
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अतंर्गत पुनर्गचित 
हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजना 
र्ाज्यातील चजल्हा समुह क्र.2 मध्ये मृर् व आचंबया 
बहार्ाकचर्ता अचधसूचित फळचपकांना लारू् 
कर्ण्याबाबत.  

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

शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अे 
मादाम कामा र्ोड, हुता्मा र्ाजरु्रु िौक, 
मंत्रालय, चव्तार्ावन, मंुबई-400 032. 

तार्ीख:  12 जून, 2020. 
वािा :-  

1) कें द्र शासनाच्या कृचष व शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालयाि ेपत्र क्र. 13015/03/२०१6-के्रडीट २, चद. 28 /09/ २०१8 
2) शासन चनर्गय क्र. प्रचपचवयो-2019/प्र. क्र. 01/11-अे, चद. 12 जुलै, 2019 
3) शासन चनर्गय क्र. प्रचपचवयो-2019/प्र. क्र. 01/11-अे, चद. 06 ऑर््ट, 2019 
4) कें द्र शासनाच्या कृचष व शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालयािे पत्र क्र. 13015/02/2015-के्रडीट-II, चद. 28 फेब्रुवार्ी, 2020 
5) कें द्र शासनाच्या कृचष व शेतकर्ी कल्यार् मंत्रालयािे पत्र क्र. 13017/04/2020- के्रडीट-II, चद. 22 एचप्रल, 2020 
6)     र्ाज्य्तर्ीय चपक चवमा समन्वय सचमतीच्या चदनांक 04/06/2020 र्ोजीच्या बैठकीि ेइचतवृत्त. 
7)     आयुक्त कृचष यांि ेपत्र क्र. जा.क्र. कृआ/मुसां/पुहआफचपचवयो/13449/2020, चद. 01 जून, 2020 . 
8)     शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अे चद. 05 जून 2020 
9)     आयुक्त कृचष यांि ेपत्र क्र. जा.क्र. सां.11/पुहआफचपचवयो/14129/2020, चद. 11 जून, 2020 
 

प्र्तावना :-  
              कृचष क्षेत्राच्या उ्पादन वाढीच्या दर्ामध्ये फळ चपकांिा प्रमुख सहाार् आहे. फळ चपकांि ेबाजार्मुल्य अचधक असल्याने 
शेतकऱयांना िांर्ले उ्पन्न चमळते. मात्र फळ चपकािे अपेचक्षत उ्पन्न न आल्यास येर्ार्ा तोटाही मोठा असतो. ही बाब चविार्ात घेऊन 
शेतकऱयांच्या फळ चपकांना हवामान धोक्यांपासुन चवमा संर्क्षर् चदल्यास शेतकऱयांि ेआथिक क ् ै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 क 
संकटाला तोंड द्यावे लार्ते. या सवग बाबींिा चविार् करुन शेतकऱयांना फळचपक नुकसान ार्पाई चमळण्यासाठी एक उपाय म्हर्नु 
पुनर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना र्ाबचवरे् शासनाच्या चविार्ाधीन होते. पुनर्गचित हवामान आधार्ीत फळपीक चवमा 
योजना मृर् बहार्ामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळळब, चिकू, पेरु व ळलबू या 6 फळचपकांसाठी 18 चजल्हयामध्ये तसेि आंचबया बहार्ामध्ये 
संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळळब, आंबा, केळी, द्राक्ष व प्रायोचर्क त्वावर् ्रॉबेर्ी या 8 फळचपकांसाठी 23 चजल्हयामध्ये महसूल मंडळ 
हा घटक धरुन र्ाबचवण्यासाठी उक्त संदाग 8 अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेि चजल्हा समुह क्र. 2 मधील उवगर्ीत 7 
चजल््ांमध्ये  मृर् व आंचबया बहार्ामध्ये महसुल मंडळ हा घटक धरुन योजना र्ाबचवण्याि ेप्र्ताचवत आहे.  
 
शासन चनर्गय :-   
            प्रधानमंत्री फसल चवमा योजनेअंतर्गत पुनर्गचित हवामानावर् आधार्ीत फळचपक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 
2022-23 या तीन वषासाठी चजल्हा समुह क्र. 2 मधील बीड, औरं्र्ाबाद, अकोला, सांर्ली, वधा, ठारे् व ळहर्ोली या 7 चजल््ांमध्ये 
मृर् बहार्ामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळळब, चिकू, पेरु व ळलबू या 6 फळचपकांसाठी व आंचबया बहार्ामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळळब, 
आंबा, केळी व द्राक्ष  या 7 फळचपकांकचर्ता लारू् कर्ण्यास या शासन चनर्गयाद्वारे् मान्यता देण्यात येत आहे. सदर् योजना सन 2020-
21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वषामध्ये सहपत्र -1 मध्ये नमूद केलेल्या चजल्हयांमधील तालुक्यातील महसूल मंडळात सहपत्र 
- 2 मध्ये चनधार्ीत केलेल्या हवामान धोक्यानुसार् लारू् कर्ण्यात येत आहे.  
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र्ाज्यात मृर् व आंचबया बहार् सन 2020-21, 2021-22  व  2022-23 या तीन वषामध्ये सदर्िी योजना खाली नमुद 
केलेल्या चवमा कंपनीकडून संबंचधत चजल्हा समुहामध्ये र्ाबचवण्यात येईल. 

चजल्हा  
समुह क्र. 

चजल्हे चवमा कंपनीि ेनांव व पत्ता 

2 बीड, औरंगाबाद, अकोला, 
सांगली, वर्धा, ठाणे व हहगोली  

भारतीय कृषि षवमा कंपनी षलषमटेड, 
म ंबई क्षेषिय कायालय, स्टॉक एक्चेंज टॉवसस, 20 वा मजला,  दलाल स्ट्स्िट, फोटस 
म ंबई - 400023 
टोल फ्री क्र. : 1800116515 
दूरध्वनी क्र. 022 - 61710912 
ई-मेल - mhwbcis@aicofindia.com  

 
सदर् योजनेच्या अमल बजावर्ीसाठी या पुवी चनर्गमीत कर्ण्यात आलेल्या चद. 05 जून 2020 च्या शासन चनर्गयातील तर्तुदी 

लारु् र्ाहतील.   
केवळ चजल्हा समुह क्र. 2 साठी मृर् बहार्ामधील संत्रा, मोसंबी व ळलबू या फळचपकासाठी कजगदार् व चबर्र् कजगदार् 

शेतकऱयांसाठी चवमा प्र्ताव सादर् कर्ावयािी अंचतम मुदत सन 2020 या वषासाठी चद. 24 जून 2020 र्ाहील. त ाचप सन 2021 व 
2022 या वषासाठी सदर् संत्रा, मोसंबी व ळलबू या फळचपकािी अंचतम तार्ीख चद. 14 जून असेल.   

सदर् शासन चनर्गय मा. मुख्य सचिव, महार्ाष्ट्र र्ाज्य यांि ेअध्यक्षतेखालील चदनांक 04/05/2020 व 04/06/2020 र्ोजी 
झालेल्या र्ाज्य्तर्ीय पीक चवमा समन्वय सचमतीच्या साेत चदलेल्या मंजूर्ीनूसार् व कें द्र शासनाच्या मार्गदशगक सुिनाच्या 
अनुषंर्ाने चनर्गचमत कर्ण्यात येत आहे.  

ाार्तीय कृचष चवमा कंपनी माफग त योजनेत सहाार्ी होर्ाऱया शेतकऱयांना द्यावयाच्या अनुदानासाठी र्ाज्य शासनाच्या चह्सा 
पोटी देय होर्ार्ी र्क्कम खालील लेखाचशषा खालील अ ग संकल्पीय तर्तुदीतुन ाार्चवण्यात यावी.  

   मार्र्ी क्रमांक डी- 3 
   लेखाचशषग 2401 -  पीक संवधगन 
   110 (दोन) पंिवाथिकषक योजनांतर्गत योजना, र्ाज्य योजना, 
   (00) (07) पुनर्गचित हवामान आधार्ीत चपक चवमा योजना  
   (2401 9402), 33 अ गसहाय्य  
     सदर् शासन चनर्गय चवत्त चवाार्ाच्या मान्यते नुसार् चनर्गचमत कर्ण्यात येत आहे. 
     सदर् शासन चनर्गय महार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत् ळावर् उपलब्ध कर्ण्यात आला असून ्यािा 
सांकेतांक  202006121736035401  असा आहे.  हा आदेश चडजीटल ्वाक्षर्ीने साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
                                   महार्ाष्ट्राि ेर्ाज्यपाल यांच्या आदेशानुसार् व नावाने.  

 

सहपत्र: पचर्चशष्ट्ट. 
 

