याने अपधसुिनेतील आिश्यक मापहती पिक पिमा योजनेच्या संकेत्िळािर्
प्रपसध्द कर्ण्यात यािी.
2. नुकसान

ार्िाई

पिपहत

कालािधीत

पनपित

कर्ण्यासाठी

तसेि

योजनेच्या

िपर्र्ामकार्क

अंमलबजािर्ीसाठी आधुपनक तंत्रज्ञानािा िािर् कर्र्ेबाबत आिश्यक कायगिाही कर्ण्यात यािी.
3. योजनेच्या अंमलबजािर्ीमध्ये सहाार्ी सिग यंत्रर्ा/सं्िा/ शासकीय पिाार्/सपमती यांना आिश्यक ते
पनदे श देर्े.
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4. मार्ील हं र्ामातील पिमा हप्ता र्कमेच्या केंद्र शासनाच्या पहश्याच्या ८० टक्के र्कमेच्या ५० टक्के र्क्कम
आर्ािू पिमा हप्ता र्क्कम म्हर्ून पिक पिमा नोंदर्ीच्या अंपतम तार्खेनंतर् १५ पदिसांच्या आत सिगसाधार्र्
पित्तीय पनयम (जीएफआर्) / प्रकर्र्ातील पदशापनदे शांिी िूतगता करुन पिमा कंिन्यांना अदा कर्र्े.
5. शेतकर्ी सहाार्ािी पजल्हापनहाय आकडे िार्ी र्ाष्ट्रीय िीक पिमा िोटग लिर् अंपतम होताि १५ पदिसांच्या
आत उिगपर्त पिमा हप्ता र्क्कम अदा कर्र्े.
6. र्ाज्य सर्कार्ने संबपं धत पिमा कंिनीद्वार्े मार्र्ी केल्यािासून 3 मपहन्यांच्या आत पिमा हप्ता अनुदानािा
र्ाज्य पह्सा कंिनीस अदा कर्र्े आिश्यक र्ाहील. अनुदान अदायर्ीस पिलंब झाल्यास र्ाज्य सर्कार्ला
दर्महा 1% दं डव्याज द्यािे लार्ेल.
7. पिमा हप््यािा र्ाज्य पह्सा कंिन्यांना पितपर्त कर्ण्यासाठी शक्यतोिर् सािगजपनक पित्तीय व्यि्िािन
प्रर्ाली (िीएफएमएस) / िीएफएमएस ळलक्ड पस्टीमिा िािर् कर्ण्यािा र्ाज्य शासन प्रय्न कर्े ल.
8. िुनर्ग पित हिामानािर् आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेत शेतकऱयांिा पिशेषत: पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिा
सहाार् िाढपिण्यासाठी र्ाज्य शासनाच्या कृपष आपर् इतर् संबध
ं ीत पिाार्ामाफगत मोठया प्रमार्ािर्
जनजार्ृती ि प्रपसध्दी कर्ण्यात येईल.
9. योजनेसाठीच्या एकुर् तर्तूदीिैकी पकमान र्क्कम रु. 50 लाख तर्तूद र्ाज्य शासनाने प्रशासपकय खिग,
आधुपनक

तंत्रज्ञानािा िािर्, र्ाज्य टे न्क्नकल सिोटग युपनट, प्रिासखिग आपर् आकन््मक खिासाठी

िािर्ण्यात यािा.

