
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अतंर्गत 
पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा 
योजना र्ाज्यात सन 2019-20 मध्ये आचंबया 
बहार्ाकचर्ता अचधसूचित फळचपकांना लारू् 
कर्ण्याबाबत.  

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

शासन चनर्गय क्रमाकंः फचवयो-2019/प्र.क्र.२०२/10-अ े
मादाम कामा र्ोड, हुता्मा र्ाजर्ुरु िौक, 
मंत्रालय, चव्तार्ावन, मंुबई-400 032. 

तार्ीख:  31 ऑक्टोबर्, 2019. 
वािा :-  

1) कें द्र शासनािी प्रशासकीय मान्यता जा. क्र. 13015/01/2016-के्रडीट-2 आचर् 13015/03/2016-के्रडीट, 
चदनांक 23 फेब्रवुार्ी, 2016. 

2) कें द्र शासनाच्या कृचष व शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालयािे पत्र क्र. 13015/03/२०१6-के्रडीट२, चद. 28 /09/ २०१8    
3)    र्ाज्य्तर्ीय चपकचवमा समन्वय सचमतीच्या चदनाकं 30/10/2019 र्ोजीच्या बठैकीिे इचतवृत्त. 
 4)   आयुक्त कृचष यांि ेपत्र क्र. जा.क्र. कृआ/मुसा/ंपहुआचपचवयो/344/2019, चद. 19/10/2019 . 

 
प्र्तावना :-  
              कृचष क्षेत्राच्या उ्पादन वाढीच्या दर्ामध्ये फळ चपकांिा प्रमुख सहाार् आहे. फळ चपकािंे बाजार्मलु्य अचधक 
असल्याने शेतकऱयांना िांर्ले उ्पन्न चमळते. मात्र फळ चपकाि ेअपेचक्षत उ्पन्न न आल्यास येर्ार्ा तोटा ही मोठा असतो. 
ही बाब चविार्ात घेऊन शेतकऱयांच्या फळ चपकांना हवामान धोक्यांपासनु चवमा सरं्क्षर् चदल्यास शेतकऱयािंे आथिक 
्िैयग अबाचधत र्ाखण्याच्या दृष्ट्टीने मदत होईल. ्यासाठी र्ाज्यात प्राधान्याने सदर्िी योजना र्ाबचवण्यात येत आहे. 
चवचवध हवामान धोक्यांमुळे फळचपकाच्या उ्पादकतेवर् चवपर्ीत पर्ीर्ाम होऊन मोठ्या प्रमार्ावर् उ्पादनामध्ये घट 
येते. पयायाने शेतकऱयांना अपेचक्षत उ्पादन न चमळाल्याने आथिक सकंटाला तोंड द्याव ेलार्ते. या सवग बाबींिा चविार् 
करुन शेतकऱयानंा फळचपक नुकसान ार्पाई चमळण्यासाठी एक उपाय म्हर्नु पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा 
योजना र्ाबचवरे् शासनाच्या चविार्ाधीन होते. पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळपीक चवमा योजना संत्रा, मोसंबी, काजू, 
डाळळब, आंबा, केळी व द्राक्ष (आंचबया बहार्) या 7 फळचपकांसाठी 30 चजल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन सन 
२०१९-२० मध्ये र्ाबचवण्यांि ेप्र्ताचवत आहे.  
 
शासन चनर्गय :-   
            प्रधानमंत्री फसल चवमा योजना अतंर्गत पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 
आंचबया बहार्ामध्ये सतं्रा, मोसंबी, काजू, डाळळब, आंबा, केळी व द्राक्ष या 7 फळचपकाकंचर्ता लारू् कर्ण्यास या शासन 
चनर्गयाद्वारे् मान्यता देण्यात येत आहे. सदर् योजना सन 2019-20 मध्ये सहपत्र -1 मध्ये नमूद केलेल्या चजल्हयामधील 
तालुक्यातील महसूल मंडळात सहपत्र - 2 मध्ये चनधार्ीत केलेल्या हवामान धोक्यानुसार् लारू् कर्ण्यात येईल. सदर् 
योजना कायान्न्वत कर्र्ार्ी चवमा कंपनी सहपत्र -1 मध्ये नमूद केलेल्या अचधसुचित चवमा क्षते्र घटकाकंर्ीता महावधे 
प्रकल्पांतर्गत कायांन्वीत केलेल्या अचधसुचित संदाग हवामान कें द्रावर् नोंदल्या रे्लेल्या हवामानािी आकडेवार्ी आचर् 
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सहपत्र - 2 मध्ये नमूद केलेली फळचपक चनहाय प्रमार्के यािंी सांर्ड घालून शेतकऱयांना नुकसान ार्पाई अदा करे्ल. 
सदर् नुकसान ार्पाईि ेकोर्तेही दाचय्व शासनावर् र्ाहर्ार् नाही. 
 

1) योजनेिी उचिष्ट्टे:-    
1. नैसथर्क आपत्ती व हवामानातील प्रचतकूल पचर्न््ितीमुळे फळ चपकांि ेनुकसान झाल्यास शेतक-यांना चवमा     

संर्क्षर् देरे्.  
2. चपकांच्या नूकसानीच्या अ्यंत कठीर् पचर्न््ितीतही शेतक-यांि ेआथिक ्िैयग अबाचधत र्ाखरे्. 
३. शेतक-यांना नाचवन्यपरू्ग व सधुार्ीत मशार्तीि ेतंत्रज्ञान व सामुग्री वापर्ण्यास प्रो्साहन देरे्. 
4. कृचष क्षेत्रासाठीच्या पत परु्वठयात सात्य र्ाखरे्, जरेे्करुन उ्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या 

संर्क्षर्ाबर्ोबर्ि अन्नसुर्क्षा, चपकांि ेचवचवधीकर्र् आचर् कृचष क्षेत्रािा र्चतमान चवकास व ्पधा्मकतेत वाढ 
हे हेतू साध्य कर्रे्.  

 
2)   योजनेिी प्रमुख वचैशष्ट्य े: 

1. सदर्िी योजना ही या आदेशान्वये अचधसूचित केलेल्या क्षते्रातील अचधसुचित फळचपकासंाठी. 
2. पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळपीक चवमा योजना कजगदार् शेतकऱयांना अचधसूचित क्षेत्रातील 

अचधसूचित चपकांसाठी बधंनकार्क  असून चबर्र् कजगदार् शेतकऱयानंा ऐन्च्िक आहे. 
3. अचधसूचित क्षेत्रातील अचधसचुित फळचपकासंाठी खातेदार्ांि े व्यचतचर्क्त कुळाने अर्र् ााडेपट्टीने 

शेती कर्र्ारे् शेतकर्ी या योजनेत ाार् घेण्यास पात्र आहेत. 
4. या योजनेअंतर्गत वा्तवदशी दर्ाने चवमा हप्ता आकार्ण्यात येर्ार् असून शेतकऱयांवर्ील चवमा 

हप््यािा ाार् कमी कर्ण्यासाठी शेतकऱयानंी ार्ावयािा चवमा हप्ता 5 टक्के असा मयाचदत ठेवण्यात 
आला आहे. 

3) योजनेत समाचवष्ट्ठ फळचपके -  जोखमीच्या बाबी. 
       अचधसूचित फळचपके, चवमा सरं्क्षर् प्रकार् (हवामान धोके), चवमा संर्क्षर् कालावधी, चवमा सरं्चक्षत र्क्कम, 
प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम सहपत्र - 2 मध्ये नमूद केल्याप्रमारे् र्ाहील. 
           आंबिया बहार् सन 2019-20 साठी अचधसूचित फळचपके, समाचवष्ट्ट हवामान धोके व चवमा संर्क्षर् 
कालावधी खालील प्रमारे् चनधाचर्त कर्ण्यात आला असून सदर्ि े चनधार्ीत केलेले हवामान धोके (Trigger) 
लारू् झाल्यानंतर् चवमा धार्क शेतकऱयानंा नुकसान ार्पाई देय होईल. 

अ .क्र.  
फळ 
चपके 

समाचवष्ट्ट धोके चवमा संर्क्षर् कालावधी 
चवमा सरं्चक्षत 

र्क्कम 

1 संत्रा  

1) अवळेी पाऊस 
2) कमी तापमान 
3) जादा तापमान  
4) जादा तापमान 

01 चडसेंबर् 2019 ते 15 जानेवार्ी 2020 
16 जानेवार्ी 2020 ते 28 फेब्रवुार्ी 2020 
01 मािग 2020 ते 31 मािग 2020 
01 एचप्रल 2020 ते 31 मे 2020 

रु. 77000/- 

5) गारपीट 01 जानेवारी 2020 ते 30 एबिल 2020 रु. 25667/- 

2 मोसंबी  

1) अवळेी पाऊस  
2) जास्त तापमान  
3) जास्त पाऊस 

01 नोव्हेंिर 2019 ते 31 बिसेंिर 2019 
01 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2020 
15 ऑगस्ट 2020  ते 15 सप्टेंिर 2020 

रु. 77000/- 

4) गारपीट 01 जानेवारी 2020 ते 30 एबिल 2020 रु. 25667/- 

3 द्राक्ष  
1) अवळेी पाऊस 
2) दैनंचदन कमी तापमान 

08 नोव्हेंिर 2019 ते 31 मार्च 2020 
01 बिसेंिर 2019 ते 28 फेब्रवुारी 2020 

रु. 308000/- 

3) गार्पीट 01 जानेवारी 2020 ते 30 एबिल 2020 रु. 102667/- 
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4 केळी 

1) कमी तापमान  
2) वगेार्ा वारा 
3) जादा तापमान 

01 नोव्हेंिर 2019 28 फेब्रवुारी 2020  
01 मार्च 2020 ते 31 जुलै 2020 
01 एबिल 2020 ते 31 मे  2020 

रु. 132000/- 

4) गारपीट 01 जानेवारी 2020 ते 30 एबिल 2020  रु. 44000/- 

5 काजू 
1) अवळेी पाऊस  
2) कमी तापमान 

01 बिसेंिर 2019 ते 28 फेब्रवुारी 2020 
01 बिसेंिर 2019 ते 28 फेब्रवुारी 2020 

रु. 85000/- 

3) गारपीट 01 जानेवारी 2020 ते 30 एबिल 2020  रु. 28333/- 

6 िाळळि 

1) अवळेी पाऊस 
2) जादा तापमान  
3) जादा पाऊस 

15 जानेवारी 2020 ते 31 मे 2020 
01 एबिल 2020 ते 31 मे  2020 
01 जून 2020 ते 31 जुलै 2020 

रु. 121000/- 

4) गारपीट 01 जानेवारी 2020 ते 30 एबिल 2020  रु. 40333/- 

7 

आंिा 
(कोकर्) 

1) अवळेी पाऊस 
2) कमी तापमान 
3) वगेार्ा वारा 
4) जास्त तापमान  

01 बिसेंिर 2019 ते 15 मे 2020  
01 जानेवारी 2020 ते 10 मार्च 2020 
16 एबिल 2020 ते 15 मे 2020  
01 मार्च 2020 ते 15 मे 2020 

रु. 121000/- 

5) गारपीट 01 फेब्रवुारी 2020 ते 31 मे 2020 रु. 40333/- 

आंबा 
(इतर् 
चजल्हे) 

1) अवळेी पाऊस 
2) कमी तापमान 
3) वगेार्ा वारा 
4) जास्त तापमान  

 01 जानेवार्ी 2020 ते 31 मे 2020 
01 जानेवार्ी 2020 ते 28 फेब्रवुार्ी 2020 
01 एचप्रल 2020 ते 31 मे 2020 
01 मािग 2020 ते 31 मािग 2020 

 

5) गारपीट 01 फेब्रवुारी 2020 ते 31 मे 2020 रु. 40333/- 
 

4) चवमा संर्चक्षत र्क्कम व शेतकऱयानंी ार्ावयािा फळचपक चवमा हप्ता . 
या योजनेतंर्गत चवमा हप्ता दर् हा वा्तवदशी दर्ाने आकार्ला जार्ार् आहे. तिाचप शेतकऱयांनी 

फळपीकचनहाय प्रचत हेक्टर्ी चवमा संर्चक्षत र्क्कमेच्या 5 टक्के ळकवा वा्तवदशी दर् यापैकी जी र्क्कम कमी असले 
ती र्क्कम चवमा हप्ता म्हर्नू शेतकऱयांना ार्ावी लारे्ल.  

 या योजनेअंतर्गत चनचित कर्ण्यात आलेला चपक चनहाय प्रचत हेक्टर्ी चवमा हप्ता दर् व शेतक-यांनी प्र्यक्षात 
ार्ावयािा चवमा हप्ता यामधील फर्क हा सवगसाधार्र् चवमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) 

समजण्यात येईल आचर् हे अनुदान कें द्र व र्ाज्य शासनामाफग त समप्रमार्ात चदले जाईल. र्ाज्य शासनाच्या चवमा हप्ता 
अनुदानािी र्क्कम कें द्र शासनाने सदर् योजनेच्या मार्गदशगक सूिनान्वये चवचहत केलेल्या पध्दतीनुसार् चवचवध  टप्प्यात  
अदा कर्ण्यात येईल. तसिे सदर् अनुदान र्कमेिी अदायर्ी पीएफएमएस संलग्न प्रर्ालीमाफग ति तसेि र्ाष्ट्रीय पीक 
चवमा पोटगल वर्ील प्राप्त माचहतीनुसार् कर्ण्यात येईल. 

5) चवमा संर्चक्षत र्क्कम व शेतकऱयांनी ार्ावयािा पीक चवमा हप्ता: 
 पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेअतंर्गत र्ाज्यात सन 2019-20 साठी सवगसाधार्र्परे् र्ाज्य 
्तर्ीय पीक कजग दर् सचमतीने चनचित केलेल्या पीक कजग दर्ाप्रमारे् चपकचनहाय चवमा संर्चक्षत र्क्कम चनचित कर्ण्यात 
आलेली आहे.  
 चजल्हा समुह (क्ल्टर्) क्र १, 2, 3, ४ मधील चजल्हाचनहाय, चपकचनहाय चवमा सरं्चक्षत र्क्कम, चवमा हप्ता दर्, 
चवमा हप्ता अनुदान इ. बाबतिा तपशील सहपत्र -3 मध्ये सहपचत्रत केला आहे. योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या 
शेतकऱयांसाठी गारपीट या हवामान धोक्यासाठीर्ा सहभाग ऐच्छिक राहील व या करीता अबतरीक्त बवमा हप्ता देय आहे. 

6) चवमा क्षते्र घटक:  
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   र्ाज्यातील 30 चजल््ांत अचधसुचित फळचपकांखाली एकूर् 20 हेक्टर् व ्यापके्षा जा्त क्षेत्र असर्ाऱया सवग 
महसूल मंडळात योजना र्ाबचवण्यात येत आहे. संबचंधत चजल्हा अधीक्षक कृचष अचधकाऱ याकंडुन प्राप्त झालेल्या 
माचहतीनुसार् शासन चनर्गयामध्ये अशी महसूल मंडळे समाचवष्ट्ट कर्ण्यात आली आहेत.  

7) योजना कायान्वीत कर्र्ार्ी यंत्रर्ा - 
र्ाज्यात आंचबया बहार् सन 2019-20 मध्ये सदर्िी योजना खाली नमुद केलेल्या चवमा कंपनीकडून संबचंधत 

चजल्हा समुहामध्ये र्ाबचवण्यात येईल. 

अ.क्र. चवमा कंपनीि ेनांव 
चजल्हा 

समुह क्र. 
चजल्हे 

1 

ाार्तीय कृचष चवमा कंपनी चलचमटेड, 
मंुबई क्षेत्रीय कायालय, ्टॉक एक्िेंज टॉवसग, 
20 वा मजला, दलाल न््रट, फोटग मंुबई - 
400023. 
फोन नं. -  022 - 61710912 
टोल फ्री नंबर्: - 1800116515 
ई-मेल - mhwbcis@aicofindia.com  

1 
सोलापरू्, अहमदनर्र्, जालना, परेु्, पालघर्, 
सातार्ा, नांदेड, नार्परू्, यवतमाळ 

2 
सांर्ली, औरं्र्ाबाद, धुळे, अमर्ावती, अकोला, 
कोल्हापरू्, ळसधुदुर्ग, नंदुर्बार् 

3 
जळर्ांव, बलुढार्ा, लातुर्, र्ायर्ड, 
उ्मार्ाबाद, र््नाचर्र्ी, पर्ार्ी 

4 बीड, ठारे्, नाचशक, वधा, वाचशम, ळहर्ोली 

8)  योजनेि ेवळेापत्रक  
कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतक-यांसाठी चवमा प्र्ताव सादर् कर्ण्यािी अंचतम मुदत समान असेल. कें द्र 
शासनाच्या मार्गदशगक सिुनांनूसार् कजगदार् / चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांनी बकेँकडे चवमा प्र्ताव सादर् कर्रे् 
आचर् बकँांनी कजगदार्/चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांि े प्र्ताव संबचंधत चवमा कंपनीकडे सादर् कर्रे् याबाबतिी 
अंचतम मुदत खालील प्रमारे् चनचित केलेली आहे. 

आचंबया बहार् सन 2019-20 
अ.क्र. अ.क्र. फळचपक अचंतम तार्ीख शेर्ा 

1 

कजगदार् शेतकर्ी / कजग घेतलेले व 
बँकेकडून अचधसुचित फळचपकासाठी 
चपक कजग मयादा मंजूर् असलेले 
शेतकर्ी यांिा फळचपकांिा चवमा 
कर्ण्यािी मुदत 

द्राक्ष 
07 नोव्हेंबर् 2019 

ज्या कजगदार् शेतकऱ यांिी 
अचधसुचित चपकाकर्ीता सदर 
हंगामासाठी अंबतम 
तारखेपयंत  कजगमयादा मंजूर् 
असेल ्या सवग शेतकऱ यांच्या 
क्षेत्रािा चवमा चवचहत मुदतीत 
करुन घेरे् बँकांना अचनवाय 
आहे. 
 
 
 

मोसंबी 
केळी 
संत्रा 

30 नोव्हेंबर् 2019 काजू 
आंबा (कोकण) 

आंबा (इतर 
बजल्हे) 

31 बिसेंिर 2019 

डाळळब 14 जानेवार्ी  2020 

2 
बॅकांनी कजगदार् शेतकऱ यांिी घोषर्ा पत्र 
(चडक्लेरे्शन) संबंधीत चवमा कंपनीस 
सादर् कर्ण्यािी मुदत.  

द्राक्ष 
21 नोव्हेंबर् 2019 मोसंबी 

केळी 
संत्रा 

16 चडसेंबर् 2019 काजू 
आंबा (कोकण) 

आंबा (इतर 
बजल्हे) 

15 जानेवारी 2020  

डाळळब 29 जानेवार्ी 2020 

3 
चबर्र् कजगदार् शेतकऱ यांनी चवमा प्र्ताव 
(प्रपोजल) बॅकाना सादर् कर्ण्यािी मुदत 

द्राक्ष 
07 नोव्हेंबर् 2019 

या योजनेमध्ये सहाार्ी 
होण्याच्या अंचतम चदनांकास मोसंबी 

mailto:mhwbcis@aicofindia.com


शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.२०२/10-अे 

अ.क्र. अ.क्र. फळचपक अचंतम तार्ीख शेर्ा 

केळी शासकीय सुट्टी आल्यास 
सहाार्ािा चदनांक पुढील 
कायालयीन कामकाजाच्या 
चदवसापयंत लारु् र्ाहील 

संत्रा 
30 नोव्हेंबर् 2019 काजू 

आंबा (कोकण) 
आंिा (इतर 

बजल्हे) 
31 बिसेंिर 2019 

डाळळब 14 जानेवार्ी 2020 

4 
चबर्र् कजगदार् शेतकऱ यांिी घोषर्ा पत्रे 
(चडक्लेरे्शन) बँकांनी संबंचधत चवमा 
कंपनीस सादर् कर्ण्यािी मुदत  

द्राक्ष 
15 नोव्हेंबर्  2019 मोसंबी 

केळी 
संत्रा 

07 चडसेंबर् 2019 काजू 
आंबा (कोकण) 

आंिा (इतर 
बजल्हे) 

7 जानेवारी 2020 

डाळळब 21 जानेवार्ी  2020 

9) बोर्स चपक चवमा प्रकर्र्ात फौजदार्ी कार्वाई कर्रे्:-  

ज्या सव्हे नंबर्साठी व क्षेत्रासाठी चपक चवमा काढण्यात आलेला आहे, ्या क्षेत्राच्या 7/12 उताऱयावर् शेतकऱयाि े
नाव नसने, 7/12 उताऱयावर् नोंद क्षेत्रापके्षा अचधकच्या क्षते्रासाठी चवमा काढरे्, बोर्स 7/12 व चपक परे्ा नोंदीच्या आधारे् 
चपक चवम्यािी बोर्स प्रकर्रे् कर्रे्, अशा बाबी चनदशगनास आल्यास अशा प्रकर्र्ात सबचंधत दोषींवर् फौजदार्ी र्ुन्हे 
दाखल कर्ण्यािी जबाबदार्ी चजल्हा संचनयंत्रर् सचमतीच्या मार्गदशगना नुसार् संबचंधत चवमा कंपनीिी र्ाहील. तसेि 
महसुल द्त ऐवजामध्ये फेर्फार् करून शासनािे फसवर्कुीच्या प्रय्नाबाबत महसलु चवाार्ामाफग त तहचसलदार् यानंी 
्वतंत्रपरे् र्ुन्हे दाखल कर्रे्बाबत कायगवाही कर्ावी. 

10)  नुकसान ार्पाई ठर्चवण्यािी पध्दती:-  

नुकसान ार्पाई ठर्चवण्यािी पद्धत खालीलप्रमारे् तसिे सहपत्र 2 मध्ये दशगचवल्यानुसार्  र्ाचहल. 
1. पनुर्गचित हवामानावर् आधाचर्त पीकचवमा योजने अतंर्गत चवमा प्र्तावानुसार् देय होर्ार्ी नुकसान ार्पाईिी 

संपरू्ग र्क्कम सहपत्र - 2 नुसार् पर््पर् शेतकऱयास अदा कर्ण्यािी सवग् वी जबाबदार्ी संबचंधत चवमा कंपन्यांिी 
र्ाहील. नुकसान ार्पाई चवचहत मुदतीत देण्यािी जबाबदार्ी व दाचय्व संबचंधत चवमा कंपन्यांि े र्ाहील.  
नुकसान ार्पाई देण्यािे कोर्तेही  दाचय्व शासनावर् र्ाहर्ार् नाही. 

2. चवचहत नमनु्यात व चवचहत मुदतीत चवमा हप््यासह शेतकऱयांिा चवमा प्र्ताव चवमा कंपन्यांकडे सादर् कर्ण्यािी 
जबाबदार्ी तसेि शेतकऱयांच्या चवमा प्र्तावाच्या बाबतीत जर् काही िकुीिी माचहती परु्चवण्यात आल्यास अशा 
प्र्तावाच्या बाबतीत नुकसान ार्पाईिे दाचय्व संबचंधत बकँ / चवत्तीय सं्िांि ेर्ाहील.  

3. प्र्येक अचधसुचित फळचपकासाठी प्रमार्के (चरर्र् ) व देय चवमा र्कमेिा दर् कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक 
सुिनानुंसार् चनचित कर्ण्यात आलेले आहेत. ्यानुसार् (सहपत्र 2 प्रमारे्) चनधार्ीत दर्ाने चवमा र्क्कम सबंचंधत 
चवमा कंपनी माफग त पर््पर् देय होईल. 

4. सवग बकँांनी चवमा सरं्चक्षत शेतक-यांिी यादी चपक चवमा पोटगलवर् चवहीत मुदतीत अपलोड कर्रे् आवश्यक आहे.  
5. संदाग हवामान कें द्र हे र्ाज्य शासनाने महावधे प्रकल्पांतर्गत ्िाचपत केलेले हवामान कें द्र र्ाहील. 
6. संबचंधत चवमा कंपनी, देय चवमा र्क्कम ठर्चवण्यासाठी अचधसूचित केलेल्या फळचपकांसाठी व ्यासाठी  

चनवडलेल्या चजल्हा व ्यामधील तालुक्यातील महसुल मंडळात सहपत्र -1 मध्ये नमूद केलेल्या अचधसुचित 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.२०२/10-अे 

चवमा क्षेत्र घटकाकंर्ीता महावधे प्रकल्पांतर्गत कायांन्वीत केलेल्या अचधसुचित संदाग हवामान कें द्रावर् नोंदल्या 
रे्लेल्या हवामानािी आकडेवार्ीिाि वापर् कर्ील . 

7. जर् ्या महसुल मंडळातील संदाग हवामान कें द्रामाफग त काही कार्र्ा्तव आकडेवार्ी प्राप्त झाली नाही तर् ्या 
कालावधीपरु्ती नजीकच्या महसुल मंडळातील महावधे प्रकल्पांतर्गत ्िाचपत हवामान कें द्रािी आकडेवार्ी 
चविार्ात घेण्यात येईल. महावधे प्रकल्पातंर्गत ्िाचपत हवामान कें द्रांिी माचहती उपलब्ध न झाल्यास पयायी 
हवामान कें द्रािंी आकडेवार्ी चविार्ात घेऊन चवमा र्क्कम चनचित कर्ण्यात येईल. ही आकडेवार्ी प्राप्त करुन 
घेण्यािी सवग् वी जबाबदार्ी चवमा कंपनीिी र्ाहील. पयायी हवामान कें द्रांर्ी यादी ्वतंत्रपरे् आयकु्त, कृचष 
यांिेकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

8. महसुल मंडळात ्िापन झालेल्या ळकवा वर्ील अनुक्रमांक “9.07” प्रमारे् संदाग हवामान कें द्रामाफग त प्राप्त 
आकडेवार्ी ही ग्रा् धर्ण्यात येवून ्यावर् आधार्ीत योजनेच्या तर्तुदी नुसार् चनचित कर्ण्यात आलेली 
नुकसान ार्पाई ही अंचतम र्ाहील. 

11) नुकसान ार्पाईि ेदाचयत्त्व : 
 योजनेच्या तर्तुदीनुसार् नुकसान ार्पाईि े दाचय्व सबंधंीत चवमा कंपनीवर् र्ाहर्ार् आहे. या योजनेअतंर्गत 

एकुर् जमा चवमा हप्ता र्क्कमेच्या 3.5 पट ळकवा एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कमेच्या 35 टक्के यापकैी जी र्क्कम जा्त 
असेल तेवढी नुकसान ार्पाई ही संबधंीत चवमा कंपनीमाफग त चदली जाईल. ्यापेक्षा जा्त येर्ार्ी नुकसान ार्पाई 
र्क्कम ही कें द्र व र्ाज्य शासनामाफग त 50:50 म्हर्जिे समप्रमार्ात चदली जाईल. तथापी गारपीट या हवामान 
धोक्यार् ेअबतरीक्त जोखबमर्े बवमा हप्ता अनुदान पणुचपणे राज्य शासना माफच त अदा करण्यात येईल. 

12)  शेतकऱयांना नुकसान ार्पाई अदा कर्ण्यािी कायगपद्धती : 
1. चवमा कंपन्यानंी ्यांना प्राप्त झालेला शेतकर्ी चवमा हप्ता आचर् शासनाकडुन प्राप्त अचग्रम चवमा हप्ता (पचहला 

हप्ता) या र्कमेतनू ्या प्रमार्ात चवमा दाव्यांिी पतुगता अचंतम चवमा हप्ता (दुसर्ा हप्ता) अदा होण्यािी वाट न 
बघता कर्रे् आवश्यक आहे. चवमा कायद्याि े कलम ६४ बी नुसार् बाधीत चवमा क्षते्रासाठी प्राप्त चवमा हप्ता 
शेतकर्ी चह्सा आचर् र्ाज्य शासनाने अदा केलेला अचग्रम चवमा हप्ता (पचहला हप्ता) या चनधीिा वापर् करुन 
चवमा कंपनीने सदर् प्रकर्र्ातंील नुकसान ार्पाई प्राप्त चवमा हप््याच्या प्रमार्ात अदा कर्रे् बधंनकार्क आहे.  

2. चवत्तीय सं्िेमाफग त योजनेमध्ये ाार् घेतलेल्या शेतकऱयािंी नुकसान ार्पाई  िेट शेतक-यांच्या बकँ खा्यात 
चवमा कंपनी माफग त जमा केली जाईल. तद्नंतर् चलखीत ्वरुपात नुकसान ार्पाईिी माचहती चवमा 
कंपनीमाफग त बकँांना चदली जाईल. तसेि बकेँमाफग त सिुना फलकावर् व चवमा सकेंत्िळावर् ही माचहती 
प्रचसध्द कर्रे् आवश्यक र्ाहील.  

3. चवमा योजनेत सहाार्ी शेतकर्ी व इतर् ाार्धार्कांच्या तक्रार्ींि े चनवार्र् चवमा कंपनीने चवनाचवलंब कर्रे् 
आवश्यक र्ाहील. 

4. काही कार्र्ा्तव आक्षेपातील चवमा  नुकसान ार्पाईिे दाव्यांच्या बाबतीत नुकसान ार्पाई अदा केल्यापासून 
१ मचहन्यांपके्षा अचधक कालावधी नंतर् सदर् प्रकर्रे् र्ाज्य्तर्ीय समन्वय सचमती /र्ाज्य्तर्ीय तांचत्रक 
सल्लार्ार् सचमती कडे पाठवून तदनंतर् कृचष, सहकार् व शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालय, ाार्त सर्कार् च्या 
अख्याचर्तील तांचत्रक सल्लार्ार् सचमतीकडे चविार्ािग व चनर्गयािग  पाठचवण्यात येतील. 
 

13) र्ाज्य्तर्ीय समन्वय सचमती: 
योजनेिे र्ाज्य्तर्ीय संचनयंत्रर् मुख्य सचिव यांिे अध्यक्षतेखाली ्िापन कर्ण्यात आलेल्या र्ाज्य्तर्ीय 

पीक चवमा समन्वय सचमतीतफे (SLCCCI) कर्ण्यात येईल. या सचमतीिी र्िना व काये पढुीलप्रमारे् असतील.  
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1. मुख्य सचिव       : अध्यक्ष 
2. अपर् मुख्य सचिव (चवत्त)     : सद्य 
3. अपर् मुख्य सचिव (चनयोजन)     : सद्य 
4 अपर् मुख्य सचिव (कृचष)     : सद्य 
5. प्रधान सचिव  (महसुल)      : सद्य 
6. प्रधान सचिव (सहकार्)     : सद्य  
7. आयुक्त (कृचष), महार्ाष्ट्र र्ाज्य     : सद्य 
8. सहकार् आयकु्त व चनबधंक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य    : सद्य 
9. चवमा कंपनीि ेप्रचतचनधी     : सद्य  
10. संिालक (अिग व सांन्ख्यकी संिालनालय, मंुबई)   : सद्य 
11. चर्झवग बकँ ऑफ इंचडयािे प्रचतचनधी     : सद्य 
12. महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बकेँिे प्रचतचनधी                : सद्य 
13. नाबाडग िे प्रचतचनधी                   : सद्य 
14. उपसचिव (कृचष) महार्ाष्ट्र शासन                 : सद्य सचिव 
15. र्ाज्य्तर्ीय बकँसग सचमती ( SLBC ) यांि ेप्रचतचनधी                    : सद्य 
16. महार्ाष्ट्र सुदुर् सव्हेक्षर् उप योजना कें द्र नार्परु्(MRSAC )         : सद्य 
17. ाार्तीय हवामान चवाार् (IMD ) यांिे प्रचतचनधी                           : सद्य 
18. ्कायमेट वदेर् सर्व्व्हससे चल. यािंे प्रचतचनधी                              : सद्य 

   र्ाज्य्तर्ीय पीक चवमा समन्वय सचमतीिी काये: 

1. योजनेच्या अंमलबजावर्ीवर् देखरे्ख ठेवरे्.  

2. चपकाखालील उ्पादनक्षम क्षेत्र चविार्ात घेऊन प्र्येक बहार्ाच्या वळेी अचधसुचित कर्ावयािी क्षेत्र ेआचर् चपके, 
चजल्हा समुह चनचित कर्रे्, जोखीम्तर् चनचित कर्रे्, चवमा संर्चक्षत र्क्कम चनचित कर्रे्, कायान्वयीन यंत्ररे्िी 
चनवड कर्रे्बाबत कायगवाही कर्रे् इ. बाबत चनर्गय घेरे्.  

3. योजनेच्या अंमलबजावर्ीवळेी येर्ाऱया चवचवध अडिर्ीच्या संदाात चविार् चवचनमय करुन चनर्गय घेरे् व 
आवश्यक असल्यास कें द्र शासनाशी पत्रव्यवहार् कर्रे्.  

योजनेिे संचनयंत्रर् : 

र्ाज्य्तर्ावर् योजनेि े सचनयंत्रर् आयकु्त, कृचष यांच्यामाफग त र्ाज्य्तर्ीय पीक चवमा योजना समन्वय 
सचमतीद्वारे् कर्ण्यात येईल. योजनेिा लाा जा्तीत जा्त शेतकऱयानंा होण्याच्या दृष्ट्टीने खालील बाबीच्या 
अनुषंर्ाने चजल्हा ्तर्ीय सचमतीच्या व क्षते्रीय यंत्ररे्च्या सहायाने  आयकु्त, कृचष  यांिेकडून उपाययोजना केल्या 
जातील.  

अ) सबंचंधत बकेँमाफग त योजनेत सहाार्ी होर्ाऱया कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतकऱयािंी माचहती ्वतंत्रपरे् संकचलत 
केली जाईल. उदा. शेतकऱयािे संपरू्ग नाव, बकँ खाते क्रमांक, र्ावािे नाव, शेतकऱयांिी वर्गवार्ी (अल्प व अ्यल्प 
ाधूार्क शेतकर्ी/अनुसुचित जाती व जमाती / स्त्री, परुुष ), चवमा संर्चक्षत क्षेत्र, चपकािंा तपशील, चवमा संर्चक्षत 
र्क्कम, जमा चवमा हप्ता, चवमा हप्ता अनुदान इ्यादी तपशील बकेँमाफग त संकचलत करून चवचहत मुदतीमध्ये चवमा 
प्र्ताव व चवमा हप्ता र्कमेिा तपशील सबंचंधत चवमा कंपनीस सॉफ्ट् व हाडग कॉपी मध्ये सादर् केली जाईल.  