( बा. चक. र्ासकर् ) 
उप सचिव, महार्ाष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री यांि ेखाजर्ी सचिव  
2. मा.मंत्री ( कृचष) यांि ेखाजर्ी सचिव 
3. मा.र्ाज्यमंत्री (कृचष) यांिे खाजर्ी सचिव 
4. मा. चवर्ोधीपक्षनेता, चवधानसाा, चवधानमंडळ, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, मंुबई. 
5. मा. चवर्ोधीपक्षनेता, चवधान पचर्षद, चवधानमंडळ, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, मंुबई.  
6. मा.मुख्य सचिव यांिे ्वीय सहाय्यक 
7. मा.अप्पर् मुख्य सचिव ( कृचष ) यांि े्वीय सहाय्यक 

mailto:mhwbcis@aicofindia.com
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8. मा.अपर् मुख्य सचिव ( चवत्त ), चवत्त चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
9. मा.अपर् मुख्य सचिव ( चनयोजन ), चनयोजन चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
10. प्रधान सचिव ( महसूल व वन ), महसूल व वन चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
11. सचिव ( सहकार् ), सहकार्, पर्न व वस्त्रोद्योर् चवाार्, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
12. सचिव, कृचष मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( कृचष व सहकार् चवाार् )कृचष ावन, नवी चदल्ली (पत्राने) 
13. सचिव, चवत्त मंत्रालय, ाार्त सर्कार् ( चवत्त चवाार् ) (चवमा) नवी चदल्ली ( पत्राने ) 
14. संिालक, चपक चवमा ाार्त सर्कार्, कृचष मंत्रालय, कृचष व सहकार् चवाार्, नवी चदल्ली. 
15. आयुक्त कृचष, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुरे् 
16. चवाार्ीय व्यव् ापक, ाा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 आयुक्त, 
19. अचधदान व लेखा अचधकार्ी, लेखा व कोषार्ारे् संिालनालय, मंुबई - 32. 
20. चनवासी लेखापर्ीक्षा अचधकार्ी, मंुबई 
21. महाव्यव् ापक, महार्ाष्ट्र नार्र्ी बॅका 9 नर्ीनदास र्ोड, मंुबई-23 
22. महाव्यव् ापक, नाबाडग, पुनम िेंबर् , चशवसार्र् इ्टेट, वर्ळी, मंुबई 
23. महालेखापाल (लेखा पर्ीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मंुबई /नार्पूर्  
24. चवमा संिालक, म्हाडा इमार्त, पचहला मजला, बांद्रा पूवग, मंुबई 
25. संिालक, माचहती आचर् प्रचसध्दी (प्रचसध्दीसाठी ) मंत्रालय, मंुबई 
26. संिालक, फलो्पादन, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुरे्-05 
27. संिालक, फलो्पादन मृद संधार्र्, चनयोजन, चव्तार् व प्रचशक्षर्, साखर् संिालक, मुख्य सांख्ख्यक, कृचष आयुक्तालय, 

महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुरे् 05. 
28. मुख्य सांख्ख्यक, कृचष आयुक्तालय, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुरे्-1 
29. सवग चजल्हाचधकार्ी, 
30. सवग मुख्य कायगकार्ी अचधकार्ी, 
31. सवग व्यव् ापक चजल्हा मध्यवती सहकार्ी बॅक, 
32. सवग चवाार्ीय कृचष सह संिालक, महार्ाष्ट्र र्ाज्य, 
33. उप महाव्यव् ापक, नाबाडग, पुनम िेंबर्, 54 वले्ली र्ोड, चशवाजीनर्र्, पुरे्-5 
34. सर्व्यव् ापक,  महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बॅक , 9 नर्ीनदास र्ोड, मंुबई- 23  
35. मुख्य अचधकार्ी, सेंरल फायनान्स एजन्सी, महार्ाष्ट्र र्ाज्य सहकार्ी बॅक, 9 नर्ीनदास र्ोड, 

 मंुबई- 23  
36. मुख्य अचधकार्ी, ग्रामीर् चनयोजन व पत चवाार्, चर्झव्हग बॅक ऑफ इंचडया, फोटग, मंुबई  
37. व्यव् ापक, महार्ाष्ट्र बॅक 1501 , चशवाजीनर्र्, पुरे्-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 (अ गसंकल्प), उपसचिव (12अे), कृचष व पदुम चवाार्, मंत्रालय मंुबई - 032 
42. चनवडन्ती -10 अे. 
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सहपत्र - 1 
सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 साठी पुनर्गचित हवामान आधाचर्त पीक चवमा योजना र्ाबचवण्याकचर्ता प्र्ताचवत चजल्हे, 

तालुके व महसूल मंडळािी यादी.  

(मृग बहार) 
अ.क्र. पीक चजल्हे तालकुा महसूल मंडळ 

1 चिकू औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद कांिनवाडी, कर्माड, हसुगल 
चिकू औरं्र्ाबाद कन्नड नािनवले, करं्जखेडा. 
चिकू औरं्र्ाबाद पैठर् चबडकीन,  
चिकू औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री, वडोदबाजार् 
चिकू औरं्र्ाबाद वजैापूर् वजैापूर्, महालर्ाव, लाडर्ाव 
चिकू ठारे् अंबर्ना  र्ोरे्र्ाव, बदलापूर् 
चिकू ठारे् शहापूर् शहापूर्, चकन्हवली, वाळशद, डोळखांब, खडी. 
चिकू बीड अंबेजोर्ाई बदापुर् 
चिकू बीड आष्ट्टी आष्ट्टी, कडा, धामनर्ाव, दौलावडर्ाव, ळपपळा, टाकळळसर्, धानोर्ा 

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

चिकू बीड चशरुर् (का.) चशरुर् (का.), र्ायमोहा, ळततर्वर्ी 
2 डाळळब औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद कर्माड, लाडसावरं्ी, चित्तळेपपळर्ाव, िौका, कांिनवाडी, चिकलठार्ा, हसुगल, उ्मानपुर्ा 

डाळळब औरं्र्ाबाद कन्नड कन्नड, ळििोली, चिकलठार्ा, देवर्ाव रं्र्ार्ी, करं्जखेडा 
डाळळब औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् रं्र्ापूर्, हासुगल, वाळंुज, तुकाबाद 

डाळळब औरं्र्ाबाद पैठर् 
पैठर्, नांदर्, चवहामांडवा, ळपपळवाडीपीर्ािी, ढोर्कीन, लोहर्ाव, बीडकीन, पािो बु., आडूळ, 
बालानर्र् 

डाळळब औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री, वडोदबाजार्, चपर्बावडा, आळंद 

डाळळब औरं्र्ाबाद वजैापूर् 
वजैापूर्, खंडाळा, लाडर्ाव, र्ार्ज, महालर्ाव, नार्मठार्, लासुर्र्ाव, चशऊर्, बोर्सर्, 
लोर्ी खु. 

डाळळब औरं्र्ाबाद चसल्लोड चसल्लोड, आमठार्ा 
डाळळब औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सोयर्ाव, बनोटी 
डाळळब बीड अंबेजोर्ाई अंबेजोर्ाई, लोखंडी सावर्र्ाव, पाटोदा ममदापुर्,   घाट नादुर्, बदापूर् 
डाळळब बीड आष्ट्टी आष्ट्टी, टाकळळसर्, कडा, धामर्र्ाव, दौलावडर्ाव, धानोर्ा, ळपपळा 
डाळळब बीड केज केज, यसुूफ वडर्ाव, बनसार्ोळा, होळ, हा. ळपप्री, वीडा, नांदुर्घाट 

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

डाळळब बीड धारुर् धारुर्, तेलर्ाव, मोहखेड 
डाळळब बीड पर्ळी व.ै पर्ळी व.ै, चशर्साळा, नार्ापूर्, धमापुर्ी, ळपपळर्ाव र्ाढे 
डाळळब बीड पाटोदा दासखेड, पाटोदा,  ेर्ला, अंमळनेर् 

डाळळब बीड बीड 
ळलबार्रे्श, नेकनूर्, पाली, बीड, नाळवडंी, म्हाळस जवळा, मांजर्सूंबा, िौसाळा, पेंडर्ाव, 
ळपपळनेर्, र्ाजुर्ी न. 

डाळळब बीड माजलर्ाव माजलर्ाव, रं्र्ामसला, चकट्टीआडर्ांव, तालखेड, चनत्रडू, ळददु्रड 
डाळळब बीड वडवर्ी वडवर्ी, कडर्ाव बु.. 
डाळळब बीड चशरुर् (का.) चशरुर् (का.), र्ायमोहा, ळततर्वर्ी 
डाळळब सांर्ली आटपाडी आटपाडी, चदघंिी, खर्सुंडी 
डाळळब सांर्ली कडेर्ाव नेवर्ी, वांर्ी 
डाळळब सांर्ली कवठेमंहाकाळ कवठेमंहाकाळ, कुिी, ढालर्ाव, देसींर्, ळहर्र्र्ाव 
डाळळब सांर्ली खानापुर् चवटा, ााळवर्ी, खानापुर्, लेंर्रे्, करं्ज.े 
डाळळब सांर्ली जत जत, कंुाार्ी, मंुिडी, शेर्ाव, माडग्याळ, उमदी, संख, डफळापुर् 
डाळळब सांर्ली तासर्ाव सावळज, मांजडे, तासर्ाव, मरे् र्ाजुर्ी, चवसापुर् 
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डाळळब सांर्ली पलूस पलूस 
डाळळब सांर्ली चमर्ज आर्र्, कवलापूर्, मालर्ाव 

3 पेरु औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद चित्तळेपपळर्ाव, चिकलठार्ा, लाडसांर्वी, कांिनवाडी 
पेरु औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् हसुगल, तुकाबाद, शेदुर्वाढा, डोर्र्ाव. 

पेरु औरं्र्ाबाद पैठर् 
पैठर्, ळपपळवाडी (चपर्ािी), ढोर्कीन, चबडकीन, लोहर्ाव, नांदर्, आडूळ, चवहामांडवा, 
पािोड, बालानर्र्.  

पेरु औरं्र्ाबाद वजैापूर् वजैापूर्, नार्मठार्, लोर्ी खु., लाडर्ाव 
पेरु औरं्र्ाबाद चसल्लोड आमठार्ा, चसल्लोड, ार्ाडी 
पेरु औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सोयर्ाव 
पेरु सांर्ली जत संख 
पेरु सांर्ली चमर्ज चमर्ज, मालर्ाव, कवलापूर्, ाोसे. 