क) पिमा कंिनीच्या ाुपमका ि जबाबदाऱया:
1. पिमा कंिनी ही र्ाज्य शासन ि इतर् अंमलबजािर्ी यंत्रर्ा यांच्यातील दु िा म्हर्ून काम कर्े ल.
2. अपधसुिनेप्रमार्े आिश्यक बाबींिी र्ाज्य्तर्ीय िीक पिमा समन्िय सपमतीला िुतगता कर्े ल.
3. या योजनेअंतर्गत नुकसान ार्िाई पनपित कर्र्ेबाबत कायगिाही ि नुकसान ार्िाई शेतकऱयाच्या बँक
खा्यािर् िेट अदा कर्ण्यािी जबाबदार्ी पिमा कंिनीिी र्ाहील.
4. सदर् योजनेच्या मार्गदशगक सुिनेनूसार् िेळाित्रकाप्रमार्े नुकसान ार्िाई पनपित कर्र्े ि अदा कर्र्े आपर्
आिश्यकतेप्रमार्े िुनथिम्यािे प्रयोजन कर्ण्यात यािे.
5. हिामान घटक तसेि पिमा नुकसान ार्िाई संदाातील मापहतीिे संकलन कर्र्े आपर् कृपष आयुक्तालय ि
शासनाने योजनेसंदाातील िेळोिेळी मार्र्ी केलेली आिश्यक ती सिग मापहती ्िर्ीत उिलब्ध करून देर्े.
6. प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेिा आढािा घेऊन िपर्र्ामकार्क अंमलबजािर्ीसाठी आिश्यक सुिनांसह कृपष
सहकार् आपर् पकसान कल्यार् मंत्रालय (केंद्र शासन) यांना सादर् कर्र्े.
7. हं र्ाम सुरु होण्यािूिी संबध
ं ीत पिमा कंिनीने खाजर्ी पिमा प्रपतपनधींिी पनयुक्ती लेखी ्िरुिात जाहीर् कर्र्े
आिश्यक आहे.
8. पिपिध प्रकार्िे अनुज्ञेय सेिाशुल्क अंमलबजािर्ी यंत्रर्ांना दे र्े.
9. योजनेिी िार्दशगक िध्दतीने प्राािी अंमलबजािर्ी कर्ण्यासाठी निीन तंत्रज्ञानािा िािर् करुन ििदशगक
प्रकल्ि र्ाबपिण्यासाठी पिमा कंिन्यांनी िुढाकार् घेतील.
10. पबर्र् कजगदार् शेतक-यांच्या सहाार्ामध्ये पकमान १० टक्के िाढ कर्ण्याच्या दृष्ट्टीने योजनेिी मापहती
शेतक-यांियंत िोहोिपिण्यासाठी जनजार्ृती ि प्रपसध्दीसाठी प्रय्न कर्र्े, ्यासाठी आिश्यक ते मनुष्ट्यबळ
ि साधनसामुग्री उिलब्ध करुन देर्े तसेि र्ाज्य शासन ि इतर् सं्िांमध्ये जनजार्ृती ि प्रपसध्दीसाठी
समन्िय साधर्े.
11. केंद्र ि र्ाज्य शासनाने मार्र्ी केल्याप्रमार्े मापसक प्रर्पत अहिाल / सांन्ख्यकी ि इतर् अनुषंर्ीक मापहती
िुर्िठा कर्र्े.
12. अपधकृत बँका आपर् प्रपतपनधी यांिक
े डू न पिमा धार्क शेतकऱयांिी / लााार्थ्यांिी मापहती संकपलत करुन ती
संकेत्िळािर् प्रसापर्त कर्र्े.
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13. पिमा पनयामक प्रापधकर्र्ाने पनपित केलेल्या पिपहत कालािधीत योजनेसंदाातील पिपिध तक्रार्ींिे पनिार्र्
कर्ण्यात यािे तसेि शेतकऱयांच्या तक्रार्ींिी नोंद घेण्यासाठी ाार्तीय कृपष पिमा कंिनीच्या पनयंत्रर्ाखाली
डॉकेट सुपिधेिर् आधापर्त टोल फ्री नंबर् उिलब्ध करुन देण्यात यािा.
14. कजगदार् शेतकऱयांच्या सहाार्ासाठी ्ित: पिमा कंिनीने कायगिाही कर्ािी ्यासाठी मध्य्ि यांिी नेमर्ूक
करू नये.
15. ज्या पजल्हयासाठी पिमा कंिनीिी पनयुक्ती कर्ण्यात आलेली आहे, ्या पजल्हयासाठी पजल्हा मुख्यालयी
काया्मक कायालय ( Functional Office ) सुरु कर्र्े आिश्यक आहे. तसेि सदर् पजल्हा कायालयात कृपष
िदिीधार्क प्रपतपनधींिी पनयुक्ती कर्र्े आिश्यक आहे . ज्या पजल्हयात काम दे ण्यात आलेले आहे, ्या
पजल्हयातील तालुका ्तर्ािर् काया्मक कायालयािी ्िािना कर्ािी ि कमीत कमी एका प्रपतपनधीिी
नेमर्ुक कर्ािी ि सदर् प्रपतपनधी दै नंदीन ्िरूिात शेतकऱयांिी शंका / र्ाऱहार्ीिे पनर्सन कर्ण्यासाठी
उिन््ित र्ापहल यािी खात्री कर्ािी. सदर् कायालय ि प्रपतपनधीिा तिशील कृपष पिमा संकेत्िळािर्
उिलब्ध कर्ण्यात यािा.
16. केंद्र शासनाच्या मार्गदशगक सुिनांनुसार् नुकसान ार्िाई पनपित कर्ण्यासाठी पनधार्क (Loss Assessor)
यािी नेमर्ूक कर्र्े बंधनकार्क र्ापहल.
17. योजनेत शेतकर्ी सहाार्ािी मापहती बँकेकडू न प्राप्त झाल्यानंतर् पिमा कंिनीमाफगत शेतकर्ी सहाार्ािा
पिकपनहाय अंपतम तिपशल महसूल पिाार्ास उिलब्ध करुन पदला जाईल. ्यानंतर् पजल्हापधकार्ी यांनी
महसूल पिाार्ाकडील हं र्ामातील पिमा कंिनीला उिलब्ध करुन पदलेल्या महसूल मंडळपनहाय, पिकपनहाय
क्षेत्राच्या नोंदी ि पिमा योजनेत सहाार्ी शेतकऱयांिा तिपशलाच्या नोंदीिी िडताळर्ी कर्ािी ि यामध्ये काही
तफाित असल्यास तातडीने पनदशगनास आर्ािे.
18. नोडल बँका / व्यािार्ी बँका / ग्रामीर् बँकांनी िोटग लिर् अिलोड केलेले पिमा प्र्ताि आपर् पिमा हप्ता
ऑनलाईन जमा केल्यािा तिपशलिार् र्ोषिार्ा प्राप्त करुन घेण्यािी जबाबदार्ी पिमा कंिन्यांिी असेल.
19. पिमा कंिनीमाफगत अपधसूपित क्षेत्रातील अपधसूपित पिकाच्या क्षेत्रािा तिपशल ि नुकसान ार्िाई पनपित
कर्र्ेसाठी ्िंयिपलत हिामान केंद्राद्वार्े( AWS ) प्राप्त मापहतीिा िािर् कर्र्े बंधनकार्क असेल. योजनेच्या
अंमलबजािर्ी कर्ीता आधुपनक तंत्रज्ञान, पर्मोट सेन्सीर्, उिग्रह िायापित्र, ड्रोन इ्यादीिा िािर् कर्ण्यात
यािा.
20. पिमा कंिन्यांनी सहाार्ी झालेल्या क्ल्टसग कर्ीता पिमा संर्क्षर् कालािधी सुरू झाल्यािासूनिी
हिामानािी आकडे िार्ीिी मापहती महािेध कडु न खर्ेदी कर्र्े आिश्यक आहे . र्ाज्य पह्सा अनुदान
पितर्र्ािूिी जर् पिमा कंिनीने हिामानािी आकडे िार्ी पमळाल्यानंतर् दे खील ्कायमेट व्हे दर् सथिसेस प्रा.
पल. यांिेहिामान आकडे िार्ीिे दे यक ्िपर्त केलेले असल्यास र्ाज्य शासन ्कायमेटला प्र्यक्ष दे यक
र्क्कम अदा कर्े ल ि पिमा कंिनीस दे य र्ाज्य पह्सा अनुदान र्कमेतून हिामान आकडे िार्ी दे यक खिग
समायोपजत ( िजा ) कर्े ल.
21. िुनर्ग पित हिामान आधापर्त फळ पिक पिमा योजनेच्या प्राािी अंमलबजािर्ी्ति नोडल बँका/ पजल्हा
मध्यिती सहकार्ी बँका यांिेकडू न पिमा प्र्ताि प्राप्त झाल्यानंतर्, ्यािप्रमार्े, पिमा हप्ता अनुदान
शासनाकडू न प्राप्त झाल्यानंतर्, पिमा कंिनीने 3 आठिडयामध्ये नुकसान ार्िाई र्क्कम पनपित करुन
शेतकऱयांना अदा कर्र्े आिश्यक आहे . अन्यिा, पिमा कंिनीस 12 टक्के दर्ाने पिलंब शुल्कासपहत नुकसान
ार्िाईिी र्क्कम लााािी शेतकऱयांना अदा कर्ािी लार्ेल.
22. ज्या शेतकऱयांच्या बँक खा्यािर् पिमा कंिनीकडू न नुकसान ार्िाईिी र्क्कम जमा कर्ण्यािा प्रय्न
करुनही शेतकऱयांिे बँक खाते िुकीिे अििा बंद असल्याने सक्रीय (Active) नसल्यामुळे सदर् र्क्कम पिमा
कंिनीस िर्त आली असल्यास अशा शेतकऱयांच्या सपि्तर् तिशीलासह शासनास ि आयुक्त (कृपष) यांना
15 पदिसात एकपत्रत यादी सादर् कर्ण्यािी खातर्जमा कर्र्े.
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23. तसेि ज्या पिमाधार्क शेतकऱयांना रु.1000 िेक्षा कमी र्कमेिी नुकसान ार्िाई मंजूर् कर्ण्यात आली आहे,
अशा शेतकऱयांिीही सपि्तर् तिशीलासह मापहती शासनास ि आयुक्त (कृपष) यांना न िुकता ता्काळ
कळपिण्यात यािी.
24. पिमा कंिन्यांनी हं र्ामामध्ये नमुद केलेले टोल फ़्री क्रमांकािर् शेतकऱयांना संिकग साधर्े सुला व्हािे यासाठी
टोल फ़्री क्रमांकािी क्षमता िाढिुन टोल फ्री क्रमांक पिना तक्रार् कायगर्त र्ाहील यािी दक्षता घ्यािी.
्यािप्रमार्े, पिहीत टोल फ़्री क्रमांक व्यिन््ित कायान्िीत नसल्यास फोन, ित्र, ईमेलद्वार्े प्राप्त शेतकऱयांच्या
िीक नुकसानीबाबतच्या सूिना, तक्रार्ींिी नोंद घेिुन योजनेच्या मार्गदशगक सूिनेनुसार् िुढील कायगिाही
संबध
ं ीत पिमा कंिनीने कर्र्े आिश्यक र्ाहील.
25. पिमा कंिन्या या पित्तीय सं्िांना सहाार्ी शेतकऱयांिी सपि्तर् मापहती िीक पिमा िोटग लिर् ार्ण्यासाठी
मदत कर्तील. या व्यपतपर्क्त इतर् कोर्तेही प्रारुि / संकेत्िळ / सुपिधा इ. योजनेतील सहाार्ी
शेतकऱयांिी मापहती र्ोळा कर्ण्यासाठी पिमा कंिन्यांना िािर्ता येर्ार् नाही.
26. िुनर्ग पित हिामान आधापर्त फळ पिक पिमा योजनेत सहाार्ी पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिे प्रमार् कमीत कमी
१० टक्के िाढपिर्ेबाबत ्या पिाार्ात सिात कमी पिमा हप्ता दर्ाने पनपित कर्ण्यात आलेल्या पिमा
कंिनीिी जबाबदार्ी र्ाहील.
27. पिमा कंिन्यांनी योजनेच्या जापहर्ातीसाठी, जार्रुकता पनमार् कर्ण्यासाठी आपर् क्षमता पिकासासाठी िुर्ेसे
आपर् ििनबध्द मनुष्ट्यबळ पनमार् कर्र्े आिश्यक आहे . याबाबतिे सपि्तर् पनयोजन हं गाम सुरु होण्यािुिी
कंिनीने केंद्र ि र्ाज्य शासनाला सादर् कर्र्े आिश्यक आहे .
28. पिमा कंिन्यांकडे प्राप्त झालेल्या कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिा अजग जर् अिूर्ग असेल, आिश्यक
प्रमार्ित्रािी प्रत जोडली नसेल, आधार् नंबर् ळकिा आधार् नोंदर्ी क्रमांक/ िोििािती पकिा पिमा हप्ता
ार्ला नसेल तर् सदर् अजग अनुक्रमे १५ पदिस ळकिा १ मपहन्याच्या आत ्िीकार्र्े अििा फेटाळण्यािा
अपधकार् पिमा कंिन्यांना र्ाहील. अजग फेटाळला र्ेल्यास पिमा कंिनी सदर् शेतकऱयािा ार्लेला संिर्
ू ग पिमा
हप्ता िर्त कर्े ल.
ड) बँका/पित्तीय सं्िांच्या जबाबदाऱया :
1. ाार्तीय पर्झव्हग बँक आपर् र्ाष्ट्रीय कृपष ि ग्रापमर् पिकास बँक (NABARD) यांच्या पनयमात बसर्ाऱया ि
शेतकऱयांना हं र्ामी पिक कजग पितर्र् कर्र्ाऱया सिग बँका ि सं्िा या योजनेत पित्तीय सं्िा म्हर्ून
मानल्या जातील.
2. िुनर्ग पित हिामान आधापर्त फळ पिक पिमा योजनेअंतर्गत, सहकार्ी बँकांच्या बाबतीत प्र्येक पजल्हयातील
पजल्हा मध्यिती सहकार्ी बँक ही नोडल बँक म्हर्ून कायग कर्ील ि व्यािार्ी बँका तसेि ग्रामीर् बँकांच्या
बाबतीत सदर् बँकेिी प्र्येक शाखा ही नोडल बँक म्हर्ून कायग कर्ील.
3. व्यािार्ी बँकांिी तसेि ग्रामीर् बँकांिी पिाार्ीय / प्रशासकीय कायालये, प्र्येक पजल्हयातील पजल्हा
मध्यिती सहकार्ी बँका (नोडल बँका) यांनी योजनेच्या अनुषंर्ाने ्यांना प्राप्त झालेल्या सिग मार्गदशगक
सुिना, शासन पनर्गय इ. ्यांच्या पनयंत्रर्ाखालील सिग शाखांना िाठपिर्े आिश्यक आहे .
4. व्यािार्ी बँकांिी तसेि ग्रामीर् बँकांिी पिाार्ीय / प्रशासकीय कायालये, प्र्येक पजल्हयातील पजल्हा
मध्यिती सहकार्ी बँका (नोडल बँका) यांनी कजगदार् शेतकऱयासाठी कजग मंजूर् कर्ताना ्यांच्या पिमा हप्ता
र्कमेसाठी जादा कजग मंजूर् कर्र्ेबाबत आिल्या अपधन्त सिग बँकांना सुिना द्याव्यात.
5. योजनेत सहाार्ी होऊ इन्च्िर्ाऱया पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांना सिग बँकांनी योग्य ते मार्गदशगन ि मदत
कर्र्े आिश्यक आहे. जसे, शेतकऱयांिे बँकेत खाते उघडर्े, योग्य तो पिमा हप्ता घेिून ्यांना पिमा प्र्ताि
ार्ण्यास मदत कर्र्े ि ्याबाबतिे अहिाल अद्ययाित कर्र्े इ.
6. सिग बँका / पिपत्तय सं्िांनी अजगदार् शेतक-यांिा तिपशल इलेक्रॉपनक िध्दतीनेि र्ाष्ट्रीय िीक पिमा
संकेत्िळािर् अिलोड कर्र्े बंधनकार्क आहे . ्यादृष्ट्टीने सिग बँका / पिपत्तय सं्िांनी सीबीएस इंटेग्रेशन
करुन घेर्े र्र्जेिे आहे , जेर्ेकरुन मापहतीिे ता्काळ आदान-प्रदान शक्य होईल.
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7. सिग नोडल बँकांनी कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिा जमा पिमा हप्ता र्क्कम, पिमा प्र्ताि ि
अनुषंपर्क माहीती पिहीत मुदतीत ्ितंत्रिर्े संबपं धत पिमा कंिनीस सादर् कर्र्े आिश्यक आहे.
8. सिग अग्रर्ी बँका / नोडल बँकांनी ्यांच्या कायगक्षत्र
े ातील अपधसुपित पिकांसाठी घेतलेली सिग कजे ि
कजगदार् शेतकर्ी योजनेअंतर्गत पिमा संर्पक्षत केले जातील ि एकही कजगदार् शेतकर्ी पिमा संर्क्षर्ािासून
िंपित र्ाहर्ार् नाही यािी दक्षता घ्यािी ि ्याबाबतच्या सुिना बँकांनी आिल्या अपधन्त सिग शाखांना
दे ण्यात याव्यात. संबपं धत बँकाच्या त्रुटीमुळे / पदर्ं र्ाईमुळे / हलर्जीिर्ामुळे काही कजगदार् शेतकऱयांना
पिमा संर्क्षर् न पमळाल्यास ि ्या हं र्ामात नुकसान ार्िाई मंजूर् झाल्यास पिमा संर्पक्षत न झालेल्या सिग
शेतकऱयांना मंजूर् नुकसान ार्िाई दे ण्यािी जबाबदार्ी सिग्िी ्या बँकेिी / शाखेिी र्ाहील.
9. घोषर्ाित्र / प्र्ताि आपर् पिमा हप्ता पिमा कंिनीला बँकेमाफगत/ प्रािपमक कृषी ित िुर्िठा सं्िा
यांच्याकडू न पिपहत मुदतीनंतर् जमा झाला तर् ते ता्काळ नाकार्ले जातील ि अशा कोर््याही
घोषर्ाित्राबाबत संबध
ं ीत बँक जबाबदार् र्ाहील. ्यानुसार् पिपहत मुदतीनंतर् र्ाष्ट्रीय फळिीक पिमा
संकेत्िळािर् अजग दाखल कर्ण्यािी सुपिधा बंद केली जाईल. तिापि या संबध
ं ी काही तक्रार्ी
उदािल्यास ्यांिे पनर्ाकर्र् पिपहत तक्रार् पनिार्र् सपमतीच्या कायगिद्धतीनुसार् कर्ण्यात येईल.
अपधसूपित पिकांसाठी हं र्ामी िीककजग घेर्ा-या कजगदार् शेतक-यांना प्रािपमक कृपष सहकार्ी सं्िांसह
कोर््याही पित्तीय सं्िेने पिमा योजनेतून सूट दे ण्यािा पनर्गय घेतलेला असेल तर्ीदे खील अशा
कोर््याही पनर्गयािर् हे कलम प्रिपलत र्ाहील ि अशा शेतक-यांिा िीक पिमा योजनेतील सहाार्
बंधनकार्क र्ाहील. तिापि पकसान क्रेडीट काडग अििा त्सम शेती कजे, जी पिपशष्ट्ट पिकाच्या फळपिक
कजग मयादेनुसार् नसतात ्या शेतक-यांिा पिमा योजनेतील सहाार् बंधनकार् नाही. मात्र बँका अशा
शेतक-यांना पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी म्हर्ून पिमा योजनेत सहाार्ी होण्यास प्रो्सापहत करु शकतात.
10. सिग नोडल बँका / व्यािार्ी बँका ि ग्रामीर् बँकांच्या सिग शाखांनी पिकिार् ि अपधसुपित क्षेत्रिार् पिक पिमा
प्र्ताि पिहीत पििर्र् ित्रात (पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांसाठी िेर्ळे ) ारून पिमा हप्ता र्कमेसह पिहीत िेळेत
संबपं धत पिमा कंिनीकडे िाठपिर्े अ्यंत आिश्यक आहे.
11. सिग नोडल बँका / व्यािार्ी बँका / ग्रामीर् बँकांनी शेतकर्ीपनहाय फळपिक पिमा प्र्ताि ि पिमा हप्ता जमा
केल्यािा तिपशल (NEFT/RTGS/UTR) र्ाष्ट्रीय फळपिक पिमा संकेत्िळािर् ऑनलाईन अिलोड कर्र्े
आिश्यक आहे. तसेि सिग प्र्तािांिा र्ोषिार्ा पिपहत िेळेत पिमा कंिनीलाही िाठिर्े आिश्यक आहे .
12. सिग बँकांनी योजनेअंतर्गत अििादा्मक िपर्न््ितीमध्ये संबपं धत पिमा कंिनीमाफगत मंजूर् झालेली नुकसान
ार्िाई र्क्कम प्राप्त झाल्यानंतर् संबपं धत लााािी शेतकऱयांच्या बँक खा्यािर् 7 पदिसांच्या आत जमा
कर्र्े आिश्यक आहे. जर् एखाद्या बँकेने नुकसान ार्िाईिी र्क्कम पिहीत िेळेत शेतकऱयांच्या बँक
खा्यािर् जमा केली नाही तर् संबपं धत बँकेने व्याजासह (बित खा्यािर् दे य असलेला प्रिपलत व्याज दर्)
नुकसान ार्िाईिी र्क्कम शेतकऱयांच्या खा्यािर् जमा कर्र्े बंधनकार्क र्ाहील.
13. नोडल बँक / प्रशासकीय कायालये योजनेत ाार् घेर्ाऱया शेतकऱयांिी अनुषंपर्क माहीती शेतकऱयािे संिर्
ू ग
नाि, अिुक बँक खाते क्रमांक, र्ािािे नाि, अल्ि - अ्यल्ि ाुधार्क अशी िर्गिार्ी, अनुसूपित जाती
जमाती, महीला शेतकर्ी अशी िर्गिार्ी, पिमा संर्पक्षत क्षेत्र, पिकािे नाि, जमा पिमा हप्ता, शासपकय
अनुदान इ. माहीती संबपं धत प्रािपमक कृपष ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िा / बँकेिी शाखा यांिक
े डू न Soft
Copy मध्ये घेऊन सदर्िी माहीती तिासून अंपतम मुदत संिल्यानंतर् 15 पदिसांच्या आत संबपं धत पिमा
कंिनीकडे िाठपिण्यािी कायगिाही कर्े ल.
14. संबपं धत पिमा कंिनी बँकेकडू न पिमा प्र्ताि प्राप्त झाले नंतर् ते तिासून बँकेला िोहि दे ईल. संबपं धत बँक
आिलेकडे उिलब्ध असलेल्या द्तऐिजािरून सदर् पिमा प्र्तािािी िुनगतिासर्ी कर्े ल ि यामध्ये काही
दु रू्ती आढळल्यास 15 पदिसांिे आत पिमा कंिनीच्या पनदशगनास आर्ेल अन्यिा पिमा कंिनीने िोहि
पदलेले पिमा प्र्ताि अंतीम समजून ्यानुसार् कायगिाही कर्ण्यात येईल ि ापिष्ट्यात ्यामधील कोर्तेही
बदल ्िीकार्ले जार्ार् नाहीत.
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15. संबपं धत बँकेने नुकसान ार्िाई पमळालेल्या शेतकऱयांिी यादी नोटीस बोडािर् प्रपसध्द कर्र्े आिश्यक
आहे . तसेि प्राप्त झालेली नुकसान ार्िाई र्क्कम सिग शेतकऱयांच्या बँक खा्यात जमा केले असल्यािे
प्रमार्ित्र पिमा कंिनीस िाठपिर्े आिश्यक आहे . तसेि नुकसान ार्िाई िात्र शेतकऱयांिी यादी पिमा
कंिनीच्या सहाय्याने फळपिक पिमा संकेत्िळािर् प्रपसध्द कर्र्े आिश्यक आहे.
16. सिग बँकांना पिमा प्र्तािाशी संबपं धत असलेले सिग द्तऐिज संबपं धत पिमा कंिनीस तिासर्ीसाठी
आिश्यकतेनुसार् उिलब्ध करून द्यािे लार्तील.
17. बँकेने कोर्ताही शेतकर्ी योजनेच्या लााािासून िंपित र्ाहर्ार् नाही यािी खात्री कर्ािी जर् एखादा
शेतकर्ी पित्तीय सं्िेच्या िुकीमुळे योजनेच्या लााािासून िंपित र्ाहीला तर् सदर् शेतकऱयाला देय
असर्ार्ी नुकसान ार्िाई अदा कर्र्ेिी जबाबदार्ी संबपं धत बँकेिी र्ाहील.
18. शेतकऱयािी िूर्ग अजग ार्ण्यािी जबाबदार्ी ही बँकेच्या शाखेिी र्ापहल. जर् एखादया शेतकऱयाला अजग
ार्ता येत नसेल तर् सदर् अजग शेतकऱयांच्या ितीने ार्ण्यािी जबाबदार्ी बँकेच्या शाखेिी र्ापहल,
जेर्ेकरुन पिक पिमा योजनेत सहाार्ी होऊ इन्च्िर्ार्ा एकही शेतकर्ी पिक पिमा संर्क्षर्ािासून िंपित
र्ाहर्ार् नाही.
19. प्रपतकूल हिामानामुळे ज्या शेतक-यांिा पिमा हप्ता संबपं धत हिामान घटकािी अपधसूिना जार्ी होण्याच्या
आत जमा झाला असेल / बँक खा्यातून िर्ग केलेला असेल ्यांनाि िात्र समजले जाईल. सबब बँकांनी
कजगदार् शेतक-यािा पिमा हप्ता िीक कजग मंजूर्ी/पकसान क्रेडीट काडग िे नुतनीकर्र् केल्यािासून १५
पदिसांच्या आत पिमा कंिनीकडे दे र्े बंधनकार्क आहे , अन्यिा अशा शेतक-यांच्या बाबतीत संााव्य
नुकसानार्िाईिी सम्िूर्ग जबाबदार्ी संबध
ं ीत बँकेिी र्ाहील. अशी िपर्न््िती उद्भिू नये यासाठी बँकांनी
पिमा नोंदर्ीच्या अंपतम तार्खेिि
ु ी पकमान एक मपहना आधीि कजगदार् शेतक-यांिा पिमा हप्ता पिमा
कंिनीकडे जमा कर्ािा आपर् ्यानंतर् मंजूर् केलेल्या कजगखा्यांच्या बाबतीत दर्र्ोज पिमा हप्ता जमा
कर्ािा.
20. बँकांना जमा पिमा हप््यािे 4 टक्के सेिा शुल्क दे ण्यात येते. ्यासाठी पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांना पिमा
प्र्ताि सादर् कर्ण्याबाबतीत बँकांनी आिश्यक ते सिग सहकायग कर्ाियािे आहे .
21. बँकांनी कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतक-यांिे पिमा प्र्ताि सादर् कर्ताना शेतक-यािे बँक खाते आधार्
काडग शी सलग्न कर्र्े अपनिाय आहे . या बाबतच्या आिश्यक ्या कार्दित्रािी तिासर्ी संबध
ं ीत बँकानी
कर्ाियािी आहे.
22. बँक / नोडल बँक यांिक
े डू न संबपं धत पिमा कंिनीस पिमा घोषर्ाित्रे (Declaration ) िाठपिण्यास पिलंब
झाल्यास बँकेस द्याियाच्या सेिा शुल्कामध्ये किात कर्ण्यात येईल.
ई) कजग िुर्िठा कर्र्ार्ी बँक/पित्तीय सं्िा
1. िुनर्ग पित हिामान आधापर्त फळ पिक पिमा योजनेबाबत शेतकऱयांना मार्गदशगन कर्र्े
2. शेतकऱयांना पिहीत प्रित्रात पिमा प्र्ताि तयार् कर्र्ेस मदत कर्र्े आपर् पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिे
पिपिध कार्दित्र संकपलत कर्र्े.
3. पिमा नोंदर्ी सुरु होण्यािुिी सिग कजगदार् शेतक-यांिे आधार् ि मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेर्े.
4. कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी ्ितंत्र प्रित्रात माहीती संकपलत करुन ती पिमा कंिनीस पिमा
हप््यासह िेळेत सादर् कर्र्े.
5. पिमा कंिनी ळकिा ्यांनी प्रापधकृत केलेल्या प्रपतपनधी आपर् पजल्हा्तर्ीय समन्िय सपमती माफगत कर्ण्यात
येर्ाऱया िाननी / िडताळर्ीसाठी पिमा िॉपलसी प्र्ताि ि इतर् आिश्यक कार्दित्रांिे जतन कर्ािे.
6. आिल्या कायगक्षेत्रामधील नोडल बँक आपर् ्याअंतर्गत सेिा िुर्पिर्ाऱया इतर् बँकाच्या कायालयामधील
संबपं धत अपालेख ि नोंदी या पिमा कंिनीस उिलब्ध करून दे ण्यात याव्यात.
7. पिमा संर्क्षर् घेर्ाऱया कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी क्षेत्र ि पिकांसंबधी आकडे िार्ीिी नोंद ठे िर्े.
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8. फळिीक पिमा संकेत्िळािर् प्र्ताि अिलोड कर्ण्याच्या अंपतम तार्खेिासून १५ पदिसांच्या आत आपर्
पिमा कंिनीने मार्र्ी केल्यािासून ७ पदिासांच्या आत पिमा प्र्तािांिी मापहती संकपलत ि प्रमापर्त करुन
दे र्े.
9. पिमा नोंदर्ीिी मुदत संिण्यािुिी शेतक-यांिा पिमा हप्ता किात करुन घेर्े ि ती र्क्कम संबपं धत पिमा
कंिनीला िेट इलेक्रॉपनक प्रर्ालीद्वार्े ह्तांतर्ीत कर्र्े.
10. पिमा कंिनीकडु न प्राप्त पिमा नुकसानार्िाई र्क्कम शेतक-यांच्या खा्यािर् ७ पदिसांच्या आत जमा कर्र्े
ि जी र्क्कम अदा होऊ शकली नाही ती र्क्कम प्राप्त झाल्यािासून १० कायालयीन पदिसांच्या आत
कार्र्ांसह संबपं धत पिमा कंिनीला िर्त कर्र्े ि ्यािी मापहती केंद्र ि र्ाज्य शासनाला कळिर्े.
11. प्रशासकीय व्यि्िेमध्ये बँकेच्या शाखा या अंपतम सेिा केंद्रे मानण्यात आलेल्या आहे त. सबब सिग कजगदार्
शेतकर्ी आपर् इच्िु क पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी यांिी पिक पिमा नोंदर्ी करुन घेर्े ही सिग बँक शाखांिी
जबाबदार्ी आहे. यामध्ये हयर्य अििा िूकीिी मापहती देण्यात आल्यास संबपं धत बँक/बँक शाखा/प्रािपमक
सेिा सं्िा जबाबदार् असतील.
फ) जन सुपिधा केंद्र - आिले सर्कार् केंद्र (सीएससी- एसिीव्ही)
1. पबर्र् कजगदार् शेतक-यांिी नोंदर्ी जनसुपिधा केंद्रमाफगत सुपनपित कर्र्े.
2. र्ाि िातळी िर्ील कमगिार्ी यांना पिक पिमा सहाार् िाढपिण्यासाठी संकेत्िळािर् अििा पजल्हा
िातळीिर् काम कर्र्ा-या संबध
ं ीत पिक पिमा कंिनीव्दार्े पिक पिम्यापिषयी प्रपशक्षर् दे र्े.
3. जनसुपिधा केंद्रामाफगत शेतक-यांकडू न जमा केलेली पिमा हप््यािी र्क्कम संबध
ं ीत पिमा कंिनीकडे
शेतक-यांकडू न प्राप्त झाल्याच्या पदनांकािासून तीन पदिसांच्या आत ऑनलाईन जमा कर्र्े.
4. जनसुपिधा केंद्रामध्ये जमा झालेल्या पिमा हप््यांिा अहिाल ि शेतकर्ी सहाार्ाच्या र्ोषिा-यासह संबध
ं ीत
पिमा कंिन्यांना दर्र्ोज सादर् कर्र्े.
5. र्ाष्ट्रीय फळपिक पिमा संकेत्िळािर् ार्ण्यात आलेली शेतकर्ी सहाार्ािी मापहती आपर् संबध
ं ीत पिमा
कंिनीला अदा केलेली पिमा हप्ता र्क्कम यांिी िडताळर्ी पिमा नोंदर्ीिी अंपतम मुदत संिल्यािर् ७
पदिसांच्या आत कर्र्े.
6. हं र्ामासाठी पनपित कर्ण्यात आलेल्या प्रती शेतकर्ी सेिाशुल्काच्या दर्ानुसार् सेिा शुल्कािे दे यक
संबध
ं ीत पिमा कंिनी कडे िुढील मपहन्यातील 10 तार्खेस अििा ्यािुिी सादर् कर्र्े.
7. पिमाधार्क शेतक-यांच्या तक्रार् पनिार्र् कर्र्ेसाठी ि पिमा ििात सेिा सुपनपित कर्र्े.
8. र्ाष्ट्रीय फळपिक पिमा संकेत्िळािर् ार्ण्यात आलेली िैयन्क्तक शेतक-यांिी मापहती ि सदर् केलेली
कार्दित्रे यामध्ये त्रुटी अििा िुका आढळू न आल्यास संबध
ं ीत सेिा केंद्र जबाबदार् असेल ि अशा िुकांमुळे
दे य पिक पिमा दाव्यांना जबाबदार् र्ाहील.
ि) जन-सुपिधा केंद्रा िर्ील र्ाििातळी सेिक (न्व्ह.एल.ई.)
1. शेतकर्ी पिशेषतः पबर्र् कजगदार् शेतक-यांना योजने बाबत पशपक्षत कर्र्े ि योजनेिी िैपशष्ट्या े समजािून
सांर्र्े.
2. पिमाकंिनी / र्ाज्यशासना माफगत योजनेच्या प्रिार् ि प्रपसध्दीसाठी दे ण्यात आलेल्या जाहीर्ाती, प्रिार्
सापह्य, बरनर्, िो्टर्, ित्रके इ. शेतक-यां ियंत िोहििण्यासाठी कायगक्षेत्रामध्ये ठळकिर्े प्रपसद्ध कर्र्े.
3. फक्त पबर्र् कजगदार् शेतक-यांिे पिमा प्र्ताि पिपहत प्रित्रात आिश्यक कार्दित्रासह न््िकार्र्े ि
ऑनलाईन ारुन घेर्े.
4. अंमलबजािर्ी कर्र्ा-या पिमा कंिनीने मार्गदशगक सुिनेच्या तर्तुदीनुसार् शेतकर्ी पिमा हप्ता जमा कर्र्े.
5. र्ाष्ट्रीय फळपिक पिमा संकेत्िळािर् पबर्र् कजगदार् शेतक-यांिी मापहती मोबाईल नंबर्सह योग्य
तिपशल आिश्यक कार्दित्रासह अदयाित कर्र्े ि पनपित कालािधीत जनसुपिधा केंद्रामाफगत पिमा हप्ता
र्क्कम जमा कर्र्े. पबर्र् कजगदार् शेतक-यांिे पिक पिमा प्र्ताि ार्तांना योग्य ती काळजी घेर्े ि
जोडलेल्या कार्दित्रािा प्र्तािाशी ताळमेळ घालर्े.
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6. पिमा सहाार् नोंदिलेले शेतकर्ी काही त्रुटी, िुका अििा पििर्ीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयािासून
िंपित र्ाहर्ार् नाही यांिी जनसुपिधा केंद्रािर्ील र्ाििातळी सेिक (न्व्हएलईज) यांनी खात्री कर्र्े.
जनसुपिधा केंद्रािर्ील र्ाििातळी सेिक (न्व्हएलईज) यांिे सेित
े ील त्रुटी, र्ैर्व्यिहार् यामुळे योजनेच्या
फायदयािासून शेतकर्ी िंपित र्ाहील्यास ्यांिा अहिाल सादर् करुन ्यांिे िर् प्रशासकीय ि कायदे शीर्
कायगिाही कर्ण्यात येईल.
7. पिमा धार्क शेतक-यांना पिमा ििात सेिा दे र्े तसेि पिक पिमा दाव्यांिी सुिना अििा या संबध
ं ीत तक्रार्ी
असल्यास ्याबाबतिी सुपिधा पनमार् कर्र्े.
8. जनसुपिधा केंद्र शेतक-यांच्या ितीने पिमा अजग ार्तांना पिमा प्र्तािासाठी आिश्यक / र्र्जेिी सिग
कार्दित्रे अिलोड कर्े ल. आिश्यक कार्दित्रांपशिाय असलेले अजग पिमा नुकसान ार्िाईसाठी पििार्ात
घेतले जार्ार् नाहीत ि कार्दित्रांतील त्रुटींसाठी जनसुपिधा केंद्रािे िालक जबाबदार् असतील.
9. जन सुपिधा केंद्रामाफगत पिमा अजग दाखल कर्ण्यासाठी शेतक-यांनी संबध
ं ीत जनसुपिधा केंद्र / पिशेष हे तू
िाहन यांना कोर्तेही शुल्क / फी अदा कर्र्े आिश्यक नाही.
इ) पिमा प्रपतपनधींच्या ाुपमका ि जबाबदार्ी
1. िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत फळ पिक पिमा योजनेबाबत शेतकऱयांना मार्गदशगन कर्र्े.
2. शेतकऱयांना पिहीत प्रित्रात पिमा प्र्ताि तयार् कर्र्ेस मदत कर्र्े आपर् पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिे
आधार् क्रमांक आपर् मोबाईल क्रमांकासह पिपिध कार्दित्र संकलीत कर्र्े.
3. िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत फळ पिक पिमा योजनेच्या मार्गदशगक सूिनेनुसार् पिमा कंिनीिा प्रपतपनधी
म्हर्ून पिमा हप्ता र्ोळा कर्र्े आपर् ्यािी िािती देर्े.
4. पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी प्रित्रात माहीती संकपलत करुन ती पिमा कंिनीस पिमा हप््यासह िेळेत सादर्
कर्र्े. अशा प्रकार्े िेळेत मापहती सादर् केलेले ि पिमा हप्ता र्क्कम र्ाष्ट्रीय फळिीक पिमा संकेत्िळािर्
पिपहत मुदतीत ईलेक्रॉपनक िध्दतीने जमा केलेले अजगि पिमा संर्क्षर्ास िात्र असतील.
5. संबध
ं ीत पिमा प्रपतपनधींनी येाजनेत सहाार्ी झालेला शेतकर्ी योजनेतील लााािासून िंपित र्ाहर्ार् नाही
यािी दक्षता घ्यािी. पिमा प्रपतपनधीच्या त्रुटींमुळे/ पदर्ं र्ाईमुळे/हलर्जीिर्ामुळे या योजनेच्या लााािासून
योजनेत सहाार्ी शेतकर्ी िंपित र्ाहील्यास या संबध
ं ात काही नुकसान ार्िाई दयाियािी झाल्यास
संबध
ं ीत पिमा कंिनीिी जबाबदार्ी र्ाहील. पिमा प्रपतपनधीच्या सेिम
े ध्ये काही त्रूटी/िुका आढळल्यास
्यािर् प्रशासकीय / कायदेशीर् कायगिाही कर्ण्यात येईल.
य) पिमाधार्क शेतकऱयांिी कतगव्ये ि जबाबदाऱया
कजगदार् शेतकऱयांिी कतगव्ये ि जबाबदाऱया
1. कजगदार् शेतकऱयांसाठी ही योजना बंधनकार्क असल्याने सिग कजगदार् शेतकऱयांनी ्यांच्या कजग
मार्र्ीच्या अजामध्ये नमूद केलेल्या पिकासाठी ि क्षेत्रासाठी पिमा संर्क्षर् घेर्े बंधनकार्क आहे .
2. कजगदार् शेतकऱयांिे पिमा प्र्ताि सुध्दा योजनेत सहाार्ी होण्याच्या अंपतम पदनांकािुिीि न््िकार्ले
जातील.
3. सिग कजगदार् शेतक-यांनी पिमा नोंदर्ीच्या अंपतम मुदतीच्या आत संबध
ं ीत बँकेकडे आिले आधार् काडग ि
मोबाईल क्रमांक सादर् अििा प्र्यक्ष ई-केिायसी कर्र्े बंधनकार्क आहे . सिग बँकांनी आधार् कायद्यानुसार्
प्र्येक कजग खा्यासाठी संबपं धत शेतक-यािा आधार् क्रमांक घेर्े बंधनकार्क आहे .
4. पिमा प्र्ताि िुिपग नपित तार्खेियंति न््िकार्ले जातात. सबब सिग कजगदार् शेतक-यांनी आिल्या बँकेकडे
िौकशी करुन पिमा प्र्ताि दाखल झाल्यािी खात्री करुन घेर्े आिश्यक आहे .
5. कजगदार् शेतक-यांनी एकाि जमीनीिर् पिपिध बँकांकडु न कजग घेर्े, एकाहु न अपधक बँकांकडु न पिमा
प्र्ताि दाखल कर्र्े अििा पबर्र् कजगदार् म्हर्ुनदे खील ्याि पिकािा पिमा हप्ता ार्र्े असे प्रकार् करु
नयेत. असे आढळल्यास पिमा संर्क्षर् नाकार्ले जाऊन पिमा हप्ता जप्त कर्ण्यात येईल तसेि योग्य
प्रशासकीय कायगिाही दे खील कर्ण्यात येईल.
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पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी कतगव्ये ि जबाबदाऱया:
1.

