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प्र्तािना: 
 प्रधानमंत्री वपक विमा योजना राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्य शासनाचे सदंर्भभय शासन वनणधय क्र. २ 
अन्िये राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अवधसूवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकासंाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 
हंगाम 2019 मध्ये राज्यात पढेु चालु ठेिण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.    
 

शासन वनणधय: 
 खरीप हंगाम 2019 मध्ये राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खालील प्रमाणे अवधसवुचत क्षेत्रातील अवधसूवचत 
वपकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा वनणधय शासनाने घेतलेला आहे.   
 

1. योजनेची उद्दीष्ट्टये : 
1. नैसर्भगक आपत्ती, वकड आवण रोगासारख्या प्रवतकूल पवरस््ितीमुळे वपकाचंे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा 

संरक्षण देणे.  
2. वपकांच्या नूकसानीच्या अत्सयंत कठीण पवरस््ितीतही शेतक-यांच ेआर्भिक ्िैयध अबावधत राखणे. 
३. शेतक-यांना नाविन्यपणूध ि सधुारीत मशागतीच ेतंत्रज्ञान ि सामुग्री िापरण्यास प्रोत्ससाहन देणे. 
4. कृवि क्षेत्रासाठीच्या पत परुिठयात सातत्सय राखणे, जणेेकरुन उत्सपादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या 

संरक्षणाबरोबरच अन्नसरुक्षा, वपकांचे विविधीकरण आवण कृवि क्षेत्राचा गवतमान विकास ि ्पधात्समकतेत िाढ हे 
हेतू साध्य होण्यास मदत होईल. 

 

2.योजनेची प्रमुख िवैशष्ट्य े: 
1. सदरची योजना ही या आदेशान्िये अवधसूवचत केलेल्या क्षते्रातील केिळ अवधसूवचत वपकांसाठी असेल. 
2. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कजधदार शेतकऱयानंा अवधसूवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकासंाठी बधंनकारक  

असून वबगर कजधदार शेतकऱयांना ऐस्च्िक आहे. 
3. अवधसूवचत क्षते्रातील अवधसूवचत वपकासाठी खातेदाराचंे व्यवतवरक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे  

शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. 
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4. या योजनेअंतगधत िा्तिदशी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱयािंरील विमा हप्त्सयाचा भार 
कमी करण्यासाठी शेतकऱयानंी भराियाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2.0 टक्के ि नगदी वपकासंाठी 5 टक्के 
असा मयावदत ठेिण्यात आला आहे. 

5. या योजनेअंतगधत जोवखम्तर सिध वपकांसाठी 70 टक्के असा वनवित करण्यात आला आहे. 
6. अवधसुवचत क्षेत्रातील अवधसुवचत वपकांचे उंबरठा उत्सपन्न हे मागील 7 ििापैकी  सिावधक  उत्सपन्नाच्या  ५ ििांच े

सरासरी उत्सपन्न गुणीले त्सया वपकाचा जोवखम्तर विचारात घेिून वनवित केले जाईल. 
7. जोखमीच्या बाबी- योजनेअंतगधत जोखमींची व्याप्ती िाढविण्यात आली असनू त्सयामध्ये खालील बाबींचा समािशे 

करण्यात आला आहे.  
7.१) हिामान घटकांच्या प्रवतकूल पवरस््िती मुळे वपकाचंी परेणी ककिा लािणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान

 ( Prevented Sowing / Planting / Germination )  
7.2) वपकांच्या हंगामामध्ये हिामानातील प्रवतकुल पवरस््ितीमुळे वपकाचंे होणारे नुकसान ( Mid season  

                    adversity) 
7.3) वपक पेरणीपासनू काढणीपयधतच्या कालािधीत नैसर्भगक आग, िीज कोसळणे, गारपीट, िादळ, 

चक्रीिादळ, परू,क्षते्र जलमय होणे, भु् खलन, दुष्ट्काळ, पािसातील खंड, वकड ि रोग इत्सयादी बाबींमुळे 
उत्सपन्नात येणारी घट. 

 7.४) अवधसूवचत ्िावनक नैसर्भगक आपत्तीमुळे वपकांच ेहोणारे नुकसान (Localized Calamities) 
 7.5) अवधसूवचत नैसर्भगक कारणांमुळे वपकांच ेहोणारे काढणीपिात नुकसान.(Post Harvest Losses )   
 

3.योजनेत समाविष्ट्ट वपके: 
या योजनेअंतगधत अन्नधान्य वपके, गळीत धान्य वपके ि नगदी वपकांना विमा संरक्षण वमळेल. सदर योजना राज्यात 

शासनाने खरीप 2019 हंगामासाठी अवधसुवचत केलेल्या महसुल मंडळ/मंडळगट ककिा तालुका्तरािर खालील 
अवधसुवचत 15 वपकांसाठी राबविण्यात येईल. 

 

वपक िगधिारी अवधसुवचत वपके 

तृणधान्य ि कडधान्य वपके 
भात (धान),खरीप ज्िारी, बाजरी, नाचणी(रागी), मुग,उडीद, 
तुर, मका (8) 

गळीत धान्य वपके भईुमुग, कारळे, तीळ, सयुधफुल, सोयाबीन (5) 

नगदी वपके कापसु,खरीप कांदा.(2) 
 

अवधसूवचत क्षते्रातील अवधसवूचत भात वपकासाठी उंबरठा उत्सपन्न ि चालु ििाचे सरासरी उत्सपन्न हे “तांदुळ” 
गृवहत धरुन वनवित केले आहे.  
 

4.वपकवनहाय विमा हप्ता दर ि विमा हप्ता अनुदान: 
 या योजनेअंतगधत विमा हप्ता दर हा िा्तिदशी दराने आकारला जाणार आहे. तिावप, सिध शेतकऱयानंी खरीप  
हंगामासाठी भराियाचा प्रवत हेक्टरी विमा हप्ता दर खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. वपके शेतक-यांनी भराियाचा विमा हप्ता 

1  अन्नधान्य ि गळीत धान्य वपके 
विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 2  टक्के ककिा िा्तिदशी दर यापैकी जे 
कमी असेल ते.  

2 नगदी वपके (कापुस ि कांदा) 
विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के ककिा िा्तिदशी दर यापैकी जे 
कमी असेल ते.  
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  या योजनेअंतगधत वनवित करण्यात आलेला वपक वनहाय प्रवत हेक्टरी विमा हप्ता दर ि शेतक-यांनी प्रत्सयक्षात 
भराियाचा विमा हप्ता यामधील फरक हा सिधसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) 

समजण्यात येईल आवण हे अनुदान कें द्र ि राज्य शासनामाफध त समप्रमाणात वदले जाईल. विमा कंपनींना देण्यात येणाऱया 
राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम ही कें द्र शासनाने सदर योजनेच्या मागधदशधक सचूनान्िये विवहत केलेल्या 
पध्दतीनुसार भारतीय कृवि विमा कंपनीमाफध त (AIC) विविध  टप्प्यात  अदा करण्यात येईल. तसेच सदर अनुदान रकमेची 
अदायगी पस्ललक फायनान्स मॅनेजमेंट वस्टीम (पीएफएमएस) अििा पीएफएमएस सलंग्न प्रणालीमाफध तच तसेच राष्ट्रीय 
पीक विमा पोटधल िरुन प्राप्त मावहतीनुसार करण्यात येईल. 

 

5.विमा संरवक्षत रक्कम ि शेतकऱयानंी भराियाचा पीक विमा हप्ता: 
 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत राज्यात सन 2019-20 साठी सिधसाधारणपणे वजल्हा ्तरीय पीक कजध दर 
सवमतीने वनवित केलेल्या पीक कजध दराप्रमाणे वपकवनहाय विमा संरक्षीत रक्कम वनवित करण्यात आलेली आहे. ज्या 
वजल्हयात राज्य पीक कजध दर सवमतीने वनवित केलेल्या कजधदरापेक्षा जादा कजधदर  वनवित केलेला आहे, त्सया 
वपकासाठी विमा सरंवक्षत रक्कम ही राज्य वपक कजधदराच्या मयादेत वनवित करण्यात आलेली आहे. वजल्हा समुह 
(क्ल्टर) क्र १, 2, 3, ४, 5 , 6, 7 ि 8 मधील वजल्हावनहाय, वपकवनहाय विमा सरंवक्षत रक्कम, विमा हप्ता दर, विमा 
हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपशील प्रपत्र अ-1 ते अ-34 मध्ये सहपवत्रत केला आहे.   
 

6.विमा क्षते्र घटक: 
 ही योजना क्षते्र हा घटक (Area Approch) धरुन राबविण्यात येणार असनू,  वपक वनहाय अवधसूवचत विमा क्षेत्र 
घटक म्हणजचे मंडळ ककिा मंडळगट आवण तालुका याचंी यादी सोबतच ेपवरवशष्ट्टानुसार आहे. }, +} अशा मवहरपी 
कंसाव्दारे मंडळगट क्षते्र घटक दशधविण्यात आले असनू, सदरच े पवरवशष्ट्ट शासन वनणधयासोबत जोडलेले आहे. या 
योजनेंतगधत सरासरी पीक उत्सपादकतेची पवरगणना करण्यासाठी प्रत्सयेक वपकासाठी वनधारीत केलेल्या विमाक्षेत्रात 
घ्याियाची वनयोवजत पीक कापणी प्रयोगांची संख्या पढुील प्रमाणे असेल -   

अ.क्र. पीक कापणी प्रयोगाच ेविमा अवधसूवचत क्षेत्र वकमान  पीक कापणी प्रयोग 
संख्या 

1 वजल्हा २४ 

2 तालकुा  १६ 

3 महसूल मंडळ/ मंडळ गट १० 

4 गाि / ग्राम पंचायत  ४ 
 

उंबरठा उत्सपादन काढण्यासाठी आिश्यक असलेले वपक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले मागील 7 ििापैकी सिावधक  
उत्सपादनाच े मागील 5 ििाच े  सरासरी उत्सपन्न, वपकाखालील क्षेत्र  आवण चालू हंगामात परेुस े वपक कापणी प्रयोग 
घेण्यासाठी उपललध मनुष्ट्यबळ आवण राज्यातील सिध वजल््ांमधील प्रमुख वपके विचारात घेऊन वपक वनहाय विमा क्षेत्र 
घटक अवधसूवचत केलेले आहेत.  अवधसूवचत केलेल्या सिध वपकांसाठी उत्सपन्नाचा अदंाज काढण्याच्या मानकानुसार ि 
कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सचूनाप्रमाणे आिश्यक असलेल्या वपक कापणी प्रयोगांच ेवनयोजन करण्यात आलेले आहे. 

यासंदभात, ग्रामपंचायत ्तरािर अवधसूवचत क्षेत्र वनवित करणे ि पीक कापणी प्रयोग करणे व्यिहावरक दृष्ट्टया 
शक्य नसल्याने खरीप हंगाम २०१9 मध्ये महसूल मंडळ, महसूल मंडळ गट ि तालुका ्तरािरच प्रधानमंत्री पीक विमा 
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योजना राबविण्याचा वनणधय घेण्यात येत आहे. या संदभात महसूल मंडळ ि महसूल मंडळ गट ्तरािर सद्य:स््ितीत 12 
पीक कापणी प्रयोगांचे वनयोजन करण्यात येते. याच अनुिंगाने क्षेवत्रय ्तरािर पीक कापणी प्रयोगाच ेमहसूल मंडळ िा 
महसूल मंडळ गट ्तरािर वनयोजन करतांना वकमान 12 पीक कापणी प्रयोगापके्षा अवधकचे पीक कापणी प्रयोगांचे 
ग्रामपंचायत ्तरािर वनयोजन करण्याचे संबवंधत वजल्हयाचे वजल्हावधकारी यानंा अवधकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 
्िावनक ्तरािर उपललध साधनसामग्री, मनुष्ट्यबळ याचं्या अनुिंगाने वजल्हावधकारी यानंी विवहत पध्दतीनुसार पीक 
विम्याकरीता अवधसूवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकाकंरीता पीक कापणी प्रयोगांचे वनयोजन कराि.े अवधसूवचत पीक विमा 
क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकाची सरासरी उत्सपादकता वनवित करण्यासाठी या सिध पीक कापणी प्रयोगांद्वारे प्राप्त झालेल्या 
उत्सपादकतेची सरासरी विचारात घ्यािी.  

कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सूचनानुंसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत वपकांच्या उत्सपन्नाच्या शक्यतोिर 
अंदाजासाठी अत्सयाधुवनक तंत्रज्ञान उदा. वरमोट सेंकसग टेक्नॉलॉजी (आर.एस.टी.), ड्रोन (Dynamic Remotely 
Operated Navigation Equipment),  ्माटधफोन इ. चा िापर करुन पीक कापणी प्रयोगांद्वारे वमळणारे उत्सपन्नाच ेअंदाज 
हे अचकू ि वदलेल्या कालमयादेमध्ये प्राप्त करणे  कवरता उपग्रहाद्वारे प्राप्त प्रवतमांच्या सहाय्याने महसूल मंडळ / तालुका 
वनहाय विविध वपकाखालील क्षेत्र वनधावरत करणे वपकाचे आरोग्य विचारात घेऊन अचकूपणे पीक कापणी प्रयोगाची 
वठकाणे ि संख्या वनवित करणे आवण वपकाच्या उत्सपादनाचे अनुमान / अंदाज काढणे इत्सयादीसाठी शासनाने िरील संदभध 
क्र.4 अन्िये महाराष्ट्र राज्य सुदंुर संिदेन कें द्र  नागपरू, (MRSAC) ि नॅशनल वरमोट सेन्न्सग सेंटर (NRSC) हैदराबाद 
यांच्या संयकु्त विद्यमाने कायास्न्ित केलेल्या महाॲग्रीटेक प्रकल्पाच ेसहाय्य घेण्यात याि.े   

पारदशधक पध्दतीने अचकू आकडेिारी प्राप्त करण्याच्या उदे्दशाने या योजने अंतगधत पीक कापणी प्रयोगासाठी कें द्र 
शासनाने विकवसत केलेल्या मोबाईल ॲपचा िापर करणे बधंनकारक करण्यात आलेले आहे. या व्यवतवरक्त इतर 
कोणतीही प्रणाली / ॲपचा िापर पीक कापणी प्रयोगांसाठी करण्यात येऊ नये. पीक कापणी प्रयोगासाठी विवहत केलेल्या 
यादृस्च्िक पध्दतीने ककिा सदूुर संिदेन तंत्राज्ञानाचा िापर करुन प्लॉटची वनिड करण्यात यािी. कोणताही नैवतक धोका 
टाळण्यासाठी पीक कापणी होईपयंत सदर प्लॉटच ेवठकाण उघड करण्यात येऊ नये. 

7.विमा संरक्षणाच्या बाबी: 
 प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतगधत पढुील कारणामुळे म्हणजचे शेतकऱयांस टाळता न येण्याजोग्या कारणामुळे 
झालेल्या नुकसानीस विमा सरंक्षण वमळेल.  

७.१) प्रवतकुल हिामान घटकांमुळे पेरणी/लािणी/उगिण न होणे:  ( Prevented Sowing / Planting / 
Germination )  

           अपरूा पाऊस, हिामानातील इतर घटकांच्या प्रवतकुल पवरस््ितीमुळे केिळ अवधसुवचत मुख्य वपकांची 
अवधसुवचत क्षेत्रात व्यापक प्रमाणािर पेरणी / लािणी होऊ न शकलेल्या क्षेत्रासाठी परेणी / लािणी न झालेले 
क्षेत्र हे सिधसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त  असल्यास विमा संरक्षण देय राहील. 

 7.2) हंगामातील प्रवतकूल पवरस््ितीत झालले ेनुकसान (On Account Payment of claims due to  
              Mid- Season Adversity) 
   हंगामातील प्रवतकुल पवरस््ितीत, मात्र सिधसाधारण काढणीच्या १५ वदिस आधीपयंत परू,  
  पािसातील खंड, दुष्ट्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱयांच्या अपेवक्षत उत्सपादनामध्ये सरासरी उत्सपादनाच्या 50  
  टक्के पके्षा जा्त घट अपेवक्षत  असेल तर विमा संरक्षण देय राहील. 
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7.3)  वपक पेरणीपासनू काढणी पयधन्तच्या कालािधीत वपकांच्या उत्सपादनात येणारी घट (Standing Crops): 
 दुष्ट्काळ, पािसातील खंड, परू, क्षते्र जलमय होणे, वकड ि रोगाचंा व्यापक प्रादुभाि, भू् खलन, नैसर्भगक आग, 
िीज कोसळणे, िादळ,  गारपीट आवण चक्रीिादळ यासारख्या टाळता न येणाऱया जोखमींमुळे वपकांच्या उत्सपन्नात 
येणा-या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण वदले जाईल. 
 

7.4 ) ्िावनक नैसर्भगक आपत्ती:  (Localized Calamities) 
 

या बाबी अंतगधत गारपीट, भू् खलन, विमा संरवक्षत क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफूटी अििा विज कोसळल्यामुळे 
लागणारी नैसर्भगक आग या ्िावनक नैसर्भगक आपत्तीमुळे नुकसानग्र्त झाल्यामुळे होणारे अवधसुवचत वपकाच ेठरािीक 
क्षेत्रातील नुकसान हे ियैस्क्तक ्तरािर पंचनामे करुन वनवित करण्यात येईल.  

 
 

7.5) काढणी पिात नुकसान: (Post Harvest Losses ) 
 ज्या वपकांची काढणीनंतर शेतात पसरिून अििा पेंढ्या बांधुन सुकिणी करणे आिश्यक असते अशा 
कापणी/काढणी नंतर सुकिणीसाठी शेतात पसरिून ठेिलेल्या अवधसुवचत वपकाचे काढणीनंतर दोन आठिड्ांच्या आत 
(१४ वदिस) गारपीट, चक्रीिादळ, चक्रीिादळामुळे आलेला पाऊस आवण वबगरमोसमी पािसामुळे नुकसान झाल्यास 
ियैस्क्तक ्तरािर पचंनामे करुन वनकिांचे अवधन राहून नुकसान भरपाई वनवित केली जाईल. 
 
 

सिधसाधारण अपिाद -  
िरील सिध विमा संरक्षणाच्या बाबी युध्द आवण अण ूयुध्दाच ेदुष्ट्पवरणाम, हेतुपरु्सर केलेल्या नुकसानीस ि इतर 

टाळता येण्याजोग्या धोक्यास लागू असणार नाहीत त्सयामळेु अशा पवरस््ितीत विमा सरंक्षण वमळणार नाही. 
 
 

8.योजना कायास्न्ित करणारी यंत्रणा: 
 राज्यात खरीप हंगाम 2019-20 मध्ये सदरची योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनी कडून संबधंीत वजल्हा 
समुहामध्ये राबविण्यात येईल. 
वजल्हा 
समुह क्र. 

समाविष्ट्ट वजल्हे विमा कंपनीच ेनाि ि पत्ता 

1 
उ्मानाबाद, िधा, भंडारा, 
गोवदया, चदं्रपरु 

एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इवंडया वलवमटेड 
मंुबई क्षेत्रीय  कायालय: ्टॉक एक्सचेंज टॉिसध, 20 िी मंवजल, 
पिुध खंड, दलाल ्रीट, फोटध, मंुबई  400023 
फोन : 022-61710901, 902,903 , टेली फॅक्स : 61710915 
टोल फ्री  क्र 1800 116515 
ई-मेल : ro.mumbai@aicofindia.com.  
web:www.aicofindia.com 

2 
ठाणे, रायगड, नावशक, नादेंड, 
गडवचरोली 

एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इवंडया वलवमटेड 
मंुबई क्षेत्रीय  कायालय: ्टॉक एक्सचेंज टॉिसध, 20 िी मंवजल, 
पिुध खंड, दलाल ्रीट, फोटध, मंुबई  400023 
फोन : 022-61710901,  902,903 , टेली फॅक्स : 61710915 
टोल फ्री  क्र 1800 116515 
ई-मेल : ro.mumbai@aicofindia.com. 
           web:www.aicofindia.com 

mailto:ro.mumbai@aicofindia.com
mailto:ro.mumbai@aicofindia.com
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3 
पालघर, कसधुदुगध, पणेु, सातारा, 
बीड 

एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इवंडया वलवमटेड 
मंुबई क्षेत्रीय  कायालय: ्टॉक एक्सचेंज टॉिसध, 20 िी मंवजल, 
पिुध खंड, दलाल ्रीट, फोटध, मंुबई  400023 
फोन : 022-61710901,, 902,903 , टेली फॅक्स : 61710915 
टोल फ्री  क्र 1800 116515 
ई-मेल : ro.mumbai@aicofindia.com.  
web:www.aicofindia.com 

4 
रत्सनागीरी, नंदुरबार, जळगाि, 
कोल्हापरु, लातरु  

एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इवंडया वलवमटेड 
मंुबई क्षेत्रीय  कायालय: ्टॉक एक्सचेंज टॉिसध, 20 िी मंवजल, 
पिुध खंड, दलाल ्रीट, फोटध, मंुबई  400023 
फोन : 022-61710901,, 902,903 , टेली फॅक्स : 61710915 
टोल फ्री  क्र 1800 116515 
ई-मेल : ro.mumbai@aicofindia.com.  
web:www.aicofindia.com 
 

5 जालना, वहगोली,  नागपरु 

बजाज अवलयान्झ जनरल  इन्शुरन्स कंपनी वल. 
कॉमरझोन, 1 ला मजला, टॉिर 1 , समिध अशोक मागध, येरिडा 
पणेु -411006 
दुरध्िनी क्र 02066240137, टोल फ्री क्र 18002095959 

6 अहमदनगर, परभणी, िावशम 

एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इवंडया वलवमटेड 
मंुबई क्षेत्रीय  कायालय: ्टॉक एक्सचेंज टॉिसध, 20 िी मंवजल, 
पिुध खंड, दलाल ्रीट, फोटध, मंुबई  400023 
फोन : 022-61710901,, 902,903 , टेली फॅक्स : 61710915 
टोल फ्री  क्र 1800 116515 
ई-मेल : ro.mumbai@aicofindia.com. 
 web:www.aicofindia.com 

7 
औरंगाबाद, बलुडाणा, 
अमरािती 

एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इवंडया वलवमटेड 
मंुबई क्षेत्रीय  कायालय: ्टॉक एक्सचेंज टॉिसध, 20 िी मंवजल, 
पिुध खंड, दलाल ्रीट, फोटध, मंुबई  400023 
फोन : 022-61710901,  902,903 , टेली फॅक्स : 61710915 
टोल फ्री  क्र 1800 116515 
ई-मेल : ro.mumbai@aicofindia.com. 
 web:www.aicofindia.com 

mailto:ro.mumbai@aicofindia.com
mailto:ro.mumbai@aicofindia.com
mailto:ro.mumbai@aicofindia.com
mailto:ro.mumbai@aicofindia.com
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8 
धुळे, सोलापरु, 
सांगली,अकोला, यितमाळ 

एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इवंडया वलवमटेड 
मंुबई क्षेत्रीय  कायालय: ्टॉक एक्सचेंज टॉिसध, 20 िी मंवजल, 
पिुध खंड, दलाल ्रीट, फोटध, मंुबई  400023 
फोन : 022-61710901,, 902,903 , टेली फॅक्स : 61710915 
टोल फ्री  क्र 1800 116515 
ई-मेल : ro.mumbai@aicofindia.com.  
web:www.aicofindia.com 

 
9.योजनेच ेिळेापत्रक : 

कजधदार ि वबगर कजधदार शेतक-यांसाठी विमा प्र्ताि सादर करण्याची अंवतम मुदत समान असेल. कें द्र 
शासनाच्या मागधदशधक सुचनानूंसार कजधदार/वबगर कजधदार शेतकऱयांनी बकेँकडे विमा प्र्ताि सादर करणे आवण बकँांनी 
कजधदार/वबगर कजधदार शेतकऱयाचंे प्र्ताि संबधंीत विमा कंपनीकडे सादर करणे याबाबतची अंवतम मुदत खालील 
प्रमाणे वनवित केलेली आहे. 

अ.क्र. बाब खरीप 
1 शेतकऱयांनी (कजधदार ि वबगर कजधदार) 

योजनेतील सहभागाचा अजध सादर करणे/ विमा 
हप्त्सयाची रक्कम कजधदार ककिा वबगर कजधदार 
शेतकऱयांच्या बकँ खात्सयामधून प्रािवमक सहकारी 
सं्िा /बकँ/आपले सरकार सेिा कें द्र/ विमा 
प्रवतवनधी यानंी कपात करणे / शेतकऱयांनी 
ऑनलाईन अजध करण्याचा अवंतम वदनाकं. 

वद. 24 जुलै २०१9   

2 कजधदार शेतक-यांनी विमा सरंक्षीत क्षेत्रामध्ये 
वपक बदलाबाबत सूचना देण्याचा अंवतम वदनांक. 

विमा नोंदणीच्या अंवतम वदनांकापिुी 2 कायालयीन  
वदिस अगोदर 

3 शेतकऱयांची (कजधदार ि वबगर कजधदार) विमा 
हप्त्सयाची रक्कम इलेक्रॉवनक पध्दतीने सबंधंीत 
विमा कंपनीस ह्तांतरीत करणे ि एकत्रीत विमा 
घोिणापत्रे (वडक्लरेशन) आवण विमा प्र्ताि 
व्यापारी बकँ / ग्रावमण बकँ / वजल्हा मध्यिती 
सहकारी बकँ शाखेकडुन सबंधंीत विमा कंपनीस 
सादर करण्याचा ि वपक विमा योजनेच्या 
संकेत्िळािर ( पीएमएफबीिाय पोटधलिर) 
योजनेत सहभागी झालेल्या प्रत्सयेक शेतकऱयाची 
माहीती नोंदविण्याचा अंवतम वदनांक.  

योजनेतील शेतकरी सहभागाच्या अंवतम वदनांका नंतर 
15 वदिसांच्या कालािधीत  

4 विमा कंपनीच्या प्रवतवनधीमाफध त विमा योजनेत 
सहभागी करुन घेतलेल्या वबगर कजधदार 
शेतकऱयाची विमा घोिणापत्र े(वडक्लरेशन),  विमा 
हप्त्सयाची रक्कम ईलेक्रॅावनक पध्दतीने विमा 

शेतकरी सहभागाचा अजध ि विमा हप्त्सयाची रक्कम प्राप्त 
झाल्यापासून दोन वदिसांचे आत 

mailto:ro.mumbai@aicofindia.com
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अ.क्र. बाब खरीप 
कंपनीस ह्तांतरीत करणे ि शेतकरी सहभागाची 
माहीती वपक विमा योजनेच्या सकेंत्िळािर ( 
पीएमएफबीिाय पोटधलिर)  नोंदविण्याचा अंवतम 
वदनांक. 

5 विमा कंपन्यांनी वपक विमा योजनेच्या सकेंत 
्िळािरील (पीएमएफबीिाय पोटधलिरील)  
शेतकरी सहभागाची माहीती  स््िकृत / अस््िकृत 
करण्याचा अंवतम वदनांक 

कजधदार शेतकऱयांसाठी वद. 08 ऑग्ट, 2019 
वबगर कजधदार शेतकऱयासाठी वद.23 ऑग्ट, 2019  

6 आपले सरकार सेिा कें द्र/बकँ/विमा प्रवतवनधीने 
विमा प्र्तािातील त्रटुी दुर करणे 

विमा कंपनीने सुचना वदल्यापासनु 7 वदिसांचे आत.  

7 विमा कंपनीने सुधारीत प्र्ताि स््िकृत करणे कें द्र / बँक / विमा प्रवतवनधीने विमा प्र्तािातील त्रटुी दुर 
केल्यापासून 7 वदिसांचे आत.  

8 बकँ / विमा कंपनीने विमा प्र्तािाची पोहोच 
फोवलओसह विमाधारक शेतक-याला देणे  

विमा कंपनीने पोटधलिरील मावहती स््िकृत केल्यापासून 
7 वदिसांचे आत.  

9 विमा कंपन्यांनी वपक विमा योजनेच्या सकेंत 
्िळािरील (पीएमएफबीिाय पोटधलिरील)  
शेतकरी सहभागाची माहीती मंजूर करण्याचा 
अंवतम वदनांक 

वद.23 सप्टेंबर, 2019 
 
 
 
 

10 सरासरी उत्सपन्नाची आकडेिारी विमा कंपनीस 
सादर करण्याचा अंवतम वदनाकं. 

मुग ि उडीद - वद. 15 नोव्हेंबर, 2019, सोयाबीन 
31 वडसेंबर 2019 ि इतर खरीप वपके (तुर, कापसू 
ि कांदा िगळून ) वद.31 जानेिारी, 2020 
कापसू -  28 फेब्रिुारी, 2020 
तूर ि कांदा -  31 माचध, 2020 
 

11 नुकसान भरपाई अदा करणे. पवरच्िेद क्र.10 ि 11 मधील जोखमीकवरता विवहत 
केलेल्या कायधपध्दतीनुसार 
 

 
 

9.1   बोगस वपक विमा प्रकरणात फौजदारी कारिाई करणे:-  
बोगस 7/12 ि वपक परेा नोंदीच्या आधारे वपक विम्याची प्रकरणे परुाव्यावनशी वनदशधनास आल्यास, अशा प्रकरणात 
संबवंधत दोिींिर जिल्हा संजियंत्रण सजितीच्या मान्यतेने फौजदारी कारिाई करण्यात यािी.  

10. नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत: 
 

10.1  प्रवतकूल हिामान घटकामुळे उगिण न झालले ेक्षते्र 
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अ) वपक परेणी / लािणी पिुध (Preventive Sowing) नुकसान भरपाई वनवित करणे:-  
अवधसुवचत क्षेत्रामध्ये अपरेु पजधन्यमान ककिा हिामान घटकाच्या प्रवतकूल पवरस््ितीमुळे अवधसुवचत मुख्य वपकाची 
अवधसुवचत विमा क्षेत्र घटकातील परेणी क्षते्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त क्षते्रािर उगिण  अििा परेणी / लािणी न 
झाल्यास सदरची तरतूद लागू होईल. 

 

आ) सदर जोखमी अतंगधत नुकसान भरपाईचे वनकि खालील प्रमाणे राहतील. 

1) संबवंधत वजल्हावधकारी यांनी या जोखीमेबाबत प्रावतवनधीक सुचकांच ेआधारे अवधसुवचत विमा क्षते्र ि वपकवनहाय 
सरासरी पेरणी क्षेत्र याबाबतची अवधसचुना काढािी. 

2) सरासरी परेणी क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त क्षेत्रािर परेणी / लािणी होऊ न शकलेले अवधसुवचत विमा क्षेत्र 
घटक नुकसान भरपाईस पात्र राहील. सदर जोखीम लागू करण्यासाठी अंवतम मुदत ही पीक परेणीच्या अंवतम 
मुदतीच्या एक मवहन्यापके्षा अवधक नसािी. तसेच विमा नोंदणी करून योजनेत सहभागी होण्याच्या अंवतम तारखेनंतर 
15 वदिसाच्या आत असािी. 

 

3) संबवंधत वजल्हावधकारी यांचमेाफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या शेतकऱयांनी 
विमा हप्ता रक्कम भरली आहे ककिा त्सयांच्या खात्सयातनू विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात आली आहे असेच 
शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. कजधदार शेतक-याच्या बाबतीत वपक कजध मंजुरीनंतर 15 वदिसाच्या 
आत सिध कजधदार शेतक-याचंा विमा हप्ता कपात केला जाईल ि सिध कजधदार शेतक-यांना सदरची तरतुद 
लागु होईल याचंी सिध बकँांनी दक्षता घेण्यात यािी. अन्यिा बकँांच्या चकुीमुळे विमा संरक्षणापासून िवंचत 
रावहलेल्या शेतक-यांच्या नुकसान भरपाईच ेदावयत्सि संबधंीत बकँाचंे राहील. 

4) नुकसान भरपाई वनवित करण्यासाठी अवधसुवचत विमा क्षेत्र घटक ग्रा् धरण्यात येईल.  
5) पेरणीपिुध/लािणीपिुध नुकसान भरपाई अवधसुचना जाहीर करण्याबाबत विमा कंपनी वजल्हा्तरीय सयंुक्त 

सवमतीकडे आिश्यक त्सया परुाव्यासह विवहत कालािधीत अवधसूचना वनगधवमत करणेसाठी मागणी  करु 
शकेल.वजल्हा्तरीय संयकु्त सवमती याबाबत अभ्यास करून ७ वदिसात वनणधय घेईल.जर पेरणीची ि्तुस््िती 
विमा कंपनीच्या मागणीस परूक नसेल तर तसे कारणांसह विमा कंपनीस अिगत करेल. वजल्हा्तरीय संयकु्त 
सवमतीने सदरच्या तरतुदीचा अभ्यास करून सदर तरतूद लागु न करण्याचा वनणधय घेतल्यास विमा कंपनी राज्य 
शासनाकडे सदर तपशीलासह अवधसूचनेसंदभात मागणी  करु शकेल.  

6) सदरची नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 25 टक्के पयंत मयादेत देय राहील ि सदर क्षेत्राचे विमा 
संरक्षण संपषु्ट्टात येईल. 
 

इ) अटी 

1) सदर विमा सरंक्षणाची बाब ही विमा अवधसूवचत क्षते्रातील फक्त मुख्य वपकांना लागू राहील. विमा अवधसूवचत 
क्षेत्रािर मुख्य पीक वनवित करतांना वजल्हा/तालुका ्तरािरील एकूण वपकाखालील क्षेत्रापकैी  (Gross 
cropped area )वकमान २५% पेरणी क्षेत्र या मुख्य वपकाखाली असणे आिश्यक राहील.   

2) अवधसूचनेपिूी बकेँकडून विमा हप्ता जमा करणे ककिा कपात न करता केिळ पीक कजाची मंजूरी / वितरण 
केल्यास संबवंधत शेतकरी विमा जोवखमेच्या सरंक्षणास पात्र होणार नाही. 

3) संबधंीत वजल्हावधकारी यांनी योजनेतील सहभागाच्या अंवतम तारखेनंतर 15 वदिसाच्या आत परंतु अवधसूवचत 
पीक िळेापत्रकानुसार वपकाचे पेरणीच्या अंवतम तारखेच्या एक मवहन्यापयंतच्या मयादेत सदर जोखमीबाबत 
अवधसुचना जाहीर करणे आिश्यक असेल. 
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4) संबवंधत वजल्हावधकारी यांच े माफध त बावधत क्षेत्राचा अहिाल, अंदावजत पेरणी क्षेत्राचा अहिाल ि अवधसचुना 
जाहीर झाल्यानंतर 30 वदिसाच्या आत विमा कंपनीमाफध त नुकसान भरपाई देण्यात येईल.  

5) शासनाकडून विमा हप्ता अनुदान प्रिम हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमाफध त िरीलप्रमाणे नुकसान भरपाई 
अदा करण्यात येईल. 

6) सदर जोखमी अंतगधत बावधत अवधसुवचत क्षते्रातील अवधसवुचत वपकाला नुकसान भरपाई देय झाल्यानंतर सदर 
वपकासाठी विमा सरंक्षण संपषु्ट्टात येईल ि सदरच ेअवधसुवचत क्षेत्र / पीक हे हंगामाच्या शेिटी उत्सपन्नाच्या आधारे 
वनवित करण्यात येणाऱया नुकसान भरपाईसाठी पात्र राहणार नाही.  

7) सदरची तरतुद लागू केल्यानंतर बावधत अवधसुवचत क्षेत्र / वपकासाठी पनुः निीन विमा सरंक्षण नोंदणी सुविधा 
उपललध राहणार नाही.  

8) सदर तरतुद लागू झाल्यानंतर बावधत अवधसुवचत क्षेत्र/वपकासाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सिध शेतकऱयांना लागू 
राहील. 

9) संबवंधत वजल्हावधकारी यांच े माफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर विमा हप्ता न 
भरलेल्या / त्सयांच्या खात्सयातून विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात आली नाही अस े कजधदार शेतकरी 
नुकसान भरपाईस पात्र राहणार नाहीत. 

10) सिध बकँानंी विमा सरंवक्षत शेतक-यांची यादी वपक विमा पोटधलिर अपलोड करणे आिश्यक आहे. तिावप यादी 
वपक विमा पोटधलिर अपलोड करणे प्रलंवबत असल्यास या  तरतुदी अंतगधत नुकसानीची अवधसुचना जाहीर 
झाल्यानंतर 7 वदिसाच्या आत संबधंीत बकँानंी योग्य त्सया कारणांसह त्सयांच्याकडे जमा विमा हप्ता रकमेसह 
शेतक-यांची यादी संबधंीत विमा कंपनीकडे पाठविणे आिश्यक आहे. मात्र सदर तरतूद अत्सयंत अपिादात्समक 
पवरस््ितीत सबळ कारण असेल तरच  िापरण्यात यािी. 
 

10.2  हंगामातील प्रवतकुल पवरस््िती (Mid-Season Adversity) नुकसान भरपाई वनवित करणे. 
   

  हंगामातील प्रवतकुल पवरस््ितीत उदा. परू, पािसातील खंड, दुष्ट्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱयांच्या अपेवक्षत  
उत्सपादनामध्ये सरासरी उत्सपादनाच्या 50 टक्के पेक्षा जा्त घट अपेवक्षत असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात 
विमाधारक शेतकऱयांना 25 टक्के मयादेपयंत आगाऊ रक्कम देण्यात येईल. 

  

 अ) सदर नुकसान भरपाईच ेवनकि खालीलप्रमाणे राहतील :- 
1. जर अवधसुवचत क्षते्रातील अवधसुवचत वपकाचे अपेवक्षत उत्सपन्न हे त्सया वपकाच्या सरासरी उत्सपन्नाच्या 50 टक्के पके्षा 

कमी असेल तर सिध अवधसुवचत विमा क्षेत्र हे सदरच्या मदतीसाठी पात्र राहील. 
2. प्रावतवनधीक सुचकांच्या आधारे विवशष्ट्ट पीक ि वपकांच्या गटासाठी अवधसूवचत विमा क्षेत्राकवरता या जोवखम 

वनविती करीता आिश्यक तरतुदींच े पतूधता करून नुकसान भरपाई देण्याबाबत संबवंधत वजल्हावधकारी यांनी 
अवधसुचना काढािी. 

3. राज्य शासनाच ेअवधकारी ि विमा कंपनी  यांच्या संयकु्त पहाणीनुसार नुकसानीच ेप्रमाण ि द्याियाची नुकसान 
भरपाई वनवित केली जाईल. 