4 मोसंबी अकोला पातुर् पातुर् 
मोसंबी औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद चित्त ेळपपळर्ाव, लाडसावरं्ी, कर्माड, कांिनवाडी, िौका, चिकलठार्ा, हासुगल,  
मोसंबी औरं्र्ाबाद कन्नड िापानेर्, ळििोली, करं्जखेडा, देवर्ाव रं्र्ार्ी, चिकलठार्ा, कन्नड 
मोसंबी औरं्र्ाबाद खुल्दाबाद वरेुळ. 
मोसंबी औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् रं्र्ापूर्, हर्सूल, वाळूज, तुकाबाद, चसद्धना  वडर्ाव, मांजर्ी, शेंदूर्वाडा, डोर्र्ाव, ाेंडाळा. 

मोसंबी औरं्र्ाबाद पैठर् 
पैठर्, ळपपळवाडी, ढोर्कीन, लोहर्ाव, नांदर्, चवहामांडवा, पािोड, आडूळ, चबडचकन, 
बालानर्र्. 

मोसंबी औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री, वडोद बाजार्, पीर्बावडा, आळंद. 

मोसंबी औरं्र्ाबाद वजैापूर् 
र्ार्ज, लासूर्र्ाव, महालर्ाव, नार्मठार्, वजैापूर्, लाडर्ाव, खंडाळा, चशऊर्, बोर्सर्, 
लोर्ी खु. 

मोसंबी औरं्र्ाबाद चसल्लोड र्ोळेर्ाव बु., चसल्लोड. 
मोसंबी औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सोयर्ाव, सावळजबाजार्, बानोटी. 
मोसंबी बीड अंबेजोर्ाई पाटोदा (म), घाटनांदूर्, लो. सावर्र्ाव, बदापूर्. 
मोसंबी बीड आष्ट्टी कडा, धामर्र्ाव 

मोसंबी बीड रे्वर्ाई 
रे्वर्ाई, तलवाडा, रे्वकी, जातेर्ाव, मादळमोही, चशर्सदेवी, धोंडर्ाई, उमापूर्, िंकलांबा, 
पािेर्ाव 

मोसंबी बीड धारुर् धारुर्, मोहखेडा. 
मोसंबी बीड पाटोदा पाटोदा 

मोसंबी बीड बीड 
र्ाजूर्ीनवर्र्, ळपपळनेर्, नाळवडंी, पाली, म्हाळस जवळा, मांजर्सुंबा, िौसाळा, पेंडर्ाव, 
नेकनूर्, ळलबार्रे्श. 

मोसंबी बीड माजलर्ाव माजलर्ाव, चनत्रडु, तालखेड, चकटटी आडर्ाव. 
मोसंबी बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ांव बु.  
मोसंबी बीड चशरुर् (का.) चशरुर् (का.), र्ायमोहा, ळततर्वर्ी. 
मोसंबी वधा आष्ट्टी आष्ट्टी, साहूर्, तळेर्ाव. 
मोसंबी वधा कारं्जा कारं्जा, सार्वाडी, कन्नमवार्ग्राम, ठारे्र्ाव. 
मोसंबी ळहर्ोली औंढानार्ना  औंढानार्ना , जवळाबाजार्, साळर्ा, येहळेर्ाव. 
मोसंबी ळहर्ोली कळमनुर्ी कळमनुर्ी, वाकोडी, नांदापूर्, आखाडाबाळापुर्, डोंर्र्कडा, वारं्र्ाफाटा 
मोसंबी ळहर्ोली बसमत हायतनर्र्, चर्र्र्ाव, हट्टा, टेंानुी, आंबा (िोंडी) 
मोसंबी ळहर्ोली सेनर्ाव र्ोरे्र्ाव, आजरे्ाव, हत्ता, साखर्ा,  
मोसंबी ळहर्ोली ळहर्ोली ळहर्ोली, चडग्रस, मालचहवर्ा, खंबाळा, चशर्सम (बु), नर्सीनामदेव, बासंबा 

5 ळलबू अकोला अकोला बोर्र्ाव मंजू, चशवनी, सांर्ळुद, कापशी र्ोड, कौलखेड. 
ळलबू अकोला पातुर् पातुर्, बााळुर्ाव, आलेर्ांव, स्ती, िान्नी  
ळलबू अकोला बाशी टाकळी र्ाजदंा, धाबा, महान, खेडा 
ळलबू अकोला बाळापूर् वाडेर्ाव, बाळापुर् 
ळलबू अकोला मुतीजापूर् ळनाा, जामठी बु., कुरुम, मुतीजापूर्, हदर्ाव 
ळलबू औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद चित्तळेपपळर्ाव, कर्माड, लाड सांर्वी 
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ळलबू औरं्र्ाबाद सोयर्ाव बनोटी 
ळलबू बीड आष्ट्टी आष्ट्टी, कडा, धामर्र्ाव, दौला वडर्ाव, ळपपळा, टाकळळसर्, धानोर्ा 
ळलबू बीड पर्ळी व.ै धमापुर्ी 
ळलबू बीड बीड म्हाळस जवळा, ळपपळनेर्. 
ळलबू बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव,  
ळलबू वधा आवी आवी, वाठोडा, खर्ांर्र्ा,  
ळलबू वधा आष्ट्टी आष्ट्टी, साहू, तळेर्ाव 
ळलबू वधा कारं्जा कारं्जा, ठारे्र्ाव, कन्नमवार् र्ाव, सार्वाडी 
ळलबू सांर्ली जत उमदी, संख 

6 संत्रा अकोला अकोट अकोट, उमर्ा, पर्ज, अकोलखेड 
संत्रा अकोला तेल्हार्ा अडर्ाव बु., चहवर्खेड, माळेर्ाव बाजार् 
संत्रा अकोला पातुर् पातूर्, आलेर्ाव 
संत्रा अकोला बाशी टाकळी र्ाजदंा 
संत्रा अकोला मुतीजापूर् कुरूम, हातर्ाव, ळनाा 
संत्रा बीड आष्ट्टी आष्ट्टी, कडा, धामनर्ाव, दौलावडर्ाव, ळपपळा, टाकळळसर्, धानोर्ा 
संत्रा वधा आवी आवी, र्ोहना, खर्ांर्र्ा, वाढोर्ा. 
संत्रा वधा आष्ट्टी आष्ट्टी, तळेर्ाव, साहूर् 
संत्रा वधा कारं्जा कारं्जा, ठारे्र्ाव, सार्वाडी, कन्नमवार् ग्राम 
संत्रा वधा देवळी  देवळी, पुलर्ाव 
संत्रा ळहर्ोली औंढानार्ना  औंढानार्ना , जवळाबाजार्, साळर्ा, येहळेर्ाव. 
संत्रा ळहर्ोली कळमनुर्ी कळमनुर्ी, वाकोडी, नांदापूर्, आखाडाबाळापुर्, डोंर्र्कडा, वारं्र्ाफाटा 
संत्रा ळहर्ोली बसमत हायतनर्र्, चर्र्र्ाव, हट्टा, टेंानुी, आंबा(िोंडी) 
संत्रा ळहर्ोली सेनर्ाव र्ोरे्र्ाव, आजरे्ाव, हत्ता, साखर्ा, सेनर्ाव, पानकन्हेर्र्ाव. 
संत्रा ळहर्ोली ळहर्ोली ळहर्ोली, चडग्रस कर्ाळे, माळचहवर्ा, खंबाळा, चसर्सम (बु.), नर्सीनामदेव, बासंबा 
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सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 साठी पुनर्गचित हवामान आधाचर्त पीक चवमा योजना र्ाबचवण्याकचर्ता प्र्ताचवत चजल्हे, 
तालुके व महसूल मंडळािी यादी.   

(आंषबया बहार) 
अ.क्र. पीक चजल्हा तालकुा महसूल मंडळ 

1 आंबा औरं्र्ाबाद औरं्र्ाबाद िौका, कांिनवाडी, चित्तळेपपळर्ाव, कर्माड, लाडसावरं्ी, चिखलठार्ा, हर्सूल 

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

आंबा औरं्र्ाबाद खुल्दाबाद वरेुळ, बाजार्सावरं्ी, सुलतानपूर्.  

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

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

आंबा औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री, आळंद, वडोदबाजार्, चपर्बावडा 

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

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

आंबा ठारे् अंबर्ना  अंबर्ना , बदलापुर्, र्ोरे्र्ाव, कुााली 

आंबा ठारे् कल्यार् चटटवाळा, नडर्ाव 

आंबा ठारे् चावडंी आनर्ाव, पडघा, चदघाशी, खार्बाव 

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

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

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

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

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

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

आंबा बीड धारुर् धारुर्, मोहखेड, तेलर्ाव 

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

आंबा बीड पाटोदा  ेर्ला, अंमळनेर्, दासखेड, पाटोदा 

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

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

आंबा बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव (बु.) 

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

आंबा सांर्ली आटपाडी आटपाडी, चदघंिी, खर्सुंडी 

आंबा सांर्ली कडेर्ाव कडेर्ाव, नेवर्ी, वांर्ी, ळििर्ी 

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

आंबा सांर्ली जत जत, उमदी, माडग्याळ, शेर्ांव 

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

आंबा सांर्ली पलूस पलूस 

आंबा सांर्ली चमर्ज चमर्ज, मालर्ाव, आर्र्, कवलापुर्, बेळंकी 
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आंबा सांर्ली वाळवा िीकुडा, कुर्ळप, पेठ 

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

2 काजू ठारे् अंबर्ना  र्ोरे्र्ाव 

काजू ठारे् मुर्बाड धसई, न्याहाडी 

काजू ठारे् शहापूर् डोळखांब, खडी 

3 केळी अकोला अकोट पर्ज, उमर्ा, अकोलखेड, अकोट 

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

केळी अकोला पातुर् िान्नी 

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

केळी औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् वाळूज, शेंदुर्वाडा, रं्र्ापूर् 

केळी औरं्र्ाबाद पैठर् पैठर्, लोहर्ाव, ळपपळवाडी पी..  