योजनेत सहाार्ी होऊ इन्च्िर्ाऱया पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांनी जिळच्या प्रापधकृत बँका / प्रािपमक कृपष
ित िुर्िठा सहकार्ी सं्िा / संबपं धत पिमा कंिनीिी कायालये ळकिा पिमा प्रपतपनधींशी संिकग साधून पिमा
प्र्ताि पिहीत प्रित्रात योग्य ्या पिमा हप््यासह तसेि आिश्यक ्या कार्द ित्रासह पिहीत िेळेत सादर्
कर्ािीत.

2.

अजगदार्ाने आिल्या अजासोबत आधार् काडग /आधार् नोंदर्ीिी प्रत, ७/१२ उतार्ा, ााडे िट्टा कर्ार्
असलेल्या शेतकऱयांच्या कर्ार्नामा / सहमती ित्र, िेर्र्ी घोषर्ाित्र आपर् बँक िासबुकािी प्रत सादर्
करुन प्र्यक्ष ईलेक्रॉपनक साक्षांकन कर्र्े बंधनकार्क आहे .

3.

आिले सर्कार् सेिा केंद्रांद्वार्े नोंदर्ी कर्र्ा-या शेतक-यांनी प्र्तािासोबत आिला मोबाईल क्रमांक नमुद
करुन आधार् क्रमांकािे ्ियंसाक्षांकन कर्र्े बंधनकार्क आहे .

4.

पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांनी संबपं धत बँकेत ्ित:च्या नािे खाते उघडर्े आिश्यक आहे .

5.

शेतकऱयांनी पिमा प्र्तािामध्ये आिल्या जपमनीिा सव्हे नं. नमूद कर्ािा.

6.

शेतकऱयांनी धार्र् केलेल्या जपमनीिा िुर्ािा म्हर्ून 7/12 उतार्ा तसेि शेतात अपधसुपित िीक
असलेबाबत ्ियंघोषर्ा ित्र पिमा प्र्तािा सोबत देर्े आिश्यक आहे .

7.

शेतकऱयांनी अपधसुपित फळपिकासाठी एका क्षेत्रासाठी, एकाििेळी अपर् एकाि पिमा कंिनीकडू न पिमा
संर्क्षर् घेर्े बंधनकार्क आहे . जर् ्याने एकाि क्षेत्रासाठी 2 ळकिा ्यािेक्षा अपधक पिमा संर्क्षर् एकाि
ळकिा िेर्िेर्ळया पिमा कंिनीकडू न घेतले तर् ्यािा जमा पिमा हप्ता जप्त करून ्याच्यािर् कायदेशीर्
कायगिाही कर्ण्यात येईल.

8. पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी पिमा संर्क्षर्ासाठी िेब संकेत्िळािर् िेट अजग ारू शकतील .्यासाठी फळपिक
पिमा िोटग लिर् (www.pmfby.gov.in) शेतक-यांसाठी ऑनलाईन अजग उिलब्ध करून पदलेला आहे . पिमा
हप््यािी र्क्कम ही िेमेंट र्ेटिे द्वार्े ऑनलाईन ार्ाियािी आहे . अजग सदर्च्या प्रर्ालीिर् िूर्ग ार्ल्यानंतर्
पिशेष ओळख क्रमांकासह िोििािती पमळे ल .तसेि शेतकऱयांच्या नोदर्ी केलेल्या मोबाईल नंबर् िर् ही
एसएमएस दिार्ा सूपित केले जाईल..
9.

तिापि

पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांनी ्ित:िे अजग संबपं धत पिमा कंिनीला ळकिा फळपिक पिमा

संकेत्िळािर्ाद्वार्े सादर् कर्तांना ्यांच्याकडे संबध
ं ीत पिमा संर्पक्षत पिक तेिढ्या क्षेत्रािर् असर्े
आिश्यक आहे तसेि ्यासंदाात र्ाज्य्तर्ीय सपमतीने ठर्िून पदलेले कार्दोित्री िुर्ािे आपर् आधार्
क्रमांक / आधार् नोंदर्ी क्रमांक सादर् कर्र्े आिश्यक आहे . पिमा प्र्ताित नमूद कर्ण्यात आलेली
मापहती िुकीिी अििा अयोग्य असल्यािे नंतर्च्या काळात केव्हाही आढळल्यास संबध
ं ीत शेतकर्ी पिमा
हप््यािी र्क्कम आपर् दाव्यािा (लार्ू असल्यास) हक्क र्माितील.
18. शेतक-यांना अजग ार्ण्यासाठी बँकामध्ये होर्ार्ी र्दी टाळता यािी ि शेतक-यांना अजग ार्ण्यास सुलाता यािी
म्हर्ुन मार्ील खर्ीि हं र्ामािासुन िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत फळपिक पिमा योजनेत शेतकऱयांिे अजग / पिमा
हप्ता Common Service Centre (CSC) माफगत ऑनलाईन िध्दतीने न््िकार्ण्यात येत आहे त.
याकपर्ता र्ाज्यात सी.एस.सी. ई. र्व्हनगस सर्व्व्हसेस इंपडया पलपमटे ड द्वार्े कायान्िीत “आिले सर्कार् सेिा
केंद्र” (पडजीटल सेिा केंद्र) सुपिधा शेतक-यांना प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेिे अजग ार्ण्याकर्ीता उिलब्ध
कर्ण्यात आले आहे त. र्ाज्यात कायान्िीत आिले सर्कार् प्रापधकृत सेिा केंद्र, कृपष पिाार्ाने पनयुक्त केलेल्या
पिमा कंिनीच्या ितीने शेतक-यांिे पिक पिमा अजग ार्ण्यास मदत कर्तील ि पिमा हप्ता न््िकार्तील या कपर्ता
प्रापधकृत आिले सर्कार् सेिा केंद्रािे िालक पिमा योजनािे अजग ऑन लाईन िध्दतीने ार्तील. पिमा अजा कपर्ता
आिश्यक कार्दित्रे जसे की, ७/१२ उतार्ा, आधार् काडग , बँकखा्यािे तिपशल इ्यादी अजास ऑन लाईन
िध्दतीने जोडतील. शेतक-यांना पिमा अजािी प्रत, िोहोि उिलब्ध करुन दे तील. ्यादृन्ष्ट्टने संबपं धत पिमा
कंिन्यांनी CSC माफगत कर्ार् कर्र्े बंधनकार्क आहे . यासंदाात कृपष ि शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालय, ाार्त
सर्कार् यांिे्तर्ािरुन कळपिण्यात येर्ा-या सूिना बंधनकार्क र्ाहतील.
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र्ाज्य शासनामाफगत र्ाज्यात प्र्येक महसुल मंडळ्तर्ािर् ्ियंिपलत हिामान केंद्र उाार्ण्यासाठी महािेध
प्रकल्ि र्ाबपिण्यात येत आहे . या प्रकल्िांतर्गत हिामानािी आकडे िार्ी उिलब्ध होर्ार् असुन ्यामुंळे नुकसान
ार्िाई पनपित होण्यास मदत होर्ार् आहे . ्यानुसार् प्रधानमंत्री पिक पिमा योजना ि िुनगर्पित हिामान आधापर्त
फळिीक पिमा योजनेंतर्गत लार्र्ार्ी हिामानपिषयक मापहती महािेध प्रकल्िाच्या अटी ि शतीनुसार् या
प्रकल्िांतर्गत पनपित केलेल्या ्कायमेट िेदर् सर्व्व्हसेस पल. या एजन्सीकडू न घेर्े पिमा कंिनीला बंधनकार्क
र्ाहील. महािेध प्रकल्िातर्गत हिामानािी आकडे िार्ी मृर् ( खर्ीि ) ि आंपबया ( र्ब्बी ) हं र्ामासाठी कमीत कमी ६
मपहने कालािधी कपर्ता र्क्कम रु. ३२५०/- अपधक ्िापनक कर् इतकी र्क्कम पिमा कंिन्यांना संबध
ं ीत
कंिनीकडे ार्ािी लार्र्ार् आहे . ६ मपहन्या िेक्षा कमी कालािधी कर्ीता हिामान पिषयक मापहती आिश्यक
असल्यास ्कायमेट िेदर् सर्व्व्हसेस पल. या कंिनीने पनपित केलेल्या दर्ाप्रमार्े पिमा कंिनीस र्क्कम ार्ािी
लार्ेल.
19. “आधार्” या ओळखित्राच्या िािर्ातुन शासनामाफगत देण्यात येर्ा-या सेिा, सुपिधा,लाा ि अनुदेय पितर्र्
लााार्थ्यांना कर्ण्याच्या प्रपक्रयेत सुलाता, िार्दशगकता, उत्तर्दापय्ि आर्ून योजनेिा लाा िेट शेतक-यांना
दे ण्याकपर्ता,केंद्र शासनाच्या पदनांक 08 फेब्रुिार्ी, 2017 िे र्ाजित्रान्िये खर्ीि हं र्ाम 2017 िासून सदर्
योजनेअंतर्गत सहाार्ी होर्ाऱया सिग कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतकऱयांना आधार् काडग प्रमापर्कर्र् कर्र्े
अपनिायग केले आहे.
योजनेत सहाार्ासाठी शेतकऱयांिे आधार्काडग सक्तीिे कर्ण्यात आले असल्यामुळे सिग बँकांनी आिल्या
शेतक-यांिे आधार् क्रमांक प्राप्त कर्र्े आिश्यक आहे .सदर् बाब बँकेमाफगत तसेि पिमा कंिन्या ि पिमा
मध्य्िांमाफगत नोंदर्ी कर्र्ा-या पबर्र् कजगदार् शेतक-यांनाही लार्ू र्ाहील. आधार्काडग उिलब्ध नसल्यास पिक
पिमा योजनेत सहाार्ासाठी आधार् नोंदर्ी करुन ्यािा िुर्ािा सादर् कर्र्े आिश्यक आहे .
सिग बँकांनी आधार् कायद्याच्या अपधसूिनेनुसार् व्याजदर् सिलत योजनेखाली िीक कजग / पकसान क्रेडीट
काडग मंजूर् कर्तांना आधार् / आधार् नोंदर्ी क्रमांक घेर्े बंधनकार्क आहे .जेर्ेकरुन िुनर्ग पित हिामान आधापर्त
फळपिक पिमा योजनेत आधार् पशिाय कजगदार् शेतकर्ी सहाार्ी होण्यािा प्रश्नि उद्भित नाही.संबध
ं ीत बँक
शाखांनी अशा खातेदार्ांिा िेळोिेळी आढािा घेर्े आिश्यक आहे .
20) पनधी पितर्र्ासाठी संर्र्कीय प्रर्ालीिा िािर्
पिमा हप््यािा र्ाज्य पह्सा कंिन्यांना पितपर्त कर्ण्यासाठी शक्यतोिर् सािगजपनक पित्तीय व्यि्िािन
प्रर्ाली (िीएफएमएस) / िीएफएमएस ळलक्ड पस्टीमिा िािर् कर्ण्यािा र्ाज्य शासन प्रय्न कर्े ल.
बँका, सीएससी आपर् पिमा एजंटांना पिमा हप््यािा ार्र्ा र्ाष्ट्रीय फळिीक पिमा संकेत्िळािर् िेमेंटर्ेटिे (िे-जीओिी) च्या माध्यमातून ळकिा आर्टीजीएस / एनईएफटी द्वार्े पिमा कंिनीला कर्र्े आिश्यक आहे.
्यानंतर् पिपहत कालमयादेत सदर् ार्ण्यािा तिशील र्ाष्ट्रीय फळिीक पिमा संकेत्िळािर् अिलोड कर्र्े
अपनिायग र्ापहल. पिमा कंिन्यांिे बँक तिशील र्ाष्ट्रीय िीक पिमा िोटग लिर्ि उिलब्ध केले जातील. ्यानुसार्,
पिमा कंिन्या, बँक शाखा, सीएससी आपर् पिमा एजंट्ससह सिग ाार्धार्कांनी या उिेशासाठी समथित बँक खाती
अपनिायगिर्े र्ाखून ठे िली िापहजेत. बँकसग िेक / पडमांड ड्राफ्टटच्या ्िरूिात कोर््याही प्रेषर्ािी / आथिक
व्यिहार्ािी िर्िानर्ी नाही.
21) सेिाशुल्क:
1. कजगदार् ि पबर्र् कजगदार् शेतकऱयाकडू न जमा केलेल्या पिमा हप््याच्या 4 टक्के र्क्कम संबपं धत पिमा
कंिनीकडू न बँक सेिा शुल्क म्हर्ून बँकाना िर््िर् दे य होईल. िोटग लिर्ील आकडे िार्ी पनपित झाल्यानंतर् १५
पदिसांच्या आत पिमा कंिनीने सदर् र्क्कम अदा कर्ािी.
2. पिमा प्रपतपनधींना पिमा कंिनीने पनपित केलेल्या दर्ाने कपमशन पदले जाईल. तिापि, सदर्िे कपमशन हे पिमा
पनयामक प्रापधकर्र्ाने पनपित केलेल्या मयादे च्या आत असेल.
3. पिमा कंिनीकडु न सेिा शुल्क अदा कर्ण्यास पिलंब झाल्यास िाथषक १२ टक्के व्याज देय र्ाहील.
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4. ज्या पिमा प्र्तािांच्या बाबतीत अिुर्गता/िुका/पिसंर्ती आढळु न येतील ्यासाठी सेिा शुल्क देय असर्ार् नाही.
5. आिले सर्कार् सेिां केंद्रांना केंद्र शासनाने पनपित केलेल्या दर्ानुसार् पिमा कंिन्यांनी सेिाशुल्क अदा कर्ािे.