ब) संबचंधत चवमा कंपनीकडून नुकसान ार्पाईिी र्क्कम लााािी शेतकऱयांच्या खा्यावर् िेट जमा केली जाईल. 
बकेँमाफग त नुकसान ार्पाईिा शेतकर्ी चनहाय तपशील सिुना फलकावर् प्रचसध्द केला जाईल.  
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क) योजनेअतंर्गत लााािी शेतकऱयांिी बकँ चनहाय व अचधसुचित क्षेत्र चनहाय यादी चवमा कंपनीमाफग त पीक चवमा 
पोटगलवर् व चवमा कंपनीच्या संकेत्िळावर् प्रचसध्द केली जाईल. याबाबत शेतकऱयांच्या तक्रार्ीि े चनवार्र् 
कर्ण्याबाबत सधु्दा चवमा कंपनीमाफग त कायगवाही कर्ण्यात येईल.  

ड) योजनेतील 5 टक्के लााािी शेतकऱयािंी तपासर्ी चवमा कंपनीच्या क्षेचत्रय / ्िाचनक कायालयामाफग त केली 
जाईल व यािा ्वतंत्र अहवाल र्ाज्य्तर्ीय व चजल्हा ्तर्ीय समन्वय सचमतीस पाठचवला जाईल. 

इ) चवमा कंपनीकडून तपासण्यात आलेल्या लााािीपकैी 10 टक्के लााार्थ्यािीं तपासर्ी चजल्हा्तर्ीय समन्वय 
सचमतीमाफग त केली जाईल व यािा अहवाल र्ाज्य शासनास पाठचवला जाईल. 

ई) 1 ते 2 टक्के लााार्थ्यांिी तपासर्ी चवमा कंपनीच्या मुख्य कायालयामाफग त अिवा कें द्र शासनाने नेमलेल्या ्वतंत्र 
यंत्ररे्माफग त केली जाईल व ्यािा अहवाल कें द्र शासनास सादर् केला जाईल.  

14) चजल्हा्तर्ीय आढावा सचमती: 
प्र्येक हंर्ामाच्या वळेी कृचष चवाार्ातफे र्ाज्यातील कृचष चवषयक पचर्न््ितीि ेसुक्ष्म चनचर्क्षर् व संचनयंत्रर् कर्ण्यात 
येईल.  

चजल्हा्तर्ावर् खालीलप्रमारे् सचमती ्िापन कर्ण्यात येत आहे.  

१. चजल्हाचधकार्ी     :  अध्यक्ष  
2. सर्व्यव्िापक, चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बकँ  :  सद्य 
३. व्यव्िापक, अग्रर्ी बकँ    :  सद्य 
४.कृचष चवकास अचधकार्ी चजल्हा पचर्षद   :  सद्य 
५. चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी   :  सद्य सचिव 

सदर् सचमती दर् पधंर्वडयास चपकांच्या नुकसानीिा अदंाज इ. बाबतिा सचव्तर् अहवाल अंमलबजावर्ी 
कर्र्ा-या सं्िेस (संबधंीत चवमा कंपनी) सादर् करे्ल. वयैन्क्तक्तर्ावर् पिंनामे कर्रे्साठी यंत्ररे्िी चनयकु्ती 
कर्रे्, लााािी तपासर्ी इ. बाबत कायगवाही करे्ल. योजनेच्या यश्वी अंमलबजावर्ीिी जबाबदार्ी सदर् 
सचमतीवर् र्ाहील.  

्याि प्रमारे् चजल्हयािे मा. पालकमंत्री यांि ेअध्यक्षतेखाली चजल्हा्तर्ावर् योजनेच्या अंमलबजावर्ीिा आढावा 
घेईल .  

15) योजनेंतर्गत शेतकऱयांच्या प्राप्त होर्ाऱया तक्रार्ीबाबत कर्ावयािी कायगवाही :- 
पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेसंदाात शेतकर्ी, लोकप्रचतचनधी यांि े माफग त 

सात्याने नुकसान ार्पाई न चमळरे् / कमी चमळरे्, चवमा कंपनी कडून प्रचतसाद न चमळरे्, चवमा कंपनी कडून चपक 
पंिनामे वळेेत न होरे्,  बकँामंाफग त शेतकऱयािं ेअजग न न््वकार्रे्, चवमा कंपनीस माचहती सादर् कर्तांना बकँांमाफग त 
त्रटुी र्ाहरे्  /चवलंब होरे्, चवमा कंपनी माफग त र्क्कम प्राप्त झाल्यानंतर्ही बकँांमाफग त लााार्थ्यांना चवचहत कालावधीत 
अदा न कर्रे् इ. प्रकार्च्या तक्रार्ी प्राप्त होत असतात. 

कृचष चवाार्ास प्राप्त झालेल्या तक्रार्ींवर् तातडीने कायगवाही होरे्ि े दृष्ट्टीने सतत पाठपरू्ावा होत 
असतो.्यानुसार्, प्राप्त होर्ाऱया चवचवध तक्रार्ींिे चनर्सन अनुक्रमे तालुका ्तर्, चजल्हा ्तर्, चवाार् ्तर्, व र्ाज्य 
्तर्ावर्ील सचमतीमाफग त कर्रे् आवश्यक आहे. सदर् प्रयोजनािग यापवुी शासनाने शासन चनर्गय क्र. प्रचपचवयो-
2019/प्र.क्र. 01/11 - अे, चद. 12 जुलै 2019 अन्वये तालुका ्तर्ावर् तक्रार् चनवार्र् सचमती र्ठीत कर्ण्याच्या 
्वतंत्र सिूना चनर्गचमत केल्या असून ्यानुसार् कायगवाही कर्रे् आवश्यक र्ाहील. ्याचशवाय चजल्हा ्तर्ावर् 
संबचंधत चजल्हाचधकार्ी, चवााचर्य ्तर्ावर् चवाार्ीय आयकु्त, तसेि र्ाज्य ्तर्ावर् सचिव कृचष यांिे अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमारे् सचमती ्िापन कर्ण्यात येत आहेत.  
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चजल्हा ्तर्ावर्ील सचमती 
1) चजल्हाचधकार्ी       : अध्यक्ष 
2) चजल्हयाि ेचजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी    : सद्य 
3) चवमा कंपनीि ेप्रचतचनधी      : सद्य 
4) चजल्हा अग्रर्ी बकँ अचधकार्ी     : सद्य 
५) चजल्हा उप व्यव्िापक, नाबाडग    : सद्य  
६) चनमंत्रीत तज्ञ (कृचष चवद्यापीठ शास्त्रज्ञ / संशोधन सं्िा प्रचतचनधी)  : सद्य 
७) शेतकर्ी प्रचतचनधी (जा्तीत जा्त ३)    : सद्य 
8) कृचष उप सिंालक, चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी कायालय  : सद्य सचिव 

चवाार्ीय आयकु्त ्तर्ावर्ील सचमती 
1) चवाार्ीय आयकु्त       : अध्यक्ष 
2) संबचंधत चजल्हयाि ेचजल्हाचधकार्ी     : सद्य 
३) चवमा कंपनीि ेप्रचतचनधी      : सद्य 
4) कृचष चवद्यापीठ शास्त्रज्ञ      : सद्य 
5) संबचंधत चवाार्ीय कृचष सह संिालक     : सद्य सचिव 

र्ाज्य ्तर्ावर्ील सचमती 
1) सचिव / प्रधान सचिव /अपर् मुख्य सचिव (कृषी)   : अध्यक्ष 
2) आयकु्त कृषी       : सद्य 
3) आयकु्त सहकार्      : सद्य 
4) समन्वयक, र्ाज्य्तर्ीय बकँसग कचमटी    : सद्य 
५) मुख्य सर्व्यव्िापक, नाबाडग     : सद्य  
6) उप सचिव         : सद्य सचिव 
* सचमती आवश्यकतेनुसार् कृचष चवद्याचपठे / हवामानशास्त्र चवाार् / संशोधन सं्िा/कमोडीटी बोडग/महार्ाष्ट्र र्ाज्य 
सुदूर् संवदेन उपयोचर्ता कें द्र / र्ाज्य टेन्क्नकल सपोटग युचनट मधील तज्ञांना चनमंत्रीत करु शकेल.    

चजल्हा ्तर्ावर्ील सचमतीने तक्रार्ींिे चनर्सन कर्ाव.े चजल्हा ्तर्ावर्ील सचमतींकडे केलेल्या तक्रार्ींि े
योग्य चनर्सन न झाल्यास चवाार्ीय ्तर्ावर्ील सचमतीने ्या तक्रार्ींि े चनर्सन कर्ाव.े चवाार्ीय ्तर्ावर् चनर्सन न 
झालेल्या तक्रार्ी र्ाज्य्तर्ीय सचमतीसमोर् सादर् कर्ण्यात याव्यात. रं्ाीर् ्वरुपाच्या तक्रार्ी, एकाहुन अचधक 
चजल््ांशी सबंधंीत तसेि नुकसानीिी व्याप्ती रु. २५ लाखांहून अचधक असेल अशा तक्रार्ी र्ाज्य्तर्ीय सचमतीकडे 
सादर् कर्तील. र्ाज्य्तर्ीय सचमती तक्रार् प्राप्त झाल्यापासनू १५ चदवसात चनकाली काढेल. सचमतीिा चनर्गय सवग 
घटकांना मान्य असेल.   

पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेसंदाात न्यायालयीन प्रकर्र्ी दाव्यांि े कामकाज 
पाहण्यासाठी, शासनािे वतीने संपरु्ग कायगवाही कर्रे्साठी तसेि चजल्हा ग्राहक तक्रार् चनवार्र् न्यायमंि येिे दाखल 
केल्या जार्ाऱया तक्रार्ीच्या अनुषंर्ाने संपरू्ग कायगवाही कर्रे्साठी संबचंधत चजल्हयाच्या चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी 
यांना प्राचधकृत कर्ण्यात येत आहे. 

तालुका, चजल्हा ्तर्ावर् योजनेच्या अंमलबजावर्ी संदाात प्राप्त होर्ाऱया शेतकऱयांिे तक्रार्ी चनवार्र्ासाठी 
उपर्ोक्त सचम्यानंी मार्गदशगक सिुनेच्या अचधन र्ाहुन कायगवाही कर्ावी. चजल्हा, चवाार्ीय ्तर्ावर् तक्रार्ींिे योजनेच्या 
मार्गदशगक सिुनेनुसार् चनर्सन न झाल्यास कृचष आयकु्तालय ्तर्ावर् सदर् प्रकर्र् संपरू्ग तपशीलांसह चवाार्ीय कृचष 
सह संिालक यांनी अचाप्रायासंह सादर् कर्ाव.े  

16)  चवमा प्रकर्रे् व चवमा हप्ता जमा कर्रे् : 
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1. पंतप्रधान पीक चवमा योजनेअतंर्गत र्ाष्ट्रीय कृचष चवमा योजना व र्ाष्ट्रीय पीक चवमा कायगक्रम यामध्ये उपयोर्ात 
येत असलेली बकँ पध्दत ही सहकार्ी बकँांना तशीि लार्ू र्ाहील. कायान्न्वत चवमा कंपनीने प्राचधकृत केलेल्या 
नोडल बकेँशी संपकग  साधावा, परं्तु कजग वाटप कें द्राशी (प्रािचमक कृचष पतपरु्वठा सहकार्ी सं्िाशंी) संपकग  
ठेवण्यािी आवश्यकता नाही. व्यापार्ी बकँ / प्रादेचशक ग्रामीर् बकेँच्या शाखा यासाठी नोडल बकँा म्हर्नू 
कायान्न्वत र्ाहतील. अग्रर्ी बकँ आचर् व्यापार्ी बकँािंी प्रादेचशक कायालये / प्रशासकीय कायालये ्यािं े
अचधन्त बकँांना योजनेच्या मार्गदशगक सुिना पाठचवरे्बाबत कायगवाही कर्तील, बकँ शाखेकडून चवमा कंपनीस 
चवचहत मुदतीत चवमा प्र्ताव पाठचवरे्बाबत समन्वयािे काम कर्तील आचर् चवम्यािी संपरू्ग माचहती पीक चवमा 
पोटगलवर् टाकण्याबाबत कायगवाही कर्तील. या व्यचतचर्क्त चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिा योजनेत सहाार् 
वाढचवरे्साठी चवमा कंपनी  चवमा प्रचतचनधी / चवमा मध्य्िांिा वापर् कर्तील.  

2. कृचष चवमा पोटगलवर् दशगचवलेल्या प्रपत्रात नोडल बकँ / बकँ शाखा घोषर्ापत्रे / प्र्ताव चवमा कंपनीस सादर् 
कर्तील. ्यामध्ये चवमा क्षेत्र घटक, चवमा संर्चक्षत र्क्कम, चवमा हप्ता, शेतकऱयानंी चवमा संरं्चक्षत केलेले क्षेत्र, 
प्रवर्गचनहाय सहाार्ी शेतकर्ी संख्या (अल्प आचर् अ्यल्प ळकवा इतर्) आचर् इतर् प्रवर्ातील शेतकर्ी संख्या 
(अ.जा./अ.ज./इतर्) स्त्री / परुुष, बकँ खाते क्रमाकं इ. माचहतीिा समावशे असेल. 

3. ज्या शेतक-यांिा चवमा अजांिा तपचशल र्ाष्ट्रीय चवमा पोटगलवर् अपलोड केलेला असेल तेि शेतकर्ी चवमा 
संर्क्षर्ासाठी पात्र असतील आचर् र्ाज्य व कें द्र शासनािे चवमा हप्ता अनुदान ्यानुसार्ि अदा केले जाईल. 

कजगदार् शेतकर्ी: 
1. अचधसुचित चपकासंाठी व अचधसुचित केलेल्या क्षते्रासाठी कजग मंजूर् केलेल्या शेतकऱयांसाठी योजना बधंनकार्क 

र्ाहील. योजनेच्या वळेापत्रकानूसार् कजग मंजूर् कर्र्ार्ी बकँ शाखा / प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी 
सं्िा ही (नोडल बकेँमाफग त) चवमा संर्चक्षत र्क्कमेनूसार् मचहनावार् पीकचनहाय, चवमा क्षेत्रचनहाय, चवमा हप्ता 
दर्ािी चवचहत प्रपत्रात माचहती तयार् करुन संबधंीत चवमा कंपनीस सादर् करे्ल. कजग चवतर्र् कर्र्ाऱया बकँ / 
प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी सं्िा शेतक-यांनी ार्ावयाच्या चवमा हप््यािी र्क्कम जादा कजग र्क्कम 
म्हर्नू मंजूर् कर्तील.  

2. चकसान के्रचडट काडग द्वारे् पीक कजग मंजूर् केलेल्या शेतकऱयासंाठी योजना बधंनकार्क र्ाहर्ार् असून अशा 
शेतकऱयांच्या बाबतीत योजनेच्या वळेापत्रकानुसार् ्यािंे चवमा प्र्ताव चवचहत कालावधीत बकँांनी चवमा कंपनीस 
सादर् कर्रे् आवश्यक आहे. अशा शेतकऱयांच्या बाबतीत बकेँने कजाच्या अजामध्ये शेतकऱयांना चदलेल्या 
क्षेत्रावरून चवमा सरं्चक्षत क्षेत्र र्ृहीत धर्ाव ेळकवा शेतकऱयाने ्वत:ने चदलेल्या पीक परे्र्ीच्या माचहतीवरून र्ृहीत 
धर्रे्त याव.े 

3. र्ाज्य्तर्ीय सचमतीने चनचित केलेल्या वळेापत्रकानुसार् अचंतम चदनाकंापयंत व्यापार्ी बकेँच्या शाखा / प्रादेचशक 
ग्रामीर् बकेँच्या शाखा/ नोडल बकँ (प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी सं्िेच्या बाबतीत) चवमा प्र्ताव जमा 
करून ते सचव्तर् तपशीलासह, पीक चवमा हप््याच्या र्कमेसह संबचंधत चवमा कंपनीस पाठवतील. 

 चबर्र्-कजगदार् शेतकर्ी (ऐन्च्िक) 
1. योजनेत सहाार्ी होऊ इन्च्िर्ारे् चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी आपल्या चवमा प्र्तावािी आवदेन पत्रे ारून व्यापार्ी 

बकँांच्या ्िाचनक शाखेत / प्रादेचशक ग्रामीर् बकेँत / प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी सं्िा / चवमा 
कंपनीच्या अचधकृत चवमा प्रचतचनधी ळकवा चवमा मध्य्िामाफग त चवमा हप्ता र्कमेसह सादर् कर्तील. 

2. योजनेत सहाार्ी होर्ार्ा शेतकर्ी चवचहत प्रपत्रातील चवमा प्र्ताव ारून व्यापार्ी बकेँच्या शाखेत/प्रादेचशक 
ग्रामीर् बकेँच्या शाखेत / प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी सं्िेत चवमा हप्ता ारुन सादर् करे्ल. संबधंीत 
शेतकऱयांना संबचंधत बकेँत आपले बित खाते उघडरे् आवश्यक र्ाहील. बकेँतील अचधकार्ी, शेतकऱयांना 
आवदेनपत्रे ार्रे् व इतर् बाबतीत सहाय्य व मार्गदशगन कर्तील.  शेतकऱयाि ेचवमा प्र्ताव न््वकार्ताना ्यांनी 
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चवमा संर्चक्षत केलेली र्क्कम व लारू् होर्ार्ी चवमा हप्ता र्क्कम इ्यादी बाबी तपासून पाहण्यािी जबाबदार्ी 
संबचंधत बकँािंी र्ाचहल. बकेँिी शाखा चपकवार् व चवचहत प्रपत्रामधील पीक चवमा प्र्ताव / घोषर्ापत्र तयार् 
करून चवमा हप्ता र्क्कमेसह अमंलबजावर्ी कर्र्ाऱया चवमा कंपन्यांना चवचहत कालावधीत पाठवले. 

3. चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी यानंा ाार्तीय चवमा चनयामक आचर् चवकास प्राचधकर्र् यांनी मान्यता चदलेल्या 
सं्िेमाफग त / चवमा प्रचतचनधीद्वारे् सेवा घेता येईल आचर् सबंचंधत सं्िा / चवमा प्रचतचनधी हे शेतकऱयांना योजनेि े
फायदे आचर् योजनेचवषयी मार्गदशगन कर्रे्साठी योजनेिे प्रवतगक म्हर्नू काम कर्तील ्यािप्रमारे् 
शेतकऱयांकडून चवमा हप्ता जमा कर्रे् आचर् वयैन्क्तकचर््या / संकचलत केलेल्या चवमा हप््यािी र्क्कम 
वयैन्क्तक प्र्ताव आचर् चवमा घोषर्ापत्र / लााार्थ्यांिे यादीिी सॉफ्ट् कॉपी तसेि शेतकऱयांच्या माचहतीसह 
चवमा कंपनीस पाठवतील व चवमा कंपनीमाफग त सदर्िी माचहती पीक चवमा पोटगलवर् ार्ण्यात येईल.  

4. ाार्तीय चवमा चनयामक आचर् चवकास प्राचधकर्र्ाने मान्यता चदलेल्या सं्िा, चवमा कंपनीने चनयुक्त केलेले 
प्रचतचनधी शेतकऱयाकडून चवमा हप्ता न््वकार्तेवळेी शेतकऱयांिे पीकाखालील क्षेत्र, चवमा संर्चक्षत र्क्कम 
इ्यादी बाबत संबधंीत ाचुम अचालेख द्तऐवज तपासनू पाहतील, ्यािप्रमारे् ााडेत्वावर् ळकवा कुळाने 
असलेल्या शेतकऱयांच्या कर्ार्नामा / सहमती पत्रािी प्रत अचालेखात जतन कर्तील. प्राचधकृत केलेल्या सं्िा 
/ चवमा प्रचतचनधी जमा झालेल्या चवमा हप््यािी र्क्कम व संकचलत प्र्ताव 7 चदवसात चवमा कंपनीस पाठवतील. 
अशा शेतकऱयांच्या बाबतीत ्यांिे बकँ खाते असल्याबाबतिी खातर्जमा कर्तील व यािा तपशील सबंचंधत 
चवमा कंपनीस पाठवतील. 

चबर्र्-कजगदार् शेतकऱयांिा योजनेत सहाार्- िेट चवमा कंपनी माफग त: 
1. योजनेत सहाार्ी होवू इन्च्िर्ाऱया चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी वयैन्क्तकचर््या ळकवा पो्टाने ्यांिा चवमा प्र्ताव 

चवचहत प्रपत्रात योग्य ्या चवमा हप््यासह चवमा कंपनीस पाठवून योजनेत सहाार्ी होऊ शकतात. तसेि 
शासनाने प्राचधकृत केलेल्या पीक चवमा संकेत्िळाद्वारे् ळकवा चवमा कंपनीच्या सकेंत्िळाद्वारे् देखील चबर्र् 
कजगदार् शेतकर्ी योजनेत सहाार्ी होऊ शकतात. उपर्ोक्त पध्दतीने योजनेत सहाार्ी होर्ाऱया चबर्र् 
कजगदार् शेतकऱयांजवळ योजनेत सहाार्ी झाल्यािा परु्ावा उदा. अजािी झेर्ॉक्स ळकवा चवमा हप्ता ार्ल्यािी 
पावती असरे् बधंनकार्क आहे. चवमा प्र्तावात ार्ललेी माचहती िकुीिी असल्यािे चनदशगनास आल्यास 
शेतकऱयांिा चवमा हप्ता जप्त केला जाईल व शेतकऱयांस नुकसान ार्पाई चमळरे्िा अचधकार् र्ाहर्ार् नाही. 

2. पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेत सहाार्ी होण्यासाठी सादर् केलेला चवमा प्र्ताव अपरू्ग 
असल्यास / आवश्यक असर्ारे् परु्ाव े व कार्दपत्र े प्र्तावासोबत सादर् न केल्यास / योग्य तो चवमा हप्ता 
ार्लेला नसल्यास प्र्ताव न््वकार्ल्यापासनू 1 मचहन्याच्या आत सदर् प्र्ताव पर्त कर्ण्याि ेअचधकार् चवमा 
कंपनीस आहेत. चवमा कंपनीने प्र्ताव नाकार्ल्यास चवमा हप््यािी संपरू्ग र्क्कम संबचंधत शेतकऱयाला चवमा 
कंपनीमाफग त पर्त चदली जाईल. 

3. अचधसुचित चपकासाठी मंजूर् केलेली सवग कज ेचवचहत कालावधीत चवमा सरं्चक्षत केली जातील यािी सवग बकँांनी 
दक्षता घेरे् आवश्यक आहे. 

4. नोडल बकँानंी / प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी सं्िांनी चवहीत कालावधीनंतर् सादर् केलेले सवग चवमा 
प्र्ताव चवमा कंपनीमाफग त नाकार्ण्यात येतील व सदर् सवग चवमा प्र्तावांिे दाचय्व हे संबचंधत बकँांिे र्ाहील 
्यामुळे नोडल बकँानंी / प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी सं्िांनी चवचहत कालावधीनंतर् कोर्ताही चवमा 
प्र्ताव न््वकारू नये. सवग नोडल बकँांनी / प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी सं्िांनी जमा चवमा हप््यासह 
योजनेत सहाार्ी झालेल्या शेतकऱयािंा एकचत्रत अहवाल चवचहत कालमयादेत संबचंधत चवमा कंपनीकडे 
पाठचवण्यािी दक्षता घ्यावी. जर् बकेँने चवचहत कालमयादेत चवमा प्र्ताव चवमा कंपनीकडे सादर् केले नाही तर् 
्यािी जबाबदार्ी सवग् वी सबंचंधत बकेँिी र्ाहील. 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.२०२/10-अे 

5. बकँांच्या सवग शाखा, सवग नोडल बकँा, चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बकँा योजनेत सहाार्ी झालेल्या शेतकऱयांिी 
(कजगदार् व चबर्र् कजगदार्) यादी व इतर् आवश्यक माचहती जस ेकी, शेतकऱयाि ेसपंरू्ग नाव, बकँ खाते क्रमाकं, 
र्ावािे नाव, अल्प - अ्यल्प ाधुार्क अशी वर्गवार्ी, अनुसूचित जाती / जमाती, परुुष / स्त्री वर्गवार्ी, चवमा 
संर्चक्षत क्षेत्र, चपकाि ेनाव, जमा चवमा हप्ता, शासचकय अनुदान इ. माचहती संबचंधत प्रािचमक कृचष पत परु्वठा 
सहकार्ी सं्िा / बकेँिी शाखा यांिकेडून सॉफ्टट कॉपीमध्ये घेऊन सदर्िी माचहती तपासनू अंचतम मुदत 
संपल्यानंतर् 15 चदवसांच्या आत संबचंधत चवमा कंपनीकडे पाठचवण्यािी कायगवाही कर्तील व पीक चवमा 
योजनेच्या सकेंत्िळावर् प्रचसध्द कर्तील.  

6. चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी माचहती चवमा कंपन्या मध्य्ि सं्िाकंडून चवचहत प्रपत्रात प्राप्त करून घेतील. बकँा 
/ चवत्तीय सं्िा, चवमा मध्य्ि सं्िा यांच्या माध्यमातनू योजनेत सहाार्ी झालेल्या शेतकऱयांिी (कजगदार् व 
चबर्र् कजगदार्) माचहती प्राप्त करून घेण्यािी जबाबदार्ी सवग् वी संबचंधत चवमा कंपनीिी आहे व सदर्िी माचहती 
पीक चवमा योजनेच्या सकेंत्िळावर् प्रचसध्द कर्ण्यास सबंचंधत चवमा कंपनीही बकेँस मदत करे्ल.  

7. सवग चवमा कंपन्या ्यांच्याकडे प्राप्त झालेली योजनेतील सहाार्ी शेतकऱयांिी माचहती तपासतील व 
योजनेअंतर्गत शासनाकडून देण्यात येर्ाऱया अनुदानािा अंचतम चवमा हप्ता चमळरे्च्या 1 मचहना अर्ोदर् चवमा 
कंपनीच्या सकेंत्िळावर् प्रचसध्द कर्तील.  

17)  प्रिार्, प्रचसध्दी व प्रचशक्षर् : 
1. सदर् योजनेस क्षते्रीय ्तर्ावर् परेु्शी प्रचसध्दी देरे् आवश्यक आहे. दृकश्राव्य माध्यम, र्ाज्याि े कृचष चव्तार् 

अचधकार्ी यांच्या सेवा यासाठी उपयोर्ात आर्ल्या जाव्यात. तसेि चवमा हप्ता र्ोळा कर्रे्, चवमा प्रकर्र्ांिी 
िाननी कर्रे्, इ्यादी कामे कर्र्ाऱया व्यक्तींना प्रचशक्षर् देरे्ही आवश्यक आहे. अंमलबजावर्ी कर्र्ाऱया 
सं्िेने यािी व्यव्िा कर्ावी. योजनेसंबधंीिी माचहती पनु््तकािंे क्षेत्रीय ्तर्ावर् चवतर्र् कर्ण्यात याव.े 
योजनेिी मुख्य वचैशष्ट्टये दाखचवर्ार्ा एक माचहतीपट संबधंीत चवमा कंपनीने तयार् करून जा्तीत जा्त 
शेतकऱयांना दाखवावा.  

2. शेतकऱयांमध्ये योजनेसंबधंी जारृ्ती चनमार् कर्ण्यासाठी व प्रचशक्षर् देण्यासाठी एक खास कृती आर्ाखडा 
संबधंीत चवमा कंपनीने तयार् कर्ावा. 

3. चवमा कंपनीने एकुर् चवमा हप्ता र्कमेच्या ०.५ टक्के र्क्कम क्षते्रीय पातळीवर् योजनेच्या प्रिार् व प्रचसध्दीवर् 
खिग कर्ावी व केलेल्या खिािा तपचशल हंर्ामाच्या शेवटी र्ाज्य व कें द्र शासनाला सादर् कर्ावा. सदर् खिग 
एकुर् चवमा हप्ता र्कमेच्या ०.५ टक्याहुन कमी असल्यास फर्कािी र्क्कम चवमा कंपनीने 'तंत्रज्ञान चनधी' मध्ये 
नोंदर्ीच्या अंचतम तार्खेपासनू तीन महीन्यांच्या आत जमा कर्ावी. 

18)  योजनेमध्ये चनर्चनर्ाळया सं्िांच्या ाचुमका व जबाबदाऱया: 
  पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेत कें द्र सर्कार्, र्ाज्य शासनाकडील चवचवध चवाार् 

तसेि चवचवध सं्िािा म्हर्ज,े सहाार्ी शासकीय व खाजर्ी चवमा कंपनी आचर् चवचवध आथिक सं्िा यािंा सहाार् 
र्ाहील. पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेच्या सुला आचर् पचर्र्ामकार्क अंमलबजावर्ीसाठी 
प्र्येक सं्िेने ्यांना नेमुन चदलेले काम जा्तीत जा्त िांर्ल्या प्रकारे् पार् पाडरे् बधंनकार्क आहे.   

अ) कें द्र शासनाच्या ाचुमका व जबाबदाऱया: 
1. कें द्र शासनामाफग त पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेच्या पचर्र्ामकार्क 

अंमलबजावर्ीसाठी वळेोवळेी मार्गदशगक सुिना जाहीर् केल्या जातील. तसेि र्ाज्य शासनाला जनजार्ृती 
/ प्रचसध्दी कर्ण्यासाठी समन्वय व मदत केली जाईल.  

2. कें द्र शासनामाफग त चवत्तीय सं् िा / बकँा यांना चर्झवग बकँ ऑफ इंचडया व नाबाडगद्वारे् पनुर्गचित हवामानावर् 
आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेच्या चवत्तीय बाबींच्या पचर्पतुगतेसाठी मार्गदशगक सिुना देण्यात येतील. 
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3. "र्ाष्ट्रीय पीक चवमा पोटगल" िे व्यव्िापन. 
4. टेन्क्नकल सपोटग युचनट / कें द्रीय प्रकल्प व्यव्िापन कक्षािी ्िापना कर्रे् व आवश्यक सेवा-सुचवधा 

परु्चवरे्. 
5. तांत्रीक सल्लार्ार् सचमतीिी ्िापना / पनुर्गिना. 
6. मार्ील हंर्ामातील चवमा हप्ता र्कमेच्या कें द्र शासनाच्या चहश्याच्या ८० टक्के र्कमेच्या ५० टक्के र्क्कम 

आर्ावू चवमा हप्ता र्क्कम म्हर्नू चपक चवमा नोंदर्ीच्या अंचतम तार्खेनंतर् १५ चदवसांच्या आत चवमा 
कंपन्यानंा अदा कर्रे्.  

7. शेतकर्ी सहाार्ािी चजल्हाचनहाय आकडेवार्ी र्ाष्ट्रीय पीक चवमा पोटगलवर् अंचतम होताि १५ चदवसांच्या 
आत उवगचर्त चवमा हप्ता र्क्कम अदा कर्रे्. 

8. पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेच्या अंमलबजावर्ीिे पयगवके्षर् व आढावा घेतला 
जाईल तसेि पीक चवमा हप्ता व इतर् आवश्यक बाबींबाबत चवमा कंपनीस सुिना देण्यात येतील. वळेोवळेी 
चवमा कंपनींच्या कायािा आढावा घेऊन र्र्ज असल्यास ्यामध्ये सधुार्र्ा कर्रे्बाबत सिुना देण्यात 
येतील.  

9. र्ाज्य शासन व इतर् समाार् धार्कासंाठी प्रचशक्षर् / कायगशाळा आयोचजत कर्ण्यात येईल. 
10. योजनेच्या तर्तुदीबाबत मार्दशगन कर्रे् तसेि नुकसान ार्पाई चनचित कर्तांना काही अडिर्ी आल्यास 

्यावर् चनर्गय घेरे्. 
11. योजनेच्या अंमलबजावर्ीमध्ये पार्दशगकता, सुप्रशासन आर्रे् आचर् शेतक-यांना चवमा नुकसानार्पाई 

वळेेवर् चमळावी यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाच्या वापर्ासाठी सहाय्य, मार्गदशगन आचर् ससंाधने उपलब्ध 
करुन देरे्. 

ब) र्ाज्य शासनाच्या ाचुमका व जबाबदाऱया 
   योजनेच्या पचर्र्ामकार्क अंमलबजावर्ीसाठी र्ाज्य शासन खालील काये पार् पाडेल. 

1. योजनेिी अचधसुिना चनर्गचमत झाल्यानंतर् र्ाज्य शासनामाफग त योजना अंमलबजावर्ीसाठी चनवडण्यात 
आलेल्याचवमा कंपनीच्या सहाय्याने अचधसुिनेतील आवश्यक माचहती चपक चवमा योजनेच्या संकेत्िळावर् 
प्रचसध्द कर्ण्यात यावी. 

2. नुकसान ार्पाई चवचहत कालावधीत चनचित कर्ण्यासाठी तसेि योजनेच्या पचर्र्ामकार्क 
अंमलबजावर्ीसाठी आधुचनक तंत्रज्ञानािा वापर् कर्रे्बाबत आवश्यक कायगवाही कर्ण्यात यावी. 

3. योजनेच्या अंमलबजावर्ीमध्ये सहाार्ी सवग यंत्रर्ा/सं्िा/ शासकीय चवाार्/सचमती यानंा आवश्यक ते 
चनदेश देरे्. 

4. मार्ील हंर्ामातील चवमा हप्ता र्कमेच्या कें द्र शासनाच्या चहश्याच्या ८० टक्के र्कमेच्या ५० टक्के र्क्कम 
आर्ावू चवमा हप्ता र्क्कम म्हर्नू चपक चवमा नोंदर्ीच्या अंचतम तार्खेनंतर् १५ चदवसांच्या आत सवगसाधार्र् 
चवत्तीय चनयम (जीएफआर्) / प्रकर्र्ातील चदशाचनदेशािंी पतूगता करुन चवमा कंपन्यानंा अदा कर्रे्.  

5. शेतकर्ी सहाार्ािी चजल्हाचनहाय आकडेवार्ी र्ाष्ट्रीय पीक चवमा पोटगलवर् अंचतम होताि १५ चदवसांच्या 
आत उवगचर्त चवमा हप्ता र्क्कम अदा कर्रे्. 

6. र्ाज्य सर्कार्ने सबंचंधत चवमा कंपनीद्वारे् मार्र्ी केल्यापासून 3 मचहन्यांच्या आत चवमा हप्ता अनुदानािा 
र्ाज्य चह्सा कंपनीस अदा कर्रे् आवश्यक र्ाहील. अनुदान अदायर्ीस चवलंब झाल्यास र्ाज्य सर्कार्ला 
दर्महा 1% दंडव्याज द्याव ेलारे्ल. 

7. चवमा हप््यािा र्ाज्य चह्सा कंपन्यांना चवतचर्त कर्ण्यासाठी शक्यतोवर् सावगजचनक चवत्तीय व्यव्िापन 
प्रर्ाली (पीएफएमएस) / पीएफएमएस ळलक्ड चस्टीमिा वापर् कर्ण्यािा र्ाज्य शासन प्रय्न करे्ल. 