केळी औरं्र्ाबाद वजैापूर् नार्मठार्,  

केळी औरं्र्ाबाद चसल्लोड आमठार्ा 

केळी औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सोयर्ांव, बनोटी, सावळदबार्ा 

केळी ठारे् अंबर्ना  बदलापूर्, र्ोरे्र्ांव, कंुााली, अंबर्ना  

केळी ठारे् कल्यार् चटटवाळा, नडर्ाव 

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

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

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

केळी बीड अंबेजोर्ाई लोखंडी सावर्र्ांव 

केळी बीड केज केज, हनमंत ळपपर्ी, नांदूर्घाट 

केळी बीड रे्वर्ाई जातेर्ांव, धोंडर्ाई 

केळी बीड धारुर् धारुर्, तेलर्ाव 

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

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

केळी बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ांव 

केळी बीड चशरुर् (का.) ळततर्वनी 

केळी वधा सेलू झडशी, सेलू  

केळी सांर्ली कडेर्ाव कडेर्ाव, ळििर्ी 

केळी सांर्ली खानापुर् चवटा, ााळवर्ी 

केळी सांर्ली जत जत, डफळापूर् 

केळी सांर्ली तासर्ाव तासर्ाव, चवसापुर्, येळावी 

केळी सांर्ली पलूस पलूस, कंुडल, चालवडी, अंकलखोप 

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

केळी सांर्ली वाळवा वाळवा, पेठ, इ्लापूर्, कुर्ळप, कासेर्ांव, तांदूळवाडी, कामेर्ी, बहे, कोर्र्ांव, आष्ट्टा, ताकार्ी 
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केळी ळहर्ोली कळमनुर्ी डोंर्र्कडा, वांर्र्ाफाटा 

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

4 डाळळब अकोला अकोला कौंलखेड, चशवर्ी 

डाळळब अकोला बाशीटाकळी महान 

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

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

डाळळब औरं्र्ाबाद खुल्दाबाद सुलतानपूर्, वरेुळ, बाजार् सांर्वी. 

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

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

डाळळब औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री, वडोद बाजार्, पीर्बावडा, आळंद 

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

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

डाळळब औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सोयर्ाव, बनोटी 

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

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

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

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

डाळळब बीड धारुर् धारुर्, तेलर्ाव, मोहखेड 

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

डाळळब बीड पाटोदा दासखेड, पाटोदा,  ेर्ला, अंमळनेर्  

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

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

डाळळब बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव बु. 

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

डाळळब सांर्ली आटपाडी आटपाडी, चदघंिी, खर्सुंडी 

डाळळब सांर्ली कडेर्ाव नेवर्ी, वांर्ी 

डाळळब सांर्ली 
कवठेमंहाका

ळ 
कवठेमंहाकाळ, कुिी, ढालर्ाव, देसींर्, ळहर्र्र्ाव 

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

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

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

डाळळब सांर्ली पलूस पलूस 

डाळळब सांर्ली चमर्ज आर्र्, कवलापुर्, मालर्ाव 

डाळळब ळहर्ोली 
औंढानार्ना

  
औंढा ना., येहळेर्ाव, जवळा, साळर्ा 
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डाळळब ळहर्ोली सेनर्ाव सेनर्ाव, आजरे्ाव, साखर्ा 

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

द्राक्ष औरं्र्ाबाद कन्नड कन्नड, चिखलठार्, िापानेर्, ळििोळी, करं्जखेडा, देवर्ाव रं्र्ार्ी 

द्राक्ष औरं्र्ाबाद रं्र्ापूर् वाळूज, शेंदुर्वाडा 

द्राक्ष औरं्र्ाबाद पैठर् पैठर्, लोहर्ाव 

द्राक्ष बीड अंबेजोर्ाई पाटोदा म, घाटनांदुर्, बदापुर् 

द्राक्ष बीड केज केज 

द्राक्ष बीड पर्ळी व.ै पर्ळी व.ै, चसर्साळा, नार्ापूर्, धमापुर्ी, ळपपळर्ाव र्ाढे. 

द्राक्ष सांर्ली आटपाडी खर्सुंडी, चदघंिी, आटपाडी 

द्राक्ष सांर्ली कडेर्ाव कडेर्ाव, शाळर्ाव, नेवर्ी, वांर्ी, ळििर्ी  

द्राक्ष सांर्ली 
कवठेमंहाका

ळ 
कवठेमंहाकाळ, कुिी, ढालर्ाव, देशींर्, ळहर्र्र्ाव 

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

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

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

द्राक्ष सांर्ली पलूस पलूस, कंुडल, चालवडी, अंकलखोप 

द्राक्ष सांर्ली चमर्ज 
चमर्ज, बुधर्ाव, कसबे-चडग्रज, कवलापूर्, मालर्ाव, आर्र्, सांर्ली, बेडर्, बेळंकी, कुपवाड, 
ाोसे 

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

6 मोसंबी अकोला पातुर् पातुर् 

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

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

मोसंबी औरं्र्ाबाद खुल्दाबाद वरेुळ, सुलतानपूर् 

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

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

मोसंबी औरं्र्ाबाद फुलंब्री फुलंब्री 

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

मोसंबी औरं्र्ाबाद चसल्लोड र्ोळेर्ाव, चनल्लोड, चसल्लोड 

मोसंबी औरं्र्ाबाद सोयर्ाव सावळद  बार्ा, सोयर्ाव, बनोटी 

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

मोसंबी बीड आष्ट्टी कडा, धामर्र्ाव 

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

मोसंबी बीड धारुर् धारुर्, मोहखेड 

मोसंबी बीड पाटोदा पाटोदा  

मोसंबी बीड बीड बीड, नाळवडंी, पाली, म्हाळस जवळा, मांजर्सुंबा, िौसाळा, पेंडर्ाव, नेकनुर्, चपपंळनेर्, र्ाजुर्ी ऩ.  
ळलबार्रे्श, र्ाजुर् बु. 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

मोसंबी बीड माजलर्ाव माजलर्ाव, चकट्टीआडर्ांव, चनत्रडु, तालखेड 

मोसंबी बीड वडवर्ी वडवर्ी, कवडर्ाव. 

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

मोसंबी वधा आष्ट्टी साहुर्, आष्ट्टी, तळेर्ांव 

मोसंबी वधा कारं्जा कारं्जा, सार्वाडी, कन्नमवार्, ठारे्र्ांव 

मोसंबी ळहर्ोली 
औंढानार्ना

  
औंढा ना., साळर्, जावळाबाजार्, येहळेर्ाव, चशर्ड 

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

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

मोसंबी ळहर्ोली सेनर्ाव र्ोरे्र्ाव, साखर्, हत्ता, आजरे्ाव 

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

7 संत्रा अकोला अकोट अकोट, उमर्ा, पर्ज, अकोलखेड 

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

संत्रा अकोला पातुर् पातूर्, आलेर्ांव, बााळुर्ाव 

संत्रा अकोला बाशीटाकळी र्ाजदंा 

संत्रा अकोला मुतीजापूर् कुरूम, हातर्ाव, ळनाा 

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

संत्रा वधा आवी आवी, र्ोहना, खर्ांर्र्ा, वाठोडा. 

संत्रा वधा आष्ट्टी आष्ट्टी, तळेर्ाव, साहूर् 

संत्रा वधा कारं्जा कारं्जा, ठारे्र्ाव, सार्वाडी, कन्नमवार्ग्राम 

संत्रा ळहर्ोली 
औंढानार्ना

  
औंढानार्ना , जवळाबाजार्, साळर्ा, येहळेर्ाव 

संत्रा ळहर्ोली कळमनुर्ी कळमनुर्ी, वाकोडी, नांदापूर्, आखाडाबाळापुर्, डोंर्र्कडा, वारं्र्ाफाटा 

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

संत्रा ळहर्ोली सेनर्ाव र्ोरे्र्ाव, आजरे्ाव, हट्टा, साखर्ा, सेनर्ाव, पानकनेर्र्ाव 

संत्रा ळहर्ोली ळहर्ोली ळहर्ोली, चडग्रस कर्ाळे, माळचहवर्ा, खंबाळा, चसर्सम (बु.), नसी, बासंबा 
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सहपत्र-2 
(मृर् बहार्) 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020, 2021 व 2022 
चपक : सतं्रा (मृर् बहार्). 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे :  अकोला, वधा, ळहर्ोली, बीड,  (एकूर् चजल्हे-4) 

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 महावधे प्रकल्पातंर्गत सबंचंधत महसलू मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत हवामान कें द्र 
र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबधंीत चवमा कंपनी दर् 
पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या सकेंत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष चवाार्ास व शासनास 
वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बधंनकार्क आहे. 

फळचपकािे 
नाव 

चवमा संर्क्षर् प्रकार् (हवामान धोके) व 
चवमा संर्क्षर् कालावधी 

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

संत्रा 
(मृर् बहार्) 

1) कमी पाऊस 
चद. 15 जून ते 15 जुलै 

 
 

1) सदर् कालावधीत एकूर् 124 चम.चम. पेक्षा कमी पाऊस 
झाल्यासनुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 40,000/- देय होईल.   

2) सदर् कालावधीमध्ये एकूर् 124 चम.चम. ते 150 चम.चम. पाऊस 
झाल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 12,000/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 40,000/-) 

2) पावसािा खंड 
चद. 16 जूलै ते 15 ऑर्ष्ट्ट 

 
 

1) सदर् कालावधीमध्ये सलर् 15 ते 21 चदवसांिा पावसात खंड पडुन 
चदवसाि े जा्तीत जा्त तापमान सलर् 3 चदवस 35 चडग्री 
सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त र्ाहील्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम 
रु. 18,000/- देय र्ाहील. 

2) सदर् कालावधीत सलर् 21 चदवसापेक्षा जा्त पावसािा खंड 
पडल्यास तसेि चदवसािे जा्तीत जा्त तापमान सलर् 3 चदवस 
35 चडग्री सेख्ल्सअस ळकवा जा्त र्ाचहल्यास रु.40,000/- नुकसान 
ार्पाई देय र्ाहील. 