22) ि्तू ि सेिा कर् (Goods and Service Tax-GST) :
िुनर्ग पित हिामान आधापर्त फळपिक पिमा योजनेला ि्तु ि सेिा कर्ातून िर्ळण्यात आले आहे.

23) पनयंत्रर् अपधकार्ी ि आहर्र् संपितर्र् अपधकार्ी :
या योजनेसाठी आयुक्त, कृपष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, िुर्े हे पनयंत्रर् अपधकार्ी र्ाहतील. तसेि
सहाय्यक संिालक (लेखा-1), कृपष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, िुर्े-1 यांना आहर्र् ि संपितर्र् अपधकार्ी म्हर्ून
घोषीत कर्ण्यात येत आहे. यापशिाय केंद्र शासनाने सदर् योजनेकपर्ता िेळोिेळी पिपहत केलेल्या मार्गदशगक सुिना
मधील सिग अटी ि शती योजनेतील सिग सहाार्ीदार्ाकपर्ता लार्ू र्ाहील.

24) सदर् योजनेत मृर् २०१९ मध्ये सहाार्ी होर्ाऱया शेतकऱयांच्या पिमा हप्तािोटी िपर्ल िपर्. 6 येिील नमुद पिमा
कंिनीस र्ाज्य शासनाकडू न दे य असर्ार्ी र्क्कम ही खालील लेखापशषाखाली अिगसक
ं ल्िीय तर्तुदीतून ाार्पिण्यात
यािी.
मार्र्ी क्रमांक डी- 3
लेखापशषग 2401 - िीक संिधगन
110 (दोन) िंििाथषक योजनांतर्गत योजना, र्ाज्य योजना,
(00) (07) िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत पिक पिमा योजना
(2401 9402), 33 अिगसहाय्य
25) सदर् शासन पनर्गय पदनांक 28/01/2019 ि 09/04/2019 र्ोजी झालेल्या र्ाज्य्तर्ीय िीक पिमा समन्िय
सपमतीच्या बैठकीत पदलेल्या मंजूर्ीनूसार् ि केंद्र शासनाच्या मार्गदशगक सुिनाच्या अनुषंर्ाने पनर्गपमत कर्ण्यात
येत आहे.
26) सदर् शासन पनर्गय महार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळािर् उिलब्ध कर्ण्यात
आला असून ्यािा सांकेतांक 201905221749429301 असा आहे . हा आदे श पडजीटल ्िाक्षर्ीने साक्षांपकत
करुन काढण्यात येत आहे.
महार्ाष्ट्रािे र्ाज्यिाल यांच्या आदेशानुसार् ि नािाने.

KIRAN N
PATIL

Digitally signed by KIRAN N PATIL
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f13606632589e592d8c18
ceb9a49bfd30471850, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=64a3950913946fa68fe576faead463fd8ae1e3844a
820d921b663674927a476e, ou=AGRICULTURE DEPT,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL
Date: 2019.05.22 17:53:02 +05'30'

( डॉ. पकर्र् िाटील )
उि सपिि, महार्ाष्ट्र शासन
सहित्र: िपर्पशष्ट्ट.
प्रत,

1. मा. मुख्यमंत्री यांिे खाजर्ी सपिि

2. मा.मंत्री ( कृपष) यांिे खाजर्ी सपिि

3. मा.र्ाज्यमंत्री (कृपष) यांिे खाजर्ी सपिि

4. मा. पिर्ोधीिक्षनेता, पिधानसाा, पिधानमंडळ, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, मुंबई.

5. मा. पिर्ोधीिक्षनेता, पिधान िपर्षद, पिधानमंडळ, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, मुंबई.
6. मा.मुख्य सपिि यांिे ्िीय सहाय्यक

7. मा.अप्िर् मुख्य सपिि ( कृपष ) यांिे ्िीय सहाय्यक
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8. मा.अिर् मुख्य सपिि ( पित्त ), पित्त पिाार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.

9. मा.अिर् मुख्य सपिि ( पनयोजन ), पनयोजन पिाार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.

10. प्रधान सपिि ( महसूल ि िन ), महसूल ि िन पिाार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.

11. सपिि ( सहकार् ), सहकार्, िर्न ि िस्त्रोद्योर् पिाार्, मंत्रालय, मुंबई - 32.

12. सपिि, कृपष मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( कृपष ि सहकार् पिाार् )कृपष ािन, निी पदल्ली (ित्राने)
13. सपिि, पित्त मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( पित्त पिाार् ) (पिमा) निी पदल्ली ( ित्राने )

14. संिालक, पिक पिमा ाार्त सर्कार्, कृपष मंत्रालय, कृपष ि सहकार् पिाार्, निी पदल्ली.
15. आयुक्त कृपष, कृपष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, िुर्े

16. पिाार्ीय व्यि्िािक, ाार्तीय कृपष पिमा कंिनी मयापदत, निीन ्टॉक एक्सिेंज पबल्डींर्, 20 िा मजला,
दलाल ्रीट, मुंबई-400 023

17. क्षेत्रीय व्यि्िािक, बजाज अलायन्झ जनर्ल इन्शुर्न्स कंिनी, िपहला मजला, कमर्पशयल झोन, येर्िडा
जेलच्या मार्े, सम्राट अशोक र्ोड, येर्िडा-411 006.

18. क्षेत्रीय व्यि्िािक, एस.बी.आय. जनर्ल इंशुर्न्स कंिनी पलपमटे ड, 1 ला मजला, के.डी. प्लाझा,289/6-7,
नेहरू र्ोड / शंकर्शेट र्ोड, 7 लव्ह हॉटे ल जिळ, ्िार्र्ेट जिळ, िुर्े - 411042.

19. क्षेत्रीय व्यि्िािक, एि.डी.एफ.सी. एर्ो जनर्ल इन्शुर्न्स कंिनी, 6 िामजला, पललापबझीनेसिाकग,
अंधेर्ी - कुलार्ोड, अंधेर्ी (िूि)ग ,मुंबई-400059.

20. संिालक लेखा ि कोषार्ार्े, मुंबई
21. सिग पिाार्ीय आयुक्त,

22. अपधदान ि लेखा अपधकार्ी, लेखा ि कोषार्ार्े संिालनालय, मुंबई - 32.
23. पनिासी लेखािर्ीक्षा अपधकार्ी, मुंबई

24. महाव्यि्िािक, महार्ाष्ट्र नार्र्ी बरका 9 नर्ीनदास र्ोड, मुंबई-23

25. महाव्यि्िािक, नाबाडग , िुनम िेंबर् , पशिसार्र् इ्टे ट, िर्ळी, मुंबई
26. महालेखािाल (लेखा िर्ीक्षा / लेखा ि अनुज्ञेयता) मुंबई /नार्िूर्
27. पिमा संिालक, म्हाडा इमार्त, िपहला मजला, बांद्रा िूि,ग मुंबई

28. संिालक, मापहती आपर् प्रपसध्दी (प्रपसध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई

29. संिालक, फलो्िादन, कृपष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, िुर्े-05

30. संिालक, फलो्िादन मृद संधार्र्, पनयोजन, पि्तार् ि प्रपशक्षर्, साखर् संिालक, मुख्य सांन्ख्यक, कृपष
आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, िुर्े 05.

31. मुख्य सांन्ख्यक, कृपष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, िुर्े-1
32. सिग पजल्हापधकार्ी,

33. सिग मुख्य कायगकार्ी अपधकार्ी,

34. सिग व्यि्िािक पजल्हा मध्यिती सहकार्ी बरक,

35. सिग पिाार्ीय कृपष सह संिालक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य,

36. उि महाव्यि्िािक, नाबाडग , िुनम िेंबर्, 54 िेल्ली र्ोड, पशिाजीनर्र्, िुर्े-5
37. सर्व्यि्िािक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बरक , 9 नर्ीनदास र्ोड, मुंबई- 23

38. मुख्य अपधकार्ी, सेंरल फायनान्स एजन्सी, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बरक, 9 नर्ीनदास र्ोड,
मुंबई- 23

39. मुख्य अपधकार्ी, ग्रामीर् पनयोजन ि ित पिाार्, पर्झव्हग बरक ऑफ इंपडया, फोटग , मुंबई
40. व्यि्िािक, महार्ाष्ट्र बरक 1501 , पशिाजीनर्र्, िुर्े-5
41. सिग पजल्हा अपधक्षक कृपष अपधकार्ी
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42. सिग सहसपिि /उिसपिि /अिर् सपिि/कक्ष अपधकार्ी, कृपष ि िदुम पिाार्,मंत्रालय,मुंबई 032
43. उिसपिि, पनयोजन पिाार् (काया.1431) / पित्त पिाार् (व्यय-1)

44. उिसपिि (अिगसक
ं ल्ि), उिसपिि (12अे), कृपष ि िदु म पिाार्, मंत्रालय मुंबई - 032
45. पनिडन्ती -10 अे.
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सहित्र - 1
सन 2019 िुनर्ग पित हिामान आधापर्त िीक पिमा योजना र्ाबपिण्याकपर्ता प्र्तापित पजल्हे , तालुके
ि महसूल मंडळािी यादी.
अ.क्र
1

2

िीक
संत्रा

संत्रा

प्र्तापित पजल्हे
अकोला

अमर्ािती

तालुका

महसूल मंडळ

बाशी टाकळी

र्ाजंदा

मुतीजािूर्

कुरूम, हातर्ाि, ळनाा

अकोट

अकोट, उमर्ा, िर्ज, अकोलखेड

तेल्हार्ा

अडर्ाि बु., पहिर्खेड

िातूर्

िातूर्

अमर्ािती

अमर्ािती, िडाळी, बडनेर्ा, निसार्ी, डिर्र्ांि, माहू ली
जहापर्र्, नांदर्ाि िेठ.

ाातकुली

ळनाा.

िांदूर् र्े ल्िे

िांदूर् र्े ल्िे, िळसखेड, घुईखेड, आमला पिश्वेश्वर्, सातेफळ

धामर्र्ांि र्े ल्िे

धामर्र्ाि र्े ल्िे, ळििोली, ाातकुली, अंजनळसर्ी, मंर्रुळ
द्तपर्र्, दत्तािूर्, तळे र्ाि दशासर्

नांदर्ाि खंडेश्वर्

नांदर्ाि खंडेश्वर्, दााा, पशिर्ी, र्सूलािूर्, मंर्रुळ
िव्हाळा, िािळ, लोर्ी, धानोर्ा र्ुर्ि, माहू लीिोर्

मोशी

अंबाडा, पहर्िखेड, पर्द्धिूर्, धामर्र्ाि, नेर्ळिर्ळाई,
पशर्खेड, मोशी.

िरुड

िरुड, बेनोदा, िुसला, िाठोडा, लोर्ी, शेंदूर्जना घाट,
र्ाजूर्ाबाजार्

पतिसा

पतिसा, मोझर्ी, िऱहा, कुऱहा, िर्खेड

िांदूर् बाजार्

िांदूर् बाजार्, ब्राम्हर्िाडा िडी, बेलोर्ा, कर्जर्ाि,
पशर्सर्ाि कसबा, तळे र्ाि मोहना, आसेर्ाि (िुर्ा)

अिलिूर्

अिलिूर्, र्ासेर्ाि, असदिूर्, िर्सािूर्, िथ्रोट, िर्तिाडा

पिखलदर्ा

पिखलदर्ा, सेमाडोह, टें ार्ू सोडा

अंजनर्ाि सुजी

अंजनर्ाि, ांडार्ज, पिहीर्ाि, सातेर्ाि, कािूस तळर्ी,
कोकडा

3

4

संत्रा

संत्रा

बुलढार्ा

यितमाळ

मेहकर्

मेहकर्, डोर्र्ाि, पहिर्ाआश्रम, जानेफळ, शेलर्ाि दे.

दे ऊळर्ािर्ाजा

मेव्हना र्ाजा, दे ऊळर्ाि मही, आंढेर्ा

लोर्ार्

अंजनी खुदग, सुलतानिूर्

खामर्ाि

अडर्ाि.

संग्रामिूर्

सोनाळा, बािर्बीर्

जळर्ाि ज.

जामोद

कळं ब

कळं ब, कोठा, सािर्र्ाि, जोडमोहा, ळििळर्ाि (रु.).

र्ाळे र्ाि

र्ाळे र्ाि, झाडर्ाि.धानोर्ा

िुसद

िुसद, जांबबाजार्, िरुड, बोर्ी खु.

उमर्खेड

उमर्खेड, मुळािा, ढार्की, पिडु ळ, िातार्ी, कुिटी, पनर्नूर्

महार्ाि

मोर्ि, र्ुंज, काळी (दौ), कासोळा

पदग्रस

पदग्रस, कलर्ाि, पतिर्ी, तूिटाकळी, ळसर्ड

दार्व्हा

दार्व्हा, महार्ाि
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अ.क्र

5

6

िीक

संत्रा

संत्रा

प्र्तापित पजल्हे

िधा

िापशम

तालुका

महसूल मंडळ

नेर्

मापर्किाडा, िटफळी, पशर्जर्ाि, मालखेड (खु.)

आर्ी

आर्ी, जिळा.

बााुळर्ाि

घार्िळ

आिी

आिी, र्ोहना, खर्ांर्र्ा, िाढोर्ा.

कार्ं जा

कार्ं जा, ठार्ेर्ाि, सार्िाडी, कन्नमिार् ग्राम

आष्ट्टी

आष्ट्टी, तळे र्ाि, साहू र्

दे िळी

दे िळी, िुलर्ाि

िापशम

िापशम, अनळशर्, केकतउमर्ा, िाडीआसर्ा, र्ाजर्ाि

पर्सोड

पर्सोड, केनिड, ार्जहांर्ीर्, पर्ठद

मालेर्ाि

मालेर्ाि, मुंर्ळा, कर्ं जी, पकन्हीर्ाजा, पशर्िुर्, िांडस,
मेडशी.

मंर्रुळिीर्

मंर्रुळिीर्, शेलु (खु.), िोटी, किठळ,धानोर्ा शेलुबाजार्,
िाडीतांडा.

मानोर्ा

मानोर्ा, पर्र्ोली, उमर्ी, कुिटा.

कार्ं जा

कार्ं जा, उं बडा बाजार्, कामर्र्ाि.धनज बू., िोहा, खेडा बू.,
पहिर्ा लाहे ., येिता,

7

८

संत्रा

संत्रा

नार्िूर्

अहमदनर्र्

नार्िूर्(ग्रा)

सोनेर्ाि (लोधी), िाडी, बोर्ी, र्ोधर्ी, बोर्ी

कामठी

कामठी, िडोदा.

ळहर्र्ा

ळहर्र्ा, कान्होलीबार्ा, अडे र्ाि, र्ुमर्ाि, टाकळघाट.

र्ामटे क

दे िलािार् , र्ामटे क, मुसेिाडी.

िार्पशिर्ी

िार्पशिर्ी, निेर्ाि खैर्ी, आमडी ,.कन्हान

काटोल

काटोल, िार्डळशर्ा, येनिा, मेटिांजर्ा, पर्धोर्ा, कोंढाळी.

नर्खेड

नर्खेड, मोिाड, सािर्र्ाि, पाष्ट्र्र्
ू ,जलालखेडा, मेढला.

सािनेर्

सािनेर्, िाटर् सािंर्ी, केळिद, खािा, बडे र्ाि.

कळमेश्वर्

कळमेश्वर्, धािेिाडा, मोहिा, तेलकामठी.

उमर्े ड

िािर्ाि.

पािािूर्

पािािूर् ,कार्र्ांि

कुही

पततुर्.

नर्र्

कािुर्िाडी ,केडर्ाि, ळार्ार्, नार्ािुर्,जेऊर्, पििोंडी
(िाटील),िाळकी, िास, रुईित्तीसी, सािेडी.

िार्नेर्

िाडे र्व्हार्, पनघोज

श्रीर्ोंदा

बेलिंडी, ळिाळा, दे ि दै ठार्, कोळर्ाि.

कजगत

पमर्जर्ाि

नेिासा

िांदा, घोडे र्ांि, नेिासा खु., नेिासा बु., सलाबतिुर्,
कुकार्ा, घोडे र्ाि, िडाळा बपहर्ोबा.

९

संत्रा

ळहर्ोली

र्ाहु र्ी

िांबोर्ी

िािडी

िािडी, मापर्कदौंडी, कर्ं जी, पमर्ी, टाकळीमानुर्

ळहर्ोली

ळहर्ोली, पडग्रस कर्ाळे , माळपहिर्ा, खंबाळा, पसर्सम (बु.),
नर्सीनामदे ि, बासंबा

औंढानार्नाि

औंढानार्नाि, जिळाबाजार्, साळर्ा, येहळे र्ाि.
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अ.क्र

िीक

प्र्तापित पजल्हे

तालुका

महसूल मंडळ

सेनर्ाि

र्ोर्े र्ाि, आजेर्ाि, हत्ता, साखर्ा, सेनर्ाि, िानकन्हे र्र्ाि.

कळमनुर्ी

कळमनुर्ी, िाकोडी, नांदािूर्, आखाडाबाळािुर्, डोंर्र्कडा,
िार्ं र्ाफाटा

१०

संत्रा

बीड

बसमत

हायतनर्र्, पर्र्र्ाि, हट्टा, टें ान
ु ी, आंबा(िोंडी)

आष्ट्टी

आष्ट्टी,

कडा,

धामनर्ाि,

दौलािडर्ाि,

ळििळा,

टाकळळसर्, धानोर्ा
11

संत्रा

12

संत्रा

अ.क्र

िीक

िर्ार्ी

जालना
प्र्तापित

िर्ार्ी

िेडर्ाि, जांब.