8. पनुर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेत शेतकऱयांिा चवशेषत: चबर्र् कजगदार् शेतकऱयािंा 
सहाार् वाढचवण्यासाठी र्ाज्य शासनाच्या कृचष आचर् इतर् संबधंीत चवाार्ामाफग त मोठया प्रमार्ावर् 
जनजार्ृती व प्रचसध्दी कर्ण्यात येईल.  
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9. योजनेसाठीच्या एकुर् तर्तदूीपैकी चकमान र्क्कम रु. 50 लाख तर्तूद र्ाज्य शासनाने प्रशासचकय खिग, 
आधुचनक तंत्रज्ञानािा वापर्, र्ाज्य टेन्क्नकल सपोटग युचनट, प्रवासखिग आचर् आकन््मक खिासाठी 
वापर्ण्यात यावा.  

क)चवमा कंपनीच्या ाचुमका व जबाबदाऱया: 
1. चवमा कंपनी ही र्ाज्य शासन व इतर् अंमलबजावर्ी यंत्रर्ा यांच्यातील दुवा म्हर्नू काम करे्ल. 
2. अचधसुिनेप्रमारे् आवश्यक बाबींिी र्ाज्य्तर्ीय पीक चवमा समन्वय सचमतीला पतुगता करे्ल. 
3. या योजनेअंतर्गत नुकसान ार्पाई चनचित कर्रे्बाबत कायगवाही व नुकसान ार्पाई शेतकऱयाच्या बकँ 

खा्यावर् िेट अदा कर्ण्यािी जबाबदार्ी चवमा कंपनीिी र्ाहील.  
4. वळेापत्रकाप्रमारे् नुकसान ार्पाई चनचित कर्रे् व अदा कर्रे्. 
5. आवश्यकतेप्रमारे् पनुथवम्याि ेप्रयोजन कर्ण्यात याव.े 
6. डाटाबसे - चपक उ्पन्न आचर् हवामान घटक तसेि कृचष चवम्यािा डाटाबसे तयार् कर्रे्. 
7. प्रधानमंत्री चपक चवमा योजनेिा आढावा घेऊन पचर्र्ामकार्क अंमलबजावर्ीसाठी आवश्यक सुिनासंह कृचष 

सहकार् आचर् चकसान कल्यार् मंत्रालय (कें द्र शासन) यांना सादर् कर्रे्. 
8. हंर्ाम सुरु होण्यापवूी संबधंीत चवमा कंपनीने खाजर्ी चवमा प्रचतचनधींिी चनयुक्ती लेखी ्वरुपात जाहीर् कर्रे् 

आवश्यक आहे. 
9. सेवाशुल्क अंमलबजावर्ी यंत्रर्ांना देरे्. 
10. योजनेिी पार्दशगक पध्दतीने प्राावी अंमलबजावर्ी कर्ण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानािा वापर् करुन पिदशगक 

प्रकल्प र्ाबचवण्यासाठी चवमा कंपन्यानंी पढुाकार् घ्यावा. 
11. चबर्र् कजगदार् शेतक-यांच्या सहाार्ामध्ये चकमान १० टक्के वाढ कर्ण्याच्या दृष्ट्टीने योजनेिी माचहती 

शेतक-यांपयंत पोहोिचवण्यासाठी जनजार्ृती व प्रचसध्दीसाठी प्रय्न कर्रे्, ्यासाठी आवश्यक ते मनुष्ट्यबळ 
व साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देरे् तसिे र्ाज्य शासन व इतर् सं्िांमध्ये जनजारृ्ती व प्रचसध्दीसाठी 
समन्वय साधरे्. 

12. कें द्र व र्ाज्य शासनाने मार्र्ी केल्याप्रमारे् माचसक प्रर्चत अहवाल / सांन्ख्यकी व इतर् अनुषंर्ीक माचहती  
परु्वठा कर्रे्. 

13. अचधकृत बकँा आचर् प्रचतचनधी यांिकेडून चवमा धार्क शेतकऱयांिी / लााार्थ्यांिी माचहती सकंचलत करुन ती 
संकेत्िळावर् प्रसाचर्त कर्रे्. 

14. चवमा चनयामक प्राचधकर्र्ाने चनचित केलेल्या चवचहत कालावधीत योजनेसंदाातील चवचवध तक्रार्ींिे चनवार्र् 
कर्ण्यात याव ेतसेि शेतकऱयांच्या तक्रार्ींिी नोंद घेण्यासाठी ाार्तीय कृचष चवमा कंपनीच्या चनयंत्रर्ाखाली 
डॉकेट सुचवधेवर् आधाचर्त टोल फ्री नंबर् उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 

15. कजगदार् शेतकऱयांच्या सहाार्ासाठी ्वत: चवमा कंपनीने कायगवाही कर्ावी ्यासाठी मध्य्ि यांिी नेमर्कू 
करू नये.  

16. ज्या चजल्हयासाठी चवमा कंपनीिी चनयकु्ती कर्ण्यात आलेली आहे, ्या चजल्हयातील चजल्हा अचधक्षक कृचष 
अचधकार्ी कायालयात चवमा कंपनीकडून कृचष पदवीधार्क  प्रचतचनधींिी चनयुक्ती कर्रे् आवश्यक आहे. सदर् 
कायालय व प्रचतचनधीिा तपशील कृचष चवमा संकेत्िळावर् उपलब्ध कर्ण्यात यावा. ज्या चजल््ामध्ये 
वयैन्क्तक पाहर्ीच्या सुिना / तक्रार्ी जा्त प्रमार्ावर् प्राप्त होतील अशा चजल््ामध्ये तालुका ्तर्ावर् चवमा 
कंपनी प्रचतचनधींिी नेमर्कु कर्ावी. उवगर्ीत चजल््ांमध्ये चजल्हा ्तर्ीय प्रचतचनधी हा तालुका ्तर्ावर्ील 
तक्रार्ींि ेचनर्ाकर्र् व तदनुषंर्ीक कामकाज करे्ल.  

17. कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सुिनानुंसार् नुकसान ार्पाई चनचित कर्ण्यासाठी पयगवके्षक (Loss Accessor) 
यािी नेमर्कू कर्रे् बधंनकार्क र्ाचहल. 

18. योजनेत शेतकर्ी सहाार्ािी माचहती बकेँकडून प्राप्त झाल्यानंतर् चवमा कंपनीमाफग त शेतकर्ी सहाार्ािा 
चपकचनहाय अंचतम तपचशल महसूल चवाार्ास उपलब्ध करुन चदला जाईल. ्यानंतर् चजल्हाचधकार्ी यांनी 
महसूल चवाार्ाकडील हंर्ामातील चवमा कंपनीला उपलब्ध करुन चदलेल्या महसूल मंडळचनहाय, चपकचनहाय 
क्षेत्राच्या नोंदी व चवमा योजनेत सहाार्ी शेतकऱयािंा तपचशलाच्या नोंदीिी पडताळर्ी कर्ावी व यामध्ये काही 
तफावत असल्यास तातडीने चनदशगनास आर्ाव.े  
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19. नोडल बकँा / व्यापार्ी बकँा / ग्रामीर् बकँांनी पोटगलवर् अपलोड केलेले चवमा प्र्ताव आचर् चवमा हप्ता 
ऑनलाईन जमा केल्यािा तपचशलवार् र्ोषवार्ा प्राप्त करुन घेण्यािी जबाबदार्ी चवमा कंपन्यांिी असेल. 

20. चवमा कंपनीमाफग त अचधसूचित क्षेत्रातील अचधसूचित चपकाच्या क्षेत्रािा तपचशल व नुकसान ार्पाई चनचित 
कर्रे्साठी  आधुचनक तंत्रज्ञान, चर्मोट सेन्सीर्, उपग्रह िायाचित्र, ड्रोन इ्यादीिा वापर् कर्ण्यात यावा.  

21.  पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळ चपक चवमा योजनेच्या प्राावी  अंमलबजावर्ी्तव नोडल बकँा/ चजल्हा 
मध्यवती सहकार्ी बकँा यािंेकडून चवमा प्र्ताव प्राप्त झाल्यानंतर्, ्यािप्रमारे्, चवमा हप्ता अनुदान 
शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर्, चवमा कंपनीने 3 आठवडयामध्ये नुकसान ार्पाई र्क्कम चनचित करुन 
शेतकऱयांना अदा कर्रे् आवश्यक आहे. अन्यिा, चवमा कंपनीस 12 टक्के दर्ाने चवलंब शुल्कासचहत नुकसान 
ार्पाईिी र्क्कम लााािी शेतकऱयानंा अदा कर्ावी लारे्ल.  

22. चवमा कंपन्यांनी हंर्ामामध्ये नमुद केलेले टोल फ़्री क्रमाकंावर् शेतकऱयानंा संपकग  साधरे् सुला व्हाव ेयासाठी 
टोल फ़्री क्रमांकािी क्षमता वाढवुन टोल फ्री क्रमांक चवना तक्रार् कायगर्त र्ाहील यािी दक्षता घ्यावी. 
्यािप्रमारे्, चवहीत टोल फ़्री क्रमांक व्यवन््ित कायान्वीत नसल्यास फोन, पत्र, ईमेलद्वारे् प्राप्त शेतकऱयांच्या 
पीक नुकसानीबाबतच्या सूिना, तक्रार्ींिी नोंद घेवुन योजनेच्या मार्गदशगक सूिनेनुसार् पढुील कायगवाही 
संबधंीत चवमा कंपनीने कर्रे् आवश्यक र्ाहील.  

23. चवमा कंपन्या या चवत्तीय सं्िांना सहाार्ी शेतकऱयािंी सचव्तर् माचहती पीक चवमा पोटगलवर् ार्ण्यासाठी 
मदत कर्तील. या व्यचतचर्क्त इतर् कोर्तेही प्रारुप / संकेत्िळ / सुचवधा इ. योजनेतील सहाार्ी 
शेतकऱयांिी माचहती र्ोळा कर्ण्यासाठी चवमा कंपन्यांना वापर्ता येर्ार् नाही. 

24. चवमा कंपनी माफग त अचधसूचित क्षेत्रातील अचधसूचित चपकांच्या क्षेत्रािा तपशील व नुकसान ार्पाई चनचित 
कर्ण्यासाठी र्ाज्य शासनाच्या समन्वयाने आधुचनक तंत्रज्ञानािा वापर् कर्रे् चवमा कंपनीस बधंनकार्क आहे. 
चवमा कंपनी माफग त नुकसान ार्पाई चनचित कर्ताना चर्मोट सेन्न्सर्, उपग्रह िायाचित्र, ड्रोन इ. िा वापर् 
कर्ण्यासाठी सुयोग्य एजन्सी नेमण्यासार्खी आवश्यक ती मदत र्ाज्य शासन करे्ल. प्राावी संचनयंत्रर् आचर् 
ग्राउंड ट्रुळिर् होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापर्ामध्ये चवमा कंपन्यानी सचक्रय सहाार् घेरे् 
अपेचक्षत आहे. 

25. पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळ चपक चवमा योजनेत सहाार्ी चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिे प्रमार् कमीत कमी 
१० टक्के वाढचवरे्बाबत ्या चवाार्ात सवात कमी चवमा हप्ता दर्ाने चनचित कर्ण्यात आलेल्या चवमा 
कंपनीिी जबाबदार्ी र्ाहील.  

26. चवमा कंपन्यांनी योजनेच्या जाचहर्ातीसाठी, जार्रुकता चनमार् कर्ण्यासाठी आचर् क्षमता चवकासासाठी परेु्स े
आचर् विनबध्द मनुष्ट्यबळ चनमार् कर्रे् आवश्यक आहे. याबाबति ेसचव्तर् चनयोजन हंगाम सुरु होण्यापवुी 
कंपनीने कें द्र व र्ाज्य शासनाला सादर् कर्रे् आवश्यक आहे. 

27. चवमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतकऱयािंा अजग जर् अपरू्ग असेल, आवश्यक 
प्रमार्पत्रािी प्रत जोडली नसेल, आधार् नंबर् ळकवा आधार् नोंदर्ी क्रमाकं/ पोिपावती चकवा चवमा हप्ता 
ार्ला नसेल तर् सदर् अजग अनुक्रमे १५ चदवस ळकवा १ मचहन्याच्या आत ्वीकार्रे् अिवा फेटाळण्यािा 
अचधकार् चवमा कंपन्यांना र्ाहील. अजग फेटाळला रे्ल्यास चवमा कंपनी सदर् शेतकऱयािा ार्लेला संपरू्ग चवमा 
हप्ता पर्त करे्ल. 

     ड) बकँा/चवत्तीय सं्िांच्या जबाबदाऱया : 
1. ाार्तीय चर्झव्हग बकँ आचर् र्ाष्ट्रीय कृचष व ग्राचमर् चवकास बकँ (NABARD) यांच्या चनयमात बसर्ाऱया व 

शेतकऱयांना हंर्ामी चपक कजग चवतर्र् कर्र्ाऱया सवग बकँा व सं्िा या योजनेत चवत्तीय सं्िा म्हर्नू 
मानल्या जातील. 

2. पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळ चपक चवमा योजनेअंतर्गत, सहकार्ी बकँांच्या बाबतीत प्र्येक चजल्हयातील 
चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बकँ ही नोडल बकँ म्हर्नू कायग कर्ील व व्यापार्ी बकँा तसेि ग्रामीर् बकँांच्या 
बाबतीत सदर् बकेँिी प्र्येक शाखा ही नोडल बकँ म्हर्नू कायग कर्ील. 
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3. व्यापार्ी बकँािंी तसिे ग्रामीर् बकँांिी चवाार्ीय / प्रशासकीय कायालये, प्र्येक चजल्हयातील चजल्हा 
मध्यवती सहकार्ी बकँा (नोडल बकँा) यांनी योजनेच्या अनुषंर्ाने ्यांना प्राप्त झालेल्या सवग मार्गदशगक 
सुिना, शासन चनर्गय इ. ्याचं्या चनयंत्रर्ाखालील सवग शाखांना पाठचवरे् आवश्यक आहे. 

4. व्यापार्ी बकँािंी तसिे ग्रामीर् बकँांिी चवाार्ीय / प्रशासकीय कायालये, प्र्येक चजल्हयातील चजल्हा 
मध्यवती सहकार्ी बकँा (नोडल बकँा) यांनी कजगदार् शेतकऱयासाठी कजग मंजूर् कर्ताना ्यांच्या चवमा हप्ता 
र्कमेसाठी जादा कजग मंजूर् कर्रे्बाबत आपल्या अचधन्त सवग बकँानंा सुिना द्याव्यात. 

5. योजनेत सहाार्ी होऊ इन्च्िर्ाऱया चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांना सवग बकँांनी योग्य ते मार्गदशगन व मदत 
कर्रे् आवश्यक आहे. जस,े शेतकऱयांि े बकेँत खाते उघडरे्, योग्य तो चवमा हप्ता घेवून ्यानंा चवमा प्र्ताव 
ार्ण्यास मदत कर्रे् व ्याबाबतिे अहवाल अद्ययावत कर्रे् इ. 

6. सवग बकँा / चवचत्तय सं्िानंी अजगदार् शेतक-यांिा तपचशल इलेक्रॉचनक पध्दतीनेि र्ाष्ट्रीय पीक चवमा 
पोटगलवर् अपलोड कर्रे् बधंनकार्क आहे. ्यादृष्ट्टीने सवग बकँा / चवचत्तय सं्िांनी सीबीएस इंटेगे्रशन करुन 
घेरे् र्र्जिे ेआहे, जरेे्करुन माचहतीि ेता्काळ आदान-प्रदान शक्य होईल. 

7. सवग नोडल बकँांनी कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिा जमा चवमा हप्ता र्क्कम, चवमा प्र्ताव  व 
अनुषंचर्क माहीती चवहीत मुदतीत ्वतंत्रपरे् संबचंधत चवमा कंपनीस सादर् कर्रे् आवश्यक आहे. 

8. सवग अग्रर्ी बकँा / नोडल बकँांनी ्यांच्या कायगक्षते्रातील अचधसुचित चपकासंाठी  घेतलेली सवग कज े व 
कजगदार् शेतकर्ी योजनेअंतर्गत चवमा संर्चक्षत केले जातील व एकही कजगदार् शेतकर्ी चवमा संर्क्षर्ापासनू 
वचंित र्ाहर्ार् नाही यािी दक्षता घ्यावी व ्याबाबतच्या सुिना बकँांनी आपल्या अचधन्त सवग शाखांना 
देण्यात याव्यात. संबचंधत बकँाच्या त्रटुीमुळे / चदरं्र्ाईमुळे / हलर्जीपर्ामुळे काही कजगदार् शेतकऱयांना 
चवमा संर्क्षर् न चमळाल्यास  व ्या हंर्ामात नुकसान ार्पाई मंजूर् झाल्यास चवमा संर्चक्षत न झालेल्या सवग 
शेतकऱयांना मंजूर् नुकसान ार्पाई देण्यािी  जबाबदार्ी सवग् वी ्या बकेँिी / शाखेिी र्ाहील. 

9. घोषर्ापत्र / प्र्ताव आचर् चवमा हप्ता चवमा कंपनीला बकेँमाफग त/ प्रािचमक कृषी पत परु्वठा सं्िा 
यांच्याकडून चवचहत मुदतीनंतर् जमा झाला तर् ते ता्काळ नाकार्ल े जातील व अशा कोर््याही 
घोषर्ापत्राबाबत संबधंीत बकँ जबाबदार् र्ाहील. ्यानुसार् चवचहत मुदतीनंतर् र्ाष्ट्रीय पीक चवमा पोटगलवर् 
अजग दाखल कर्ण्यािी सुचवधा बदं केली जाईल. तिाचप या सबंधंी काही तक्रार्ी उदावल्यास ्यांि े
चनर्ाकर्र् चवचहत तक्रार् चनवार्र् सचमतीच्या कायगपद्धतीनुसार् कर्ण्यात येईल. अचधसूचित चपकासंाठी 
हंर्ामी पीककजग घेर्ा-या कजगदार् शेतक-यांना प्रािचमक कृचष सहकार्ी सं्िासंह कोर््याही चवत्तीय 
सं्िेने चवमा योजनेतनू सूट देण्यािा चनर्गय घेतलेला असेल तर्ीदेखील अशा कोर््याही चनर्गयावर् हे 
कलम प्रिचलत र्ाहील व अशा शेतक-यांिा पीक चवमा योजनेतील सहाार् बधंनकार्क र्ाहील. तिाचप 
चकसान के्रडीट काडग अिवा त्सम शेती कज,े जी चवचशष्ट्ट चपकाच्या चपक कजग मयादेनुसार् नसतात ्या 
शेतक-यांिा चवमा योजनेतील सहाार् बधंनकार् नाही. मात्र बकँा अशा शेतक-यांना चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी 
म्हर्नू चवमा योजनेत सहाार्ी होण्यास प्रो्साचहत करु शकतात.      

10. सवग नोडल बकँा / व्यापार्ी बकँा व ग्रामीर् बकँांच्या सवग शाखांनी चपकवार् व अचधसुचित क्षेत्रवार् चपक चवमा 
प्र्ताव चवहीत चववर्र् पत्रात (चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांसाठी वरे्ळे) ारून चवमा हप्ता र्कमेसह चवहीत वळेेत 
संबचंधत चवमा कंपनीकडे पाठचवरे् अ्यंत आवश्यक आहे.  

11. सवग नोडल बकँा / व्यापार्ी बकँा / ग्रामीर् बकँानंी शेतकर्ीचनहाय चपक चवमा प्र्ताव व चवमा हप्ता जमा 
केल्यािा तपचशल (NEFT/RTGS/UTR) र्ाष्ट्रीय चपक चवमा पोटगलवर् ऑनलाईन अपलोड कर्रे् आवश्यक 
आहे. तसेि सवग प्र्तावांिा र्ोषवार्ा चवचहत वळेेत चवमा कंपनीलाही पाठवरे् आवश्यक आहे.  

12. सवग बकँांनी योजनेअंतर्गत अपवादा्मक पचर्न््ितीमध्ये संबचंधत चवमा कंपनीमाफग त मंजूर् झालेली नुकसान 
ार्पाई र्क्कम प्राप्त झाल्यानंतर् संबचंधत लााािी शेतकऱयांच्या बकँ खा्यावर् 7 चदवसांच्या आत जमा 
कर्रे् आवश्यक आहे. जर् एखाद्या बकेँने नुकसान ार्पाईिी र्क्कम चवहीत वळेेत शेतकऱयांच्या बकँ 
खा्यावर् जमा केली नाही तर् संबचंधत बकेँने व्याजासह (बित खा्यावर् देय असलेला प्रिचलत व्याज दर्) 
नुकसान ार्पाईिी र्क्कम शेतकऱयांच्या खा्यावर् जमा कर्रे् बधंनकार्क र्ाहील.   

13. नोडल बकँ / प्रशासकीय कायालये योजनेत ाार् घेर्ाऱया शेतकऱयांिी अनुषंचर्क माहीती शेतकऱयािे संपरू्ग 
नाव, अिकु बकँ खाते क्रमाकं, र्ावािे नाव, अल्प - अ्यल्प ाधुार्क अशी वर्गवार्ी, अनुसूचित जाती 
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जमाती, महीला शेतकर्ी अशी वर्गवार्ी, चवमा संर्चक्षत क्षेत्र, चपकाि े नाव, जमा चवमा हप्ता, शासचकय 
अनुदान इ. माहीती सबंचंधत प्रािचमक कृचष पत परु्वठा सहकार्ी सं्िा / बकेँिी शाखा यांिकेडून Soft 
Copy मध्ये घेऊन सदर्िी माहीती तपासनू अंचतम मुदत संपल्यानंतर् 15 चदवसांच्या आत संबचंधत चवमा 
कंपनीकडे पाठचवण्यािी कायगवाही करे्ल. 

14. संबचंधत चवमा कंपनी बकेँकडून चवमा प्र्ताव प्राप्त झाले नंतर् ते तपासनू बकेँला पोहि देईल. संबचंधत बकँ 
आपलेकडे उपलब्ध असलेल्या द्तऐवजावरून सदर् चवमा प्र्तावािी पनुगतपासर्ी करे्ल व यामध्ये काही 
दुरू्ती आढळल्यास 15 चदवसांिे आत चवमा कंपनीच्या चनदशगनास आरे्ल अन्यिा चवमा कंपनीने पोहि 
चदलेले चवमा प्र्ताव अंतीम समजून ्यानुसार् कायगवाही कर्ण्यात येईल व ाचवष्ट्यात ्यामधील कोर्तेही 
बदल ्वीकार्ले जार्ार् नाहीत. 

15. संबचंधत बकेँने नुकसान ार्पाई चमळालेल्या शेतकऱयांिी यादी नोटीस बोडावर् प्रचसध्द कर्रे् आवश्यक 
आहे. तसेि प्राप्त झालेली नुकसान ार्पाई र्क्कम सवग शेतकऱयांच्या बकँ खा्यात जमा केले असल्याि े
प्रमार्पत्र चवमा कंपनीस पाठचवरे् आवश्यक आहे. तसिे नुकसान ार्पाई पात्र शेतकऱयािंी यादी चवमा 
कंपनीच्या सहाय्याने चपक चवमा पोटगलवर् प्रचसध्द कर्रे् आवश्यक आहे. 

16. सवग बकँानंा चवमा प्र्तावाशी संबचंधत असलेले सवग द्तऐवज संबचंधत चवमा कंपनीस तपासर्ीसाठी 
आवश्यकतेनुसार् उपलब्ध करून द्याव ेलार्तील. 

17. बकेँने कोर्ताही शेतकर्ी योजनेच्या लााापासून वचंित र्ाहर्ार् नाही यािी खात्री कर्ावी जर् एखादा 
शेतकर्ी चवत्तीय सं्िेच्या िकुीमुळे योजनेच्या लााापासून वचंित र्ाहीला तर् सदर् शेतकऱयाला देय 
असर्ार्ी नुकसान ार्पाई अदा कर्रे्िी जबाबदार्ी संबचंधत बकेँिी र्ाहील. 

18. शेतकऱयािी परू्ग अजग ार्ण्यािी जबाबदार्ी ही बकेँच्या शाखेिी र्ाचहल. जर् एखादया शेतकऱयाला अजग 
ार्ता येत नसेल तर् सदर् अजग शेतकऱयांच्या वतीने ार्ण्यािी जबाबदार्ी बकेँच्या शाखेिी र्ाचहल, 
जरेे्करुन चपक चवमा योजनेत सहाार्ी होऊ इन्च्िर्ार्ा एकही शेतकर्ी चपक चवमा संर्क्षर्ापासून वचंित 
र्ाहर्ार् नाही. 

19. प्रचतकूल हवामानामुळे ज्या शेतक-यांिा चवमा हप्ता संबचंधत हवामान घटकािी अचधसूिना जार्ी होण्याच्या 
आत जमा झाला असेल / बकँ खा्यातून वर्ग केलेला असेल ्यानंाि पात्र समजले जाईल. सबब बकँानंी 
कजगदार् शेतक-यािा चवमा हप्ता पीक कजग मंजूर्ी/चकसान के्रडीट काडगि े नुतनीकर्र् केल्यापासून १५ 
चदवसांच्या आत चवमा कंपनीकडे देरे् बधंनकार्क आहे, अन्यिा अशा शेतक-याचं्या बाबतीत संााव्य 
नुकसानार्पाईिी सम्परू्ग जबाबदार्ी संबधंीत बकेँिी र्ाहील. अशी पचर्न््िती उद्भवू नये यासाठी बकँांनी 
चवमा नोंदर्ीच्या अंचतम तार्खेपवुी चकमान एक मचहना आधीि कजगदार् शेतक-यांिा चवमा हप्ता चवमा 
कंपनीकडे जमा कर्ावा आचर् ्यानंतर् मंजूर् केलेल्या कजगखा्यांच्या बाबतीत दर्र्ोज  चवमा हप्ता जमा 
कर्ावा. 

20. बकँांना जमा चवमा हप््यािे 4 टक्के सेवा शुल्क देण्यात येते. ्यासाठी चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांना चवमा 
प्र्ताव सादर् कर्ण्याबाबतीत बकँांनी आवश्यक ते सवग सहकायग कर्ावयाि ेआहे. 

21. बकँांनी कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतक-यांिे चवमा प्र्ताव सादर् कर्ताना शेतक-यािे बकँ खाते आधार् 
काडगशी सलग्न कर्रे् अचनवाय आहे. या बाबतच्या आवश्यक ्या कार्दपत्रािी तपासर्ी संबधंीत बकँानी 
कर्ावयािी आहे.  

     ई) कजग परु्वठा कर्र्ार्ी बकँ/चवत्तीय सं्िा  
1. पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळ चपक चवमा योजनेबाबत शेतकऱयांना मार्गदशगन कर्रे् 
2. शेतकऱयांना चवहीत प्रपत्रात चवमा प्र्ताव तयार् कर्रे्स मदत कर्रे् आचर् चबर्र् कजगदार् शेतकऱयािं े

चवचवध कार्दपत्र संकचलत कर्रे्. 
3. चवमा नोंदर्ी सुरु होण्यापवुी सवग कजगदार् शेतक-यांिे आधार् व मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेरे्. 
4. कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी ्वतंत्र प्रपत्रात माहीती संकचलत करुन ती चवमा कंपनीस चवमा 

हप््यासह वळेेत सादर् कर्रे्.   
5. चवमा कंपनी ळकवा ्यांनी प्राचधकृत केलेल्या प्रचतचनधी आचर् चजल्हा्तर्ीय समन्वय सचमती माफग त कर्ण्यात 

येर्ाऱया िाननी / पडताळर्ीसाठी चवमा पॉचलसी प्र्ताव व इतर् आवश्यक कार्दपत्रांि ेजतन कर्ाव.े 
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6. आपल्या कायगक्षेत्रामधील नोडल बकँ आचर् ्याअंतर्गत सेवा परु्चवर्ाऱया इतर् बकँाच्या कायालयामधील 
संबचंधत अचालेख व नोंदी या चवमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

7. चवमा संर्क्षर् घेर्ाऱया कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतकऱयािंी क्षेत्र व चपकासंंबधी आकडेवार्ीिी नोंद ठेवरे्. 
8. पोटगलवर् चवमा प्र्ताव अपलोड कर्ण्याच्या अंचतम तार्खेपासून १५ चदवसांच्या आत आचर् चवमा कंपनीने 

मार्र्ी केल्यापासून ७ चदवासांच्या आत चवमा प्र्तावांिी माचहती सकंचलत व प्रमाचर्त करुन देरे्. 
9. चवमा नोंदर्ीिी मुदत संपण्यापवुी शेतक-यांिा चवमा हप्ता कपात करुन घेरे् व ती र्क्कम संबचंधत चवमा 

कंपनीला िेट इलेक्रॉचनक प्रर्ालीद्वारे् ह्तातंर्ीत कर्रे्. 
10. चवमा कंपनीकडुन प्राप्त चवमा नुकसानार्पाई र्क्कम शेतक-यांच्या खा्यावर् ७ चदवसांच्या आत जमा कर्रे् 

व जी र्क्कम अदा होऊ शकली नाही ती र्क्कम प्राप्त झाल्यापासून १० कायालयीन चदवसांच्या आत 
कार्र्ांसह संबचंधत चवमा कंपनीला पर्त कर्रे् व ्यािी माचहती कें द्र व र्ाज्य शासनाला कळवरे्. 

11. प्रशासकीय व्यव्िेमध्ये बकेँच्या शाखा या अंचतम सेवा कें दे्र मानण्यात आलेल्या आहेत. सबब सवग कजगदार् 
शेतकर्ी आचर् इच्िुक चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी यांिी चपक चवमा नोंदर्ी करुन घेरे् ही सवग बकँ शाखांिी 
जबाबदार्ी आहे. यामध्ये हयर्य अिवा िकूीिी माचहती देण्यात आल्यास संबचंधत बकँ/बकँ शाखा/प्रािचमक 
सेवा सं्िा अशा र्कुांमुळे देय फळबपक बवमा दाव्यांना जबाबदार् असतील.  

     फ) जन सुचवधा कें द्र - आपल ेसर्कार् कें द्र (सीएससी- एसपीव्ही)  
1. चबर्र् कजगदार् शेतक-यांिी नोंदर्ी  जनसुचवधा कें द्रमाफग त सुचनचित कर्रे्. 
2. र्ाव पातळी वर्ील कमगिार्ी यांना चपक चवमा सहाार् वाढचवण्यासाठी पोटगलव्दारे् अिवा चजल्हा पातळीवर् 

काम कर्र्ा-या संबधंीत चपक चवमा कंपनीव्दारे् चपक चवम्याचवषयी प्रचशक्षर् देरे्. 
3. जनसुचवधा कें द्रामाफग त शेतक-यांकडून जमा केलेली चवमा हप््यािी र्क्कम संबधंीत चवमा कंपनीकडे 

शेतक-यांकडून प्राप्त झाल्याच्या चदनांकापासनू तीन चदवसांच्या आत ऑनलाईन जमा कर्रे्. 
4. जनसुचवधा कें द्रामध्ये जमा झालेल्या चवमा हप््यांिा अहवाल व शेतकर्ी सहाार्ाच्या र्ोषवा-यासह संबधंीत 

चवमा कंपन्यानंा दर्र्ोज सादर् कर्रे्. 
5. र्ाष्ट्रीय चपक चवमा पोटगलवर् ार्ण्यात आलेली शेतकर्ी सहाार्ािी माचहती आचर् सबंधंीत चवमा कंपनीला 

अदा केलेली चवमा हप्ता र्क्कम यांिी पडताळर्ी चवमा नोंदर्ीिी अंचतम मुदत संपल्यावर् ७ चदवसांच्या आत 
कर्रे्.  

6. हंर्ामासाठी चनचित कर्ण्यात आलेल्या प्रती शेतकर्ी सेवाशुल्काच्या दर्ानुसार् सवेा शुल्काि े देयक 
संबधंीत चवमा कंपनी कडे पढुील मचहन्यातील  10 तार्खेस अिवा ्यापवुी सादर् कर्रे्.   

7. चवमाधार्क शेतक-यांच्या तक्रार् चनवार्र् कर्रे्साठी व चवमा पिात सेवा सुचनचित कर्रे्. 
8. र्ाष्ट्रीय चपक चवमा पोटगलवर् ार्ण्यात आलेली वयैन्क्तक शेतक-यांिी माचहती व सदर् केलेली कार्दपत्र े

यामध्ये त्रटुी अिवा िकुा आढळून आल्यास संबधंीत सेवा कें द्र जबाबदार् असेल व अशा िकुांमुळे देय चपक 
चवमा दाव्यांना जबाबदार् र्ाहील. 

      प) जन-सुचवधा कें द्रा वर्ील र्ावपातळी सेवक (न्व्ह.एल.ई.) 
1. शेतकर्ी चवशेषतः चबर्र् कजगदार् शेतक-यांना योजने बाबत चशचक्षत कर्रे् व योजनेिी वचैशष्ट्ठ्य ेसमजावून 

सांर्रे्. 
2. चवमाकंपनी / र्ाज्यशासना माफग त योजनेच्या प्रिार् व प्रचसध्दीसाठी देण्यात आलेल्या जाहीर्ाती, प्रिार् 

साचह्य, बनॅर्, पो्टर्, पत्रके इ. शेतक-यां पयंत पोहिवण्यासाठी कायगक्षेत्रामध्ये ठळकपरे् प्रचसद्ध  कर्रे्. 
3. फक्त चबर्र् कजगदार् शेतक-यांि े चवमा प्र्ताव चवचहत प्रपत्रात आवश्यक कार्दपत्रासह न््वकार्रे् व 

ऑनलाईन ारुन घेरे्. 
4. अंमलबजावर्ी कर्र्ा-या चवमा कंपनीने मार्गदशगक सुिनेच्या तर्तुदीनुसार् शेतकर्ी चवमा हप्ता जमा कर्रे्. 
5. र्ाष्ट्रीय चपक चवमा पोटगल वर् चबर्र् कजगदार् शेतक-यांिी माचहती मोबाईल नंबर्सह योग्य तपचशल 

आवश्यक कार्दपत्रासह अदयावत कर्रे् व चनचित कालावधीत जनसुचवधा कें द्रामाफग त चवमा हप्ता र्क्कम 
जमा कर्रे्. चबर्र् कजगदार् शेतक-यांि े चपक चवमा प्र्ताव ार्तांना योग्य ती काळजी घेरे् व जोडलेल्या 
कार्दपत्रािा प्र्तावाशी ताळमेळ घालरे्.  
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6. चवमा सहाार् नोंदवलेले शेतकर्ी काही त्रटुी, िकुा अिवा चवपर्ीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासून 
वचंित र्ाहर्ार् नाही यांिी जनसुचवधा कें द्रावर्ील र्ावपातळी सेवक (न्व्हएलईज) यांनी खात्री कर्रे्. 
जनसुचवधा कें द्रावर्ील र्ावपातळी सेवक (न्व्हएलईज) यािंे सेवतेील त्रटुी, रै्र्व्यवहार् यामुळे योजनेच्या 
फायदयापासनू शेतकर्ी वचंित र्ाहील्यास ्यांिा अहवाल सादर् करुन ्यांि ेवर् प्रशासकीय व कायदेशीर् 
कायगवाही कर्ण्यात येईल. 