(2.5 चम.चम. पयंत ळकवा ्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तर्ी तो खंड 
समजण्यात येईल.) 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 40,000/-) 

एकुर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्  रु. 80,000/- 
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सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020, 2021 व 2022 
चपक:  मोसंबी (मृर् बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  औरं्र्ाबाद, बीड, वधा, ळहर्ोली, अकोला ( एकूर् चजल्हे - 5) 

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 महावधे प्रकल्पातंर्गत सबंचंधत महसलू मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत हवामान कें द्र 
र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबधंीत चवमा कंपनी दर् 
पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या सकेंत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष चवाार्ास व शासनास 
वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बधंनकार्क आहे. 

फळचपकािे नाव 
चवमा संर्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके) व चवमा 
संर्क्षर् कालावधी 

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

मोसंबी 
(मृर् बहार्) 

1) कमी पाऊस 
चद. 1 जूलै ते 31जुलै 

 

1) सदर् कालावधीत एकूर् 75 चम.चम. पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु. 40,000/- देय होईल.   

2) सदर् कालावधीमध्ये एकूर् 75 चम.चम. ते 125 चम.चम. पाऊस झाल्यास 
नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 12,000/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 40,000/-) 

2) पावसािा खंड 
चद. 1 ऑर्ष्ट्ट ते 31 ऑर्ष्ट्ट 

 

1) सदर् कालावधीमध्ये सलर् 15 ते 21 चदवसांिा पावसात खंड पडुन 
चदवसाि ेजा्तीत जा्त तापमान कोर््याही चदवशी 33चडग्री सेल्सीअस 
ळकवा ्यापेक्षा जा्त र्ाहील्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 18,000/- देय 
र्ाहील. 

2) सदर् कालावधीत सलर् 21 चदवसापेक्षा जा्त पावसािा खंड पडल्यास 
तसेि चदवसाि े जा्तीत जा्त तापमान सलर् 3 चदवस 33 चडग्री 
सेख्ल्सअस ळकवा जा्त र्ाचहल्यास रु.40,000/- नुकसान ार्पाई देय 
र्ाहील. 

(2.5 चम.चम. पयंत ळकवा ्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तर्ी तो खंड समजण्यात 
येईल.)  
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 40,000/-) 

एकुर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्  रु. 80,000/- 
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सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020, 2021 व 2022 
चपक :पेरु (मृर् बहार्)  
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  औरं्र्ाबाद, सांर्ली  (एकूर् चजल्हे - 2) 

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 महावधे प्रकल्पातंर्गत सबंचंधत महसलू मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत हवामान कें द्र 
र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबधंीत चवमा कंपनी दर् 
पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या सकेंत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष चवाार्ास व शासनास 
वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बधंनकार्क आहे. 
फळचपकाि े 
नाव 

चवमा सरं्क्षर् प्रकार् (हवामान धोके) व 
चवमा सरं्क्षर् कालावधी 

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

पेरु 
(मृर् बहार्) 

1) जा्त पाऊस 
चद. 15 जून ते १४ जुलै  

या कालावधीमध्ये प्रचत चदन 50 चम.चम. पेक्षा जा्त 
पाऊस सलर् 4 चदवस झाल्यास र्क्कम रु 24,000/- 
नुकसान ार्पाई देय र्ाहील . 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 24,000/-) 

चद १५ जुलै ते १४ ऑर््ट   

या कालावधीमध्ये प्रचत चदन 50 चम.चम. पके्षा जा्त 
पाऊस सलर् 4 चदवस झाल्यास र्क्कम रु. 18,000/- 
नुकसान ार्पाई देय र्ाहील . 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 18,000/-) 

१५  ऑर््ट  ते ३१ ऑर््ट  

या कालावधीमध्ये प्रचत चदन 50 चम.चम. पके्षा जा्त 
पाऊस सलर् 4 चदवस झाल्यास र्क्कम रु. 18,000/- 
नुकसान ार्पाई देय र्ाहील . 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 18,000/-) 

एकुर् चवमा सरं्चक्षत र्क्कम प्रचतहेक्टर्  रु. 60,000/- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020, 2021 व 2022 
चपक :चिकु (मृर् बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे :  समुह - 2 - औरं्र्ाबाद, बीड, ठारे्  (एकूर् चजल्हे - 3)  

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 महावधे प्रकल्पातंर्गत सबंचंधत महसलू मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत हवामान कें द्र 
र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबधंीत चवमा कंपनी दर् 
पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या सकेंत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष चवाार्ास व शासनास 
वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बधंनकार्क आहे. 

फळचपक 
चवमा सरं्क्षर् प्रकार् (हवामान धोके) 

वचवमा सरं्क्षर् कालावधी 
प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम/हे. 

चिकू 
जादा आद्रगता व जा्त पाऊस 
चद. 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर्  

 

1) या कालावधीत सापके्ष आद्रगता सलर् पाि चदवस 90 टक्के 
पेक्षा जा्त र्ाचहल्यास वप्रचत चदन 20 चम. चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस सलर् 4 चदवस झाल्यास रु. 2 ,7 000/- देय 
र्ाचहल. 

2) या कालावधीत सापेक्ष आद्रगता सलर् दहा चदवस 90 टक्के 
पेक्षा जा्त र्ाचहल्यास व प्रचत चदन 20 चम. चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त पाऊस सलर् 8 चदवस झाल्यास रु. ,60 000/- देय 
र्ाचहल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 60,000/-) 

एकूर् चवमा सरं्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर् रु.60,000/- 
 
 

 

 

 

 

 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020, 2021 व 2022 
चपक :डाळळब  (मृर् बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  सांर्ली, औरं्र्ाबाद, बीड (एकूर् चजल्हे-3) 

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 महावधे प्रकल्पातंर्गत सबंचंधत महसलू मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत हवामान कें द्र 
र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबधंीत चवमा कंपनी दर् 
पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या सकेंत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष चवाार्ास व शासनास 
वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बधंनकार्क आहे. 

फळचपक 
हवामान 
 धोका व 
कालावधी 

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

डाळळब 

जा्त पाऊस व 
आद्रगता 

1. या कालावधीत सलर् 5 चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 10,400/-देय र्ाहील. 
2. या कालावधीत सलर् 6 चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 15,600/-देय र्ाहील. 
3. या कालावधीत सलर् 7 चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 26,000/-देय र्ाहील. 
4. या कालावधीत सलर् 8 ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त 
पाऊस व 85 टक्के पेक्षा जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 52000/-देय 
र्ाचहल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु ५२,०००/-) 

चद. 15 जुलै ते 15 
ऑर्ष्ट्ट 

चद. 16 ऑर््ट ते 
30 सप्टेंबर्  

१.या कालावधीत सलर् 5 चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. ९,१००/-देय र्ाहील. 
२. या कालावधीत सलर् ६ चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. १३,६५०/-देय र्ाहील. 
३. या कालावधीत सलर् ७ चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. २२,७५०/-देय र्ाहील. 
४.या कालावधीत सलर् ८ चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. ४५,५००/-देय र्ाहील. 
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु ४५,५०० /-) 

चद. 01 ऑक्टोंबर्   ते  
15 चडसेंबर् 

१.या कालावधीत सलर् 5 चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. ६,५००/-देय र्ाहील. 
२. या कालावधीत सलर् ६ चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. ९,७५०/-देय र्ाहील. 
३. या कालावधीत सलर् ७ चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. १६,२५०/-देय र्ाहील. 
४.या कालावधीत सलर् ८ चदवस प्रचत चदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के पेक्षा 
जा्त आद्रगता र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. ३२,५००/-देय र्ाहील. 
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु ३२,५००/-) 

 
 

एकुर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर् रु. 130,000/- 

 

 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020, 2021 व 2022 
चपक: ळलब ू (मृर् बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  बीड, सारं्ली, औरं्र्ाबाद, अकोला, वधा ( एकूर् चजल्हे - 5) 

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 महावधे प्रकल्पातंर्गत सबंचंधत महसलू मंडळात उाार्र्ी केलेले ्वयंिलीत हवामान कें द्र 
र्ाहील. सदर् हवामान कें द्रात नोंदचवली जार्ार्ी हवामानािी प्रमार्ीत आकडेवार्ी संबधंीत चवमा कंपनी दर् 
पंधर्वाड्याला महार्ाष्ट्र शासनाच्या सकेंत ् ळावर् उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवार्ी कृचष चवाार्ास व शासनास 
वळेेवर् उपलब्ध करुन देरे् चवमा कंपन्यानंा बधंनकार्क आहे. 

फळचपकािे 
नाव 

चवमा संर्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके) व चवमा संर्क्षर् 

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

ळलबू  
(मृर् बहार्) 

1) कमी पाऊस 
चद. 15जून  ते 15  जूलै 

 
 

1) या कालावधीमध्ये 100 चम. चम. व ्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्यास 
नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 35,000/- देय होईल. 

2) या कालावधीत 100 चम. चम. पेक्षा जा्त 150 चम.चम.पयंत पाऊस 
झाल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.17,500/-देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 35,000/-)  

2) पावसािा खंड 
चद. 16 जूलै ते 15 ऑर्ष्ट्ट 

 
 

1) सदर् कालावधीमध्येसलर् 15 ते 21 चदवसांिा पावसात खंड 
पडुनचदवसाि े जा्तीत जा्त तापमान कोर््याही चदवशी 35 
चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त र्ाहील्यास नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 17,500/- देय र्ाहील. 

2) सदर् कालावधीत सलर् 21 चदवसापेक्षा जा्त पावसािा खंड 
पडल्यास तसेि चदवसािे जा्तीत जा्त तापमान सलर् 3 चदवस 
35 चडग्री सेख्ल्सअस ळकवा जा्तर्ाचहल्यास रु.35,000/- 
नुकसान ार्पाई देय र्ाहील. 