िािर्ी

िािर्ी

ळजतुर्

ळजतुर्, सािंर्ी म्हा.

िुर्ा

िुडािा का्नेश्वर्,ताडकळस,पलमला

सेलु

सेलु

मानित

मानित,कोल्हा.

िर्तुर्

आष्ट्टी, सातोना खु.

तालुका

महसूल मंडळ

और्ं र्ाबाद

पित्ते ळििळर्ाि, लाडसािंर्ी, कर्माड, कांिनिाडी, िौका,

पजल्हे
१

मोसंबी

और्ं र्ाबाद

पिकलठार्ा, हासुगल,
िैठर्

िैठर्, ळििळिाडी, ढोर्कीन, लोहर्ाि, नांदर्, पिहामांडिा,
िािोड, आडू ळ, पबडपकन, बालानर्र्.

िैजािूर्

र्ार्ज, लासूर्र्ाि, महालर्ाि, नार्मठार्, िैजािूर्,
लाडर्ाि

र्ंर्ािूर्

र्ंर्ािूर्, हर्सूल, िाळू ज, तुकाबाद, पसद्धनाि िडर्ाि,
मांजर्ी, शेंदूर्िाडा, डोर्र्ाि, ाेंडाळा.

खुल्दाबाद
पसल्लोड
कन्नड

िेरुळ.
र्ोळे र्ाि बु., पसल्लोड.
िािानेर्, ळििोली, कर्ं जखेडा, दे िर्ाि र्ं र्ार्ी, पिकलठार्ा,
कन्नड

सोयर्ाि
२

मोसंबी

जालना

सोयर्ाि, सािळजबाजार्, बानोटी.

फुलंब्री

फुलंब्री, िडोद बाजार्, िीर्बािडा, आळं द.

जालना

जालना (श), जालना (ग्रा), र्ामनर्र्, नेर्, पिर्े र्ाि,
िािनिडर्ाि, िाघ्रुळ (जां), शेिली.

ाोकर्दन

ाोकर्दन, पसिोर्ा बा., हसर्ाबाद, र्ाजूर्, केदार्खेडा,
खेडा, आन्िा, ळििळर्ाि र्े., धािडा

जाफर्ाबाद

जाफर्ाबाद, माहू र्ा, कंु ाार्झर्ी, टें ार्
ू ी, िरुड बु.

बदनािूर्

बदनािूर्, शेलर्ाि, दाााडी, बािर्ेिांर्र्ी, र्ोषनर्ाि.

अंबड

अंबड, धनर्र् ळिप्री, जामखेड, र्ोपहलार्ड, िडीर्ोद्री,
सुखािर्ी, र्ोंदी

घनसािंर्ी

घनसािंर्ी, र्ार्ीउं िेर्ाि, कंु ाार् ळििळर्ाि, पतिगिर्
ू ी,
आंतर्िली टें ा,े जामसमिग, र्ांजर्ी.
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िर्तूर्
मंठा
३

मोसंबी

नांदेड

नांदेड
मुदखेड
मुखेड

४

मोसंबी

िर्ार्ी

बीड

ळलबर्ाि, पिष्ट्र्ि
ू र्
ु ी.
मुदखेड , बार्ड.
मुखेड, जाहु र्.
कर्खेली.

हदर्ाि

हदर्ाि , ळििर्खेड.

कंधार्

बारुळ.

िर्ार्ी

िर्ार्ी, झर्ी.

िािर्ी

िािर्ी, हादर्ाि बु.

मानित

मानित, केकर्जिळा, कोल्हा

ळजतुर्
मोसंबी

मंठा, िांर्र्ी र्ोसािी, तळर्ी, ठोकसाळ.

धमाबाद

सेलू

५

िर्तूर्, िाटू र्, सातोना, श्रीष्ट्टी, आष्ट्टी.

सेलू, िालुर्
ळजतुर्

िुर्ा

िुडािा,पलमला

बीड

र्ाजूर्ीनिर्र्, ळििळनेर्, नाळिंडी, िाली, म्हाळस जिळा,
मांजर्सुंबा, िौसाळा, िेंडर्ाि, नेकनूर्, ळलबार्र्ेश.

र्ेिर्ाई

र्ेिर्ाई, तलिाडा, र्े िकी, जातेर्ाि, मादळमोही,
पशर्सदे िी, धोंडर्ाई, उमािूर्, िंकलांबा, िािेर्ाि

माजलर्ाि

माजलर्ाि, पनत्रुड, तालखेड, पकटटी आडर्ाि.

अंबज
े ोर्ाई

िाटोदा (म), घाटनांदूर्, लो. सािर्र्ाि, बदािूर्.

िाटोदा

िाटोदा

आष्ट्टी

कडा, धामर्र्ाि

पशरूर् (का)
धारूर्
6

मोसंबी

अहमदनर्र्

पशरूर् (का) ,र्ायमोहा,ळततर्िर्ी.
धारूर्, मोहखेडा.

िडिर्ी

िडिर्ी ,किडर्ांि बु.

शेिर्ाि

िािडर्ाि, एर्ं डर्ाि, शेिर्ाि, ाातकुडर्ाि, बोधेर्ाि,
ढोर्जळर्ाि (शे).

नर्र्

कािुर्िाडी , केडर्ाि, पार्ांर्, नार्ािुर्, जेऊर्, पििोंडी
िाटील, िाळकी, िास, रुईित्तीसी

7

मोसंबी

बुलढार्ा

नेिासा

िांदा ,घोडे र्ाि, सलाबतिूर्.

िार्नेर्

िाडे र्व्हार्, पनघोज

श्रीर्ोंदा

बेलिंडी, ळिाळा, दे िदै ठार्, कोळर्ांि

कजगत

पमर्जर्ाि.

र्ाहु र्ी

िांबोर्ी.

िािडी

िािडी, कर्ं जी, पमर्ी, टाकळीमानुर्, कोर्डर्ाि.

बुलढार्ा
ळसदखेड र्ाजा

मसला बु.
ळसदखेड र्ाजा, सोनुशी, पकनर्ाि र्ाजा, दु सर्बीड,
मलकािूर् (िांर्र्ा), शेंदूर्जन, साखर्खेडा.

8

मोसंबी

अमर्ािती

अमर्ािती

बडनेर्ा, डिर्र्ाि, माहु लीजहांर्ीर्, नांदर्ाि िेठ.

धामर्र्ाि र्े ल्िे धामर्र्ाि र्े ल्िे, ळििोली, अंजनळसर्ी.
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िरुड

िरुड, शेंदूर्जना घाट, लोर्ी, िुसला, बेनोडा, िाठोडा,
र्ाजूर् बाजार्.

मोशी

मोशी, पशर्खेड, पहिर्खेड, अंबाडा, नेर् ळिर्ळाई, पर्द्धिुर्,
धामर्र्ाि.

पतिसा
9

मोसंबी

नार्िूर्

नार्िूर् ग्रा.

11

मोसंबी
मोसंबी

िधा
ळहर्ोली

िाडी.

कोटोल

काटोल, मेंटिाजर्ा, येनिा, कोंढाळी, िार्डळशर्ा, पर्धोर्ा

नर्खेड

नर्खेड, सािर्र्ाि, जलालखेडा, मोिाड, मेंढला, पाष्ट्र्र्
ू .

सािनेर्

सािनेर्, केळिद, खािा, िाटर्सािंर्ी, बडे र्ाि.

कळमेश्वर्
10

पतिसा, िर्खेड, िऱहा, मोझर्ी.

कळमेश्वर्, मोहिा, धािेिाडा, तेलकामठी

कार्ं जा

कार्ं जा, सार्िाडी, कन्नमिार्ग्राम, ठार्ेर्ाि.

आष्ट्टी

आष्ट्टी, साहू र्, तळे र्ाि.

ळहर्ोली

ळहर्ोली, पडग्रस, मालपहिर्ा, खंबाळा, पशर्सम (बु),
नर्सीनामदे ि, बासंबा

औंढानार्नाि
सेनर्ाि
कळमनुर्ी

औंढानार्नाि, जिळाबाजार्,साळर्ा, येहळे र्ाि.
र्ोर्े र्ाि, आजेर्ाि, हत्ता, साखर्ा,
कळमनुर्ी, िाकोडी, नांदािूर्, आखाडाबाळािुर्, डोंर्र्कडा,
िार्ं र्ाफाटा

12

मोसंबी

जळर्ांि

बसमत

हायतनर्र्,पर्र्र्ाि,हट्टा, टें ान
ु ी , आंबा (िोंडी)

जळर्ाि

जळर्ाि, असोदा,ाोकर्, ळिप्राळा, नपशर्ाबाद, म्हसािद

िाळीसर्ाि

िाळीसर्ाि, पशर्सर्ाि, बहाळ, हातले, खडकी बु.,
तळे र्ाि, मेहुर्बार्े.

िािोर्ा

नर्र्दे िळा, र्ाळर्, ळििळर्ाि बु., िर्खेडी.

िार्ोळा

तामसिाडी, बहादर्िुर्, िर्ोळा , शेळािे,िोर्िड.

ाडर्ांि

ाडर्ांि, आमदडे , कोळर्ाि, कजर्ाि.

जामनेर्

िहू र्, शेंदूगर्ी, िाकडी.

एर्ं डोल

एर्ं डोल, उत्रार् र्ु. ह..

िोिडा

लासुर्

धर्र्र्ाि

िांदसर्

13

मोसंबी

यितमाळ

र्ाळे र्ाि

धानोर्ा

14

मोसंबी

सोलािूर्

माढा

मोडळनब

अ.क्र

िीक

प्र्तापित

तालुका

महसूल मंडळ

पजल्हे
1

िेरू

अहमदनर्र्

अहमदनर्र्

जेिूर्.

कजगत

ाांबर्
ु ा.

र्ाहू र्ी

िांबोर्ी, टाकळीपमयाँ, दे िळाली प्रिर्ा.

िािडी

कर्ं जी.

कोिर्र्ाि
र्ाहता
श्रीर्ामिूर्

र्िंदे,सुर्ेर्ाि,कोिर्र्ाि,दहेर्ाि बोलका, िोहे र्ाि.
र्ाहता, पशडी, लोर्ी, बााळे श्वर्, िुर्तांबा.
श्रीर्ामिूर्, उं दीर्र्ाि, टाकळीाान.
िृष्ट्ठ 49 िैकी 31

शासन पनर्गय क्रमांकः फपियो-2019/ प्र.क्र.25/10-अे

नेिासा

नेिासा खु., नेिासा बु., िांदा, घोडे र्ाि, सोनई, कुकार्ा,
िडाळा बु.

2

िेरू

बुलढार्ा

बुलढार्ा

साखळी बु.

पिखली

पिखली, हातर्ी, िांधई.

नांदुर्ा
जळर्ाि ज.
3

िेरू

नापशक

नापशक

िांदुर् पब्िा
ळििळर्ाि काळे
पर्र्र्ार्े, मखमलाबाद, दे िळाली, सातिुर्, माडसांर्िी,
िािडी.

4

िेरू

िुर्े

पसन्नर्

पसन्नर्, शहा.

येिला

जळर्ाि ने., अंदर्सुल, िाटोदा

ळदडोर्ी

ळदडोर्ी, मोहाडी, िर्ी, िर्खेडा, उमर्ाळे .बु

िांदिड

र्ायिूर्, पदघिड, दु र्ांि, िडाळीाोई

मालेर्ाि

दाााडी, सौदार्े, िडनेर्.

बार्ामती

बार्ामती, िडर्ाि ळनबाळकर्.

दौंड
हिेली
ाोर्
5

6

िेरू

िेरू

और्ं र्ाबाद

जालना

और्ं र्ाबाद

िाटस.
उरुळीकांिन, िेऊर्
िेळू
कांिनिाडी

पसल्लोड

आमठार्ा, पसल्लोड, ार्ाडी

र्ंर्ािूर्

हसुगल तुकाबाद शेदुर्िाढा डोर्र्ाि,

िैजािूर्

िैजािूर्, नार्मठार्

सोयर्ाि

सोयर्ाि

मंठा
ाोकर्दन

मंठा, तळर्ी,
ळििळर्ाि र्े ., ाोकर्दन, हसनाबाद, र्ाजूर्, केदार्खेडा,
आन्िा, पसिोर्ा बाजार्, धािडा

बदनािूर्

बदनािूर्, दाााडी, र्ोषनर्ाि, शेलर्ाि, बािर्ेिांर्र्ी

जालना

जालना शहर्, जालना ग्रामीन, िाघ्रुळ जां., नेर्, शेिली,
पिर्े र्ाि, र्ामनर्र्, िािनिडर्ाि

िर्तुर्
घर्सािंर्ी
अंबड
7

िेरू

जळर्ांि

िाळीसर्ाि

िर्तुर्, िाटु र्, श्रीष्ट्टी, आष्ट्टी, सातोना खु.
घर्सािंर्ी, पतिगिर्
ु ी, र्ापनउिेर्ाि, अंतर्िाली टें ाी.
धनर्र् ळििर्ी, सुखािुर्ी
मेहुर्बार्े, िाळीसर्ाि, पशर्सर्ाि, बहाळ, हातले, खडकी
बु., तळे र्ाि.

िािोर्ा
अंमळनेर्
र्ािेर्
िार्ोळा

नर्र्दे िळा, र्ाळर् बु., िािोर्ा, नांद्रा
पशरुड, नर्ाि, अमळर्ाि, मार्िड
ऐनिूर्
िार्ोळा, तामसिाडी, बहादर्िुर्, शेळािे, िोर्िड

धर्र्र्ाि

धर्र्र्ाि, िाळधी बु.

एर्ं डोल

एर्ं डोल, उत्रार् र्ृ.ह., कासोदा, ळर्र्र्र्ाि.

जामनेर्

जामनेर्, िाकडी

जळर्ाि

जळर्ाि, असोदा, ाोकर्, ळिप्राळा, नपशर्ाबाद, म्हसािद.
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8

िेरू

िर्ार्ी

मुक्ताईनर्र्

अंतुली

िोिडा

लासुर्

िर्ार्ी

िर्ार्ी, झर्ी

सेलु
9
10

िेरू
िेरू

सांर्ली
सोलािूर्

पमर्ज

िालुर्
पमर्ज,मालर्ाि,

जत

संख

माढा

माढा, दार्फळ, टें ार्
ू ी, र्ांझर्ी, मोडळनब

िंढर्िूर्

काशेर्ाि

सांर्ोला

सांर्ोला

मंर्ळिेढा

मंर्ळिेढा, बोर्ाळे , आंधळर्ाि, ाोसे, हु लजंती, मर्िडे ,
मार्ािूर्

अ.क्र
1

िीक
पिकू

प्र्तापित
पजल्हे
अहमदनर्र्

तालुका
िार्नेर्

महसूल मंडळ
िार्नेर्, ााळिर्ी, सुिा, िाडे र्व्हार्, िडपझर्े, पनघोज,
टाकळी ढोकेश्वर्, िळशी

श्रीर्ोंदा

श्रीर्ोंदा, ळिाळा, कोळर्ाि ,काष्ट्टी, मांडिर्र्

नेिासा

नेिासा बु., सलाबतिूर्, िडाळा बहीर्ोबा, नेिासा खु.,
कुकार्ा, िांदा.

शेिर्ाि

शेिर्ाि, ाातकुडर्ांि, बोधेर्ांि, िािडर्ांि, ढोर्जळर्ाि (शे),
एर्ं डर्ाि

र्ाहू र्ी

दे िळालीप्रिर्ा, िांबोर्ी.

र्ाहता

र्ाहता, थशडी, लोर्ी, बााळे श्वर्, िुर्तांबा.

नर्र्

सािेडी, नार्ािुर् ,जेऊर्, िाळकी, िास, रुईित्तीसी, पििोंडी
िाटील, केडर्ाि.

2
3

पिकू
पिकू

ठार्े
िालघर्

कजगत

कजगत, र्ापशन , ाांबोर्ा, कोंाळी, पमर्जर्ांि, माही.

कोिर्र्ाि

र्िंदे, सुर्ेर्ाि, कोिर्र्ाि, दहे र्ाि बोलका, िोहे र्ाि.

जामखेड

नायंर्ाि

िािडी

कोर्डर्ाि

शहािूर्

शहािूर्, पकन्हिली, िाळशद, डोळखांब, खडी.

अंबर्नाि

र्ोर्े र्ाि, बदलािूर्

िालघर्

िालघर्, बोईसर्, तार्ािूर्, मनोर्, सफाळे , आर्र्िाडी,

पिक्रमर्ड
डहार्ू
तलासर्ी

४

पिकू

और्ं र्ाबाद

पिक्रमर्ड, तलिाडा.
डहार्ू, ळििर्ी, सायिन, कासा, मल्यार्,
तलासर्ी, झर्ी.

िसई

िसई, पिर्ार्, मापर्किूर्, पनमगळ, आर्ाशी, मांडिी.

िाडा

िाडा, कंिाड, कोने, कुडू स.

और्ं र्ाबाद

कांिनिाडी, कर्माड, हसुगल

िैठर्

पबडकीन,

फुलंब्री

फुलंब्री, िडोदबाजार्

िैजािूर्

िैजािूर्, महालर्ाि
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कन्नड
५

पिकू

बीड

बीड

नािनिेल
बीड, नाळिंडी, िाली, म्हाळस जिळा, मांजर्सूब
ं ा, िौसाळा,
िेंडर्ाि, नेकनूर्, ळििळनेर्, र्ाजूर्ी न., ळलबार्र्ेश

आष्ट्टी

आष्ट्टी, कडा, धामनर्ाि, दौलािडर्ाि, ळििळा, टाकळळसर्,
धानोर्ा

६

पिकू

िुर्े

पशरुर् (का.)

पशरुर् (का.), र्ायमोहा, ळततर्िर्ी

अंबज
े ोर्ाई

बदािुर्

ाोर्

नसर्ािूर्, िेळू

जुन्नर्

िडर्ाि आनंद, आिटाळे , बेल्हे , र्ाजूर्, पनमर्ािसािा, जुन्नर्,
नार्ायर्र्ाि

पशरुर्

पशरुर्, र्ांजनर्ाि र्., टाकळी हाजी, िाबळ, तळे र्ाि ढमढे र्े,
न्हािर्ा, िडर्ाि र्ासाई

7

पिकू

जळर्ाि

बार्ामती

िर्दर्े, उं डिडी (क.ि.), िडर्ाि पनबाळकर्.