4. संबवंधत वजल्हावधकारी यांचमेाफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या शेतकऱयांनी 
विमा हप्ता रक्कम भरली आहे ककिा त्सयांच्या खात्सयातून विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात आली आहे असेच 
शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. कजधदार शेतक-यांच्या बाबतीत वपक कजध मंजुरी नंतर 15 वदिसाच्या 
आत सिध कजधदार शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात केला जाईल ि सिध कजधदार शेतक-यांना सदरची तरतुद लागू 
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होईल याची सिध बकँांनी दक्षता घ्यािी. अन्यिा बकँांच्या चकुीमुळे विमा संरक्षणापासून िवंचत रावहलेल्या शेतक-
यांच्या नुकसान भरपाईचे दावयत्सि संबधंीत बकँांच ेराहील. 

5. अपेवक्षत नुकसान भरपाई रक्कमेच्या 25 टक्के मयादेपयधन्त नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देण्यात येणार 
आहे ि ही मदत अंवतम येणाऱया नुकसान भरपाईतून समायोजीत करण्यात येईल.  

6. जर प्रवतकूल पवरस््िती ही सिधसामान्य काढणी िळेेच्या 15 वदिस अगोदर आली तर सदर तरतुद लागू राहणार 
नाही ि नुकसान भरपाई देय होणार नाही.  

7. नुकसान भरपाई वनवित करण्यासाठी अवधसुवचत विमा क्षेत्र घटक ग्रा् धरण्यात येईल. 
 आ) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत :- 

1) वजल्हा्तरीय सवनयंत्रण सवमती ही विमा कंपनींच ेअवधकारी ि राज्य शासनाच ेअवधकारी याचंी सयंुक्त सवमती 
गवठत करेल आवण ही सवमती पीक नुकसान सिके्षणाकवरता कायधिाही करेल. 

2) िरील अहिालाच्या अनुिंगाने राज्य शासनाच े अवधकारी ि विमा कंपनीच े प्रवतवनधी हे बावधत क्षते्राची 
संयकु्तवरत्सया पहाणी करुन नुकसानीच े प्रमाण ठरितील. याकवरता मोबाइल ॲप ि शक्यतोिर महाॲग्रीटेक 
प्रकल्पातगधत सुदुर संिदेन (Remote Sensing) तंत्रज्ञान ्ियंचवलत हिामान कें दे्र (AWS),  विविध स्त्रोताद्वारे 
संकवलत केलेल्या ि्तुवनष्ट्ठ मावहतीचा तसेच कें द्र शासनाने वनवित केलेल्या विविध प्रवतवनधीक सचूकांचा 
(Proxy indicators) इत्सयादीचा िापर करण्यात यािा.  

3) अवधसुवचत विमा क्षते्रातील बावधत वपकाचे अपेवक्षत नुकसान हे सरासरी उत्सपन्नाच्या 50 टक्के पके्षा जा्त असले 
तर िरील तरतुद लागू राहील.  

4) नुकसान भरपाईच ेसुत्र: 
 उंबरठा उत्सपन्न  - अपेवक्षत उत्सपन्न 

नुकसान भरपाई रक्कम रुपये  = ----------------------------X  विमा  संरवक्षत रक्कम X 25 टक्के  
    उंबरठा उत्सपन्न  
 

         इ) अटी:- 
1) सदर तरतुदीच्या पात्रतेसाठी याबाबतच्या अवधसुचने अगोदर शेतकऱयानंा कजध मंजूर होणे / वितरीत होणे 

एिढाच पात्रता वनकि नसुन शेतकऱयांनी विमा हप्ता भरुन योजनेत सहभाग घेणे आिश्यक आहे.  
2) शासनामाफध त विमा हप्ता अनुदान (प्रिम हप्ता ) प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमाफध त सदरच्या तरतुदीची 

नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 
3) वजल्हावधकारी यांच े माफध त नुकसानीचा अहिाल ि अवधसचुना जाहीर झाल्यानंतर 1 मवहन्याच्या आत 

िरील तरतुदीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱयांना विमा कंपनीमाफध त नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 
4) सदर  नुकसान भरपाई अतंीम येणाऱया नुकसान भरपाई रक्कमेतनू समायोवजत करण्यात येईल. 
5) सिध बकँानंी विमा सरंवक्षत शेतक-यांची यादी वपक विमा पोटधलिर अपलोड करणे आिश्यक आहे. तिावप 

यादी वपक विमा पोटधलिर अपलोड करणे प्रलंवबत असल्यास या  तरतुदी अंतगधत नुकसानीची अवधसुचना 
जाहीर झाल्यानंतर 7 वदिसाच्या आत संबधंीत बकँांनी योग्य त्सया कारणांसह त्सयांच्याकडे जमा विमा हप्ता 
रकमेसह शेतक-यांची यादी संबधंीत विमा कंपनीकडे पाठविणे आिश्यक आहे. मात्र सदर तरतूद अत्सयंत 
अपिादात्समक पवरस््ितीत सबळ कारण असेल तरच  िापरण्यात यािी. 
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10.3  हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्सपन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई वनवित करणे- 
1. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अतंगधत वनवित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने वनधावरत केलेल्या विमा क्षते्र 

घटकातील (Insurance Unit) पीक कापणी प्रयोगािरून उपललध झालेल्या उत्सपन्नाच्या सरासरी आकडेिारीिर 
आधावरत असेल. जर एखाद्या वनधावरत क्षेत्रातील विमा संरवक्षत वपकाच ेत्सयाििीच ेदर हेक्टरी सरासरी उत्सपन्न हे 
उंबरठा उत्सपन्नापेक्षा कमी आले तर त्सया क्षेत्रातील सिध विमाधारक शेतकऱयाचं ेनुकसान झाले अस ेगृहीत धरण्यात 
येईल.  

2. एका विमा घटकातील उंबरठा उत्सपन्न ककिा हमी उत्सपन्न हे सिध वपकांसाठी त्सया हंगामातील मागील 7 ििापैकी  
सिोत्तम अशा 5 ििाचे सरासरी उत्सपन्न   जोखीम्तर असेल. या योजनेअंतगधत सिध वपकासंाठी 70 टक्के 
समान जोखीम्तर वनवित करण्यात आला आहे. 

  उंबरठा उत्सपन्न = हंगामातील मागील 7 ििापैकी  सिोत्तम अशा 5 ििाचे सरासरी उत्सपन्न  70 % 
   (हमी उत्सपन्न)  

 

3. नुकसान भरपाई ठरविण्याच ेसूत्र : 

                                               उंबरठा उत्सपन्न  - चालू ििाचे सरासरी उत्सपन्न 
                नुकसान भरपाई  =  ------------------------------------------ X  विमा  सरंवक्षत रक्कम (रु. प्रवत हे.) 
                         उंबरठा उत्सपन्न   
 

४.  जर एखाद्या विमा क्षेत्र घटकात वनधावरत केलेल्या सखं्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग वपकाखालील क्षेत्रा अभािी 
होऊ शकले नाहीत तर संबवंधत विमा कंपन्यांनी राज्य शासनाच्या संमतीने खालीलप्रमाणे कायधिाही करािी. 
            ज्या वठकाणी वपकाखालील परेुसे क्षेत्र नसल्यामुळे, प्रवतकुल हिामान पवरस््िती/ पायाभतु सुविधा 
यांमुळे परेुसे वपक कापणी होऊ शकणार नाहीत अशा पवरस््ितीत संबधंीत विमा क्षते्र घटकासाठी सिधप्रिम 
लगतच्या सिावधक साधम्यध असलेल्या विमा क्षेत्र घटकाच े सरासरी  उत्सपन्न गृवहत धराि.े तस े करणे शक्य 
नसल्यासच संबवंधत विमा क्षेत्र घटकापके्षा उच्च एककाच े  उत्सपन्न गृवहत धराि.े मात्र सदर तरतूद केिळ 
अपिादात्समक पवरस््ितीतच ि वकमान विमा क्षेत्र घटकांसाठी िापरता येईल,  वपक कापणी प्रयोग टाळण्यासाठी 
या तरतूदीचा िापर करता येणार नाही. वनयोजन केल्या नुसार परेुस ेवपक कापणी प्रयोग सिध अवधसूवचत विमा 
क्षेत्र घटकांमध्ये घेतले जातील याची काळजी वजल्हा्तरीय यंत्रणेने घेणे आिश्यक आहे. उंबरठा उत्सपन्न हे विमा 
दाि ेवनवितीपिूी प्रवसद्ध करण्यात येणार नाही. 

५. विमा कंपन्यांना पीक कापणी प्रयोगांच े सह-साक्षीदार होण्याची पणुध सधंी राज्य शासनाने / संबधंीत क्षेवत्रय 
कमधचा-यांनी देणे तसचे संबवंधत िायावचत्र ेआवण तक्ते याचंी ईलेक्रॉवनक / भौवतक प्रत तात्सकाळ उपललध करुन 
देणे बधंनकारक / आिश्यक राहील. वपक कापणी प्रयोग घेणारे क्षेवत्रय ्तरािरील कमधचारी / अवधकारी याचंेशी 
समन्िय साधणे ि त्सयानुसार मनुष्ट्यबळ गतीवशल करण्यासाठी वपक कापणी प्रयोगाच ेिळेापत्रक वकमान ७ वदिस 
आधी  वपक विमा कंपनीस कळिाि.े  

६. वजल्हयात होणा-या वपक कापणी प्रयोगाच ेसंवनयंत्रण, समन्ियासाठी ि आिश्यक मावहती प्राप्त करणेसाठी वपक 
विमा कंपन्यांना त्सयांच्या एका कुशल प्रवतवनधीची काढणी हंगामात वकमान तीन महीने वजल्हा ्तरािर वनयुक्ती 
करणे बधंनकारक रावहल. या प्रवतनीधीसाठी वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी कायालयात आिश्यक जागा ि 
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सुविधा वजल्हा प्रशासनाने उपललध करुन देऊन पीक कापणी प्रयोगांच ेमावहतीच ेआदान-प्रदान सकुर होण्याची 
व्यि्िा करािी. 

10.4) ्िावनक आपत्ती :  
या बाबी अतंगधत विमा संरवक्षत क्षेत्र जलमय झाल्यास, भू् खलन, गारपीट, ढगफूटी अििा िीज 

कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्भगक आग या ्िावनक नैसर्भगक आपत्तींमुळे नुकसानग्र्त झाल्यामुळे होणारे 
अवधसुवचत वपकाचे नुकसान हे ियैस्क्तक्तरािर पचंनामे करुन वनवित करण्यात येणार आहे. 

या जोखीमेंतगधत शेताच ेक्षेत्र पडलेल्या पािसामुळे पाण्याची पातळी िाढून ककिा  ओसंडून िाहणारी विहीर 
ककिा परुाच े पाणी शेतात वशरून, शेत वदघधकाळ जलमय रावहल्यामुळे वपकाच े नुकसान झाल्याच े वनदशधनास येत 
असेल तर लागू राहील. 

 
 

10.5) काढणीपिात नुकसान भरपाई वनवित करणे. 
 अवधसुवचत क्षेत्रातील  शेतात वपक कापणी करुन सकुिणीसाठी पसरिून ठेिलेल्या अवधसुवचत वपकांसाठीच, 
कापणी पासनू जा्तीत जा्त 2 आठिडयांपयंन्त (14 वदिस) गारपीट, िादळ, चक्रीिादळ िा अिकाळी 
पािसापासून नुकसान झाल्यास ियैस्क्तक ्तरािर पचंनामे करुन नुकसानभरपाई देण्यात येईल. या तरतुदींतगधत 
अिकाळी पाऊस म्हणज ेत्सया वजल््ाचे त्सया मवहन्याचे वदघधकालीन पािसाचे सरासरीच्या 20% पेक्षा अवधक पाऊस ि 
ियैस्क्तक ्तरािर पचंनाम्यामध्ये आढळून आलेले नुकसान असेल तरच ही जोखीम लागू होईल.  

 
 

िरील 10.4 ि 10.5 येिील सदर जोखमी अतंगधत नुकसान भरपाईचे वनकि खालीलप्रमाणे राहतील. 

1. अवधसुवचत विमा क्षते्रात अवधसुवचत वपक घेणाऱया सिध शेतकऱयासंाठी सदर तरतुद ियैस्क्तक ्तरािर लागु 
राहील.  

2. जा्तीतजा्त दावयत्सि हे बावधत वपकाच्या क्षते्राच्या विमा संरक्षीत रक्कमेएिढे राहील. 
3. या बाबीअंतगधत जोखमीचा धोका घडेपयधन्त वपकाच्या लागिडीसाठी झालेल्या वनविष्ट्ठा खचाच्या प्रमाणात 

नुकसान भरपाई विमा संरवक्षत रक्कमेच्या अवधन राहून देण्यात येईल.  
 

११.  योजनेतगधत समाविष्ट्ट विविध जोखीम कवरता नुकसान भरपाई वनवित करण्यासाठी कराियाची 
कायधिाही-  
 

    ११.१   हंगामातील हिामान घटकाच्या प्रवतकुल  पवरस््ितीत आवण उगिण अििा पेरणी / लािणीपिूध पवरस््ितीतील  
जोखीम कवरता कराियाची कायधिाही ि  कालमयादा- 

     1. हंगामातील प्रवतकुल हिामान घटकामुळे पेरणीपिुध /लािणीपिुध  जोखीम कवरता नुकसान भरपाई वनवितीसाठी 
वजल्हा ्तरािर वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वजल्हा्तरीय संयकु्त सवमती ्िापन करण्यात येत 
आहे. यामध्ये खालीलप्रमाणे प्रवतवनधी असतील - 
1) वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी (संयोजक/ सवचि) 
2) संबधंीत विमा कंपनीचा प्रवतवनधी 
3) नजीकच्या िधेशाळेतील हिामान खात्सयाचा प्रवतवनधी 
4) कृवि विदयापीठ ककिा कृवि विज्ञान कें द्राचा प्रवतवनधी 
5) सवमतीने नामवनदेवशत केलेले  तीन शेतकरी प्रवतवनधी 
6) सवमतीने नामवनदेवशत केलेले  वििय तज्ञ (आिश्यकतेनुसार)   
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२. उपरोक्त सवमतीची प्रिम बठैक सदर शासन वनणधय वनगधमीत झाल्यानंतर 7 वदिसाच्या आत घेण्यात यािी, 
जणेेकरुन सवमतीचे सद्यानंा सदर तरतूदीच्या बारकाव्यांचा पवरचय होऊ शकेल. 

३.  हंगामातील प्रवतकुल पवरस््िती उदभिल्यास वकिा पेरणीपिुध/लािणीपिुध जोखीम वनदशधनास आल्यानंतर 7 
वदिसाच्या आत वजल्हा्तरीय सयंुक्त सवमतीच्या बठैकीत  प्रावतवनधीक सुचकांच्या (Proxy indicators) 
अनुिंगाने सिध मावहती, अहिाल ठेिून अवधसचुना वनगधवमत करणेबाबत वनणधय घ्यािा. 

४.  वजल्हा्तरीय सयंुक्त सवमतीच्या बठैकीनंतर 7 वदिसाच्या आत अवधसुवचत क्षेत्रातील अवधसुवचत वपकांच्या 
एकुण परेणी क्षेत्रापकैी 5 टक्के क्षेत्राच े नजरअंदाज सिके्षण नुकसानीच े मुल्यमापन करण्यासाठी करणे 
आिश्यक आहे. सदरचा सि ेविमा क्षेत्रघटकातील यादृस्च्िक (Random) पध्दतीने वनिडलेल्या 10 िगेिगेळया 
वठकाणी करणे आिश्यक आहे. तसेच पेरणीपिुध/लािणीपिुध जोखीम पवरस््ितीबाबत ७५ टक्के क्षते्राच े
नजरअंदाज सिके्षण नुकसानीचे मुल्यमापन करणे आिश्यक आहे.  

५. अवधसुवचत विमा क्षेत्र घटकांतील नुकसानीच्या मुल्यमापनांचा सयंुक्त सवमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 7 
वदिसाच्या आत अवधसुचना  काढण्यात यािी. 

६. अवधसुवचत विमा क्षते्र घटकांतील नुकसानी बाबत अवधसचुना वनगधवमत झाल्यानंतर ि नुकसान मुल्यमापनाचंा 
संयकु्त सवमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर 1 मवहन्यांच्या आत विमा रक्कम वनवित करून राज्य शासनाकडून  
विमा हप्त्सयापोटी वकमान ५०% विमा हप्ता अनुदान प्राप्त होण्याचे अवधन राहून अंवतम विमा हप्ता अनुदानाची 
िाट न पहाता तात्सकाळ नुकसान भरपाईची अदायगी विमा कंपनीकडून करण्यात यािी. 

 

११.२ काढणीपिात नुकसान ि ्िावनक आपत्ती या जोखमी अतंगधत कराियाची कायधिाही ि कालमयादा  
 

अ) नुकसानीचा अहिाल सादर करण्याची पध्दती आवण िळेापत्रक  
1. विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱयांनी सि ेनंबर नुसार बाधीत पीक ि बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ 

तासांच्या आत संबवंधत विमा कंपनीस कळविणे आिश्यक राहील. नुकसान कळिताना सव्हे नंबर ि नुकसान 
ग्र्त क्षेत्र तपशील  कळविणे बधंनकारक असेल. 

2. आिश्यकतेनुसार विमा हप्ता भरल्याची पडताळणी पीक विमा संकेत्िळािरून / बकेँकडून करता येईल. 
बकेँकडून  48 तासांमध्ये विमा हप्ता भरल्याची  खात्री करून त्सयाची पािती बकेँने विमा कंपनीस सादर करणे 
आिश्यक राहील. 

3. कृवि ि शेतकरी कल्याण विभागामाफध त विकवसत करण्यात येणाऱया मोबाईल ॲपद्वारे ्िावनक आपत्तींमुळे 
नुकसानग्र्त क्षेत्राच ेिायावचत्र त्सयाच्या अक्षांश ि रेखांश सवहत घेऊन मावहती वदली जाऊ शकेल.  

 

अ) पीक नुकसानीची मावहती कळविण्याची पध्दत 

योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयांनी घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत याबाबतची सुचना विमा 
कंपनी, संबधंीत बकँ, कृवि / महसूल विभाग ककिा टोल फ्री क्रमाकंाद्वारे देण्यात यािी. सिधप्रिम कें द्रीय टोल 
फ्री क्रमांकाचा िापर करण्यात यािा. कें द्रीय टोल फ्री क्रमांक िरून सदर सूचना संबवंधत विमा कंपनीस पढुील 
48 तासात पाठिण्यात येईल. कें द्रीय टोल फ्री क्रमांक उपललध न झाल्यास सदर आपत्तीची मावहती बकँ / कृवि 
ि महसूल विभाग यांना दयािी तसेच सदर मावहती विमा कंपनीस तात्सकाळ देण्यात यािी, बकेँमाफध त विमा 
संरवक्षत बाबी जसे - पीक विमा संरवक्षत रक्कम, भरलेला विमा हप्ता ि त्सयाचा वदनांक या बाबी तपासून संबधंीत 
विमा कंपनीस सिके्षणाकवरता कायधिाही सुरू करण्यासाठी पाठविल्या जातील. 
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आ) नुकसान भरपाई वनवित करणेसाठी सादर कराियाची आिश्यक कागदपत्र े  

शेतकऱयाने नुकसान भरपाईचा दािा दाखल करण्यासाठी विवहत नमुन्यातील अजध आिश्यक त्सया कागदपत्रासह 
(7/12, वपकाची नोंद असललेा विमा हप्ता भरल्याचा परुािा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आिश्यक आहे. 
शेतकरी पवरपणुध मावहतीसह विवहत नमुन्यातील अजध सादर करू न शकल्यास उपललध मावहतीच्या आधारे अजध 
सादर करू शकतो, परंत ुअजातील उिधरीत मावहती 7 वदिसांच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आिश्यक 
राहील. पीक नुकसानीचा परुािा म्हणनू मोबाईल फोनिरील प्रणालीद्वारे घेतलेली िायावचत्र े देता येतील. 
याबरोबरच भारतीय हिामान विभागाच े अहिाल, प्रसार माध्यमातील बातम्या आवद तपशील सहपवत्रत करता 
येईल. 
 

इ) नुकसान वनविती ि अहिाल सादर करणे  

1) विमा कंपनीने मावहती प्राप्त झाल्यापासून 48तासांच्या आत नुकसानीच े मुल्यांकन वनवित करण्यासाठी 
विवहत अनुभि ि शैक्षवणक पात्रतेच्या वनकिानुसार पयधिके्षकाची वनयकु्ती करािी. यामध्ये कोणत्सयाही 
विियाची पदविका ि दोन ििाचा अनुभि ककिा कृवि ि संलग्न विियाची पदिी ि 1 ििाचा अनुभि अपेवक्षत 
आहे.त्सयाचप्रमाणे सेिावनिृत्त कृवि/फलोत्सपादन/कृवि वि्तार शाखेच ेअवधकारी, सेिावनिृत्त बकँ अवधकारी 
ज्यांना पीक कजध िाटपाचा अनुभि आहे त्सयांची वनयुक्ती करता येईल. 

2) पीक नुकसानीचे सिके्षण सयंुक्त सवमवत माफध त करण्यात येईल ज्यात विमा कंपनीचा पयधिके्षक, तालुका 
्तरािरील कृवि अवधकारी आवण संबवंधत शेतकरी याचंा समािशे असेल. 

3) पढुील 10 वदिसांच्या आत नुकसानीचा अहिाल तयार करण्यात यािा. 
4) नुकसानीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 15 वदिसांच्या आत (विमा हप्ता जमा झाला आहे या अटींच ेअवधन 

राहून ) नुकसान भरपाई देण्यात यािी.   
5) काढणीपिात जोखीमकरीता, जर अवधसुवचत वपकाच ेबाधीत क्षते्र हे एकूण पेरणी क्षते्राच्या 25 टक्के पेक्षा 

जा्त असेल तर अवधसुवचत क्षते्रातील सिध पात्र शेतकरी हे काढणीपिात नुकसान भरपाई वमळण्यास पात्र 
राहतील. संयकु्त सवमतीने विहीत प्रमाणात केलेल्या नमनूा सिके्षणाच ेआधारे विमा कंपनीमाफध त नुकसानीचे 
प्रमाण ठरविण्यात येईल.  

6) ्िावनक आपत्तीच्या जोखीमकरीता, जर बाधीत क्षेत्र हे अवधसुवचत विमा क्षेत्राच्या 25 टक्के पयधन्त असेल तर 
ियैस्क्तक्तरािर ि २५ टक्के पेक्षा जा्त असेल तर अवधसुवचत क्षते्रातील पात्र शेतकऱयांना (विमा योजनेत 
सहभागी झालेले ि वपकाचे नुकसान विवहत िळेेत पिूधसूचना वदलेले) नुकसान भरपाई पात्र ठरेल.  

7) नुकसानीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 15 वदिसांच्या आत विमा कंपनी अनुजे्ञय नुकसान भरपाई अदा 
करेल. 

8) जर हंगामाच्या शेिटी प्राप्त होणाऱया सरासरी उत्सपन्नाच्या आधारे वनवित होणारी नुकसान भरपाई (पीक 
कापणी प्रयोगािर आधावरत) ही जर काढणीपिात नुकसान भरपाई या अंतगधत वमळालेल्या नुकसान भरपाई 
पेक्षा जा्त असेल तर नुकसान भरपाई मधील फरक शेतकऱयानंा अदा करण्यात येईल. परंतु जर 
काढणीपिात नुकसान भरपाई या बाबी अतंगधत वमळालेली नुकसान भरपाई ही जर जा्त असेल तर 
फरकाची रक्कम शेतकऱयांकडून िसुल करण्यात येणार नाही.  
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ई) अटी: 

1) नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या शेतकऱयांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे ककिा त्सयांच्या खात्सयातून विमा 
हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. 

2) ्िावनक आपत्तीच्या शासनामाफध त जोखमीबाबत अग्रीम विमा हप्ता अनुदान (वकमान प्रिम हप्ता) प्राप्त 
झाल्यानंतर विमा कंपनीमाफध त सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल. परंत ु काढणी पिात 
जोखमीबाबत शासनामाफध त अंवतम विमा हप्ता अनुदान (वद्वतीय हप्ता) प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपनीमाफध त 
सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल.  

3)  जर हंगामाच्या अखेरीस पीक कापणी प्रयोगाच्या उपललध मावहतीच्या आधारे वनवित होणारी नुकसान भरपाई ही 
जर या तरतुदी अंतगधत वमळालेल्या नुकसान भरपाईपेक्षा जा्त असेल तर दोन्हीमध्ये जा्त होणारी नुकसान 
भरपाईच्या  फरकाची रक्कम हंगामाच्या शेिटी शेतकऱयाला देय राहील.  ्िावनक आपत्तीच्या घटनेनंतर जर 
शेतकऱयांचा सहभाग ककिा विमा हप्ता िजा करुन घेण्यात आला असेल तर असे शेतकरी आर्भिक मदतीस पात्र 
राहणार नाहीत.  
 

१२. जोखीमीच्या बाबींकवरता महत्त्िाच्या अटी ि शती  
1. विमा कंपनीला विमा हप्ता हा बकँ / वित्तीय सं्िा ककिा सरळ प्राप्त होईल. जर उपरोल्लेखीत सं्िांच्या 

हलगजीपणामुळे विमा हप्ता विमा कंपनीस िळेेत प्राप्त झाला नाही तर सदर विमा प्र्तािांच्या बाबतीत देय 
असणाऱया नुकसान भरपाईच ेदावयत्सि हे संबधंीत बकँ / वित्तीय सं्िा यांचेिर राहील.  

2. बकँ ककिा वित्तीय सं्िेमाफध त कजधदार शेतकऱयांच्या विमा प्र्तािाच्या बाबतीत जर काही चकुीची मावहती 
परुविण्यात आल्यास अशा प्र्तािांच्या बाबतीत नुकसान भरपाईचे दावयत्त्ि संबधंीत बकँ / वित्तीय सं्िेच े
राहील.  

3. केिळ पीक कजाची मंजूरी / वितरण ि विमा प्र्ताि सादर करणे ि शेतकरी / बकेँकडून विमा हप्त्सयाचा भरणा 
आवण पीक उगविण्याचा उदे्दश ्पष्ट्ट झाल्याखेरीज विमा कंपनीकडून जोवखमीची स््िकृती वदली जाणार नाही. 
विविध जोखीमकावरता प्रावतवनधीक सचुक म्हणनू पजधन्यमानाची आकडेिारी, इतर हिामान घटकाची 
आकडेिारी, इस्त्रो ककिा इतर कोणत्सयाही शासकीय यंत्रणेने (MRSAC) प्रमावणत केलेले  उपग्रहाद्वारे प्राप्त 
िायावचत्र, महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकॉ्ट सेंटर, निी वदल्ली या सं्िेचा दुष्ट्काळी पवरस््िती 
ठरविण्याबाबतचा अहिाल ि वजल्हा्तरािरील अवधकाऱयांनी तयार केलेला पीक पवरस््िती अहिाल, ्िावनक 
प्रसार माध्यमाचंे अहिाल ि िायावचत्र ेइत्सयादीचा िापर करण्यात यािा.  

4. तसेच महािधे  प्रकल्पातंगधत अवधकृत ्ियंचलीत हिामान कें द्राच्या आकडेिारीचा िापर नुकसान भरपाई 
वनविती कवरता ग्राहय धरण्यात येईल. यावशिाय खालील सुचकाचंा  देखील  िापर करण्यात यािा.   
1. तीव्र दुष्ट्काळी पवरस््िती - 2016 च्या दुष्ट्काळ संवहतेनुसार महाॲग्रीटेक (महामदत) प्रकल्पांतगधत उपग्रहाच्या 
सहाय्याने संकवलत केलेली मावहती. 
2. शासनाने जाहीर केलेली दुष्ट्काळी पवरस््िती ककिा पािसातील खंड. 
3. वदघध सरासरीशी तुलना करता तापमानातील असाधारण िाढ ककिा घट. 
4. कीड ि रोगाचा व्यापक प्रमाणातील प्रादुभाि.  
5. नैसर्भगक आपत्ती ज्या मध्ये परुासंह विविध आपवत्त ज्यामळेु व्यापक प्रमाणािर वपकांच ेनुकसान झालेले असणे 

5. लागिड क्षते्रातील तफाित  : विमा संरक्षीत क्षेत्र हे पेरणी क्षते्रापेक्षा जा्त नोंदविणे ि जा्तीच े विमा संरक्षण 
टाळण्यासाठी सदर योजनेतील समाविष्ट्ट भागधारकानंी (Stakeholders) भवुम अवभलेख द्तािजे, बकँ 
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द्तािजे, महसुल द्तािजे आवण कजध प्र्ताि  इत्सयादी बाबीची पडताळणी करुन योग्य ती कायधिाही करािी. 
योजनेमध्ये पीक बदलाची तसेच ्िावनक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानीला सरंक्षण देण्याची तरतूद आहे. अस े
असतानंाही जर परेणी केलेले क्षेत्र आवण विमा संरक्षीत क्षेत्र यामध्ये तफाित आढळली तर असे विमा प्र्ताि 
रद्दबातल केले जातील. यासदंभात खालील पध्दती अिलंवबण्यात येईल.  

1) ज्या मुख्य वपकासंाठी Mahalanobis National Crop Forecasting Center (MNCFC) अििा 
Maharashtra Remote Sensing Application Center (MRSAC)] नागपरू यांचकेडुन सुदूर संिदेन िा 
अन्य तंत्रज्ञानाचा िापर करुन तालुका ्तरािरील सिधसाधारण परेणी क्षते्राची आकडेिारी राष्ट्रीय पीक विमा 
पोटधलला उपललध होईल त्सयाच वपकांना लागिड क्षेत्रातील तफाितीची तरतूद लागू होईल.  
तिावप, तालुका्तरािरािरुन कळविलेल्या पेरणी / लागिड क्षेत्रापेक्षा जा्त प्रमाणािर क्षेत्र विमा संरवक्षत 
झाले असेल तर अशी अवनयवमतता / विसंगती,  सहभागाच्या अंवतम तारखेनंतर परंत ु बकँांनी प्राप्त अजध 
आवण कागदपत्रांचा ताळमेळ अंवतम करण्यापिुी वलवखत ्िरूपात भारत सरकारचा कृवि विभाग ि शेतकरी 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  यांना वनदशधनास आणनु द्याि ेलागेल.  त्सया सोबत संबवंधत बकँ शाखांची 
यादी सुध्दा कळविणे आिश्यक राहील.  जणेेकरुन, शासनास या प्रकरणाचंी शहावनशा करता येईल आवण 
सबवंधत बकँा हंगामाची आकडेिारी अंवतम करण्यापिुी योग्य त्सया सुधारणा करतील. 

2) विमा क्षेत्रातील विसंगती बाबतीत भारत सरकारचा वनणधय अंवतम राहील. एमएनसीएफसी द्वारा 
कळविलेले पेरणी क्षेत्र आवण विमा संरवक्षत क्षेत्र यातील फरक तालुका्तरािर 30% पेक्षा अवधक असल्यास,  
अशा तालुकयातील सिध विमा क्षेत्र घटक हे क्षेत्र विसंगती श्रेणी अंतगधत येतील. 

3) तदनुसार सदर अवतवरक्त क्षेत्र विमा संरक्षीत म्हणनू ग्राहय धरले जाणार नाही आवण संबवंधत शेतकऱयाचंा  
विमा हप्ता रक्कम जप्त करण्यात येऊन ती भारत सरकारच्या तंत्रज्ञान वनधीला समर्भपत केली जाईल. 

4) क्षेत्र सुधारणा घटकानुसार, विमा कंपनींद्वारे परत वदलेली विमा हप्ता रक्कम कें द्र / राज्य शासनाकडे 
50:50 या प्रमाणात िगध केली जाईल.  

5)  विमा नुकसान भरपाईतील पवरगणना केलेला  क्षेत्र सुधार गुणाकं सबंवंधत तपशील राष्ट्रीय पीक विमा 
संकेत्िळािर उपललध करण्यात येईल. 

1३.नुकसान भरपाईच ेदावयत्त्ि : 
 योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईच ेदावयत्सि संबधंीत विमा कंपनीिर राहणार आहे. या योजनेअतंगधत एकुण 
जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 3.5 पट ककिा एकुण विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 35 टक्के यापकैी जी रक्कम जा्त असले 
तेिढी नुकसान भरपाई ही सबंधंीत विमा कंपनीमाफध त वदली जाईल. त्सयापेक्षा जा्त येणारी नुकसान भरपाई रक्कम ही 
कें द्र ि राज्य शासनामाफध त 50:50 म्हणजचे समप्रमाणात वदली जाईल. 
 

1४. शेतकऱयांना नुकसान भरपाई अदा करण्याची पध्दती : 
 

1) विमा कंपन्यानंी त्सयांना प्राप्त झालेला शेतकरी विमा हप्ता आवण शासनाकडुन प्राप्त अवग्रम विमा हप्ता (पवहला 
हप्ता) या रकमेतून प्रवतकूल हिामानामुळे पेरणी/लािणी होऊ न शकणे/हंगामाच्या मध्ये प्रवतकूल पवरस््िती/ 
्िावनक आपत्तीच्या दाव्याचंी पतुधता अंवतम विमा हप्ता (दुसरा हप्ता)अदा होण्याची िाट न बघता करणे आिश्यक 
आहे. विमा कायद्याच े कलम ६४ बी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता शेतकरी वह्सा आवण राज्य 
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शासनाने अदा केलेला अवग्रम विमा हप्ता (पवहला हप्ता) या वनधीचा िापर करुन विमा कंपनीने सदर प्रकरणांतील 
नुकसान भरपाई अदा करणे बधंनकारक आहे. 

2) उत्सपन्नाच्या आकडेिारीिर आधारीत आवण काढणीपिात नुकसानीचे दाि े शासनाकडुन विमा हप्त्सयाचा दुसरा 
हप्ता प्राप्त झाल्यािर करणे आिश्यक आहे. विमा नोंदणीच्या अंवतम मुदतीनंतर १५ वदिसांत पोटधलिरील अजांना 
मंजूरी वमळताच प्राप्त होणा-या अंतवरम विमा सहभागाच्या आकडेिारीच्या आधारे शासनाने सदर दुसरा हप्ता 
वितरीत करणे आिश्यक आहे. उिधवरत विमा हप्ता हंगामातील विमा नोंदणीच्या आकडेिारीची पणुध पडताळणी 
झाल्यािर, लागू असल्यास शासनाने अदा कराियाचा आहे. 

3) हंगामाच्या शेिटी नुकसानभरपाई वनवित करण्याच्या तरतुदीमध्ये राज्य शासनाकडून विवहत िळेापत्रकानुसार 
उत्सपन्नाची आकडेिारी प्राप्त झाल्यानंतर बकँ / विमा प्रवतवनधी यांच े कडून प्राप्त झालेल्या विमा प्र्तािानुसार 
अवधसुवचत क्षेत्रातील अवधसुवचत वपकांची नुकसान भरपाई विमा कंपनीच्या सक्षम प्रावधकाऱयाकडून वनवित करण्यात 
येईल.  

4) वित्तीय सं्िेमाफध त योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या शेतकऱयाचंी नुकसान भरपाई  िेट शेतक-यांच्या बकँ खात्सयात 
विमा कंपनी माफध त जमा केली जाईल. तद्नंतर वलखीत ्िरुपात नुकसान भरपाईची वि्तृत मावहती विमा 
कंपनीमाफध त  बकँांना वदली जाईल. तसेच बकेँमाफध त सचुना फलकािर ि विमा सकेंत्िळािर ही मावहती प्रवसध्द 
करणे आिश्यक राहील.  

5) जर शेतकऱयानंी विमा प्रवतवनधींच्या माफध त विमा योजनेत सहभाग घेतला असेल तर नुकसान भरपाईची रक्कम 
िेट शेतकऱयांच्या खात्सयािर विमा कंपनीमाफध त जमा करण्यात येईल ि त्सयाबाबत त्सयांना सुवचत करण्यात येईल 
तसेच अशा शेतकऱयांची मावहती ही विमा सकेंत्िळािर प्रवसध्द करणे आिश्यक राहील.  

6) हिामान घटकाच्या प्रवतकुल पवरस््ितीमुळे पेरणी / लािणी न झाल्यास अििा हंगामाच्या मध्ये वनमाण झालेली 
प्रवतकूल पवरस््ितीत ककिा ्िावनक नैसर्भगक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान ककिा काढणी पिात होणारे नुकसान या 
जोखमींच्या बाबींअतगधत वनवित होणारी नुकसान भरपाई सुध्दा िर नमुद केल्याप्रमाणेच शेतकऱयांना अदा करण्यात 
येईल.  

7) विमा योजनेत सहभागी शेतकरी ि इतर भागधारकांच्या तक्रारींच े वनिारण विमा कंपनीने विनाविलंब करणे 
आिश्यक राहील.  

8) उत्सपादकता चकुीची नोंदिली आहे ककिा इतर कारणा्ति आक्षेपातील विमा  नुकसान भरपाईच े दाव्यांच्या 
बाबतीत नुकसान भरपाई अदा केल्यापासून १ मवहन्यांपेक्षा अवधक कालािधी नंतर राज्य शासन कोणत्सयाही 
पवरस््ितीत पनुगधणना करू शकणार नाही ककिा विमा दाि े प्रकरणे पनुः विचारािध पाठिू शकणार नाही. या 
कालािधीच्या राज्य्तरीय समन्िय सवमती /राज्य्तरीय तांवत्रक सल्लागार सवमती कडे पाठिून तदनंतर कृवि, 
सहकार ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार च्या अखत्सयावरतील तांवत्रक सल्लागार सवमतीकडे विचारािध ि 
वनणधयािध  पाठविण्यात येतील. 
 

1५. राज्य्तरीय समन्िय सवमती: 

  योजनेच ेराज्य्तरीय संवनयंत्रण मुख्य सवचि याचं ेअध्यक्षतेखाली ्िापन करण्यात आलेल्या राज्य्तरीय पीक 
विमा समन्िय सवमतीतफे (SLCCCI) करण्यात येईल. या सवमतीची रचना ि काये पढुीलप्रमाणे असतील.  