(2.5 चम.चम. पयंत ळकवा ्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तर्ी तो खंड 
समजण्यात येईल.) 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 35,000/-)  

एकुर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर् रु. 70,000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 
(आचंबया बहार्)  

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23  
चपक : सतं्रा (आचंबया बहार्). 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे :  वधा, अकोला, ळहर्ोली, बीड.  (एकूर् चजल्हे-4) 

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

 
संत्रा 

(आचंबया बहार्) 

1) अवेळी पाऊस 
चद.1 चडसेंबर् ते 31 चडसेंबर् 

सलर् 7 चदवसात एकूर् 30 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास रु. 
20,000/- देय होईल.  
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 20,000/-)  

2) कमी तापमान 
चद. 16 जानेवार्ी  ते 28 

फेब्रुवार्ी 
 

1. सलर् 5 चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी तापमान 
र्ाचहल्यास रु. 8,000/- देय होईल.  
2. सलर् 7 चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी तापमान 
र्ाचहल्यास रु. 12,000/- देय होईल.  
3. सलर् 8 चदवस ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी तापमान र्ाचहल्यास रु. 20,000/- देय होईल.  
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 20,000/-) 

3) जा्त तापमान 
चद. 1 मािग ते 31 मािग 

 

1. सलर् 5 चदवस 40.5 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
र्ाचहल्यास रु. 8,000/- देय होईल. 
2. सलर् 7 चदवस 40.5चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
र्ाचहल्यास रु. 12,000/- देय होईल. 
3. सलर् 8 चदवस ळकवा ्यापेक्षा जा्तचदवस 40.5चडग्री सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास रु. 20,000/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 20,000/-) 

4) जा्त तापमान 
चद. 1 एचप्रल ते 31 मे 

 

1. सलर् 5 चदवस 45.5चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
र्ाचहल्यास रु. 8,000/- देय होईल. 
2. सलर् 7 चदवस 45.5चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान 
र्ाचहल्यास रु. 12,000/- देय होईल. 
3. सलर्8 चदवस ळकवा ्यापेक्षा जा्तचदवस 45.5चडग्री सले्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास रु. 20,000/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 20,000/-) 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी 80,000 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु.  

चद. 1 जानेवार्ी ते 30 एचप्रल 26,667 
चवमा धार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीटमुळे 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 
वयैख्क्तक पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) 80,000+26,667 =  1,06,667 
 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

 सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23  
चपक: मोसंबी  (आचंबया बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  बीड, ळहर्ोली, औरं्र्ाबाद, वधा, अकोला.  ( एकूर् चजल्हे - 5) 

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 व 
कालावधी 

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

मोसंबी 
(आचंबया बहार्) 

1) अवेळी पाऊस 
चद.1 नोव्हेंबर् ते 31 

चडसेंबर्  

सलर् 4 चदवसात एकूर् 30 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान ार्पाई रु. 13,300/- देय होईल. 
सलर् 5 चदवसात एकूर् 35 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस र्ाचहल्यास 
नुकसान ार्पाई रु. 21,300/- देय होईल. 
सलर् 6 चदवसात एकूर् 40 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस र्ाचहल्यास 
नुकसान ार्पाई रु. 26,600/- देय होईल. 
कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रुपये 26,600/- देय होईल. 

2) जा्त तापमान 
चद. 1 मािगते 31 मािग  

दैनंचदन तापमान 39 चडग्री सेख्ल्सअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त र्ाचहल्यास खालील 
प्रमारे् नुकसान ार्पाई देय र्ाचहल. 
1) सलर् 3 चदवस रुपये 5,360/- देय. 
2) सलर् 4 चदवसरु. 10,700/-    
3) सलर्  5 चदवसरु.16,000/- 
4) सलर् 6 चदवसरु. 21,400/-  
5) सलर् 7 चदवसरु.26,800/-  
कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रुपये 26,800/- देय होईल. 

3) जा्त पाऊस 
चद. 15 ऑर््ट ते 15 

सप्टेंबर्  

सलर् 7 चदवसात एकूर् 150 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान ार्पाई रुपये 10,600/- देय होईल. 
सलर् 7 चदवसात एकूर् 175 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान ार्पाई रुपये 16,700/- देय होईल. 
सलर् 7 चदवसात एकूर् 200 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान ार्पाई रुपये 26,600/- देय होईल.  
कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रुपये 26,600/- देय होईल. 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी 80,000 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु.   

चद. 1 जानेवार्ी ते 30 एचप्रल  26,667 
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 वयैख्क्तक पातळीवर् नुकसानीि ेप्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) 80,000+ 26,667 =  1,06,667 
 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23  

चपक :डाळळब  (आचंबया बहार्)  
समाचवष्ट्ठ चजल्हे :  सांर्ली, औरं्र्ाबाद, बीड, अकोला, ळहर्ोली  (एकूर् चजल्हे-5) 

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  
(प्रचत हेक्टर् रु.) 

डाळळब 

1) जादा तापमान 
चद. 1 जानेवार्ी  ते 15 मािग 

1. या कालावधीमध्ये कमाल तापमान 41 चडग्री सेंख्ल्सअस व ्यापेक्षा जा्त 
सलर् 2 चदवस र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.19,500/-   देय 
र्ाहील. 

2. या कालावधीमध्ये कमाल तापमान 41 चडग्री सेंख्ल्सअस व ्यापेक्षा जा्त 
सलर् ३ चदवस र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 32,500/- देय 
र्ाचहल. 

3. या कालावधीमध्ये कमाल तापमान 41 चडग्री सेंख्ल्सअस व ्यापेक्षा जा्त 
सलर् ४ चदवस ळकवा ्यापेक्षा जा्त र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम 
रु. 65,000/- देय र्ाचहल. 

  (कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 65,000/-) 

2) जा्त पाऊस व आद्रगता 
चद. 1 जुलै  ते 31 जूलै 

1. या कालावधीमध्ये प्रचतचदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के 
आद्रगता सलर् 5 ते 6 चदवस र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 
19,500/- देय र्ाचहल. 

2. या कालावधीमध्ये प्रचतचदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के 
आद्रगता सलर् 7 ते 8 चदवस र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 
32,500/- देय र्ाचहल. 

3. या कालावधीमध्ये प्रचतचदन 25 चम.चम. पेक्षा जा्त पाऊस व 85 टक्के 
आद्रगता सलर् 9 व ्यापेक्षा जा्त चदवस र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 65,000/- देय र्ाचहल.  

(कमाल न कसान भरपाई रक्कम रु. 65,000/-) 
एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी चटप-  कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 1,30,000/- 

र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु. 
चद. 1 जानेवार्ी  ते 30 एचप्रल  43,333 

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 
वयैख्क्तक पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) 130000 + 43333 = 1,73,333 
 
  
 
 
 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 

चपक : काजू  (आचंबया बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे :  ठारे् (एकूर् चजल्हे-1) 
 

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 चपकाि े

नाव 
हवामान धोका व कालावधी प्रमार्के (चरर्र्) व नुकसान ार्पाई र्क्कम (प्रती हेक्टर्रु) 

काजू 
(आचंबया 
बहार्) 

1) अवेळी पाऊस 
चद.1 चडसेंबर् ते 31 मािग  

 

1. कोर््याही एका चदवशी 5 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास 
रु. १३,०००/- देय 

2. कोर््याही सलर् दोन चदवशी 5 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्यास रु. 2६,०00/- देय 

3. कोर््याही सलर् तीन चदवशी 5 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्यास रु. ४५,५००/- देय 

4. कोर््याही सलर् िार् चदवशी 5 चम.चम.ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्यास रु. ६५,०००/- देय 
(कमाल देय नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. ६५,००0/-) 

2) कमी तापमान 
चद. 1 चडसेंबर् ते 28 फेब्रुवार्ी  

 

1. सलर् 3 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
1४,०००/- देय. 

2. सलर् 4 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
२१,०००/- देय. 

3. 3. सलर् 5 चदवस 13 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
३५,०००/- देय. 
(कमाल देय नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. ३५,०००/-)  

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी  1,००,०००/- 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु. 

चद. 1 जानेवार्ी  ते 30 एचप्रल  ३३,३३३/- 
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 
वयैख्क्तक पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) १,००,०००/- + ३३,३३3/- = 1,३३,३३३/- 
 
 

 

 

 

 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 
पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23  

चपक : केळी  (आचंबया बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  ळहर्ोली, सारं्ली, अकोला, औरं्र्ाबाद, वधा, बीड, ठारे्  (एकूर् चजल्हे-7)  

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

फळचपकािे 
नाव 

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

केळी 
(आचंबया  
बहार्) 

1) कमी तापमान 
चद. 1 नोव्हेबर्  ते 28 फेब्रवुार्ी   

1.सलर् 5 ते 7  चदवस चकमान तापमान 8 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास 
नुकसान ार्पाई  रु.  9,000/- देय होईल.  
2.सलर्8 ते 11  चदवस चकमान तापमान 8 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास 
नुकसान ार्पाई  रु.  13,500 /- देय होईल. 
3.सलर् 12 ते 15 चदवस चकमान तापमान 8 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी 
र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई  रु.  22,500 /- देय होईल. 
4.सलर् 16 ळकवा  ्यापेक्षा जा्त चदवस चकमान तापमान 8 चडग्री  सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई रु.  45,000/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 45,000/-) 

2) वरे्ािा वार्ा 
चद. 1  फेब्रवुार्ी  ते 30 जून   

 
(चद. 22/01/2016 च्या शासन 
पचर्पत्रकान्वये नुकसान 

ठर्चवण्यासाठी पंिनामा कायगपद्धती 
चनचित केले नुसार् चवमा ार्पाई 

देय होईल.) 