7. चवमा धार्क शेतक-यांना चवमा पिात सेवा देरे् तसेि चपक चवमा दाव्यांिी सुिना अिवा या संबधंीत तक्रार्ी 
असल्यास ्याबाबतिी सुचवधा चनमार् कर्रे्. 

8. जनसुचवधा कें द्र शेतक-यांच्या वतीने चवमा अजग ार्तानंा चवमा प्र्तावासाठी आवश्यक /  र्र्जिेी सवग 
कार्दपत्र ेअपलोड करे्ल. आवश्यक कार्दपत्रांचशवाय असलेले अजग चवमा नुकसान ार्पाईसाठी चविार्ात 
घेतले जार्ार् नाहीत व कार्दपत्रांतील त्रटुींसाठी जनसुचवधा कें द्राि ेिालक जबाबदार् असतील.  

9. जन सुचवधा कें द्रामाफग त चवमा अजग दाखल कर्ण्यासाठी शेतक-यांनी संबधंीत जनसुचवधा कें द्र / चवशेष हेत ू
वाहन यांना कोर्तेही शुल्क / फी अदा कर्रे् आवश्यक नाही.  

     इ) चवमा प्रचतचनधींच्या ाचुमका व जबाबदार्ी  
1. पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळ चपक चवमा योजनेबाबत शेतकऱयांना मार्गदशगन कर्रे्. 
2. शेतकऱयांना चवहीत प्रपत्रात चवमा प्र्ताव तयार् कर्रे्स मदत कर्रे् आचर् चबर्र् कजगदार् शेतकऱयािं े

आधार् क्रमाकं आचर् मोबाईल क्रमांकासह चवचवध कार्दपत्र सकंलीत कर्रे्. 
3. पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळ चपक चवमा योजनेच्या मार्गदशगक सिूनेनुसार् चवमा कंपनीिा प्रचतचनधी 

म्हर्नू चवमा हप्ता र्ोळा कर्रे् आचर् ्यािी पावती देरे्.  
4. चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी प्रपत्रात माहीती सकंचलत करुन ती चवमा कंपनीस चवमा हप््यासह वळेेत सादर् 

कर्रे्. अशा प्रकारे् वळेेत माचहती सादर् केलेले व चवमा हप्ता र्क्कम र्ाष्ट्रीय पीक चवमा पोटगलवर् चवचहत 
मुदतीत ईलेक्रॉचनक पध्दतीने जमा केलेले अजगि चवमा सरं्क्षर्ास पात्र असतील.  

5. संबधंीत चवमा प्रचतचनधींनी येाजनेत सहाार्ी झालेला शेतकर्ी योजनेतील लााापासनू वचंित र्ाहर्ार् नाही 
यािी दक्षता घ्यावी. चवमा प्रचतचनधीच्या त्रटुींमुळे/ चदरं्र्ाईमुळे/हलर्जीपर्ामुळे या योजनेच्या लााापासनू 
योजनेत सहाार्ी शेतकर्ी वचंित र्ाहील्यास या संबधंात काही नुकसान ार्पाई दयावयािी झाल्यास 
संबधंीत चवमा कंपनीिी जबाबदार्ी र्ाहील. चवमा प्रचतचनधीच्या सेवमेध्ये काही त्रटूी/िकुा आढळल्यास 
्यावर् प्रशासकीय / कायदेशीर् कायगवाही कर्ण्यात येईल.  

     य) चवमाधार्क शेतकऱयांिी कतगव्ये व जबाबदाऱया  
कजगदार् शेतकऱयांिी कतगव्ये व जबाबदाऱया  
1. कजगदार् शेतकऱयासंाठी ही योजना बधंनकार्क असल्याने सवग कजगदार् शेतकऱयांनी ्यांच्या कजग 

मार्र्ीच्या अजामध्ये नमूद  केलेल्या चपकासाठी व क्षेत्रासाठी चवमा संर्क्षर् घेरे् बधंनकार्क आहे. 
2. कजगदार् शेतकऱयांि े चवमा प्र्ताव सुध्दा योजनेत सहाार्ी होण्याच्या अंचतम चदनांकापवुीि न््वकार्ले 

जातील. 
3. सवग कजगदार् शेतक-यांनी चवमा नोंदर्ीच्या अंचतम मुदतीच्या आत संबधंीत बकेँकडे आपले आधार् काडग व 

मोबाईल क्रमांक सादर् अिवा प्र्यक्ष ई-केवायसी कर्रे् बधंनकार्क आहे. सवग बकँांनी आधार् कायद्यानुसार् 
प्र्येक कजग खा्यासाठी संबचंधत शेतक-यािा आधार् क्रमाकं घेरे् बधंनकार्क आहे. 

4. चवमा प्र्ताव पवुगचनचित तार्खेपयंति न््वकार्ले जातात. सबब सवग कजगदार् शेतक-यांनी आपल्या बकेँकडे 
िौकशी करुन चवमा प्र्ताव दाखल झाल्यािी खात्री करुन घेरे् आवश्यक आहे. 

5. कजगदार् शेतक-यांनी एकाि जमीनीवर् चवचवध बकँाकंडुन कजग घेरे्, एकाहुन अचधक बकँांकडुन चवमा 
प्र्ताव दाखल कर्रे् अिवा चबर्र् कजगदार् म्हर्नुदेखील ्याि चपकािा चवमा हप्ता ार्रे् असे प्रकार् करु 
नयेत. असे आढळल्यास चवमा सरं्क्षर् नाकार्ल े जाऊन चवमा हप्ता जप्त कर्ण्यात येईल तसेि योग्य 
प्रशासकीय कायगवाही देखील कर्ण्यात येईल. 
चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांिी कतगव्ये व जबाबदाऱया: 

1. योजनेत सहाार्ी होऊ इन्च्िर्ाऱया चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांनी जवळच्या प्राचधकृत बकँा / प्रािचमक कृचष 
पत परु्वठा सहकार्ी सं्िा / संबचंधत चवमा कंपनीिी कायालये ळकवा चवमा प्रचतचनधींशी सपंकग  साधून चवमा 
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प्र्ताव चवहीत प्रपत्रात योग्य ्या चवमा हप््यासह तसिे आवश्यक ्या कार्द पत्रासह चवहीत वळेेत सादर् 
कर्ावीत. 

2. अजगदार्ाने आपल्या अजासोबत आधार् काडग/आधार् नोंदर्ीिी प्रत, ७/१२ उतार्ा, ााडेपट्टा कर्ार् 
असलेल्या शेतकऱयांच्या कर्ार्नामा / सहमती पत्र, आचर् बकँ पासबकुािी प्रत सादर् करुन प्र्यक्ष 
ईलेक्रॉचनक साक्षांकन कर्रे् बधंनकार्क आहे.  

3. आपले सर्कार् सेवा कें द्रांद्वारे् नोंदर्ी कर्र्ा-या शेतक-यांनी प्र्तावासोबत आपला मोबाईल क्रमाकं नमुद 
करुन आधार् क्रमांकाि े्वयंसाक्षाकंन कर्रे् बधंनकार्क आहे. 

4. चबर्र् कजगदार् शेतकऱयानंी संबचंधत बकेँत ्वत:च्या नाव ेखाते उघडरे् आवश्यक आहे. 
5. शेतकऱयांनी चवमा प्र्तावामध्ये आपल्या जचमनीिा सव्हे नं. नमूद कर्ावा. 
6. शेतकऱयांनी धार्र् केलेल्या जचमनीिा परु्ावा म्हर्नू 7/12 उतार्ा तसिे शेतात अचधसुचित पीक 

असलेबाबत ्वयंघोषर्ा पत्र चवमा प्र्तावा सोबत देरे् आवश्यक आहे. या योजनेंतगचत नबवन लागवि / 
फळधारणेसाठी आवश्यक वाढ न झालेल्या क्षेत्रार् े अजच बवमा सरंक्षणाकरीता िाप्त होत असल्यार् े
बनदशचनास येत आहे. तर काही फळबपकांसाठी मृग व आंबिया या दोनही िहारासाठी एकार् क्षेत्रावर बवमा 
संरक्षणासाठी अजच भरण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने सहपत्र - 4 छया नमुन्यात सहभागी अजचदार 
शेतकऱयांर् ेस्वयंघोषणापत्र बवमा संकेत स्थळावर अजा सोित जोिणे आवश्यक राहील.   

7. शेतकऱयांनी अचधसुचित चपकासाठी एका क्षते्रासाठी, एकािवळेी अचर् एकाि चवमा कंपनीकडून चवमा 
संर्क्षर् घेरे् बधंनकार्क आहे. जर् ्याने एकाि क्षते्रासाठी 2 ळकवा ्यापेक्षा अचधक चवमा संर्क्षर् एकाि 
ळकवा वरे्वरे्ळया चवमा कंपनीकडून घेतले तर् ्यािा जमा चवमा हप्ता जप्त करून ्याच्यावर् कायदेशीर् 
कायगवाही कर्ण्यात येईल. 

8. चबर्र् कजगदार् शेतकर्ी चवमा संर्क्षर्ासाठी वबे पोटगलदवारे् िेट अजग ारू शकतील .्यासाठी चपक चवमा 
पोटगलवर् (www.pmfby.gov.in) शेतक-यांसाठी ऑनलाईन अजग उपलब्ध करून चदलेला आहे. चवमा 
हप््यािी र्क्कम ही पेमेंट रे्टव ेद्वारे् ऑनलाईन ार्ावयािी आहे. अजग सदर्च्या प्रर्ालीवर् परू्ग ार्ल्यानंतर् 

चवशेष ओळख क्रमाकंासह पोिपावती चमळेल .तसेि शेतकऱयांच्या नोदर्ी केलेल्या मोबाईल नंबर् वर् ही 
एसएमएस दवार्ा सूचित केले जाईल.. 

9. तिाचप  चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांनी ्वत:ि ेअजग संबचंधत चवमा कंपनीला ळकवा चपक चवमा पोटगल द्वारे् सादर् 
कर्तानंा ्यांच्याकडे संबधंीत चवमा संर्चक्षत चपक तेवढ्या क्षेत्रावर् असरे् आवश्यक आहे तसिे ्यासंदाात 
र्ाज्य्तर्ीय सचमतीने ठर्वून चदलेले कार्दोपत्री परु्ाव ेआचर् आधार् क्रमांक / आधार् नोंदर्ी क्रमांक सादर् 
कर्रे् आवश्यक आहे. चवमा प्र्तावत नमूद कर्ण्यात आलेली माचहती िकुीिी अिवा अयोग्य असल्यािे 
नंतर्च्या काळात केव्हाही आढळल्यास सबंधंीत शेतकर्ी चवमा हप््यािी र्क्कम आचर् दाव्यािा (लारू् 
असल्यास) हक्क र्मावतील. 

10.  शेतक-यांना अजग ार्ण्यासाठी बकँामध्ये होर्ार्ी र्दी टाळता यावी व शेतक-यांना अजग ार्ण्यास सुलाता यावी 
म्हर्नु मार्ील खर्ीप हंर्ामापासुन पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजनेत शेतकऱयािंे अजग / चवमा 
हप्ता Common Service Centre (CSC) माफग त ऑनलाईन पध्दतीने न््वकार्ण्यात येत आहेत. 

याकचर्ता र्ाज्यात सी.एस.सी. ई. र्व्हनगस सर्व्व्हसेस इंचडया चलचमटेड द्वारे् कायान्वीत “आपले सर्कार् सेवा 
कें द्र” (चडजीटल सेवा कें द्र) सुचवधा शेतक-यांना प्रधानमंत्री चपक चवमा योजनेिे अजग ार्ण्याकर्ीता उपलब्ध 
कर्ण्यात आले आहेत. र्ाज्यात कायान्वीत आपले सर्कार् प्राचधकृत सेवा कें द्र, कृचष चवाार्ाने चनयुक्त केलेल्या 
चवमा कंपनीच्या वतीने शेतक-यांिे चपक चवमा अजग ार्ण्यास मदत कर्तील व चवमा हप्ता न््वकार्तील या कचर्ता 
प्राचधकृत आपले सर्कार् सेवा कें द्रािे िालक चवमा योजनािे अजग ऑन लाईन पध्दतीने ार्तील. चवमा अजा कचर्ता 
आवश्यक कार्दपत्र े जस े की, ७/१२ उतार्ा, आधार् काडग, बकँखा्याि े तपचशल इ्यादी अजास ऑन लाईन 
पध्दतीने जोडतील. शेतक-यांना चवमा अजािी प्रत, पोहोि उपलब्ध करुन देतील. ्यादृन्ष्ट्टने संबचंधत चवमा 
कंपन्यानंी CSC माफग त कर्ार् कर्रे् बधंनकार्क आहे. यासंदाात कृचष व शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालय, ाार्त 
सर्कार् यािंे्तर्ावरुन कळचवण्यात येर्ा-या सूिना बधंनकार्क र्ाहतील.  
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र्ाज्य शासनामाफग त र्ाज्यात प्र्येक महसुल मंडळ्तर्ावर् ्वयंिचलत हवामान कें द्र उाार्ण्यासाठी महावधे 
प्रकल्प र्ाबचवण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत हवामानािी आकडेवार्ी उपलब्ध होर्ार् असुन ्यामुंळे नुकसान 
ार्पाई चनचित होण्यास मदत होर्ार् आहे. ्यानुसार्  प्रधानमंत्री चपक चवमा योजनेंतर्गत लार्र्ार्ी हवामानचवषयक 
माचहती महावधे प्रकल्पाच्या अटी व शतीनुसार् या प्रकल्पांतर्गत चनचित केलेल्या ्कायमेट वदेर् सर्व्व्हसेस चल. या 
एजन्सीकडून घेरे् चवमा कंपनीला बधंनकार्क र्ाहील.  महावधे प्रकल्पातर्गत हवामानािी आकडेवार्ी खर्ीप व र्ब्बी 
हंर्ामासाठी कमीत कमी ६ मचहने कालावधी कचर्ता र्क्कम रु. ३२५०/- अचधक ्िाचनक कर् इतकी र्क्कम चवमा 
कंपन्यानंा संबधंीत कंपनीकडे ार्ावी लार्र्ार् आहे. ६ मचहन्या पके्षा कमी कालावधी कर्ीता हवामान चवषयक  
माचहती आवश्यक असल्यास ्कायमेट वदेर् सर्व्व्हससे चल. या कंपनीने चनचित केलेल्या दर्ाप्रमारे् चवमा कंपनीस 
र्क्कम ार्ावी लारे्ल.  

11. “आधार्” या ओळखपत्राच्या वापर्ातुन शासनामाफग त देण्यात येर्ा-या सेवा, सुचवधा,लाा व अनुदेय चवतर्र् 
लााार्थ्यांना कर्ण्याच्या प्रचक्रयेत सुलाता, पार्दशगकता, उत्तर्दाचय्व आर्नू योजनेिा लाा िेट शेतक-यांना 
देण्याकचर्ता,कें द्र शासनाच्या चदनांक 08 फेब्रवुार्ी, 2017 िे र्ाजपत्रान्वये खर्ीप हंर्ाम 2017 पासून सदर् 
योजनेअंतर्गत सहाार्ी होर्ाऱया सवग कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतकऱयांना आधार् काडग प्रमाचर्कर्र् कर्रे् 
अचनवायग केले आहे. 

योजनेत सहाार्ासाठी शेतकऱयांि ेआधार्काडग सक्तीिे कर्ण्यात आले  असल्यामुळे  सवग बकँांनी आपल्या 
शेतक-यांि े आधार् क्रमाकं प्राप्त कर्रे् आवश्यक आहे.सदर् बाब बकेँमाफग त तसेि चवमा कंपन्या व चवमा 
मध्य्िांमाफग त नोंदर्ी कर्र्ा-या चबर्र् कजगदार् शेतक-यांनाही लारू् र्ाहील. आधार्काडग उपलब्ध नसल्यास चपक 
चवमा योजनेत सहाार्ासाठी आधार् नोंदर्ी करुन ्यािा परु्ावा सादर् कर्रे् आवश्यक आहे. 

सवग बकँांनी आधार् कायद्याच्या अचधसूिनेनुसार् व्याजदर् सवलत योजनेखाली पीक कजग / चकसान के्रडीट 
काडग मंजूर् कर्तानंा आधार् / आधार् नोंदर्ी क्रमांक घेरे् बधंनकार्क आहे.जरेे्करुन पनुर्गचित हवामान आधाचर्त 
फळचपक चवमा योजनेत आधार् चशवाय कजगदार् शेतकर्ी सहाार्ी होण्यािा प्रश्नि उद्भवत नाही.संबधंीत बकँ 
शाखांनी अशा खातेदार्ािंा वळेोवळेी आढावा घेरे् आवश्यक आहे. 

19)  चनधी चवतर्र्ासाठी संर्र्कीय प्रर्ालीिा वापर् 
चवमा हप््यािा र्ाज्य चह्सा कंपन्यांना चवतचर्त कर्ण्यासाठी शक्यतोवर् सावगजचनक चवत्तीय व्यव्िापन 

प्रर्ाली (पीएफएमएस) / पीएफएमएस ळलक्ड चस्टीमिा वापर् कर्ण्यािा र्ाज्य शासन प्रय्न करे्ल. 
बकँा, सीएससी आचर् चवमा एजटंांना चवमा हप््यािा ार्र्ा र्ाष्ट्रीय पीक चवमा पोटगलच्या पेमेंट-रे्टव े (पे-

जीओवी) च्या माध्यमातनू ळकवा आर्टीजीएस / एनईएफटी द्वारे् चवमा कंपनीला कर्रे् आवश्यक आहे. ्यानंतर् 
चवचहत कालमयादेत सदर् ार्ण्यािा तपशील  र्ाष्ट्रीय पीक चवमा पोटगलवर् अपलोड कर्रे् अचनवायग र्ाचहल. चवमा 
कंपन्यािं ेबकँ तपशील र्ाष्ट्रीय पीक चवमा पोटगलवर्ि उपलब्ध केले जातील. ्यानुसार्, चवमा कंपन्या, बकँ शाखा, 
सीएससी आचर् चवमा एजटं्ससह सवग ाार्धार्कांनी या उिेशासाठी समथपत बकँ खाती अचनवायगपरे् र्ाखून ठेवली 
पाचहजते. बकँसग िके / चडमांड ड्राफ्टटच्या ्वरूपात कोर््याही प्रेषर्ािी / आथिक व्यवहार्ािी पर्वानर्ी नाही. 

20)  सेवाशुल्क: 
 कजगदार् व चबर्र् कजगदार् शेतकऱयाकडून जमा केलेल्या चवमा हप््याच्या 4 टक्के र्क्कम संबचंधत चवमा 

कंपनीकडून बकँ सेवा शुल्क म्हर्नू बकँाना पर््पर् देय होईल. पोटगलवर्ील आकडेवार्ी चनचित झाल्यानंतर् १५ 
चदवसांच्या आत चवमा कंपनीने सदर् र्क्कम अदा कर्ावी.  

 चवमा प्रचतचनधींना चवमा कंपनीने चनचित केलेल्या दर्ाने कचमशन चदले जाईल. तिाचप, सदर्ि ेकचमशन हे चवमा 
चनयामक प्राचधकर्र्ाने चनचित केलेल्या मयादेच्या आत असेल. 

 चवमा कंपनीकडुन सेवा शुल्क अदा कर्ण्यास चवलंब झाल्यास वाथषक १२ टक्के व्याज देय र्ाहील. 
 ज्या चवमा प्र्तावांच्या बाबतीत अपरु्गता/िकुा/चवसंर्ती आढळुन येतील ्यासाठी सेवा शुल्क देय असर्ार् नाही. 
 आपले सर्कार् सेवां कें द्रांना कें द्र शासनाने चनचित केलेल्या दर्ानुसार् चवमा कंपन्यांनी सेवाशुल्क अदा कर्ावे.    

21)  व्तू व सेवा कर् (Goods and Service Tax-GST) : 
 पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळचपक चवमा योजनेला व्तु व सेवा कर्ातनू वर्ळण्यात आले आहे.  
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22)  चनयंत्रर् अचधकार्ी व आहर्र् संचवतर्र् अचधकार्ी : 
 या योजनेसाठी आयुक्त, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, परेु् हे चनयंत्रर् अचधकार्ी र्ाहतील. तसेि 
सहाय्यक संिालक (लेखा-1), कृचष आयकु्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, परेु्-1 यांना आहर्र् व संचवतर्र् अचधकार्ी म्हर्नू 
घोषीत कर्ण्यात येत आहे. याचशवाय कें द्र शासनाने सदर् योजनेकचर्ता वळेोवळेी चवचहत केलेल्या मार्गदशगक सुिना 
मधील सवग अटी व शती योजनेतील सवग सहाार्ीदार्ाकचर्ता लारू् र्ाहील.   

23)  सदर् शासन चनर्गय मा.मुख्य सचिव, महार्ाष्ट्र र्ाज्य यािंे अध्यक्षतेखालील चदनांक 20/08/2019 व 
30/10/2019 र्ोजी झालेल्या र्ाज्य्तर्ीय पीक चवमा समन्वय सचमतीच्या साते चदलेल्या मंजूर्ीनूसार् व कें द्र 

शासनाच्या मार्गदशगक सुिनाच्या अनुषंर्ाने चनर्गचमत कर्ण्यात येत आहे.  
24) ाार्तीय कृचष चवमा कंपनी माफग त योजनेत सहाार्ी होर्ाऱया शेतकऱयांना द्यावयाच्या अनुदानासाठी र्ाज्य 

शासनाच्या चह्सा पोटी देय होर्ार्ी र्क्कम खालील लेखाचशषा खालील अिग सकंल्पीय तर्तुदीतनु ाार्चवण्यात 
यावी.  

   मार्र्ी क्रमांक डी- 3 
   लेखाचशषग 2401 -  पीक संवधगन 
   110 (दोन) पंिवाथषक योजनांतर्गत योजना, र्ाज्य योजना, 
   (00) (07) पनुर्गचित हवामान आधार्ीत चपक चवमा योजना  
   (2401 9402), 33 अिगसहाय्य  
      सदर् शासन चनर्गय महार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर् उपलब्ध कर्ण्यात 
आला असून ्यािा साकेंताकं 201910311222102001 असा आहे. हा आदेश चडजीटल ्वाक्षर्ीने साक्षांचकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

              महार्ाष्ट्राि ेर्ाज्यपाल यांच्या आदेशानुसार् व नावाने.  

 
                                                  ( डॉ. चकर्र् पाटील ) 
                                                                उप सचिव, महार्ाष्ट्र शासन 
 
सहपत्र: पचर्चशष्ट्ट. 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री यािंे खाजर्ी सचिव  
2. मा.मंत्री ( कृचष) यािंे खाजर्ी सचिव 
3. मा.र्ाज्यमंत्री (कृचष) यांि ेखाजर्ी सचिव 
4. मा. चवर्ोधीपक्षनेता, चवधानसाा, चवधानमंडळ, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, मंुबई. 
5. मा. चवर्ोधीपक्षनेता, चवधान पचर्षद, चवधानमंडळ, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, मंुबई.  
6. मा.मुख्य सचिव यांि े्वीय सहाय्यक 
7. मा.अप्पर् मुख्य सचिव ( कृचष ) यांि े्वीय सहाय्यक 
8. मा.अपर् मुख्य सचिव ( चवत्त ), चवत्त चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
9. मा.अपर् मुख्य सचिव ( चनयोजन ), चनयोजन चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
10. प्रधान सचिव ( महसूल व वन ), महसूल व वन चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
11. सचिव ( सहकार् ), सहकार्, पर्न व वस्त्रोद्योर् चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
12. सचिव, कृचष मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( कृचष व सहकार् चवाार् )कृचष ावन, नवी चदल्ली (पत्राने) 
13. सचिव, चवत्त मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( चवत्त चवाार् ) (चवमा) नवी चदल्ली ( पत्राने ) 
14. संिालक, चपक चवमा ाार्त सर्कार्, कृचष मंत्रालय, कृचष व सहकार् चवाार्, नवी चदल्ली. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15. आयुक्त कृचष, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, परेु् 
16. चवाार्ीय व्यव्िापक, ाार्तीय कृचष चवमा कंपनी मयाचदत, नवीन ्टॉक एक्सिेंज चबल्डींर्, 20 वा मजला,  

दलाल ्रीट, मंुबई-400 023 
17.  संिालक लेखा व कोषार्ारे्, मंुबई 
18. सवग चवाार्ीय आयकु्त, 
19. अचधदान व लेखा अचधकार्ी, लेखा व कोषार्ारे् संिालनालय, मंुबई - 32. 
20. चनवासी लेखापर्ीक्षा अचधकार्ी, मंुबई 
21. महाव्यव्िापक, महार्ाष्ट्र नार्र्ी बकॅा 9 नर्ीनदास र्ोड, मंुबई-23 
22. महाव्यव्िापक, नाबाडग, पनुम िेंबर् , चशवसार्र् इ्टेट, वर्ळी, मंुबई 
23. महालेखापाल (लेखा पर्ीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मंुबई /नार्परू्  
24. चवमा संिालक, म्हाडा इमार्त, पचहला मजला, बांद्रा पवूग, मंुबई 
25. संिालक, माचहती आचर् प्रचसध्दी (प्रचसध्दीसाठी ) मंत्रालय, मंुबई 
26. संिालक, फलो्पादन, कृचष आयकु्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, परेु्-05 
27. संिालक, मृद संधार्र्, चनयोजन, चव्तार् व प्रचशक्षर्, साखर् संिालक, कृचष आयकु्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, 
        परेु् 05. 
28. मुख्य सांन्ख्यक, कृचष आयकु्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, परेु्-1 
29. सवग चजल्हाचधकार्ी, 
30. सवग मुख्य कायगकार्ी अचधकार्ी, 
31. सवग व्यव्िापक चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बकॅ, 
32. सवग चवाार्ीय कृचष सह सिंालक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, 
33. उप महाव्यव्िापक, नाबाडग, पनुम िेंबर्, 54 वले्ली र्ोड, चशवाजीनर्र्, परेु्-5 
34. सर्व्यव्िापक,  महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बकॅ , 9 नर्ीनदास र्ोड, मंुबई- 23  
35. मुख्य अचधकार्ी, सेंरल फायनान्स एजन्सी, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बकॅ, 9 नर्ीनदास र्ोड, 
        मंुबई- 23  
36. मुख्य अचधकार्ी, ग्रामीर् चनयोजन व पत चवाार्, चर्झव्हग बकॅ ऑफ इंचडया, फोटग, मंुबई  
37. व्यव्िापक, महार्ाष्ट्र बकॅ 1501, लोकमंर्ल,  चशवाजीनर्र्, परेु्-5. 
38. सवग चजल्हा अचधक्षक कृचष अचधकार्ी 
39. सवग सहसचिव /उपसचिव /अवर् सचिव/कक्ष अचधकार्ी, कृचष व पदुम चवाार्,मंत्रालय,मंुबई 032 
40. उपसचिव, चनयोजन चवाार् (काया.1431) / चवत्त चवाार् (व्यय-1) 
41. उपसचिव (अिगसकंल्प), उपसचिव (12अे), कृचष व पदुम चवाार्, मंत्रालय मंुबई - 032 
42. चनवडन्ती -10 अे. 
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सहपत्र - 1 
सन 2019-20 पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळचपक चवमा योजना र्ाबचवण्याकचर्ता प्र्ताचवत चजल्हे, तालुके 

व महसूल मंडळािी यादी. 
 

अ.क्र. फळपीक चजल्हा तालकेू महसूल मंडळ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द्राक्ष सांर्ली चमर्ज चमर्ज, बुधर्ाव, कसबे-चडग्रज, कवलापूर्, मालर्ाव, आर्र्, सांर्ली  

द्राक्ष सांर्ली कडेर्ांव कडेर्ांव, शाळर्ाव, नेवर्ी, वांर्ी, ळििर्ी  

द्राक्ष सांर्ली वाळवा वाळवा, इ्लामपूर्, आष्ट्टा, ताकार्ी, कोरे्र्ाव 

द्राक्ष सांर्ली खानापुर् चवटा, लेंर्रे्, ााळवर्ी, खानापूर्, करं्ज े

द्राक्ष सांर्ली पलूस पलूस, कंुडल, चालवडी, अंकलखोप 

द्राक्ष सांर्ली जत जत, डफळापूर्, कंुाार्ी, मुिंडी, शेर्ाव, माडग्याळ, उमदी, संख 

द्राक्ष सांर्ली तासर्ांव तासर्ाव, चवसापूर्, सावळज, मरे्र्ाजूर्ी, येळावी, मांजडे 

द्राक्ष सांर्ली आटपाडी खर्सुंडी, चदघंिी 

द्राक्ष सांर्ली कवठेमंहाकाळ कवठेमंहाकाळ, कुिी, ढालर्ाव, देशींर्, ळहर्र्र्ाव 

द्राक्ष सोलापूर् उत्तर् सोलापूर् उ.सोलापुर्, शेळर्ी, वडाळा, माडी, चतऱहे 

द्राक्ष सोलापूर् दचक्षर् सोलापूर् बोर्ामर्ी, मु्ती, वळसंर्, मंदू्रप, ळविूर्, ळनबर्ी, होटर्ी 

द्राक्ष सोलापूर् बाशी 
बाशी, खांडवी, आर्ळर्ांव, पांर्र्ी, पानर्ांव, सुडी, वरै्ार्, नार्ी, उपळेदुमाला, 
र्ौडर्ांव 

द्राक्ष सोलापूर् अक्कलकोट अक्कलकोट, जऊेर्, तडवळ, कर्जर्ी, दुधनी, मैदर्ी, वार्दर्ी, िपळर्ांव, चकर्ी 

द्राक्ष सोलापूर् मोहोळ मोहोळ, नर्खेड, शेटफळ, पेनुर्, वाघोली, कामती बु., सावळेश्वर्, टाकळीचसकंदर् 

द्राक्ष सोलापूर् माढा माढा, दार्फळ, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, मोडळनब, लऊळ, र्ोपळे क., म्हैसर्ाव, र्ांझर्ी. 

द्राक्ष सोलापूर् कर्माळा जऊेर्, केम, कर्माळा, उमर्ड, अजूगननर्र्, सालस,े केतूर् 

द्राक्ष सोलापूर् पंढर्पुर् पंढर्पूर्, ांडीशेर्ांव, ााळवर्ी, कर्कंब, पटकुर्ोली, पुळूज, िळे, तंुर्त, कासेर्ांव 

द्राक्ष सोलापूर् सांर्ोला 
सांर्ोला, चशवरे्, जवळा, हतीद, सोनंद, कोळा, नाझर्ा, महुद बु., संरे्वाडी, 
सांर्ोला श. 

द्राक्ष सोलापूर् माळचशर्स माळचशर्स, इ्लामपूर्, चपचलव, वेळापूर्, सदाचशवनर्र् 

द्राक्ष सोलापूर् मंर्ळवढेा मंर्ळवढेा, बोर्ाळे, आंधळर्ाव, ाोसे, हुलजतंी, मर्वडे, मार्ापूर् 

द्राक्ष नाचशक नाचशक नाचशक, माडसांर्वी, मखमलाबाद, सातपूर्, पािडी, चर्र्नारे्, देवळाली, ळशदे 

द्राक्ष नाचशक ळदडोर्ी ळदडोर्ी, मोहाडी, उमर्ाळे (बु.), ननाशी, कोशींबे, वर्ी, वर्खेडा 

द्राक्ष नाचशक मालेर्ाव मालेर्ाव, दाााडी, चनमर्ाव, वडनेर्, सौंदारे्, सायने बु..   

द्राक्ष नाचशक इर्तपूर्ी वाडीवरे् 

द्राक्ष नाचशक चनफाड 
चनफाड, ळपपळर्ाव, ब.र्ानवड, लासलर्ाव, िांदोर्ी, देवर्ाव, सायखेडा, ओझर्, 
नांदुर्-मधमेश्वर्  

द्राक्ष नाचशक त्र्यंबकेश्वर् त्र्यंबकेश्वर्, वळंुेज े
द्राक्ष नाचशक चसन्नर् चसन्नर्, पाढुली, देवपूर्, वावी, शहा, नांदुर्ळशर्ोटे 

द्राक्ष नाचशक येवला पाटोदा, जळर्ाव नेऊर्, येवला, अंदर्सुल, सावर्र्ाव, नर्र्सुल. 

द्राक्ष नाचशक िांदवड िांदवड, चदघवद, वडनेर्ाैर्व, वडाळीाोई, दुर्ाव, र्ायपूर् 
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द्राक्ष नाचशक नांदर्ाव चहसवळ (बु.) 