1. मुख्य सवचि      : अध्यक्ष 

2. अपर मुख्य सवचि (वित्त)    : सद्य 

3. अपर मुख्य सवचि (वनयोजन)    : सद्य 
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4 अपर मुख्य सवचि (कृवि)     : सद्य 

5. प्रधान सवचि  (महसुल)                  : सद्य 

6. प्रधान सवचि (सहकार)                 : सद्य  

7. आयुक्त (कृवि), महाराष्ट्र राज्य                 : सद्य 

8. सहकार आयकु्त ि वनबधंक, महाराष्ट्र राज्य                : सद्य 

9. विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी                 : सद्य  

10. संचालक (अिध ि सांस्ख्यकी संचालनालय, मंुबई)               : सद्य 

11. वरझिध बकँ ऑफ इंवडयाचे प्रवतवनधी                  : सद्य 

12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकेँचे प्रवतवनधी                  : सद्य 

13. नाबाडध चे प्रवतवनधी                     : सद्य 

14. उपसवचि (कृवि) महाराष्ट्र शासन                    : सद्य सवचि 

15. राज्य्तरीय बकँसध सवमती ( SLBC ) यांच ेप्रवतवनधी                    : सद्य 

16. महाराष्ट्र सुदुर सव्हेक्षण उप योजना कें द्र नागपरु(MRSAC )         : सद्य 

17. भारतीय हिामान विभाग (IMD ) यांचे प्रवतवनधी                           : सद्य 

18. ्कायमेट िदेर सर्व्व्हससे वल. याचंे प्रवतवनधी                              : सद्य 
 

राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय सवमतीची काये: 

1. योजनेच्या अंमलबजािणीिर देखरेख ठेिणे.  

2. पीक उत्सपादनाची उपललध आकडेिारी, वपकाखालील क्षेत्र आवण विवहत संख्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग घेणेसाठी 
असलेली क्षमता विचारात घेऊन प्रत्सयेक हंगामाच्या िळेी अवधसुवचत कराियाची क्षेत्र े आवण वपके, वजल्हा समुह 
वनवित करणे, जोखीम्तर वनवित करणे, विमा संरक्षीत रक्कम वनवित करणे, कायान्ियीन यंत्रणेची वनिड 
करणेबाबत कायधिाही करणे इ. बाबत वनणधय घेणे.  

3. योजनेच्या अंमलबजािणीिळेी येणाऱया विविध अडचणीच्या संदभात विचार विवनमय करुन वनणधय घेणे ि आिश्यक 
असल्यास कें द्र शासनाशी पत्रव्यिहार करणे.  

4.कें द्र शासनाने मागधदशधक सूचनेद्वारे िळेोिळी विवहत केलेली जबाबदारी पार पाडणे. 
 

योजनेचे संवनयंत्रण : 
राज्य्तरािर योजनेच े सवनयंत्रण आयकु्त, कृवि याचं्यामाफध त राज्य्तरीय पीक विमा योजना समन्िय 

सवमतीद्वारे करण्यात येईल. योजनेचा लाभ जा्तीत जा्त शेतकऱयांना होण्याच्या दृस्ष्ट्टने खालील बाबीच्या अनुिंगाने 
वजल्हा ्तरीय सवमतीच्या ि क्षेत्रीय यंत्रणेच्या सहायाने  आयुक्त, कृवि  यांचकेडून उपाययोजना केल्या जातील.  
अ) सबंवंधत बकेँमाफध त योजनेत सहभागी होणाऱया कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयांची मावहती ्ितंत्रपणे सकंवलत 

केली जाईल. उदा. शेतकऱयाचे सपंणूध नाि, बकँ खाते क्रमांक, गािाचे नाि, शेतकऱयाचंी िगधिारी (अल्प ि अत्सयल्प 
भधूारक शेतकरी/अनुसुवचत जाती ि जमाती / स्त्री, परुुि ), विमा संरवक्षत क्षते्र, वपकाचंा तपशील, विमा संरवक्षत 
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रक्कम, जमा विमा हप्ता, विमा हप्ता अनुदान इत्सयादी तपशील बकेँमाफध त सकंवलत करून विवहत मुदतीमध्ये विमा 
प्र्ताि ि विमा हप्ता रकमेचा तपशील संबवंधत विमा कंपनीस सॉफ्ट् ि हाडध कॉपी मध्ये सादर केली जाईल. राज्य 
शासनामाफध त पीक कापणी प्रयोगाचा सवि्तर तपशील संबवंधत विमा कंपनीस विवहत कालािधीत सादर केला 
जाईल. 

ब) संबवंधत विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्कम लाभािी शेतकऱयांच्या खात्सयािर िेट जमा केली जाईल. 
बकेँमाफध त नुकसान भरपाईचा शेतकरी वनहाय तपशील सचुना फलकािर प्रवसध्द केला जाईल.  

क) योजनेअतंगधत लाभािी शेतकऱयांची बकँ वनहाय ि अवधसुवचत क्षते्र वनहाय यादी विमा कंपनीमाफध त पीक विमा 
संकेत्िळािर ि संबवंधत विमा कंपनीच्या सकेंत्िळािर प्रवसध्द केली जाईल. याबाबत शेतकऱयांच्या तक्रारीच े
वनिारण करण्याबाबत सुध्दा विमा कंपनीमाफध त कायधिाही करण्यात येईल.  

ड) योजनेतील 5 टक्के लाभािी शेतकऱयांची तपासणी विमा कंपनीच्या क्षेवत्रय / ्िावनक कायालयामाफध त केली 
जाईल ि याचा ्ितंत्र अहिाल राज्य्तरीय ि वजल्हा ्तरीय समन्िय सवमतीस पाठविला जाईल. 

इ) विमा कंपनीकडून तपासण्यात आलेल्या लाभािीपकैी 10 टक्के लाभार्थ्याचीं तपासणी वजल्हा्तरीय समन्िय 
सवमतीमाफध त केली जाईल ि याचा अहिाल राज्य शासनास पाठविला जाईल. 

ई) 1 ते 2 टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या मुख्य कायालयामाफध त अििा कें द्र शासनाने नेमलेल्या ्ितंत्र 
यंत्रणेमाफध त केली जाईल ि त्सयाचा अहिाल कें द्र शासनास सादर केला जाईल.  

उ) क्षेत्र गुणाकं पवरगणना पीक सरंवक्षत क्षेत्र ि पेरणी क्षते्राचा तपशील प्राप्त होताच मात्र पीक कापणी प्रयोग सरुू 
होण्यापिूी करण्यात यािी. त्सयाचप्रमाणे उत्सपादकता नोंदी मधील त्रटुी त्सिवरत राज्य शासनाच े वनदशधनास 
आणाव्यात. तिावप, अंवतम पीक उत्सपादकता आकडेिारी प्राप्त झाल्यानंतर १५ वदिसानंतर सदर त्रटुी कळिता 
येणार नाहीत. 

   

1६. वजल्हा्तरीय आढािा सवमती: 
प्रत्सयेक हंगामाच्या िळेी कृवि विभागातफे राज्यातील कृवि विियक पवरस््ितीचे सुक्ष्म वनवरक्षण ि संवनयंत्रण 

करण्यात येईल. वजल्हा्तरािर खालीलप्रमाणे सवमती ्िापन करण्यात येत आहे.  

१. वजल्हावधकारी      :  अध्यक्ष 

2. सरव्यि्िापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँ  :  सद्य 

३. व्यि्िापक, अग्रणी बकँ    :  सद्य 

४.कृवि विकास अवधकारी वजल्हा पवरिद   :  सद्य 

५. वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी    :  सद्य सवचि 

 

सदर सवमती दर पधंरिडयास प्रत्सयेक वपकाच े पेरणी क्षते्र, हिामान पवरस््िती, वकडी ि रोगाचा प्रादुभाि, 
वपकांच्या नुकसानीचा अंदाज इ. बाबतचा सवि्तर अहिाल अंमलबजािणी करणाऱ या संबधंीत विमा कंपनीस 
कायधिाही्ति सादर करेल. ियैस्क्तक्तरािर पंचनामे करणेसाठी यंत्रणेची वनयकु्ती करणे,  लाभािी तपासणी इ. 
बाबत कायधिाही करेल. योजनेच्या यश्िी अंमलबजािणीची जबाबदारी सदर सवमतीिर राहील.  

त्सयाच प्रमाणे वजल्हयाच े मा. पालकमंत्री यांच े अध्यक्षतेखाली वजल्हा्तरािर योजनेच्या अंमलबजािणीचा 
आढािा घेईल. 
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१७. वजल्हा्तरीय सकुाण ूसवमतीः- 

वपकांच्या उत्सपन्नाची आकडेिारी कृवि विभागाला अचकू ि िळेेिर उपललध होण्यासाठी पीक कापणी 
प्रयोगांच े वनयोजन, अंमलबजािणी आवण पयधिके्षणासाठी प्रत्सयेक वजल््ात खालीलप्रमाणे सुकाण ू सवमती ्िापन 
करण्यात येत आहे. 

१. वनिासी उपवजल्हावधकारी     :  अध्यक्ष 

२. उप मुख्य कायधकारी अवधकारी (विकास), वजल्हा पवरिद  :  सद्य  

३. कृवि विकास अवधकारी वजल्हा पवरिद    :  सद्य 

४. समॅ्पल सि ेऑगधनायझेशनचे प्रवतवनधी    :  सद्य 

५. विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी     :  सद्य 

६. तंत्र अवधकारी, वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी कायालय  :  सद्य सवचि 
 

सदर सवमतीिर विमा कंपनीच्या प्रवतवनधीची उपस््िती अवनिायध असेल, जणेेकरुन विमा कंपनीला संपणूध 
पवरस््ितीची मावहती होईल, पीक कापणी प्रयोगांच े वनयोजन, िळेापत्रक, पीक कापणीसाठीच्या प्लॉटची वनिड, 
फॉमध २ प्रत प्राप्त करणे आवण प्रत्सयेक प्लॉटच ेउत्सपन्न इ. मावहती प्राप्त करुन घेता येईल.  

पीक कापणी प्रयोगांचे वनयोजन, पीक कापणीच ेअहिाल इ. सिध मावहती राष्ट्रीय वपक विमा पोटधलिर अपलोड 
करणे आवण संबवंधत कमधचा-यांचे प्रवशक्षणाची जबाबदारी सवमतीच्या अध्यक्षांची असेल. सुकाण ूसवमतीच्या बठैकाचं े
इवतिृत्त वजल्हा्तरीय आढािा सवमतीकडे आवण राज्य्तरीय नोडल अवधकारी म्हणनु कृवि आयुक्तांना सादर 
करणे बधंनकारक राहील. संबवंधत विमा कंपनीने एक जबाबदार अवधकारी वपक काढणीच्या कालािधीत वकमान 
तीन मवहन्यासंाठी सकुाण ूसवमतीच्या अध्यक्षांच्या कायालयात दैनंवदन समन्िय आवण पीक कापणीबाबतची मावहती 
प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रवतवनयकु्त करणे बधंनकारक असेल. याकवरता विमा कंपनीच्या प्रवतनीधीला 
आिश्यकतेनुसार परेुशी जागा ि सुविधा वजल्हा प्रशासनाने उपललध करुन देणे आिश्यक असेल ि याची खातरजमा 
वजल्हा सकुाण ूसवमतीचे अध्यक्ष करतील.  

 

१८. योजनेंतगधत शेतकऱयांच्या प्राप्त होणाऱया तक्रारीबाबत कराियाची कायधिाही :- 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदभात शेतकरी,  लोकप्रवतवनधी यांच ेमाफध त सातत्सयाने नुकसान भरपाई न 
वमळणे / कमी वमळणे, विमा कंपनी कडून प्रवतसाद न वमळणे, विमा कंपनी कडून वपक पंचनामे िळेेत न होणे,  
बकँांमाफध त शेतकऱयांच े अजध न स््िकारणे, विमा कंपनीस मावहती सादर करतानंा बकँांमाफध त त्रटुी राहणे  /विलंब 
होणे, विमा कंपनी माफध त रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरही बकँांमाफध त लाभार्थ्यांना विवहत कालािधीत अदा न करणे इ. 
प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात. 

कृवि विभागास प्राप्त झालेल्या तक्रारींिर तातडीने कायधिाही होणेचे दृष्ट्टीने सतत पाठपूरािा होत असतो. 
त्सयानुसार प्राप्त होणाऱया विविध तक्रारींचे वनरसन अनुक्रमे वजल्हा ्तर, विभाग ्तर, ि राज्य ्तरािरील 
सवमतीमाफध त करणे आिश्यक आहे. त्सयासाठी वजल्हा ्तरािर संबवंधत वजल्हावधकारी, विभागीय ्तरािर विभागीय 
आयुक्त, तसेच राज्य ्तरािर सवचि कृवि यांच ेअध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सवमती ्िापन करणेत येत आहेत.  
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वजल्हा ्तरािरील सवमती 

1) वजल्हावधकारी        : अध्यक्ष 

2) वजल्हयाच ेवजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी    : सद्य 

3) विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी       : सद्य 

4) वजल्हा अग्रणी बकँ अवधकारी     : सद्य 

५) वजल्हा उप व्यि्िापक, नाबाडध     : सद्य  

६) वनमंत्रीत तज्ञ (कृवि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ / संशोधन सं्िा प्रवतवनधी)  : सद्य 

७) शेतकरी प्रवतवनधी (जा्तीत जा्त ३)    : सद्य 

5) कृवि उप संचालक, वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी कायालय  : सद्य सवचि 

विभागीय आयकु्त ्तरािरील सवमती 

1) विभागीय आयकु्त       : अध्यक्ष 

2) संबवंधत वजल्हयाच ेवजल्हावधकारी     : सद्य 

३) विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी       : सद्य 

4) कृवि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ       : सद्य 

5) संबवंधत विभागीय कृवि सह संचालक     : सद्य सवचि 

राज्य ्तरािरील सवमती 

1) सवचि / प्रधान सवचि /अपर मुख्य सवचि (कृिी)   : अध्यक्ष 

2) आयकु्त कृिी        : सद्य 

3) आयकु्त सहकार      : सद्य 

4) समन्ियक, राज्य्तरीय बकँसध कवमटी    : सद्य 

५) मुख्य सरव्यि्िापक, नाबाडध     : सद्य  

5) उप सवचि         : सद्य सवचि 

* सवमती आिश्यकतेनुसार विद्यावपठे / हिामानशास्त्र विभाग / संशोधन सं्िा/कमोडीटी बोडध/महाराष्ट्र राज्य 
सुदूर संिदेन उपयोवगता कें द्र / राज्य टेस्क्नकल सपोटध युवनट मधील तज्ञांना वनमंत्रीत करु शकेल.    

वजल्हा्तरािरील सवमतीने तक्रारींच े वनरसन कराि.े वजल्हा ्तरािरील सवमतींकडे केलेल्या तक्रारींचे योग्य 
वनरसन न झाल्यास विभागीय ्तरािरील सवमतीने त्सया तक्रारींचे वनरसन करािे. विभागीय ्तरािर वनरसन न 
झालेल्या तक्रारी राज्य्तरीय सवमतीसमोर सादर करण्यात याव्यात. गंभीर ्िरुपाच्या तक्रारी, एकाहुन अवधक 
वजल््ांशी संबधंीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती रु. २५ लाखांहून अवधक असेल अशा तक्रारी राज्य्तरीय सवमतीकडे 
सादर करतील. राज्य्तरीय सवमती तक्रार प्राप्त झाल्यापासनू १५ वदिसात वनकाली काढेल. सवमतीचा वनणधय सिध 
घटकांना मान्य असेल.   
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प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेसंदभात न्यायालयीन प्रकरणी दाव्यांचे कामकाज पाहण्यासाठी, शासनाच े ितीने 
संपणुध कायधिाही करणेसाठी तसेच वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारण न्यायमंच येिे दाखल केल्या जाणाऱया तक्रारीच्या 
अनुिंगाने संपणूध कायधिाही करणेसाठी संबवंधत वजल्हयाच्या वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यानंा प्रावधकृत करण्यात 
येत आहे. 

 तालुका, वजल्हा ्तरािर योजनेच्या अंमलबजािणी संदभात प्राप्त होणाऱया शेतकऱयांच ेतक्रारी वनिारणासाठी उपरोक्त 
सवमत्सयांनी मागधदशधक सुचनेच्या अवधन राहुन कायधिाही करािी. वजल्हा, विभागीय ्तरािर तक्रारींच े योजनेच्या 
मागधदशधक सुचनेनुसार वनरसन न झाल्यास कृवि आयुक्तालय ्तरािर सदर प्रकरण संपणूध तपशीलांसह विभागीय कृवि 
सह संचालक यांनी अवभप्रायासंह सादर कराि.े  

   राज्य्तरािर सदर योजनेच्या प्रभािी अंमलबजािणीसाठी आयुक्त, कृवि हे  सवनयंत्रण ि पयधिके्षण करतील.  

19. आयकु्त, कृवि, महाराष्ट्र राज्य, पणेु यानंी अवधसूवचत क्षेत्रातील खरीप वपकाचंी पीक कापणी प्रयोगािर आधावरत 
“सरासरी उत्सपन्नाची आकडेिारी संबवंधत विमा कंपनीस मुग ि उवडद वपकाची वद. 15 नोव्हेंबर, सोयाबीन वद. 31 
वडसेंबर ि उिधरीत खरीप वपकांची वदनाकं 31 जानेिारी 2020 ( तरु,कांदा ि कापसु िगळुन) कापसु- 28 फेब्रिुारी  
पयंत, ि  कांदा आवण तरु 31 माचध 2020 पयंत सादर करािी. सदरची आकडेिारी कृवि आयुक्तालयास िळेेत 
सादर करण्याची संयकु्त जबाबदारी ही संबवंधत वजल्हावधकारी ि वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यांची राहील. 

२0. अवधसुवचत विमा क्षते्र घटकातील वपकाच्या सिधसाधारण पीक पवरस््ितीच्या मानाने पीक उत्सपन्नाच्या अंदाजात 
असामान्य तफाित येत असले तर विमा कंपनी राज्य शासनाच्या मागधदशधनाप्रमाणे विविध तंत्रज्ञानाचा िापर (जस े
की, उपग्रह िायावचत्र ि इतर तंत्रज्ञान) करुन पीक उत्सपन्नाचा अंदाज वनवित करेल. जर या दोन्हीमध्ये लक्षणीय 
फरक वदसनु आल्यास सदरची बाब कें द्र शासनाच्या तातं्रीक सल्लागार सवमतीपढेु ठेिण्यात येईल ि या सवमतीने 
घेतलेला वनणधय अंवतम राहील. याबाबतीत तांत्रीक सल्लागार सवमती महालनोवबस राष्ट्रीय पीक पिुानुमान कें द्र, 
(MNCFC) निी वदल्ली याचंी मदत घेईल.   

२1. विमा क्षेत्र घटक म्हणनू अवधसूवचत केलेल्या मंडळ/मंडळगटामध्ये वकमान 10 पीक कापणी प्रयोग आवण अवधसूवचत 
तालुक्यामध्ये वकमान 16 पीक कापणी प्रयोग घेण्यात यािते. या योजनेअंतगधत नुकसान भरपाई वनवित करण्यासाठी 
मंडळ ककिा मंडळगट आवण तालुका यापकैी लागू असणाऱया अवधसूवचत क्षते्रािर आधावरत पीक कापणी प्रयोग ग्रा् 
धरण्यात यािते. 

२2. या योजनेअंतगधत नुकसान भरपाई वनवित करतानंा पसैिेारी, दुष्ट्काळ, टंचाई पवरस््िती आवण परुामुळे झालेल्या 
नुकसानी संदभात कोणत्सयाही शासकीय विभाग/सं्िेमाफध त घोवित करण्यात आलेली आकडेिारी ग्रा् धरण्यात 
येिू नये. यासाठी कृवि आयुक्तालयामाफध त सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक उत्सपादनाच्या 
अंदाजासाठी घेण्यात येणाऱया पीक सिके्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगािर आधावरत सरासरी उत्सपन्नाची 
आकडेिारी ग्रा् धरण्यात यािी.  

23. पीक कापणी प्रयोगाचे क्षेवत्रय काम मंडळ अवधकारी, कृवि सहाय्यक ि ग्रामसेिक या अनुक्रमे महसूल, कृवि ि 
ग्रामविकास विभागाच्या क्षेवत्रय कमधचाऱयांकडे सोपविण्यात येत आहे. सदर प्रयोजनािध ग्राम्तरािर कृवि विभागाच्या 
वद.23 ऑग्ट 1975 च्या शासन वनणधयानुसार सवमती गठीत करण्यात आली असून या सवमतीमध्ये सरपचं, पोलीस 
पाटील,ग्रामसेिक आवण तलाठी याचंा समाविष्ट्ट आहे. तिावप, पीक कापणी प्रयोग हा कृवि विभाग, ग्रामविकास 
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विभाग आवण महसूल विभाग यांच्या सहभागाने पार पाडणे अपेवक्षत असल्याने जर प्रयोग कृवि विभागाकडे असल्यास 
या सवमतीचा अध्यक्ष मंडळ कृवि अवधकारी असेल, जर प्रयोग हा ग्रामविकास विभागाकडील सवमतीकडे असल्यास 
कृवि वि्तार अवधकारी आवण प्रयोग हा महसूल विभागाकडे असल्यास मंडळ अवधकारी ग्राम्तरीय पीक कापणी 
प्रयोग सवमतीचे अध्यक्ष राहतील. परंत,ू ग्रामविकास विभाग ि महसूल विभागाच्या अखत्सयावरतील वपक कापणी 
प्रयोग ग्रामसवमतीमध्ये कृवि सहाय्यक / कृवि पयधिके्षक / मंडळ कृवि अवधकारी यापकैी एकाचा समािशे असेल. या 
सवमतीमाफध त पीक कापणी प्रयोगांचे काम हाताळण्यात येईल ि यासाठी सदर सवमती जबाबदार असेल. अवधसूवचत 
विमा क्षेत्रामध्ये वनधावरत करण्यात आलेले पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी वजल्हावधकारी, मुख्य कायधकारी 
अवधकारी, वजल्हा पवरिद ि वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी यानंी त्सयांच्या कायधक्षते्रात पीक कापणी प्रयोगाची 
प्रभािी अंमलबजािणी करण्यासाठी संबवंधत तालुक्यातील अनुक्रमे तहवसलदार, गट विकास अवधकारी ि तालुका 
कृवि अवधकारी यांच े माफध त सवनयंत्रण कराि.े या योजनेअंतगधत वपक कापणी प्रयोगासंाठी मोबाईल ॲपचा िापर 
करणे कें द्र शासनाने बधंनकारक केले आहे. अन्यिा विमा हप्ता अनुदानामध्ये कें द्र वहश्याची रक्कम वितरीत केली 
जाणार नसल्याचे कें द्र शासनाने ्पष्ट्ट केले आहे. ही बाब सिध क्षेत्रीय अवधकारी ि कमधचारी याचंे वनदशधनास आणनु 
द्यािी ि त्सयानुसार अंमलबजािणी करण्यात यािी.  

 

24. विमा प्रकरणे ि विमा हप्ता जमा करणे : 

1. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतगधत राष्ट्रीय कृवि विमा योजना ि राष्ट्रीय पीक विमा कायधक्रम यामध्ये उपयोगात येत 
असलेली बकँ पध्दत ही सहकारी बकँांना तशीच लागू राहील. कायान्ियीत विमा कंपनीने प्रावधकृत केलेल्या 
नोडल बकेँशी संपकध  साधािा, परंतु कजध िाटप कें द्राशी (प्रािवमक कृवि पतपरुिठा सहकारी सं्िाशंी) संपकध  
ठेिण्याची आिश्यकता नाही. व्यापारी बकँ / प्रादेवशक ग्रामीण बकेँच्या शाखा यासाठी नोडल बकँा म्हणनू 
कायान्िवयत राहतील. अग्रणी बकँ आवण व्यापारी बकँांची प्रादेवशक कायालये / प्रशासकीय कायालये त्सयाचं े
अवधन्त बकँानंा योजनेच्या मागधदशधक सचुना पाठविणेबाबत कायधिाही करतील, बकँ शाखेकडून  विमा कंपनीस 
विवहत मुदतीत विमा प्र्ताि पाठविणेबाबत समन्ियाच े काम करतील आवण विम्याची संपणूध मावहती पीक विमा 
संकेत्िळािर टाकण्याबाबत कायधिाही करतील. या व्यवतवरक्त वबगर कजधदार शेतकऱयाचंा योजनेत सहभाग 
िाढविणेसाठी विमा कंपनी  विमा प्रवतवनधी / विमा मध्य्िांचा िापर करतील.  

2. कृवि विमा पोटधलिर दशधविलेल्या प्रपत्रात नोडल बकँ / बकँ शाखा घोिणापत्र े / प्र्ताि विमा कंपनीस सादर 
करतील.  त्सयामध्ये विमा क्षते्र घटक, विमा संरवक्षत रक्कम, विमा हप्ता, शेतकऱयानंी विमा संरंवक्षत केलेले क्षेत्र, 
प्रिगधवनहाय सहभागी शेतकरी संख्या (अल्प आवण अत्सयल्प ककिा इतर) आवण इतर प्रिगातील शेतकरी सखं्या 
(अ.जा./अ.ज./इतर) स्त्री / परुुि, बकँ खाते क्रमाकं इ. मावहतीचा समािशे असेल. 

३. ज्या शेतक-यांचा विमा अजांचा तपवशल पीक विमा संकेत्िळािर अपलोड केलेला असेल तेच शेतकरी विमा 
संरक्षणासाठी पात्र असतील आवण राज्य ि कें द्र शासनाचे विमा हप्ता अनुदान त्सयानुसारच अदा केले जाईल. 

 

कजधदार शेतकरी: 
 

4. अवधसुवचत वपकांसाठी ि अवधसुवचत केलेल्या क्षेत्रासाठी कजध मंजूर केलेल्या शेतकऱयासंाठी योजना बधंनकारक 
राहील. योजनेच्या िळेापत्रकानूसार कजध मंजूर करणारी बकँ शाखा / प्रािवमक कृवि पत परुिठा सहकारी सं्िा 
ही (नोडल बकेँमाफध त) विमा संरक्षीत रक्कमेनूसार मवहनािार पीकवनहाय, विमा क्षेत्रवनहाय, विमा हप्ता दराची 
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विवहत प्रपत्रात मावहती तयार करुन संबधंीत विमा कंपनीस सादर करेल. कजध वितरण करणाऱया बकँ / प्रािवमक 
कृवि पत परुिठा सहकारी सं् िा शेतक-यांनी भराियाच्या विमा हप्त्सयाची रक्कम जादा कजध रक्कम म्हणनू मंजूर 
करतील.  

5. वकसान के्रवडट काडध द्वारे पीक कजध मंजूर केलेल्या शेतकऱयासंाठी योजना बधंनकारक राहणार असनू अशा 
शेतकऱयांच्या बाबतीत योजनेच्या िळेापत्रकानुसार त्सयाचंे विमा प्र्ताि विवहत कालािधीत बकँांनी विमा कंपनीस 
सादर करणे आिश्यक आहे.  अशा शेतकऱयांच्या बाबतीत बकेँने कजाच्या अजामध्ये शेतकऱयांना वदलेल्या 
क्षेत्रािरून विमा सरंवक्षत क्षेत्र गृवहत धराि ेककिा शेतकऱयाने वदलेल्या पीक परेणीच्या मावहतीिरून गृवहत धरणेत 
याि.े 

6. राज्य्तरीय सवमतीने वनवित केलेल्या िळेापत्रकानुसार अंवतम वदनाकंापयंत व्यापारी बकेँच्या शाखा / प्रादेवशक 
ग्रामीण बकेँच्या शाखा/ नोडल बकँ (प्रािवमक कृवि पत परुिठा सहकारी सं्िेच्या बाबतीत) विमा प्र्ताि जमा 
करून ते सवि्तर तपशीलासह, पीक विमा हप्त्सयाच्या रकमेसह विमा कंपनीस पाठितील. 

 
 

वबगर-कजधदार शेतकरी  
7. योजनेत सहभागी होऊ इस्च्िणारे वबगर कजधदार शेतकरी आपल्या विमा प्र्तािाची आिदेन पत्र ेभरून व्यापारी 

बकँांच्या ्िावनक शाखेत / प्रादेवशक ग्रामीण बकेँत / प्रािवमक कृवि पत परुिठा सहकारी सं्िा / विमा कंपनीच्या 
अवधकृत विमा प्रवतवनधी ककिा विमा मध्य्िामाफध त विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील. 

8. योजनेत सहभागी होणारा शेतकरी विवहत प्रपत्रातील विमा प्र्ताि भरून व्यापारी बकेँच्या शाखेत/प्रादेवशक 
ग्रामीण बकेँच्या शाखेत / प्रािवमक कृवि पत परुिठा सहकारी सं्िेत विमा हप्ता भरुन सादर करेल. संबधंीत 
शेतकऱयांना संबवंधत बकेँत आपले बचत खाते उघडणे आिश्यक राहील. बकेँतील अवधकारी, शेतकऱयांना 
आिदेनपत्र ेभरणे ि इतर बाबतीत सहाय्य ि मागधदशधन करतील.  शेतकऱयाच े विमा प्र्ताि स््िकारताना त्सयांनी 
विमा सरंवक्षत केलेली रक्कम ि लागू होणारी विमा हप्ता रक्कम इत्सयादी बाबी तपासून पाहण्याची जबाबदारी 
संबवंधत बकँांची रावहल. बकेँची शाखा वपकिार ि विवहत प्रपत्रामधील पीक विमा प्र्ताि / घोिणापत्र तयार करून 
विमा हप्ता रक्कमेसह अमंलबजािणी करणाऱया विमा कंपन्यांना विवहत कालािधीत पाठिले. 

9. वबगर कजधदार शेतकरी यांना भारतीय विमा वनयामक आवण विकास प्रावधकरण यानंी मान्यता वदलेल्या सं्िेमाफध त 
/ विमा प्रवतवनधीद्वारे सेिा घेता येईल आवण संबवंधत सं्िा / विमा प्रवतवनधी हे शेतकऱयांना योजनेचे फायदे आवण 
योजनेविियी मागधदशधन करणेसाठी योजनेच ेप्रितधक म्हणनू काम करतील त्सयाचप्रमाणे शेतकऱयांकडून विमा हप्ता 
जमा करणे आवण ियैस्क्तकवरत्सया / संकवलत केलेल्या विमा हप्त्सयाची रक्कम ियैस्क्तक प्र्ताि आवण विमा 
घोिणापत्र / लाभार्थ्यांचे यादीची सॉफ्ट् कॉपी तसचे शेतकऱयांच्या मावहतीसह विमा कंपनीस पाठितील ि विमा 
कंपनीमाफध त सदरची मावहती पीक विमा संकेत्िळािर भरण्यात येईल.  

10. भारतीय विमा वनयामक आवण विकास प्रावधकरणाने मान्यता वदलेल्या सं्िा, विमा कंपनीने वनयकु्त केलेले 
प्रवतवनधी शेतकऱयाकडून विमा हप्ता स््िकारतेिळेी शेतकऱयांच ेपीकाखालील क्षेत्र, विमा संरवक्षत रक्कम इत्सयादी 
बाबत संबधंीत भवुम अवभलेख द्तऐिज तपासनू पाहतील, त्सयाचप्रमाणे भाडेतत्सिािर ककिा कुळाने असलेल्या 
शेतकऱयांच्या करारनामा / सहमती पत्राची प्रत अवभलेखात जतन करतील. प्रावधकृत केलेल्या सं्िा / विमा 
प्रवतवनधी जमा झालेल्या विमा हप्त्सयाची रक्कम ि संकवलत प्र्ताि 7 वदिसात विमा कंपनीस पाठितील. अशा 
शेतकऱयांच्या बाबतीत त्सयांच े बकँ खाते असल्याबाबतची खातरजमा करतील ि याचा तपशील विमा कंपनीस 
पाठितील.  
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वबगर-कजधदार शेतकऱयांचा योजनेत सहभाग- िेट विमा कंपनी माफध त: 
 

11. योजनेत सहभागी होिू इस्च्िणाऱया वबगर कजधदार शेतकरी ियैस्क्तकवरत्सया ककिा पो्टाने त्सयाचंा विमा प्र्ताि 
विवहत प्रपत्रात योग्य त्सया विमा हप्त्सयासह विमा कंपनीस पाठिनू योजनेत सहभागी होऊ शकतात. तसेच 
शासनाने प्रावधकृत केलेल्या पीक विमा सकेंत्िळाद्वारे ककिा विमा कंपनीच्या सकेंत्िळाद्वारे देखील वबगर 
कजधदार शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. उपरोक्त पध्दतीने योजनेत सहभागी होणाऱया वबगर कजधदार 
शेतकऱयांजिळ योजनेत सहभागी झाल्याचा परुािा उदा. अजाची िायांवकत प्रत ककिा विमा हप्ता भरल्याची 
पािती असणे बधंनकारक आहे. विमा प्र्तािात भरललेी मावहती चकुीची असल्याचे वनदशधनास आल्यास 
शेतकऱयांचा विमा हप्ता जप्त केला जाईल ि शेतकऱयांस नुकसान भरपाई वमळणेचा अवधकार राहणार नाही. 

12. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी सादर केलेला विमा प्र्ताि अपणूध असल्यास / आिश्यक असणारे परुाि े
ि कागदपत्र े प्र्तािासोबत सादर न केल्यास / योग्य तो विमा हप्ता भरलेला नसल्यास प्र्ताि 
स््िकारल्यापासनू 1 मवहन्याच्या आत सदर प्र्ताि परत करण्याच ेअवधकार विमा कंपनीस आहेत. विमा कंपनीने 
प्र्ताि नाकारल्यास विमा हप्त्सयाची संपणूध रक्कम संबवंधत शेतकऱयाला विमा कंपनीमाफध त परत वदली जाईल. 

13. वपक बदलाचा पयाय - वबगर कजधदार शेतकरी पीक परेणीच्या वनयोजनानुंसार पेरणीच्या अगोदर योजनेत 
सहभागी होिू शकतात. परंत ुपीक वनयोजनात काही कारणा्ति बदल झाल्यास त्सयाबाबतची मावहती योजनेत 
सहभागी होण्याच्या अंवतम वदनांकाच्या २ कायालयीन वदिस अगोदर सबंवंधत विमा कंपनीस वित्तीय सं्िेच्या 
माध्यमातून ककिा विमा प्रवतवनधीद्वारे कळविणे आिश्यक आहे. तसेच बदललेल्या अवधसुवचत वपकाचा पीक 
पेरणीचा ्ियंघोिणा पत्र ि आिश्यकता असल्यास जा्तीची विमा हप्ता रक्कम सबंवंधत विमा कंपनीस अदा 
करणे आिश्यक आहे. अगोदर भरलेला विमा हप्ता हा परेणी केलेल्या वपकाच्या विमा हप्त्सयापेक्षा जा्त असल्यास 
अवतवरक्त विमा हप्ता रक्कम विमा कपंनीमाफध त परत केली जाईल. 

   कजधदार शेतकरी देखील पीक वनयोजनामध्ये काही बदल झाल्यास विमा संरवक्षत वपकाचे नाि बदलू 
शकतात परंतु त्सयासाठी कजधदार शेतकऱयानंी पीक बदलाबाबत संबवंधत बकेँस योजनेत सहभागी होण्याच्या 
अंवतम वदनाकंाच्या २ कायालयीनवदिस अगोदर लेखी ्िरूपात कळविणे आिश्यक आहे जणेेकरून त्सयाचंे 
प्र्तावित पीक विमा संरवक्षत होऊ शकेल. परंतु अवधसुवचत नसलेले पीक बदलून त्सया ऐिजी अवधसुवचत पीक 
विमा सरंवक्षत कराियाच े झाल्यास त्सयासाठी अवधसुवचत वपकाची परेणी केलेले ्ियं घोिणापत्र बकेँस सादर 
करणे आिश्यक आहे.  

   अवधसुवचत वपकासाठी मंजूर केलेली सिध कज ेविवहत कालािधीत विमा संरवक्षत केली जातील याची सिध 
बकँांनी दक्षता घेणे आिश्यक आहे. 

14. नोडल बकँांनी / प्रािवमक कृवि पत परुिठा सहकारी सं्िांनी विवहत कालािधीनंतर सादर केलेले सिध विमा 
प्र्ताि विमा कंपनीमाफध त नाकारण्यात येतील ि सदर सिध विमा प्र्तािांचे दावयत्सि हे संबवंधत बकँाचं े राहील 
त्सयामुळे नोडल बकँानंी / प्रािवमक कृवि पत परुिठा सहकारी सं्िांनी विवहत कालािधीनंतर कोणताही विमा 
प्र्ताि स््िकारू नये. सिध नोडल बकँांनी / प्रािवमक कृवि पत परुिठा सहकारी सं्िांनी जमा विमा हप्त्सयासह 
योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयाचंा एकवत्रत अहिाल विवहत कालमयादेत संबवंधत विमा कंपनीकडे 
पाठविण्याची दक्षता घ्यािी. जर बकेँने विवहत कालमयादेत विमा प्र्ताि विमा कंपनीकडे सादर केले नाही तर 
त्सयाची जबाबदारी सिध् िी सबंवंधत बकेँची राहील. 

15. बकँांच्या सिध शाखा, सिध नोडल बकँा, वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयाचंी 
(कजधदार ि वबगर कजधदार) यादी ि इतर आिश्यक मावहती जस ेकी, शेतकऱयाच ेसंपणूध नाि, बकँ खाते क्रमाकं, 
गािाचे नाि, अल्प - अत्सयल्प भधुारक अशी िगधिारी, अनुसूवचत जाती / जमाती, परुुि / स्त्री िगधिारी, विमा 
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संरवक्षत क्षेत्र, वपकाच ेनाि, जमा विमा हप्ता, शासवकय अनुदान इ. मावहती संबवंधत प्रािवमक कृवि पत परुिठा 
सहकारी सं्िा / बकेँची शाखा याचंेकडून सॉफ्टट कॉपीमध्ये घेऊन सदरची मावहती तपासून अंवतम मुदत 
संपल्यानंतर 15 वदिसांच्या आत सबंवंधत विमा कंपनीकडे पाठविण्याची कायधिाही करतील ि पीक विमा 
योजनेच्या सकेंत्िळािर प्रवसध्द करतील.  

16. वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी मावहती विमा कंपन्या मध्य्ि सं्िाकंडून विवहत प्रपत्रात प्राप्त करून घेतील. बकँा / 
वित्तीय सं्िा, विमा मध्य्ि सं्िा यांच्या माध्यमातनू योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयांची (कजधदार ि वबगर 
कजधदार) मावहती प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सिध् िी संबवंधत विमा कंपनीची आहे ि सदरची मावहती पीक 
विमा योजनेच्या सकेंत्िळािर प्रवसध्द करण्यास संबवंधत विमा कंपनीही बकेँस मदत करेल.  

17. सिध विमा कंपन्या त्सयांच्याकडे प्राप्त झालेली योजनेतील सहभागी शेतकऱयांची मावहती तपासतील ि 
योजनेअंतगधत शासनाकडून देण्यात येणाऱया अनुदानाचा अंवतम विमा हप्ता वमळणेच्या 1 मवहना अगोदर विमा 
कंपनीच्या सकेंत्िळािर प्रवसध्द करतील.  