या कालावधीमध्ये 40 चक.मी. प्रचत तास अ वा ्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 वयैख्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. फक्त संदाग हवामान कें द्रावर्ील वेर्ाच्या वाऱ यािी नोंद 
ही नुकसान ार्पाईसाठी पात्र होर्ार् नाही.   
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 50,000/-) 

3) जादा तापमान 
चद. 1 मािग   ते 31 मािग  

1. या कालावधी मध्ये सलर् 5 ते 7 चदवस  42 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
तापमान र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई रु. 9,000 /- देय होईल.  
2. या कालावधी मध्ये सलर् 8  ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस  42 चडग्री सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त  तापमान र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई रु.22,500 /- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 22,500/-) 

जादा तापमान 
चद. 01 एचप्रल ते 31 मे 

1. या कालावधी मध्ये सलर् 8 ते 14 चदवस  45 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
तापमान र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई रु.  13,500 /- देय होईल. 
2. या कालावधी मध्ये सलर् 15 ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस 45 चडग्री सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा जा्त  तापमान र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई रु.  45,000 /- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. 45,000/-) 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी 1,40,000/- 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु. 

चद. 1 जानेवार्ी 2021 ते 30 एचप्रल 2021 46,667/- 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीटमुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसान ग्र्त फळचपकािी माचहती चवमाकंपनीस / संबधीत मंडळ कृचष 
अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर् चवमा कंपनी चजल्हा महसूल, ग्रामचवकास व कृचषचवाार्ाच्या मदतीने वयैख्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 

एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) 1,40,000 + 46,667 = 1,86,667/- 

 

 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 

पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 
चपक : द्राक्ष - ब  (आचंबया बहार्) 
द्राक्ष (ब) -समाचवष्ट्ठ चजल्हे-  सांर्ली, औरं्र्ाबाद, बीड (एकुर् 3) 

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 

चवमा संर्क्षर् प्रकार् 
(हवामान धोके) व प्रमार्के 

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

ब)द्राक्ष 
(आचंबया बहार्) 

अवळेी पाऊस प्रती चदन (चम.चम) 
चद. 16 ऑक्टोंबर् 
ते 7 नोव्हेंबर् 

चद. 8 नोव्हेबर् ते 
30 नोव्हेबर् 

चद. 1 चडसेंबर् ते 
31 मािग 

टप्पा- 1 टप्पा- 2 टप्पा - 3 
(>=4) 4 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा 
जा्त 

4,100 10,600 10,900 

(>=11) 11 चम.चम. ळकवा 
्यापेक्षा जा्त 

6,300 15,900 21,500 

(>=21) 21चम.चम. ळकवा 
्यापेक्षा जा्त 

8,400 31,900 26,800 

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

10,600 48,000 42,800 

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

15,700 1,28,600 

53,000 + पचहल्या व 
दुसऱ या टप्यातील चशल्लक 
र्कमेच्या 50 टक्के र्क्कम 
देय. 

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

42,200 1,92,000 

8५,८०० + पचहल्या व 
दुसऱ या टप्यातील चशल्लक 
र्कमेच्या 100 टक्के 
र्क्कम देय. 

टप्यानुसार् अचधकत्तम नुकसान 
ार्पाई र्क्कम 

42,200 1,92,000 
85,800 

सवगटप्ये चमळून अचधत्तम र्क्कम 
रुपये 

3,20,000/- 

र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम 
चद. 1 जानेवार्ी ते 30 एचप्रल  1,06,667 

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 वयैख्क्तक पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल.  
एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचत हे.) 3,20,000 +1,06,667 = 4,26,667/- 

चवमा संर्क्षर् कालावधीमध्ये सबंधीत हवामान धोका एकापेक्षा  अचधकवेळा लारु् झाला तर्ी कमाल नुकसान ार्पाई एकदाि देय र्ाहील.   
 

 



शासन चनर्गय क्रमांकः फचवयो-2020/प्र.क्र. 13/10-अ े

सहपत्र-2 
पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 

चपक :  आबंा  (आचंबया बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे :  समुह क्र. 1 -  ठारे्  (एकूर् चजल्हे-1) 

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  ते 31 मािग  

1. या कालावधीमध्ये कोर््याही 1 चदवस 5 मी.मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास र्क्कम 
रु.  १०,४50/- देय.                     
2. या कालावधीमध्ये कोर््याही सलर् 2 चदवस 5 मी. मी. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास 
र्क्कम रु. १९,०00/- देय.    
    (कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु. 19,0००/-)    

चद. 01 एचप्रल   ते 15 मे  १.या कालावधीमध्ये २5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस कोर््याही एका चदवसात झाल्यास 
र्क्कम रु ९६८० /- देय होईल. 
२.या कालावधीमध्ये २5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस सलर् दोन चदवस झाल्यास र्क्कम रु 
१४,५२० /- देय होईल. 
३. या कालावधीमध्ये २5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस सलर् तीन चदवस झाल्यास र्क्कम रु 
२४,२००/- देय होईल. 
४. या कालावधीमध्ये २5 चम.चम. ळकवा ्यापेक्षा जा्त पाऊस सलर् िार्  चदवस झाल्यास र्क्कम रु 
४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु. ४८,४००/-) 

2) कमी तापमान 
चद. 1 जानेवार्ी  ते १५  

मािग  

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 नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु. 24,200/-) 
३) जा्त तापमान 

 
चद.1 मािग ते 15 मे  

१. सलर् कोर््याचह 3 चदवस ३७ चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास 
र्क्कम रु.६१०० /-देय.  
2.सलर् कोर््याही 4 चदवस ३७ चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास र्क्कम 
रु.१२,२००/- देय.  
३. सलर् कोर््याचह ५ चदवस ३७ चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास 
र्क्कम रु.1८,३00/-देय.  
४. सलर् कोर््याचह ६ चदवस ३७ चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास 
र्क्कम रु.२४,४00/-देय.  
५. सलर् कोर््याचह ७ चदवस ३७ चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त तापमान र्ाचहल्यास 
र्क्कम रु.३६,३००/-देय.  
६. सलर् कोर््याचह ८ ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस ३७ चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
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तापमान र्ाचहल्यास र्क्कम रु.४८,४००/-देय. 
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु  ४८,४००/- ) 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचतक्टर्ी रु  1,४०,०००/-  
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु. 

चद. 1 फेब्रवुार्ी ते 31 मे 4६,६६7/- 
चवमा धार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीटमुळे 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 वयैख्क्तक पातळीवर् 
नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 
एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम  (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) 1,४०,000 + 4६,६६7 = 1,८६,६६7/- 

   

सहपत्र-2 
पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23  

चपक :  आबंा  (आचंबया बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  समुह क्र. 2 -  औरं्र्ाबाद, बीड  (एकूर् चजल्हे-2) 

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) अवेळी पाऊस 
चद. 1 जानेवार्ी  ते 31 मािग  

1. कोर््याही सलर् 2 चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु.  10,450/- देय होईल.                     
2. कोर््याही सलर् 3 चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु. 19,000/- देय होईल.     
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु. १९,०००/-) 

अवळेी पाऊस 
चद. ०१ एचप्रल   ते ३१ मे   

१.कोर््याही सलर् 4 चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु. २४,२००/- देय होईल.   
२. कोर््याही सलर् ५ चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
ार्पाई र्क्कम रु. ४८,४00/- देय होईल.  
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु ४८,४००/-) 

2) कमी तापमान 
चद.1 जानेवार्ी   ते 28 

फेब्रुवार्ी   

१. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् 3 चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस 
ळकवा ्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  4,300/- देय होईल. 
२. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् ४ चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस 
ळकवा ्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  ८,५८०/- देय होईल. 
३. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् ५ चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस 
ळकवा ्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाईर् क्कम रु. १२,२00/-  देय होईल. 
४. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् ६ चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस 
ळकवा ्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  १६,५00/- देय होईल. 
५. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् ७ ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस 
10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  
२4,२00/- देय होईल. 
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 (कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु. 24,200/-) 

3) जा्त तापमान 
चद. 1 मािग  ते 31 मािग  

१. दैनचदन कमाल तापमान सलर् 3 चदवस 40 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.१२,१०0/- देय होईल. 
२. दैनचदन कमाल तापमान सलर् ४ चदवस 40 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.२४,२००/- देय होईल. 
३. दैनचदन कमाल तापमान सलर् ५ चदवस 40 चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.३६,३०0/- देय होईल. 
४. दैनचदन कमाल तापमान सलर् ६ ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस 40 चडग्री सेल्सीअस 
ळकवा ्यापेक्षा जा्त र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.४८,४०0/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु. 48,400/-) 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी 1,४०,000 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु.  