िार्ोळा

तामसिाडी, बहादर्िुर्, िार्ोळा, शेळािे, िोर्िड

िाळीसर्ाि
8

पिकू

सोलािूर्

बाशी
सांर्ोला

िाळीसर्ाि, बहाळ, हातले, तळे र्ाि
िांर्र्ी, नार्ी, र्ौडर्ाि
सांर्ोला , सोनंद, संर्ेिाडी

माळपशर्स

अकलुज, लिंर्

मंर्ळिेढा

मंर्ळिेढा, बोर्ाळे , आंधळर्ाि, बोसे, हु लजंती, मर्िडे ,
मार्ािूर्

9

पिकू

जालना

ाोकर्दन

ळििळर्ाि र्े ., ाोकर्दन, हसनाबाद, र्ाजूर्, केदार्खेडा,
आन्िा, पसिोर्ा बाजार्, धािडा

जालना
अ.क्र
१

िीक
डाळींब

प्र्तापित
पजल्हे
बुलढार्ा

तालुका
पिखली

आटोळ

खामर्ांि

पहिर्खेड, काळे र्ांि.

मलकािूर्
जळर्ाि जा.
जळर्ांि

िेठ, पिखली, िांधई, हातर्ी, कोलार्ा, आमडािुर्, शेळर्ाि
बुलढ़ार्ा, धाड

मोताळा

डाळींब

महसूल मंडळ

बुलढार्ा
दे ऊळर्ाि र्ाजा

२

जालना ग्रामीर्, र्ामनर्र्, िािनिडर्ाि

िाळीसर्ांि
िािोर्ा

दे ऊळर्ाि र्ाजा, तुळजािूर्, दे . मही, मेहुर्ा र्ाजा, आंढेर्ा
शेलािूर् बु., ळिप्रीर्िळी, ळििळर्ाि दे िी, बोर्ाखेडी,
मोताळा, धामनर्ाि बढे
नर्िेल, जांाळ
ु धाबा
जामोद
िाळीसर्ांि, पशर्सर्ांि, बहाळ, मेहूर्बार्े, हातले, तळे र्ांि,
खडकी बु.
िािोर्ा, नांद्रा, कुऱहाड खु.,नर्र्दे िळे बु., र्ाळर् बु.,
िर्खेडी बु., ळििळर्ांि बु..

जळर्ाि

नापशर्ाबाद, जळर्ाि, असोदा, ाोकर्, ळिप्राळा, म्हसािद

िार्ोळा

िार्ोळा, तामसिाडी, िोर्िड, शेळािे बु., बहादर्िुर्.

ाुसािळ

िर्र्र्ांि, ळििळर्ांि खु., कु-हे प्र.न..
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र्ािेर्
िोिडा
अमळनेर्

डाळींब

धुळे

सांर्ली

ाडर्ाि, आमदडे , कोळर्ाि, कजर्ाि

बोदिड

बोदिड

एर्ं डोल

एर्ं डोल, ळर्र्र्र्ाि, उत्रार् र्ृ.ह., कासोदा

जामनेर्,

जामनेर्, नेर्ी बु., शेंदुर्ी, तोंडािूर्, िहु र्

धुळे

आिी, सोनपर्र्, नर्ांि बु., फार्र्े, मुकटी, धुळे (ग्रामीर्)
साक्री,कासार्े,म्हसदी प्र ने, दु साने, पनजामिूर्, ब्राम्हर्िेल,
ळििळनेर्, दहीिेल, कुडाशी, उमर्िाटा
ळशदखेडे, पिमठार्े, शेिाळे , खलार्े, नर्डार्े, बेटािद,
िषी, दोंडाईिा,पिख्रर्र्,पिर्दे ल.

पमर्ज

आर्र्, किलािूर्, मालर्ाि

तासर्ाि

सािळज,मांजडे , तासर्ाि, मर्े र्ाजुर्ी, पिसािुर्

आटिाडी

आटिाडी,पदघंिी,खर्संडी
जत,कंु ाार्ी,मुंिडी,शेर्ाि,माडग्याळ,उमदी,संख,
डफळािुर्
किठे मंहाकाळ, कुिी, ढालर्ाि, दे सींर्, ळहर्र्र्ाि

खानािुर्

पिटा, ााळिर्ी, खानािुर्, लेंर्र्े,कर्ं ज.े

कडे र्ाि

नेिर्ी, िांर्ी

िलुस
सोलािूर्

कुसुंबा, नेर् (म), लामकर्ी, धुळे (शहर्), पशरुड, बोर्कंु ड,

पशर्िूर्,बोर्ाडी,अिे , जिखेडे, होळनािे ,िाळनेर्,सांर्िी

किठे मंहाकाळ

डाळींब

अंतुली, मुक्ताईनर्र्, कुऱहा

पशर्िूर्

जत

५

नर्ाि, िातोंडा

ाडर्ाि

ळशदखेडे

डाळींब

मार्िड, अमळर्ाि, अमळनेर्, ार्िस, िािडे , पशरुड,
धर्र्र्ाि, साळिा, सोनिद बु., ळििर्ी खु.,

साक्री

४

अडािद, िोिडा, लासुर्, हातेड बु., िहाडी

धर्र्र्ाि

मुक्ताईनर्र्
३

र्ािेर्, खानािुर्, ऐनिुर्, पखर्ोदा प्र.या..

िलुस

उ.सोलािूर्

िडाळा, माडी, पतऱहे , उत्तर्सोलािूर्, शेळर्ी, सोलािूर्.

द.सोलािूर्

ळनबर्ी, बोर्ामर्ी, मुक्ती, िळसंर्, मंद्रूि, ळििूर्, होटर्ी.

बाशी
अक्कलकोट
मोहोळ

बाशी, आर्ळर्ांि, िांर्र्ी,नार्ी, खांडिी, िानर्ाि, सुडी,
िैर्ार्, र्ौडर्ाि, उिळे दु माला.
अक्कलकोट, जेऊर्, ििळर्ांि, तडिळ, कर्जर्ी, दुधनी,
मैंदर्ी, िार्दर्ी, पकर्ी.
मोहोळ, नर्खेड, शेटफळ, िेन्नुर्, िाघोली, कामती बु.,
सािळे श्वर्, टाकळी पसकंदर्.
माढा, दार्फळ, र्ोिळे (क.), म्है सर्ांि, कुडु ग िाडी, टें ार्
ू ी,

माढा
कर्माळा
िंढर्िूर्

मोडळनब, लहु ळ, र्ांझर्ी
कर्माळा,जेऊर्,उं मर्ड,केतूर्, केम,कोटी, अजून
ग नर्र्,
सालसे
िंढर्िूर्, ांडीशेर्ांि, ााळिर्ी, कर्कंब, िटकुर्ोली, िुळूज,
िळे , तुंर्त,कासेर्ांि, िटिधगन (कु.).
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सांर्ोला
माळपशर्स
मंर्ळिेडा
६

डाळींब

नापशक

जालना

मर्िडे ,मार्ािूर्.

येिला

िाटोदा, जळर्ाि नेऊर्.
दाााडी, मालेर्ाि, िडनेर्, कर्ं जर्व्हर्, झोडर्े, कळिाडी,
किळार्े, सिदार्े, सायने(बु)

िांदिड

िांदिड,र्ायिूर्,पदघिद,दु र्ाि,िडनेर्ाैर्ि,िडाळीाोई

नांदर्ाि

िेहळर्ाि,जातेर्ाि, पहसिळ(बु), नांदर्ाि, मनमाड

कळिर्

कळिर्, निीबेज.
सटार्ा, ब्राम्हर्र्ाि, नामिूर्, जायखेडा, पिर्र्ाि,
डांर्सौदार्े, मुल्हेर्, ताहर्ाबाद

दे िळा

दे िळा, लोहर्ेर्, उमर्ार्े

नापशक

पर्र्र्ार्े, ळशदे, माडसांर्िी, िािडी.

जालना

ाोकर्दन
घनसािंर्ी
मंठा
बदनािूर्
िर्तूर्
और्ं र्ाबाद

मंर्ळिेडा, बोर्ाळे , अंधळर्ाि,ाोसे, हु लजंती,

पसन्नर्, दे ििूर्, िािी, शहा, नांदुर् ळशर्ोटे , डु बर्
े े , िांढुली

जाफ्राबाद

डाळींब

िेळािूर्, नातेित
ू े, दहीर्ांि, सदापशिनर्र्

पसन्नर्

अंबड

8

माळपशर्स, इ्लामिूर्, अकलूज, लिंर्, महाळुं र्, पिलीि,

लासलर्ाि,दे िर्ाि

बार्लार्

डाळींब

(बु.) , संर्ेिाडी, सांर्ोला शहर्

पनफाड

मालेर्ाि

7

सांर्ोला, पशिर्े,जिळा, हतीद, सोनंद,कोळा,नाझर्ा,महु द

और्ं र्ाबाद
सोयर्ाि
िैठर्

जालना ग्रा., िाघ्रुळ (जां), पिर्े र्ांि, र्ामनर्र्, िािनिडर्ांि,
नेर्, शेिली, जालना (श)
अंबड, र्ोंदी, धनर्र्ळििर्ी, र्ोहीलार्ड, िडीग्रोदी,
सुखािुर्ी, जामखेडा
टें ार्
ु ी, िरुड बु. जाफ्राबाद, कुाांर्झर्ी
ाोकर्दन, र्ाजूर्, ळििळर्ाि र्े ., पसिोर्ा बा., हसनाबाद,
केदार्खेडा, धािडा, आन्िा
घनसािंर्ी, पतिगिर्
ू ी, कुाार् ळििळर्ाि, र्ाजर्ी, अंतर्िाली
टे ाी, जामसमिग, र्ार्ी उं िेर्ाि
मंठा, िांर्र्ी र्ोसािी, तळर्ी, ढोकसाळ
बदनािूर्, दाााडी, र्ोषर्र्ांि, शेळर्ांि, बािर्े िार्र्ी
िर्तूर्, िाटू र्, आष्ट्टी, सातोना खु., श्रीष्ट्टी.
कर्माड, लाडसािंर्ी, पित्तेळििळर्ाि, िौका, कांिनिाडी,
पिकलठार्ा, हसुगल
सोयर्ाि, बनोटी
िैठर्, नांदर्, पिहामांडिा, ळििळिाडीिीर्ािी, िांर्तिुर्ी,
ढोर्कीन, लोहर्ाि, बीडकीन, िािो बु., आडू ळ, बालानर्र्

िैजािूर्

िैजािूर्, खंडाळा, लाडर्ाि, र्ार्ज, महालर्ाि, नार्मठार्

र्ंर्ािूर्

र्ंर्ािूर्, हासुगल, िाळुं ज, तुकाबाद

पसल्लोड

पसल्लोड, आमठार्ा

फुलंब्री

फुलंब्री, िडोदबाजार्, पिर्बािडा, आळं द

कन्नड

कन्नड, ळििोली, पिकलठार्ा, दे िर्ाि र्ं र्ार्ी, कर्ं जखेडा
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9

डाळींब

अहमदनर्र्

नर्र्
िार्नेर्
श्रीर्ोंदा
कजगत
जामखेड
शेिर्ाि
िािडी
नेिासा
र्ाहू र्ी
संर्मनेर्
अकोले
कोिर्र्ाि
र्ाहता
श्रीर्ामिूर्

10

डाळींब

लातूर्

डाळींब

उ्मानाबाद

श्रीर्ोंदा, मांडिर्र्,बेलिंडी, िेडर्ाि, पिांळा, दे िदै ठर्,
कोळर्ाि
कजगत, र्ाशीन, ाांबोर्ा, कोंाळी, पमर्जर्ाि, माही.
अर्र्र्ाि, खडा,जामखेड, नान्नज,नायर्ाि.
शेिर्ाि, ाातकुडर्ाि, ढोर्जळर्ाि, एर्ं डर्ाि, बोधेर्ाि,
िािडर्ाि
िािडी, मापर्कदौंडी, टाकळीमानूर्, कर्ं जी, पमर्ी,
कोर्डर्ाि
नेिासा (बु), सलाबतिूर्, कुकार्ा, िांदा, घोडे र्ाि,
िडाळा बपहर्ोबा, नेिासा (खु), सोनई.
र्ाहू र्ी बु., सात्रळ, तहार्ाबाद, दे िळालीप्रिर्ा, ब्राम्हर्ी,
िांबोर्ी, टाकळीमीयॉ.
संर्मनेर् बु., धांदर्फळ बु., अपश्व (बु.), पशबलािूर्, तळे र्ाि,
समनािूर्, घार्र्ाि, डोळासर्े, साकूर्, ळििर्े
अकोले, पिर्र्ाि, कोतूळ, ब्राम्हर्िाडा, र्ाजूर्, समशेर्िूर्.
र्िंदे, सुर्ेर्ाि, िोहे र्ाि, दहेर्ाि बोलका, कोिर्र्ाि.
र्ाहता, पशडी, लोर्ी, बााळे श्वर्, िुर्तांबा
उं दीर्र्ाि, टाकळीाान, बेलािूर्.
औसा, लामजर्ा,पकनीिोट,पकल्लार्ी, बेलकुड, ाादा

उदर्ीर्

नार्लर्ाि, हेर्.

िाकूर्

िाकूर्, नळे र्ाि, िडिळनार्नाि

पनलंर्ा

पनलंर्ा, और्ादशहाजनी

उ्मानाबाद

पकनर्ाि
उ्मानाबाद(श)., उ्मानाबाद(ग्रा)., बेंबळी, केसेर्ाि,
िाडोळी, तेर्, ढोकी, जार्जी
तूळजािूर्, सािर्र्ाि, सलर्र्ा पद, ईटकळ, जळकोट,
मंर्रुळ, नळदु र्ग
ाूम. िालिड, मार्केश्वर्, अंाी, ईट

िर्ं डा

िर्ं डा, आसु, जिळा पन., आनाळा, सोनार्ी

कळं ब

कळं ब, इटकूर्, येर्माळ, मोहा, पशर्ढोर्, र्ोंपिदिूर्

उमर्र्ा

बीड

टाकळीढोकेश्वर्, िळशी, सुिा.

औसा

ाूम

डाळींब

िार्नेर्, ााळिर्ी, िाडे र्व्हार्, िडझीर्े , पनघोज,

कार्े िर्
ू

तुळजािूर्

12

िाळकी, रुईित्तीसी, केडर्ाि, जेऊर्, िास.

र्े र्ािूर्

अहमदिूर्
11

सािेडी, कािूर्िाडी, ळार्ार्, नार्ािूर्, पििोंडी िाटील,

उमर्र्ा, दाळळब,नार्ं र्िाडी, मुळज, मुरुम

िाशी

िाशी, तेर्खेडा, िार्र्ाि

लोहार्ा

लोहार्ा, माकर्ी,जेिळी

बीड
िाटोदा

पलबार्र्ेश, नेकनूर्, िाली, बीड, नाळिंडी, म्हाळस जिळा,
मांजर्सूंबा, िौसाळा, िेंडर्ाि, ळििळनेर्, र्ाजुर्ी न.
दासखेड, िाटोदा, िेर्ला, अंमळनेर्
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आष्ट्टी
पशरूर् (का)
र्ेिर्ाई
धारुर्
अंबज
े ार्ाई
केज
िडिर्ी
माजलर्ांि
िर्ळी िैजनाि
13

डाळींब

िुर्े

दौंड
आंबर्
े ाि
बार्ामती
जुन्नर्
इंदािूर्
िुर्ंदर्
पशरुर्
हिेली

14

डाळींब

सातार्ा

कोर्े र्ाि
खटाि
खंडाळा
फलटर्
मार्

15

डाळींब

िापशम

मंर्रुळिीर्
िापशम
मालेर्ाि
मानोर्ा

16

डाळींब

अमर्ािती

िरुड

आष्ट्टी, टाकळळसर्,कडा, धामर्र्ाि, दौलािडर्ाि,
धानोर्ा, ळििळा
पशरूर् (का), र्ायमोहा, ळततर्िर्ी
र्ेिर्ाई, मादळमोही, जातेर्ाि, पसर्सदे िी, धोंडर्ाई,
उमािूर्, िकलांबा, िािेर्ाि, तलिडा, र्े िकी
धारूर्, तेलर्ाि, मोहखेड
अंबज
े ार्ाई, लोखंडी सािर्र्ाि, िाटोदा ममदािुर्,

घाट

नादु र्, बदािूर्
केज, युसफ
ू िडर्ाि, बनसार्ोळा, होळ, हा. ळिप्री, िीडा,
नांदुर्घाट
िडिर्ी, कडर्ाि बु..
माजलर्ांि, र्ंर्ामसला, पकट्टीआडर्ांि, तालखेड, पनत्रूड,
ळदद्रुड
िर्ळी िैजनाि, पशर्साळा, नार्ािूर्, धमािुर्ी, ळििळर्ाि
र्ाढे
यित, िाटस, िर्िंड, र्ािनर्ाि, दे ऊळर्ाि र्ाजे
िार्र्ाि, घोडे र्ाि, कळं ब, मंिर्.
िडर्ाि ळनबाळकर्, उं डािडी (क), सुिा, बार्ामती, माळे र्ाि
बु., िर्दर्े , लोर्ी ाािकर्, मोर्र्ाि
जुन्नर्, नार्ायर्र्ाि, बेल्हे , िडर्ाि आनंद, ओतुर्, र्ाजुर्,
ळनमर्ाि सािा
इंदािूर्, बािडा, पार्िर्, सर्सर्, पनमर्ािकेतकी,
लोर्ीदे िकर्, काटी, अंिुर्े
जेजुर्ी, र्ाजेिाडी, िळर्िे, िाल्हा, कंु ाार्िळर्
पशरुर्, र्ांजर्र्ािर्र्िती, टाकळीहाजी, मलठर्, िाबळ,
कोर्े र्ािपामा, तळे र्ािढं मढे र्े, न्हािर्ा, िडर्ािर्ासाई
उर्ळी कांिन, िेऊर्, िाघोली
िाठार््टे .
खटाि, िडू ज, िुसेर्ाि, औंध, िुसेसािळी, मायनी,
कातर्खटाि, बुध, पनमसोड, कलेढोर्
खंडाळा, लोर्ंद, पशर्िळ
फलटर्, र्ाजाळे , आसु, पर्र्िी, बर्ड, आदकी (बु),
तर्डर्ाि, होळ, िाठार् पनबांळकर्
दपहिडी, मलिडी, माडी, र्ोंदिले(बु), म्हसिड, कुकडिाड,
ळशर्र्ािूर्, आंधळी, िर् - मलिडी
मंर्रुळिीर्, आसेर्ांि, सेलूबाजार्, किठळ, धानोर्ा, िाडी
ताड
िाडीआसर्ा, र्ाजर्ाि, िाडी टकमोर्
मुंर्ळा
उमर्ी बु.
शेंदुर्जना घाट, र्ाजुर्ा बाजार्, बेनोडा
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मोशी
अ.क्र

िीक

1

ळलबू

2

3

ळलबू

ळलबू

प्र्तापित
पजल्हे
बुलढार्ा

बीड

सांर्ली

तालुका

ळलबू

अहमदनर्र्

ळििळर्ाि काळे

मोताळा

शेलािुर् बु.

िडिर्ी

िडिर्ी, किडर्ाि,

आष्ट्टी

ळलबू

जळर्ाि

िर्ळी िै

धमािुर्ी

जत

उमदी, संख

संर्मनेर्

धांदर्फळ बु., पशबलािूर्

जामखेड

अर्र्र्ांि, जामखेड, नान्नज, नायर्ांि, खडा

जळर्ाि

जळर्ाि,आसोदा, ाोकर्, ळिप्राळा, नपशर्ाबाद, म्हसािद

ाुसािळ

िर्र्ार्ाि, कुऱहे प्र. न., ळििळर्ाि बु.