द्राक्ष नाचशक कळवर् कळवर्, मोकार्र्ी, नवीबेज 
द्राक्ष नाचशक देवळा देवळा, लोहनेर् 

द्राक्ष नाचशक 
सटार्ा 

(बार्लार्) 
नामपूर्, जायखेडा, ताहार्ाबाद, मुल्हेर्, चवर्र्ाव, डांर्सौदाने, ब्राम्हर्र्ाव, सटार्ा 
(बार्लार्) 

द्राक्ष पुरे् दौंड यवत, र्ाहू, पाटस 
द्राक्ष पुरे् आंबेर्ाव कळंब, मंिर्, पार्र्ाव, घोडेर्ाव 
द्राक्ष पुरे् बार्ामती बार्ामती, वडर्ाव ळनबाळकर्, माळेर्ाव बु., पर्दरे् 

द्राक्ष पुरे् जुन्नर् 
जुन्नर्, नार्ायर्र्ाव, चनमर्ावसावा, बेल्हे, वडर्ाव आनंद, र्ाजूर्, ळडर्ोरे्, ओतूर्, 
आपटाळे 

द्राक्ष पुरे् इंदापुर् इंदापूर्, बावडा, चार्वर्, सर्सर्, चनमर्ाव केतकी, लोर्ीदेवकर्, काटी, अंिुरे् 
द्राक्ष अहमदनर्र् अहमदनर्र् नार्ापूर् 

द्राक्ष अहमदनर्र् श्रीर्ोंदा बेलवडंी, ळिाळा, श्रीर्ोंदा, पेडर्ाव, काष्ट्टी, देवदैठर्, कोळर्ाव, मांडवर्र् 

द्राक्ष अहमदनर्र् संर्मनेर् संर्मनेर्(बु), घार्र्ाव, धांदर्फळ (ब.ु) 

द्राक्ष अहमदनर्र् कोपर्र्ाव र्वदें, सुरे्र्ाव, कोपर्र्ाव, दहेर्ाव बोलका, पोहेर्ाव 

द्राक्ष अहमदनर्र् र्ाहाता र्ाहाता, लोर्ी, बााळेश्वर्, पुर्तांबा, चशडी 

द्राक्ष अहमदनर्र् श्रीर्ामपूर् उंदीर्र्ाव, श्रीर्ामपूर् 

द्राक्ष अहमदनर्र् कजगत कजगत, र्ाशीन, ाांबोर्ा  

द्राक्ष अहमदनर्र् र्ाहुर्ी ताहार्ाबाद 

द्राक्ष अहमदनर्र् जामखेड नान्नज 

द्राक्ष अहमदनर्र् अकोले चवर्र्ाव 

द्राक्ष लातूर् रे्र्ापूर् कारे्पूर् 

द्राक्ष लातूर् औसा औसा, लामजर्ा, चकनीिोट, चकल्लार्ी, बेलकंुड, ाादा 
द्राक्ष लातूर् उदर्ीर् मोघा, देवजगन 
द्राक्ष लातूर् िाकूर् नळेर्ाव, शेळर्ाव 

द्राक्ष लातूर् चनलंर्ा चनलंर्ा, और्ाद शहाजार्ी, आबूलर्ा, कासार्, बालकुदा 

द्राक्ष उ्मानाबाद उ्मानाबाद उ्मानाबाद श., उ्मानाबाद ग्रा., बेंबळी, केसेर्ाव, पाडोळी, तेर्, ढोकी, जार्जी 

द्राक्ष उ्मानाबाद तुळजापूर् तुळजापूर्, सावर्र्ाव, सलर्र्ा चद, ईटकळ, जळकोट, मंर्रुळ, नळदुर्ग 

द्राक्ष उ्मानाबाद ामू ामू, वालवड, मार्केश्वर्, अंाी, ईट 

द्राक्ष उ्मानाबाद परं्डा परं्डा, आसु, जवळा चन, आनाळा, सोनार्ी 

द्राक्ष उ्मानाबाद कळंब कळंब, इटकूर्, येर्माळ, मोहा, चशर्ाढोर्, र्ोंचवदपूर् 

द्राक्ष उ्मानाबाद उमर्र्ा उमर्र्ा, दाळींब, नारं्र्वाडी, मुळज, मुरुम 

द्राक्ष उ्मानाबाद वाशी वाशी, तेर्खेडा, पार्र्ाव 

द्राक्ष उ्मानाबाद लोहार्ा लोहार्ा, माकर्ी, जवेळी 

द्राक्ष जालना जालना 
वाघ्रुळ जां., जालना (ग्रा.), र्ामनर्र्, पािन वडर्ाव, जालना (श), नेर्, सेवली, 
चवरे्र्ाव 

द्राक्ष जालना बदनापूर् बदनापूर्, शेतलर्ाव, र्ोषर्र्ाव, बावरे्पांर्र्ी, दाााडी 

द्राक्ष जालना जाफ्राबाद टेंारु्ी 
द्राक्ष जालना अंबड जामखेडा, र्ोहीलार्ढ, सुखार्पुर्ी, धनर्र्ळपपर्ी, वडीर्ोद्री 

द्राक्ष जालना ाोकर्दन 
ाोकर्दन, चसपोर्ा बाजार्, हसनाबाद, र्ाजूर्, केदार्खेडा, ळपपळर्ाव रे्., आन्वा, 
धावडा. 
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 द्राक्ष जालना पर्तूर् श्रीष्ट्टी 
द्राक्ष जालना घनसावरं्ी र्ानीउंिेर्ाव 
द्राक्ष जालना मंठा ढोकसाळ 
द्राक्ष बीड केज केज 
द्राक्ष बीड अंबेजोर्ाई पाटोदा म, घाटनांदुर्, बदापुर् 
द्राक्ष बीड पर्ळी व.ै पर्ळी व.ै, चसर्साळा, नार्ापूर्, धमापुर्ी, ळपपळर्ाव र्ाढे. 
द्राक्ष सातार्ा खटाव कलेढोर्, कातर्खटाव, वडूज, मायर्ी, चनमसोड, बुध 
द्राक्ष सातार्ा कोरे्र्ाव कोरे्र्ाव, वाठार् ्टे., ळपपोडे(बु) 
द्राक्ष सातार्ा कर्ाड सैदापूर्, शेर्ोली, उंडाळे. 
द्राक्ष सातार्ा मार् म्हसवड 
द्राक्ष कोल्हापूर् पन्हाळा कळे 
द्राक्ष कोल्हापूर् हातकरं्र्ले हातकरं्र्ले, वडर्ाव 
द्राक्ष कोल्हापूर् चशर्ोळ नांदर्ी, जयळसर्पूर् 

द्राक्ष धुळे धुळे 
धुळे ( शहर्), चशरुड, बोर्कंुड, आथव, सोनचर्र्, नर्ांवबु, फार्रे्, मुकटी, धुळे ग्रामीर्, 
कुसुबा, नेर् , लामकानी 

द्राक्ष धुळे ळशदखेडा 
ळशदखेडा, चिमठारे्, शेवाळे, खलारे्, नर्डारे्, बेटावद, वषी, दोंडाईिा, चवखर्र्, 
चवर्देल 

द्राक्ष धुळे साक्री 
साक्री, कासारे्, म्हसदी प्रने, दुसाने, चनजामपूर्, ब्राम्हर्वले, ळपपळनेर्, दहीवले, 
कुडाशी, उमर्पाटा 

द्राक्ष धुळे चशर्पूर् चशर्पूर्, बोर्ाडी, अिे, जवखेडे, होळेनािे, िाळनेर्, सांर्वी 
 द्राक्ष औरं्र्ाबाद पैठर् पैठर्, लोहर्ाव 
 द्राक्ष औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् वाळूज, शेंदुर्वाडा 
 द्राक्ष औरं्र्ाबाद कन्नड कन्नड, चिखलठार्, िापानेर्, ळििोळी, करं्जखेडा, देवर्ाव रं्र्ार्ी 

 द्राक्ष औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद 
कांिनवाडी, हसुगल (वरुडकाजी), चिखलठार्ा, चित्तळेपपळर्ाव, कर्माड, 
लाडसावरं्ी, िौका 

द्राक्ष नांदेड नांदेड तर्ोडाबु, तुप्पा, वसर्र्ी, ळलबर्ांव, चवष्ट्र्पूूर्ी 
द्राक्ष नांदेड अधापुर् अधापूर्, दााड, मालेर्ांव 
द्राक्ष नांदेड मुदखेड मुदखेड, मुर्ट, बार्ड 
द्राक्ष नांदेड हादर्ांव हादर्ांव, तामसा, मनाठा, आष्ट्टी 
द्राक्ष नांदेड लोहा शेवडी बा. 
द्राक्ष नांदेड ाोकर् ाेाकर् 
द्राक्ष नांदेड देर्लूर् मर्खेल, हारे्र्ांव 
द्राक्ष बुलढार्ा बुलढार्ा बुलढार्ा 
द्राक्ष बुलढार्ा मोताळा बोर्ाखेडी 

द्राक्ष बुलढार्ा जळर्ांव जळर्ांव ( जा ) 

द्राक्ष बुलढार्ा संग्रामपूर् बावनपीर्, सोनाळा 

द्राक्ष बुलढार्ा देऊळर्ांव र्ाजा देऊळर्ांव र्ाजा 
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मोसंबी औरं्र्ाबाद खुलदाबाद वरेुळ, सुलतानपूर् 

मोसंबी औरं्र्ाबाद चसल्लोड र्ोळेर्ाव, चनल्लोड, चसल्लोड 

मोसंबी औरं्र्ाबाद कन्नड देवर्ाव रं्र्ार्ी, िापानेर्, ळििोली, करं्जखेडा, चिकलठार्ा, कन्नड 

मोसंबी औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सावळद  बार्ा, सोयर्ाव, बनोटी 

मोसंबी औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद कर्माड, लाडसावरं्ी, चित्त ेळपपळर्ाव, िौका, कांिनवाडी, चिकलठार्ा, हासुगल. 

मोसंबी औरं्र्ाबाद पैठर् 
पैठर्, नांदर्, चवहामांडवा, ळपपळवाडी पीर्ािी, ढोर्कीन, लोहर्ाव, बीडकीन, पािो 
बु, आडुळ, बालानर्र्.  

मोसंबी औरं्र्ाबाद वजैापूर् 
वजैापूर्, खंडाळा, लाडर्ाव, र्ार्ज, महालर्ाव, नार्मठान, बोर्सर्, चशऊर्, लोनी 
खु., लासुर्र्ाव. 

मोसंबी औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् रं्र्ापूर्, हासुगल, वाळंुज, तुर्काबाद, चस. वडर्ाव, मांजर्ी, डोर्र्ाव शेंदुर्वाडा, 
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ाेंडाळा. 

मोसंबी औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री 

मोसंबी जालना जालना 
जालना (श), जालना (ग्रा), र्ामनर्र्, नेर्, चवरे्र्ाव, पािनवडर्ाव, वाघ्रुळ (जहांचर्र्), 
शेवली. 

मोसंबी जालना ाोकर्दन 
ाोकर्दन, हसनाबाद, र्ाजूर्, केदार्खेडा, ळपपळर्ाव रे्., चसपोर्ाबाजार्, आन्वा, 
धावडा. 

मोसंबी जालना जाफ्रर्ाबाद जाफ्रर्ाबाद, माहोर्ा, कंुाार्झर्ी, टेंारु्ी, वरुड(बु). 

मोसंबी जालना बदनापूर् बदनापूर्, शेलर्ाव, दाााडी, बावनेपांर्र्ी, र्ोशनर्ाव 

मोसंबी जालना अंबड अंबड, धनकर् चपप्री, जामखेडा, र्ोहीलार्ड, वडीर्ोद्री, सुखापूर्ी, र्ोंदी 

मोसंबी जालना घनसावरं्ी 
घनसावरं्ी, र्ार्ी उिेर्ाव, कंुाार् ळपपळर्ाव, चतिगपूर्ी, अंतर्वली टेंाी, जामसमिग, 
र्ांजर्ी 

मोसंबी जालना पर्तूर् पर्तूर्, वाटूर्, सातोना खु, श्रीष्ट्टी, आष्ट्टी 

मोसंबी जालना मंठा मंठा, पांर्र्ी र्ोसावी, तळर्ी, ढोकसाळ 

मोसंबी अहमदनर्र् शेवर्ांव िापडर्ांव, बोधेर्ाव, एरं्डर्ाव, ाातकुडर्ाव, शेवर्ाव 

मोसंबी अहमदनर्र् पािडी करं्जी, पािडी, टाकळी मानुर्, चमर्ी, कोर्डर्ाव 

मोसंबी अहमदनर्र् श्रीर्ोंदा बेलवडंी, देवदैठर्, ळिाळा, कोळर्ाव 

मोसंबी अहमदनर्र् नेवासा सलाबतपुर् 

मोसंबी नांदेड नांदेड ळलबर्ांव, चवष्ट्र्पूुर्ी 

मोसंबी नांदेड मुदखेड बार्ड 

मोसंबी नांदेड अधापुर् मालेर्ाव 

मोसंबी पर्ार्ी पर्ार्ी पर्ार्ी, झर्ी 

मोसंबी पर्ार्ी पािर्ी पािर्ी, हादर्ाव(बु) 

मोसंबी पर्ार्ी मानवत मानवत, केकर्जवळा, कोल्हा 

मोसंबी पर्ार्ी सेलू सेलू, वालुर् 

मोसंबी पर्ार्ी पुर्ा िुडवा, चलमला 

मोसंबी पर्ार्ी ळजतूर् ळजतूर्, बोर्ी 

मोसंबी बीड बीड 
बीड, नाळवडंी, पाली, म्हाळास जवळा, मांजर्सुंबा, िौसाळा, पेंडर्ाव, नेकनुर्, 
चपपंळनेर्, र्ाजुर्ी ऩ. ळलबार्रे्श 

मोसंबी बीड रे्वर्ाई 
रे्वर्ाई, तलवडा, धोडर्ाई, उमापुर्, िकलांबा, मादळमोही, पािेर्ाव, जातेर्ाव, 
तलवाडा, रे्वकी, चसर्सदेवी, र्ाजुर्ी नवर्र् 

मोसंबी बीड माजलर्ांव माजलर्ांव, चकट्टीआडर्ांव, चनत्रडु, तालखेडा 

मोसंबी बीड अंबेजोर्ाई पाटोदा, घाटनांदूर्, लो.सावर्र्ाव, बदापुर्. 

मोसंबी बीड पाटोदा पाटोदा  

मोसंबी बीड आष्ट्टी कडा, धामर्र्ाव 

मोसंबी बीड चशरुर् (का.) चशरूर् (का.), ळततर्वर्ी, र्ायमोहा 

मोसंबी बीड धारूर् धारूर्, मोहखेड 

मोसंबी बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव. 
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मोसंबी अमर्ावती अमर्ावती बडनेर्ा, डवर्र्ांव, माहुली जहांचर्र्, नांदर्ाव पेठ 

मोसंबी अमर्ावती वरुड वरुड, शेंदुर्जनाघाट, लोर्ी, पुसळा, बेनोडा, वाठोडा, र्ाजूर्ाबाजार् 

मोसंबी अमर्ावती मोशी मोशी, चहवर्खेड, चशर्खेड, अंबाडा, नेर्ळपर्ळाई 

मोसंबी अमर्ावती चतवसा वर्खेड, वऱहा, मोझर्ी 

मोसंबी अमर्ावती धामर्र्ांव रे्ल्व े धामर्र्ांव रे्ल्व,े ळििोली, अंजन ळसर्ी 

मोसंबी बुलढार्ा ळसदखेड र्ाजा 
ळसदखेड र्ाजा, सोनोशी, चकनर्ाव र्ाजा, दुसर्बीड, मलकापूर् पांर्र्ा, शेंदुर्जन, 
साखर्खेडा 

मोसंबी बुलढार्ा देऊळर्ांव र्ाजा तुळजापूर् 

मोसंबी नार्पूर् नार्पूर् ग्रा वाडी 

मोसंबी नार्पूर् काटोल काटोल, मेटपांजर्ा, येनवा, कोंढाळी, पार्डळसर्ा, चर्धोर्ा 

मोसंबी नार्पूर् नर्खेड नर्खेड, सावर्र्ाव, जलालखेडा, मोवाड, मेंढला, चाष्ट्र्रू् 

मोसंबी नार्पूर् सावनेर् केळवद, खापा, सावनेर्, पाटर्सावरं्ी, बढेर्ांव 

मोसंबी नार्पूर् कळमेश्वर् कळमेश्वर्, मोहपा, धापेवाडा, तेलकामठी 

मोसंबी वधा कारं्जा कारं्जा, सार्वाडी, कन्नमवार्, ठारे्र्ांव 

मोसंबी वधा आष्ट्टी साहुर्, आष्ट्टी, तळेर्ांव 

मोसंबी उ्मानाबाद उ्मानाबाद उ्मानाबाद  ग्रा., जार्जी 

मोसंबी उ्मानाबाद तुळजापूर् तुळजापूर्, सावर्र्ाव, सलर्र्ाचद, ईटकळ, जळकोट, मंर्रूळ, नळदुर्ग 

मोसंबी उ्मानाबाद ामू वालवड, मार्केश्वर्, अंाी, ईट 

मोसंबी उ्मानाबाद लोहार्ा लोहार्ा 

मोसंबी उ्मानाबाद पर्ांडा पर्ांडा, आसु, जवळाचन. अनाळा, सोनार्ी 

मोसंबी उ्मानाबाद वाशी वाशी, तेर्खेडा, पार्र्ाव 

मोसंबी ळहर्ोली ळहर्ोली ळहर्ोली, चसर्सम बु, खंबाळा, मालचहवर्ा, नसी ना, बासंबा, चडग्रस 

मोसंबी ळहर्ोली औंढानार्नाि औंढा ना.साळर्, जावळाबाजार्, येहळेर्ाव 

मोसंबी ळहर्ोली सेनर्ाव र्ोरे्र्ाव, साखर्, हत्ता, आजरे्ाव 

मोसंबी ळहर्ोली कळमनुर्ी कळमनुर्ी, आबाळापूर्, नांदापूर्, वाकोडी, वारं्र्ाफाटा, डोंर्र्कडा 

मोसंबी ळहर्ोली बसमत हयातनर्र्, िोंढी, आंबा, टेंारु्ी, हटटा, चर्र्र्ाव 

मोसंबी सोलापूर् बाशी बाशी, आर्ळर्ांव, पांर्र्ी, नार्ी, खांडवी, पानर्ाव, सुडी, वरै्ार्, उपळेदु. 

मोसंबी सोलापूर् अक्कलकोट मैंदर्ी. 

मोसंबी सोलापूर् मोहोळ मोहोळ, शेटफळ, टाकळीचसकंदर्. 

मोसंबी सोलापूर् माढा माढा, दार्फळ, म्हैसर्ांव, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, मोडळनब. 

मोसंबी सोलापूर् कर्माळा कर्माळा, जऊेर्, उंमर्ड, केम, कोटी, अजूगननर्र्, सालसे 

मोसंबी सोलापूर् पंढर्पुर् पंढर्पूर्, ांडीशेर्ांव, ााळवर्ी, कर्कंब, पटकुर्ोली, पुळूज, िळे, तंुर्त, कासेर्ांव 

मोसंबी सोलापूर् सांर्ोला सांरे्ाला, चशवरे्, जवळा, हतीद, सोनंद, कोळे, नाझरे्, महुदबु., संरे्वाडी. 

मोसंबी जळर्ांव जळर्ांव जळर्ाव, ाोकर्, ळपप्राळा, नचशर्ाबाद, म्हसावद, आसोदा 

मोसंबी जळर्ांव पार्ोळा पार्ोळा, शेळाव,े िोर्वड, तामसवाडी, बहादर्पुर् 
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मोसंबी जळर्ांव एरं्डोल एरं्डोल, उत्रार् (घा.) 

मोसंबी जळर्ांव ाडर्ांव ाडार्ाव, कोळर्ाव, कजर्ाव, आमडदे 

मोसंबी जळर्ांव पािोर्ा नर्र्देवळा, र्ाळर्, वर्खेडी, ळपपळर्ाव 

मोसंबी जळर्ांव जामनेर् जामनेर्, नेर्ी, मालदाााडी, पहूर्, शेदूर्ी, तोंडापुर्, फत्तपेुर्, वाकडी 

मोसंबी जळर्ांव िाळीसर्ाव मेहूर्बारे्, िाळीसर्ाव, चशर्सर्ाव, बहाळ, हातल,े खडकी बु, तळेर्ाव  

मोसंबी जळर्ांव िोपडा लासुर्, हातेड 

मोसंबी जळर्ांव धर्र्र्ाव धर्र्र्ाव 

मोसंबी पुरे् इंदापुर् काटी 

मोसंबी अकोला पातुर् पातुर् 
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डाळळब बुलढार्ा चिखली 
पेठ, चिखली, िांधई, हातर्ी, धोडप, अमडापूर्, एकलार्ा, ऊंद्री, कोलार्ा, शे. 
अटोळ, मेर्ा खु..  

डाळळब बुलढार्ा बुलढार्ा बुलढार्ा, धाड 

डाळळब बुलढार्ा मोताळा शेलापुर्, बोर्ाखेडी, मोताळा, धामर्र्ाव बढे. 

डाळळब बुलढार्ा खामर्ांव  चहवर्खेड, काळेर्ांव, चप. र्ाजा  

डाळळब बुलढार्ा ळसदखेड र्ाजा ळसदखेड र्ाजा, दुसर्चबड, शेदुजगन, साखर्खेडा 

डाळळब बुलढार्ा देऊळर्ांव र्ाजा देऊळर्ाव र्ाजा, तुळजापुर्, मेहूर्ा र्ाजा, दे. मही, अंढेर्ा 

डाळळब बुलढार्ा जळर्ांव जा. जामोद, चप. काळे 

डाळळब बुलढार्ा मलकापूर् जााळू धाबा, नर्वले 

डाळळब बुलढार्ा लोर्ार् लोर्ार् 

डाळळब बुलढार्ा मेहकर् डोनर्ाव, चहर्वा आश्रम, शेलर्ाव(दे), ना.दत्तापुर् 

डाळळब जळर्ांव िाळीसर्ाव िाळीसर्ांव, चशर्सर्ांव, बहाळ, मेहूर्बारे्, हातल,े तळेर्ांव, खडकी बु., खडकी 

डाळळब जळर्ांव पािोर्ा पािोर्ा, नांद्रा, नर्र्देवळा, र्ाळर्, वर्खेडी बु., ळपपळर्ांव बु.. 

डाळळब जळर्ांव जळर्ांव नाचशर्ाबाद, जळर्ाव, आसोदा, ाोकर्, ळपप्राळा, म्हसावद  

डाळळब जळर्ांव पार्ोळा पार्ोळा, तामसवाडी, िोर्वड, शेळाव,े बहादर्पुर्. 

डाळळब जळर्ांव ासुावळ  वर्र्र्ांव, ळपपळर्ांव खु.. 

डाळळब जळर्ांव र्ावरे्  र्ावरे्, खानापुर्, ऐनपुर्, खर्ोदा प्र. या. 

डाळळब जळर्ांव बोदवड बोदवड 

डाळळब जळर्ांव मुक्ताईनर्र् अंतुली, मुक्ताईनर्र्, कुऱहे. 

डाळळब जळर्ांव अमळनेर् अमळनेर्, चशरूड, नर्ाव, पातोंडा, अंमळर्ाव, मार्वड, ार्वस, वावडे 

डाळळब जळर्ांव िोपडा अडावद, िोपडा, लासूर्, िहाडी, हातेड बु.,  

डाळळब जळर्ांव एरं्डोल एरं्डोल, ळर्र्र्र्ाव, उत्रार् घ. 

डाळळब जळर्ांव धर्र्र्ांव सोनवद, ळपप्री, धर्र्र्ांव, साळव े

डाळळब जळर्ांव ाडर्ांव कोळर्ाव, कजर्ाव 

डाळळब जळर्ांव जामनेर् जामनेर्, नेर्ी, मालदाााडी, पहूर्, शेदूर्ी, तोंडापुर्ी, वाकडी, फत्तपेुर्ी 

डाळळब धुळे धुळे 
आवी, कुसुंबा, नेर् (म), लामकर्ी, धुळे (शहर्), चशरुड, बोर्कंुड, सोनचर्र्, नर्ांव बु., 
फार्रे्, मुकटी, धुळे (ग्रामीर्) 
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डाळळब धुळे साक्री 
साक्री, कासारे्, म्हसदी प्रनेर्, दुसाने, चनजामपूर्, ब्राम्हर्वले, ळपपळनेर्, दहीवले, 
कुडाशी, उमर्पाटा 

डाळळब धुळे ळशदखेडा 
ळशदखेडा, चिमठारे्, शेवाळे, खलारे्, नर्डारे्, बेटावद, वषी, दोंडाईिा, चवखर्र्, 
चवर्देल 

डाळळब धुळे चशर्पूर् चशर्पूर्, बोर्ाडी, अिे, जवखेडे, होळनािे, िाळनेर्, सांर्वी 

डाळळब सांर्ली चमर्ज आर्र्, कवलापुर्, मालर्ाव 

डाळळब सांर्ली तासर्ांव सावळज, मांजडे, तासर्ाव, चवसापुर्, मरे्र्ाजुर्ी, येळावी. 

डाळळब सांर्ली आटपाडी आटपाडी, चदघंिी, खर्सुंडी 

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

डाळळब सांर्ली कवठेमंहाकाळ कवठेमंहाकाळ, कुिी, ढालर्ाव, देसींर्, ळहर्र्र्ाव 

डाळळब सांर्ली खानापुर् चवटा, लेंर्रे्, ााळवर्ी, खानापुर्, करं्ज े

डाळळब सांर्ली पलूस पलूस 

डाळळब सांर्ली कडेर्ाव नेवर्ी, वांर्ी 

डाळळब सोलापूर् उत्तर् सोलापूर् वडाळा, माडी, चतऱहे, उत्तर्सोलापूर्, शेळर्ी  

डाळळब सोलापूर् दचक्षर् सोलापूर् ळनबर्ी, बोर्ामर्ी, मुक्ती, वळसंर्, मंदू्रप, ळविूर्, होटर्ी. 

डाळळब सोलापूर् बाशी बाशी, आर्ळर्ांव, पांर्र्ी, नार्ी, खांडवी, पानर्ाव, सुडी, वरै्ार्, र्ौडर्ाव, उपळेदु. 

डाळळब सोलापूर् अक्कलकोट अक्कलकोट, जऊेर्, िपळर्ांव, तडवळ, कर्जर्ी, दुधनी, मैंदर्ी, वार्दर्ी, चकर्ी. 

डाळळब सोलापूर् मोहोळ मोहोळ, नर्खेड, शेटफळ, पेनुर्, वाघोली, कामती बु., सावळेश्वर्, टाकळी  चसकंदर्. 

डाळळब सोलापूर् माढा माढा, दार्फळ, र्ोपळे क., म्हैसर्ांव, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, मोडळनब, लऊळ, र्ांझर्ी 

डाळळब सोलापूर् कर्माळा कर्माळा, जऊेर्, उंमर्ड, केतूर्, केम, कोटी, अजूगननर्र्, सालसे 

डाळळब सोलापूर् पंढर्पुर् पंढर्पूर्, ांडीशेर्ांव, ााळवर्ी, कर्कंब, पटकुर्ोली, पुळूज, िळे, तंुर्त, कासेर्ांव 

डाळळब सोलापूर् सांर्ोला 
सांर्ोला, चशवरे्, जवळा, हतीद, सोनंद, कोळा, नाझर्ा, महुद बु., संरे्वाडी, 
सांर्ोला श. 

डाळळब सोलापूर् माळचशर्स 
माळचशर्स, इ्लामपूर्, अकलूज, लवरं्, म्हाळंुर्, चपलीव, वळेापूर्, नातेपूते, 
दहीर्ांव, सदाचशवनर्र् 

डाळळब सोलापूर् मंर्ळवढेा मंर्ळवढेा, बोर्ाळे, अंधळर्ाव, ाोसे, हुलजतंी, मर्वडे, मार्ापूर्. 

डाळळब नाचशक चनफाड 
लासलर्ाव, देवर्ाव, िांदोर्ी, चनफाड, सायखेडा, ळपपळर्ाव, र्ानवड, ओझर्, नांदुर् 
मंध्यमेश्वर् 

डाळळब नाचशक चसन्नर् चसन्नर्, देवपूर्, वावी, शहा, पांढुली, डुबेरे्, नांदुर्ळशर्ोटे 

डाळळब नाचशक येवला पाटोदा, जळर्ाव नेऊर्, येवला, अंदर्सुल, सावर्र्ाव, नर्र्सुल. 

डाळळब नाचशक मालेर्ाव 
दाााडी, मालेर्ाव, वडनेर्, करं्जर्व्हार्, झोडरे्, कळवाडी, कवळारे्, सवदारे्, 
सायने(बु), चनमर्ाव 

डाळळब नाचशक िांदवड िांदवड, र्ायपूर्, चदघवद, दुर्ाव, वडनेर्ाैर्व, वडाळीाोई. 

डाळळब नाचशक नांदर्ाव वहेळर्ाव, जातेर्ाव, चहसवळ(बु), नांदर्ाव, मनमाड 

डाळळब नाचशक कळवर् कळवर्, नवीबेज, दळवट, मोकार्र्ी 

डाळळब नाचशक 
(सटार्ा) 
बार्लार् 

ब्राम्हर्र्ाव, नामपूर्, जायखेडा, चवर्र्ाव, डांर्सौदारे्, मुल्हेर्, ताहर्ाबाद, सटार्ा 

डाळळब नाचशक देवळा देवळा, लोहरे्र्, उमर्ार्ी 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.२०२/10-अे 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

डाळळब नाचशक नाचशक पािडी, मखमलाबाद, माडसांर्वी, ळशदे, सातपुर्, चर्र्र्ारे् 

डाळळब नाचशक ळदडोर्ी ळदडोर्ी, मोहाडी, वर्खेडा, कोळशबे 

डाळळब जालना जालना 
जालना ग्रा., वाघ्रुळ (जा.), चवरे्र्ांव, र्ामनर्र्, पािनवडर्ांव, नेर्, शेवली, 
जालना(श). 

डाळळब जालना अंबड अंबड, र्ोंदी, धनर्र्ळपपर्ी, र्ोहीलार्ड, वडीर्ोद्री, सुखापुर्ी, जामखेड 

डाळळब जालना जाफ्राबाद टेंारु्ी, वरुड बु., जाफ्राबाद, कुाांर्झर्ी, माहोर्ा. 

डाळळब जालना ाोकर्दन 
ाोकर्दन, र्ाजूर्, हसनाबाद, केदार्खेडा, चसपोर्ा बा., ळपपळर्ाव रे्नुकाई, धावडा, 
आन्वा. 

डाळळब जालना घनसावरं्ी 
घनसावरं्ी, चतिगपूर्ी, कुाार् ळपपळर्ाव, र्ांजर्ी, अंतर्वली टेाी, जामसमिग, र्ार्ी 
उंिेर्ाव 

डाळळब जालना मंठा मंठा, पांर्र्ी र्ोसावी, तळर्ी, ढोकसाळ 

डाळळब जालना बदनापूर् बदनापूर्, दाााडी, र्ोषर्र्ांव, शेलर्ांव, बावरे्पांर्र्ी 

डाळळब जालना पर्तूर् पर्तूर्, वाटूर्, आष्ट्टी, सातोना, श्रीष्ट्टी. 

डाळळब औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद कर्माड, लाडसावरं्ी, चित्तळेपपळर्ाव, िौका, कांिनवाडी, चिकलठार्ा, हासुगल. 

डाळळब औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सोयर्ाव, बनोटी 

डाळळब औरं्र्ाबाद पैठर् 
पैठर्, नांदर्, चवहामांडवा, ळपपळवाडी पीर्ािी, ढोर्कीन, लोहर्ाव, बीडकीन, पािो 
बु, आडुळ, बालानर्र्.  

डाळळब औरं्र्ाबाद वजैापूर् 
वजैापूर्, खंडाळा, लाडर्ाव, र्ार्ज, महालर्ाव, नार्मठान, बोर्सर्, चशऊर्, लोनी 
खु., लासुर्र्ाव. 

डाळळब औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् रं्र्ापूर्, हासुगल, वाळंुज, तुर्काबाद, मांजर्ी, डोर्र्ाव. चस वडर्ाव 

डाळळब औरं्र्ाबाद चसल्लोड चसल्लोड, आमठार्ा, र्ोळेर्ाव, बोर्र्ाव बाजार्, चनल्लोड, ार्ाडी.  

डाळळब औरं्र्ाबाद कन्नड 
िापानेर्, चपशोर्, ळििोली, चिकलठार्ा, नािर्वले, देवर्ाव रं्र्ार्ी, कर्जखेडा, 
कन्नड  

डाळळब औरं्र्ाबाद खुलदाबाद सुलतानपूर्, वरेुळ, बाजार् सांर्वी. 

डाळळब औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री, वडोद बाजार्, पीर्बावडा, आळंद 

डाळळब अहमदनर्र् अहमदनर्र् सावडेी, कापूर्वाडी, ळार्ार्, नार्ापूर्, ळििोडीपाटील, वाळकी, रुईित्तीसी 

डाळळब अहमदनर्र् पार्नेर् पार्नेर्, ााळवर्ी, वाडेर्व्हार्, वडजीरे्, चनघोज, टाकळीढाकेश्वर्, पळशी 

डाळळब अहमदनर्र् श्रीर्ोंदा श्रीर्ोंदा, मांडवर्र्, बेलवडंी, पेडर्ाव, चिांळा, देवदैठर्, कोळर्ाव, काष्ट्टी 

डाळळब अहमदनर्र् कजगत कजगत, र्ाशीन, ााबोर्ा, कोंाळी, चमर्जर्ाव, माही. 

डाळळब अहमदनर्र् जामखेड अर्र्र्ांव, खडा, जामखेड, नान्नज, नायर्ाव 

डाळळब अहमदनर्र् शेवर्ांव शेवर्ांव, ाातकुडर्ाव, एरं्डर्ाव, िापडर्ाव, बोधेर्ाव, ढोर्जळर्ाव 

डाळळब अहमदनर्र् पािडी पािडी, माचर्कदौंडी, टाकळीमानूर्, करं्जी, चमर्ी, कोर्डर्ाव 

डाळळब अहमदनर्र् नेवासा 
नेवासा(बु), सलाबतपूर्, कुकार्ा, िांदा, घोडेर्ाव, वडाळा बचहर्ोबा, नेवासा खु., 
सोनई 

डाळळब अहमदनर्र् र्ाहुर्ी र्ाहूर्ी, सात्रळ, तहार्ाबाद, देवळाली प्रवर्ा, ब्राम्हर्ी, वांबोर्ी, टाकळीचमयॉं  

डाळळब अहमदनर्र् संर्मनेर् 
संर्मनेर् बु., धांदर्फळ बु., अचश्व बु., बसिलापूर्, तळेर्ाव, सामनापूर्, घार्र्ाव, 
डोळसरे्, साकूर्, ळपपरे्  

डाळळब अहमदनर्र् अकोले अकोले, चवर्र्ाव, कोतूळ, ब्राम्हर्वािी, समशेर्पुर्, र्ाजूर् 

डाळळब अहमदनर्र् कोपर्र्ाव र्वदें, सुरे्र्ाव, पोहेर्ाव, कोपर्र्ाव, दहेर्ाव बोलका 
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डाळळब अहमदनर्र् र्ाहाता र्ाहाता, चशडी, लोर्ी, बााळेश्वर्, पुर्तांबा 

डाळळब अहमदनर्र् श्रीर्ामपूर् उंदीर्र्ाव, टाकळीाान, बेलापूर्, श्रीर्ामपूर्  

डाळळब लातूर् रे्र्ापूर् कारे्पूर् 

डाळळब लातूर् औसा औसा, लामजर्ा, चकनीिोट, चकल्लार्ी, बेलकंुड, ाादा, उजनी 

डाळळब लातूर् उदर्ीर् नार्लर्ाव, हेर् 

डाळळब लातूर् िाकूर् िाकूर्, नळेर्ाव, वडवळ नार्नाि 

डाळळब लातूर् चनलंर्ा चनलंर्ा, और्ादशहाजनी 

डाळळब लातूर् अहमदपूर् अहमदपूर्  

डाळळब लातूर् लातूर् तांदुळजा, मरुड 

डाळळब उ्मानाबाद उ्मानाबाद उ्मानाबाद श., उ्मानाबाद ग्रा., बेंबळी, केसेर्ाव, पाडोळी, तेर्, ढोकी, जार्जी 

डाळळब उ्मानाबाद तुळजापूर् तुळजापूर्, सावर्र्ाव, सलर्र्ाचद, ईटकळ, जळकोट, मंर्रुळ, नळदुर्ग 

डाळळब उ्मानाबाद ामू ामू. वालवड, मार्केश्वर्, अंाी, ईट 

डाळळब उ्मानाबाद परं्डा परं्डा, आसु, जवळा चन., आनाळा, सोनार्ी 

डाळळब उ्मानाबाद कळंब  कळंब, इटकूर्, येर्माळ, मोहा, चशर्ढोर्, र्ोंचवदपूर् 

डाळळब उ्मानाबाद उमर्र्ा उमर्र्ा, दाळळब, नारं्र्वाडी, मुळज, मुरुम 

डाळळब उ्मानाबाद वाशी वाशी, तेर्खेडा, पार्र्ाव 

डाळळब उ्मानाबाद लोहार्ा लोहार्ा, माकर्ी, जवेळी 

डाळळब बीड बीड 
चलबार्रे्श, नेकनूर्, पाली, बीड, नाळवडंी, म्हाळस जवळा, मांजर्सूंबा, िौसाळा, 
पेंडर्ाव, चपपंळनेर्, र्ाजुर्ी (न.)   