 

25. प्रचार, प्रवसध्दी ि प्रवशक्षण : 

1) सदर योजनेस क्षेत्रीय ्तरािर परेुशी प्रवसध्दी देणे आिश्यक आहे. दृकश्राव्य माध्यम, राज्याच े कृवि वि्तार 
अवधकारी यांच्या सेिा यासाठी उपयोगात आणल्या जाव्यात. तसेच विमा हप्ता गोळा करणे, विमा प्रकरणाचंी 
िाननी करणे, इत्सयादी कामे करणाऱया व्यक्तींना प्रवशक्षण देणेही आिश्यक आहे. अंमलबजािणी करणाऱया 
सं्िेने याची व्यि्िा करािी. योजनेसंबधंीची मावहती पसु््तकाचं े क्षेत्रीय ्तरािर वितरण करण्यात याि.े 
योजनेची मुख्य िवैशष्ट्टये दशधविणारा मावहतीपट संबधंीत विमा कंपनीने तयार करून जा्तीत जा्त 
शेतकऱयांसाठी प्रदर्भशत करािा.  

2) शेतकऱयांमध्ये योजनेसंबधंी जागृती वनमाण करण्यासाठी ि प्रवशक्षण देण्यासाठी एक खास कृती आराखडा 
संबधंीत विमा कंपनीने तयार करािा. 

3) विमा कंपनीने एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्के रक्कम क्षते्रीय पातळीिर योजनेच्या प्रचार ि प्रवसध्दीिर 
खचध करािा ि केलेल्या खचाचा तपवशल हंगामाच्या शेिटी राज्य ि कें द्र शासनाला सादर करािा. सदर खचध 
एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्याहुन कमी असल्यास फरकाची रक्कम विमा कंपनीने 'तंत्रज्ञान वनधी' मध्ये 
नोंदणीच्या अंवतम तारखेपासनू तीन महीन्यांच्या आत जमा करािी. 

26. योजनेमध्ये वनरवनराळया सं्िांच्या भवुमका ि जबाबदा-या: 

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कें द्र सरकार, राज्य शासनाकडील विविध विभाग तसेच विविध सं्िाचा म्हणजे, 
सहभागी शासकीय ि खाजगी विमा कंपनी आवण विविध आर्भिक सं्िा यांचा सहभाग रावहल. प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजनेच्या सुलभ आवण पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी प्रत्सयेक सं्िेने त्सयानंा नेमुन वदलेले काम जा्तीत जा्त 
चांगल्या प्रकारे पार पाडणे बधंनकारक आहे.  

अ) कें द्र शासनाच्या भवुमका ि जबाबदाऱया: 

1. कें द्र शासनामाफध त प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी िळेोिळेी मागधदशधक 
सुचना जाहीर केल्या जातील. तसचे राज्य शासनाला जनजागृती / प्रवसध्दी करण्यासाठी समन्िय ि मदत 
केली जाईल.  
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2. कें द्र शासनामाफध त वित्तीय सं् िा / बकँा यांना वरझिध बकँ ऑफ इंवडया ि नाबाडधद्वारे प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजनेच्या वित्तीय बाबींच्या पवरपतुधतेसाठी मागधदशधक सुचना देण्यात येतील. 

3. "राष्ट्रीय पीक विमा पोटधल" चे व्यि्िापन. 
4. टेस्क्नकल सपोटध युवनट / कें द्रीय प्रकल्प व्यि्िापन कक्षाची ्िापना करणे ि आिश्यक सेिा-सुविधा 

परुविणे. 
5. तांत्रीक सल्लागार सवमतीची ्िापना / पनुरधचना. 
6. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या कें द्र शासनाच्या वहश्याच्या ८० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम 

आगािू विमा हप्ता रक्कम म्हणनू वपक विमा नोंदणीच्या अंवतम तारखेनंतर १५ वदिसांच्या आत विमा 
कंपन्यानंा अदा करणे.  

7. शेतकरी सहभागाची वजल्हावनहाय आकडेिारी राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलिर अंवतम होताच १५ वदिसांच्या 
आत उिधवरत विमा हप्ता रक्कम अदा करणे. 

8. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजािणीचे पयधिके्षण ि आढािा घेतला जाईल तसेच पीक विमा हप्ता 
ि इतर आिश्यक बाबींबाबत विमा कंपनीस सचुना देण्यात येतील. िळेोिळेी विमा कंपनींच्या कायाचा 
आढािा घेऊन गरज असल्यास त्सयामध्ये सधुारणा करणेबाबत सुचना देण्यात येतील.  

9. राज्य शासन ि इतर समभाग धारकासंाठी प्रवशक्षण / कायधशाळा आयोवजत करण्यात येईल. 
10. योजनेच्या तरतुदीबाबत मागदशधन करणे तसचे नुकसान भरपाई वनवित करतांना काही अडचणी आल्यास 

त्सयािर वनणधय घेणे. 
11. योजनेच्या अंमलबजािणीमध्ये पारदशधकता, सुप्रशासन आणणे आवण शेतक-यांना विमा नुकसानभरपाई 

िळेेिर वमळािी यासाठी आिश्यक तंत्रज्ञानाच्या िापरासाठी सहाय्य, मागधदशधन आवण ससंाधने उपललध 
करुन देणे. 

 

ब) राज्य शासनाच्या भवुमका ि जबाबदाऱया 
   योजनेच्या पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी राज्य शासन खालील काये पार पाडेल. 

1. योजनेची अवधसुचना वनगधवमत झाल्यानंतर राज्य शासनामाफध त योजना अंमलबजािणीसाठी वनिडण्यात 
आलेल्याविमा कंपनीच्या सहाय्याने अवधसुचनेतील आिश्यक मावहती वपक विमा योजनेच्या सकेंत्िळािर 
प्रवसध्द करण्यात यािी. 

2. वजल्हावनहाय ि वपकवनहाय पेरणी ि काढणीच्या अंदाजीत तारखा कृवि विद्यापीठाकंडून/कें वद्रय 
सं्िांकडून ( Cop Calender ) प्राप्त करून कृवि विभागाचे संकेत्िळािर कृवि आयुक्तालायमाफध त  
प्रदर्भशत करण्यात याव्यात. 

3. नुकसान भरपाई विवहत कालािधीत वनवित करण्यासाठी तसचे योजनेच्या पवरणामकारक 
अंमलबजािणीसाठी आधुवनक तंत्रज्ञानाचा िापर करणेबाबत आिश्यक कायधिाही करण्यात यािी. 

4. योजनेच्या अंमलबजािणीमध्ये सहभागी सिध यंत्रणा/सं्िा/ शासकीय विभाग/सवमती यांना आिश्यक ते 
वनदेश देणे. 

5. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत अवधसुवचत करण्यात आलेल्या वपकांची मागील 10 ििांतील विमा क्षते्र 
घटक वनहाय उत्सपन्नाची आकडेिारी विमा कंपनीस देण्यात येईल.  

6. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या कें द्र शासनाच्या वहश्याच्या ८० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम 
आगािू विमा हप्ता रक्कम म्हणनू वपक विमा नोंदणीच्या अवंतम तारखेनंतर १५ वदिसांच्या आत सिधसाधारण 
वित्तीय वनयम (जीएफआर) / प्रकरणातील वदशावनदेशाचंी पतूधता करुन विमा कंपन्यानंा अदा करणे.  
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7. शेतकरी सहभागाची वजल्हावनहाय आकडेिारी राष्ट्रीय पीक विमा सकेंत्िळािर अंवतम होताच १५ 
वदिसांच्या आत उिधवरत विमा हप्ता रक्कम अदा करणे. 

8. राज्य सरकारने सबंवंधत विमा कंपनीद्वारे मागणी केल्यापासून 3 मवहन्यांच्या आत विमा हप्ता अनुदानाचा 
राज्य वह्सा कंपनीस अदा करणे आिश्यक राहील. अनुदान अदायगीस विलंब झाल्यास राज्य सरकारला 
दरमहा 1% दंडव्याज द्याि ेलागेल. 

9. विमा हप्त्सयाचा राज्य वह्सा कंपन्यांना वितवरत करण्यासाठी शक्यतोिर सािधजवनक वित्तीय व्यि्िापन 
प्रणाली (पीएफएमएस) / पीएफएमएस कलक्ड वस्टीमचा िापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्सन करेल. 

10. पीक विमा योजनेत शेतकऱयांचा विशेित: वबगर कजधदार शेतकऱयाचंा सहभाग िाढविण्यासाठी राज्य 
शासनाच्या कृवि आवण इतर संबधंीत विभागामाफध त मोठया प्रमाणािर जनजागृती ि प्रवसध्दी करण्यात 
येईल.  

11. िळेापत्रकानुसार विवहत नमुन्यात अवधसुवचत वपकांच्या उत्सपन्नाची आकडेिारी विमा कंपनीस सादर करणे. 
12. ् िावनक नैसर्भगक आपत्ती ि काढणी पिात नुकसान या बाबींअंतगधत ियैस्क्तक ्तरािर नुकसान भरपाई 

वनवित करण्यासाठी विमा कंपनीस मदत करणे. 
13. अवधसुवचत क्षेत्रात आिश्यकतेनुसार पीक कापणी प्रयोगाचंी अंमलबजािणी करण्यात यािी ि विमा कंपनीस 

विवहत कालािधीत पीक कापणी प्रयोगांचे आधारे उत्सपन्नाची आकडेिारी पाठविण्यात यािी. 
14. पीक कापणी प्रयोगाचे िळेी विमा कंपनीच्या प्रवतवनधींना उपस््ित राहणे तसचे पीक कापणी प्रयोगाची 

आकडेिारी भरण्यासाठी क्षते्रीय / वजल्हा / राज्य ्तरािर िापरण्यात येणाऱया तक्ता क्र. 2 तपासण्याची 
मुभा देण्यात येईल. पीक कापणी प्रयोगांद्वारे वमळणारे उत्सपन्नाच ेअंदाज हे अचकू ि वदलेल्या कालमयादेमध्ये 
प्राप्त होणेसाठी दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे मुद्रण केले जाईल. 

15. योजनेसाठीच्या एकुण तरतदूीपैकी वकमान २ टक्के तरतूद राज्य शासनाने प्रशासवकय खचध, वपक कापणी 
प्रयोग, आधुवनक  तंत्रज्ञानाचा िापर, राज्य टेस्क्नकल सपोटध युवनट, प्रिासखचध आवण आकस््मक खचासाठी 
िापरण्यात यािा.   

 

क) विमा कंपनीच्या भवुमका ि जबाबदाऱया:  

1. विमा कंपनी ही राज्य शासन ि इतर अंमलबजािणी यंत्रणा यांच्यातील दुिा म्हणनू काम करेल. 
2. अवधसुचनेप्रमाणे आिश्यक बाबींची राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय सवमतीला पतुधता करेल. 
3. या योजनेअंतगधत नुकसान भरपाई वनवित करणेबाबत कायधिाही ि नुकसान भरपाई शेतकऱयाच्या बकँ 

खात्सयािर िेट अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील.  
4. िळेापत्रकाप्रमाणे सरासरी उत्सपन्नाची आकडेिारी प्राप्त झाल्यानंतर नुकसान भरपाई वनवित करणे ि अदा 

करणे. 
5. आिश्यकतेप्रमाणे पनुर्भिम्याच ेप्रयोजन करण्यात याि.े 
6. डाटाबसे - वपक उत्सपन्न आवण हिामान घटक तसेच कृवि विम्याचा डाटाबसे तयार करणे. 
7. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेचा आढािा घेऊन पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी आिश्यक सचुनासंह 

कृवि सहकार आवण वकसान कल्याण मंत्रालय (कें द्र शासन) यांना सादर करणे. 
8. पीक हंगाम सुरु होण्यापिूी सबंधंीत विमा कंपनीने खाजगी विमा प्रवतवनधींची वनयकु्ती लेखी ्िरुपात जाहीर 

करणे आिश्यक आहे. 
9. सेिाशुल्क अंमलबजािणी यंत्रणांना देणे. 
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10. योजनेची पारदशधक पध्दतीने प्रभािी अंमलबजािणी करण्यासाठी निीन तंत्रज्ञानाचा िापर करुन पिदशधक 
प्रकल्प राबविण्यासाठी विमा कंपन्यानंी पढुाकार घ्यािा. 

11. वबगर कजधदार शेतक-यांच्या सहभागामध्ये वकमान १० टक्के िाढ करण्याच्या दृष्ट्टीने योजनेची मावहती 
शेतक-यांपयंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती ि प्रवसध्दीसाठी प्रयत्सन करणे, त्सयासाठी आिश्यक ते मनुष्ट्यबळ 
ि साधनसामुग्री उपललध करुन देणे तसचे राज्य शासन ि इतर सं्िांमध्ये जनजागृती ि प्रवसध्दीसाठी 
समन्िय साधणे. 

12. कें द्र ि राज्य शासनाने मागणी केल्याप्रमाणे मावसक प्रगवत अहिाल / सांस्ख्यकी ि इतर अनुिंगीक मावहती  
परुिठा करणे. 

13. अवधकृत बकँा आवण प्रवतवनधी यांचकेडून विमा धारक शेतकऱयांची / लाभार्थ्यांची मावहती सकंवलत करुन ती 
संकेत्िळािर प्रसावरत करणे. 

14. विमा वनयामक प्रावधकरणाने वनवित केलेल्या विवहत कालािधीत योजनेसंदभातील विविध तक्रारींच े
वनिारण करण्यात याि े तसेच शेतकऱयांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी भारतीय कृवि विमा कंपनीच्या 
वनयंत्रणाखाली डॉकेट सुविधेिर आधावरत टोल फ्री नंबर उपललध करुन देण्यात यािा. 

15. कजधदार शेतकऱयांच्या सहभागासाठी ्ित: विमा कंपनीने कायधिाही करािी त्सयासाठी मध्य्ि यांची नेमणकू 
करू नये.  

16. ज्या वजल्हयासाठी विमा कंपनीची वनयकु्ती करण्यात आलेली आहे, त्सया वजल्हयासाठी वजल्हा मुख्यालयी 
कायात्समक कायालय (Functional Office) सुरु करणे आिश्यक आहे. तसेच सदर वजल्हा कायालयात कृवि 
पदिीधारक  प्रवतवनधींची वनयुक्ती करणे आिश्यक आहे. ज्या वजल्हयात काम देण्यात आलेले आहे, त्सया 
वजल्हयातील तालुका ्तरािर  कायात्समक  कायालयाची ्िापना करािी ि कमीत कमी एका प्रवतवनधीची 
नेमणकु करािी ि सदर प्रवतवनधी दैनंवदन ्िरुपात शेतकऱयांच्या शंका / गाऱहाणीचे वनरसन करण्यासाठी 
उपस््ित रावहल यांची खात्री करणे. सदर कायालय ि प्रवतवनधीचा तपशील कृवि विमा सकेंत्िळािर 
उपललध करण्यात यािा. 

17. कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सुचनानुंसार नुकसान भरपाई वनवित करण्यासाठी वनधारक (Loss Assessor) 
याची नेमणकू करणे बधंनकारक रावहल. 

18. योजनेत शेतकरी सहभागाची मावहती बकेँकडून प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमाफध त शेतकरी सहभागाचा 
वपकवनहाय अंवतम तपवशल महसूल विभागास उपललध करुन वदला जाईल. त्सयानंतर वजल्हावधकारी यानंी 
महसूल विभागाकडील हंगामातील विमा कंपनीला उपललध करुन वदलेल्या महसूल मंडळवनहाय, 
वपकवनहाय पेरणी क्षते्राच्या नोंदी ि विमा योजनेत सहभागी शेतकऱयांचा तपवशलाच्या नोंदीची पडताळणी 
करािी ि यामध्ये काही तफाित असल्यास तातडीने वनदशधनास आणाि.े अन्यिा विमा कंपनीस उपललध 
करुन वदलेला परेणी अहिालच अंवतम समजण्यात येऊन त्सयानुसार विमा नुकसान भरपाई वनवित करण्यात 
येईल. 

19. नोडल बकँा / व्यापारी बकँा / ग्रामीण बकँांनी पोटधलिर अपलोड केलेले विमा प्र्ताि आवण विमा हप्ता 
ऑनलाईन जमा केल्याचा तपवशलिार गोििारा प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. 

20. विमा कंपनीमाफध त अवधसूवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकाच्या  पेरणी क्षते्राचा तपवशल ि नुकसान भरपाई 
वनवित करणेसाठी राज्य शासनाच्या मागधदशधनानुसार आधुवनक तंत्रज्ञान, वरमोट सेन्सीग, उपग्रह 
िायावचत्र, ड्रोन इत्सयादीचा िापर करण्यात यािा.  
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21. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेच्या प्रभािी  अंमलबजािणी्ति नोडल बकँा/ वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँा 
यांचेकडून विमा प्र्ताि प्राप्त झाल्यानंतर, त्सयाचप्रमाणे, अवधसूवचत वपकांच ेसरासरी उत्सपनाची आकडेिारी, 
विमा हप्ता अनुदान, तसचे,  महसूल मंडळवनहाय पेरणी क्षेत्राची आकडेिारी, शासनाकडून प्राप्त 
झाल्यानंतर, विमा कंपनीने 3 आठिडयामध्ये नुकसान भरपाई रक्कम वनवित करुन शेतकऱयांना अदा करणे 
आिश्यक आहे. अन्यिा, विमा कंपनीस 12 टक्के दराने विलंब शुल्कासवहत नुकसान भरपाईची रक्कम 
लाभािी शेतकऱयानंा अदा करािी लागेल.  

22. ज्या शेतकऱयांच्या बकँ खात्सयािर विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्याचा प्रयत्सन 
करुनही शेतकऱयांच ेबकँ खाते चकुीच ेअििा बदं असल्याने सक्रीय (Active) नसल्यामुळे सदर रक्कम विमा 
कंपनीस परत आली असल्यास अशा शेतकऱयांच् या सवि्तर तपशीलासह शासनास ि आयुक्त (कृवि) यानंा 
15 वदिसात एकवत्रत यादी सादर करण्याची खातरजमा करणे.  

23. तसेच ज्या विमाधारक शेतकऱयांना रु.1000 पेक्षा कमी रकमेची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे, 
अशा शेतकऱयांचीही सवि्तर तपशीलासह मावहती शासनास ि आयुक्त (कृवि) यानंा न चकुता तात्सकाळ 
कळविण्यात यािी. 

24. विमा कंपन्यानंी हंगामामध्ये नमुद केलेले टोल री की क्रमांकािर शेतकऱयांना संपकध  साधणे सुलभ व्हाि ेयासाठी 
टोल री की क्रमांकाची क्षमता िाढिुन टोल फ्री क्रमांक विना तक्रार कायधरत राहील याची दक्षता घ्यािी. 
त्सयाचप्रमाणे, विहीत टोल री की क्रमांक व्यिस््ित कायान्िीत नसल्यास फोन,पत्र,ईमेलद्वारे प्राप्त शेतकऱयांच्या 
पीक नुकसानीबाबतच्या सूचना, तक्रारींची नोंद घेिुन योजनेच्या मागधदशधक सूचनेनुसार पढुील कायधिाही 
संबधंीत विमा कंपनीने करणे आिश्यक राहील.  

25. विमा कंपन्या या वित्तीय सं्िांना सहभागी शेतकऱयांची सवि्तर मावहती पीक विमा पोटधलिर भरण्यासाठी 
मदत करतील. या व्यवतवरक्त इतर कोणतेही प्रारुप / संकेत्िळ / सुविधा इ. योजनेतील सहभागी 
शेतकऱयांची मावहती गोळा करण्यासाठी विमा कंपन्यांना िापरता येणार नाही. 

26. विमा कंपनी माफध त अवधसूवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकांच्या परेणी क्षते्राचा तपशील, वपक कापणी 
प्रयोगाचे पयधिके्षण ि नुकसान भरपाई वनवित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या समन्ियाने आधुवनक 
तंत्रज्ञानाचा िापर करणे विमा कंपनीस बधंनकारक आहे. विमा कंपनी माफध त नुकसान भरपाई वनवित 
करताना वरमोट सेन्न्सग, उपग्रह िायावचत्र, ड्रोन इ. चा िापर करण्यासाठी सुयोग्य एजन्सी नेमण्यासारखी 
आिश्यक ती मदत राज्य शासन करेल. प्रभािी संवनयंत्रण आवण ग्राउंड ट्रुकिग होण्यासाठी हे आिश्यक 
आहे. तंत्रज्ञानाच्या िापरामध्ये विमा कंपन्यानी सवक्रय सहभाग घेणे अपेवक्षत आहे. 

27. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेत सहभागी वबगर कजधदार शेतकऱयाचं े प्रमाण कमीत कमी १० टक्के 
िाढविणेबाबत त्सया विभागात सिात कमी विमा हप्ता दराने वनवित करण्यात आलेल्या विमा कंपनीची 
जबाबदारी राहील. तसेच सदर वजल्हा/ क्ल्टर मध्ये ऑनलाईन टेन्डर प्रवक्रयेतनू सहभागी इतर विमा 
कंपन्यानंा, वनवित करण्यात आलेल्या विमा कंपनीपके्षा कमी दराने वबगर कजधदार शेतकरी सहभाग 
िाढविण्याची मुभा वदली जाईल. यासाठी इच्िुक विमा कंपन्यानंी सदर अवधसचूना वनघाल्यापासून ७ 
वदिसांच्या आत वलवखत ्िरुपात कळविणे आिश्यक आहे. सदर वजल्हयामध्ये शेतकऱयांचा दुबार सहभाग 
होणार नाही याची जबाबदारी संबवंधत विमा कंपनीची राहील. एखादया वजल्हयामध्ये वनवित करण्यात 
आलेल्या विमा कंपनी व्यवतवरक्त इतर कंपन्यांचा सहभाग हा सदर राज्य शासनाच्या पिदशी प्रकल्पािर 
आधावरत असेल. 
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28. वपक कापणी प्रयोगाच्या सह-पयधिके्षणासाठी परेुशा प्रमाणात मनुष्ट्यबळ उपललध करणे आवण वपक कापणी 
प्रयोग ॲपचा अवनिायधपणे िापर करणे. 

29. विमा कंपन्यानंी योजनेच्या जावहरातीसाठी, जागरुकता वनमाण करण्यासाठी आवण क्षमता विकासासाठी 
परेुसे आवण िचनबध्द मनुष्ट्यबळ वनमाण करणे आिश्यक आहे. याबाबतचे सवि्तर वनयोजन हंगाम सुरु 
होण्यापिुी कंपनीने कें द्र ि राज्य शासनाला सादर करणे आिश्यक आहे. 

30. विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंा अजध जर अपणूध असेल, आिश्यक 
प्रमाणपत्राची प्रत जोडली नसेल, आधार नंबर ककिा आधार नोंदणी क्रमाकं/ पोचपािती वकिा विमा हप्ता 
भरला नसेल तर सदर अजध अनुक्रमे १५ वदिस ककिा १ मवहन्याच्या आत ्िीकारणे अििा फेटाळण्याचा 
अवधकार विमा कंपन्यानंा राहील. अजध फेटाळला गेल्यास विमा कंपनी सदर शेतकऱयाचा भरलेला संपणूध 
विमा हप्ता परत करेल. 

     ड) बकँा/वित्तीय सं्िांच्या जबाबदाऱया : 
1. भारतीय वरझव्हध बकँ आवण राष्ट्रीय कृवि ि ग्रावमण विकास बकँ (NABARD) यांच्या वनयमात बसणाऱया ि 

शेतकऱयांना हंगामी वपक कजध वितरण करणाऱया सिध बकँा ि सं्िा या योजनेत वित्तीय सं्िा म्हणनू 
मानल्या जातील. 

2. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेअंतगधत, सहकारी बकँांच्या बाबतीत प्रत्सयेक वजल्हयातील वजल्हा मध्यिती 
सहकारी बकँ ही नोडल बकँ म्हणनू कायध करील ि व्यापारी बकँा तसेच ग्रामीण बकँांच्या बाबतीत सदर 
बकेँची प्रत्सयेक शाखा ही नोडल बकँ म्हणनू कायध करील. 

3. व्यापारी बकँाचंी तसचे ग्रामीण बकँांची विभागीय / प्रशासकीय कायालये, प्रत्सयेक वजल्हयातील वजल्हा 
मध्यिती सहकारी बकँा (नोडल बकँा) यांनी योजनेच्या अनुिंगाने त्सयांना प्राप्त झालेल्या सिध मागधदशधक 
सुचना, शासन वनणधय इ. त्सयाचं्या वनयंत्रणाखालील सिध शाखांना पाठविणे आिश्यक आहे. 

4. व्यापारी बकँाचंी तसचे ग्रामीण बकँांची विभागीय / प्रशासकीय कायालये, प्रत्सयेक वजल्हयातील वजल्हा 
मध्यिती सहकारी बकँा (नोडल बकँा) यांनी कजधदार शेतकऱयासाठी कजध मंजूर करताना त्सयांच्या विमा हप्ता 
रकमेसाठी जादा कजध मंजूर करणेबाबत आपल्या अवधन्त सिध बकँानंा सुचना द्याव्यात. 

5. योजनेत सहभागी होऊ इस्च्िणाऱया वबगर कजधदार शेतकऱयांना सिध बकँांनी योग्य ते मागधदशधन ि मदत 
करणे आिश्यक आहे. जस,े शेतकऱयांच े बकेँत खाते उघडणे, योग्य तो विमा हप्ता घेिून त्सयांना विमा प्र्ताि 
भरण्यास मदत करणे ि त्सयाबाबतचे अहिाल अद्ययाित करणे इ. 

6. सिध बकँा / विवत्तय सं्िानंी अजधदार शेतक-यांचा तपवशल इलेक्रॉवनक पध्दतीनेच राष्ट्रीय पीक विमा 
संकेत्िळािर अपलोड करणे बधंनकारक आहे. त्सयादृष्ट्टीने सिध बकँा / विवत्तय सं्िानंी सीबीएस इंटेगे्रशन 
करुन घेणे गरजचे ेआहे, जणेेकरुन मावहतीचे तात्सकाळ आदान-प्रदान शक्य होईल.  

7. सिध नोडल बकँानंी कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयांचा जमा विमा हप्ता रक्कम, विमा प्र्ताि  ि 
अनुिंवगक माहीती विहीत मुदतीत ्ितंत्रपणे संबवंधत विमा कंपनीस सादर करणे आिश्यक आहे. 

8. सिध अग्रणी बकँा / नोडल बकँांनी त्सयांच्या कायधक्षेत्रातील अवधसुवचत वपकासंाठी  घेतलेली सिध कज े ि 
कजधदार शेतकरी योजनेअंतगधत विमा संरवक्षत केले जातील ि एकही कजधदार शेतकरी विमा संरक्षणापासून 
िवंचत राहणार नाही याची दक्षता घ्यािी ि त्सयाबाबतच्या सुचना बकँांनी आपल्या अवधन्त सिध शाखांना 
देण्यात याव्यात. संबवंधत बकँाच्या त्रटुीमुळे / वदरंगाईमुळे / हलगजीपणामुळे काही कजधदार शेतकऱयानंा 
विमा संरक्षण न वमळाल्यास  ि त्सया हंगामात नुकसान भरपाई मंजूर झाल्यास विमा सरंवक्षत न झालेल्या सिध 
शेतकऱयांना मंजूर नुकसान भरपाई देण्याची  जबाबदारी सिध् िी त्सया बकेँची / शाखेची राहील. 
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9. घोिणापत्र / प्र्ताि आवण विमा हप्ता विमा कंपनीला बकेँमाफध त/ प्रािवमक कृिी पत परुिठा सं्िा 
यांच्याकडून विवहत मुदतीनंतर जमा झाला तर ते तात्सकाळ नाकारल े जातील ि अशा कोणत्सयाही 
घोिणापत्राबाबत संबधंीत बकँ जबाबदार राहील. त्सयानुसार विवहत मुदतीनंतर राष्ट्रीय पीक विमा 
संकेत्िळािर अजध दाखल करण्याची सुविधा बदं केली जाईल. तिावप या संबधंी काही तक्रारी 
उदभिल्यास त्सयांच े वनराकरण विवहत तक्रार वनिारण सवमतीच्या कायधपद्धतीनुसार करण्यात येईल. 
अवधसूवचत वपकासंाठी हंगामी पीककजध घेणा-या कजधदार शेतक-यांना प्रािवमक कृवि सहकारी सं्िासंह 
कोणत्सयाही वित्तीय सं्िेने विमा योजनेतून सटू देण्याचा वनणधय घेतलेला असेल तरीदेखील अशा कोणत्सयाही 
वनणधयािर हे कलम प्रचवलत राहील ि अशा शेतक-यांचा पीक विमा योजनेतील सहभाग बधंनकारक 
राहील. तिावप वकसान के्रडीट काडध अििा तत्ससम शेती कजे, जी विवशष्ट्ट वपकाच्या वपक कजध मयादेनुसार 
नसतात त्सया शेतक-यांचा विमा योजनेतील सहभाग बधंनकार नाही. मात्र बकँा अशा शेतक-यांना वबगर 
कजधदार शेतकरी म्हणनू विमा योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्ससावहत करु शकतात.      

10. सिध नोडल बकँा / व्यापारी बकँा ि ग्रामीण बकँांच्या सिध शाखांनी वपकिार ि अवधसुवचत क्षेत्रिार वपक विमा 
प्र्ताि विहीत वििरण पत्रात (वबगर कजधदार शेतकऱयासंाठी िगेळे) भरून विमा हप्ता रकमेसह विहीत िळेेत 
संबवंधत विमा कंपनीकडे पाठविणे अत्सयंत आिश्यक आहे.  

11. सिध नोडल बकँा / व्यापारी बकँा / ग्रामीण बकँांनी शेतकरीवनहाय वपक विमा प्र्ताि ि विमा हप्ता जमा 
केल्याचा तपवशल (NEFT/RTGS/UTR) राष्ट्रीय वपक विमा संकेत्िळािर ऑनलाईन अपलोड करणे 
आिश्यक आहे. तसचे सिध प्र्तािांचा गोििारा विवहत िळेेत विमा कंपनीलाही पाठिणे आिश्यक आहे.  

12. सिध बकँानंी योजनेअतंगधत अपिादात्समक पवरस््ितीमध्ये संबवंधत विमा कंपनीमाफध त मंजूर झालेली नुकसान 
भरपाई रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर संबवंधत लाभािी शेतकऱयांच्या बकँ खात्सयािर 7 वदिसांच्या आत जमा 
करणे आिश्यक आहे. जर एखाद्या बकेँने नुकसान भरपाईची रक्कम विहीत िळेेत शेतकऱयांच्या बकँ 
खात्सयािर जमा केली नाही तर संबवंधत बकेँने व्याजासह (बचत खात्सयािर देय असलेला प्रचवलत व्याज दर) 
नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱयांच्या खात्सयािर जमा करणे बधंनकारक राहील.   

13. नोडल बकँ / प्रशासकीय कायालये योजनेत भाग घेणाऱया शेतकऱयांची अनुिंवगक माहीती शेतकऱयाचे संपणूध 
नाि, अचकु बकँ खाते क्रमांक, गािाचे नाि, अल्प - अत्सयल्प भधुारक अशी िगधिारी, अनुसूवचत जाती 
जमाती, महीला शेतकरी अशी िगधिारी, विमा सरंवक्षत क्षेत्र, वपकाच े नाि, जमा विमा हप्ता, शासवकय 
अनुदान इ. माहीती संबवंधत प्रािवमक कृवि पत परुिठा सहकारी सं्िा / बकेँची शाखा यांचकेडून Soft 
Copy मध्ये घेऊन सदरची माहीती तपासनू अंवतम मुदत संपल्यानंतर 15 वदिसांच्या आत संबवंधत विमा 
कंपनीकडे पाठविण्याची कायधिाही करेल. 

14. संबवंधत विमा कंपनी बकेँकडून विमा प्र्ताि प्राप्त झाले नंतर ते तपासून बकेँला पोहच देईल. संबवंधत बकँ 
आपलेकडे उपललध असलेल्या द्तऐिजािरून सदर विमा प्र्तािाची पनुधतपासणी करेल ि यामध्ये काही 
दुरू्ती आढळल्यास 15 वदिसांचे आत विमा कंपनीच्या वनदशधनास आणेल अन्यिा विमा कंपनीने पोहच 
वदलेले विमा प्र्ताि अंतीम समजून त्सयानुसार कायधिाही करण्यात येईल ि भविष्ट्यात त्सयामधील कोणतेही 
बदल ्िीकारले जाणार नाहीत. 

15. संबवंधत बकेँने नुकसान भरपाई वमळालेल्या शेतकऱयांची यादी नोटीस बोडािर प्रवसध्द करणे आिश्यक 
आहे. तसेच प्राप्त झालेली नुकसान भरपाई रक्कम सिध शेतकऱयांच्या बकँ खात्सयात जमा केले असल्याच े
प्रमाणपत्र विमा कंपनीस पाठविणे आिश्यक आहे तसचे नुकसान भरपाई पात्र शेतकऱयाचंी यादी विमा 
कंपनीच्या सहाय्याने वपक विमा सकेंत्िळािर प्रवसध्द करणे आिश्यक आहे. 
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16. सिध बकँानंा विमा प्र्तािाशी संबवंधत असलेले सिध द्तऐिज संबवंधत विमा कंपनीस तपासणीसाठी 
आिश्यकतेनुसार उपललध करून द्याि ेलागतील. 

17. बकेँने कोणताही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून िवंचत राहणार नाही याची खात्री करािी जर एखादा 
शेतकरी वित्तीय सं्िेच्या चकुीमुळे योजनेच्या लाभापासून िवंचत राहीला तर सदर शेतकऱयाला देय 
असणारी नुकसान भरपाई अदा करणेची जबाबदारी संबवंधत बकेँची राहील. 

18. शेतकऱयाची पणूध अजध भरण्याची जबाबदारी ही बकेँच्या शाखेची रावहल. जर एखादया शेतकऱयाला अजध 
भरता येत नसेल तर सदर अजध शेतकऱयांच्या ितीने भरण्याची जबाबदारी बकेँच्या शाखेची रावहल, 
जणेेकरुन वपक विमा योजनेत सहभागी होऊ इस्च्िणारा एकही शेतकरी वपक विमा संरक्षणापासून िवंचत 
राहणार नाही. 

19. प्रवतकूल हिामानामुळे परेणी/लािणी होऊ न शकणे, वनमाण झालेल्या प्रवतकूल पवरस््ितीमुळे हंगामाच्या 
मध्यािर द्याियाची मदत आवण ्िावनक आपत्ती या घटकांच्या बाबतीत ज्या शेतक-यांचा विमा हप्ता संबवंधत 
घटकाची अवधसूचना जारी होण्याच्या आत जमा झाला असेल / बकँ खात्सयातनू िगध केलेला असेल त्सयांनाच 
पात्र समजले जाईल. सबब बकँांनी कजधदार शेतक-याचा विमा हप्ता पीक कजध मंजूरी/वकसान के्रडीट 
काडधचे नुतनीकरण केल्यापासून १५ वदिसांच्या आत विमा कंपनीकडे देणे बधंनकारक आहे, अन्यिा अशा 
शेतक-यांच्या बाबतीत संभाव्य नुकसानभरपाईची सम्पणूध जबाबदारी संबधंीत बकेँची राहील. अशी पवरस््िती 
उद्भिू नये यासाठी बकँांनी विमा नोंदणीच्या अंवतम तारखेपिुी वकमान एक मवहना आधीच कजधदार शेतक-
यांचा विमा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा करािा आवण त्सयानंतर मंजूर केलेल्या कजधखात्सयांच्या बाबतीत 
दररोज  विमा हप्ता जमा करािा. 

20. बकँांना जमा विमा हप्त्सयाच े 4 टक्के सेिा शुल्क देण्यात येते. त्सयासाठी वबगर कजधदार शेतकऱयांना विमा 
प्र्ताि सादर करण्याबाबतीत बकँांनी आिश्यक ते सिध सहकायध कराियाच ेआहे. 

21. बकँांनी कजधदार ि वबगर कजधदार शेतक-यांचे विमा प्र्ताि सादर करताना शेतक-याचे बकँ खाते आधार 
काडधशी सलग्न करणे अवनिाय आहे. या बाबतच्या आिश्यक त्सया कागदपत्राची तपासणी संबधंीत बकँानी 
कराियाची आहे.  

22. बकँ / नोडल बकँ याचंेकडून संबवंधत विमा कंपनीस विमा घोिणापत्र े (Declaration) पाठविण्यास विलंब 
झाल्यास बकेँस द्याियाच्या सिेा शुल्कामध्ये कपात करण्यात येईल.  

 

     ई) कजध परुिठा करणारी बकँ/वित्तीय सं्िा  
1. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेबाबत शेतकऱयांना मागधदशधन करणे 
2. शेतकऱयांना विहीत प्रपत्रात विमा प्र्ताि तयार करणेस मदत करणे आवण वबगर कजधदार शेतकऱयाचंे विविध 

कागदपत्र सकंवलत करणे. 
3. विमा नोंदणी सुरु होण्यापिुी सिध कजधदार शेतक-यांचे आधार ि मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेणे. 
4. कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयांची ्ितंत्र प्रपत्रात माहीती संकवलत करुन ती विमा कंपनीस विमा 

हप्त्सयासह िळेेत सादर करणे.   
5. विमा कंपनी ककिा त्सयांनी प्रावधकृत केलेल्या प्रवतवनधी आवण वजल्हा्तरीय समन्िय सवमती माफध त करण्यात 

येणाऱया िाननी / पडताळणीसाठी विमा पॉवलसी प्र्ताि ि इतर आिश्यक कागदपत्रांच ेजतन कराि.े 
6. आपल्या कायधक्षते्रामधील नोडल बकँ आवण त्सयाअतंगधत सेिा परुविणाऱया इतर बकँाच्या कायालयामधील 

संबवंधत अवभलेख ि नोंदी या विमा कंपनीस उपललध करून देण्यात याव्यात. 
7. विमा संरक्षण घेणाऱया कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी क्षते्र ि वपकासंंबधी आकडेिारीची नोंद ठेिणे. 
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8. राष्ट्रीय पीक विमा संकेत्िळािर विमा प्र्ताि अपलोड करण्याच्या अंवतम तारखेपासनू १५ वदिसांच्या आत 
आवण विमा कंपनीने मागणी केल्यापासून ७ वदिासांच्या आत विमा प्र्तािांची मावहती सकंवलत ि प्रमावणत 
करुन देणे. 

9. ज्या अवधसूवचत क्षेत्रामध्ये परेणी/लािणी होऊ न शकलेले क्षेत्र/हंगामातील प्रवतकूल पवरस््िती अििा 
्िावनक आपत्ती आढळून आलेली आहे त्सया विमा क्षेत्रातील विमा हप्ता भरलेले मात्र संकेत्िळािर प्र्ताि 
अपलोड होउ न शकलेल्या शेतक-यांची यादी उपललध करुन देणे. 

10. विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापिुी शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात करुन घेणे ि ती रक्कम सबंवंधत विमा 
कंपनीला िेट इलेक्रॉवनक प्रणालीद्वारे ह्तातंरीत करणे. 

11. विमा कंपनीकडुन प्राप्त विमा नुकसानभरपाई रक्कम शेतक-यांच्या खात्सयािर ७ वदिसांच्या आत जमा करणे 
ि जी रक्कम अदा होऊ शकली नाही ती रक्कम प्राप्त झाल्यापासून १० कायालयीन वदिसांच्या आत 
कारणांसह संबवंधत विमा कंपनीला परत करणे ि त्सयाची मावहती कें द्र ि राज्य शासनाला कळिणे. 

12. वजल््ात प्रवतकुल हिामानामुळे पेरणी/लािणी होऊ न शकल्याची अवधसूचना काढण्यात आलेली असेल 
तर त्सया वपकासाठी शेतक-यांची पनु्हा नोंदणी करण्यात येऊ नये. 

13. प्रशासकीय व्यि्िेमध्ये बकेँच्या शाखा या अंवतम सेिा कें दे्र मानण्यात आलेल्या आहेत. सबब सिध कजधदार 
शेतकरी आवण इच्िुक वबगर कजधदार शेतकरी याचंी वपक विमा नोंदणी करुन घेणे ही सिध बकँ शाखांची 
जबाबदारी आहे. यामध्ये हयगय अििा चकूीची मावहती देण्यात आल्यास संबवंधत बकँ/बकँ शाखा/प्रािवमक 
सेिा सं्िा जबाबदार असतील. 
 

 
 

     फ) जन सुविधा कें द्र - आपल ेसरकार कें द्र (सीएससी- एसपीव्ही)  
1. वबगर कजधदार शेतक-यांची नोंदणी  जनसुविधा कें द्रमाफध त सुवनवित करणे. 
2. गाि पातळी िरील कमधचारी यांना वपक विमा सहभाग िाढविण्यासाठी संकेत्िळाद्वारे अििा वजल्हा 

पातळीिर काम करणा-या सबंधंीत वपक विमा कंपनीव्दारे वपक विम्याविियी प्रवशक्षण देणे. 
3. जनसुविधा कें द्रामाफध त शेतक-यांकडून जमा केलेली विमा हप्त्सयाची रक्कम संबधंीत विमा कंपनीकडे शेतक-

यांकडून प्राप्त झाल्याच्या वदनांकापासून तीन वदिसांच्या आत ऑनलाईन जमा करणे. 
4. जनसुविधा कें द्रामध्ये जमा झालेल्या विमा हप्त्सयांचा अहिाल ि शेतकरी सहभागाच्या गोििा-यासह संबधंीत 

विमा कंपन्यानंा दररोज सादर करणे. 
5. राष्ट्रीय वपक विमा संकेत्िळािर भरण्यात आलेली शेतकरी सहभागाची मावहती आवण संबधंीत विमा 

कंपनीला अदा केलेली विमा हप्ता रक्कम यांची पडताळणी विमा नोंदणीची अंवतम मुदत संपल्यािर ७ 
वदिसांच्या आत करणे.  

6. हंगामासाठी वनवित करण्यात आलेल्या प्रती शेतकरी सेिाशुल्काच्या दरानुसार सेिा शुल्काच ेदेयक संबधंीत 
विमा कंपनी कडे पढुील मवहन्यातील  10 तारखेस अििा त्सयापिुी सादर करणे.   

7. विमाधारक शेतक-यांच्या तक्रार वनिारण करणेसाठी ि विमा पिात सेिा सुवनवित करणे. 
8. राष्ट्रीय वपक विमा सकेंत्िळािर भरण्यात आलेली ियैस्क्तक शेतक-यांची मावहती ि सादर केलेली 

कागदपत्र ेयामध्ये त्रटुी अििा चकुा आढळून आल्यास संबधंीत सेिा कें द्र जबाबदार असेल ि अशा चकुांमुळे 
देय वपक विमा दाव्यानंा जबाबदार राहील. 
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      प) जन-सुविधा कें द्रा िरील गािपातळी सेिक (स्व्ह.एल.ई.) 
1. शेतकरी विशेितः वबगर कजधदार शेतक-यांना योजने बाबत वशवक्षत करणे ि योजनेची िवैशष्ट्य ेसमजािून 

सांगणे. 
2. विमाकंपनी / राज्यशासना माफध त योजनेच्या प्रचार ि प्रवसध्दीसाठी देण्यात आलेल्या जाहीराती,  प्रचार 

सावहत्सय, बनॅर, पो्टर, पत्रके इ. शेतक-यां पयंत पोहचिण्यासाठी कायधक्षेत्रामध्ये ठळकपणे प्रवसद्ध  करणे. 
3. फक्त वबगर कजधदार शेतक-यांच े विमा प्र्ताि विवहत प्रपत्रात आिश्यक कागदपत्रासह स््िकारणे ि 

ऑनलाईन भरुन घेणे. 
4. अंमलबजािणी करणा-या विमा कंपनीने मागधदशधक सुचनेच्या तरतुदीनुसार शेतकरी विमा हप्ता जमा करणे. 
5. राष्ट्रीय वपक विमा संकेत्िळािर वबगर कजधदार शेतक-यांची मावहती मोबाईल नंबरसह योग्य तपवशल 

आिश्यक कागदपत्रासह अदयाित करणे ि वनवित कालािधीत जनसुविधा कें द्रामाफध त विमा हप्ता रक्कम 
जमा करणे. वबगर कजधदार शेतक-यांच े वपक विमा प्र्ताि भरतानंा योग्य ती काळजी घेणे ि जोडलेल्या 
कागदपत्राचा प्र्तािाशी ताळमेळ घालणे.  

6. विमा सहभाग नोंदिलेले शेतकरी काही त्रटुी,चकुा अििा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासनू 
िवंचत राहणार नाही यांची जनसुविधा कें द्रािरील गािपातळी सेिक (स्व्हएलईज) यांनी खात्री करणे. 
जनसुविधा कें द्रािरील गािपातळी सेिक (स्व्हएलईज) यांचे सेितेील त्रटुी, गैरव्यिहार यामुळे योजनेच्या 
फायदयापासनू शेतकरी िवंचत राहील्यास त्सयांचा अहिाल सादर करुन त्सयांचे िर प्रशासकीय ि कायदेशीर 
कायधिाही करण्यात येईल. 

7. विमा धारक शेतक-यांना विमा पिात सेिा देणे तसेच वपक विमा दाव्याचंी सुचना अििा या संबधंीत तक्रारी 
असल्यास त्सयाबाबतची सुविधा वनमाण करणे. 

8. जनसुविधा कें द्र शेतक-यांच्या ितीने विमा अजध भरतानंा विमा प्र्तािासाठी आिश्यक /  गरजचेी सिध 
कागदपत्र ेअपलोड करेल. आिश्यक कागदपत्रांवशिाय असलेले अजध विमा नुकसान भरपाईसाठी विचारात 
घेतले जाणार नाहीत ि कागदपत्रांतील त्रटुींसाठी जनसुविधा कें द्राच ेचालक जबाबदार असतील.  

9. जन सुविधा कें द्रामाफध त विमा अजध दाखल करण्यासाठी शेतक-यांनी संबधंीत जनसुविधा कें द्र / विशेि हेत ू
िाहन यांना कोणतेही शुल्क / फी अदा करणे आिश्यक नाही.  
 

 

     इ) विमा प्रवतवनधींच्या भवुमका ि जबाबदारी  
1. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेबाबत शेतकऱयांना मागधदशधन करणे. 
2. शेतकऱयांना विहीत प्रपत्रात विमा प्र्ताि तयार करणेस मदत करणे आवण वबगर कजधदार शेतकऱयांच ेआधार 

क्रमांक आवण मोबाईल क्रमाकंासह विविध कागदपत्र सकंलीत करणे. 
3. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेच्या मागधदशधक सचूनेनुसार विमा कंपनीचा प्रवतवनधी म्हणनू विमा हप्ता गोळा 

करणे आवण त्सयाची पािती देणे. 
4. वबगर कजधदार शेतकऱयांची प्रपत्रात माहीती सकंवलत करुन ती विमा कंपनीस विमा हप्त्सयासह िळेेत सादर 

करणे. अशा प्रकारे िळेेत मावहती सादर केलेले ि विमा हप्ता रक्कम राष्ट्रीय पीक विमा संकेत्िळािर 
विवहत मुदतीत ईलेक्रॉवनक पध्दतीने जमा केलेले अजधच विमा संरक्षणास पात्र असतील.  

5. संबधंीत विमा प्रवतवनधींनी येाजनेत सहभागी झालेला शेतकरी योजनेतील लाभापासनू िवंचत राहणार नाही 
याची दक्षता घ्यािी. विमा प्रवतवनधीच्या त्रटुींमुळे/ वदरंगाईमुळे/हलगजीपणामुळे या योजनेच्या लाभापासनू 
योजनेत सहभागी शेतकरी िवंचत राहील्यास या संबधंात काही नुकसान भरपाई दयाियाची झाल्यास 
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संबधंीत विमा कंपनीची जबाबदारी राहील. विमा प्रवतवनधीच्या सेिमेध्ये काही त्रटूी/चकुा आढळल्यास त्सयािर 
प्रशासकीय / कायदेशीर कायधिाही करण्यात येईल.  

 

     य) विमाधारक शेतकऱयांची कतधव्ये ि जबाबदाऱया  
 

कजधदार शेतकऱयांची कतधव्ये ि जबाबदाऱया  
1. कजधदार शेतकऱयासंाठी ही योजना बधंनकारक असल्याने सिध कजधदार शेतकऱयानंी त्सयाचं्या कजध मागणीच्या 

अजामध्ये नमूद  केलेल्या वपकासाठी ि क्षेत्रासाठी विमा सरंक्षण घेणे बधंनकारक आहे. 
2. कजधदार शेतकऱयाचं े विमा प्र्ताि सधु्दा योजनेत सहभागी होण्याच्या अंवतम वदनांकापिुीच स््िकारले 

जातील. 
3. कजधदार शेतकऱयानंी वपक वनयोजनामध्ये काही कारणा्ति बदल झाल्यास परेणी नंतर तात्सकाळमात्र वपक 

विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापिुी वकमान दोन वदिस आधी संबवंधत बकेँस कळिाि े ि सोबत पेरणी 
प्रमाणपत्र सादर कराि.े 

4. सिध कजधदार शेतक-यांनी विमा नोंदणीच्या अंवतम मुदतीच्या आत संबधंीत बकेँकडे आपले आधार काडध ि 
मोबाईल क्रमांक सादर अििा प्रत्सयक्ष ई-केिायसी करणे बधंनकारक आहे. सिध बकँांनी आधार कायद्यानुसार 
प्रत्सयेक कजध खात्सयासाठी संबवंधत शेतक-याचा आधार क्रमाकं घेणे बधंनकारक आहे. 

5. विमा प्र्ताि पिुधवनवित तारखेपयंतच स््िकारले जातात. सबब सिध कजधदार शेतक-यांनी आपल्या बकेँकडे 
चौकशी करुन विमा प्र्ताि दाखल झाल्याची खात्री करुन घेणे आिश्यक आहे. 

6. ्िावनक नैसर्भगक आपत्तीमुळे वपकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसचे चक्रीिादळ, िादळी पाऊस ि अिळेी 
पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात िाळविण्यासाठी ठेिलेल्या वपकाचं े नुकसान झाल्यास त्सयाबाबतची  
माहीती 72 तासांच्या आत सबंवंधत बकँ /वित्तीय सं्िा / विमा कंपनी यानंा देणे आिश्यक आहे. 

7. कजधदार शेतक-यांनी एकाच जमीनीिर विविध बकँाकंडुन कजध घेणे, एकाहुन अवधक बकँांकडुन विमा 
प्र्ताि दाखल करणे अििा वबगर कजधदार म्हणनुदेखील त्सयाच वपकाचा विमा हप्ता भरणे असे प्रकार करु 
नयेत. अस े आढळल्यास विमा सरंक्षण नाकारले जाऊन विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल तसेच योग्य 
प्रशासकीय कायधिही देखील करण्यात येईल. 
 

वबगर कजधदार शेतकऱयांची कतधव्ये ि जबाबदाऱया: 
1. योजनेत सहभागी होऊ इस्च्िणाऱया वबगर कजधदार शेतकऱयांनी जिळच्या प्रावधकृत बकँा / प्रािवमक कृवि 

पत परुिठा सहकारी सं्िा / संबवंधत विमा कंपनीची कायालये ककिा विमा प्रवतवनधींशी संपकध  साधून विमा 
प्र्ताि विहीत प्रपत्रात योग्य त्सया विमा हप्त्सयासह तसेच आिश्यक त्सया कागद पत्रासह विहीत िळेेत सादर 
करािीत. 

2. अजधदाराने आपल्या अजासोबत आधार काडध/आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार 
असलेल्या शेतकऱयांच्या करारनामा / सहमती पत्र, पेरणी घोिणापत्र आवण बकँ पासबकुाची प्रत सादर 
करुन प्रत्सयक्ष ईलेक्रॉवनक साक्षांकन करणे बधंनकारक आहे.  

3. आपले सरकार सेिा कें द्रांद्वारे नोंदणी करणा-या शेतक-यांनी प्र्तािासोबत आपला मोबाईल क्रमाकं नमुद 
करुन आधार क्रमांकाच े्ियंसाक्षाकंन करणे बधंनकारक आहे. 

4. वबगर कजधदार शेतकऱयानंी संबवंधत बकेँत ्ित:च्या नाि ेखाते उघडणे आिश्यक आहे. 
5. शेतकऱयांनी विमा प्र्तािामध्ये आपल्या जवमनीचा सव्हे नं. नमूद करािा. 
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6. शेतकऱयांनी धारण केलेल्या जवमनीचा परुािा म्हणनू 7/12 उतारा तसेच शेतात अवधसुवचत वपकाची पेरणी 
केलेले ्ियंघोिणा पत्र विमा प्र्तािा सोबत देणे आिश्यक आहे. 

7. शेतकऱयांनी अवधसुवचत वपकासाठी एका क्षेत्रासाठी, एकाचिळेी अवण एकाच विमा कंपनीकडून विमा सरंक्षण 
घेणे बधंनकारक आहे. जर त्सयाने एकाच क्षेत्रासाठी 2 ककिा त्सयापेक्षा अवधक विमा संरक्षण एकाच ककिा 
िगेिगेळया विमा कंपनीकडून घेतले तर त्सयाचा जमा विमा हप्ता जप्त करून त्सयाच्यािर कायदेशीर 
कायधिाही करण्यात येईल. 

8. ्िावनक नैसर्भगक आपत्तीमुळे वपकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसचे चक्रीिादळ, िादळी पाऊस ि अिळेी 
पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात िाळविण्यासाठी ठेिलेल्या वपकांच े नुकसान झाल्यास त्सयाबाबतची  
माहीती ७२ तासांच्या आत सबंवंधत बकँ /वित्तीय सं्िा / विमा कंपनी यानंा देणे आिश्यक आहे. 

9. वबगर कजधदार शेतकरी विमा संरक्षणासाठी िबे संकेत्िळाद्वारे िेट अजध भरू शकतील .त्सयासाठी वपक 

विमा पोटधलिर (www.pmfby.gov.in) शेतक-यांसाठी ऑनलाईन अजध उपललध करून वदलेला आहे. विमा 
हप्त्सयाची रक्कम ही पेमेंट गेटि ेद्वारे ऑनलाईन भराियाची आहे. अजध सदरच्या प्रणालीिर पणूध भरल्यानंतर 

विशेि ओळख क्रमाकंासह पोचपािती वमळेल .तसेच शेतकऱयांच्या नोदणी केलेल्या मोबाईल नंबर िर ही 
एसएमएस दिारा सूवचत केले जाईल.. 

10. तिावप  वबगर कजधदार शेतकऱयांनी ्ित:च ेअजध संबवंधत विमा कंपनीला ककिा वपक विमा सकेंत्िळाद्वारे 
सादर करतांना त्सयांच्याकडे संबधंीत विमा सरंक्षीत वपक तेिढ्या क्षेत्रािर असणे आिश्यक आहे तसेच 
त्सयासंदभात राज्य्तरीय सवमतीने ठरिून वदलेले कागदोपत्री परुाि ेआवण आधार क्रमांक / आधार नोंदणी 
क्रमांक सादर करणे आिश्यक आहे. विमा प्र्ताित नमूद करण्यात आलेली मावहती चकुीची अििा अयोग्य 
असल्याच ेनंतरच्या काळात केव्हाही आढळल्यास संबधंीत शेतकरी विमा हप्त्सयाची रक्कम आवण दाव्याचा 
(लागू असल्यास) हक्क गमाितील. 

 

२7.  शेतक-यांना अजध भरण्यासाठी बकँामध्ये होणारी गदी टाळता यािी ि शेतक-यांना अजध भरण्यास सुलभता यािी 
म्हणनु मागील खरीप हंगामापासुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱयाचंे अजध / विमा हप्ता Common Service 
Centre (CSC) माफध त ऑनलाईन पध्दतीने स््िकारण्यात येत आहेत. 

याकवरता राज्यात सी.एस.सी. ई. गव्हनधस सर्व्व्हससे इवंडया वलवमटेड द्वारे कायान्िीत “आपले सरकार सेिा 
कें द्र” (वडजीटल सेिा कें द्र) सुविधा शेतक-यांना प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेचे अजध भरण्याकरीता उपललध 
करण्यात आले आहेत. राज्यात कायान्िीत आपले सरकार प्रावधकृत सेिा कें द्र, कृवि विभागाने वनयुक्त केलेल्या 
विमा कंपनीच्या ितीने शेतक-यांचे वपक विमा अजध भरण्यास मदत करतील ि विमा हप्ता स््िकारतील या कवरता 
प्रावधकृत आपले सरकार सेिा कें द्राच ेचालक विमा योजनाचे अजध ऑन लाईन पध्दतीने भरतील. विमा अजा कवरता 
आिश्यक कागदपत्र े जसे की, ७/१२ उतारा, आधार काडध, बकँखात्सयाच े तपवशल इत्सयादी अजास ऑन लाईन 
पध्दतीने जोडतील. शेतक-यांना विमा अजाची प्रत, पोहोच उपललध करुन देतील. त्सयादृस्ष्ट्टने संबवंधत विमा 
कंपन्यानंी CSC माफध त करार करणे बधंनकारक आहे. यासंदभात कृवि ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार याचंे्तरािरुन कळविण्यात येणा-या सूचना बधंनकारक राहतील.  

नुकसान भरपाईचे प्रमाण ि देय नुकसान भरपाई वनवित करणे, ऑन अकाऊंट क्लेम्स, आवण प्रवतबवंधत पेरणीच े
दाि े वनवितीसाठी आिश्यक हिामानाची आकडेिारी ि वडजीटल मावहती घेण्यासाठी विमा कंपन्यांना खालील 
स्त्रोतांचा िापर करता येईल.  

 मानिरवहत यान (ड्रोन) / महाराष्ट्र राज्य सुदंुर संिदेन उपयोवगता कें द्र  (MRSAC) नागपरू अििा अन्य 
शासकीय यंत्रणेच्या सहाय्याने उपग्रहाद्वारे उपललध सुदूर संिदेन मावहती. 
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 ्ियंचवलत हिामान कें दे्र (AWS)   / ्ियंचवलत पजधन्यमापन कें दे्र (ARG) 
 महालनोवबस नॅशनल क्रॉप फोरका्ट सेंटर (एमएनसीएफसी) चे अहिाल / दुष्ट्काळ मुल्यांकन अहिाल 
 सदर हिामानविियक मावहतीचे मुल्य संबवंधत विमा कंपनी अदा करेल. ्ियंचवलत हिामान कें दे्र (AWS)   /

्ियंचवलत पजधन्यमापन कें दे्र (एआरजी) यांचा दजा संबवंधत वनयंत्रक सं् िेच्या प्रचवलत मानकांनुसार असणे 
आिश्यक रावहल. 

राज्य शासनामाफध त राज्यात प्रत्सयेक महसुल मंडळ्तरािर ्ियंचवलत हिामान कें द्र उभारण्यासाठी महािधे 
प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतगधत हिामानाची आकडेिारी उपललध होणार असुन त्सयामुंळे नुकसान 
भरपाई वनवित होण्यास मदत होणार आहे. त्सयानुसार  प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेंतगधत लागणारी हिामानविियक 
मावहती महािधे प्रकल्पाच्या अटी ि शतीनुसार या प्रकल्पांतगधत वनवित केलेल्या ्कायमेट िदेर सर्व्व्हससे वल. या 
एजन्सीकडून घेणे विमा कंपनीला बधंनकारक राहील.  महािधे प्रकल्पातगधत हिामानाची आकडेिारी खरीप ि रलबी 
हंगामासाठी कमीत कमी ६ मवहने कालािधी कवरता प्रवत कें द्र प्रवत महा रक्कम रु. ३२५०/- अवधक ्िावनक कर 
इतकी रक्कम विमा कंपन्यानंा संबधंीत कंपनीकडे भरािी लागणार आहे. ६ मवहन्या पेक्षा कमी कालािधी करीता 
हिामान विियक  मावहती आिश्यक असल्यास ्कायमेट िदेर सर्व्व्हसेस वल. या कंपनीने वनवित केलेल्या 
दराप्रमाणे विमा कंपनीस रक्कम भरािी लागेल.  

28. “आधार” या ओळखपत्राच्या िापरातनु शासनामाफध त देण्यात येणा-या सेिा, सुविधा,लाभ ि अनुदेय वितरण 
लाभार्थ्यांना करण्याच्या प्रवक्रयेत सुलभता, पारदशधकता, उत्तरदावयत्सि आणनू योजनेचा लाभ िेट शेतक-यांना 
देण्याकवरता,कें द्र शासनाच्या वदनांक 08 फेब्रिुारी, 2017 चे राजपत्रान्िये खरीप हंगाम 2017 पासून सदर 
योजनेअंतगधत सहभागी होणाऱया सिध कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयानंा आधार काडध प्रमावणकरण करणे 
अवनिायध केले आहे. 

योजनेत सहभागासाठी शेतकऱयांच ेआधारकाडध सक्तीचे करण्यात आले  असल्यामुळे  सिध बकँानंी आपल्या शेतक-
यांच े आधार क्रमाकं प्राप्त करणे आिश्यक आहे.सदर बाब बकेँमाफध त तसचे विमा कंपन्या ि विमा मध्य्िांमाफध त 
नोंदणी करणा-या वबगर कजधदार शेतक-यांनाही लागू राहील. आधारकाडध उपललध नसल्यास वपक विमा योजनेत 
सहभागासाठी आधार नोंदणी करुन त्सयाचा परुािा सादर करणे आिश्यक आहे. 
 

                सिध बकँांनी आधार कायद्याच्या अवधसूचनेनुसार व्याजदर सिलत योजनेखाली पीक कजध / वकसान 
के्रडीट काडध मंजूर करतांना आधार / आधार नोंदणी क्रमाकं घेणे बधंनकारक आहे.जेणेकरुन प्रधानमंत्री वपक विमा 
योजनेत आधार वशिाय कजधदार शेतकरी सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भित नाही.संबधंीत बकँ शाखांनी अशा 
खातेदारांचा िळेोिळेी आढािा घेणे आिश्यक आहे. 
 

29. वनधी वितरणासाठी संगणकीय प्रणालीचा िापर 

विमा हप्त्सयाचा राज्य वह्सा कंपन्यानंा वितवरत करण्यासाठी शक्यतोिर सािधजवनक वित्तीय व्यि्िापन प्रणाली 
(पीएफएमएस) / पीएफएमएस कलक्ड वस्टीमचा िापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्सन करेल. 

बकँा, सीएससी आवण विमा एजटंांना विमा हप्त्सयाचा भरणा राष्ट्रीय पीक विमा संकेत्िळािरील पेमेंट-
गेटि े (पे-जीओिी) च्या माध्यमातून ककिा आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारे विमा कंपनीला करणे आिश्यक आहे. 
त्सयानंतर विवहत कालमयादेत सदर भरण्याचा तपशील  राष्ट्रीय पीक विमा संकेत्िळािर अपलोड करणे अवनिायध 
रावहल. विमा कंपन्यांच ेबकँ तपशील राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलिरच उपललध केले जातील. त्सयानुसार, विमा कंपन्या, 
बकँ शाखा, सीएससी आवण विमा एजटं्ससह सिध भागधारकांनी या उदे्दशासाठी समर्भपत बकँ खाती अवनिायधपणे 
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राखून ठेिली पावहजते. बकँसध चके / वडमांड ड्राफ्टटच्या ्िरूपात कोणत्सयाही प्रिेणाची / आर्भिक व्यिहाराची 
परिानगी नाही. 

 

३0. सेिाशुल्क: 

1) कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाकडून जमा केलेल्या विमा हप्त्सयाच्या 4 टक्के रक्कम संबवंधत विमा 
कंपनीकडून बकँ सेिा शुल्क म्हणनू बकँाना पर्पर देय होईल. पोटधलिरील आकडेिारी वनवित झाल्यानंतर १५ 
वदिसांच्या आत विमा कंपनीने सदर रक्कम अदा करािी.  

2) विमा प्रवतवनधींना विमा कंपनीने वनवित केलेल्या दराने कवमशन वदले जाईल. तिावप, सदरच ेकवमशन हे विमा 
वनयामक प्रावधकरणाने वनवित केलेल्या मयादेच्या आत असेल. 

3) विमा कंपनीकडुन सेिा शुल्क अदा करण्यास विलंब झाल्यास िार्भिक १२ टक्के व्याज देय राहील. 
4) ज्या विमा प्र्तािांच्या बाबतीत अपणुधता/चकुा/विसंगती आढळुन येतील त्सयासाठी सेिा शुल्क देय असणार नाही. 
5) आपले सरकार सेिां कें द्रांना कें द्र शासनाने वनवित केलेल्या दरानुसार विमा कंपन्यांनी सेिाशुल्क अदा करािे.    

३1. ि्त ूि सेिा कर (Goods and Service Tax-GST) : 

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ि्तु ि सेिा करातून िगळण्यात आले आहे.  
 

 

३2. वनयंत्रण अवधकारी ि आहरण संवितरण अवधकारी : 

 या योजनेसाठी आयकु्त, कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु हे वनयंत्रण अवधकारी राहतील. तसेच 
सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृवि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-1 यांना आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणनू 
घोिीत करण्यात येत आहे. यावशिाय कें द्र शासनाने सदर योजनेकवरता िळेोिळेी विवहत केलेल्या मागधदशधक सुचना 
मधील सिध अटी ि शती योजनेतील सिध सहभागीदाराकवरता लागू राहील.   

33. सदर योजनेत खरीप 2019 मध्ये सहभागी होणाऱया शेतकऱयांच्या विमा हप्त्सयापोटी राज्य शासनाला देय असणारी 
रक्कम ही खालील लेखावशिाखाली पवर. 8 येिील नमुद विमा कंपनीस करणात आलेल्या अिधसकंल्पीय तरतुदीतुन 
भागविण्यात यािी.  

 मागणी क्र.डी.3 

 2401 पीक संिधधन, 33- अिधसहाय्य 

 110, पीक विमा (00) (08) प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेंतगधत विमा हप्त्सयासाठी अिधसहाय्य 

 राज्य वह्सा (2401 A664) योजनेत्तर 

३४. सदर शासन वनणधय वदनांक 28/01/2019 ि 09/04/2019 रोजी झालेल्या राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय 
सवमतीच्या बठैकीत वदलेल्या मंजूरीनूसार ि कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सचुनाच्या अनुिंगाने वनगधवमत करण्यात येत 
आहे.  
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35. सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत्िळािर उपललध करण्यात 
आला असून त्सयाचा साकेंताकं क्रमाकं 201905221712366001 असा आहे. हा आदेश वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांवकत 
करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने,  
 
सहपत्र: पवरवशष्ट्ट. 

                      ( डॉ. वकरण पाटील )  
                                         उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचि. 
2. मा. मंत्री (कृवि )यांचे खाजगी सवचि. 
3. मा. राज्यमंत्री (कृवि) यांचे खाजगी सवचि. 
4. सवचि, कृवि ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृवि ि सहकार विभाग, कृविभिन, निीवदल्ली. 
5. मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
6. अपर मुख्य सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
7. अपर मुख्य सवचि,वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
8. सवचि, कृवि ि फलोत्सपादन विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
9. अपर मुख्य सवचि (महसूल) महसूल ि िनविभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
10. अपर मुख्य सवचि (सहकार), सहकार,पणन ि िस्त्रोद्योगविभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032.  
11. आयुक्त (कृवि), महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 (5 प्रती). 
12. सहकार आयकु्त ि वनबधंक, सहकारीस ं्िा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001. 
13.  अध्यक्ष ि कायधकारी संचालक, भारतीय कृवि विमा कंपनी, 13 िा मजला, अंबावदप वबन्ल्डग, क्तरुबा गांधी 

मागध, कॅनॉट प्लेस, निी वदल्ली. 
14.  विभागीय महसूल आयकु्त (सिध) 
15. वजल्हावधकारी (सिध) 
16. मुख्य कायधकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद (सिध) 
17.  कृवि संचालक, (वि्तार ि प्रवशक्षण ), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
18. महासंचालक, माहीती ि जनसंपकध  विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032 (प्रवसध्दीकवरता) 
19. अवतवरक्त वनबधंक, सहकारी सं्िा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 
20. विमा संचालक, म्हाडा वबल्डींग, पहीला मजला, बांद्रा(पिूध), मंुबई-400 051 
21. महालेखापाल, महाराष्ट्र, 1/2, (लेखापरीक्षा/ लेखा ि अनुज्ञेयता), मंुबई/नागपरू 
22. विभागीय व्यि्िापक, भारतीय कृवि विमा कंपनी मयावदत, निीन ्टॉक एक्सचेंज वबल्डींग, 20 िा मजला,  

दलाल ्रीट, मंुबई-400 023 
23. विभागीय व्यि्िापक, बजाज अवलयांन्झ जनरल इशुंरन्स कं. वल.कॉमरझोन, 1 ला मजला, टॉिर 1, समिध 

अशोक मागध, येरिडा, पणेु 411006   
24. सरव्यि्िापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ मयावदत, 9 नवगनदास ्रीट, मंुबई-400 023 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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25. मुख्य अवधकारी, सेन्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ मयावदत, 9 नवगनदास 
      ्रीट, मंुबई-23 
26. सहायक महाप्रबधंक, रुरल प्लॅनींग अँड के्रवडट डीपाटधमेंट, वरझव्हध बकँ ऑफ इंवडया, न्यू सेन्रल ऑफीस,  
      फोटध, मंुबई- 400 001. 
27. व्यि्िापक, वरझव्हध बकँ ऑफ इंवडया, वरजनल ऑफीस, डॉ.ॲनी बझंेट रोड, िरळी, मंुबई-400 018. 
28. सरव्यि्िापक, नाबाडध, पनुमचेंबसध, वशिसागर इ्टेट, डॉ.ॲनी बझंेट रोड, िरळी, मंुबई-400 018. 
29. उप सरव्यि्िापक, नाबाडध, 54 िले्ली रोड, वशिाजीनगर, पणेु-411 005. 
30. उपसरव्यि्िापक, एस.एल.बी.सी., बकँ ऑफ महाराष्ट्र, 1501, वशिाजीनगर, पणेु-411 005. 
31. व्यि्िापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँ, (सिध). 
32. विभागीय कृवि सह संचालक (सिध). 
33. मुख्य सांस्ख्यक, कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 (5 प्रती). 
34. वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी (सिध). 
35. विभागीय सांस्ख्यक, व्दारा- विभागीय कृवि सह संचालक कायालय (सिध). 
36. के्रवडट ्पेशावल्ट, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
37. गं्रिपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सवचिालय, विधानभिन, मंुबई. 
38. संचालक, लेखा ि कोिागारे, मंुबई. 
39. अवधदान ि लेखावधकारी, लेखा ि कोिागारे संचालनालय, मंबई 32. 
40. सिध विधानसभा सद्य. 
41. सिध विधान पवरिद सद्य. 
42. सिध मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कायालये.  
43. वनिडन्ती, 11-अे. 
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जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    
अअअअननननुुुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70 43500 5.00 2175.00 2.00 870.00 1.500 652.50 1.500 652.50

2 नाचणी 70 20000 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.000 800.00 4.000 800.00

42424242
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019

िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल
,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 1111

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :   . :   . :   . :   2                        2                        2                        2                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                िज@हा मुंबई                                                                िज@हा मुंबई                                                                िज@हा मुंबई                                                                िज@हा :  :  :  :  ठाणेठाणेठाणेठाणे

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत))))



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�ता
 दर  दर  दर  दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70 43500 5.00 2175.00 2.00 870.00 1.500 652.50 1.500 652.50

2 नाचणी 70 20000 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.000 800.00 4.000 800.00

3 उडीद 70 19000 10.00 1900.00 2.00 380.00 4.000 760.000 4.000 760.000

43434343
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 2222
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :    . :    . :    . :    3                        3                        3                        3                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                     िज@हा मुंबई                                     िज@हा मुंबई                                     िज@हा मुंबई                                     िज@हा :  :  :  :  पालघरपालघरपालघरपालघर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमािवमािवमािवमा
ह�ता दरह�ता दरह�ता दरह�ता दर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    
अअअअननननुु ुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70 43500 2.00 870.00 2.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 नाचणी 70 20000 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.00 800.00 4.00 800.00

44444444
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 3333
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  2                                           2                                           2                                           2                                           िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                    िज@हा मुंबई                                                                    िज@हा मुंबई                                                                    िज@हा मुंबई                                                                    िज@हा :  :  :  :  रायगडरायगडरायगडरायगड

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत))))



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 5.00 2175.00 2.00 870.00 1.50 652.50 1.50 652.50

2 नाचणी 70.00 20000.00 5.00 1000.00 2.00 400.00 1.50 300.00 1.50 300.00

45454545
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 4444
   समुह 7   समुह 7   समुह 7   समुह 7. :  . :  . :  . :  4                             4                             4                             4                             िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                              िज@हा मुंबई                                              िज@हा मुंबई                                              िज@हा मुंबई                                              िज@हा : : : : रCनािगरीरCनािगरीरCनािगरीरCनािगरी

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1.00 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 5.00 2175.00 2.00 870.00 1.50 652.50 1.50 652.50

2.00 नाचणी 70.00 20000.00 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.00 800.00 4.00 800.00

46

रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....