ळलबू

सोलािुर्

अमळनेर्, पशरुड, नर्ाि, िातोंडा, अंमळर्ाि, मार्िड,
ार्िस, िािडे

िार्ोळा

िार्ोळा, शेळािे, िोर्िड, तामसिाडी, बहादर्िुर्

एर्ं डोल

एर्ं डोल, उत्रार्, ळर्र्र्र्ाि, कासोदा

ाडर्ाि

ाडर्ाि, कोळर्ाि, कजर्ाि, आमडदे
िािोर्ा, नर्र्दे िळे बु., र्ाळर्, नांद्रा, कुऱहाड खु.,
िर्खेडी, ळििळर्ाि बु.
जामनेर्, नेर्ी, मालदाााडी, िहू र्, शेदूर्ी, तोंडािुर्,
फत्तेिर्
ु , िाकडी
मेहूर्बार्े, िाळीसर्ाि, पशर्सर्ाि, बहाळ, हातले,
खडकी बु, तळे र्ाि

िर्ार्ी

दै ठर्ा

उ.सोलािुर्

सोलािुर्, शेळार्ी, माडी, िडाळा, पतऱहे

द. सोलािुर्

िळसंर्, मु्ती, बोर्ामर्ी, मंद्रुि, होटर्ी, ळििूर्, ळनबर्ी

बाशी
7

मांडिर्र्, कोळर्ाि
कजगत, र्ापशन, ाांबोर्ा, कोंाळी, पमर्जर्ाि, मापह.

िाळीसर्ाि
िर्ार्ी

श्रीर्ोंदा, िेडर्ाि, काष्ट्टी, ळिाळा, बेलिंडी, दे िदै ठर्,

कजगत

जामनेर्

ळलबू

टाकळळसर्, धानोर्ा
म्हाळस जिळा, ळििळनेर्.

िािोर्ा

6

आष्ट्टी, कडा, धामर्र्ाि, दौला िडर्ाि, ळििळा,

बीड

अमळनेर्

5

महसूल मंडळ

जळर्ाि जा.

श्रीर्ोंदा
4

पर्द्धिुर्, धामर्र्ाि

अक्कलकोट
मोहोळ

बाशी, खांडिी, आर्ळर्ाि, िैर्ार्,उिळे दु मला, र्ौडर्ाि,
िांर्र्ी, िानर्ाि, नार्ी, सुडी
अक्कलकोट, िार्दर्ी, ििळर्ाि, मैंदर्ी, दु धनी, जेऊर्,
तडिळ, कर्जर्ी, पकर्ी
मोहोळ, िाघोली, कामती (बु), शेटफळ, सािळे श्वर्,
नर्खेड िेन्नुर्, टाकळी ळस.
माढा, र्ांझर्ी, मोडळनब, लऊळ, दार्फळ, कुडु ग िाडी,

माढा

र्ोिळ (क), टें ार्
ु ी, म्है सर्ाि
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कर्माळा
िंढर्िुर्
सांर्ोला
माळपशर्स
मंर्ळिेढा

8

9

ळलबू

ळलबू

िुर्े

और्ं र्ाबाद

ळलबू

जालना

अजून
ग नर्र्
िंढर्िुर्, कासेर्ाि, तुंर्त, ााळिर्ी, िुळुज, िळे ,
कर्कंब, िटिधगन कुर्ोली, ांडी शेर्ाि
सांर्ोला, हपतद, कोळा,नाझर्ा, महू द(बु), संर्ेिाडी,
पशिर्े, सोंनद, जिळा
माळपशर्स, महांर्ुळ, लिंर्, सदापशिनर्र्, िेळािुर्,
पिलीि, इ्लामिुर्, नातेित
ु े, अकलूज, दहीर्ाि
मंर्ळिेढा, बोर्ाळे , मर्िडे , हु लजंती, ाोसे, अंधळर्ाि,
मार्ािुर्

पशरुर्

न्हािर्ा, िडर्ाि र्ासाई

बार्ामती

उं डिडी क.ि., सुि,े लोर्ी ाािकर्

दौंड

िाटस, र्ािर्र्ांि

और्ं र्ाबाद

पित्तेळििळर्ाि, कर्माड, लाड सांर्िी

सोयर्ाि

बनोटी

जालना

जालना ग्रा., जालना श., िािनिडर्ाि, र्ामनर्र्

घनसािंर्ी
10

कर्माळा, कोटी, केत्तूर्, केम, जेऊर्, उमर्ड, सालसे,

िर्तुर्
ाोकर्दन

घनसािंर्ी, र्ानीउिेर्ाि, जाम समिग, कंु ाार् ळििळर्ाि,
अंतर्िली टें ाी, तीिगिर्
ु ी, र्ाजर्ी
िर्तुर्, िाटु र्, आष्ट्टी, सातोना बु., श्रीष्ट्टी
ाोकर्दन, हसनाबाद, र्ाजुर्, केदार्खेडा, आन्िा,
पसिोर्बाजार्, ळििळर्ाि र्े ., धािडा

11

ळलबू

धुळे

धुळे

पशरुड, बोर्कंु ड, आिी, फार्र्े, मुकटी, कुसुबा, नेर् (म.),

12

ळलबू

िापशम

िापशम

िाडीटकमोर्

अकोला

बोर्र्ाि मंजू, पशिनी, सांर्ळु द, कािपश र्ोड, कौलखेड

बाशीटाकळी

र्ाजंदा, धाबा, महान, खेडा

बाळािूर्

िाडे र्ाि

आिी

आिी, िाठोडा, खर्ांर्र्ा,

आष्ट्टी

आष्ट्टी, साहू , तळे र्ाि

कार्ं जा

कार्ं जा, ठार्ेर्ाि, कन्नमिार् र्ाि,सार्िाडी

मालेर्ाि

कळिाडी, दाााडी, झोडर्ा, कर्ं जर्व्हान, िडनेर्

नांदर्ाि

जातेर्ाि

िर्ं डा

िर्ं डा, आसु, जिळा पन., सोनार्ी

13

14

ळलबू

ळलबू

अकोला

िधा

15

ळलबू

नापशक

16

ळलबू

उ्मार्ाबाद
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सहित्र-2
िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत िीक पिमा योजना 2019
समापिष्ट्ठ पजल्हे : अकोला, अमर्ािती, बुलढार्ा, यितमाळ, िधा, िापशम, नार्िूर्, अहमदनर्र्, ळहर्ोली,
बीड, िर्ार्ी, जालना (एकूर् पजल्हे-12)
पिक : संत्रा (मृर् बहार्).
िर् नमूद केलेल्या पजल्हयातील अपधसुपित केलेल्या सहित्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन
पनर्गयातील सहित्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या पिमा कंिनी माफगत लार्ू कर्ण्यात येईल.
संदाग हिामान केंद्र हे महािेध प्रकल्िातंर्गत संबपं धत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्ियंिलीत हिामान केंद्र
र्ाहील. सदर् हिामान केंद्रात नोंदपिली जार्ार्ी हिामानािी प्रमार्ीत आकडे िार्ी संबध
ं ीत पिमा कंिनी दर्
िंधर्िाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळािर् उिलब्ध करुन देईल. ही आकडे िार्ी कृपष पिाार्ास ि शासनास
िेळेिर् उिलब्ध करुन दे र्े पिमा कंिन्यांना बंधनकार्क आहे .
फळपिकािे

पिमा संर्क्षर् प्रकार् (हिामान

नाि

धोके) ि पिमा संर्क्षर्

प्रमार्के (परर्र्) ि नुकसान ार्िाई र्क्कम (प्रपत/हे क्टर्)

कालािधी
1) कमी िाऊस

1) सदर् कालािधीत एकूर् 124 पम.पम. िेक्षा कमी िाऊस
झाल्यास

पद. 15 जून 2019 ते 15
जुलै 2019
कमाल नुकसान ार्िाई

होईल.
2) सदर् कालािधीमध्ये एकूर् 124 पम.पम. ते 150 पम.पम.
िाऊस झाल्यास नुकसान ार्िाई र्क्कम रु. 11700/- दे य

र्क्कम रु. 38500/-

होईल.
1) सदर् कालािधीमध्ये सलर् 15 ते 21 पदिसांिा िािसात

संत्रा
(मृर् बहार्)

नुकसान ार्िाई र्क्कम रु. 38,500/- दे य

खंड िडु न पदिसािे जा्तीत जा्त तािमान सलर् तीन
पदिस 35 पडग्री सेल्सीअस ळकिा ्यािेक्षा जा्त र्ाहील्यास

2) िािसािा खंड
पद. 16 जूलै 2019 ते 15
ऑर्ष्ट्ट 2019

नुकसान ार्िाई र्क्कम रु. 17500/- दे य र्ाहील.
2) सदर् कालािधीत सलर् 21 पदिसािेक्षा जा्त िािसािा
खंड िडल्यास तसेि पदिसािे जा्तीत जा्त तािमान

कमाल नुकसान ार्िाई

सलर् 3 पदिस 35 पडग्री सेन्ल्सअस ळकिा जा्त

र्क्कम रु. 38500/-

र्ापहल्यास रु. 38500/- नुकसान ार्िाई दे य र्ाहील.
(2.5 पम.पम. ियंत ळकिा ्यािेक्षा कमी िाऊस िडला तर्ी तो
खंड समजण्यात येईल.)

एकुर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम प्रपत हे क्टर् र्क्कम रु. 77,000/सहाार् प्रपक्रया :
कजगदार् शेतकर्ी : अपनिायग सहाार्, बरकाकडू न संत्रा पिकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सिग शेतकऱयांिा पिमा हा
्या ्या बरकाकडू न ्यांना दे ण्यात येर्ाऱया कजग िुर्िठा र्कमेतून ार्ला जाईल.
पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयांनी प्र्ताि ित्रक ारुन र्ोख पिमा हप््यासह आिले खाते
असर्ाऱया बरक शाखेत पिहीत मुदतीत जमा कर्ािे.
एकूर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम (प्रपत हेक्टर् )

रु. 77,000/-

शेतकऱयांनी ार्ाियािा पिमा हप्ता संर्पक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रपत हे क्टर्)

रु. 3850/-
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सहित्र-2
िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत िीक पिमा योजना 2019
समापिष्ट्ठ पजल्हे : और्ं र्ाबाद, जालना, नांदेड, िर्ार्ी, बीड, अहमदनर्र्, बुलढार्ा, अमर्ािती, नार्िूर्,
िधा, ळहर्ोली, जळर्ाि, यितमाळ, सोलािुर् ( एकूर् पजल्हे - 14)
पिक: मोसंबी (मृर् बहार्)
िर् नमूद केलेल्या पजल्हयातील अपधसुपित केलेल्या सहित्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन
पनर्गयातील सहित्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या पिमा कंिनी माफगत लार्ू कर्ण्यात येईल.
संदाग हिामान केंद्र हे महािेध प्रकल्िातंर्गत संबपं धत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्ियंिलीत हिामान केंद्र
र्ाहील. सदर् हिामान केंद्रात नोंदपिली जार्ार्ी हिामानािी प्रमार्ीत आकडे िार्ी संबध
ं ीत पिमा कंिनी दर्
िंधर्िाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळािर् उिलब्ध करुन देईल. ही आकडे िार्ी कृपष पिाार्ास ि शासनास
िेळेिर् उिलब्ध करुन दे र्े पिमा कंिन्यांना बंधनकार्क आहे .
फळपिकािे
नाि

पिमा संर्क्षर् प्रकार्
(हिामान धोके) ि पिमा संर्क्षर्

प्रमार्के (परर्र्) ि नुकसान ार्िाई र्क्कम (प्रपत/हे क्टर्)

कालािधी
1) कमी िाऊस
पद. 1 जूलै 2019 ते 31 जुलै
2019
कमाल नुकसान ार्िाई

1) सदर् कालािधीत एकूर् 75 पम.पम. िेक्षा कमी िाऊस
झाल्यास नुकसान ार्िाई र्क्कम रु. 38,500/- दे य होईल.
2) सदर् कालािधीमध्ये एकूर् 75 पम.पम. ते 125 पम.पम. िाऊस
झाल्यास नुकसान ार्िाई र्क्कम रु. 11700/- दे य होईल.

र्क्कम रु. 38500/-

1) सदर् कालािधीमध्ये सलर् 15 ते 21 पदिसांिा िािसात
खंड िडु न पदिसािे जा्तीत जा्त तािमान कोर््याही

मोसंबी
(मृर् बहार्)

पदिशी 33 पडग्री सेल्सीअस ळकिा ्यािेक्षा जा्त र्ाहील्यास

2) िािसािा खंड
पद. 1 ऑर्ष्ट्ट 2019 ते 31
ऑर्ष्ट्ट 2019

नुकसान ार्िाई र्क्कम रु. 17500/- दे य र्ाहील.
2) सदर् कालािधीत सलर् 21 पदिसािेक्षा जा्त िािसािा
खंड िडल्यास तसेि पदिसािे जा्तीत जा्त तािमान

कमाल नुकसान ार्िाई

सलर् 3 पदिस 33 पडग्री सेन्ल्सअस ळकिा जा्त र्ापहल्यास

र्क्कम रु. 38500/-

रु. 38500/- नुकसान ार्िाई दे य र्ाहील.
(2.5 पम.पम. ियंत ळकिा ्यािेक्षा कमी िाऊस िडला तर्ी तो खंड
समजण्यात येईल.)

एकुर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम प्रपत हे क्टर् र्क्कम रु. 77,000/सहाार् प्रपक्रया :
कजगदार् शेतकर्ी : अपनिायग सहाार्, बरकाकडू न मोसंबी पिकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सिग शेतकऱयांिा पिमा
हा ्या ्या बरकाकडू न ्यांना दे ण्यात येर्ा-या कजग िुर्िठा र्कमेतून ार्ला जाईल.
पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयांनी प्र्ताि ित्रक ारुन र्ोख पिमा हप््यासह आिले खाते
असर्ाऱया बरक शाखेत पिहीत मुदतीत जमा कर्ािे.
एकूर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम (प्रपत हे क्टर् )

रु.77,000/-

शेतकऱयांनी ार्ाियािा पिमा हप्ता संर्पक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रपत हे क्टर्)

रु.3850/-
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सहित्र-2
िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत िीक पिमा योजना 2019
समापिष्ट्ठ पजल्हे : अहमदनर्र्, बुलढार्ा, नापशक, िुर्े, और्ं र्ाबाद, जालना, जळर्ाि, िर्ार्ी, सांर्ली,
सोलािुर्

(एकूर् पजल्हे - 10)

पिक :िेरु (मृर् बहार्)
िर् नमूद केलेल्या पजल्हयातील अपधसुपित केलेल्या सहित्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन
पनर्गयातील सहित्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या पिमा कंिनी माफगत लार्ू कर्ण्यात येईल.
संदाग हिामान केंद्र हे महािेध प्रकल्िातंर्गत संबपं धत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्ियंिलीत हिामान केंद्र
र्ाहील. सदर् हिामान केंद्रात नोंदपिली जार्ार्ी हिामानािी प्रमार्ीत आकडे िार्ी संबध
ं ीत पिमा कंिनी दर्
िंधर्िाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळािर् उिलब्ध करुन देईल. ही आकडे िार्ी कृपष पिाार्ास ि शासनास
िेळेिर् उिलब्ध करुन दे र्े पिमा कंिन्यांना बंधनकार्क आहे .
फळपिकािे

पिमा संर्क्षर् प्रकार् (हिामान धोके)

नाि

ि पिमा संर्क्षर् कालािधी
1) कमी िाऊस
पद. 15 जून 2019 ते
14 जुलै, 2019
कमाल नुकसान ार्िाई र्क्कम
रु. 27500/-

प्रमार्के (परर्र्) ि नुकसान ार्िाई र्क्कम (प्रपत/हे क्टर्)
1) या कालािधीमध्ये 76 ते 100 पम.पम. िाऊस झाल्यास
र्क्कम रु. 11,000/- नुकसान ार्िाई देय होईल.
2) या कालािधीमध्ये 76 पम.पम. िेक्षा कमी िाऊस झाल्यास
र्क्कम रु. 27500/- नुकसान ार्िाई देय होईल.
1) या कालािधीमध्ये सलर् 15 ते 21 पदिस िािसािा खंड
ि कमाल तािमान 32 पडग्री सेल्सीयस ि ्यािेक्षा जा्त

िेरु
(मृर् बहार्)

2) िािसािा खंड ि जा्त तािमान
पद.15 जूलै 2019 ते 15 ऑर््ट
2019
कमाल नुकसान ार्िाई र्क्कम
रु. 27500/-

सलर् तीन पदिस र्ापहल्यास नुकसान ार्िाई र्क्कम
रु.11000/- दे य होईल.
2) या कालािधीमध्ये सलर् 21 पदिसािेक्षा जा्त िािसािा
खंड ि कमाल तािमान 32 पडग्री सेल्सीयस ि ्यािेक्षा
जा्त सलर् तीन पदिस र्ापहल्यास नुकसान ार्िाई
र्क्कम रु. 27500/- दे य होईल.
(2.5 पम.पम. ियंत ळकिा ्यािेक्षा कमी िाऊस िडला तर्ी तो
खंड समजण्यात येईल.)

एकुर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम प्रपत हे क्टर् र्क्कम रु. 55000/सहाार् प्रपक्रया :
कजगदार् शेतकर्ी : अपनिायग सहाार्, बरकाकडू न िेरु पिकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सिग शेतकऱयांिा पिमा हा
्या ्या बरकाकडू न ्यांना दे ण्यात येर्ा-या कजग िुर्िठा र्कमेतून ार्ला जाईल.
पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयांनी प्र्ताि ित्रक ारुन र्ोख पिमा हप््यासह आिले खाते
असर्ाऱया बरक शाखेत पिहीत मुदतीत जमा कर्ािे.
एकूर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम (प्रपत हेक्टर् )

रु.55,000/-

शेतकऱयांनी ार्ाियािा पिमा हप्ता संर्पक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रपत हे क्टर्)

रु. 2750/-
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सहित्र-2
िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत िीक पिमा योजना 2019
समापिष्ट्ठ पजल्हे : अहमदनर्र्, ठार्े, िालघर्, और्ं र्ाबाद, बीड, िुर्े, जळर्ाि, सोलािुर्, जालना
(एकूर् पजल्हे - 9)
पिक :पिकु (मृर् बहार्)
िर् नमूद केलेल्या पजल्हयातील अपधसुपित केलेल्या सहित्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन
पनर्गयातील सहित्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या पिमा कंिनी माफगत लार्ू कर्ण्यात येईल.
संदाग हिामान केंद्र हे महािेध प्रकल्िातंर्गत संबपं धत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्ियंिलीत हिामान केंद्र
र्ाहील. सदर् हिामान केंद्रात नोंदपिली जार्ार्ी हिामानािी प्रमार्ीत आकडे िार्ी संबध
ं ीत पिमा कंिनी दर्
िंधर्िाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळािर् उिलब्ध करुन देईल. ही आकडे िार्ी कृपष पिाार्ास ि शासनास
िेळेिर् उिलब्ध करुन दे र्े पिमा कंिन्यांना बंधनकार्क आहे .