डाळळब बीड पाटोदा दासखेड, पाटोदा, िेर्ला, अंमळनेर्  

डाळळब बीड आष्ट्टी आष्ट्टी, टाकळळसर्, कडा, धामर्र्ाव, दौला वडर्ाव, धानोर्ा, ळपपळा 

डाळळब बीड चशरुर् (का.) चशरूर् (का.), र्ायमोह, ळततर्वर्ी 

डाळळब बीड रे्वर्ाई 
रे्वर्ाई, मादळमोही, जातेर्ाव, चसर्सदेवी, धोंडर्ाई, उमापुर्, िकलांबा, पािेर्ाव, 
तलवडा, रे्वकी 

डाळळब बीड धारूर् धारूर्, तेलर्ाव, मोहखेड 

डाळळब बीड अंबेजोर्ाई अंबेजार्ाई, लोखंडी सावर्र्ाव, पाटोदा, म. घाट नादुर्, बदापूर्. 

डाळळब बीड केज केज, यसुूफ वडर्ाव, बनसार्ोळा, होळ, हा. ळपप्री, नांदूर्घाट, वीडा 

डाळळब बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव बु. 

डाळळब बीड माजलर्ांव माजलर्ांव, रं्र्ामसला, चकट्टीआडर्ांव, तालखेड, चनत्रडु, ळददु्रड 

डाळळब बीड पर्ळी व.ै पर्ळी व.ै चसर्साळा, नार्ापुर्, धमापुर्ी, ळपपळार्ाव र्ाढे 

डाळळब पुरे् दौंड यवत, पाटस, वर्वडं, र्ावर्र्ाव, देऊळर्ाव र्ाजे, दौंड, केडर्ाव, र्ाहू. 

डाळळब पुरे् आंबेर्ाव पार्र्ाव, घोडेर्ाव, कळंब, मंिर् 

डाळळब पुरे् बार्ामती 
वडर्ाव ळनबाळकर्, उंडवडी (क.प.), सुपे, बार्ामती, माळेर्ाव बु., पर्दरे्, लोर्ी 
ाापकर्, मोर्र्ाव.  

डाळळब पुरे् जुन्नर् 
जुन्नर्, नार्ायर्र्ाव, बेल्हे, वडर्ाव आनंद, ओतूर्, र्ाजूर्, चनमर्ांवसावा, ळडर्ोरे्, 
आपटाळे   

डाळळब पुरे् इंदापुर् इंदापूर्, बावडा, चार्वर्, सर्सर्, चनमर्ाव केतकी, लोर्ीदेवकर्, काटी, अंिुरे्  
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डाळळब पुरे् पुरं्दर् (सासवड) जजुेर्ी, र्ाजवेाडी, पळर्िे, वले्हे, कंुाार्वळर्, सासवड, चावडी 

डाळळब पुरे् चशरुर् 
चशरुर्, र्ांजर्र्ाव र्र्पती, टाकळीहाजी, मलठर्, पाबळ, कोरे्र्ाव चामा, तळेर्ाव 
ढंमढेरे्, न्हावर्ा, वडर्ाव र्ासाई. 

डाळळब पुरे् हवलेी उर्ळीकांिन, िेऊर्, वाघोली 

डाळळब पुरे् खेड कनेर्सर् 

डाळळब सातार्ा कोरे्र्ाव वाठार् ्टे. 

डाळळब सातार्ा खटाव खटाव, वडूज, पुसेर्ाव, औंध, पुसे सावळी, मायनी, कातर् खटाव, बुध, चनमसोड 

डाळळब सातार्ा खंडाळा खंडाळा, लोरं्द, चशर्वळ, वाठार्,  

डाळळब सातार्ा फलटर् फलटर्, र्ाजाळे, आसु, चर्र्वी, बर्ड, आदकी (बु), तर्डर्ाव, होळ, वाठार् नीबळक 

डाळळब सातार्ा मार् दचहवड, मलवडी, माडी, र्ोंदवले(बु), म्हसवड, कुकडवाड, ळशर्र्ापूर्, वर्-मलवडी 

डाळळब सातार्ा कर्ाड मसुर्, सैदापूर् 

डाळळब वाचशम मंर्रुळपीर् मंर्रुळपीर्, आसेर्ांव, सेलूबाजार्, कवठळ, धानोर्ा, पाडीताड 

डाळळब वाचशम वाचशम पाडीआसर्ा, र्ाजर्ाव, पाडीटकमोर्, नार्ठार्ा 

डाळळब वाचशम मालेर्ाव मंुर्ळा 

डाळळब वाचशम मानोर्ा उमर्ी बु. 

डाळळब अकोला बाशीटाकळी महान 

डाळळब ळहर्ोली औंढानार्नाि औंढा ना., येहळेर्ाव, जवळा, साळर्ा 

डाळळब ळहर्ोली सेनर्ाव सेनर्ाव, आजरे्ाव, साखर्ा 
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काजू कोल्हापूर् शाहूवाडी आंबा, करं्जफेर् 

काजू कोल्हापूर् र्ाधानर्र्ी र्ाधानर्र्ी, कसबातार्ळे, र्ाशीवडे बु. 

काजू कोल्हापूर् र्र्नबावडा र्र्नबावडा, साळवर्. 

काजू कोल्हापूर् र्डळहग्लज महांर्ाव, नेसर्ी 

काजू कोल्हापूर् ादूर्र्ड कडर्ांव, कर्डवाडी, ळपपळर्ाव, कूर् 

काजू कोल्हापूर् आजर्ा आजर्ा, मचलगे्र, र्वसे 

काजू कोल्हापूर् िंदर्ड िंदर्ड, नार्नवाडी, मार्र्ांव, तुकेवाडी, हेरे्, कोवाड 

काजू र््नाचर्र्ी र््नाचर्र्ी र््नाचर्र्ी, खेडशी, पावस, जयर्ड, फर्सोप, कोतवडे, मालर्ुंड, तर्वळ, पाली 

काजू र््नाचर्र्ी मंडर्र्ड मंडर्र्ड, म्हाप्रळ, देव्हारे् 

काजू र््नाचर्र्ी दापोली दापोली, बुर्ोडी, दााोळ, आंजली, वाकवली, पालर्ड, वळेवी 

काजू र््नाचर्र्ी खेड खेड, चशशी, आंबवली, कुळवडंी, ार्रे्, लवले, धामरं्द 

काजू र््नाचर्र्ी चिपळूर् चिपळूर्, खडी, मार्गताम्हाने, र्ामपूर्, वहाळ, सावडे. आसुडे कळकवरे्, चशर्र्ाव 

काजू र््नाचर्र्ी र्ुहार्र् र्ुहार्र्, तळवली, पाटपन्हाळे, आबलोली, हेदवी 

काजू र््नाचर्र्ी संर्मेश्वर् 
कडवई, माखजर्, मुर्वड, फर्सवरे्, आंर्ोली, कोंडर्ाव, देवळे, देवरुख, 
तुळसर्ी, मााळे, फुर्ुश, तेये 

काजू र््नाचर्र्ी लांजा लांजा, ाांबेड, पुनस, साटवली, चवलवडे 

काजू र््नाचर्र्ी र्ाजापूर् र्ाजापूर्, कोंडेसौंदळ, जतैापूर्, कंुावडे, नाते, ओर्ी, पािल, सोंदळ 

काजू ळसधुदुर्ग देवर्ड देवर्ड, चशर्र्ाव, पडेल, पाटर्ाव, चमठबाव, बापडे 
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काजू ळसधुदुर्ग कर्कवली कर्कवली, फोंडा, नांदर्ाव, सांर्वे, तळेरे्, वार्दे. 

काजू ळसधुदुर्ग कुडाळ कुडाळ, कडावल, कसाल, मानर्ांव, ळपर्ोळी, वालावल 

काजू ळसधुदुर्ग मालवर् आंबेर्ी, पेंडूर्, पोईप, श्रावर्, आिर्ा, मालवर्, मसुरे् 

काजू ळसधुदुर्ग सावतंवाडी सावतंवाडी, बांधा, मधुर्ा, आजर्ाव, आंबोली 

काजू ळसधुदुर्ग दोडामार्ग तळकट, ाेडशी. 

काजू ळसधुदुर्ग वेंर्ुला वेंर्ुला, चशर्ोडा, म्हापर्, वटेोरे्. 

काजू ळसधुदुर्ग वाैववाडी वाैववाडी, येडर्ाव, ाईुबावडा 

काजू र्ायर्ड मार्र्ाव मार्र्ाव, र्ोरे्र्ाव, लोर्ारे्, चनजामपूर् 

काजू र्ायर्ड र्ोहा र्ोहा, िनेर्ा, कोलाड, नार्ोठरे् 

काजू र्ायर्ड महाड महाड, बीर्वाडी, नाते, करं्जाळी, खर्वली, तुडोल 

काजू र्ायर्ड पेर् पेर्, हमर्ापूर्, वाशी, कासू, कामाली 

काजू र्ायर्ड मुरुड मुरुड, नादर्ाव, बोली 

काजू र्ायर्ड कजगत कजगत, नेर्ळ, कडाव, कळंब, कशेळै 

काजू र्ायर्ड खालापूर् िोक, वावोशी, खोपोली 

काजू र्ायर्ड पनवले पनवले, पोयंजे, ओवळे, कनाळा, तळोजे, मोर्बे 

काजू र्ायर्ड तळा तळा, मेंढा 

काजू र्ायर्ड सुधार्ड पाली, आतोने, जांाळूपाडा 

काजू र्ायर्ड पोलादपूर् पोलादपूर्, कोंडवी, वाकर् 

काजू र्ायर्ड म्हसळा म्हसळा, खामर्ाव 

काजू र्ायर्ड श्रीवधगन श्रीवधगन, वाळवटी, बोलीपंितन 

काजू ठारे् अंबर्नाि र्ोरे्र्ाव 

काजू ठारे् शहापूर् डोळखांब, खडी 

काजू पालघर् डहार् ू कासा, सायवन  

काजू पालघर् वाडा कोने 

काजू पालघर् जव्हार् जव्हार्, साखर्शेत 

काजू पालघर् चवक्रमर्ड चवक्रमर्ड, तलवाडा 

काजू पालघर् मोखाडा मोखाडा, खोडाळा 

काजू नाचशक त्र्यंबकेश्वर् हर्सुल, वळंुेज,े त्र्यंबकेश्वर् 

काजू नाचशक सुर्र्ार्ा सुर्र्ार्ा, उंबर्ठार्, बाऱहे, बोर्र्ाव, मनखेड 

काजू नाचशक पेठ पेठ, जोर्मोडी, कोहोर् 
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केळी जळर्ांव जळर्ांव ळपप्राळा, ाोकर्, म्हसावद, नचशर्ाबाद, जळर्ाव, आसोदा 

केळी जळर्ांव ासूावळ ासुावळ, वर्र्र्ांव, कुऱहे प्र. न., ळपपळर्ांव (बु.) 

केळी जळर्ांव मुक्ताईनर्र् मुक्ताईनर्र्, अंतुली, घोडसर्ांव, कुऱहा 

केळी जळर्ांव र्ावरे् र्ावरे्, खानापूर्, ऐनपूर्, खीडी (बु.), ळनाोर्ा (बु.), चखर्ोंदा, सावदा 

केळी जळर्ांव यावल यावल, चकनर्ांव, साकळी, बामर्ोद, ाालोद, फैजपूर् 
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केळी जळर्ांव बोदवड नाडर्ांव, बोदवड, करं्जी  

केळी जळर्ांव अंमळनेर् अंमळनेर्, नर्ाव, पातोंडा, अंमळर्ाव, मार्वाड, चशरूड, ार्वस, वावडे. 

केळी जळर्ांव िोपडा िोपडा, िहाडी, अडावद, धानोर्ा प्रा., लासूर्, हातेड बु., र्ोर्र्ांवले बु. 

केळी जळर्ांव धर्र्र्ांव सोनवद, धर्र्र्ांव, साळव,े ळपप्री, िांदसर्, पाळधी 

केळी जळर्ांव एरं्डोल एरं्डोल, चर्र्र्र्ांव, उत्रार् (र्ृह), कासोदा 

केळी जळर्ांव ाडर्ांव ाडर्ांव, कजर्ांव, कोळर्ांव, आमडदे 

केळी जळर्ांव जामनेर् जामनेर्, नेर्ी, मालदाााडी, पहूर्, शेंदूर्ी, तोंडापूर्, फत्तपेूर्, वाकडी 

केळी जळर्ांव िाळीसर्ाव िाळीसर्ांव, चशर्सर्ाव, बहाळ, मेहुर्ाबारे्, हातले, तळेर्ाव, खडकी (बु.) 

केळी जळर्ांव पािोर्ा पािोर्ा, नांद्रा, नर्र्देवळा, र्ाळर्, वर्खेडी (बु.), ळपपळर्ांव 

केळी जळर्ांव पार्ोळा पार्ोळा, शेळाव,े िोर्वड, तामसवाडी, बहादर्पूर् 

केळी बुलढार्ा बुलढार्ा बुलढार्ा 

केळी बुलढार्ा मोताळा बोर्ाखेडी, मोताळा, ळपपर्ी र्वळी, ळपपळर्ांव देवी, धामनर्ांव बढे. र्ोहीर् खेड 

केळी बुलढार्ा जळर्ांव जा. जळर्ांव (जा.), जामोद 

केळी बुलढार्ा चिखली मेर्ा खु. 

केळी बुलढार्ा संग्रामपूर् बावनबीर्, सोनाळा, संग्रामपुर्, पातुडा  

केळी बुलढार्ा खामर्ांव  चहवर्खेड, काळेर्ांव, वझर्, लाखर्वाडा, चप. र्ाजा 

केळी बुलढार्ा मेहकर् डोर्र्ाव, चहर्वा आश्रम, वर्वडं, जानेफळ, ना. दत्तापूर्  

केळी नांदेड नांदेड तर्ोडा (बु.), तुप्पा, वसर्र्ी, ळलबर्ांव, चवष्ट्र्पूुर्ी 

केळी नांदेड अधापुर् अधापूर्, दााड, मालेर्ांव 

केळी नांदेड मुदखेड मुदखेड, मुर्ट, बार्ड 

केळी नांदेड हादर्ांव हादर्ांव, तामसा, मनाठा, आष्ट्टी 

केळी नांदेड लोहा शेवडी बा. 

केळी नांदेड ाोकर् ाोकर् 

केळी नांदेड देर्लूर् मर्खेल, हारे्र्ांव 

केळी नांदेड चकनवट चकनवट, बोधडी 

केळी नांदेड नायर्ाव बर्बडा 

केळी ळहर्ोली बसमत बसमत, आंबा, हयातनर्र्, चर्र्र्ांव, हट्टा, कुरं्दा, टेंारु्ी 

केळी ळहर्ोली कळमनुर्ी डोंर्र्कडा, वांर्र्ाफाटा 

केळी नंदूर्बार् नंदूर्बार् नंदूर्बाद, धानोर्ा, खोंडामळी, आष्ट्टे 

केळी नंदूर्बार् शहादा शहादा, प्रकाशा, कलसाडी, म्हसावद, ब्राम्हर्पूर्ी, वडाळी, असलोद, सारं्र्खेडा. 

केळी नंदूर्बार् नवापूर् चवसर्वाडी. 

केळी नंदूर्बार् तळोदा तळोदा, बोर्द, प्रतापपूर्. 

केळी नंदूर्बार् अक्कलकुवा अक्कलकुवा, खापर् 

केळी धुळे धुळे 
धुळे ( शहर् ), चशरुड, बोर्कंुड, आवी, सोनचर्र्, नर्ांव (बु.), फार्रे्, मुकटी, धुळे ( 
ग्रामीर् ) कुसुबा, नेर् (म.), लामकनी  
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केळी धुळे ळशदखेडा 
ळशदखेडा, चिमठारे्, शेवाळे, खलारे्, नर्डारे्, बेटावद, वषी, दोंडाईिा, चवखर्र्, 
चवर्देल. 

केळी धुळे साक्री 
साक्री, कासारे्, म्हसदी (प्रा.), दुसाने, चनजामपूर्, ब्राम्हर्वले, ळपपळनेर्, दहीवले, 
कुडाशी, उमर्पाटा. 

केळी धुळे चशर्पूर् चशर्पूर्, बोर्ाडी, अिे, जवखेडे, होळेनािे, िाळनेर्, सांर्वी  

केळी सांर्ली चमर्ज चमर्ज, मालर्ाव, सांर्ली, बुधर्ाव, कसबे- चडग्रज, कवलापुर्, आर्र् 

केळी सांर्ली कडेर्ांव कडेर्ांव, ळििर्ी 

केळी सांर्ली वाळवा 
वाळवा, पेठ, इ्लापूर्, कुर्ळप, कासेर्ांव, तांदूळवाडी, कामेर्ी, बहे, कोर्र्ांव, 
आष्ट्टा, ताकार्ी 

केळी सांर्ली पलूस पलूस, कंुडल, चालवडी, अंकलखोप 

केळी सांर्ली जत जत, डफळापूर् 

केळी सांर्ली तासर्ांव तसर्ाव, चवसापुर्, येळावी 

केळी सांर्ली खानापुर् चवटा, ााळवर्ी 

केळी सोलापूर् उत्तर् सोलापूर् चतऱहे, वडाळा, माडी 

केळी सोलापूर् दचक्षर् सोलापूर् बोर्ामर्ी, मु्ती, वळसंर्, मंदू्रप, ळविूर्, ळनबर्ी, होटर्ी 

केळी सोलापूर् बाशी 
बाशी, खांडवी, आर्ळर्ांव, पांर्र्ी, पानर्ांव, सुडी, वरै्ार्, नार्ी, उपळे दुमाला, 
र्ौडर्ांव 

केळी सोलापूर् अक्कलकोट अक्कलकोट, जऊेर्, तडवळ, कर्जर्ी, दुधनी, मैदर्र्ी, वाघदर्ी, िपळर्ांव, चकर्ी 

केळी सोलापूर् मोहोळ 
मोहोळ, नार्खेड, शेटफळ, पेनुर्, वाघोली, कामटी ( बु.), सावळेश्वर्, टाकळी 
चसकंदर् 

केळी सोलापूर् माढा माढा, दार्फळ, र्ोपळे क., म्हैसर्ांव, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, र्ांझर्ी, मोडळनब, लऊळ 

केळी सोलापूर् कर्माळा कर्माळा, जऊेर्, उमर्ड, कोटी, केतूर्, केम, अजुगननर्र्, सालस े

केळी सोलापूर् पंढर्पुर् पंढर्पूर्, ांडीशेर्ांव, ााळवर्ी, कर्कंब, पटकुर्ोली, पुळूज, िळे, तंुर्त, कासेर्ांव 

केळी सोलापूर् सांर्ोला सांर्ोला, चशवरे्, जवळा, हात्तीद, सोनंद, कोळा, नाझरे्, महुद (बु.), संरे्वाडी 

केळी सोलापूर् माळचशर्स 
माळचशर्स, इ्लामपूर्, अकलूज, लवरं्, म्हाळंूर्, चपलीव, वळेापूर्, नातेपुते, 
दहीर्ांव, सदाचशवनर्र् 

केळी सोलापूर् मंर्ळवढेा मंर्ळवढेा, बोर्ाळे, आंधळर्ाव, ाोसे, हुलजतंी, मर्वडे, मार्ापूर्.  

केळी पर्ार्ी पर्ार्ी पेडर्ाव, पर्ार्ी, जांब, ळसर्र्ापूर्, दैठर्ा, ळपर्ळी, झर्ी  

केळी पर्ार्ी रं्र्ाखेड रं्र्ाखेड, महातपुर्ी 

केळी पर्ार्ी सोनपेठ सोनपेठ, आवलर्ाव  

केळी पर्ार्ी पािर्ी पािर्ी, हादर्ाव, बााळर्ाव 

केळी पर्ार्ी मानवत मानवत, केकर्जवळा 

केळी पर्ार्ी ळजतूर् ळजतूर्, बोर्ी, सावरं्ी म्हा. 

केळी पर्ार्ी सेलु कुपटा 

केळी पुरे् दौंड यवत 

केळी पुरे् आंबेर्ाव घोडेर्ाव, कळंब, मंिर्, पार्र्ाव  

केळी पुरे् बार्ामती वडर्ाव ळनबाळकर्, बार्ामती, पर्दरे्, माळेर्ाव बु. 

केळी पुरे् जुन्नर् 
जुन्नर्, नार्ायर्र्ाव, ओतूर्, चनमर्ावसावा, बेल्हे, वडर्ाव आनंद, ळडर्ोरे्, र्ाजूर्, 
आपटाळे 
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केळी पुरे् इंदापुर् इंदापूर्, बावडा, चार्वर्, सर्सर्, चनमर्ाव केतकी, लोर्ी देवकर्, काटी, अंिुरे् 

केळी पुरे् खेड आळंदी 

केळी पुरे् हवलेी हडपसर्, ऊर्ळी कांिन, िेऊर् 

केळी पुरे् चशरुर् 
चशरुर्, र्ांजर्र्ाव र्र्पती, टाकळी हाजी, मलठर्, पाबळ, कोरे्र्ाव चामा, तळेर्ाव 
ढंमढेरे्, वडर्ाव र्ासाई, न्हावर्ा 

केळी सातार्ा कोरे्र्ाव र्चहमतपूर् 

केळी सातार्ा खटाव मायर्ी 

केळी सातार्ा वाई वाई, ओझडे, सुरुर्, धोम, पसर्र्ी, ाईुज, पािवड 

केळी सातार्ा फलटर् आसू, तर्डर्ाव, होळ 

केळी सातार्ा मार् मलवडी, वर - मलविी  

केळी सातार्ा कर्ाड कोळे, सुपने, उबं्रज  

केळी लातूर् औसा चकल्लार्ी, मातोळा 

केळी अकोला अकोट पर्ज, उमर्ा, अकोलखेड, अकोट 

केळी अकोला तेल्हार्ा तेल्हार्ा, माळेर्ाव बाजार्, चहवर्खेड, अडर्ांव (बु.) 

केळी अकोला पातुर् िान्नी 

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

केळी उ्मानाबाद तुळजापूर् ईटकळ, सावर्र्ाव, सलर्र्ा, मंर्रुळ, जळकोट, नळदुर्ग, तुळजापूर्. 

केळी उ्मानाबाद ामू ामू, वालवड, मार्केश्वर्, अंाी, ईट 

केळी उ्मानाबाद परं्डा परं्डा, आसु, जवळा चन, आनाळा, सोनार्ी 

केळी उ्मानाबाद कळंब कळंब, इटकूर्, येर्माळा, मोहा, चशर्ढोर्, र्ोंचवदपूर् 

केळी उ्मानाबाद उमर्र्ा उमर्र्ा, दाळींब, नारं्र्वाडी, मुळज, मुरुम 

केळी उ्मानाबाद वाशी वाशी, तेर्खेडा, पार्र्ाव 

केळी उ्मानाबाद लोहार्ा लोहार्ा, माकर्ी, जवेळी 

केळी कोल्हापूर् पन्हाळा कळे 

केळी कोल्हापूर् हातकरं्र्ले हातकरं्र्ले, वडर्ाव 

केळी कोल्हापूर् चशर्ोळ नांदर्ी, जयळसर्पूर् 

केळी औरं्र्ाबाद पैठर् पैठर्, लोहर्ाव, ळपपळवाडी पी..  

केळी औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् वाळूज, शेंदुर्वाडा, रं्र्ापूर् 

केळी औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सोयर्ांव, बनोटी, सावळदबार्ा 

केळी औरं्र्ाबाद कन्नड कन्नड, चिखलठार्, िापानेर्, ळििोली, करं्जखेडा, देवर्ावरं्र्ार्ी, चपशोर् 

केळी औरं्र्ाबाद चसल्लोड आमठार्ा 

केळी औरं्र्ाबाद वजैापूर् नार्मठार्,  

केळी अमर्ावती अिलपूर् अिलपूर्, पथ्रोट, पर्तवाडा, पर्सापूर् 

केळी अमर्ावती अंजनर्ाव सुजी अंजनर्ाव, ांडार्ज, चवचहर्ांव, सातेर्ांव, कापूसतळर्ी, कोकडा 

केळी अमर्ावती िांदुर् बाजार् चशर्सर्ाव कसबा, ब्राम्हर्वाडा िडी 
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केळी जालना अंबड अंबड, वडी र्ोद्री 

केळी जालना घनसावरं्ी 
चतिगपुर्ी, कंुाार् ळपपळर्ाव, घनसावरं्ी, र्ार्ीउंिेर्ाव, जामसमिग, अंतर्वली टेंाी, 
र्ांजनी 

केळी जालना जालना जालना, शेवळी नेर्, पािनवडर्ाव 

केळी जालना पर्तूर् पर्तूर्, आष्ट्टी, श्रीष्ट्टी, वाटूर्, सातोना (खु.) 

केळी जालना मंठा ढोकसाळ, तळर्ी, पांर्र्ी (र्ो.), मंठा 

केळी वधा सेलू झडशी, सेलू  

केळी बीड केज केज, हनमंत ळपपर्ी, नांदूर्घाट 

केळी बीड बीड र्ाजूर्ी ( न. ), नेकनूर्, िौसाळा 

केळी बीड चशरुर् (का.) ळततर्वनी 

केळी बीड रे्वर्ाई जातेर्ांव, धोंिराई 

केळी बीड माजलर्ांव माजलर्ांव, रं्र्ामसला, चकट्टीआडर्ांव, तालखेड, चनत्रडु, ळददु्रड 

केळी बीड अंबेजोर्ाई लोखंडी सावर्र्ांव 

केळी बीड धारूर् धारूर्, तेलर्ाव 

केळी ठारे् शहापूर् शहापूर्, चकन्हवली, वाळशद, डोळखांब, खडी 

केळी ठारे् मुर्बाड मुर्बाड, धसई, न्याहाडी, डेहर्ी, सर्ळर्ांव 

केळी ठारे् कल्यार् चटटवाळा, निगाव 

केळी ठारे् चावडंी चावडंी -1, चावडंी - 2, पडघा, आनर्ाव, चदघाशी, खार्बाव 

केळी ठारे् अंबर्नाि बदलापूर्, र्ोरे्र्ांव, कंुााली, अंबर्नाि 

केळी पालघर् पालघर् पालघर्, बोईसर्, तार्ापूर्, मनोर्, सफाळे, आर्र्वाडी 

केळी पालघर् डहार् ू डहार्,ू ळििर्ी, सायवन, कासा, मल्यार् 

केळी पालघर् वसई वसई, चवर्ार्, माचनकपूर्, चनमगळ, आर्ाशी, मांडवी 

केळी पालघर् वाडा वाडा, कंिाड, कोने, कुडूस 

केळी पालघर् जव्हार् जव्हार्, साखर्शेत 

केळी पालघर् चवक्रमर्ड चवक्रमर्ड, तलवाडा 

केळी अहमदनर्र् कजगत कजगत, र्ाचशन, ाांबोर्ा, कोंाळी, चमर्जर्ाव, माचह. 

केळी अहमदनर्र् शेवर्ांव एरं्डर्ाव, िापडर्ाव, ाातकुडर्ाव 

केळी अहमदनर्र् नेवासा नेवासा खु., कुकाना, िांदा, वडाळा ब., नेवासा बु., सलाबदपुर्, सोनई 

केळी र््नार्ीर्ी चिपळूर् कळकवरे् 

केळी ळसधुदुर्ग सावतंवाडी बांदा, मडुर्ा 

केळी ळसधुदुर्ग दोडामार्ग तळकट, ाेडसी 

केळी यवतमाळ उमर्खेड उमर्खेड 

केळी यवतमाळ महार्ांव महार्ांव, मोर्ि 

केळी यवतमाळ पुसद जांब बाजार् 

7 संत्रा अकोला बाशीटाकळी र्ाजदंा 
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संत्रा अकोला मुतीजापूर् कुरूम, हातर्ाव, ळनाा 

संत्रा अकोला अकोट अकोट, उमर्ा, पर्ज, अकोलखेड 

संत्रा अकोला तेल्हार्ा अडर्ाव (बु.), तेल्हार्ा, चहवर्खेड 

संत्रा अकोला पातुर् पातूर्, आलेर्ांव, बााळुर्ाव 

संत्रा अमर्ावती अमर्ावती अमर्ावती, वडाळी, बडनेर्ा, नवसार्ी, डवर्र्ांव, माहूली जहाचर्र्, नांदर्ाव पेठ. 

संत्रा अमर्ावती ाातकुली ळनाा. 

संत्रा अमर्ावती िांदुर् रे्ल्व े िांदूर् रे्ल्व,े पळसखेड, घुईखेड, आमला चवश्वेश्वर्, सातेफळ 

संत्रा अमर्ावती धामर्र्ांव रे्ल्व े
धामर्र्ाव रे्ल्व,े ळिर्ोली, ाातकुली, अंजनळसर्ी, मंर्रुळ द्तचर्र्, दत्तापूर्, 
तळेर्ाव दशासर् 

संत्रा अमर्ावती नांदर्ाव खंडेश्वर् 
नांदर्ाव खंडेश्वर्, दााा, चशवर्ी र्., मंर्रुळ िव्हाळा, पापळ, लोर्ी, धानोर्ा रु्र्व, 
माहूलीिोर् 

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

संत्रा अमर्ावती वरुड वरुड, बेनोदा, पुसला, वाठोडा, लोर्ी, शेंदूर्जना घाट, र्ाजोर्ा बाजार् 

संत्रा अमर्ावती चतवसा चतवसा, मोझर्ी, वऱहा, कुऱहा वर्खेड 

संत्रा अमर्ावती िांदुर् बाजार् 
िांदूर् बाजार्, ब्राम्हर्वाडा िडी, बेलोर्ा, कर्जर्ाव, चशर्सर्ाव कसबा, तळेर्ाव 
मोहना, आसेर्ाव पुर्ा 

संत्रा अमर्ावती अिलपूर् अिलपूर्, र्ासेर्ाव, असदपूर्, पर्सापूर्, पथ्रोट, पर्तवाडा 

संत्रा अमर्ावती चिखलदर्ा चिखलदर्ा, सेमाडोह, टेंारू्सोडा 

संत्रा अमर्ावती अंजनर्ाव सुजी अंजनर्ाव, ांडार्ज, चवहीर्ांव, सातेर्ांव, कापूसतळर्ी, कोकडा 

संत्रा बुलढार्ा मेहकर् डोनर्ांव, चहवर्ा आश्रम, मेहकर्, जानेफळ, शे. देशमुख. ना. दत्तापुर् 

संत्रा बुलढार्ा लोर्ार् बीबी, अंजनी खुदग, सुलतानपूर्, लोर्ार्, चहर्दव 

संत्रा बुलढार्ा खामर्ांव आडर्ाव, लाखनवाडा, काळेर्ांव, वझर्, चहवर्खेड 

संत्रा बुलढार्ा संग्रामपूर् सोनाळा, बावनबीर्, संग्रामपुर् 

संत्रा बुलढार्ा ळसदखेड र्ाजा सेंदुर्जन, साखर्खेडा, मलकापुर् पांग्रा 

संत्रा बुलढार्ा देऊळर्ांव र्ाजा अंढेर्ा, दे. माही.  

संत्रा बुलढार्ा जळर्ांव जा. जामोद 

संत्रा यवतमाळ कळंब कळंब, कोठा, सावर्र्ाव, जोडमोहा, ळपपळर्ाव  

संत्रा यवतमाळ र्ाळेर्ाव र्ाळेर्ाव, झाडर्ाव. 

संत्रा यवतमाळ पुसद पुसद, जांबबाजार्, वरुड 

संत्रा यवतमाळ उमर्खेड उमर्खेड, मुळावा, ढार्की, चवडुळ, िातार्ी 

संत्रा यवतमाळ महार्ांव मोर्त, र्ुंज, काळी (दौ). 

संत्रा यवतमाळ चदग्रस चदग्रस, कालर्ाव, चतवर्ी, तूपटाकळी. 

संत्रा यवतमाळ दार्व्हा दार्व्हा, महार्ांव 

संत्रा यवतमाळ नेर् माचर्कवाडा, वटफळी, चशर्सर्ांव, मालखेड  

संत्रा यवतमाळ आनी आनी, जवळा. 

संत्रा यवतमाळ बााळुर्ाव घार्पळ 
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संत्रा वधा आवी आवी, र्ोहना, खर्ांर्र्ा, वाठोडा. 

संत्रा वधा कारं्जा कारं्जा, ठारे्र्ाव, सार्वाडी, कन्नमवार्ग्राम 

संत्रा वधा आष्ट्टी आष्ट्टी, तळेर्ाव, साहूर् 

संत्रा वाचशम वाचशम वाचशम, अर्ळशर्, केकतउमर्ा, पाडीआसर्ा, र्ाजर्ाव  

संत्रा वाचशम चर्सोड चर्सोड, केनवड, ार्जहार्ीर्, चर्ठद.  