,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 4444
   समुह 7   समुह 7   समुह 7   समुह 7. :  . :  . :  . :  3                            3                            3                            3                            िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                              िज@हा मुंबई                                              िज@हा मुंबई                                              िज@हा मुंबई                                              िज@हा : : : : IसधुदुगEIसधुदुगEIसधुदुगEIसधुदुगE

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता   दर िवमा ह�ता   दर िवमा ह�ता   दर िवमा ह�ता   दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    
अअअअननननुुुुददददाााानननन    

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70.00 42500.00 10.00 4250.00 2.00 850.00 4.000 1700.000 4.000 1700.000

2 :वारी 70.00 24500.00 20.00 4900.00 2.00 490.00 9.000 2205.000 9.000 2205.000

3 बाजरी 70.00 20000.00 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.500 1300.000 6.500 1300.000

4 नाचणी 70.00 12500.00 10.00 1250.00 2.00 250.00 4.000 500.000 4.000 500.000

5 भईुमूग 70.00 32000.00 15.00 4800.00 2.00 640.00 6.500 2080.000 6.500 2080.000

6 सोयाबीन 70.00 42000.00 15.00 6300.00 2.00 840.00 6.500 2730.000 6.500 2730.000

7 कारळे 70.00 12500.00 15.00 1875.00 2.00 250.00 6.500 812.500 6.500 812.500

8 मूग 70.00 18900.00 15.00 2835.00 2.00 378.00 6.500 1228.500 6.500 1228.500

9 उडीद 70.00 18900.00 15.00 2835.00 2.00 378.00 6.500 1228.500 6.500 1228.500

10  तुर 70.00 31500.00 5.00 1575.00 2.00 630.00 1.500 472.500 1.500 472.500

11 कापूस 70.00 42500.00 19.00 8075.00 5.00 2125.00 7.000 2975.000 7.000 2975.000

12 मका 70.00 27500.00 5.00 1375.00 2.00 550.00 1.500 412.500 1.500 412.500

13 कांदा 70.00 61000.00 8.00 4880.00 5.00 3050.00 1.500 915.000 1.500 915.000

47474747
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 6666
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :   . :   . :   . :   2                         2                         2                         2                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                   िज@हा मुंबई                                                                   िज@हा मुंबई                                                                   िज@हा मुंबई                                                                   िज@हा : : : : नािशकनािशकनािशकनािशक

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता अनुदान िवमा ह�ता अनुदान िवमा ह�ता अनुदान िवमा ह�ता अनुदान 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 30000.00 5.00 1500.00 2.00 600.00 1.50 450.00 1.50 450.00

2 :वारी 70.00 24500.00 20.00 4900.00 2.00 490.00 9.00 2205.00 9.00 2205.00

3 बाजरी 70.00 20000.00 20.00 4000.00 2.00 400.00 9.00 1800.00 9.00 1800.00

4 नाचणी 70.00 12500.00 15.00 1875.00 2.00 250.00 6.50 812.50 6.50 812.50

5 भईुमूग 70.00 32000.00 20.00 6400.00 2.00 640.00 9.00 2880.00 9.00 2880.00

6 सोयाबीन 70.00 37500.00 20.00 7500.00 2.00 750.00 9.00 3375.00 9.00 3375.00

7 तीळ 70.00 23100.00 15.00 3465.00 2.00 462.00 6.50 1501.50 6.50 1501.50

8 मूग 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

9 उडीद 70.00 19000.00 25.00 4750.00 2.00 380.00 11.50 2185.00 11.50 2185.00

10 तूर 70.00 30000.00 25.00 7500.00 2.00 600.00 11.50 3450.00 11.50 3450.00

11 कापूस 70.00 37500.00 11.00 4125.00 5.00 1875.00 3.00 1125.00 3.00 1125.00

12 मका 70.00 27500.00 5.00 1375.00 2.00 550.00 1.50 412.50 1.50 412.50

13 कांदा 70.00 50000.00 5.00 2500.00 5.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48484848
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019

िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल
,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 7777

समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  8                                         8                                         8                                         8                                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                          िज@हा मुंबई                                                          िज@हा मुंबई                                                          िज@हा मुंबई                                                          िज@हा : : : : धुळेधुळेधुळेधुळे

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70 30000.00 15.00 4500.00 2.00 600.00 6.500 1950.00 6.500 1950.00

2 :वारी 70 24500.00 10.00 2450.00 2.00 490.00 4.000 980.00 4.000 980.00

3 बाजरी 70 20000.00 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.500 1300.00 6.500 1300.00

4 भईुमूग 70 32000.00 15.00 4800.00 2.00 640.00 6.500 2080.00 6.500 2080.00

5 सोयाबीन 70 37500.00 20.00 7500.00 2.00 750.00 9.000 3375.00 9.000 3375.00

6 मूग 70 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

7 उडीद 70 19000.00 22.00 4180.00 2.00 380.00 10.00 1900.00 10.00 1900.00

8 तूर 70 30000.00 25.00 7500.00 2.00 600.00 11.50 3450.00 11.50 3450.00

9 कापूस 70 37500.00 8.00 3000.00 5.00 1875.00 1.50 562.50 1.50 562.50

10 मका 70 27500.00 10.00 2750.00 2.00 550.00 4.00 1100.00 4.00 1100.00

49494949
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019

िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल
,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 8888

समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 4                        4                        4                        4                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                           िज@हा मुंबई                           िज@हा मुंबई                           िज@हा मुंबई                           िज@हा : : : : नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त र�कम िवमा संरि�त र�कम िवमा संरि�त र�कम िवमा संरि�त र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता    दर िवमा ह�ता    दर िवमा ह�ता    दर िवमा ह�ता    दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 :वारी 70.00 24000.00 10.00 2400.00 2.00 480.00 4.000 960.00 4.000 960.00

2 बाजरी 70.00 20000.00 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.500 1300.00 6.500 1300.00

3 सोयाबीन 70.00 36000.00 20.00 7200.00 2.00 720.00 9.000 3240.00 9.000 3240.00

4 भईुमूग 70.00 31500.00 15.00 4725.00 2.00 630.00 6.500 2047.50 6.500 2047.50

5 तीळ 70.00 22000.00 10.00 2200.00 2.00 440.00 4.00 880.00 4.00 880.00

6 मूग 70.00 18900.00 15.00 2835.00 2.00 378.00 6.50 1228.50 6.50 1228.50

7 उडीद 70.00 18900.00 15.00 2835.00 2.00 378.00 6.50 1228.50 6.50 1228.50

8 तूर 70.00 25000.00 25.00 6250.00 2.00 500.00 11.50 2875.00 11.50 2875.00

9 कापसू 70.00 36000.00 12.00 4320.00 5.00 1800.00 3.500 1260.00 3.500 1260.00

10 मका 70.00 26200.00 10.00 2620.00 2.00 524.00 4.000 1048.00 4.000 1048.00

50505050
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 9999
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :. :. :. :4                  4                  4                  4                  िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                                           िज@हा मुंबई                                                                                           िज@हा मुंबई                                                                                           िज@हा मुंबई                                                                                           िज@हा : : : : जळगावजळगावजळगावजळगाव

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70.00 40000.00 28.0 11200.00 2.0 800.00 13.0 5200.00 13.0 5200.00
2  बाजरी 70.00 20000.00 10.0 2000.00 2.0 400.00 4.0 800.00 4.0 800.00
3 भईुमूग 70.00 25000.00 15.0 3750.00 2.0 500.00 6.5 1625.00 6.5 1625.00
4  सोयाबीन 70.00 32500.00 20.0 6500.00 2.0 650.00 9.0 2925.00 9.0 2925.00
5  तीळ 70.00 12500.00 20.0 2500.00 2.0 250.00 9.0 1125.00 9.0 1125.00
6  सुयEफुल 70.00 23100.00 18.0 4158.00 2.0 462.00 8.0 1848.00 8.0 1848.00
7  मुग 70.00 17500.00 25.0 4375.00 2.0 350.00 11.5 2012.50 11.5 2012.50
8  तुर 70.00 31500.00 25.0 7875.00 2.0 630.00 11.5 3622.50 11.5 3622.50
9  उिडद 70.00 17500.00 22.0 3850.00 2.0 350.00 10.0 1750.00 10.0 1750.00

10  कापुस 70.00 38750.00 18.0 6975.00 5.0 1937.50 6.5 2518.75 6.5 2518.75
11  मका 70.00 27500.00 15.0 4125.00 2.0 550.00 6.5 1787.50 6.5 1787.50
12  कांदा 70.00 60000.00 5.0 3000.00 5.0 3000.00 0.0 0.00 0.0 0.00

51515151
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 10101010

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :. :. :. :6                6                6                6                िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मंुबई                                                                                           िज@हा मंुबई                                                                                           िज@हा मंुबई                                                                                           िज@हा मंुबई                                                                                           िज@हा : : : : अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 5.0 2175.00 2.0 870.00 1.5 652.50 1.5 652.50

2 :वारी 70.00 24000.00 20.0 4800.00 2.0 480.00 9.0 2160.00 9.0 2160.00

3 बाजरी 70.00 18000.00 10.0 1800.00 2.0 360.00 4.0 720.00 4.0 720.00

4 नाचणी 70.00 20000.00 10.0 2000.00 2.0 400.00 4.0 800.00 4.0 800.00

5 भईुमूग 70.00 32000.00 8.0 2560.00 2.0 640.00 3.0 960.00 3.0 960.00

6 सोयाबीन 70.00 36000.00 25.0 9000.00 2.0 720.00 11.5 4140.00 11.5 4140.00

7 कारळे 70.00 20000.00 15.0 3000.00 2.0 400.00 6.5 1300.00 6.5 1300.00

8 मूग 70.00 18000.00 20.0 3600.00 2.0 360.00 9.0 1620.00 9.0 1620.00

9 उडीद 70.00 18000.00 25.0 4500.00 2.0 360.00 11.5 2070.00 11.5 2070.00

10 तूर 70.00 30000.00 25.0 7500.00 2.0 600.00 11.5 3450.00 11.5 3450.00

11 कांदा 70.00 61000.00 15.0 9150.00 5.0 3050.00 5.0 3050.00 5.0 3050.00

52525252
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 11111111
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  3                          3                          3                          3                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                   िज@हा मुंबई                                                   िज@हा मुंबई                                                   िज@हा मुंबई                                                   िज@हा : : : : पुणेपुणेपुणेपुणे

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमािवमािवमािवमा
ह�ता दरह�ता दरह�ता दरह�ता दर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 13000.00 15.00 1950.00 2.00 260.00 6.500 845.00 6.500 845.00

2 :वारी 70.00 23000.00 20.00 4600.00 2.00 460.00 9.00 2070.00 9.00 2070.00

3 बाजरी 70.00 16500.00 20.00 3300.00 2.00 330.00 9.000 1485.00 9.000 1485.00

4 भईुमूग 70.00 17500.00 22.00 3850.00 2.00 350.00 10.000 1750.00 10.000 1750.00

5 सोयाबीन 70.00 34000.00 15.00 5100.00 2.00 680.00 6.50 2210.00 6.50 2210.00

6 सूयEफूल 70.00 11500.00 20.00 2300.00 2.00 230.00 9.000 1035.00 9.000 1035.00

7 मूग 70.00 18000.00 20.00 3600.00 2.00 360.00 9.000 1620.00 9.000 1620.00

8 उडीद 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.000 1710.00 9.000 1710.00

9 तूर 70.00 25000.00 25.00 6250.00 2.00 500.00 11.500 2875.00 11.500 2875.00

10 कापूस 70.00 22000.00 25.00 5500.00 5.00 1100.00 10.00 2200.00 10.00 2200.00

11 मका 70.00 5500.00 18.00 990.00 2.00 110.00 8.00 440.00 8.00 440.00

12 कांदा 70.00 55000.00 5.00 2750.00 5.00 2750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53535353
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 12121212
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 8                        8                        8                        8                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                                 िज@हा मुंबई                                                                                 िज@हा मुंबई                                                                                 िज@हा मुंबई                                                                                 िज@हा : : : : सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....
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जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दरदरदरदर((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    
अअअअननननुु ुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 31500 5.00 1575.00 2.00 630.00 1.500 472.50 1.500 472.50

2 :वारी 70.00 15000 20.00 3000.00 2.00 300.00 9.000 1350.00 9.000 1350.00

3 बाजरी 70.00 13000 12.00 1560.00 2.00 260.00 5.000 650.00 5.000 650.00

4 नाचणी 70.00 15000 10.00 1500.00 2.00 300.00 4.00 600.00 4.00 600.00

5 भईुमूग 70.00 30000 5.40 1620.00 2.00 600.00 1.700 510.00 1.700 510.00

6 सोयाबीन 70.00 25000 25 6250.00 2.00 500.00 11.500 2875.00 11.500 2875.00

7 मूग 70.00 19000 15 2850.00 2.00 380.00 6.500 1235.00 6.500 1235.00

8 उडीद 70.00 19000 10.00 1900.00 2.00 380.00 4.000 760.00 4.000 760.00

9 कांदा 70.00 34000 15 5100.00 5.00 1700.00 5.000 1700.00 5.000 1700.00

54545454
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 13131313
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  3                       3                       3                       3                       िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                                         िज@हा मुंबई                                                                                         िज@हा मुंबई                                                                                         िज@हा मुंबई                                                                                         िज@हा : : : : सातारासातारासातारासातारा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दरदरदरदर((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70 30000.00 5.00 1500.00 2.00 600.00 1.500 450.00 1.500 450.00

2 :वारी 70 24500.00 20.00 4900.00 2.00 490.00 9.000 2205.00 9.000 2205.00

3 बाजरी 70 20000.00 20.00 4000.00 2.00 400.00 9.000 1800.00 9.000 1800.00

4 भईुमूग 70 30000.00 25.00 7500.00 2.00 600.00 11.500 3450.00 11.500 3450.00

5 सोयाबीन 70 40000.00 15.00 6000.00 2.00 800.00 6.500 2600.00 6.500 2600.00

6 मूग 70 18000.00 30.00 5400.00 2.00 360.00 14.000 2520.00 14.000 2520.00

7 तूर 70 25000.00 25.00 6250.00 2.00 500.00 11.500 2875.00 11.500 2875.00

8 कापूस 70 35000.00 30.00 10500.00 5.00 1750.00 12.500 4375.00 12.500 4375.00

9 उडीद 70 18000.00 20.00 3600.00 2.00 360.00 9.000 1620.00 9.000 1620.00

10 मका 70 27500.00 10.00 2750.00 2.00 550.00 4.000 1100.00 4.000 1100.00

55555555
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 14141414
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 8                         8                         8                         8                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                           िज@हा मुंबई                                                                           िज@हा मुंबई                                                                           िज@हा मुंबई                                                                           िज@हा : : : : सांगलीसांगलीसांगलीसांगली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत))))



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दरदरदरदर((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70 43500.00 10.00 4350.00 2.00 870.00 4.000 1740.00 4.000 1740.00

2 :वारी 70 24500.00 10.00 2450.00 2.00 490.00 4.000 980.00 4.000 980.00

3  नाचणी 70 18500.00 10.00 1850.00 2.00 370.00 4.000 740.00 4.000 740.00

4 भईुमूग 70 32000.00 15.00 4800.00 2.00 640.00 6.500 2080.00 6.500 2080.00

5 सोयाबीन 70 43000.00 20.00 8600.00 2.00 860.00 9.000 3870.00 9.000 3870.00

56
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 15151515
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 4                         4                         4                         4                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मंुबई                                                                           िज@हा मंुबई                                                                           िज@हा मंुबई                                                                           िज@हा मंुबई                                                                           िज@हा :  :  :  :  को@हापुरको@हापुरको@हापुरको@हापुर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 :वारी 70.00 24500.00 20.00 4900.00 2.00 490.00 9.00 2205.00 9.00 2205.00

2 बाजरी 70.00 20000.00 20.00 4000.00 2.00 400.00 9.00 1800.00 9.00 1800.00

3 भईुमूग 70.00 32000.00 20.00 6400.00 2.00 640.00 9.00 2880.00 9.00 2880.00

4 सोयाबीन 70.00 43000.00 20.00 8600.00 2.00 860.00 9.00 3870.00 9.00 3870.00

5 मूग 70.00 19000.00 15.00 2850.00 2.00 380.00 6.50 1235.00 6.50 1235.00

6 उडीद 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

7 तूर 70.00 31500.00 22.00 6930.00 2.00 630.00 10.00 3150.00 10.00 3150.00

8 कापूस 70.00 43000.00 17.00 7310.00 5.00 2150.00 6.00 2580.00 6.00 2580.00

9 कांदा 70.00 61000.00 5.00 3050.00 5.00 3050.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 मका 70.00 27500.00 12.00 3300.00 2.00 550.00 5.00 1375.00 5.00 1375.00

57575757
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 16161616
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :. :. :. :7                          7                          7                          7                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                  िज@हा मुंबई                                                  िज@हा मुंबई                                                  िज@हा मुंबई                                                  िज@हा : : : : औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुुुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 बाजरी 70.00 20000.00 15.40 3080.00 2.00 400.00 6.700 1340.00 6.700 1340.00

2 सोयाबीन 70.00 43000.00 13.70 5891.00 2.00 860.00 5.850 2515.50 5.850 2515.50

3 मूग 70.00 19000.00 28.70 5453.00 2.00 380.00 13.350 2536.500 13.350 2536.500

4 उडीद 70.00 19000.00 27.70 5263.00 2.00 380.00 12.85 2441.50 12.85 2441.50

5 तूर 70.00 31500.00 17.80 5607.00 2.00 630.00 7.900 2488.50 7.900 2488.50

6 कापूस 70.00 43000.00 21.10 9073.00 5.00 2150.00 8.050 3461.50 8.050 3461.50

7 मका 70.00 27500.00 14.50 3987.50 2.00 550.00 6.250 1718.75 6.250 1718.75

58585858
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 17171717
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 5                      5                      5                      5                      िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::बजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कं. . . . िलिलिलिल.                                      .                                      .                                      .                                      िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : जालनाजालनाजालनाजालना

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....
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जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 25.00 10875.00 2.00 870.00 11.50 5002.50 11.50 5002.50

2 :वारी 70.00 24500.00 20.00 4900.00 2.00 490.00 9.00 2205.00 9.00 2205.00

3 बाजरी 70.00 20000.00 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.500 1300.00 6.500 1300.00

4 मका 70.00 27500.00 20.00 5500.00 2.00 550.00 9.000 2475.00 9.000 2475.00

5 भईुमूग 70.00 32000.00 22.00 7040.00 2.00 640.00 10.000 3200.000 10.000 3200.000

6 सोयाबीन 70.00 43000.00 28.00 12040.00 2.00 860.00 13.00 5590.00 13.00 5590.00

7 सूयEफूल 70.00 23100.00 20.00 4620.00 2.00 462.00 9.00 2079.00 9.00 2079.00

8 तीळ 70.00 23100.00 22.00 5082.00 2.00 462.00 10.000 2310.000 10.000 2310.000

9 कारळे 70.00 20000.00 10.00 2000.00 2.00 400.00 4.000 800.00 4.000 800.00

10 मूग 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

11 उडीद 70.00 19000.00 24.00 4560.00 2.00 380.00 11.000 2090.00 11.000 2090.00

12 तूर 70.00 31500.00 28.00 8820.00 2.00 630.00 13.000 4095.000 13.000 4095.000

13 कापूस 70.00 43000.00 25.00 10750.00 5.00 2150.00 10.00 4300.00 10.00 4300.00

14 कांदा 70.00 61000.00 15.00 9150.00 5.00 3050.00 5.00 3050.00 5.00 3050.00

59595959
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 18181818
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 3                          3                          3                          3                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                िज@हा मुंबई                                                                िज@हा मुंबई                                                                िज@हा मुंबई                                                                िज@हा : : : : बीडबीडबीडबीड

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 23.00 10005.00 2.00 870.00 10.500 4567.50 10.500 4567.50

2  बाजरी 70.00 20000.00 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.50 1300.00 6.500 1300.00

3  :वारी 70.00 24500.00 15.00 3675.00 2.00 490.00 6.50 1592.50 6.500 1592.50

4 सूयEफूल 70.00 23100.00 15.00 3465.00 2.00 462.00 6.50 1501.50 6.500 1501.50

5 भईुमूग 70.00 32000.00 20.00 6400.00 2.00 640.00 9.000 2880.00 9.000 2880.00

6 तीळ 70.00 23100.00 15.00 3465.00 2.00 462.00 6.50 1501.50 6.500 1501.50

7 कारळे 70.00 20000.00 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.50 1300.00 6.500 1300.00

8  सोयाबीन 70.00 43000.00 21.00 9030.00 2.00 860.00 9.50 4085.00 9.500 4085.00

9 मूग 70.00 19000.00 18.00 3420.00 2.00 380.00 8.000 1520.00 8.000 1520.00

10 उडीद 70.00 19000.00 18.00 3420.00 2.00 380.00 8.000 1520.00 8.000 1520.00

11 तूर 70.00 31500.00 20.00 6300.00 2.00 630.00 9.000 2835.00 9.000 2835.00

12 कापसू 70.00 43000.00 16.00 6880.00 5.00 2150.00 5.50 2365.00 5.500 2365.00

60
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 19191919
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 04                     04                     04                     04                     िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                    िज@हा मुंबई                    िज@हा मुंबई                    िज@हा मुंबई                    िज@हा : : : : लातुरलातुरलातुरलातुर

पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....

अअअअ....7777....



61

जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 15.00 6525.00 2.00 870.00 6.500 2827.50 6.500 2827.50

2 :वारी 70.00 24500.00 18.00 4410.00 2.00 490.00 8.00 1960.00 8.000 1960.00

3 बाजरी 70.00 20000.00 18.00 3600.00 2.00 400.00 8.00 1600.00 8.000 1600.00

61616161
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 20202020
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 1                         1                         1                         1                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                              िज@हा मुंबई                                                              िज@हा मुंबई                                                              िज@हा मुंबई                                                              िज@हा : : : : उ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबाद

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....

3 बाजरी 70.00 20000.00 18.00 3600.00 2.00 400.00 8.00 1600.00 8.000 1600.00

4 भईुमूग 70.00 32000.00 10.00 3200.00 2.00 640.00 4.000 1280.00 4.000 1280.00

5 सोयाबीन 70.00 43000.00 25.00 10750.00 2.00 860.00 11.50 4945.00 11.500 4945.00

6 सूयEफूल 70.00 23100.00 18.00 4158.00 2.00 462.00 8.00 1848.00 8.000 1848.00

7 तीळ 70.00 23100.00 15.00 3465.00 2.00 462.00 6.50 1501.50 6.500 1501.50

8 कारळे 70.00 8000.00 15.00 1200.00 2.00 160.00 6.50 520.00 6.500 520.00

9 मूग 70.00 19000.00 15.00 2850.00 2.00 380.00 6.500 1235.00 6.500 1235.00

10 उडीद 70.00 19000.00 12.50 2375.00 2.00 380.00 5.250 997.50 5.250 997.50

11 तूर 70.00 31500.00 15.00 4725.00 2.00 630.00 6.500 2047.50 6.500 2047.50

12 कापूस 70.00 43000.00 15.00 6450.00 5.00 2150.00 5.00 2150.00 5.000 2150.00

13 मका 70.00 27500.00 15.00 4125.00 2.00 550.00 6.500 1787.50 6.500 1787.50



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता   दर िवमा ह�ता   दर िवमा ह�ता   दर िवमा ह�ता   दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुु ुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तादंुळ) 70.00 43500.00 25.0 10875.00 2.0 870.00 11.5 5002.50 11.5 5002.50

2 :वारी 70.00 24500.00 15.0 3675.00 2.0 490.00 6.5 1592.50 6.5 1592.50

3 सोयाबीन 70.00 43000.00 28.0 12040.00 2.0 860.00 13.0 5590.00 13.0 5590.00

4 तीळ 70.00 23100.00 18.0 4158.00 2.0 462.00 8.0 1848.00 8.0 1848.00

5 मूग 70.00 19000.00 20.0 3800.00 2.0 380.00 9.0 1710.00 9.0 1710.00

6 उडीद 70.00 19000.00 20.0 3800.00 2.0 380.00 9.0 1710.00 9.0 1710.00

7 तूर 70.00 31500.00 18.0 5670.00 2.0 630.00 8.0 2520.00 8.0 2520.00

8 कापसू 70.00 43000.00 15.0 6450.00 5.0 2150.00 5.0 2150.00 5.0 2150.00

62626262
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 21212121
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  2                        2                        2                        2                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                            िज@हा मुंबई                                                                            िज@हा मुंबई                                                                            िज@हा मुंबई                                                                            िज@हा : : : : नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत))))



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 15.0 6525.00 2.0 870.00 6.5 2827.50 6.5 2827.50

2 :वारी 70.00 24500.00 8.0 1960.00 2.0 490.00 3.0 735.00 3.0 735.00

3 बाजरी 70.00 20000.00 10.0 2000.00 2.0 400.00 4.0 800.00 4.0 800.00

4 सोयाबीन 70.00 43000.00 20.0 8600.00 2.0 860.00 9.0 3870.00 9.0 3870.00

5 सूयEफूल 70.00 23100.00 18.0 4158.00 2.0 462.00 8.0 1848.00 8.0 1848.00

6 मूग 70.00 19000.00 29.0 5510.00 2.0 380.00 13.5 2565.00 13.5 2565.00

7 उडीद 70.00 19000.00 22.0 4180.00 2.0 380.00 10.0 1900.00 10.0 1900.00

8 तूर 70.00 31500.00 25.0 7875.00 2.0 630.00 11.5 3622.50 11.5 3622.50

9 कापूस 70.00 43000.00 18.0 7740.00 5.0 2150.00 6.5 2795.00 6.5 2795.00

63636363
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 22222222
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 6                       6                       6                       6                       िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई मुंबई मुंबई मुंबई .                                              .                                              .                                              .                                              िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : परभणीपरभणीपरभणीपरभणी

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता     िवमा ह�ता     िवमा ह�ता     िवमा ह�ता     
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तादंुळ) 70 43500.00 15.00 6525.00 2.0 870.00 6.50 2827.50 6.50 2827.50

2 :वारी 70 24500.00 17.70 4336.50 2.0 490.00 7.85 1923.25 7.85 1923.25

3 सोयाबीन 70 43000.00 17.80 7654.00 2.0 860.00 7.90 3397.00 7.90 3397.00

4 सूयEफूल 70 23100.00 14.30 3303.30 2.0 462.00 6.15 1420.65 6.15 1420.65

5 मूग 70 19000.00 20.10 3819.00 2.0 380.00 9.05 1719.50 9.05 1719.50

6 उडीद 70 19000.00 20.20 3838.00 2.0 380.00 9.10 1729.00 9.10 1729.00

7 तूर 70 31500.00 12.50 3937.50 2.0 630.00 5.25 1653.75 5.25 1653.75

8 कापसू 70 43000.00 14.50 6235.00 5.0 2150.00 4.75 2042.50 4.75 2042.50

64646464
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 23232323
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  5                          5                          5                          5                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  बजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कं. . . . िलिलिलिल.                                                    .                                                    .                                                    .                                                    िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : IहगोलीIहगोलीIहगोलीIहगोली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता  दर िवमा ह�ता  दर िवमा ह�ता  दर िवमा ह�ता  दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता   र�कम िवमा ह�ता   र�कम िवमा ह�ता   र�कम िवमा ह�ता   र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुुुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 :वारी 70.00 24500.00 20.0 4900.00 2.0 490.00 9.0 2205.00 9.0 2205.00

2 भईुमूग 70.00 32000.00 20.0 6400.00 2.0 640.00 9.0 2880.00 9.0 2880.00

3 सोयाबीन 70.00 43000.00 17.0 7310.00 2.0 860.00 7.5 3225.00 7.5 3225.00

4 तीळ 70.00 23100.00 5.0 1155.00 2.0 462.00 1.5 346.50 1.5 346.50

5 मूग 70.00 19000.00 25.0 4750.00 2.0 380.00 11.5 2185.00 11.5 2185.00

6 उडीद 70.00 19000.00 20.0 3800.00 2.0 380.00 9.0 1710.00 9.0 1710.00

7 तूर 70.00 31500.00 15.0 4725.00 2.0 630.00 6.5 2047.50 6.5 2047.50

8 कापूस 70.00 43000.00 20.0 8600.00 5.0 2150.00 7.5 3225.00 7.5 3225.00

9 मका 70.00 27500.00 15.0 4125.00 2.0 550.00 6.5 1787.50 6.5 1787.50

65656565
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 24242424
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 7                           7                           7                           7                           िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                      िज@हा मुंबई                                                      िज@हा मुंबई                                                      िज@हा मुंबई                                                      िज@हा : : : : बुलढाणाबुलढाणाबुलढाणाबुलढाणा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता    र�कम िवमा ह�ता    र�कम िवमा ह�ता    र�कम िवमा ह�ता    र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 :वारी 70 24500.00 15.0 3675.00 2.0 490.00 6.5 1592.50 6.5 1592.50

2 भईुमूग 70 32000.00 25.0 8000.00 2.0 640.00 11.5 3680.00 11.5 3680.00

3 सोयाबीन 70 43000.00 19.0 8170.00 2.0 860.00 8.5 3655.00 8.5 3655.00

4 तीळ 70 23100.00 15.0 3465.00 2.0 462.00 6.5 1501.50 6.5 1501.50

5 मूग 70 19000.00 20.0 3800.00 2.0 380.00 9.0 1710.00 9.0 1710.00

6 उडीद 70 19000.00 20.0 3800.00 2.0 380.00 9.0 1710.00 9.0 1710.00

7 तूर 70 31500.00 20.0 6300.00 2.0 630.00 9.0 2835.00 9.0 2835.00

8 कापसू 70 43000.00 12.0 5160.00 5.0 2150.00 3.5 1505.00 3.5 1505.00

66666666
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 25252525
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 8                        8                        8                        8                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                            िज@हा मुंबई                                                            िज@हा मुंबई                                                            िज@हा मुंबई                                                            िज@हा : : : : अकोलाअकोलाअकोलाअकोला

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�ता
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 15.0 6525.00 2.0 870.00 6.5 2827.50 6.5 2827.50

2 :वारी 70.00 24500.00 15.0 3675.00 2.0 490.00 6.5 1592.50 6.5 1592.50

3 भईुमूग 70.00 32000.00 15.0 4800.00 2.0 640.00 6.5 2080.00 6.5 2080.00

4 सोयाबीन 70.00 43000.00 20.0 8600.00 2.0 860.00 9.0 3870.00 9.0 3870.00

5 तीळ 70.00 23100.00 20.0 4620.00 2.0 462.00 9.0 2079.00 9.0 2079.00

6 मूग 70.00 19000.00 25.0 4750.00 2.0 380.00 11.5 2185.00 11.5 2185.00

7 उडीद 70.00 19000.00 22.0 4180.00 2.0 380.00 10.0 1900.00 10.0 1900.00

8 तूर 70.00 31500.00 25.0 7875.00 2.0 630.00 11.5 3622.50 11.5 3622.50

9 कापूस 70.00 43000.00 10.0 4300.00 5.0 2150.00 2.5 1075.00 2.5 1075.00

67676767
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 26262626
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 6                                  6                                  6                                  6                                  िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                  िज@हा मुंबई                                                                  िज@हा मुंबई                                                                  िज@हा मुंबई                                                                  िज@हा : : : : वािशमवािशमवािशमवािशम

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कमर�कमर�कमर�कम((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 38000.00 20.00 7600.00 2.00 760.00 9.00 3420.00 9.00 3420.00

2 :वारी 70.00 24500.00 20.00 4900.00 2.00 490.00 9.00 2205.00 9.00 2205.00

3 भईुमूग 70.00 32000.00 20.00 6400.00 2.00 640.00 9.00 2880.00 9.00 2880.00

4 सोयाबीन 70.00 38000.00 18.00 6840.00 2.00 760.00 8.00 3040.00 8.00 3040.00

5 तीळ 70.00 23100.00 10.00 2310.00 2.00 462.00 4.00 924.00 4.00 924.00

6 मूग 70.00 19000.00 15.00 2850.00 2.00 380.00 6.50 1235.00 6.50 1235.00

7 उडीद 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

8 तूर 70.00 31500.00 20.00 6300.00 2.00 630.00 9.00 2835.00 9.00 2835.00

9 कापूस 70.00 40000.00 15.00 6000.00 5.00 2000.00 5.00 2000.00 5.00 2000.00

68686868
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 27272727
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 7                          7                          7                          7                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                      िज@हा मुंबई                                                      िज@हा मुंबई                                                      िज@हा मुंबई                                                      िज@हा : : : : अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुुुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 26000.00 5.00 1300.00 2.00 520.00 1.50 390.00 1.50 390.00

2 :वारी 70.00 22000.00 18.00 3960.00 2.00 440.00 8.00 1760.00 8.00 1760.00

3 भईुमूग 70.00 27000.00 25.00 6750.00 2.00 540.00 11.50 3105.00 11.50 3105.00

4 सोयाबीन 70.00 30000.00 19.00 5700.00 2.00 600.00 8.50 2550.00 8.50 2550.00

5 मूग 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

6 उडीद 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

7 तूर 70.00 26000.00 20.00 5200.00 2.00 520.00 9.00 2340.00 9.00 2340.00

8 कापूस 70.00 35000.00 14.00 4900.00 5.00 1750.00 4.50 1575.00 4.50 1575.00

69696969
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 28282828
   समुह 7   समुह 7   समुह 7   समुह 7. :  . :  . :  . :  8                          8                          8                          8                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                               िज@हा मुंबई                                               िज@हा मुंबई                                               िज@हा मुंबई                                               िज@हा : : : : यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�ता
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुुुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 :वारी 70.00 24500.00 20.00 4900.00 2.00 490.00 9.00 2205.00 9.00 2205.00

2 भईुमूग 70.00 32000.00 20.00 6400.00 2.00 640.00 9.00 2880.00 9.00 2880.00

3 सोयाबीन 70.00 43000.00 15.00 6450.00 2.00 860.00 6.50 2795.00 6.50 2795.00

4 तीळ 70.00 23100.00 18.00 4158.00 2.00 462.00 8.00 1848.00 8.00 1848.00

5 मूग 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

6 उडीद 70.00 19000.00 18.00 3420.00 2.00 380.00 8.00 1520.00 8.00 1520.00

7 तूर 70.00 31500.00 18.00 5670.00 2.00 630.00 8.00 2520.00 8.00 2520.00

8 कापूस 70.00 43000.00 14.00 6020.00 5.00 2150.00 4.500 1935.00 4.500 1935.00

70707070
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 29292929
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  1                    1                    1                    1                    िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                         िज@हा मुंबई                                                                         िज@हा मुंबई                                                                         िज@हा मुंबई                                                                         िज@हा : : : : वधOवधOवधOवधO

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�ता
अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 43500.00 8.00 3480.00 2.00 870.00 3.00 1305.00 3.00 1305.00

2 :वारी 70.00 24500.00 8.40 2058.00 2.00 490.00 3.200 784.00 3.200 784.00

3 भईुमूग 70.00 32000.00 18.40 5888.00 2.00 640.00 8.200 2624.000 8.200 2624.000

4 सोयाबीन 70.00 43000.00 16.90 7267.00 2.00 860.00 7.45 3203.50 7.45 3203.50

5 मूग 70.00 19000.00 9.70 1843.00 2.00 380.00 3.85 731.50 3.85 731.50

6 उडीद 70.00 19000.00 9.00 1710.00 2.00 380.00 3.50 665.00 3.50 665.00

7 तूर 70.00 31500.00 22.70 7150.50 2.00 630.00 10.350 3260.250 10.350 3260.250

8 कापूस 70.00 43000.00 15.90 6837.00 5.00 2150.00 5.450 2343.50 5.450 2343.50

71717171
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 30303030
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  5                          5                          5                          5                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : बजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कंबजाज अिलयांFझ जनरल इंशुरFस कं. . . . िलिलिलिल.                           .                           .                           .                           िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�ता
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुुुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70.00 36250.00 5.00 1812.50 2.00 725.00 1.50 543.75 1.50 543.75

2 सोयाबीन 70.00 27500.00 20.00 5500.00 2.00 550.00 9.000 2475.00 9.000 2475.00

72727272
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 31313131
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  1                          1                          1                          1                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                       िज@हा मुंबई                                                                       िज@हा मुंबई                                                                       िज@हा मुंबई                                                                       िज@हा : : : : भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुुुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70.00 36250.00 5.00 1812.50 2.00 725.00 1.50 543.75 1.50 543.75

73737373
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 32323232
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :    . :    . :    . :    1                        1                        1                        1                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                   िज@हा मुंबई                                                                   िज@हा मुंबई                                                                   िज@हा मुंबई                                                                   िज@हा : : : : गPिदयागPिदयागPिदयागPिदया

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दरदरदरदर((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम िवमा ह�ता र�कम 
((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 41250.00 11.00 4537.50 2.00 825.00 4.50 1856.25 4.50 1856.25

2 :वारी 70.00 24500.00 20.00 4900.00 2.00 490.00 9.000 2205.00 9.000 2205.00

3 सोयाबीन 70.00 43000.00 18.00 7740.00 2.00 860.00 8.00 3440.00 8.00 3440.00

4 मूग 70.00 19000.00 20.00 3800.00 2.00 380.00 9.00 1710.00 9.00 1710.00

5 उडीद 70.00 19000.00 18.00 3420.00 2.00 380.00 8.000 1520.00 8.000 1520.00

6 तूर 70.00 31500.00 20.00 6300.00 2.00 630.00 9.00 2835.00 9.00 2835.00

7 कापूस 70.00 43000.00 15.00 6450.00 5.00 2150.00 5.000 2150.00 5.000 2150.00

74747474
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 33333333
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :   . :   . :   . :   1                        1                        1                        1                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई    मुंबई    मुंबई    मुंबई    .                                 .                                 .                                 .                                 िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : चं9पूरचं9पूरचं9पूरचं9पूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त िवमा संरि�त 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
दर दर दर दर ((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर िवमा ह�ता दर 
((((ट�केट�केट�केट�के))))

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम अनुदान र�कम 

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

1 भात (तांदुळ) 70.00 33750.00 5.00 1687.50 2.00 675.00 1.50 506.25 1.50 506.25

2 सोयाबीन 70.00 33250.00 20.00 6650.00 2.00 665.00 9.00 2992.50 9.00 2992.500

3 कापूस 70.00 43000.00 15.00 6450.00 5.00 2150.00 5.000 2150.0000 5.000 2150.0000

75757575
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2019201920192019
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 34343434
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 2                         2                         2                         2                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                                                                         िज@हा मुंबई                                                                         िज@हा मुंबई                                                                         िज@हा मुंबई                                                                         िज@हा : : : : गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFतउंबरठा उCपD पातळीपयEFत)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....
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1 ठाणे 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2 पालघर 29 0 0 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 48
3 रायगड 60 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101

4 र2नािगरी 65 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130

5 3सधुदुग� 39 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74

223 0 0 166 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 393

6 नािशक 47 53 75 32 93 35 0 0 29 78 56 0 46 14 29 587

7 धुळे 6 39 39 5 39 24 0 17 0 17 31 17 39 0 35 308

8 नंदुरबार 25 36 21 0 28 35 0 0 0 28 32 36 0 0 29 270

9 जळगाव 0 86 66 0 80 44 0 86 0 86 86 81 0 0 86 701

78 214 201 37 240 138 0 103 29 209 205 134 85 14 179 1866

10 अहमदनगर 8 0 97 0 86 53 8 8 0 59 15 79 0 0 62 475

11 पुणे 56 22 60 30 73 9 0 0 17 9 5 25 0 0 0 306

12 सोलापूर 19 13 73 0 46 12 76 0 0 40 19 77 0 0 25 400

83 35 230 30 205 74 84 8 17 108 39 181 0 0 87 1181

13 सातारा 51 63 32 21 81 56 0 0 0 23 18 0 0 0 0 345

14 सांगली 24 50 34 0 56 49 0 0 0 31 31 0 0 0 3 278

15 को9हापूर 67 45 0 60 72 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298

142 158 66 81 209 159 0 0 0 54 49 0 0 0 3 921

16 औरंगाबाद 0 19 64 0 45 47 0 0 0 60 24 64 64 10 64 461

17 जालना 0 0 49 0 0 49 0 0 0 48 30 49 0 0 48 273

18 बीड 17 26 63 0 56 63 28 63 19 63 34 63 0 0 63 558

17 45 176 0 101 159 28 63 19 171 88 176 64 10 175 1292

19 लातुर 0 60 0 0 60 60 0 0 0 60 60 60 0 0 6 366

20 उ;मानाबाद 37 36 42 0 42 42 41 42 35 41 42 42 0 0 15 457

21 नांदेड 0 80 0 0 0 80 0 0 0 80 80 80 0 0 78 478

22 परभणी 27 38 30 0 0 38 38 0 0 38 34 38 0 0 38 319

23 3हगोली 30 28 0 0 0 30 11 0 0 30 30 30 0 0 30 219

94 242 72 0 102 250 90 42 35 249 246 250 0 0 167 1839

24 बुलडाणा 0 90 0 0 52 90 0 83 0 90 90 90 0 0 90 675

25 अकोला 0 52 0 0 11 52 0 52 0 52 52 52 0 0 52 375

26 वाशीम 25 46 0 0 16 46 0 23 0 46 46 46 0 0 46 340

27 अमरावती 9 88 0 0 54 90 0 47 0 72 41 90 0 0 90 581

28 यवतमाळ 18 110 0 0 10 110 0 0 0 81 58 110 0 0 110 607

52 386 0 0 143 388 0 205 0 341 287 388 0 0 388 2578

29 वध< 0 47 0 0 12 47 0 2 0 6 5 47 0 0 47 213

30 नागपूर 31 51 0 0 21 68 0 0 0 12 12 63 0 0 58 316

31 भंडारा 40 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66

32 ग=िदया 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

33 चं>पूर 50 20 0 0 0 46 0 0 0 5 5 38 0 0 30 194

34 गडिचरोली 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 52

202 118 0 0 33 189 0 2 0 23 22 148 0 0 145 882

891891891891 1198119811981198 745745745745 314314314314 1033103310331033 1357135713571357 202202202202 423423423423 100100100100 1155115511551155 940940940940 1277127712771277 149149149149 24242424 1144114411441144 10952109521095210952