चद. 1 फेब्रूवार्ी ते 31  मे  4६,६६७ 
चवमाधार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीटमुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर् चवमा कंपनी चजल्हा महसूल, ग्रामचवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने 
वयैख्क्तक पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 
एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम  (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) 1,४०,000 + 4६,६६७ = 1,८६,६६७ 
 

सहपत्र-2 
पनुर्गचित हवामान आधार्ीत पीक चवमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23  

चपक :  आबंा  (आचंबया बहार्) 
समाचवष्ट्ठ चजल्हे  :  समुह क्र. 3 - सांर्ली (एकूर् चजल्हे-1) 

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) अवेळी पाऊस 
चद.1 जानेवार्ी  ते 31 मािग  

 
 

1. कोर््याही सलर् ३ चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु.  10,450/- देय होईल.                     
2. कोर््याही सलर् ४ चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. 19,000/- देय होईल.     
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु. १९,०००/-) 

अवळेी पाऊस 
चद. १ एचप्रल  ते ३१ मे  

१. कोर््याही सलर् ५ चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस झाल्यास नुकसान ार्पाई 
र्क्कम रु. २४,२००/- देय होईल.   
२. कोर््याही सलर् ६ ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस 5 चम.चम. व ्यापेक्षा जा्त पाऊस 
झाल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु. ४८,४00/- देय होईल.  
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु ४८,४००/-) 

2) जा्त तापमान 
चद. 1 मािग ते 31 मािग  

१. दैनचदन कमाल तापमान सलर् 3 चदवस ३८ चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.१२,१०0/- देय होईल. 
२. दैनचदन कमाल तापमान सलर् ४  चदवस ३८ चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
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र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.२४,२००/- देय होईल. 
३. दैनचदन कमाल तापमान सलर् ५ चदवस ३८ चडग्रीसेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा जा्त 
र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.३६,३०0/- देय होईल. 
४. दैनचदन कमाल तापमान सलर् ६ ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस ३८ चडग्री सेल्सीअस 
ळकवा ्यापेक्षा जा्त र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.४८,४०0/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु ४८,४००/-) 

1) कमी तापमान 
चद. 1 जानेवार्ी  ते 28 

फेब्रुवार्ी 

१. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् 3 चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  4,300/- देय होईल. 
२. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् ४ चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  ८,५८०/- देय होईल. 
३. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् ५ चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  १२,२00/- देय होईल. 
४. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् ६ चदवस 10 चडग्री सेल्सीअस ळकवा 
्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  १६,५00/- देय होईल. 
५. या कालावधीमध्ये चकमान दैनंचदन तापमान सलर् ७ ळकवा ्यापेक्षा जा्त चदवस 10 
चडग्री सेल्सीअस ळकवा ्यापेक्षा कमी र्ाचहल्यास नुकसान ार्पाई र्क्कम रु.  २4,२00/- 
देय होईल. 
 (कमाल नुकसान ार्पाई देय र्क्कम रु. 24,200/-) 

एकूर् चवमा संर्चक्षत र्क्कम प्रचत हेक्टर्ी 1,४०,००० 
र्ार्पीट चवमा संर्क्षीत र्क्कम रु.  

चद. 1 फेब्रूवार्ी ते 31 मे  4६,६६७ 
चवमा धार्क शेतकऱ यांनी र्ार्पीटमुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्र्त फळचपकािी माचहती चवमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृचष अचधकार्ी यांना कळचवरे् आवश्यक आहे. ्यानंतर् चवमा कंपनी चजल्हा महसूल, ग्रामचवकास व कृचष चवाार्ाच्या मदतीने 
वयैख्क्तक पातळीवर् नुकसानीिे प्रमार् चनचित करे्ल. 
एकुर् चवमा संर्क्षीत र्क्कम  (चनयचमत + र्ार्पीट) (रु. प्रचतहे.) 1,४०,000 + 4६,६६७ = 1,८6,६६७ 
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सहपत्र -3 
पुनगर्चित हवामान आधार्ीत पीक चवमा  

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

अ. 
क्र. 

चजल्हा 
फळचपकािे 
नाव 

चवमा 
सरं्चक्षत 
र्क्कम 

चवमा 
कंपनीने 
चदललेी 
चवमा दर् 

चवमा दर्ात 
शेतकर्ी 
चह्सा 

चवमा दर्ात 
कें द्रािा 
चह्सा 

चवमा दर्ात 
र्ाज्यािा 
चह्सा 

एकूर् चवमा 
हप्ता 

शेतकऱयाकचर्ता 
चवमा दर् 

समूह - 2 

1 बीड 

डाळळब 130000 15.00 6500 6500 6500 19500 5.00 

मोसंबी 80000 40.00 4000 10000 18000 32000 5.00 

संत्रा 80000 55.00 4000 10000 30000 44000 5.00 

चिकू 60000 15.00 3000 3000 3000 9000 5.00 

ळलबू 70000 53.00 3500 8750 24850 37100 5.00 

2 औरं्र्ाबाद 

पेरु 60000 20.00 3000 4500 4500 12000 5.00 

मोसंबी 80000 13.50 4000 6600 200 10800 5.00 

डाळळब 130000 10.00 6500 3250 3250 13000 5.00 

ळलबू 70000 40.00 3500 8750 15750 28000 5.00 

चिकू 60000 15.00 3000 3000 3000 9000 5.00 

3 अकोला 

संत्रा 80000 35.00 4000 10000 14000 28000 5.00 

मोसंबी 80000 20.00 4000 6000 6000 16000 5.00 

ळलबू 70000 33.00 3500 8750 10850 23100 5.00 

4 सांर्ली 

डाळळब 130000 11.80 6500 4420 4420 15340 5.00 

पेरु 60000 20.00 3000 4500 4500 12000 5.00 

ळलबू 70000 45.00 3500 8750 19250 31500 5.00 

5 वधा 

संत्रा 80000 20.00 4000 6000 6000 16000 5.00 

मोसंबी 80000 20.00 4000 6000 6000 16000 5.00 

ळलबू 70000 15.00 3500 3500 3500 10500 5.00 

6 ठारे् चिकू 60000 65.00 3000 7500 28500 39000 5.00 

7 ळहर्ोला 
संत्रा 80000 30.00 4000 10000 10000 24000 5.00 

मोसंबी 80000 20.00 4000 6000 6000 16000 5.00 
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सहपत्र -3 
पुनगर्चित हवामान आधार्ीत पीक चवमा  

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

 

अ.क्र. चजल्हा चपकािे नांव 
चवमा संर्क्षीत 
र्क्कम 

चवमा 
कंपनीने 
चदललेा 
चवमा दर् 

चवमा दर्ात 
शेतकर्ी 
चह्सा 

चवमा दर्ात 
कें द्रािा 
चह्सा 

चवमा दर्ात 
र्ाज्यािा 
चह्सा 

एकुर् चवमा 
हप्ता 

शेतकऱयां 
कचर्ता 
चवमा दर् 
% 

समूह - 2 

1 बीड 

संत्रा 80000 20.00 4000 6000 6000 16000 5.00 

मोसंबी 80000 40.00 4000 10000 18000 32000 5.00 

डाळळब 130000 15.00 6500 6500 6500 19500 5.00 

द्राक्ष 320000 30.00 16000 40000 40000 96000 5.00 

केळी 140000 22.00 7000 11900 11900 30800 5.00 

आंबा 140000 35.00 7000 17500 24500 49000 5.00 

2 औरं्र्ाबाद 

मोसंबी 80000 33.00 4000 10000 12400 26400 5.00 

डाळळब 130000 15.00 6500 6500 6500 19500 5.00 

द्राक्ष 320000 30.00 16000 40000 40000 96000 5.00 

केळी 140000 22.00 7000 11900 11900 30800 5.00 

आंबा 140000 29.50 7000 17150 17150 41300 5.00 

3 अकोला 

संत्रा 80000 20.00 4000 6000 6000 16000 5.00 

मोसंबी 80000 40.00 4000 10000 18000 32000 5.00 

डाळळब 130000 20.00 6500 9750 9750 26000 5.00 

केळी 140000 25.00 7000 14000 14000 35000 5.00 

4 सांर्ली 

डाळळब 130000 15.00 6500 6500 6500 19500 5.00 

द्राक्ष 320000 10.50 16000 8800 8800 33600 5.00 

केळी 140000 22.00 7000 11900 11900 30800 5.00 

आंबा 140000 25.00 7000 14000 14000 35000 5.00 

5 वधा 

संत्रा 80000 20.00 4000 6000 6000 16000 5.00 

मोसंबी 80000 25.00 4000 8000 8000 20000 5.00 

केळी 140000 22.00 7000 11900 11900 30800 5.00 

6 ठारे् 

केळी 140000 22.00 7000 11900 11900 30800 5.00 

आंबा 140000 30.00 7000 17500 17500 42000 5.00 

काजू 100000 40.00 5000 12500 22500 40000 5.00 

7 ळहर्ोली 

संत्रा 80000 20.00 4000 6000 6000 16000 5.00 

मोसंबी 80000 30.00 4000 10000 10000 24000 5.00 

डाळळब 130000 20.00 6500 9750 9750 26000 5.00 

केळी 140000 23.00 7000 12600 12600 32200 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 र्ार्पीटी कर्ीता ा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 
र्ाज्यािा 
चह्सा 

एकुर् 
चवमा 
हप्ता 

शेतकऱयाकचर्ता 
चवमा दर् % 

समुह - 2 

1 बीड 

संत्रा 

ाा
र्त
ीय

 कृ
चष
 चव
मा
 कं
पन
ी 

26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

मोसंबी 26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

डाळळब 43333 20.00 2167 6500 8667 5.00 

द्राक्ष 106667 22.00 5333 18133 23467 5.00 

केळी 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

आंबा 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

2 औरं्र्ाबाद 

मोसंबी 26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

डाळळब 43333 20.00 2167 6500 8667 5.00 

द्राक्ष 106667 22.00 5333 18133 23467 5.00 

केळी 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

आंबा 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

3 अकोला 

संत्रा 26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

मोसंबी 26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

डाळळब 43333 20.00 2167 6500 8667 5.00 

केळी 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

4 सांर्ली 

डाळळब 43333 20.00 2167 6500 8667 5.00 

द्राक्ष 106667 22.00 5333 16000 23467 5.00 

केळी 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

आंबा 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

5 वधा 

संत्रा 26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

मोसंबी 26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

केळी 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

6 ठारे् 

केळी 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

आंबा 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 

काजू 33333 20.00 1667 5000 6667 5.00 

7 ळहर्ोली 

संत्रा 26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

मोसंबी 26667 20.00 1333 4000 5333 5.00 

डाळळब 43333 20.00 2167 6500 8667 5.00 

केळी 46667 20.00 2333 7000 9333 5.00 
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