फळपिक

पिमा संर्क्षर् प्रकार् (हिामान धोके) ि
पिमा संर्क्षर् कालािधी

प्रमार्के (परर्र्) ि नुकसान ार्िाई र्क्कम/हे .
1) या कालािधीत सािेक्ष आद्रग ता सलर् िाि पदिस 90

जादा आद्रग ता ि जा्त िाऊस
पिकू

पद. 1 जुलै 2019 ते 30 सप्टें बर् 2019
कमाल नुकसान ार्िाई र्क्कम
रु. 55000/-

टक्के िेक्षा जा्त र्ापहल्यास ि प्रपत पदन 20 पम. पम.
ळकिा ्यािेक्षा जा्त िाऊस सलर् 4 पदिस
झाल्यास रु. 25000/- दे य र्ापहल.
2) या कालािधीत सािेक्ष आद्रग ता सलर् दहा पदिस 90
टक्के िेक्षा जा्त र्ापहल्यास ि प्रपत पदन 20 पम. पम.
ळकिा ्यािेक्षा जा्त िाऊस सलर् 8 पदिस
झाल्यास रु. 55000/- दे य र्ापहल.

एकूर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम प्रपत हे क्टर् रु. 55000/-

सहाार् प्रपक्रया :
कजगदार् शेतकर्ी : अपनिायग सहाार्, बरकाकडू न िेरु पिकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सिग शेतकऱयांिा पिमा हा
्या ्या बरकाकडू न ्यांना दे ण्यात येर्ा-या कजग िुर्िठा र्कमेतून ार्ला जाईल.
पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयांनी प्र्ताि ित्रक ारुन र्ोख पिमा हप््यासह आिले खाते
असर्ाऱया बरक शाखेत पिहीत मुदतीत जमा कर्ािे.
एकूर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम (प्रपत हेक्टर् )

रु. 55000/-

शेतकऱयांनी ार्ाियािा पिमा हप्ता संर्पक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रपत हे क्टर्)

रु. 2750/-
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सहित्र-2
िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत िीक पिमा योजना 2019
समापिष्ट्ठ पजल्हे : बुलढार्ा, जळर्ाि, धुळे, सांर्ली, सोलािूर्, नापशक, जालना, और्ं र्ाबाद, अहमदनर्र्,
लातूर्, उ्मानाबाद, बीड, िुर्े, सातार्ा, िापशम, अमर्ािती (एकूर् पजल्हे-16)
पिक :डाळळब (मृर् बहार्)
िर् नमूद केलेल्या पजल्हयातील अपधसुपित केलेल्या सहित्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन
पनर्गयातील सहित्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या पिमा कंिनी माफगत लार्ू कर्ण्यात येईल.
संदाग हिामान केंद्र हे महािेध प्रकल्िातंर्गत संबपं धत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्ियंिलीत हिामान केंद्र
र्ाहील. सदर् हिामान केंद्रात नोंदपिली जार्ार्ी हिामानािी प्रमार्ीत आकडे िार्ी संबध
ं ीत पिमा कंिनी दर्
िंधर्िाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळािर् उिलब्ध करुन देईल. ही आकडे िार्ी कृपष पिाार्ास ि शासनास
िेळेिर् उिलब्ध करुन दे र्े पिमा कंिन्यांना बंधनकार्क आहे .
हिामान धोका ि

फळपिक

प्रमार्के (परर्र्) ि नुकसान ार्िाई र्क्कम (प्रपत/हे क्टर्)

कालािधी

1) सलर् िाऊसािा खंड 20 पदिस र्ापहल्यास नुकसान ार्िाई
1) िाऊसािा खंड
पद. 15 जुलै 2019 ते 15 ऑर््ट
2019
कमाल नुकसान ार्िाई र्क्कम
रु. 16500/-

र्क्कम रु. 5500/- दे य होईल.
2) सलर् िाऊसािा खंड 21 ते 25 पदिस र्ापहल्यास नुकसान
ार्िाई र्क्कम रु. 11000/- दे य होईल.
3) सलर् िाऊसािा खंड 25 पदिसािेक्षा जा्त र्ापहल्यास नुकसान
ार्िाई र्क्कम रु. 16500/- दे य र्ाहील.
(2.5 पम.पम. ियंत ळकिा ्यािेक्षा कमी िाऊस िडला तर्ी तो खंड
समजण्यात येईल.)
1) सलर् िाऊसािा खंड 20 पदिस र्ापहल्यास नुकसान ार्िाई

2) िाऊसािा खंड
डाळळब

पद. 16 ऑर््ट 2019 ते 15
ऑक्टोंबर् 2019
कमाल नु कसान ार्िाई र्क्कम
रु. 38500/-

र्क्कम रु. 16000/- दे य र्ाहील.
2) सलर् िाऊसािा खंड 21 ते 25 पदिस र्ापहल्यास नुकसान
ार्िाई र्क्कम रु. 27000/- दे य र्ाहील.
3) सलर् िाऊसािा खंड 25 पदिसािेक्षा जा्त र्ापहल्यास नुकसान
ार्िाई र्क्कम रु. 38500/- दे य र्ाहील.
(2.5 पम.पम. ियंत ळकिा ्यािेक्षा कमी िाऊस िडला तर्ी तो खंड
समजण्यात येईल.)
1) एका पदिसात 45 पमपम. ते 60 पमपम. िाऊस िडल्यास नुकसान

3) जा्त िाऊस
पद. 16 ऑक्टोंबर् 2019 ते 31

ार्िाई र्क्कम रु. 11000/- दे य र्ाहील.
2) एका पदिसात 60 पम.पम. िेक्षा जा्त िर्ं तु 90 पम.पम. िेक्षा कमी

पडसेंबर् 2019

िाऊस िडल्यास नुकसान ार्िाई र्क्कम रु. 27000/- दे य

कमाल नुकसान ार्िाई र्क्कम
रु. 66000/-

र्ाहील.
3) एका पदिसात 90 पम.पम. ि ्यािेक्षा जा्त िाऊस िडल्यास
नुकसान ार्िाई र्क्कम रु. 66000/- दे य र्ाहील.

एकुर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम प्रपत हे क्टर् र्क्कम रु. 1,21,000/-

पटि - सोमिार् ते र्पििार् असा आठिडा पनधार्ीत कर्ण्यात आलेला आहे .
सहाार् प्रपक्रया :
कजगदार् शेतकर्ी : अपनिायग सहाार्, बरकाकडू न िेरु पिकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सिग शेतकऱयांिा पिमा हा
्या ्या बरकाकडू न ्यांना दे ण्यात येर्ा-या कजग िुर्िठा र्कमेतून ार्ला जाईल.
पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयांनी प्र्ताि ित्रक ारुन र्ोख पिमा हप््यासह आिले खाते
असर्ाऱया बरक शाखेत पिहीत मुदतीत जमा कर्ािे.
एकूर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम (प्रपत हेक्टर् )

रु.1,21,000/-

शेतकऱयांनी ार्ाियािा पिमा हप्ता संर्पक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रपत हे क्टर्)
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सहित्र-2
िुनर्ग पित हिामान आधार्ीत िीक पिमा योजना 2019
समापिष्ट्ठ पजल्हे : बुलढार्ा, बीड, सांर्ली, अहमदनर्र्, जळर्ाि, िर्ार्ी, सोलािुर्, िुर्े, और्ं र्ाबाद,
जालना, धुळे, िापशम, अकोला, िधा, नापशक, उ्मार्ाबाद ( एकूर् पजल्हे - 16)
पिक: ळलबू (मृर् बहार्)
िर् नमूद केलेल्या पजल्हयातील अपधसुपित केलेल्या सहित्र १ मधील महसुल मंडळात तसेि शासन
पनर्गयातील सहित्र - 3 मध्ये नमूद केलेल्या पिमा कंिनी माफगत लार्ू कर्ण्यात येईल.
संदाग हिामान केंद्र हे महािेध प्रकल्िातंर्गत संबपं धत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले ्ियंिलीत हिामान केंद्र
र्ाहील. सदर् हिामान केंद्रात नोंदपिली जार्ार्ी हिामानािी प्रमार्ीत आकडे िार्ी संबध
ं ीत पिमा कंिनी दर्
िंधर्िाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळािर् उिलब्ध करुन देईल. ही आकडे िार्ी कृपष पिाार्ास ि शासनास
िेळेिर् उिलब्ध करुन दे र्े पिमा कंिन्यांना बंधनकार्क आहे .
फळपिकािे
नाि

पिमा संर्क्षर् प्रकार्
(हिामान धोके) ि पिमा संर्क्षर्

प्रमार्के (परर्र्) ि नुकसान ार्िाई र्क्कम (प्रपत/हे क्टर्)

कालािधी
1) कमी िाऊस
पद. 15 जून 2019 ते 15 जूलै
2019
कमाल नुकसान ार्िाई र्क्कम
रु. 33000/-

1) या कालािधीमध्ये 100 पम.पम. ि ्यािेक्षा कमी
िाऊस झाल्यास नुकसान ार्िाई र्क्कम रु .
33000/- दे य होईल.
2) या कालािधीत 100 पम.पम. िेक्षा जा्त 150 पम.पम.
ियंत िाऊस झाल्यास नुकसान ार्िाई र्क्कम रु .
16,500/- दे य होईल.
1) सदर् कालािधीमध्ये सलर् 15 ते 21 पदिसांिा
िािसात खंड िडु न पदिसािे जा्तीत जा्त

ळलबू
(मृर् बहार्)

तािमान कोर््याही पदिशी 35 पडग्री सेल्सीअस
2) िािसािा खंड
पद. 16 जूलै 2019 ते 15 ऑर्ष्ट्ट
2019
कमाल नुकसान ार्िाई र्क्कम
रु. 33000/-

ळकिा ्यािेक्षा जा्त र्ाहील्यास नुकसान ार्िाई
र्क्कम रु. 16500/- दे य र्ाहील.
2) सदर् कालािधीत सलर् 21 पदिसािेक्षा जा्त
िािसािा खंड िडल्यास तसेि पदिसािे जा्तीत
जा्त तािमान सलर् 3 पदिस 35 पडग्री सेन्ल्सअस
ळकिा जा्त

र्ापहल्यास रु. 33000/- नुकसान

ार्िाई देय र्ाहील.
(2.5 पम.पम. ियंत ळकिा ्यािेक्षा कमी िाऊस िडला तर्ी
तो खंड समजण्यात येईल.)
एकुर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम प्रपत हे क्टर् र्क्कम रु. 66000/सहाार् प्रपक्रया :
कजगदार् शेतकर्ी : अपनिायग सहाार्, बरकाकडू न मोसंबी पिकासाठी कजग मयादा मंजूर् असर्ाऱया सिग शेतकऱयांिा पिमा
हा ्या ्या बरकाकडू न ्यांना दे ण्यात येर्ा-या कजग िुर्िठा र्कमेतून ार्ला जाईल.
पबर्र् कजगदार् शेतकर्ी : ऐन्च्िक सहाार्, सदर् शेतकऱयांनी प्र्ताि ित्रक ारुन र्ोख पिमा हप््यासह आिले खाते
असर्ाऱया बरक शाखेत पिहीत मुदतीत जमा कर्ािे.
एकूर् पिमा संर्पक्षत र्क्कम (प्रपत हेक्टर् )

रु.66,000/-

शेतकऱयांनी ार्ाियािा पिमा हप्ता संर्पक्षत र्क्कमेच्या 5 % (प्रपत हे क्टर्)
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सहित्र -3
िुनगर्पित हिामान आधार्ीत िीक पिमा योजना सन (मृर् बहार्) 2019
पिमा दर्ािी िर्ीर्र्ना (पिमा कंिनीने सादर् केलेल्या कमीत कमी पिमा दर्ानुसार्)

अ.क्र.

पजल्हा

पिकािे
नांि

पिमा

पिमा

फळपिका

पिमा

पिमा

कंिनीने

दर्ात

खालील

कंिनीिे

संर्पक्षत

पदलेला

शेतकर्ी

क्षेत्र (हे .)

नाि

र्क्कम

पिमा

पह्सा

दर्

5%

121000

16.00

55000

पिमा

पिमा

दर्ात

दर्ात

केंद्रािा र्ाज्यािा

एकुर्
पिमा
हप्ता

पह्सा

पह्सा

6050

6655

6655

19360

20.00

2750

4125

4125

11000

77000

25.00

3850

7700

7700

19250

77000

10.00

3850

1925

1925

7700

121000

15.00

6050

6050

6050

18150

77000

30.00

3850

9625

9625

23100

55000

30.00

2750

6875

6875

16500

77000

30.00

3850

9625

9625

23100

55000

10.00

2750

1375

1375

5500

66000

14.00

3300

2970

2970

9240

77000

14.80

3850

3773

3773

11396

121000

8.46

6050

2093

2093

10237

55000

10.49

2750

1510

1510

5770

66000

6.13

3300

373

373

4046

121000

18.27

6050

8028

8028

22107

66000

12.18

3300

2369

2369

8039

77000

9.21

3850

1621

1621

7092

77000

7.03

3850

782

782

5413

66000

8.08

3300

1016

1016

5333

77000

10.34

3850

2056

2056

7962

77000

6.42

3850

547

547

4943

77000

12.00

3850

2695

2695

9240

121000

12.00

6050

4235

4235

14520

55000

16.00

2750

3025

3025

8800

66000

15.00

3300

3300

3300

9900

77000

20.00

3850

5775

5775

15400

55000

5.00

2750

0

0

2750

77000

28.00

3850

8855

8855

21560

66000

26.50

3300

7095

7095

17490

सातार्ा

डाळळब

2824.94

2

ठार्े

पिकू

326.71

3

ळहर्ोली

संत्रा

225.14

मोसंबी

39.33

डाळळब

26892.31

मोसंबी

250.82

िेरु

2814.62

संत्रा

1549.40

पिकू

464.55

ळलबू

20.00

4

अहमदनर्र्

पलपमटे ड

1

बजाज अलाइन्झ जनर्ल इंशुर्न्स कंिनी

समुह क्र. 1

5
6

7

8

9

नांदेड
नापशक

धुळे

िधा

नार्िूर्

मोसंबी

291.38

डाळळब

19377.64

िेरु

20.00

ळलबू

20.00

डाळळब

2813.70

ळलबू

20.00

संत्रा

2302.63

मोसंबी

22.54

ळलबू

20.00

संत्रा

22035.79

मोसंबी

1529.00

एस.बी.आय. जनर्ल इंशुर्न्स कंिनी पलपमटे ड

समुह क्र. 2

11

जालना

अकोला

9209.88

डाळळब

5493.92

िेरु

20.00

ळलबू

20.00

संत्रा

20.00

पिकू

20.00

संत्रा

2144.22

ळलबू

20.00

इंशुर्न्स कंिनी पलपमटे ड

10

मोसंबी

एि.डी.एफ.सी. एर्ो जनर्ल

समुह क्र. 3
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12

13

14

उ्मानाबाद

बुलढार्ा

िुर्े

डाळळब

378.62

121000

10.00

6050

3025

3025

12100

ळलबू

20.00

66000

32.50

3300

9075

9075

21450

मोसंबी

20.00

77000

10.00

3850

1925

1925

7700

संत्रा

718.85

77000

18.00

3850

5005

5005

13860

िेरु

20.00

55000

20.00

2750

4125

4125

11000

डाळळब

160.70

121000

15.00

6050

6050

6050

18150

ळलबू

20.00

66000

20.00

3300

4950

4950

13200

डाळळब

5791.90

121000

12.47

6050

4519

4519

15089

िेरु

26.30

55000

14.00

2750

2475

2475

7700

पिकू

155.00

55000

5.00

2750

0

0

2750

ळलबू

20.00

66000

20.00

3300

4950

4950

13200

समुह क्र. 4

16
17

18

19

20

सोलािूर्

लातूर्
िापशम

अमर्ािती

िर्ार्ी

बीड

33024.63

121000

12.00

6050

4235

4235

14520

ळलबू

20.00

66000

15.00

3300

3300

3300

9900

मोसंबी

20.00

77000

25.00

3850

7700

7700

19250

िेरु

20.00

55000

20.00

2750

4125

4125

11000

पिकू

20.00

55000

10.00

2750

1375

1375

5500

डाळळब

364.93

121000

10.00

6050

3025

3025

12100

डाळळब

39.18

121000

15.00

6050

6050

6050

18150

संत्रा

250.79

77000

20.00

3850

5775

5775

15400

ळलबू

20.00

66000

20.00

3300

4950

4950

13200

संत्रा

45496.39

77000

10.00

3850

1925

1925

7700

मोसंबी

525.32

77000

10.00

3850

1925

1925

7700

डाळळब

20.00

121000

10.00

6050

3025

3025

12100

मोसंबी

582.50

77000

15.00

3850

3850

3850

11550

संत्रा

20.00

77000

20.00

3850

5775

5775

15400

िेरु

20.00

55000

15.00

2750

2750

2750

8250

ळलबू

20.00

66000

15.00

3300

3300

3300

9900

मोसंबी

403.44

77000

15.00

3850

3850

3850

11550

डाळळब

3217.93

121000

15.00

6050

6050

6050

18150

संत्रा

97.83

77000

40.00

3850

13475

13475

30800

पिकू

29.71

55000

10.00

2750

1375

1375

5500

ळलबू

20.00

66000

15.00

3300

3300

3300

9900

121000

17.00

6050

7260

7260

20570

55000

40.00

2750

9625

9625

22000

66000

35.00

3300

9900

9900

23100

121000

24.00

6050

11495

11495

29040

55000

20.00

2750

4125

4125

11000

77000

10.00

3850

1925

1925

7700

55000

10.00

2750

1375

1375

5500

बजाज अलाइन्झ जनर्ल इंशुर्न्स कंिनी पलपमटे ड

15

डाळळब

22

सांर्ली

जळर्ाि

9207.33

िेरु

20.00

ळलबू

20.00

डाळळब

1006.92

िेरु

20.00

मोसंबी

379.76

पिकू

20.00

इंशुर्न्स कंिनी पलपमटे ड

21

डाळळब

बजाज अलाइन्झ जनर्ल

समुह क्र. 5
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23

24

25

यितमाळ

और्ं र्ाबाद

िालघर्

ळलबू

20.00

66000

11.00

3300

1980

1980

7260

मोसंबी

76.25

77000

10.00

3850

1925

1925

7700

संत्रा

521.15

77000

10.00

3850

1925

1925

7700

मोसंबी

6826.06

77000

14.00

3850

3465

3465

10780

डाळळब

6882.79

121000

16.00

6050

6655

6655

19360

िेरु

41.10

55000

30.00

2750

6875

6875

16500

पिकू

82.57

55000

10.00

2750

1375

1375

5500

ळलबू

20.00

66000

30.00

3300

8250

8250

19800

पिकू

3739.86

55000

40.00

2750

9625

9625

22000
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