कोकण िवभागकोकण िवभागकोकण िवभागकोकण िवभाग

नागपूर िवभागनागपूर िवभागनागपूर िवभागनागपूर िवभाग

लातुर िवभागलातुर िवभागलातुर िवभागलातुर िवभाग

अमरावती िवभागअमरावती िवभागअमरावती िवभागअमरावती िवभाग

औरंगाबाद िवभागऔरंगाबाद िवभागऔरंगाबाद िवभागऔरंगाबाद िवभाग

एएएएककककूूूूणणणण    रररराााायययय

को9हापूर िवभागको9हापूर िवभागको9हापूर िवभागको9हापूर िवभाग

पुणे िवभाग

नािशक िवभागनािशक िवभागनािशक िवभागनािशक िवभाग

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा

िपकिनहाय अिधसूिचत मंडळांची सं@यािपकिनहाय अिधसूिचत मंडळांची सं@यािपकिनहाय अिधसूिचत मंडळांची सं@यािपकिनहाय अिधसूिचत मंडळांची सं@या

AधानमंBी पीक िवमा योजनाAधानमंBी पीक िवमा योजनाAधानमंBी पीक िवमा योजनाAधानमंBी पीक िवमा योजना
अिधसूिचत मंडळअिधसूिचत मंडळअिधसूिचत मंडळअिधसूिचत मंडळ////तालुDयांची सं@यातालुDयांची सं@यातालुDयांची सं@यातालुDयांची सं@या, , , , खरीप हंगाम खरीप हंगाम खरीप हंगाम खरीप हंगाम 2019201920192019



भात भात भात भात 
((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ)))) बाजरीबाजरीबाजरीबाजरी तीळतीळतीळतीळ सुय�फुलसुय�फुलसुय�फुलसुय�फुल भुईमूगभुईमूगभुईमूगभुईमूग  सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन कारळेकारळेकारळेकारळे तुरतुरतुरतुर कापुसकापुसकापुसकापुस खखखख. . . . मकामकामकामका खखखख. . . . कांदाकांदाकांदाकांदा एकूणएकूणएकूणएकूण

1 ठाणे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
2 पालघर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
3 र2नािगरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
4 रायगड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
5 3सधुदुग� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
6 नािशक 0 0 0 0 0 3 0 6 0 3 10 22222222
7 धुळे 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5555
8 नंदुरबार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6666
9 जळगांव 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0 17171717

0000 0000 0000 0000 0000 6666 0000 6666 0000 24242424 14141414 50505050
10 अहमदनगर 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 11 17171717
11 पणेु 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 7777
12 सोलापरू 0 0 0 0 0 3 0 2 0 6 11 22222222

0000 0000 0000 0000 1111 6666 0000 2222 0000 11111111 26262626 46464646
13 सातारा 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6666
14 सांगली 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 10101010
15 को9हापरू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000

0000 0000 0000 0000 0000 1111 0000 1111 0000 9999 5555 16161616
16 औरंगाबाद 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 7777
17 जालना 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6666
18 बीड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20202020

0000 0000 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 17171717 15151515 33333333
19 लातूर 10 10 8 10 0 8 0 6 0 0 52525252
20 उ;मानाबाद 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 9999
21 नांदेड 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32323232
22 परभणी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
23 3हगोली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000

26262626 10101010 24242424 10101010 0000 0000 8888 0000 7777 8888 0000 93939393
24 बलुडाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12121212
25 अकोला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
26 वाशीम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
27 अमरावती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
28 यवतमाळ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 12121212 0000 12121212
29 वध< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
30 नागपरू 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2222
31 भंडारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
32 ग=िदया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
33 चं>परू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
34 गडिचरोली 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1111

0000 0000 0000 0000 0000 1111 0000 1111 1111 0000 0000 3333

26262626 10101010 24242424 10101010 1111 15151515 8888 10101010 8888 81818181 60606060 253253253253

AधानमंBी पीक िवमा योजनाAधानमंBी पीक िवमा योजनाAधानमंBी पीक िवमा योजनाAधानमंBी पीक िवमा योजना
अिधसूिचत तालुDयांची सं@याअिधसूिचत तालुDयांची सं@याअिधसूिचत तालुDयांची सं@याअिधसूिचत तालुDयांची सं@या, , , , खरीप खरीप खरीप खरीप 2019201920192019

अअअअ. . . . ????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा
िपकिनहाय अिधसूिचत तालुDयांची सं@यािपकिनहाय अिधसूिचत तालुDयांची सं@यािपकिनहाय अिधसूिचत तालुDयांची सं@यािपकिनहाय अिधसूिचत तालुDयांची सं@या

अमरावती िवभागअमरावती िवभागअमरावती िवभागअमरावती िवभाग

नागपूर िवभागनागपूर िवभागनागपूर िवभागनागपूर िवभाग
 एकूण िपकिनहाय अिधसूिचत  एकूण िपकिनहाय अिधसूिचत  एकूण िपकिनहाय अिधसूिचत  एकूण िपकिनहाय अिधसूिचत 

 तालुDयांची सं@या तालुDयांची सं@या तालुDयांची सं@या तालुDयांची सं@या

कोकण िवभागकोकण िवभागकोकण िवभागकोकण िवभाग

नािशक िवभागनािशक िवभागनािशक िवभागनािशक िवभाग

पुणे िवभागपुणे िवभागपुणे िवभागपुणे िवभाग

को9हापूर िवभागको9हापूर िवभागको9हापूर िवभागको9हापूर िवभाग

औरंगाबाद िवभागऔरंगाबाद िवभागऔरंगाबाद िवभागऔरंगाबाद िवभाग

लातूर िवभागलातूर िवभागलातूर िवभागलातूर िवभाग



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ

1111 ठाणेठाणेठाणेठाणे 2222 पालघरपालघरपालघरपालघर
1 ठाणे 1 ठाणे +} 1 वसई 1 वसई +}

2 मंुIा +} 2 िवरार }
3 दिहसर  } 3 आगाशी

4 िनम�ळ
4 बालकुम +} 5 मांडवी
5 भाईंदर  } 6 मािणकपूर

2 क9याण 6 क9याण - 1 +} 2 वाडा 7 वाडा
7 क9याण - 2 +} 8 कुडूस
8 ठाकूलK } 9 कंचाड

10 कोने
9 नडगाव +}

10 िटटवाला  } 3 डहाणू 11 डहाणू
12 3चचणी

3 मुरबाड 11 मुरबाड 13 म9याण
12 धसई 14 कासा
13 सरळगांव

15 सायवन
14 Mयाहाडी
15 देहेरी 4 पालघर 16 पालघर

17 मनोर

4 िभवडंी 16 िभवडंी - 1 +} 18 तारापूर
17 िभवडंी - 2  } 19 बोईसर

18 आनगाव 20 सफाळा
19 पडघा

21 आगरवाडी
20 िदघाशी

5 जNहार 22 जNहार
21 खारबांव 23 साखरशेत

5 अंबरनाथ 22 कंुभालK +}
23 अंबरनाथ  } 6 िव?मगड 24 िव?मगढ

24 गोरेगाव +} 25 तलवाडा
25 बदलापूर  }

7 मोखाडा 26 मोखाडा
6 शहापूर 26 शहापूर

27 िकMहवली 27 खोडाळा

28 वा3शद 8 तलासरी 28 तलासरी
29 झरी

29 खडK
30 डोळखांब

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

3333 रायगडरायगडरायगडरायगड 3333 रायगडरायगडरायगडरायगड
1 अिलबाग 1 अिलबाग 8 माणगाव 34 माणगाव

2 िकहीम 35 इंदापूर
3 पोयनाड 36 गोरेगाव

4 सारळ 37 लोणेरे
5 चरी 38 िनजामपरू
6 चौल
7 रामराज 9 तळा 39 तळा

40 मेढा
2 खालापूर 8 खोपोली

9 वावोशी 10 रोहा 41 रोहा
42 चणेरे

10 चौक
43 कोलाड

3 उरण 11 उरण 44 नागोठणे
12 कोAोली
13 जासई 11 पोलादपरू 45 पोलादपरू

46 वाकण
4 सुधागड 14 पाली

15 अतोणे 47 क=ढवी

16 जांभळूपाडा 12 मुTड 48 मुTड
49 नांदगाव

5 पेण 17 पेण
18 कामालK 50 बोलK
19 हमरापूर

13 Uीवध�न 51 Uीवध�न
20 वाशी 52 वाळवटी
21 कासु

53 बोलK पंचतन
6 महाड 22 महाड

23 तुडील 14 Vहसळा 54 Vहसळा
24 करंजाडी 55 खामगाव

25 िबरवाडी 15 कज�त 56 कज�त
26 खरवली 57 नेरळ
27 नाते

58 कडाव
7 पनवले 28 पनवले 59 कशेळे

29 ओवळे 60 कळंब
30 पोयंजे
31 कन<ळा
32 मोरबे
33 तळोजे



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

4444 र2नािगरीर2नािगरीर2नािगरीर2नािगरी 4444 र2नािगरीर2नािगरीर2नािगरीर2नािगरी
1 िचपळूण 1 िचपळूण 6 र2नािगरी 35 जयगड

2 खडK 36 फणसोप
3 माग�ताVहाणे 37 कोतवडे

38 मालगुंड
4 रामपूर
5 वहाळ 39 तरवळ

40 पाली
6 सावडX
7 आसडX 7 संगमेYर 41 कडवई
8 कळकवणे 42 माखजण
9 िशरगाव 43 मुरडव

2 दापोली 10 दापोली 44 फणसवणे
11 बुरोडी 45 अंगवली
12 दाभोळ
13 आंजलX 46 कोडगाव

47 देवडे
14 वाकवली 48 देवTख
15 पालगड 49 तुळसणी
16 वळेवी

50 माभळे
3 खेड 17 खेड 51 फंुगूस

18 िशरशी 52 तयX

19 आंबवली 8 राजापूर 53 राजापूर
20 कुळवडंी 54 सौदळ
21 भरणे 55 क=डव ेतफX  सौदळ

22 लवले 56 जैतापूर
23 धामणंद 57 कंुभवडे

58 नाते
4 गुहागर 24 गुहागर

25 तळवली 59 ओनी
26 पाटपMहाळे 60 पाचळ

27 आबलोली 9 लांजा 61 लांजा
28 हेदवी 62 भांबेड

5 मंडणगड 29 मंडणगड 63 पुनस
64 साटवली

30 VहाAळ 65 वीलवडे
31 देNहारे

5555 3सधूदूग�3सधूदूग�3सधूदूग�3सधूदूग�
6 र2नािगरी 32 र2नािगरी 1 देवगड 1 देवगड

33 खेडशी 2 िमठबांव
34 पावस 3 िशरगाव

4 पडेल
5 पाटगाव
6 बापडX



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

5555 3सधूदूग�3सधूदूग�3सधूदूग�3सधूदूग� 6666 नािशकनािशकनािशकनािशक
2 मालवण 7 मालवण 1 बागलाण 3 िवरगाव

8 आंबेरी 4 डांगसौदाणे
9 प[डूर 5 जायखेडा

10 आचरे 6 ताहाराबाद
7 मु9हेर

11 मसूरे
12 Uावण 2 कळवण 8 अभोणा
13 पोईप 9 कनाशी

10 दळवट
3 सावतंवाडी 14 सावतंवाडी 11 मोकभणगी

15 आजगाव 12 नवीबेज

16 आंबोली 3 सुरगाणा 13 सुरगाणा
17 बांदा 14 बोरगाव
18 मंडूरा 15 उंबरठाण

16 बा\हे
4 दोडामाग� 19 तळकट 17 मानखेड

20 भेडशी
4 नािशक 18 नािशक +}

5 व[गुल< 21 व[गूल< 19 देवळाली  }
22 िशरोडा
23 Vहापण 20 माडसांगवी +}
24 वतेोरे 21 आडगाव +}

22 मखमलाबाद }

6 कणकवली 25 कणकवली 23 सातपूर +}
26 वागदे 24 पाथडK +}
27 फ=डा 25 िगरनारे }
28 तळेरे
29 नांदगाव 5 ]यंबकेYर 26 ]यंबकेYर
30 सांगवे 27 वळंूेजे

28 हरसूल
8 कुडाळ 31 कुडाळ

32 3पगळी 6 3दडोरी 29 3दडोरी
33 वालावल 30 मोहाडी
34 कडावल 31 कसबेवणी
35 कसाल 32 वरखेड
36 माणगाव 33 उमराळे

34 ननाशी
9 वभैववाडी 37 वभैववाडी 35 कोश^बे

38 येडगाव
39 भईूबावाडा 7 ईगतपूरी 36 ईगतपूरी

37 ताकेड (बु.)
6666 नािशकनािशकनािशकनािशक 38 घोटी
1 बागलाण 1 बागलाण

2 IाVहणगाव



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

6666 नािशकनािशकनािशकनािशक 8888 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार
7 ईगतपूरी 39 नांदगाव (बु.) 6 अDकलकुवा 23 मोलगी +}

40 वाडीव\हे 24 डांब +}
41 धारगाव 25 वडफली  }

8  पेठ 42  पेठ 9999 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
43  जोगमोडी 1 अकोले 1 अकोले
44  कोहोर 2 समशेरपूर

3 वीरगांव
9 िस_र 45 पांडूलK +} 4 राजूर

46 डुबेरे +} 5 साकीरवाडी
47 नांदूर शीगोटे } 6 श[डी

7 कोतुळ
7777 धुळेधुळेधुळेधुळे 8 IाVहणवाडा
1 सा?ी 1 िनजामपूर +}

2 IाVहणवले  } 10101010 पुणेपुणेपुणेपुणे
1 हवलेी 1 खेडिशवापूर +}

3 3पपळनेर +} 2 खडकवासला +}
4 कुडाशी +} 3 कोथTड }
5 उमरपाटा +}
6 दहीवले } 4 3चचवड +}

5 कळस +}
8888 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार 6 भोसरी +}
1 नंदुरबार 1 धानोरा +} 7 वाघोली }

2 आ`टे }
8 उTळीकांचन +}

2 नवापूर 3 नवापूर 9 थेऊर }
4 नवागाव
5 खांडबारा 2 मुळशी 10 पौड
6 3चचपाडा 11 िपरंगूट
7 िवसरवाडी 12 माले

13 मुठे
3 शहादा 8 Vहसावद +} 14 घोटावडे

9 IाVहणपूरी +} 15 थेरगाव
10 असलोद +}
11 मंदाणा } 3 भोर 16 भेार

17 भोलावडे
4 तळोदा 12 तळोदा +} 18  आंबवडे

13 बोरद +} 19 संगमनेर
14 Aतापपूर  } 20 िनघूडघर

21  नसरापुर
15 सोमावल (बु.) 22 वळूे

23 िककवी
5 अ?ाणी 16 रोशमाळ +}

17 चलुवड +}
18 खंुटामोडी +}
19 तोरणमाळ }

6 अDकलकुवा 20 अDकलकुवा +}
21 खापर +}
22 मोरंबा }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

10101010 पुणेपुणेपुणेपुणे 11111111 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
4 मावळ 24 लोणावळा 2 बाशK 7 बाशK +}

25 काल< 8 खांडवी +}
26 खडकाळा 9 आगलगाव +}
27 तळेगाव (दा.) 10 पांगरी }
28 काळे कॉलनी
29 िशवणे 3 अDकलकोट 11 अDकलकोट +}
30 वडगाव मावळ 12 जेऊर +}

13 तडवळ +}
5 व9ेहे 31 व9ेहे 14 करजगी +}

32 व^झर 15 दुधनी +}
33 आंबवणे 16 मैदगK }
34 पानशेत

17 वागदरी +}
6 खेड 35 राजगुTनगर 18 चपळगाव +}

36 कMहेरसर 19 िकणी }
37 वाडा
38 कुडे (बु.) 12121212 सातारासातारासातारासातारा
39 कडूस 1 सातारा 1 सातारा
40 पाईट 2 खेड
41 चाकण 3 वयX
42 3पपळगाव 4 कcहेर
43 आळंदी 5 श[>े

6  कोडोली
7 आंबेगाव 44 घोडेगाव

45 आंबेगाव 7 नागठाणे
46 कळंब 8 आंबवडे

9 दहीवड
8 पुरंदर 47 सासवड +} 10 परळी

48 राजेवाडी  }
11 वडूथ

49 िभवडी 12 तासगाव
13 अपिशगे

50 वा9हा +}
51  प3रचे  } 2 जावळी (मेढा) 14 जावळी (मेढा)

15 आनेवाडी
9  जु�नर 52  जु_र +} 16 कुडाळ

53  राजुर +} 17 बामणोली
54  आपटाळे } 18 केळघर

19 करहर
55  ओतुर +}
56  3डगोरे } 3 पाटण 20 पाटण

21 Vहावशी
11111111 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 22 म9हारपेठ
1 द. सोलापूर 1 बोरामणी +}

2 मु;ती +} 23 मरळी
3 वळसंग +} 24 चाफळ
4 मं>ुप +}
5 3वचरू +} 25 हेळवाक
6 3नबगK }

26  मोरिगरी



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

12121212 सातारासातारासातारासातारा 13131313 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली
3 पाटण 27  येराड 3 पलूस 13 भीलवडी +}

14 अंकलखोप +}
28 ढेबेवाडी 15 पलूस +}
29 तळमावले 16 कंुडल }
30 कुठरे

4 कडेगाव 17 वांगी +}
31 तारळे 18 3चचणी }
32  आवडX

5 िशराळा 19 िशराळा
4 कराड 33 कराड 20 मांगले

34 उंIज 21 सागाव
35 इंदोली 22 िशरसी
36 सुपने

23 चरण आरळा
37 मसूर
38 कवठे 24 कोकTड
39 कोपडX हवलेी
40 सैदापूर 14141414 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर

1 हातकणंगले 1 हातकणंगले
41 शेणोली 2 कबनूर
42 कोळे 3 हेलX
43 उंडाळे 4 हूपरी
44 काले 5 Tई
45 मलकापूर
46  येळगाव 6 वडगाव

7 वाठार त. वडगाव
5 वाई 47 पसरणी

48 पाचवड 2 पMहाळा 8 पMहाळा
49 धोम 9 वाडी - र2नािगरी
50 वाई 10 कोडोली

6 महाबळेYर 51 तापोळा 11 कळे
12 पडळ

13131313 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली 13 बाजार भोगाव
1 वाळवा 1 वाळवा +} 14 कोतोली

2 आ`टा +}
3 कोरेगाव +} 3 शाहूवाडी
4 ई;लामपूर +} 15 बांबवडे
5 पेठ +} 16 करंजफेण
6 कामेरी }

17 मलकापूर
7 कासेगाव +}
8 भात (तांदुळ)वाडी +} 18  भेडसगाव
9 िचकूडX +} 19  सdड

10 ताकारी +} 20 आंबा
11 बहे }

4 राधानगरी 21 राधानगरी
2 तासगाव 12 येळावी 22 सरवडे



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

14141414 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर 14141414 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर
4 राधानगरी 23 कसबा तारळे 10 आजरा 58 आजरा

24 आवळी (बु.) 59 गवसे

25 राशीवडे (बु.) 60 मलीeे
26 कसबा वाळवे

61 उfरू
5 गगनबावडा 27 गगनबावडा

28 साळवण 11 चदंगड 62 चदंगड

6 करवीर 29 कसबा बावडा 63 नांगनवाडी
30 िनगव े(बु.) 64 माणगाव
31 मुड3शगी

65 कोवाड
32 सांगTळ
33 िशरोली दुमाला 66 तुरकेवाडी
34 बीड

67 हेरे
35 बाल^गे

15151515 बीडबीडबीडबीड
36 हळदी 1 अंबाजोगाई 1 अंबाजोगाई +}
37 इसपूलK 2 लाखंडी सावरगाव +}
38 कणेरी 3 पाटोदा (म.) }

7 कागल 39 कागल
40 िसgदनेलK 4 घाटनांदुर +}
41 केनवडे 5 बद<पूर }
42 िब>ी

2 केज 6 केज +}
43 कापशी 7 युसुफ वडगाव +}
44 खडकेवाडा 8 बनसारोळा }
45 मुरगूड

9 होळ
8 गड3हhलज 46 गड3हhलज

47 कडगाव 10 हनुमंत 3पपरी +}
48 दंुडगे 11 नांदुरघाट }
49 हलकणK
50 कसबानूल 12 िवडा

51 महागाव 3 परळी 13 परळी +}
52 नेसरी 14 धम<पूरी }

9 भदुरगड 53 गारगोटी 15 िसरसाळा +}
54 3पपळगाव 16 नागापूर +}

17 3पपळगाव गाडे }
55 कडगाव 16161616 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद

1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) +}
56 कुर 2 उ;मानाबाद (eा.) }
57 करडवाडी



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

16161616 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 17171717 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी
1 उ;मानाबाद 3 ब[बळी +} 1 परभणी 1 परभणी +}

4 काशेगाव +} 2 पेडगाव +}
5 पाडोळी } 3 जांब +}

4 झरी }
2 तुळजापूर 6 तुळजापूर +}

7 सलगरा +} 5 3शगणापूर +}
8 सावरगाव +} 6 दैठणा +}
9 मंगTळ +} 7 3पगळी }

10 इटकळ }
2 गंगाखेड 8 गंगाखेड +}

11 जळकोट +} 9 महातपूरी +}
12 नळदुग� } 10 माखणी +}

11 राणी सावरगाव }
3 परांडा 13 परांडा +}

14 आसू +} 3 सोनपेठ 12 सोनपेठ +}
15 जवळा } 13 आवळगाव }

4 भमु 16 मानकेYर +} 4 पालम 14 पालम +}
17 भमू +} 15 चाटोरी +}
18 वालवड +} 16 बनवस }
19 आंबी +}
20 ईट } 5 3जतूर 17 3जतूर +}

18 सांगवी  (Vहा.) +}
5 वाशी 21 वाशी +} 19 बामणी  (बु.) +}

22 तेरखेडा +} 20 आडगाव (बु.) }
23 पारगाव }

21 बोरी +}
6 कळंब 24 कळंब +} 22 चारठाणा }

25 इटकूर +}
26 येरमाळा } 6 पुण< 23 पुण< +}

24 ताडकळस +}
27 मोहा 25 िलमला }

28 िशरढोण +} 26 कातनेYर +}
29 गो3वदपूर } 27 चडुावा }

7 उमरगा 30 उमरगा +} 18181818 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
31 डा3ळब +} 1 3हगोली 1 3हगोली +}
32 नारंगवाडी +} 2 खंबाळा +}
33 मुळज +} 3 नसK }
34 मुTम }

4 बासंबा +}
8 लोहारा 35 लोहारा +} 5 िदeस कराळे +}

36 माकणी +} 6 माळहीवरा +}
37 जेवळी } 7 िसरसम (बु.) }

2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.) +}
9 येहळेगाव }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

18181818 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली 19191919 वािशमवािशमवािशमवािशम
2 औंढा (ना.) 10 जवळा बाजार +} 3 मालेगाव 18 मालेगाव +}

11 साळणा } 19 करंजी +}
20 िकMहीराजा +}

3 सेनगाव 12 सेनगाव +} 21 जऊळका }
13 गोरेगाव }

22 िशरपूर +}
14 आजेगाव +} 23 मेडशी +}
15 पान कMहेरगाव +} 24 मंुगळा +}
16 साखरा +} 25 चांडस }
17 हfा }

20202020 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी +} 1 धारणी 1 धारणी +}

19 वाकोडी +} 2 हिरसाल }
20 नांदापूर }

3 धुलघाट +}
21 आखाडा बाळापूर +} 4 सावलीखेडा +}
22 डेांगरकडा +} 5  सा>ावाडी }
23 वारंगा फाटा }

2 िचखलदरा 6 िचखलदरा
5 वसमत 24 बसमत +}

25 अंबा +} 7 सेमाडेाह +}
26 हयातनगर +} 8 ट[भरू सोडा +}
27 िगरगाव } 9 चणुK }

28 हiा +} 21212121 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
29 ट[भणुK +} 1 पुसद 1 पुसद +}
30 कुTंदा } 2 वTड +}

3 जांब बाजार +}
19191919 वािशमवािशमवािशमवािशम 4 IाVहणगाव }
1 वािशम 1 वािशम +}

2 पाडK टाकमोर +} 5 खंडाळा +}
3 पाडK आसरा +} 6 बेलोरा (खु.) +}
4 क=डाळा झांबरे } 7 श[बाळ 3पपरी +}

8 गौळ (खु.) +}
5 अन3शग +} 9  बोरी खु }
6 वाल< +}
7 नागठाणा +} 2 उमरखेड 10 उमरखेड +}
8 केकतउमरा +} 11 मुळावा +}
9 राजगाव } 12 िवडूळ }

2 िरसोड 10 िरसोड +} 13 िबटरगाव +}
11 कवठा (खु.) +} 14 दराटी +}
12 गोवध�न +} 15 ढाणकी +}
13 केनवड } 16 चातारी +}

17  कुपटी +}
14 भरजहांगीर +} 18  3नगणुर }
15 मोप +}
16 वाकद +}
17 िरठद }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

22222222 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर 23232323 भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा
1 कामठी 1 कामठी 1 भंडारा 1 भंडारा

2 कोराडी 2 बेला

3 वडोदा 3 शहापूर
4 िदघोरी

4 धारगाव
5 खमारी

2 रामटेक 5 रामटेक 6 पहेला

6 नगरधन 7  खोकराला
7 मुसेवाडी

2 मोहाडी 8 मोहाडी
8 देवलापार 9 वरठी

10 आंधळगाव
3 पारिशवणी 9 पारिशवणी 11 कां>ी

10 नवगेाव खैरी 12 कMहाळगाव
13 करडी
14  पालोरा

11 कMहान
12 आमडी 3 तुमसर 15 तुमसर

16 मीटेवाणी
4 मौदा 13 मौदा 17 गर< (बघेडा)

14 धानला 18 नाकाड=गरी
15 खात 19 िसहोरा
16 क=दाम[ढी 20  देNहाडी

17 िनमखेडा 4 पवणी 21 पवणी
18 चाचरे 22 आमगाव

23 आसगाव
5 उमरेड 19 उमरेड 24 अjाळ

20 हेवती 25 क=ढा
21 पाचगाव 26 3चचाळा

27  सावरला
6 िभवापूर 22 िभवापूर

23 कारगाव 5 साकोली 28 साकोली
24 मालेवाडा 29 सानगडी
25 नांद 30 एकोडी

7 कुही 26 कुही 6 लाखणी 31 लाखणी
27 राजोला 32 3पपळगाव
28 िततूर 33 पालांदुर

34 पोहरा
29 वलेतूर 35  मुरमाडीतुप
30 मांढळ
31 पचखेडी 7 लाखांदुर 36 लाखांदुर

37 िवरली (बु.)
38 बारNहा
39 मासळ
40  भागडा



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

24242424 ग=िदयाग=िदयाग=िदयाग=िदया 24242424 ग=िदयाग=िदयाग=िदयाग=िदया
1 ग=िदया 1 ग=िदया +} 8 देवरी 37 देवरी

2 खमारी } 38 मुkा
3 दासगाव 39  3सदीिबरी
4 रतनारा 40 3चचगड
5 गंगाझरी 41  कोकोडी
6 रावणवाडी
7 कामठा 25252525 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
8  कुडवा 1 च>ंपूर 1 च>ंपूर - 1

2 पाडोळी
2 गोरेगाव 9 गोरेगाव 3 घुhघुस

10 कु\हाडी
2 बkारपूर 4 बkारपूर

11 मोहाडी
12  ितkी 3 मुल 5 मुल

6 िचखली
3 सालेकसा 13 सालेकसा

14 साखरीटोला 7 ब[बाळ
15 कावरबांध
16  आमगाव खु. 4 ग=ड3पपरी 8 ग=ड3पपरी

4 ितरोडा 17 ितरोडा 9 धाबा
18 ठाणेगाव

5 पोभणू< 10 पोभणू<
19 परसवाडा

6 वरोरा 11 वरोरा
20 बडेगाव 12 मांढळी

13 िचखली
21 मंुडीकोटा

14 ट[भडू<
5 आमगाव 22 आमगाव 15 खांबाडा

23 ठाणा
16 शेगाव

24 कiीपार
7 भ>ावती 17 भ>ावती

25 ितगाव 18 घोडपेठ

6 अजू�नी मोरगाव 26 अजू�नी मोरगाव 19 चदंनखेडा
27 ब=डगाव देवी 20 मुधोली
28 केशोरी
29 महागाव 21 मांगली (रै.)
30 नवगेाव बांध
31  गोठणगाव 22 नंदोरी

7 सडक अजू�नी 32 सडक अजू�नी 8 िचमूर 23 िचमूर
33  श[डा 24 मासाळ (बु.)
34 सlदड
35  कोसमत=डी 25 खडसंगी
36 डNवा

26 नेरी



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

25252525 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर 26262626 गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली
8 िचमूर 27 िभसी 2 कुरखेडा 5 कुरखेडा

28 जांभळूघाट 6 कढोली

29 शंकरपूर 7 पुराडा

9 IVहपूरी 30 IVहपूरी 3 कोरची 8 बडेगाव
31 चौगाण 9 कोटगूल (रै.)

32 अ. नवरगाव 10 कोरची

33 गांगलवाडी 4 वडसा 11 देसाईगंज
34 म[डकी 12 शंकरपूर

10 नागिभड 35 नागभीड 5 आरमोरी 13 आरमोरी
36 िमडाळा

14 देऊळगाव
37 तळोदी बाळापूर

15 वरैागड
38 िकरमीटी 16 िपसे वडध

11 3सदेवाही 39 3सदेवाही 6 चामोशK 17 चामोशK
40 मोहाडी (नळे)

18 कुनघडा
41 नवरगाव

19 घोट
12 राजूरा 42 राजूरा 20 येनापूर

43 िवTर (;टे.) 21 आ`टी

13 कोरपना 44 गडचांदुर 7 मुलचरेा 22 मुलचरेा
45 कोरपना

8 िसर=चा 23 िसर=चा
14 सावली 46 सावली 24 IाVहणी

25 पेटीपाका
47 पाथरी
48 Nयाहाड (खु.) 26 असरkी

15 िजवती 49 िजवती 9 भामरागड 27 भामरागड
50 पाटण 28 ताडगाव

26262626 गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली 10 अहेरी 29 अहेरी
1 गडिचरोली 1 गडिचरोली 30 आkापली

2 पोल<
31 िजमलगटटा

3 IाVहणी
32 पेरीिमली

4 येवली



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालु अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - भात भात भात भात ((((तांदुळतांदुळतांदुळतांदुळ))))

26262626 गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली 26262626 गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली
11 ईटापkी 33 ईटापkी 12 धानोरा 37 धानोरा

34 कसनसूर 38 चातगाव
35 जारवडंी 39 प[ढरी

36 गiा 40 मुTमगाव

891891891891

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....???? तालुकातालुकातालुकातालुका
1 लातुर 4 िबलोली
2 रेणापुर 5 धम<बाद
3 अहमदपूर 6 नायगाव
4 उदगीर 7 मुखेड
5 औंसा 8 कंधार
6 जळकोट 9 लोहा
7 देवणी 10 हादगाव
8 चाकूर 11 िहमायतनगर
9 िनलंगा 12 भोकर

10 िशTर अनंतपाळ 13 उमरी
1 नांदेड 14 देगलुर
2 अध<पूर 15 िकनवट
3 मुदखेड 16 माहुर

26262626

1111 लातुरलातुरलातुरलातुर

एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके ::::

तालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचना
एकूण अिधसुिचत एकूण अिधसुिचत एकूण अिधसुिचत एकूण अिधसुिचत 

2222 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड

2222 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ

1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 1111 नािशकनािशकनािशकनािशक
1 मालेगाव 1 कळवाडी +} 7 िनफाड 37 3पपळगाव बसवतं +}

2 झोडगा  } 38 ओझर +}
39 रानवड }

3 करंजगNहाण +}
4 वडनेर  } 40 लासलगाव +}

41 देवगाव +}
2 बागलाण 5 बागलाण (सटाणा) +} 42 नांदुर (म.)  }

6 IाVहणगाव +}
7 िवरगाव +} 8 येवला 43 येवला +}
8 डांगसौदाने +} 44 सावरगाव +}
9 नामपूर +} 45 पाटोदा +}

10 जायखेडा +} 46 जळगाव नेऊर +}
11 ताहाराबाद +} 47 अंदरसूल +}
12 मु9हेर } 48 नगरसूल }

3 कळवण 13 कळवण +} 9 चांदवड 49 चांदवड +}
14 अभोणा +} 50 वडनेर भैरव +}
15 कनाशी +} 51 वडाळी भोई +}
16 दळवट +} 52 िदघवड +}
17 मोकभणगी +} 53 रायपूर  }
18 नवीबेज }

2222 धुळेधुळेधुळेधुळे
4 देवळा 19 देवळा +} 1 धुळे 1 धुळे (शहर) +}

20 लोहणेर +} 2 िशTड +}
21 उमराणे } 3 बोरकंुड  }

5 सुरगाणा 22 सुरगाणा +} 4 आवK +}
23 बोरगाव +} 5 सोनगीर +}
24 उंबरठाण +} 6 नगांव (बु.)  }
25 बा\हे +}
26 मानखेड } 7 फागणे +}

8 मुकटी  }
6 3दडोरी 27 3दडोरी +}

28 मोहाडी +} 9 धुळे (eा.) +}
29 कसबेवणी +} 10 कुसुंबा +}
30 वरखेडा +} 11 नेर (म.) +}
31 उमराळे +} 12 लामकानी  }
32 ननाशी +}
33 कोश^बे } 2 सा?ी 13 सा?ी +}

14 कासारे +}
7 िनफाड 34 िनफाड +} 15 Vहसदी (Aा.) +}

35 चांदोरी +} 16 दुसाने  }
36 सायखेडा }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

2222 धुळेधुळेधुळेधुळे 3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार
2 सा?ी 17 िनजामपूर +} 3 शहादा 13 शहादा +}

18 IाVहणवले  } 14 मोहीदेत\हा +}
15 Vहसावद +}

19 3पपळनेर +} 16 IाVहणपूरी  }
20 कुडाशी +}
21 उमरपाटा +} 17 सारंगखेडा +}
22 दहीवले  } 18 Aकाशा  }

3 िशरपूर 23 िशरपूर +} 19 वडाळी +}
24 बोराडी  } 20 असलोद +}

21 मंदाणा +}
25 आथX +} 22 कळसाडी }
26 जवखेडे +}
27 होळनांथे  } 4 तळोदा 23 तळोदा

28 थाळनेर +} 24 बोरड +}
29 सांगवी  } 25 Aतापपूर  }

4 3शदखेडा 30 3शदखेडा +} 26 सोमावल (बु.)
31 िचमठाणे +}
32 शेवाळे  } 5 आ?ाणी 27 रोशमाळ +}

28 चुलवड  }
33 खलाणे +}
34 नरडाणे  } 29 खंुटामोडी +}

30 तोरणमाळ  }
35 बेटावद +}
36 वषK  } 6 अDकलकूवा 31 अDकलकूवा +}

32 खापर +}
37 द=डाईचा +} 33 मोरंबा  }
38 िवखरण +}
39 िवरदेल  } 34 मोलगी +}

35 दाब +}
3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार 36 वडफळी  }
1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}

2 रनाळे +} 4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव
3 मांडळ  } 1 जळगाव 1 जळगाव +}

2 Vहसावद  }
4 ख=डामाळी +}
5 कोरीट  } 3 भोकर +}

4 3पपराळा +}
6 धानोरा +} 5 निशराबाद +}
7 आ`टे  } 6 असोदा }

2 नवापूर 8 नवापूर +} 2 भसुावळ 7 भसुावळ +}
9 नवागाव  } 8 कु\हे +}

9 वरणगाव +}
10 खांडबारा +} 10 3पपळगाव (ख.) }
11 3चचपाडा +}
12 िवसरवाडी  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव 4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव
3 बोदवड 11 बोदवड +} 9 एरंडोल 46 एरंडोल +}

12 नाडगाव +} 47 र^गणगाव +}
13 करंजी  } 48 कासोदा +}

49 उतराण (गृह)  }
4 यावल 14 यावल +}

15 भालोद +} 10 धरणगाव 50 धरणगाव +}
16 बामणोद +} 51 साळवा +}
17 फैजपूर  } 52 सोनवद +}

53 3पपरी +}
18 साकळी +} 54 पाळधी +}
19 िकनगाव  } 55 चांदसर  }

5 रावरे 20 रावरे +} 11 पारोळा 56 पारोळा +}
21 खानापूर  } 57 बहादरपूर +}

58 शेळावे  }
22 िखरोदा +}
23 3नभोरा (बु.) +} 59 तामसवाडी +}
24 िखडK +} 60 चोरवड  }
25 ऐनपूर +}
26 सावदा  } 12 चाळीसगाव 61 चाळीसगाव +}

62 खडकी +}
6 मुDताईनगर 27 मुDताईनगर 63 हातले  }

28 अंतुलK +} 64 मेहूणबारे +}
29 कु\हा +} 65 बहाळ  }
30 घोडसगाव  }

66 तळेगाव +}
7 अमळनेर 31 अमळनेर +} 67 िशरसगाव  }

32 िशTड  }
13 जामनेर 68 जामनेर +}

33 नगाव +} 69 नेरी +}
34 पाटोदा  } 70 मालदाभाडी  }

35 अमळगाव +} 71 पहूर +}
36 मारवाड +} 72 श[दुणK +}
37 भरवस +} 73 त=डापूर  }
38 वावडे  }

74 फfपूेर +}
8 चोपडा 39 चोपडा +} 75 वाकडी  }

40 हातेड +}
41 लासूर } 14 पाचोरा 76 पाचोरा +}

77 नगरदेवळा +}
42 अडावद +} 78 गाळण  }
43 धानोरा (Aा.) +}
44 गोरगावले +} 79 नांदरा +}
45 चहाडK  } 80 कु\हाड (बु.) +}

81 वरखेडी (बु.) +}
82 3पपळगाव  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव 6666 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
15 भडगाव 83 भडगाव +} 2 अDकलकोट 7 अDकलकोट +}

84 आमदडे  } 8 जऊेर +}
9 तडवळ +}

85 कोळगाव +} 10 करजगी }
86 कजगाव }

11 वागदरी +}
5555 पुणेपुणेपुणेपुणे 12 चपळगाव +}
1 हवलेी 1 खेड िशवापूर +} 13 िकणी }

2 खडकवासला +}
3 कोथTड } 7777 सातारासातारासातारासातारा

1 सातारा 1 सातारा +}
4 कळस +} 2 खेड +}
5 भोसरी +} 3  कोडोल� +}
6 वाघोली } 4 वयX +}

5 कनेर +}
2 भोर 7 भोर +} 6 आंबवडे +}

8 अंबावडे +} 7 दिहवड +}
9 भोलावडे +} 8 परळी  }

10 संगमनेर +}
11 िनघूडघर } 9 वडूथ +}

10 तासगांव +}
3 खेड 12 राजगूTनगर +} 11 अप3शगे  }

13 कMहेरसर }
12 श[>े +}

14 कडूस +} 13 नागठाणे  }
15 पाईट }

2 जावळी (मेढा) 14 जावळी (मेढा) +}
16 चाकण +} 15 आनेवाडी +}
17 3पपळगाव त. खेड } 16 केळघर +}