संत्रा वाचशम मालेर्ाव मालेर्ाव, मंुर्ळा, करं्जी, चकन्हीर्ाजा, चशर्पूर्, िांडस, मेडसी 

संत्रा वाचशम मंर्रुळपीर् मंर्रुळपीर्, शेलुबाजार्, पोटी, कवठळ, धानोर्ा, पाडीताड 

संत्रा वाचशम मानोर्ा मानोर्ा, चर्र्ोली, उमर्ी बु., कुपटा 

संत्रा वाचशम कारं्जा कारं्जा, उंबडा बाजार्, कामर्र्ाव, धनज बु., पोहा, चहवर्ालाहे, येवता 

संत्रा नार्पूर् नार्पूर् सोनेर्ाव (लोधी ), वाडी, बोर्ी, र्ोधर्ी 

संत्रा नार्पूर् कामठी कामठी, वडोदा. 

संत्रा नार्पूर् ळहर्र्ा ळहर्र्ा, कान्होलीिार्ा, आडेर्ाव, र्ुमर्ांव, टाकळघाट. 

संत्रा नार्पूर् र्ामटेक देवलापार्, र्ामटेक, मुसेवाडी 

संत्रा नार्पूर् पार्चशवर्ी पार्चशवर्ी, नवरे्ाव खैर्ी, आमडी, कन्हान 

संत्रा नार्पूर् काटोल काटोल, पार्डळशर्ा, येनवा, मेटपांजर्ा, चर्धोर्ा, कोंढाळी. 

संत्रा नार्पूर् नर्खेड नर्खेड, मोवाड, सावर्र्ाव, चाष्ट्र्रू्, जलालखेडा, मेंढला. 

संत्रा नार्पूर् सावनेर् सावनेर्, पाटर् सावरं्ी, केळवद, खापा, िढेर्ाव. 

संत्रा नार्पूर् कळमेश्वर् कळमेश्वर्, धापेवाडा, मोहपा, तेलकामठी. 

संत्रा नार्पूर् उमरे्ड पािर्ाव, हेवती, कुही. 

संत्रा नार्पूर् चावापूर् चावापूर्, कार्र्ांव . मालेवाडा   

संत्रा नार्पूर् कुही चततुर्. 

संत्रा अहमदनर्र् र्ाहुर्ी वांबोर्ी  

संत्रा अहमदनर्र् नर्र् कापुर्वाडी, केडर्ाव, ळार्ार्, नार्ापुर्, जऊेर्, ळििोडी, वाकळी, िास, रुईित्तीसी 

संत्रा अहमदनर्र् पार्नेर् वाडेर्व्हार्, चनघोज, ााळवर्ी 

संत्रा अहमदनर्र् श्रीर्ोंदा बेलवडंी, चिाळा, दैवदैठर्, कोळर्ाव 

संत्रा अहमदनर्र् कजगत चमर्जर्ाव 

संत्रा अहमदनर्र् नेवासा िांदा, घोडेर्ांव, नेवासा खु., नेवासा बु., सलाबदपुर्, कुकार्ा, वडाळा ब. 

संत्रा अहमदनर्र् पािडी करं्जी, पािडी, माचर्कदौंडी, चमर्ी, टाकळीमानुर्, कोर्डर्ाव 

संत्रा अहमदनर्र् शेवर्ांव एरं्डर्ाव, ढोर्जळर्ाव 

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

संत्रा ळहर्ोली औंढानार्नाि औंढानार्नाि, जवळाबाजार्, साळर्ा, येहळेर्ाव 
संत्रा ळहर्ोली सेनर्ाव र्ोरे्र्ाव, आजरे्ाव, हट्टा, साखर्ा, सेनर्ाव, पानकनेर्र्ाव 
संत्रा ळहर्ोली कळमनुर्ी कळमनुर्ी, वाकोडी, नांदापूर्, आखाडाबाळापुर्, डोंर्र्कडा, वारं्र्ाफाटा 

संत्रा ळहर्ोली बसमत हायतनर्र्, चर्र्र्ाव, हट्टा, टेंानुी, अंबा, बसमत, करंुदा 

संत्रा पर्ार्ी पर्ार्ी जांब 
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संत्रा पर्ार्ी पुर्ा पुर्ा, का्नेश्वर् 

संत्रा पर्ार्ी मानवत मानवत 

संत्रा पर्ार्ी ळजतूर् ळजतूर्, बोर्ी, सावरं्ी म्हा., आडर्ाव 

संत्रा पर्ार्ी सेलु कुपटा 

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

संत्रा पुरे् चशरुर् चशरूर्, र्ाजर्र्ाव र्र्पती, टाकळी हाजी, मलठर्, न्हावर्ा, पाबळ, तळेर्ाव ढमढेरे् 

संत्रा जालना पर्तूर् आष्ट्टी, श्रीष्ट्टी, सातोना खु. 
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आंबा नाचशक ळदडोर्ी ळदडोर्ी, उमर्ाळे, ननाशी, कोळशबे, वर्ी.   

आंबा नाचशक त्र्यंबकेश्वर् त्र्यंबकेश्वर्, वळंूेज,े हर्सलू.  

आंबा नाचशक पेठ पेठ, जोर्मोडी, कोहोर्.  

आंबा नाचशक सुर्र्ार्ा सर्र्ार्ा, उंबर्ठार्ा, बा-हे, बोर्र्ांव, मनखेड.  

आंबा नाचशक नाचशक पािडी, मखमलाबाद, माडसांर्वी, सातपुर्, चर्र्र्ारे् 

आंबा नाचशक चसन्नर् चसन्नर्, डुबेरे्, शहा, देवपुर् 

आंबा नाचशक कळवर् अाोर्ा 

आंबा बीड बीड 
बीड, पाली, नाळवडंी, ळपपळनेर्, म्हाळसजवळा, पेडर्ांव, र्ाजुर्ी ( न.), मांजर्सुंबा, 
नेकनूर्, िौसाळा, र्ाजुर्ी (न.), ळलबार्रे्श 

आंबा बीड पाटोदा िेर्ला, अंमळनेर्, दासखेड, पाटोदा 

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

आंबा बीड केज केज, होळ, यसुुफ वडर्ाव, बनसार्ोळा, हा. ळपपर्ी, नांदुर्घाट, चवडा. 

आंबा बीड चशरुर् (का.) चशरुर् (का.), र्ायमोहा, ळततर्वनी  

आंबा बीड अंबेजोर्ाई लोंखडी सावर्र्ांव, बदापूर्, घाटनांदुर्, पाटोदा म, अंबेजोर्ाई 

आंबा बीड माजलर्ांव माजलर्ांव, रं्र्ामसला, ळददु्रड, चनत्रडु, तालखेड, चकट्टी आडर्ाव  

आंबा बीड रे्वर्ाई रे्वर्ाई, िंकलांबा, मादळमोही, पािेर्ाव, तलवडा, रे्वकी 

आंबा बीड धारूर् धारूर्, मोहखेड, तेलर्ाव 

आंबा बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव (बु.) 

आंबा बीड पर्ळी व.ै पर्ळी (व.ै), चसर्साळा, नार्ापुर्, धमापुर्ी, ळपपळर्ाव र्ाढे 

आंबा सोलापूर् उत्तर् सोलापूर् चतऱहे, वडाळा, माडी, उ.सोलापूर्, शेळर्ी 

आंबा सोलापूर् दचक्षर् सोलापूर् बोर्ामर्ी, मु्ती, वळसंर्, मंदू्रप, ळविूर्, ळनबर्ी, होटर्ी 

आंबा सोलापूर् बाशी 
बाशी, खांडवी, आर्ळर्ांव, पांर्र्ी, पानर्ांव, सुडी, वरै्ार्, नार्ी, उपळे दुमाला, 
र्ौडर्ांव 

आंबा सोलापूर् अक्कलकोट अक्कलकोट, जऊेर्, तडवळ, कर्जर्ी, दुधनी, मैदर्र्ी, वाघदर्ी, िपळर्ांव, चकर्ी 

आंबा सोलापूर् मोहोळ 
मोहोळ, नार्खेड, शेटफळ, पेनुर्, वाघोली, कामटी ( बु.), सावळेश्वर्, टाकळी 
चसकंदर् 

आंबा सोलापूर् माढा माढा, दार्फळ, र्ोपळे क., म्हैसर्ांव, कुडुगवाडी, टेंारू्ी, र्ांझर्ी, मोडळनब, लऊळ 

आंबा सोलापूर् कर्माळा कर्माळा, जऊेर्, उमर्ड, कोटी, केतूर्, केम, अजुगननर्र्, सालस े

आंबा सोलापूर् पंढर्पुर् पंढर्पूर्, ांडीशेर्ांव, ााळवर्ी, कर्कंब, पटकुर्ोली, पुळूज, िळे, तंुर्त, कासेर्ांव 
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आंबा सोलापूर् सांर्ोला सांर्ोला, चशवरे्, जवळा, हात्तीद, सोनंद, कोळा, नाझर्ा, महुद (बु.), संरे्वाडी 

आंबा सोलापूर् माळचशर्स 
माळचशर्स, इ्लामपूर्, अकलूज, लवरं्, म्हाळंूर्, चपलीव, वळेापूर्, नातेपुते, 
दहीर्ांव, सदाचशवनर्र् 

आंबा सोलापूर् मंर्ळवढेा मंर्ळवढेा, बोर्ाळे, आंधळर्ाव, ाोसे, हुलजतंी, मर्वडे, मार्ापूर्.  

आंबा अहमदनर्र् अहमदनर्र् कापूर्वाडी, वाळकी 

आंबा अहमदनर्र् पार्नेर् पार्नेर्, ााळवर्ी, वाडेर्व्हार्, सुपा, टाकळीढोकेश्ववर्, पळशी 

आंबा अहमदनर्र् श्रीर्ोंदा बेलवडंी, श्रीर्ोंदा 

आंबा अहमदनर्र् जामखेड जामखेड, अर्र्र्ांव, नान्नज, नायर्ाव, खडा 

आंबा अहमदनर्र् शेवर्ांव बोधेर्ांव, िापडर्ांव, ाातकुडर्ाव, शेवर्ाव, ढोर्जळर्ाव 

आंबा अहमदनर्र् पािडी पािडी, माचर्कदौन्डी, टाकळीमानुर्, कोर्डर्ांव, करं्जी, चमर्ी 

आंबा अहमदनर्र् नेवासा नेवासा (बु.), नेवासा(खु.), सलाबतपरू्, िांदा, कुकार्ा, घोडेर्ाव, वडाळा ब. 

आंबा अहमदनर्र् श्रीर्ामपूर् श्रीर्ामपूर्, टाकळीाान, बेलापूर्, उंदीर्र्ाव   

आंबा अहमदनर्र् कोपर्र्ाव र्वदें, कोपर्र्ाव, दहेर्ाव बोलका, सुरे्र्ाव, पोहेर्ाव 

आंबा अहमदनर्र् कजगत कजगत, र्ाचशन, ाांबोर्ा, कोंाळी, चमर्जर्ाव, माचह. 

आंबा अहमदनर्र् र्ाहुर्ी वांबोर्ी, देवळाली प्र., सात्रळ, ताहार्ाबाद, र्ाहुर्ी 

आंबा अहमदनर्र् र्ाहाता बााळेश्वर् 

आंबा औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद िौका, कांिनवाडी, चित्तळेपपळर्ाव, कर्माड, लाडसावगंी, चिखलठार्ा, हर्सूल 

आंबा औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री, आळंद, वडोदबाजार्, चपर्बावडा 

आंबा औरं्र्ाबाद पैठर् पैठर्, ळपपळवाडी पी., बालानर्र्, लोहर्ाव, नांदर्, ढोर्कीन, बीडकीन 

आंबा औरं्र्ाबाद वजैापूर् वजैापूर्, खंडाळा, लाडर्ांव, लोर्ी (खु), महालर्ाव, चशऊर्, बोर्सर् 

आंबा औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् रं्र्ापुर्, तुर्काबाद, मांजर्ी, शेंदुर्वाडा, डोंनर्ाव स, चस.वडर्ाव 

आंबा औरं्र्ाबाद खुलदाबाद वरेुळ, बाजार्सावरं्ी, सुलतानपूर्.  

आंबा औरं्र्ाबाद चसल्लोड बोर्र्ाव बा, अळजठा, आंाई, आमठार्ा, र्ोळेर्ाव, चसल्लोड 

आंबा औरं्र्ाबाद कन्नड िापानेर्, चपशोर्, ळििोली, चिकलठार्ा, नािनवले, कर्जखेडा, कन्नड 

आंबा जालना जालना वाघुळ (जा.), र्ामनर्र्, शेवळी, पािन वडर्ाव, जालना ग्राचमर्, नेर्, जालना(श) 

आंबा जालना बदनापूर् शेलर्ांव, दाााडी, बावरे्पांर्र्ी, र्ोषर्र्ाव, बदनापूर् 

आंबा जालना मंठा ढोकसाळ, तळर्ी, पांर्र्ी (र्ो.), मंठा 

आंबा जालना ाोकर्दन 
ाोकर्दन, र्ाजूर्, ळपपळर्ाव (रे्.), हसनाबाद, आन्वा, चसपोर्ा (बा.), धावडा, 
केदार्खेडा,  

आंबा जालना घनसावरं्ी घनसावरं्ी, चतिगपुर्ी, कंुाार्ळपपळर्ाव, र्ार्ीउिेर्ांव, अंतर्वली टेंाी 

आंबा जालना अंबड अंबड, वडीग्रोदी, धनर्र् ळपपर्ी, जामखेड, र्ोचहलार्ड, सुखापूर्ी 

आंबा जालना पर्तूर् आष्ट्टी, श्रीष्ट्टी, पर्तुर्, वाटुर्, सातोना. 

आंबा जालना जाफ्रर्ाबाद टेंारु्ी, कंुाार्झर्ी, वरुड (बु.), जाफ्रर्ाबाद, माहोर्ा 

आंबा लातूर् लातूर् 
बााळर्ाव, लातूर्, हर्र्ूळ (बु.), कासार् खेडा, र्ातेर्ाव, तांदुळजा, ळििोली (बु.), 
मुरुड, कन्हेर्ी 

आंबा लातूर् रे्र्ापूर् पानर्ांव, कारे्पूर्, रे्र्ापूर्, पोहरे्र्ांव, पळशी 
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आंबा लातूर् औसा औसा, लामजना, चकचनिोट, मातोळा, ाादा, बेलकंुड, चकल्लार्ी, उजनी 

आंबा लातूर् अहमदपूर् अहमदपूर्, कीनर्ाव, आंधोर्ी, चशरुर् ताजबंद, हाडोळती 

आंबा लातूर् िाकूर् िाकूर्, शेळर्ाव, नळेर्ाव, वडवळ नार्नाि, झर्ी (बु.), आष्ट्टा 

आंबा लातूर् जळकोट जळकोट, घोन्सी 

आंबा लातूर् चनलंर्ा 
चनलंर्ा, पार्ळििोली, आंबुलर्ा (बु.), कासार्चसर्सी, मदनसुर्ी, और्ादशहाजानी, 
कासार् बालकंुदा, हलर्र्ा, चनटूर्, ातूमुर्ळी 

आंबा लातूर् देवर्ी देवर्ी, वलांडी, बोर्ोळ 

आंबा लातूर् चश. अनंतपाळ चशरुर्अनंतपाळ, साकोळ  

आंबा लातूर् उदर्ीर् हेर्, देवजगन, नळर्ीर्, नार्लर्ाव. उदर्ीर्, मोघा, वाढवर्ा बु., तोंडार्  

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

आंबा उ्मानाबाद तुळजापूर् ईटकळ, सावर्र्ाव, सलर्र्ा, मंर्रुळ, जळकोट, नळदुर्ग, तुळजापूर्. 

आंबा उ्मानाबाद ामू ामू, वालवड, मार्केश्वर्, अंाी, ईट 

आंबा उ्मानाबाद परं्डा परं्डा, आसु, जवळा चन, अनाळा, सोनार्ी 

आंबा उ्मानाबाद कळंब कळंब, इटकूर्, येर्माळा, मोहा, चशर्ढोर्, र्ोंचवदपूर् 

आंबा उ्मानाबाद उमर्र्ा उमर्र्ा, दाळींब, नारं्र्वाडी, मुळज, मुरुम 

आंबा उ्मानाबाद वाशी वाशी, तेर्खेडा, पार्र्ाव 

आंबा उ्मानाबाद लोहार्ा लोहार्ा, माकर्ी, जवेळी 

आंबा सांर्ली चमर्ज चमर्ज, मालर्ाव, आर्र्, कवलापुर् 

आंबा सांर्ली चशर्ाळा चशर्ाळा, कोकरुड, चशर्सी, सार्ाव, मांर्ले, िर्र् 

आंबा सांर्ली वाळवा िीकुडा 

आंबा सांर्ली आटपाडी आटपाडी, चदघंिी, खर्सुंडी 

आंबा सांर्ली पलूस पलूस 

आंबा सांर्ली जत जत, उमदी, माडग्याळ, शेर्ांव 

आंबा सांर्ली तासर्ांव तासर्ांव, सावळज, मरे्र्ाजूर्ी, चवसापूर्, येळावी, मांजडे 

आंबा सांर्ली खानापुर् खानापूर्, चवटा, लेंर्रे्, ााळवर्ी, करं्ज े 

आंबा सांर्ली कडेर्ाव कडेर्ाव, नेवर्ी, वांर्ी, ळििर्ी 

आंबा पुरे् दौंड र्ावर्र्ाव 

आंबा पुरे् आंबेर्ाव घोडेर्ाव, आंबेर्ाव, कळंब, मंिर्, पार्र्ाव 

आंबा पुरे् ाोर् चककवी, वळूे, ाोर्, ाोलावडे, आंबवडे, संर्मनेर्, नसर्ापुर्, चनर्ुडघर् 

आंबा पुरे् जुन्नर् 
जुन्नर्, नार्ायर्र्ाव, आपटाळे, वडर्ाव आनंद, बेल्हे, र्ाजुर्, ळडर्ोरे्, चनमर्ावसावा, 
ओतूर् 

आंबा पुरे् मावळ वडर्ाव, खडकाळा, तळेर्ाव दाााडे, चशवरे् 

आंबा पुरे् खेड 
िाकर्, र्ाजर्ुरुनर्र्, कनेर्सर्, वाडा, कुडे बु., कडूस, पाईट, ळपपळर्ाव तफे खेड, 
आळंदी 

आंबा पुरे् हवलेी खेडचशवापूर्, खडकवासला, ाोसर्ी, कोिरुड, िेऊर् 

आंबा पुरे् चशरुर् 
चशरुर्, र्ांजर्र्ाव र्र्पती, टाकळी हाजी, मलठर्, पाबळ, कोरे्र्ाव चामा, तळेर्ाव 
ढंमढेरे्, वडर्ाव र्ासाई, न्हावर्ा 
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आंबा पुरे् वले्हा  वले्हा, पानशेत, आंबवरे्, ळवझर् 

आंबा पुरे् मुळशी पौड, माले, िेर्र्ाव, घोटावडे, मुठा, चपरं्र्ुट 

आंबा पुरे् बार्ामती बार्ामती, माळेर्ाव बु., पंधरे्, वडर्ांव चन.. 

आंबा पुरे् इंदापुर् चार्वर्, लोर्ीदेवकर्, बावडा, चनमर्ांव केतकी, अंिुरे्, काटी 

आंबा पुरे् सासवड (पुरं्दर्) चावडी, सासवड 

आंबा कोल्हापूर् पन्हाळा कोडोली, बार्जारु्ांव, कळे 

आंबा कोल्हापूर् र्ाधानर्र्ी आवळी (बु.), कसबा तार्ळे, र्ाधानर्र्ी, सर्वडे, कसबावाळवे, र्ाशीवडे (बु.) 

आंबा कोल्हापूर् ादुर्र्ड ळपपळर्ाव, कडर्ांव, कर्डवाडी 

आंबा कोल्हापूर् र्डळहग्लज र्डळहग्लज, महार्ांव, नेसर्ी 

आंबा कोल्हापूर् िंदर्ड कोवाडा 

आंबा नंदुर्बार् नवापूर् नवापूर्, चवसर्वाडी 

आंबा नंदुर्बार् अक्कलकुवा अक्कलकुवा, खापर्, मोर्बा, मोलर्ी, दाब, वळफळी 

आंबा नंदुर्बार् तळोदा प्रतापपूर् 

आंबा नंदुर्बार् अक्रार्ी र्ोषमाळ, िुलवड, खंुटामोडी, तोर्र्माळ. 

आंबा बुलढार्ा ळसदखेड र्ाजा ळसदखेड र्ाजा 

आंबा जळर्ांव जळर्ांव जळर्ाव, आसोदा, म्हासावद 

आंबा जळर्ांव जामनेर् जामनेर्, नेर्ी, मालदाााडी, पहूर्, शेदूर्ी, तोंडापुर्, फत्तपेुर्, वाकडी 

आंबा जळर्ांव िाळीसर्ाव मेहूर्बारे्, िाळीसर्ाव, चशर्सर्ाव, बहाळ, हातल,े खडकी बु. तळेर्ाव  

आंबा जळर्ांव पािोर्ा पािोर्ा 

आंबा जळर्ांव िोपडा हातेड 

आंबा जळर्ांव धर्र्र्ाव धर्र्र्ाव, पाळधी 

आंबा पर्ार्ी पर्ार्ी जांब, ळपर्ळी, दैठर्ा 

आंबा पर्ार्ी पुर्ा का्नेश्वर्, िुडवा, चलमला 

आंबा पर्ार्ी मानवत मानवत, केकर्जवळा 

आंबा पर्ार्ी सोनपेठ सोनपेठ, आवलर्ाव 

आंबा पर्ार्ी ळजतूर् बोर्ी 

आंबा नांदेड अधापुर् मालेर्ाव, दााड 

आंबा नांदेड मुखेड मुक्रमाबाद 

आंबा ठारे् अंबर्नाि अंबर्नाि, बदलापुर्, र्ोरे्र्ाव, कुााली 

आंबा ठारे् शहापूर् शहापूर्, चकन्हवली, वाळशद, डोळखांब, खडी 

आंबा ठारे् चावडंी आनर्ाव, पडघा, चदघाशी, खार्बाव 

आंबा ठारे् मुर्बाड मुर्बाड, धसई, न्याहाडी, देहर्ी, सर्ळर्ाव 

आंबा ठारे् कल्यार् चटटवाळा, नडर्ाव 

आंबा पालघर् पालघर् पालघर्, बोईसर्, तार्ापुर्, सफाळा, आर्र्वाडी, मनोर् 

आंबा पालघर् डहार् ू डहार्,ू ळििर्ी, मल्यार्, सायवन, कासा 
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आंबा पालघर् वसई वसई, चवर्ार्, माचनकपूर्, चनमगळ, आर्ाशी, मांडचव 

आंबा पालघर् वाडा वाडा कंिाड, कुडूस, कोने 

आंबा पालघर् तलासर्ी तलासर्ी, झर्ी 

आंबा पालघर् चवक्रमर्ड चवक्रमर्ड, तलवाडा 

आंबा पालघर् जव्हार् जव्हार्, साखर्खेत 

आंबा पालघर् मोखाडा मोखाडा, खोडाळा 

आंबा र््नाचर्र्ी र््नाचर्र्ी र््नाचर्र्ी, खेडशी, पावस, जयर्ड, फर्सोप, कोतवडे, मालर्ुंड, पाली, तर्वळ 

आंबा र््नाचर्र्ी मंडर्र्ड म्हाप्रळ, मंडर्र्ड, देव्हारे् 

आंबा र््नाचर्र्ी दापोली दापोली, बुर्ोडी, दााोळ, आंजले, वाकवली, वळेवी, पालर्ड  

आंबा र््नाचर्र्ी र्ाजापूर् जतैापूर्, कुावडे, नाते, र्ाजापुर्, कोंडाव ेतफे सौंदळ, ओर्ी, पािळ, सोंदळ 

आंबा र््नाचर्र्ी र्ुहार्र् र्ुहार्र्, हेदवी, तळावली, पाटान्हाळे, आबलोली,  

आंबा र््नाचर्र्ी संर्मेश्वर् 
मााळे, फंुर्ुस, तये, कदवई, माखजन, मुर्डव, फर्सवरे्, आंर्वली, कोंडर्ाव, 
देवळे, देवरुख, तुळसर्ी 

आंबा र््नाचर्र्ी लांजा लांजा, ााबेड, पुनस, साटवली, चवलवडे 

आंबा र््नाचर्र्ी खेड खेड, चशशी, आंबवली, कुळवडंी, ार्रे्, लवले, धामरं्द 

आंबा र््नाचर्र्ी चिपळूर् चिपळूर्, खेडी, मार्गताम्हरे्, र्ामपूर्, वहाळ, सावडे, आसुडे, कळकवरे्, चशर्र्ाव.  

आंबा ळसधूदुर्ग देवर्ड देवर्ड, पडेल, पाटर्ाव, चमठबाव, बापडे, चशर्र्ाव 

आंबा ळसधूदुर्ग कुडाळ वालावल, कुडाळ, कडावल, कसाल, मार्र्ांव, ळपर्ुळी 

आंबा ळसधूदुर्ग मालवर् आंबेर्ी, पेंदूर्, पोईप, श्रावर्, आिर्ा, मालवर्, मसुरे् 

आंबा ळसधूदुर्ग सावतंवाडी आजर्ाव, सावतंवाडी, बांदा, मडूर्ा, आंबोली 

आंबा ळसधूदुर्ग वेंर्ुला वेंर्ुला, चशर्ोडा, म्हापर्, वटेोरे् 

आंबा ळसधूदुर्ग कर्कवली कर्कवली, फोंडा, नांदर्ाव, सांर्वे, तळेरे्, वाघाडे,  

आंबा ळसधूदुर्ग दोडामार्ग तळकट, ाेडशी 

आंबा ळसधूदुर्ग वाैववाडी वाैववाडी, येडर्ाव, ाईुबावडा 

आंबा र्ायर्ड अचलबार् अचलबार्, पोयनाड, चकचहम, सार्ळ, िौल, िर्ी, र्ामर्ाज 

आंबा र्ायर्ड श्रीवधगन श्रीवधगन, वाळवटी, बोलीपंितन 

आंबा र्ायर्ड पेर् हमर्ापूर्, वाशी, पेर्, कासू, कामाली 

आंबा र्ायर्ड उर्न उर्न, कोप्रोली, जासई 

आंबा र्ायर्ड मार्र्ाव मार्र्ाव, इंदापूर्, र्ोरे्र्ाव, लोरे्रे्, चनजामपूर् 

आंबा र्ायर्ड र्ोहा र्ोहा, िनेर्ा, नार्ोठरे्, कोलाड 

आंबा र्ायर्ड महाड महाड, बीर्वाडी, नाते, करं्जाडी, खर्वली, तुडील 

आंबा र्ायर्ड पेर् पेर्, कासू, कामाली 

आंबा र्ायर्ड कजगत कजगत, नेर्ळ, कडाव, कळंब, कशेळे 

आंबा र्ायर्ड खालापूर् िौक, वावोशी, खोपोली 

आंबा र्ायर्ड पनवले पनवले, पोयंजे, ओवळे, कनाळा, तळोजे, मोर्बे 
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आंबा र्ायर्ड तळा तळा, मेढ 

आंबा र्ायर्ड सुधार्ड पाली, आतोने, जांाळूपाडा 

आंबा र्ायर्ड पोलादपूर् पोलादपूर्, कोंडवी, वाकर् 

आंबा र्ायर्ड म्हसळा म्हसळा, खामर्ाव.  

आंबा धुळे चशर्पूर् चशर्पूर्, बोर्ाडी, अिे, होळनांिे 

आंबा धुळे साक्री उमर्पाटा, कुडाशी 

आंबा वाचशम वाचशम केकतउमर्ा, र्ाजर्ाव 

आंबा वाचशम मानोर्ा मानोर्ा 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.२०२/10-अे 

सहपत्र-2 
पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 

समाचवष्ट्ठ चजल्हे :  अहमदनर्र्,  अमर्ावती, नार्परू्, वधा, यवतमाळ, अकोला, बलुढार्ा, ळहर्ोली, वाचशम, बीड,   
                            पर्ार्ी, परेु्, जालना.  (एकूर् चजल्हे-13) 
चपक : सतं्रा (आचंबया बहार्). 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे. 
फळचपकाि ेनाव हवामान धोका व कालावधी प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रती हेक्टर् रु) 

संत्रा 
(आचंबया बहार्) 

1) अवेळी पाऊस  
 चद.1 चडसेंबर्,2019  ते 15 जानेवार्ी, 

2020 

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

2) कमी तापमान  
चद. 16 जानेवार्ी, 2020 ते 28 

फेब्रुवार्ी, 2020 

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

3) जादा तापमान  
चद. 1 मािग, 2020 ते 31 मािग, 2020. 

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

4) जादा तापमान  
चद. 1 एचप्रल, 2020 ते 31 मे, 2020 

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

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी   77000 
र्ार्पीट  चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु.  

चद. 1 जानेवार्ी 2020 ते 30 एचप्रल 2020 25,667 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या 
मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर् नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचत हे.) 77000+25667 =  1,02,667 
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सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  अमर्ावती, बीड, ळहर्ोली, नांदेड, औरं्र्ाबाद, जालना, नार्परू्, वधा, अहमदनर्र्, पर्ार्ी,   
                             बलुढार्ा, जळर्ांव, उ्मार्ाबाद, सोलापरू्, परेु्, अकोला.  ( एकूर् चजल्हे - 16) 
चपक: मोसंबी  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे. 

फळचपकाि ेनाव 
हवामान धोका व 

कालावधी  
प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रती हेक्टर् रु) 

मोसंबी 
(आचंबया बहार्) 

1) अवेळी पाऊस 
चद.1 नोव्हेंबर् 2019 ते 31 

चडसेंबर् 2019 

सलर् 4 चदवसात एकूर् 30 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान ार्पाई  रु. 12,800/- देय होईल. 
सलर् 5 चदवसात एकूर् 35 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस र्ाचहल्यास  
नुकसान ार्पाई  रु. 20,570/- देय होईल. 
सलर् 6 चदवसात एकूर् 40 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस र्ाचहल्यास 
नुकसान ार्पाई  रुपये 25,600/- देय होईल. 
कमाल नुकसान ार्पाई  र्क्कम रुपये 25,600/- देय होईल. 

2) जा्त तापमान  
चद. 1 मािग 2020 ते 31 

मािग 2020 

दैनंचदन तापमान 39 चडग्री सेन्ल्सअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त र्ाचहल्यास खालील 
प्रमारे् नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल. 
1) सलर् 3 चदवस  रुपये 5,060/- देय. 
2) सलर् िार् चदवस रु. 10,200/-    
3) सलर् पाि चदवस रु.15,400/- 
4) सलर् सहा चदवस रु. 20,570/-  
5) सलर् सात चदवस रु.25,800/-  
कमाल नुकसान ार्पाई  र्क्कम रुपये 25,800/- देय होईल. 

3) जा्त पाऊस 
चद. 15 ऑर््ट 2020 ते 

15 सप्टेंबर् 2020 

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

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी   77000 
 र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु.   

चद. 1 जानेवार्ी 2020  ते 30 एचप्रल 2020 25,667 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या 
मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर् नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचत हे.) 77000+25667 =  102667 
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सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  बलुढार्ा, जळर्ाव, धुळे, सांर्ली, सोलापरू्, नाचशक, जालना, औरं्र्ाबाद, अहमदनर्र्,  
 लातूर्, उ्मानाबाद, बीड, परेु्, सातार्ा, वाचशम, अकोला, ळहर्ोली  (एकूर् चजल्हे-17) 
चपक :डाळळब  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे. 

फळचपकािे नाव हवामान धोका प्रमार्के (चरर्र्) कालावधी व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रती हेक्टर् रु) 

डाळळब 

1. अवळेी पाऊस 
कालावधी चद. 15 जानेवार्ी 2020 

ते 31 मािग 2020 

    या कालावधीमध्ये एका चदवसात 5 चम.चम. पाऊस व आद्रगता 70 टक्के पेक्षा जा्त 
दोन्ही एकत्रीत घडल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम 18150/- 

कालावधी चद. 1 एचप्रल 2020 ते  31 मे 
2020 

     या कालावधीमध्ये एका चदवसात 15 चम.चम. पाऊस झाल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम 
रु. 30200/- देय र्ाहील.  

2. जादा तापमान 
कालावधी चद. 1 एचप्रल 2020 ते 31 मे 

2020 

     या कालावधीमध्ये कमाल तापमान 43 चडग्री सेंन्ल्सअस व ्यापेक्षा जा्त सलर् 2 
चदवस र्ाचहल्या नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 18150/- देय र्ाहील. 
     या कालावधीमध्ये कमाल तापमान 43 चडग्री सेंन्ल्सअस व ्यापेक्षा जा्त सलर् 3 
चदवस र्ाचहल्या नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 36300/- देय र्ाहील. 
    चटप-  कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 36300/- 

3. जा्त पाऊस 
कालावधी चद. 1 जून 2020 ते 30 जून 

2020 

     या कालावधीमध्ये एका चदवसात 40 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु. 24200/- देय र्ाहील. 

कालावधी चद. 1 जूलै 2020 ते 31 जूलै 
2020 

      या कालावधीमध्ये एका चदवसात 55 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु. 54500/- देय र्ाहील. 
 चटप-  कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 54500/- 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी चटप-  कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 1,21,000/- 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु. 

चद. 1 जानेवार्ी 2020 ते 30 एचप्रल 2020 40,333 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष 
अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचत हे.) 121000 + 40333 = 1,61,333 

  
 
 
 

 

 

 

 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2019/प्र.क्र.२०२/10-अे 

सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  कोल्हापरू्, र््नाचर्र्ी, ळसधुदुर्ग, र्ायर्ड, ठारे्, पालघर्, नाचशक  (एकूर् चजल्हे-7) 
 
चपक :काजू  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे. 

फळचपकािेनाव हवामान धोका व कालावधी प्रमार्के (चरर्र्) वनुकसानार्पाईर्क्कम (प्रतीहेक्टर्रु) 

काजू 
(आचंबया बहार्) 

1) अवळेी पाऊस 
चद.1 चडसेंबर् 2019 
ते28फेब्रवुार्ी 2020 

कमाल देय नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 
55250/- 

1. कोर््याही एका चदवशी 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास रु. 
11,050/- देय 
2. कोर््याही सलर् दोन चदवशी 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्यास रु. 22,100/- देय 
3. कोर््याही सलर् तीन चदवशी 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्यास रु. 38,640/- देय 
4. कोर््याही सलर् िार् चदवशी 5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्यास रु. 55,250/- देय 

2) कमी तापमान 
चद. 1 चडसेंबर् 2019 
ते 28 फेब्रवुार्ी 2020 

कमाल देय नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 
29750/- 

1.  सलर् 3 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
11,900/- देय. 
2. सलर् 4 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
17,850/- देय. 
3. सलर् 5 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
29,750/- देय. 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी    85,000 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु. 

चद. 1 जानेवार्ी 2020ते 30 एचप्रल 2020 28,333 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष 
अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर्चवमासंर्क्षीतर्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) 85,000 + 28,333 = 1,13,333 
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सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 
 

समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  जळर्ांव, बलुढार्ा, नांदेड, ळहर्ोली, नंदुर्बार्, धुळे, सांर्ली, सोलापरू्, पर्ार्ी, परेु्, सातार्ा,   
                            लातरु्, अकोला, उ्मानाबाद, कोल्हापरु्,  औरं्र्ाबाद, अमर्ावती, जालना, वधा, बीड, ठारे्,   
                             पालघर्, अहमदनर्र्, र््नाचर्र्ी, ळसधुदुर्ग, यवतमाळ  (एकूर् चजल्हे-26) 
चपक : केळी  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे.   

फळचपकािे नाव हवामानधोका व कालावधी प्रमार्के (चरर्र्) वनुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रती हेक्टर् रु.) 

केळी 
(आचंबया बहार्) 

1) कमी तापमान 
चद. 1 नोव्हेबर् 2019  ते 28 फेब्रुवार्ी 

2020  

सलर् 3 चदवस चकमान तापमान 8 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी तापमान 
र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई रु.  25,000/- देय होईल.  

2) वरे्ािा वार्ा 
चद. 1 मािग 2020 ते 31 जुल ै2020 

  
(चद. 22/01/2016 च्या शासन 

पचर्पत्रकान्वये नुकसान ठर्चवण्यासाठी 
पंिनामा कायगपद्धती चनचित केल ेनुसार् 

चवमा ार्पाई देय होईल.) 

या कालावधीमध्ये 40 चक.मी. प्रचत तास अिवा ्यापेक्षा जा्त वरे्ाने वारे् 
वाचहल्यािी नोंद संदाग हवामान कें द्रावर् झाल्यास चवमा धार्क शेतकऱ यांनी 
नुकसान झाल्यापासुन 48 तासात नुकसानग्र्त केळी चपकािी माचहती कृचष 
चवाार् / चवमा कंपनीस कळचवरे् आवश्यक आहे.  
संबचधत चवमा कंपनी, महसुल, चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक 
पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. फक्त संदाग हवामान कें द्रावर्ील 
वरे्ाच्या वाऱ यािी नोंद ही नुकसान ार्पाईसाठी पात्र होर्ार् नाही.   
चटप - कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 66,000/- 

3)जादा तापमान 
चद. 1 एचप्रल 2020 ते 30 एचप्रल 2020 

कालावधीमध्ये सलर् 5 चदवस 42 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
तापमान रे्ल्यास रु. 33,000/- देय होईल. 

 

4) जादा तापमान 
चद. 1 मे 2020  ते  31 मे 2020 

या कालावधीमध्ये सलर् 5 चदवस 45 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
तापमान रे्ल्यास रु. 41,000 /- देय होईल. 
चटप - कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 41,000/- 

  एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी 1,32,000/- 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु. 

चद. 1 जानेवार्ी 2020 ते 30 एचप्रल 2020 44,000/- 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष 
अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल, ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचत हे.) 1,32,000 + 44,000 = 1,76,000/- 
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सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 
 

समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  नाचशक, अहमदनर्र्, जळर्ाव, धुळे व बलुढार्ा (एकूर् चजल्हे-5) 
चपक : द्राक्ष - अ  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे.   

फळचपकािे 
नाव 

चवमा संर्क्षर् प्रकार् (हवामान धोके) 
व प्रमार्के 

चवमा संर्क्षर् कालावधी व नुकसान ार्पाईिी र्क्कम (प्रती हेक्टर् 
रुपये) 

 
द्राक्ष (अ) 
(आचंबया 
बहार्) 

अ) अवळेी पाऊस 
प्रतीचदन (चम.चम) 

चद. 8 नोव्हेबर्, 2019              
ते 30  नोव्हेबर् 2019 

चद. 1 चडसेंबर्, 2019 ते 
31 मािग, 2020 

टप्पा- 1 टप्पा - 2 
(>=4) 4 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 14400 10,300 

(>=11) 11 चम.चम. ळकवा ्यापके्षा जा्त 21700 20,600 
(>=21) 21 चम.चम. ळकवा ्यापके्षा जा्त 39200 25,800 
(>=31) 31 चम.चम. ळकवा ्यापके्षा जा्त 56900 41,300 

(>=41) 41 चम.चम. ळकवा ्यापके्षा जा्त 139500 
51,700 + पचहल्या टप्प्यातील चशल्लक 

र्कमेच्या 50 टक्के र्क्कम देय. 

(>=51) 51 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 196400 
62,100 + पचहल्या टप्यातील चशल्लक 

र्कमेच्या 100 टक्के र्क्कम देय. 

टप्यानुसार् कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम 196400 
62,100 + पचहल्या टप्यातील चशल्लक 

र्कमेच्या 100 टक्के र्क्कम देय. 
अ) सवग टप्पे चमळून कमाल देय होर्ार्ी र्क्कम 

रुपये 
2,58,500/-   

चवमा संर्क्षर् प्रकार् 
दैनंचदन कमीत कमी तापमान (चडग्री सेल्सीअस) (प्रती हेक्टर् रुपये) 
चवमा संर्क्षर् कालावधी :- 1 चडसेंबर् 2019 ते 28 फेब्रुवार्ी, 2020 

ब) दैनंचदन कमी तापमान 
3.51 ते 
4.00 

3.01 ते 3.50 
2.51 ते 
3.00 

2.01 ते 
2.50 

2 पेक्षा कमी 

नुकसान ार्पाई रुपये 9,900 14,850 19,800 29,700 49,500 
एकापेक्षा  अचधक  वळेी र्क्कम देय झाली तर्ी 

कमाल  नुकसान ार्पाई देय 
रु. 49,500/- 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी  (अ + ब) रुपये 3,08,000/- 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम 

चद. 1 जानेवार्ी 2020 ते 30 एचप्रल 2020 1,02,667 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने 
वयैन्क्तक पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ापीट) (रु. प्रचत हे.) 3,08,000+1,02,667 = 4,10,667 
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सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 
 

समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  सांर्ली, सोलापूर्, पुरे्, औरं्र्ाबाद, उ्मानाबाद, जालना,  सातार्ा,  बीड, लातूर्, नांदेड व कोल्हापूर्     
                                 (एकूर् चजल्हे-11)  
 
चपक : द्राक्ष - ब  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे.  

    
फळचपकािे 

नाव 
चवमा संर्क्षर् प्रकार् 

(हवामान धोके) व प्रमार्के 
चवमा संर्क्षर् कालावधी व नुकसान ार्पाईिी र्क्कम 

(प्रती हेक्टर् रुपये) 

द्राक्ष (ब) 
(आंचबया बहार्) 

अवळेी पाऊस प्रतीचदन (चम.चम) 
चद. 8 नोव्हेबर्, 2019 ते  

30 नोव्हेबर् 2019 
चद. 1 चडसेंबर्, 2019 ते 

31 मािग, 2020 
टप्पा- 1 टप्पा - 2 

(>=4) 4 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 14200 10,300 
(>=11) 11 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 21500 20,600 
(>=21) 21 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 38900 25,700 
(>=31) 31 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 56400 41,250 
(>=41) 41 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 138400 51,550 + पचहल्या टप्यातील चशल्लक 

र्कमेच्या 50 टक्के र्क्कम देय. 
(>=51) 51 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त 225500 82,500 + पचहल्या टप्यातील चशल्लक 

र्कमेच्या 100 टक्के र्क्कम देय. 
टप्यानुसार् अचधकत्तम नुकसान ार्पाई 
र्क्कम   

225500 82,500 

सवग टप्ये चमळून अचधत्तम र्क्कम रुपये  3,08,000/- 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम 

चद. 1 जानेवार्ी 2020 ते 30 एचप्रल 2020 1,02,667 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत मंडळ 
कृचष अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक 
पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल.  

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ापीट) (रु. प्रचत हे.) 3,08,000+1,02,667 = 4,10,667 
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सहपत्र-2 
पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 

समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  समुह क्र. 1 - ठारे्, र्ायर्ड, र््नाचर्र्ी, ळसधुदुर्ग व पालघर् (एकूर् चजल्हे-5) 
चपक :  आबंा  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे.  

फळचपकािे 
नाव 

चवमा संर्क्षर् प्रकार् (हवामान 
धोके व चवमा संर्क्षर् 

कालावधी) 
प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम प्रचत हेक्टर् रुपये 

आबंा 
 

1) अवळेी पाऊस    
चद.1 चडसेंबर् 2019 ते 31 मािग 

2020   

1. या कालावधीमध्ये कोर््याही  1 चदवस 5 मी.मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास  
र्क्कम रु.  6,050/- देय.                     
2. या कालावधीमध्ये कोर््याही  सलर् 2 चदवस 5 मी. मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्यास र्क्कम रु. 10,900/- देय.          

चद. 01 एचप्रल 2020 ते 15 मे 
2020 

या कालावधीमध्ये 25 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस कोर््याही एका चदवसात झाल्यास 
र्क्कम रु. 13300 देय होईल. 
 (कमाल देय र्क्क्म रु. 24,200/-) 

2) कमी तापमान  
चद. 1 जानेवार्ी 2020 ते  10 

मािग 2020 

1. या कालावधीमध्ये कोर््याही  सलर् 3 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी 
तापमान र्ाचहल्यास र्क्कम रु.  4,300/- देय. 

2. या कालावधीमध्ये कोर््याही सलर् 4 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी 
तापमान र्ाचहल्यास र्क्कम रु. 8,580/- देय. 

 3. या कालावधीमध्ये कोर््याही  सलर् 5 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी 
तापमान र्ाचहल्यास र्क्कम रु. 12,200/- देय. 

 4. या कालावधीमध्ये कोर््याही  सलर् 6 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी 
तापमान र्ाचहल्यास र्क्कम रु. 16,500/- देय. 

5. या कालावधीमध्ये कोर््याही  सलर् 7 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस  ळकवा ्यापेक्षा कमी 
तापमान र्ाचहल्यास र्क्कम रु. 24,200/- देय. 

     (कमाल देय र्क्कम रु. 24,200/-) 
3) वरे्ािा वार्ा 

चद. 16 एचप्रल 2020 ते 15 मे 
2020     

1. या कालावधीमध्ये कोर््याही चदवसी वार्ा वरे् 25 चक.चम. प्रचत तास र्ाचहल्यस नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रुपय 14300 देय र्ाहील.  

2. या कालावधीमध्ये कोर््याही चदवसी वार्ा वरे् 25 चक.चम. प्रचत तास पके्षा जा्त र्ाचहल्यास 
नुकसान ार्पाई र्क्कम रुपय 24200 देय र्ाहील. 

4) जा्त तापमान   
 

चद.1 मािग 2020 ते 15 मे 2020 

1. सलर् कोर््याही 3 चदवस 37  चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास  
र्क्कम रु. 12,200/- देय.  
2. सलर् कोर््याही 4 चदवस 37 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास  
र्क्कम रु. 24,400/- 
3. सलर् कोर््याही 5 चदवस  37 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास  
र्क्कम रु. 36,300/- 
4. सलर् कोर््याही 5 चदवसांपेक्षा जा्त 37 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
र्ाचहल्यास  र्क्कम रु.   48,400/- 
(कमाल देय र्क्क्म रु. 48,400/-)  

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत क्टर्ी  1,21,000 
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र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु. 
चद. 1 फेब्रवुार्ी 2020  ते 31 मे 2020 40,333 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष 
अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम  (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचत हे.) 1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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सहपत्र-2 
पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 

समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  समुह क्र. 2 - अहमदनर्र्, औरं्र्ाबाद, लातून, उ्मानाबाद, पर्ार्ी, नांदेड, बीड, वाचशम,  
                                                  जालना, सोलापरू्, धुळे, जळर्ाव, नंदुर्बार् व बलुढार्ा. (एकूर् चजल्हे-14) 
चपक :  आबंा  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत संबचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे.   

फळ चपकािे 
नाव 

चवमा संर्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके व चवमा संर्क्षर् कालावधी) प्रमार्के (चरर्र्) वनुकसानार्पाईर्क्कमप्रचतहेक्टर्रुपये 

आबंा 

1) अवळेी पाऊस 
चद. 1 जानेवार्ी 2020 ते 31 मे 2020 
कमाल देय र्क्कम रुपये रु. 36,300 

1. कोर््याही सलर् 2 चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु.  6,050/- देय होईल.                     
2. कोर््याही सलर् 3 चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु. 18,150/- देय होईल.                     
3. कोर््याही सलर् 4 चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु. 36,300/- देय होईल.    

2) कमी तापमान 
(चद.1 जानेवार्ी 2020 ते 28 फेब्रवुार्ी 2020) 

चकमान दैनंचदन तापमान सलर् तीन चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा 
कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 18,150/- देय होईल. 

3) जा्त तापमान 
 (चद. 1 मािग 2020 ते 31 मािग 2020) 

दैनचदन कमाल तापमान सलर् 3 चदवस 40 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.30,250/- देय होईल. 

4) वरे्ािा वार्ा 
(चद. 1 एचप्रल 2020 ते 31 मे 2020) 

(चद. 22/01/2016 च्या शासन पचर्पत्रकान्वये 
नुकसान ठर्चवण्यासाठी पंिनामा कायगपद्धती 
चनचित केले नुसार् चवमा ार्पाई देय होईल.) 

या कालावधीमध्ये वरे्ािा वार्ा प्रचत तास 25 चक.मी. व ्यापेक्षा जा्त र्ाचहल्यास 
नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.36300/-देय र्ाचहल. 
संबचधत चवमा कंपनी, महसुल, चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक 
पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. फक्त संदाग हवामान कें द्रावर्ील 
वरे्ाच्या वाऱ यािी नोंद ही नुकसान ार्पाईसाठी पात्र होर्ार् नाही.   
चटप - कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 36,300/- 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी 1,21,000 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु.  

चद. 1 फेब्रवूार्ी 2020 ते 31  मे 2020 40,333 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष 
अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल.  
एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम  (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचत हे.) 1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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सहपत्र-2 
पनुर्गचित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 2019-20 

समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  समुह क्र. 2 - नाचशक, परेु्, सांर्ली, कोल्हापरू्. (एकूर् चजल्हे-4) 
चपक :  आबंा  (आचंबया बहार्) 

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

संदाग हवामान कें द्र हे राज्य शासनाने महावधे प्रकल्पातंर्गत सबंचंधत महसूल मंडळात उाार्र्ी केलेले 
्वयंिलीत हवामान कें द्र र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी सबंधंीत 
चवमा कंपनी दर् पधंर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या संकेत ्िळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष 
चवाार्ास व शासनास वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यांना बधंनकार्क आहे.     

फळचपकािे 
नाव 

चवमा संर्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके व चवमा संर्क्षर् कालावधी) 

प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम प्रचत हेक्टर् रुपये 

आबंा 

1) अवळेी पाऊस 
चद.1 जानेवार्ी 2020 ते 31 मे 2020 

कमाल देय र्क्कम रु. 36,300/- 

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

2) जा्त तापमान 
चद. 1 मािग 2020 ते 31 मािग 2020 

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

3) वरे्ािा वार्ा 
चद. 1 एचप्रल 2020 ते 31 मे 2020 

 
(चद. 22/01/2016 च्या शासन पचर्पत्रकान्वये 
नुकसान ठर्चवण्यासाठी पंिनामा कायगपद्धती 
चनचित केले नुसार् चवमा ार्पाई देय होईल.) 

या कालावधीमध्ये वरे्ािा वार्ा प्रचत तास 25 चक.मी. व ्यापेक्षा जा्त र्ाचहल्यास 
नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.36300/-देय र्ाचहल. 
संबचधत चवमा कंपनी, महसुल, चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक 
पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. फक्त संदाग हवामान कें द्रावर्ील 
वरे्ाच्या वाऱ यािी नोंद ही नुकसान ार्पाईसाठी पात्र होर्ार् नाही.   
चटप - कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 36,300/- 

4)कमी तापमान 
चद. 1 जानेवार्ी 2020 ते 28 फेब्रवुार्ी 2020 

दैनंचदन चकमान तापमान सलर् तीन चदवस 10चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा 
कमी र्ाहील्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.18150/- देय होईल. 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी 1,21,000 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु.  

चद. 1 फेब्रवूार्ी 2020 ते 31 मे 2020 40,333 

चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीट मुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष 
अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर्  चवमा कंपनी चजल्हा महसूल , ग्राम चवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने वयैन्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम  (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचत हे.) 1,21,000 + 40,333 = 1,61,333 
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सहपत्र -3 
पनुगर्चित हवामान आधार्ीत फळचपक चवमा योजना (आबंिया िहार) सन 2019-20 

चवमा दर्ािी पर्ीर्र्ना (चवमा कंपनीने सादर् केलले्या (L-1) कमीत कमी चवमा दर्ानुसार्) 
 

अ.क्र. चजल्हा 
चपकािे 

नांव 

चवमा 
कंपनीि े

नाव 

चवमा 
संर्क्षीत 
र्क्कम 

चवमा 
कंपनीने 
चदललेा 
चवमा दर् 

चवमा 
दर्ात 

शेतकर्ी 
चह्सा 

चवमा 
दर्ात 

कें द्रािा 
चह्सा 

चवमा 
दर्ात 

र्ाज्यािा 
चह्सा 

एकुर् 
चवमा 
हप्ता 

शेतक-
यांकर्ीता 
चवमा दर् 

%  

समुह क्र. 1 

1 

सोलापूर् मोसंबी 
ाा

र्त
ीय

 कृ
चष

 चव
मा

 कं
पन

ी 
77000 35.00 3850 11550 11550 26950 5.00 

सोलापूर् द्राक्ष (ब) 308000 18.00 15400 20020 20020 55440 5.00 

सोलापूर् डाळळब 121000 25.00 6050 12100 12100 30250 5.00 

सोलापूर् केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

सोलापूर् आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

2 

अहमदनर्र् संत्रा 77000 30.00 3850 9625 9625 23100 5.00 

अहमदनर्र् मोसंबी 77000 25.00 3850 7700 7700 19250 5.00 

अहमदनर्र् द्राक्ष (अ) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

अहमदनर्र् डाळळब 121000 30.00 6050 15125 15125 36300 5.00 

अहमदनर्र् आंबा 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 5.00 

अहमदनर्र् केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

३ 

जालना मोसंबी 77000 25.00 3850 7700 7700 19250 5.00 

जालना द्राक्ष (ब) 308000 15.00 15400 15400 15400 46200 5.00 

जालना डाळळब 121000 30.00 6050 15125 15125 36300 5.00 

जालना केळी 132000 40.00 6600 23100 23100 52800 5.00 

जालना आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

जालना संत्रा 77000 10.00 3850 1925 1925 7700 5.00 

4 

पुरे् द्राक्ष (ब) 308000 15.00 15400 15400 15400 46200 5.00 

पुरे् डाळळब 121000 25.00 6050 12100 12100 30250 5.00 

पुरे् केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

पुरे् आंबा 121000 40.00 6050 21175 21175 48400 5.00 

पुरे् मोसंबी 77000 15.00 3850 3850 3850 11550 5.00 

परेु् संत्रा 77000 35.00 3850 11550 11550 26950 5.00 

5 

पालघर् केळी 132000 30.00 6600 16500 16500 39600 5.00 

पालघर् काजू 85000 30.00 4250 10625 10625 25500 5.00 

पालघर् आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 
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6 

सातार्ा द्राक्ष (ब) 308000 30.00 15400 38500 38500 92400 5.00 

सातार्ा डाळळब 121000 20.00 6050 9075 9075 24200 5.00 

सातार्ा केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

7 

नांदेड मोसंबी 77000 30.00 3850 9625 9625 23100 5.00 

नांदेड केळी 132000 55.00 6600 33000 33000 72600 5.00 

नांदेड द्राक्ष (ब) 308000 15.00 15400 15400 15400 46200 5.00 

नांदेड आंबा 121000 60.00 6050 33275 33275 72600 5.00 

8 
नार्पूर् संत्रा 77000 50.00 3850 17325 17325 38500 5.00 

नार्पूर् मोसंबी 77000 35.00 3850 11550 11550 26950 5.00 

9 
यवतमाळ संत्रा 77000 60.00 3850 21175 21175 46200 5.00 

यवतमाळ केळी 132000 55.00 6600 33000 33000 72600 5.00 

समुह क्र. 2 

1 

सांर्ली द्राक्ष (ब) 

ाा
र्त

ीय
 कृ

चष
 चव

मा
 कं

पन
ी 

308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

सांर्ली डाळळब 121000 35.00 6050 18150 18150 42350 5.00 

सांर्ली केळी 132000 20.00 6600 9900 9900 26400 5.00 

सांर्ली आंबा 121000 60.00 6050 33275 33275 72600 5.00 

2 

औरं्र्बाद मोसंबी 77000 35.00 3850 11550 11550 26950 5.00 

औरं्र्बाद डाळळब 121000 35.00 6050 18150 18150 42350 5.00 

औरं्र्बाद केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

औरं्र्बाद आंबा 121000 60.00 6050 33275 33275 72600 5.00 

औरं्र्बाद द्राक्ष (ब) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

3 

धुळे द्राक्ष (अ) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

धुळे डाळळब 121000 35.00 6050 18150 18150 42350 5.00 

धुळे केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

धुळे आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

4 

अमर्ावती संत्रा 77000 65.00 3850 23100 23100 50050 5.00 

अमर्ावती मोसंबी 77000 35.00 3850 11550 11550 26950 5.00 

अमर्ावती केळी 132000 45.00 6600 26400 26400 59400 5.00 

5 

अकोला संत्रा 77000 55.00 3850 19250 19250 42350 5.00 

अकोला केळी 132000 32.00 6600 17820 17820 42240 5.00 

अकोला डाळळब 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 5.00 

अकोला मोसंबी 77000 10.00 3850 1925 1925 7700 5.00 

6 कोल्हापूर् द्राक्ष (ब) 308000 11.00 15400 9240 9240 33880 5.00 
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कोल्हापूर् केळी 132000 25.00 6600 13200 13200 33000 5.00 

कोल्हापूर् आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

कोल्हापूर् काजू 85000 45.00 4250 17000 17000 38250 5.00 

7 

ळसधुदूर्ग काजू 85000 25.00 4250 8500 8500 21250 5.00 

ळसधुदूर्ग आंबा 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 5.00 

ळसधुदूर्ग केळी 132000 28.00 6600 15180 15180 36960 5.00 

8 
नंदुर्बार् केळी 132000 35.00 6600 19800 19800 46200 5.00 

नंदुर्बार् आंबा 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 5.00 

 समुह क्र. 3 

1 

जळर्ाव द्राक्ष (अ) 

ाा
र्त

ीय
 कृ

चष
 चव

मा
 कं

पन
ी 

308000 14.00 15400 13860 13860 43120 5.00 

जळर्ाव डाळळब 121000 45.00 6050 24200 24200 54450 5.00 

जळर्ाव केळी 132000 48.00 6600 28380 28380 63360 5.00 

जळर्ाव आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

जळर्ाव मोसंबी 77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 

2 

बुलढार्ा संत्रा 77000 45.00 3850 15400 15400 34650 5.00 

बुलढार्ा मोसंबी 77000 35.00 3850 11550 11550 26950 5.00 

बुलढार्ा डाळळब 121000 35.00 6050 18150 18150 42350 5.00 

बुलढार्ा केळी 132000 48.00 6600 28380 28380 63360 5.00 

बुलढार्ा आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

बुलढार्ा द्राक्ष (अ) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

3 

लातूर् द्राक्ष (ब) 308000 22.00 15400 26180 26180 67760 5.00 

लातूर् डाळळब 121000 30.00 6050 15125 15125 36300 5.00 

लातूर् केळी 132000 25.00 6600 13200 13200 33000 5.00 

लातूर् आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

4 
र्ायर्ड काजू 85000 30.00 4250 10625 10625 25500 5.00 

र्ायर्ड आंबा 121000 63.00 6050 35090 35090 76230 5.00 

5 

उ्मानाबाद मोसंबी 77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 

उ्मानाबाद द्राक्ष (ब) 308000 12.00 15400 10780 10780 36960 5.00 

उ्मानाबाद डाळळब 121000 30.00 6050 15125 15125 36300 5.00 

उ्मानाबाद केळी 132000 30.00 6600 16500 16500 39600 5.00 

उ्मानाबाद आंबा 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 5.00 

६ 
र््नाचर्र्ी काजू 85000 20.00 4250 6375 6375 17000 5.00 

र््नाचर्र्ी आंबा 121000 59.00 6050 32670 32670 71390 5.00 
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र््नाचर्र्ी केळी 132000 25.00 6600 13200 13200 33000 5.00 

7 

पर्ार्ी मोसंबी 77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 

पर्ार्ी केळी 132000 48.00 6600 28380 28380 63360 5.00 

पर्ार्ी आंबा 121000 60.00 6050 33275 33275 72600 5.00 

पर्ार्ी संत्रा 77000 60.00 3850 21175 21175 46200 5.00 

समुह क्र. 4 

1 

बीड मोसंबी 

ाा
र्त

ीय
 कृ

चष
 चव

मा
 कं

पन
ी 

77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 

बीड संत्रा 77000 55.00 3850 19250 19250 42350 5.00 

बीड द्राक्ष (ब) 308000 15.00 15400 15400 15400 46200 5.00 

बीड डाळळब 121000 33.00 6050 16940 16940 39930 5.00 

बीड केळी 132000 45.00 6600 26400 26400 59400 5.00 

बीड आंबा 121000 65.00 6050 36300 36300 78650 5.00 

2 

ठारे् केळी 132000 45.00 6600 26400 26400 59400 5.00 

ठारे् काजू 85000 45.00 4250 17000 17000 38250 5.00 

ठारे् आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

3 

नाचशक द्राक्ष (अ) 308000 15.00 15400 15400 15400 46200 5.00 

नाचशक डाळळब 121000 30.00 6050 15125 15125 36300 5.00 

नाचशक आंबा 121000 60.00 6050 33275 33275 72600 5.00 

नाचशक काजू 85000 45.00 4250 17000 17000 38250 5.00 

4 

वधा संत्रा 77000 45.00 3850 15400 15400 34650 5.00 

वधा मोसंबी 77000 20.00 3850 5775 5775 15400 5.00 

वधा केळी 132000 40.00 6600 23100 23100 52800 5.00 

5 

वाचशम संत्रा 77000 40.00 3850 13475 13475 30800 5.00 

वाचशम डाळळब 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 5.00 

वाचशम आंबा 121000 55.00 6050 30250 30250 66550 5.00 

6 

ळहर्ोली संत्रा 77000 55.00 3850 19250 19250 42350 5.00 

ळहर्ोली मोसंबी 77000 35.00 3850 11550 11550 26950 5.00 

ळहर्ोली केळी 132000 45.00 6600 26400 26400 59400 5.00 

ळहर्ोली डाळळब 121000 50.00 6050 27225 27225 60500 5.00 
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सहपत्र  -  ३ 

पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना - फळचपक चनहाय र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत, र्ार्पीट चवमा दर्, कें द्र व र्ाज्य शासन आचर् शेतक-यांनी 
र्ार्पीटीकर्ीत ार्ावयािी चवमा दर् र्क्कम  

अ.क्र. चजल्हा 
चपकािे 

नांव 

चवमा 
कंपनीिे 

नाव 

चवमा 
संर्क्षीत 
र्क्कम 

चवमा 
कंपनीने 
चदललेा 
चवमा दर् 

चवमा 
दर्ात 

शेतकर्ी 
चह्सा 

चवमा 
दर्ात 

कें द्रािा 
चह्सा 

चवमा 
दर्ात 

र्ाज्यािा 
चह्सा 

एकुर् 
चवमा 
हप्ता 

शेतकऱयांकर्ीता 
चवमा दर् %  

समुह क्र. 1 

1 

सोलापूर् मोसंबी 
ाा

र्त
ीय

 कृ
चष

 चव
मा

 कं
पन

ी 
25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

सोलापूर् द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

सोलापूर् डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

सोलापूर् केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

सोलापूर् आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

2 

अहमदनर्र् संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

अहमदनर्र् मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

अहमदनर्र् द्राक्ष (अ) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

अहमदनर्र् डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

अहमदनर्र् आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

अहमदनर्र् केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

३ 

जालना मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

जालना द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

जालना डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

जालना केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

जालना आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

जालना संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

4 

पुरे् द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

पुरे् डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

पुरे् केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

पुरे् आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

पुरे् मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

पुरे् संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

5 

पालघर् केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

पालघर् काजू 28333 20.00 1417 2125 2125 5667 5.00 

पालघर् आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

6 

सातार्ा द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

सातार्ा डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

सातार्ा केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

7 

नांदेड मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

नांदेड केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

नांदेड द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

नांदेड आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

8 
नार्पूर् संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

नार्पूर् मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 
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9 
यवतमाळ संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

यवतमाळ केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

समुह क्र. 2 

1 

सांर्ली द्राक्ष (ब) 

ाा
र्त

ीय
 कृ

चष
 चव

मा
 कं

पन
ी 

102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

सांर्ली डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

सांर्ली केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

सांर्ली आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

2 

औरं्र्बाद मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

औरं्र्बाद डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

औरं्र्बाद केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

औरं्र्बाद आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

औरं्र्बाद द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

3 

धुळे द्राक्ष (अ) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

धुळे डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

धुळे केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

धुळे आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

4 

अमर्ावती संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

अमर्ावती मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

अमर्ावती केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

5 

अकोला संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

अकोला केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

अकोला डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

6 

अमर्ावती मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

कोल्हापूर् द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

कोल्हापूर् केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

कोल्हापूर् आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

कोल्हापूर् काजू 28333 20.00 1417 2125 2125 5667 5.00 

7 

ळसधुदूर्ग काजू 28333 20.00 1417 2125 2125 5667 5.00 

ळसधुदूर्ग आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

ळसधुदूर्ग केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

8 
नंदुर्बार् केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

नंदुर्बार् आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

समुह क्र. 3 

1 

जळर्ाव द्राक्ष (अ) 

ाा
र्त

ीय
 कृ

चष
 चव

मा
 कं

पन
ी 

102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

जळर्ाव डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

जळर्ाव केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

जळर्ाव आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

जळर्ाव मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

2 

बुलढार्ा संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

बुलढार्ा मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

बुलढार्ा डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

बुलढार्ा केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

बुलढार्ा आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 
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बुलढार्ा द्राक्ष (अ) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

3 

लातूर् द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

लातूर् डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

लातूर् केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

लातूर् आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

4 
र्ायर्ड काजू 28333 20.00 1417 2125 2125 5667 5.00 

र्ायर्ड आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

5 

उ्मानाबाद मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

उ्मानाबाद द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

उ्मानाबाद डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

उ्मानाबाद केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

उ्मानाबाद आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

६ 

र््नाचर्र्ी काजू 28333 20.00 1417 2125 2125 5667 5.00 

र््नाचर्र्ी आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

र््नाचर्र्ी केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

7 

पर्ार्ी मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

पर्ार्ी केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

पर्ार्ी आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

पर्ार्ी संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

समुह क्र. 4 

1 

बीड मोसंबी 

ाा
र्त

ीय
 कृ

चष
 चव

मा
 कं

पन
ी 

25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

बीड संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

बीड द्राक्ष (ब) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

बीड डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

बीड केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

बीड आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

2 

ठारे् केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

ठारे् काजू 28333 20.00 1417 2125 2125 5667 5.00 

ठारे् आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

3 

नाचशक द्राक्ष (अ) 102667 20.00 5133 7700 7700 20533 5.00 

नाचशक डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

नाचशक आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

नाचशक काजू 28333 20.00 1417 2125 2125 5667 5.00 

4 

वधा संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

वधा मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

वधा केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 

5 

वाचशम संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

वाचशम डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

वाचशम आंबा 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 

6 

ळहर्ोली संत्रा 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 

ळहर्ोली मोसंबी 25667 20.00 1283 1925 1925 5133 5.00 
ळहर्ोली केळी 44000 20.00 2200 3300 3300 8800 5.00 
ळहर्ोली डाळळब 40333 20.00 2017 3025 3025 8067 5.00 
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सहपत्र - 4 
सहभागी अजचदार शेतकऱयारं्े बवमा संकेत स्थळावर अजा सोित जोिण्यािाितर्े स्वयंघोषणापत्र. 

प्रधानमंत्री पीक चवमा योजना अतंर्गत  

पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळपीक चवमा योजना  

हंर्ाम- र्बी, २०१९-२० (आंचबया बहार्) 

्वयं-घोषर्ापत्र 

               मी अजगदार् श्री./श्रीमती/कु. ........................................................ अस े घोचषत 

कर्तो/कर्ते की, र्ाव...................................महसलू मंडळ ................................... तालुका 

............................... चजल्हा............................. मध्ये सव े नंबर्/र्ट नंबर्.................... मध्ये 

.......................................... या चवमा संर्चक्षत फळपीकािी .................. हेक्टर् मध्ये लार्वड 

(लार्वड वषग:-.................) केली आहे आचर् फळचपकािी बार् उ्पादनक्षम असून आंचबया बहार् धर्लेला 

आहे. प्रधानमंत्री पीक चवमा योजनेअंतर्गत पनुर्गचित हवामान आधाचर्त फळपीक चवमा योजना िालू वषी 

खर्ीप, २०१९ (मृर् बहार्) हंर्ामामध्ये वर्ील सव ेनंबर्/र्ट नंबर् मधील फळचपकािा चवमा उतर्वलेला नाही.    

                  मी पढेु घोचषत कर्तो/कर्ते की वर् चदलेली माचहती स्य व खर्ी असून वर्ील माचहती 

अस्य/खोटी आढळली तर् सदर् चपकाि ेचवमा संर्क्षर् संपषू्ट्टात येऊन मी प्रधानमंत्री पीक चवमा योजनेच्या 

तर्तुदींनुसार् होर्ाऱया कायदेशीर् कार्वाईस पात्र र्ाहीन.   

 

 

शेतकऱयांिी सही/अंर्ठा                                                                             चदनाकं :-  
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