17 करहर  }
4 आंबेगाव 18 घोडेगाव +}

19 आंबेगाव +} 18 कुडाळ +}
20 कळंब +} 19 बामणोली  }
21 मंचर +}
22 पारगाव }

3 पाटण 20 पाटण +}
6666 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 21 Vहावशी +}
1 बाशK 1 आगलगाव +} 22 हेळवाक +}

2 पांगरी } 23 मरळी +}
24 मोरगीरी +}

3 सुडK 25 ढेबेवाडी +}
26  येराड +}

4 नारी +} 27 तळमावले +}
5 उपळे (दु.) +} 28 कुठरे }
6 गौडगाव }

29 म9हारपेठ +}
30 चाफळ +}
31 तारळे +}
32  आवडX }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

7777 सातारासातारासातारासातारा 8888 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली
4 कराड 33 कराड +} 2 खानापूर 8 िवटा +}

34 उंIज +} 9 भाळवणी }
35 इंदोली +}
36 सुपने } 10  ल[गरे

37 मसूर 3 वाळवा 11 वाळवा +}
12 आ`टा +}

38 कवठे +} 13 कोरेगाव +}
39 कोपडX हवलेी +} 14 इ;लामपूर +}
40 सैदापूर  } 15 पेठ +}

16 कामेरी  }
41 शेणोली +}
42 कोळे +} 17 कासेगाव +}
43 उंडाळे +} 18 भातवाडी +}
44 काले +} 19 िचकूडX +}
45 मलकापूर +} 20 ताकारी +}
46  येळगाव } 21 बहे  }

5 खटाव 47 खटाव +} 4 तासगाव 22 तासगाव +}
48 औ[ध +} 23 मणेराजूरी }
49 पूसेगाव +}
50 बुध +} 24  िवसापूर +}
51 वडुज  } 25 येळावी }

52 पूसेसावळी +} 26  सावळज
53 मायणी +}
54 िनमसोड +} 27 मांजडX
55 कातरखटाव +}
56  कलेठोण } 5  पलुस 28  �भलवडी +}

29 अंकलखोप +}
6 वाई 57 पसरणी +} 30 पलूस +}

58 पाचवड +} 31 कंुडल }
59 धोम +}  
60 वाई  } 6 कडेगाव 32 कडेगाव

33 शाळगाव
61 भईुज +}
62 ओझडX +} 34 नेवरी +}
63 सुTर  } 35 वांगी +}

36 3चचणी }
8888 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली
1 िमरज 1 िमरज +} 7 िशराळा 37 िशराळा +}

2 मालगाव  } 38 मांगले +}
39 सागाव +}

3 आरग +} 40 िशरसी  }
4 कवलापूर +}
5 बुधगाव  } 41 चरण आरळा +}

42 कोकTड  }
2 खानापूर 6 खानापूर +}

7 करंजे }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

8888 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली 9999 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर
8 आटपाडी 43 आटपाडी +} 6 कागल 28 कागल +}

44 खरसूंडी +} 29 िसgदनेलK +}
45 िदघंची  } 30 केनवडे  }

9 कवठेमहांकाळ 46 कवठेमहांकाळ +} 31 कापशी +}
47 कुची +} 32 खडकेवाडा +}
48 ढालगाव +} 33 मुरगुड +}
49 दे3शग +} 34 िब>ी  }
50 3हगणगाव  }

7 गड3हhलज 35 गड3हhलज +}
9999 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर 36 कडगाव +}
1 हातकणंगले 1 हातकणंगले +} 37 दंुडगे +}

2 कबनुर +} 38 हलकणK +}
3 हेलX  } 39 कसबानुल  }

4 हूपरी +} 40 महागाव +}
5 Tई  } 41 नेसरी  }

6 वडगाव +} 8 आजरा 42 आजरा +}
7 वाठार त. वडगाव  } 43 गवसे +}

44 मलीeे +}
2 िशरोळ 8 िशरोळ +} 45 उfरू  }

9 नृ3सहवाडी +}
10 नांदणी  } 10101010 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद

1 क_ड 1 क_ड +}
2 चापनेर +}

11 जय3सगपूर +} 3 िचकलठाण +}
12 िशरढोण  } 4 िपशोर +}

5 नाचणवले  }
3 पMहाळा 13 पMहाळा +}

14 वाडी र2नािगरी +} 6 करंजखेड +}
15 कोडोली } 7 3चचोली 3लबाजी +}

8 देवगाव रंगारी  }
4 शाहूवाडी 16 बांबवडे

2 िसkोड 9 िसkोड +}
17 करंजफेण +} 10 िनkोड +}
18 सTड +} 11 भराडी +}
19 मलकापूर +} 12 बोरगाव बाजार  }
20 आंबा +}
21 भेडसगाव } 13 अ3जठा +}

14 गोळेगाव +}
5 करवीर 22 कसबा बावडा +} 15 आमठाणा +}

23 िनगव े(बु.) +} 16 अंभई  }
24 मुड3शगी  }

3 सोयगाव 17 सोयगाव +}
25 हळदी +} 18 सावळदबारा  }
26 इ;पुलK +}
27 कणेरी  } 19 बनोटी



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

11111111 बीडबीडबीडबीड 12121212 लातुरलातुरलातुरलातुर
1 बीड 1 पेडगाव +} 2 रेणापूर 10 रेणापूर +}

2 राजूरी (बु.) +} 11 पानगाव +}
3 मांजरसुंबा +} 12 पोहरेगाव +}
4 3लबा गणेश +} 13 कारेपूर +}
5 नेकनुर +} 14  पळशी }
6 चौसाळा  }

3 औसा 15 औसा +}
2 अंबाजोगाई 7 अंबाजोगाई +} 16 िकनी थोट  }

8 लोखंडी सावरगाव +}
9 पाटोदा (त.)  } 17 भादा

18 मातोळा +}
10 घाटनांदूर +} 19 बेलकंुड +}
11 बद<पूर  } 20  उजनी }

3 केज 12 केज +} 21 िकkारी +}
13 यसुुफ वडगाव +} 22 लामजना  }
14 बनसारोळा  }

4 अहमदपूर 23 अहमदपूर +}
15 होळ 24 खंडाळी  }

16 हनुमंत 3पपरी +} 25 िकनगाव +}
17 नांदुरघाट  } 26 आंधोरी  }

18 िवडा 27 िशTर ताजबंद +}
28 हाडोळती  }

4 परळी 19 परळी +}
20 धम<पूरी  } 5 िनलंगा 29 िनलंगा +}

30 पान3चचोली +}
21 िसरसाळा +} 31 अबूलगा +}
22 नागापूर +} 32 िनटूर +}
23 3पपळगाव गाडे  } 33 कासार िसरसी +}

34 मदनसूरी +}
5 धाTर 24 धाTर +} 35  भतुमुगळी }

25 मोहखेड +}
26 तेलगाव  } 36 औरादशहाजनी +}

37 कासार बालकंुदा +}
12121212 लातुरलातुरलातुरलातुर 38  हलगरा }
1 लातुर 1 लातुर +}

2 बाभळगाव +} 6 िशTर अनंतपाळ 39 िशTर अनंतपाळ +}
3 हरंगुळ (बु.) +} 40 साकोळ +}
4 कासारखेडा  } 41 िहसामाबाद  }

5 मुTड +} 7 उqगीर 42 उदगीर +}
6 भात (तांदुळ)जा +} 43 नानलगाव +}
7 3चचोली (बु.) +} 44 हेर +}
8 गातेगाव +} 45 देवज�न +}
9  कणेरी } 46  मोघा }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

12121212 लातुरलातुरलातुरलातुर 13131313 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
7 उदगीर 47 वाढोणा +} 5 कळंब 23 कळंब +}

48 नळिगर +} 24 ईटकूर +}
49  त=डार  } 25 येरमाळा  }

8 जळकोट 50 जळकोट +} 26 मोहा
51 घोणशी  }

27 िशरढोण +}
9 देवणी 52 देवणी +} 28 गो3वदपूर  }

53 बारोळ +}
54 वलांडी  } 6 उमरगा 29 उमरगा +}

30 डा3ळब +}
10 चाकूर 55 चाकुर +} 31 नारंगवाडी +}

56 नळेगाव +} 32 मुळज +}
57 वडवळ +} 33 मुTम  }
58 झरी (बु.) +}
59 शेळगाव +} 7 लोहारा 34 लोहारा +}
60  आ`टा } 35 माकणी +}

36 जवेळी  }
13131313 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) +} 14141414 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड

2 उ;मानाबाद (eा.)  } 1 नांदेड 1 नांदेड (श.) +}
2 विजराबाद +}

3 ब[बळी +} 3 नांदेड (eा.) +}
4 केशेगाव +} 4 तुrपा +}
5 पाडोळी  } 5 िव`णपूुरी +}

6 वसरणी +}
6 तेर +} 7 3लबगाव +}
7 ढोकी +} 8 तरोडा (बु.)  }
8 जागजी  }

2 अध<पूर 9 अध<पूर +}
2 तुळजापूर 9 तुळजापूर +} 10 दाभड +}

10 सलगरा +} 11 माळेगाव  }
11 सावरगाव +}
12 मंगTळ +} 3 मुदखेड 12 मुदखेड +}
13 ईटकळ  } 13 मुगट +}

14 बारड  }
14 जळकोट +}
15 नळदुग�  } 4 िबलोली 15 िबलोली +}

16 आदमपूर +}
17 लोहगाव +}

3 भमु 16 मानकेYर +} 18 सगरोळी +}
17 भमु +} 19 कंुडलवाडी  }
18 वालवड +}
19 ईट  } 5 धम<बाद 20 धम<बाद +}

21 करखेली +}
22 जारीकोट  }

4 वाशी 20 वाशी +}
21 तेरखेडा +}
22 पारगाव  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

14141414 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड 14141414 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
6 नायगाव 23 नायगाव +} 12 भोकर 57 भोकर +}

24 नरसी +} 58 िकनी +}
25 मांजरम  } 59 मातूळ +}

60 मोघाळी  }
26 बरबडा +}
27 कंुटुर  } 13 उमरी 61 उमरी +}

62 गोळेगाव +}
7 मुखेड 28 मुखेड +} 63 3सधी  }

29 जांब (बु.)  }
14 देगलूर 64 देगलूर +}

30 जाहूर +} 65 खानापूर +}
31 चांदोळा +} 66 शहापूर  }
32 मु?माबाद }

67 मरख[◌ेल +}
33 बा\हाळी +} 68 मालेगाव (म.) +}
34 येवती  } 69 हानेगाव  }

8 कंधार 35 कंधार +} 15 िकनवट 70 िकनवट +}
36 फुलवल +} 71 बोधडी  }
37 पेठवडज  }

72 इ;लापूर +}
38 बाTळ +} 73 जलधारा +}
39 कुTळा +} 74 िशवणी +}
40 उ;माननगर  } 75 मांडवी +}

76 दहेली  }
9 लोहा 41 लोहा +}

42 माळाकोळी  } 16 माहूर 77 माहूर +}
78 वाई (बा.) +}

43 सोनखेड +} 79 वानोळा +}
44 शेवडी (बा.) +} 80 3सदखेड  }
45 कलंबर +}
46 कापशी  } 15151515 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी

1 परभणी 1 परभणी +}
10 हादगाव 47 हादगाव +} 2 पेडगाव +}

48 तामसा  } 3 जांब  }

49 मनाठा +} 4 झरी +}
50 3पपरखेड  } 5 3शगणापूर  }

51 तळणी +} 6 दैठणा +}
52 िनवघा (बा.) +} 7 3पगळी  }
53 आ`टी  }

2 गंगाखेड 8 गंगाखेड +}
11 िहमायतनगर 54 िहमायतनगर +} 9 महातपूरी  }

55 जवळगाव +}
56 िसरसम (बु.)  } 10 माखणी

11 राणी सावरगाव



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

15151515 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 16161616 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
3 सोनपेठ 12 सोनपेठ +} 2 औढा (ना.) 6 औढा (ना.) +}

13 आवळगाव  } 7 येहळेगाव +}
8 जवळा (बा.) +}

4 पालम 14 पालम +} 9 साळणा  }
15 चाटोरी +}
16 बनवस  } 3 सेनगाव 10 सेनगाव

5 पाथरी 17 पाथरी +} 11 गोरेगाव
18 बाभळगाव +}
19 हादगाव (बु.)  } 12 आजगेाव +}

13 पान कMहेरगाव  }
6 मानवत 20 मानवत +}

21 केकरजवळा +} 14 साखरा +}
22 को9हा  } 15 हfा  }

7 3जतूर 23 3जतूर +} 4 कळमनुरी 16 कळमनुरी +}
24 सांगवी (Vहा.) +} 17 वाकोडी  }
25 बामणी (बु.)  }

18 नांदापूर
26 आडगाव (बु.)

19 आ. बाळापूर
27 बोरी

20 ड=गरकडा +}
28 चारठाणा 21 वारंगा फाटा  }

8 पुण< 29 पूण< +} 5 बसमत 22 बसमत +}
30 ताडकळस +} 23 अंबा +}
31 िलमला  } 24 हयातनगर +}

25 िगरगाव  }
32 कातनेYर +}
33 चुडावा  } 26 हiा +}

27 ट[भणूK +}
9 सेलू 34 सेलू +} 28 कुTंदा  }

35 देऊळगाव घाट +}
36 वालूर +} 17171717 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
37 कुपटा +} 1 जळगाव 1 जळगाव +}
38 िचखलठाणा (बु.)  } 2 आसलगाव +}

3 िप. काळे  }
16161616 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
1 3हगोली 1 3हगोली +} 4 जामोद +}

2 खंबाळा  } 5 वड3शगी  }

3 नसK 2 संeामपूर 6 संeामपूर +}
7 पातुड< +}

4 बासंबा +} 8 कवठळ  }
5 िडeस कराळे  }

9 सोनाळा +}
10 बावनबीर  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

17171717 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 17171717 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
3 िचखली 11 िचखली +} 7 3सदखेड

12 हातणी  } 47 साखरखेड< +}
48 दुसरबीड +}

13 एकलारा +} 49 मलकापूर पांगरा +}
14 अमडापूर +} 50 शेदुरजन  }
15 पेठ +}
16 उं>ी +} 8 लोणार 51 लोणार +}
17 धोडप  } 52 िटटवी +}

53 िहरडव  }
18 मेरा (खु.) +}
19 शेलगाव आटोळ +} 54 सुलतानपूर +}
20 कोलारा +} 55 िबबी +}
21 चांदई  } 56 अंजनी (खु.)  }

4 बुलडाणा 22 बुलडाणा +} 9 खामगाव 57 खामगाव +}
23 साकळी (बु.) +} 58 आवार +}
24 पाडळी +} 59 अटाळी  }
25 देऊळघाट  }

60 काळेगाव +}
26 धाड +} 61 िहवरखेड +}
27 Vहसला (बु.) +} 62 वझर  }
28 रायपूर  }

63 3पपळगाव राजा +}
5 देऊळगाव राजा 29 देऊळगाव राजा +} 64 पारखेड +}

30 मेहूणा राजा +} 65 आडगाव +}
31 तुळजापूर  } 66 पळशी (बु.) +}

67 लाखनवाडा  }
32 दे. मही +}
33 अंढेरा  } 10 शेगाव 68 शेगाव +}

69 मनसगाव +}
6 मेहकर 34 मेहकर +} 70 जवळा (बु.)  }

35 िहवरा आUम +}
36 देऊळगावमाळी  } 71 माटरगाव +}

72 जळंब }
37 अंजनी (बु.) +}
38 डोणगाव  } 11 मलकापूर 73 मलकापूर +}

74 धरणगाव +}
39 शेलगाव (दे.) +} 75 नरवले  }
40 लोणी गवळी +}
41 जानेफळ +} 76 दाताळा +}
42 नायगाव दfापूर +} 77 जांभळुधाबा  }
43 वरवडं  }

12 मोताळा 78 मोताळा
7 3सदखेड 44 3सदखेड राजा +}

45 िकनगाव राजा +} 79 बोराखेडी +}
46 सोनोशी  } 80 शेलापूर (बु.) +}

81 िपपरी गवळी +}
82 3पपळगाव देवी  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

17171717 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 18181818 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
12 मोताळा 83 धा. बढे +} 5 अकोला 27 अकोला +}

84 रोहीणखेड  } 28 घुसर +}
29 दहीहांडा +}

13 नांदुरा 85 नांदुरा (बु.) +} 30 कापशी +}
86 िनमगाव +} 31  कौलखेड }
87 श[बा (बु.) +}
88 महालुंगी  }

32 उगवा +}
89 वडनेर +} 33 आगर  }
90 चांदुरिब;वा  }

34 बोरगाव मंजू +}
18181818 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 35 िशवणी +}
1 अकोट 1 अकोट +} 36 पळशी (बु.) +}

2 मंुडगाव +} 37 सांगळूद  }
3 पणज  }

38 कुरणखेड
4 चोहोiा +}
5 कुटासा +} 6 बाशKटाकळी 39 बाशKटाकळी +}
6 आसेगाव (बा.)  } 40 महान  }

7 उमरा +} 41 राजदंा +}
8 आकोलखेड  } 42 धाबा  }

2 ते9हारा 9 ते9हारा +} 43 3पजर +}
10 माळेगाव बाजार +} 44 खेडा (बु.)  }
11 िहवरखेड  }

7 मुतKजापूर 45 मुतKजापूर +}
12 अडगाव (बु.) +} 46 हातगाव +}
13 पाथडK  } 47 3नभा  }

14 पंचगNहाण 48 माना +}
49 शेलुबाजार +}

3 बाळापूर 15 बाळापूर +} 50 लाखपूरी  }
16 पारस +}
17 Nयाळा  } 51 कुTम +}

52 जामठी  }
18 वाडेगाव

19191919 वाशीमवाशीमवाशीमवाशीम
19 उरळ +} 1 वाशीम 1 वाशीम
20 3नबा +}
21 हातTण  } 2 पाडK टाकमोर +}

3 पाडK आसरा +}
4 पातुर 22 पातूर +} 4 क=डाळा  }

23 बाभळूगाव +}
24 आलेगाव  } 5 अन3सग +}

6 वारला +}
25 चा_ी +} 7 नागठाणा +}
26 स;ती  } 8 केकतउमरा +}

9 राजगाव  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

19191919 वाशीमवाशीमवाशीमवाशीम 20202020 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
2 िरसोड 10 िरसोड +} 1 धारणी 1 धारणी +}

11 कवठा (खु.) +} 2 हिरसाल  }
12 भरजहांिगर +}
13 मोप +} 3 धुळघाट +}
14 वाकद  } 4 सावलीखेडा +}

5  सा>ावाडी }
15 िरठद

2 िचखलदरा 6 िचखलदरा +}
16 गोवध�न +} 7 सेमाडोह +}
17 केनवड  } 8 ट[भरूसोडा +}

9 चुणK  }
3 मालेगाव 18 मालेगाव +}

19 करंजी  } 3 अमरावती 10 अमरावती +}
11 वडाळी +}

20 िशरपूर +} 12 बडनेरा +}
21 मेडशी +} 13 वलगाव +}
22 मंूगळा +} 14 नवसारी  }
23 चांडस  }

15 िशराळा +}
24 िकMहीराजा +} 16 नांदगाव पेठ +}
25 जऊळका  } 17 माहूली जहागीर +}

18 डवरगाव  }
4 मंगTळिपर 26 मंगTळिपर +}

27 शेलू बाजार +} 4 भातकूली 19 भातकूली +}
28 पाडK ताड  } 20 आसरा +}

21 3नभा +}
29 आसेगाव +} 22 आ`टी +}
30 धानोरा (खु.) +} 23 पुण< नगर +}
31 पोटी +} 24 खोलापूर  }
32 कवठळ  }

5 नांदगाव खंडेYर 25 नांदगाव खंडेYर +}
5 मानोरा 33 मानोरा +} 26 धानोरा गुरव  }

34 उमरी (बु.)  }
27 पापळ

35 इंझोरी +}
36 कुपटा +} 28 मंगTळ चNहाळा +}
37 श[दुज�ना +} 29 िशवणी  }
38 गीरोली  }

30 लोणी
6 कारंजा 39 कारंजा +}

40 पोहा +} 31 माहूलीचोर +}
41 उंबड< बाजार +} 32 दाभा  }
42 येवता  }

6 चांदुर (रे.) 33 चांदुर (रे.) +}
43 खेड< (बु.) +} 34 आमला  }
44 कामरगाव  }

35 घुईखेड +}
45 धनज (बु.) +} 36 पळसखेड +}
46 िहवरा लाहे  } 37 सातेफळ  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

20202020 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 20202020 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
7 धामणगाव (रे.) 38 धामणगाव (रे.) +} 12 अंजनगाव 70 िवहीगाव +}

39 दfापूर  } 71 अंजनगाव (सू.) +}
72 सातेगाव +}

40 भातकूली +} 73 भंडारज  }
41 3चचोली  }

74 कापूस तळणी +}
42 तळेगाव दशासर 75 कोकड<  }

43 मंगTळ द;तगीर +} 13 अचलपूर 76 अचलपूर +}
44 अंजन3सगी  } 77 परतवाडा  }

78 रासेगाव +}
8 ितवसा 45 ितवसा +} 79 असदपूर +}

46 वरखेड  } 80 पtोट +}
81 परसापूर  }

47 मोझरी +}
48 व\हा  } 14 चांदुर बाजार 82 चांदुर बाजार +}

83 बेलोरा +}
49 कु\हा 84 तळेगाव मोहना +}

85 आसेगाव  }
9 मोशK 50 मोशK

86 िशरजगाव कसबा +}
51 नेर (3पगळाई) +} 87 करजगाव +}
52 िशरखेड  } 88 IाVहणवाडा  }

53 अंबाडा +} 21212121 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
54 िरgदपूर  } 1 यवतमाळ 1 यवतमाळ +}

2 कापराने +}
10 वTड 55 वTड +} 3 िहवरी +}

56 बेनोडा +} 4 अजू�ना }
57 लोणी +}
58 वाठोडा  } 5 येळाबारा +}

6 सावरगड +}
59 पूसला +} 7 कोळंबी +}
60 श[दुज�ना घाट +} 8 अकोला (बा.) +}
61 राजूरा बाजार  } 9 लोहारा +}

10 मोहा }
11 दय<पूर 62 दय<पूर +}

63 िथलोरी +}
64 मंडल रामितथ�  }

2 बाभळूगाव 11 बाभळूगाव +}
65 खkार +} 12 वणेी +}
66 दारापूर  } 13 घारफळ  }

67 वडनेर गंगाई +}
68 सामदा +} 14 पहूर +}
69 येवदा  } 15 सावर  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

21212121 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 21212121 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
3 कळंब 16 कळंब +} 8 पूसद 50 खंडाळा +}

17 कोठा +} 51 बेलोरा (खु.) +}
18 सावरगाव +} 52 श[बाळ 3पपरी +}
19 3पपळगाव (र.)  } 53 गौळ (खु.) +}

54  बोरी खु }
20 मेटीखेडा +} 9 उमरखेड 55 उमरखेड +}
21 जोडमोहा  } 56 मुळावा +}

57 िवडूळ  }
4 दारNहा 22 दारNहा +}

23 बोरी (खु.) +} 58 िबटरगाव +}
24 महागाव +} 59 दराटी +}
25 लाडखेड  } 60 ढाणकी +}

61 चातारी +}
26 िचखली +} 62  कुपटी +}
27 लोही +} 63  3नगनुर }
28 मांगकीMही  }

10 महागाव 64 महागाव +}
5 िदeस 29 िदeस +} 65 फुल सावगंी +}

30 ितवरी  } 66 मोरथ  }

31 कलगाव +} 67 गंुज +}
32 तूपटाकळी +} 68 िहवरा +}
33  3सगद } 69 काळी (दौ.) +}

70  कासोळा }
6 आणK 34 आणK +}

35 लोणबेहळ +} 11 वणी 71 वणी +}
36 अंजनखेड  } 72 राजूर +}

73 भालर +}
37 जवळा +} 74 रासा +}
38 बोरगाव +} 75 कायर  }
39 सावळी  }

76 3शदोला +}
7 नेर 40 नेर +} 77 िशरपूर +}

41 िशरजगाव +} 78 पूनवट +}
42 मोझर  } 79  गणेशपुर }

43 माणीकवाडा +} 12 मारेगाव 80 मारेगाव
44 वटफळी +}
45 मालखेड  } 81 माडK +}

82 वनोजा  }
8 पूसद 46 पूसद +}

47 वTड +} 83 कंूभा +}
48 जांबबाजार +} 84 वाटोणी  }
49 IाVहणगाव  }

13 जामणी 85 जामणी +}
86 माथाजु�न  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

21212121 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 22222222 वध<वध<वध<वध<
13 जामणी 87 िशबळा +} 3 आ`टी 11 आ`टी +}

88 खडकडोह +} 12 तळेगाव  }
89 मुकूटबन  }

13 साहूर
14 केळापूर 90 पांढरकवडा +}

91 पहापळ +} 4 वध< 14 वध< +}
92 चालबडK  } 15 सेवाeाम +}

16 तळेगाव (टा.)  }
93 Tंझा +}
94 करंजी +} 17 वायगाव +}
95  केळापुर } 18 आंजी +}

19 वायफळ +}
96 पाटणबोरी 20 सालाड (ही.)  }

15 घाटंजी 97 घाटंजी 5 सेलू 21 सेलू +}
22 केळझर +}

98 पारवा +} 23 3सदी  }
99 कुलK  }

24 3हगणी +}
100 साखरा +} 25 झडशी  }
101 िशवणी +}
102 घोटी +} 6 देवळी 26 देवळी +}
103 िशरोली  } 27 अंदोरी +}

28 िगरोली  }
16 राळेगाव 104 राळेगाव +}

105 झोडगाव  } 29 पूलगाव +}
30 िवजय गोपाल +}

106 वरध 31 िभडी  }

107 वाढोणा (बा.) +} 7 3हगणघाट 32 3हगणघाट +}
108 धानोरा  } 33 वाघोली +}

34 सावली  }
109 वडकी +}
110 िकMही (ज.)  } 35 अkीपूर +}

36 िसरजगाव +}
22222222 वध<वध<वध<वध< 37 कानगाव  }
1 आवK 1 आवK +}

2 खरंगणा  } 38 वडनेर +}
39 पोहना  }

3 वाढोणा +}
4 रोहणा +} 8 समु>पूर 40 समु>पूर +}
5 िवTळ +} 41 िगरड  }
6 वाठोडा }

42 मांडगाव +}
2 कारंजा 7 कारंजा +} 43 कं◌ाढळी +}

8 ठाणेगाव  } 44 वायगाव (ग=ड)  }

9 सारवाडी +} 45 नंदोरी +}
10 क_मवार eाम  } 46 जाम +}

47 कोरा  }



खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - वारीवारीवारीवारी

23232323 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर 23232323 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर
1 नागपूर (eा.) 1 खापरी (रे.) +} 8 सावनेर 37 सावनेर +}

2 सोनेगाव लोधी +} 38 पाटण सावगंी  }
3 बोरी +}
4 गोधनी +} 39 केळवद +}
5 वाडी  } 40 खापा +}

41 वडेगाव  }
6 हूडकेYर

9 कळमेYर 42 कळमेYर
2 कामठी 7 कामठी +}

8 कोराडी  } 43 धापेवाडा +}
44 मोहपा +}

9 वडोदा +} 45 तेल कामठी  }
10 िदघोरी  }

10 उमरेड 46 उमरेड +}
3 3हगणा 11 3हगणा +} 47 हेवती +}

12 वानाड=गरी  } 48 पाचगाव  }

13 काMहोलीबारा +} 49 बेला +}
14 अडेगाव +} 50 िससK +}
15 गुमगाव +} 51 मकर धोकडा  }
16 टाकळघाट  }

24242424 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
4 रामटेक 17 रामटेक +} 1 चं>पूर 1 पडोली

18 नगरधन +}
19 मुसेवाडी +} 2 बkारपूर 2 बkारपूर
20 देवलापार  }

3 वरोरा 3 वरोरा +}
5 पारिशवणी 21 पारिशवणी 4 मांढळी +}

5 िचखली  }
22 नवगेाव खैरी +}
23 कMहान +} 6 ट[भडू< +}
24 आमडी  } 7 खांबाडा +}

8 शेगाव  }
6 काटोल 25 काटोल +}

26 पारड3सगा +} 4 भ>ावती 9 भ>ावती +}
27 येनवा  } 10 घोडपेठ +}

11 चंदनखेडा +}
28 मेटपांजरा +} 12 मुधोली  }
29 िरधोरा +}
30 क=ढाळी  } 13 मांगळी (रै.) +}

14 नंदोरी  }
7 नरखेड 31 नरखेड +}

32 मोवाड +} 5 राजूरा 15 राजूरा +}
33 सावरगाव  } 16 िवTर (;टे.)  }

34 िभ`णरु +} 6 कोरपना 17 गडचांदुर +}
35 जलालखेडा +} 18 कोरपना }
36 म[ढला  }

7 िजवती 19 िजवती +}
20 पाटण }

1198119811981198एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ ::::



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 1111 नािशकनािशकनािशकनािशक
1  मालेगाव 1  दाभाडी 6 नािशक 33 नािशक

2  कौळाणे �न. 34 देवळाली
3  वडनेर 35 3शदे

4  स�दाणे 36 माडसांगवी
5  मालेगाव 37 आडगाव

38 मखमलाबाद
6 �नमगाव

7  सायने बु. 39 सातपूर
40 पाथडK

8 कळवाडी

9 झोडगा 7 3दडोरी 41 3दडोरी
10  करंजग�हाण 42 मोहाडी

43 कसबेवाणी
2 बागलाण 11 बागलाण 44 वरखेडा

12 IाVहणगाव 45 उमराळे
46 ननाशी

13 िवरगाव 47 कोश^बे
14 डांगसौदाने
15 नामपूर 8 िनफाड 48 िनफाड

49 चांदोरी
16 जायखेडा 50 सायखेडा
17 ताहाराबाद
18 मु9हेर 51 3पपळगाव (ब.)

52 ओझर
3 कळवण 19 कळवण 53 रानवड

20 अभोणा
21 कनाशी 54 लासलगाव
22 दळवट 55 देवगाव
23 मोकभणगी 56 नांदुर (म.)
24 नवीबेज

9 �स�नर 57 वावी
58 देवपूर

4 देवळा 25 देवळा
26 लोहनेर 59  िस_र
27 उमराणे 60 शहा

5 नांदगाव 28 नांदगाव 61 पांढूलK
29 मनमाड 62 डुबेरे
30 िहसवळ (बु.)

63 नांदुर 3शगोटे
31 जातेगाव
32 वहेेळगाव 10 येवला 64 येवला

65 सावरगाव

66 पाटोदा

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - बाजरीबाजरीबाजरीबाजरी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - बाजरीबाजरीबाजरीबाजरी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 2222 धुळेधुळेधुळेधुळे
10 येवला 67 जळगाव नेऊर 2 सा?ी 20 कुडाशी +}

21 उमरपाटा +}
68 आंदरसूल 22 दहीवले  }

69 नगरसूल 3 िशरपूर 23 िशरपूर +}
24 बोराडी  }

11 चांदवड 70 चांदवड
25 आथX +}

71 वडनेर भैरव 26 जवखेडे +}
72 वडाळी (भो.) 27 होळनांथे  }

73 िदघवद 28 थाळनेर +}
74 रायपूर 29 सांगवी  }

75 दुगाव 4 3शदखेडा 30 3शदखेडा +}
31 िचमठाणा +}

2222 धुळेधुळेधुळेधुळे 32 शेवाळे  }
1 धुळे 1 धुळे (श.) +}

2 िशTड +} 33 खलाणे +}
3 बोरकंूड  } 34 नरडाणे  }

4 आवK +} 35 बेटावद +}
5 सोनगीर +} 36 वषK  }
6 नगाव (बु.)  }

37 द=डाईचा +}
7 फागणे 38 िवखरण +}

39 िवरदेल  }
8 मुकटी +}
9 धुळे (eा.)  } 3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार

1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}
10 कुसंबा +} 2 रनाळे +}
11 नेर (म.)  } 3 मांडळ +}

4 ख=डामाळी  }
12 लामकाणी

5 कोरीट +}
2 सा?ी 13 सा?ी 6 धानोरा +}

7 आ`टे  }
14 कासारे +}
15 Vहसदी (Aा.)  } 2 शहादा 8 शहादा +}

9 मोिहदे त\हा +}
16 दुसाने 10 Vहसावद +}

11 IाVहणपूरी  }
17 िनजामपूर

12 Aकाशा +}
18 IाVहणवले +} 13 सारंगखेडा  }
19 3पपळनेर  }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
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3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार 4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव
2 शहादा 14 वडाळी +} 5 धरणगाव 26 धरणगाव +}

15 आसलोद +} 27 साळवा +}
16 मंदाणा +} 28 सोनवद बु. +}
17 कलसाडी  } 29 3पAी खु. +}

30 पाळधी बु. +}
3 अ?ाणी 18 रोषमाळ +} 31 चांदसर  }

19 खंुटामोडी +}
20 चलुवड +} 6 पारोळा 32 पारोळा +}
21 तोरणमाळ  } 33 बहादरपूर  }

4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव 34 शेळावे +}
1 जळगाव 1 जळगाव +} 35 तामसवाडी +}

2 Vहसावद  } 36 चोरवड }

3 भोकर +} 7 चाळीसगाव 37 चाळीसगाव +}
4 3पपराळा +} 38 खडकी  }
5 निशराबाद +}
6 आसोदा  } 39 हातले +}

40 मेहूणबारे  }
2 अमळनेर 7 अमळनेर +}

8 िशTड  } 41 बहाळ +}
42 तळेगाव +}

9 नगाव +} 43 िशरसगाव  }
10 पात=डा +}
11 अमळगाव  } 8 जामनेर 44 जामनेर +}

45 नेरी  }
12 मारवाड +}
13 भरवस +} 46 मालदाभाडी +}
14 वावडे  } 47 पहूर  }

3 चोपडा 15 चोपडा +} 48 श[दुणK +}
16 हातेड +} 49 त=डापूर +}
17 लासूर  } 50 फfपेूर +}

51 वाकडी  }
18 अडावद +}
19 धानोरा (Aा.) +} 9 पाचोरा 52 पाचोरा +}
20 गोरगावले +} 53 नागरदेवळा  }
21 चहाडK  }

54 गाळण +}
4 एरंडोल 22 एरंडोल +} 55 नांदरा  }

23 3रगणगाव +}
24 कासोदा +} 56 कु\हाड (बु.) +}
25 उतराण (गृह)  } 57 वरखेडी (बु.) +}

58 3पपळगाव  }
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4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव 5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
10 भडगाव 59 भडगाव +} 4 कज�त 28 कज�त

60 आमदडे  }
29 राशीन

61 कोळगाव +} 30 भांबोरा
62 कजगाव }

31 िमरजगांव
11 भसुावळ 63 भसुावळ +} 32 क=भाळी

64 वरणगाव +} 33 मािहजळगांव
65 क\हे (A. न.) +}
66 3पपळगाव (बु.)  } 5 जामखेड 34 जामखेड

35 अरणगांव
5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर 36 खड<

2 कापूरवाडी 37 ना_ज
3 3चचोडी (पा.) 38 नायगाव
4 3भगार

5 वाळकी 6 शेवगाव 39 शेवगाव
6 Tई छfीसी

40 भातकुडगाव
7 नालेगांव 41 ढोरजळगाव (शे.)
8 सावडेी
9 नागापूर 42 एरंडगांव

10 चास
11 केडगाव 43 बोधेगांव

2 पारनेर 12 पारनेर 44 चापडगाव
13 भाळवणी

7 पाथडK 45 पाथडK
46 मािणकदlडी

14 सुपा
15 वाडेगNहाण 47 करंजी

48 िमरी
16 टाकळी ढोकेYर
17 पळशी 49 टाकळी मानुर

50 कोरडगाव
18 वडझीरे
19 िनघोज 8 नेवासा 51 नेवासा (खू.)

3 Uीग=दा 20 Uीग=दा 52 नेवासा (बू.)
21 पेडगाव

53 सलाबतपुर
22 मांडवगण
23 कोळगाव 54 सोनई

55 घोडेगाव
24 बेलवडंी 56 वडाळा भैरोबा
25 देवदैठण 57 चांदा

58 कुकाणा
26 का`टी
27 3चभळा
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5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
9 राहूरी 59 राहूरी 14 Uीरामपूर 96 टाकळीभान

60 साBळ 97 उंदीरगाव
61 तहाराबाद

6666 पुणेपुणेपुणेपुणे
62 वांबोरी 1 हवलेी 1 कळस +}
63 IाVहणी 2 भोसरी +}

3 वाघोली  }
64 देवळाली
65 टाकळीिमया 4 हडपसर +}

5 उTळीकांचन +}
10 संगमनेर 66 संगमनेर 6 थेऊर  }

67 धांदरफळ
2 खेड 7 राजगूTनगर +}

68 घारगाव 8 कMहेरसर +}
69 डोळासने 9 वाडा +}
70 साकूर 10 कूडे (बु.)  }
71 3पपरणे

11 कडूस +}
72 आYी 12 पाईट  }
73 िशबलापुर

13 चाकण +}
74 तळेगाव 14 3पपळगाव त.खेड +}
75 सामनापूर 15 आळंदी  }

11 अकोले 76 अकोले 3 आंबेगाव 16 घोडेगाव +}
77 समशेरपूर 17 आंबेगाव  }
78 िवरगांव

18 कळंब +}
19 मंचर  }

79 राजूर
80 साकीरवाडी 20 पारगाव
81 श[डी
82 कोतुळ 4 िशTर 21 िशTर +}
83 IाVहणवाडा 22 रांजणगाव गणपती  }

12 कोपरगाव 84 कोपरगाव 23 टाकळी हाजी +}
85 रवदें 24 मलठाण  }
86 पोहेगाव
87 दहीगाव बोलका 25 पाबळ
88 सुरेगाव

26 तळेगाव (ढ.) +}
13 राहाता 89 राहाता 27 कोरेगाव िभमा  }

90 लोणी
91 बाभळेYर 28 Mहावरा
92 िशडK
93 पुणतांबा 29 वडगाव रासाई

14 Uीरामपूर 94 Uीरामपूर 5 बारामती 30 बारामती +}
95 बेलापूर 31 उंडावडी (क.)  }
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6666 पुणेपुणेपुणेपुणे 7777 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
5 बारामती 32 मालेगाव +} 4 मं>ूप +}

33 पणदरे +} 5 3वचरु +}
34 वडगाव (िन.)  } 6 3नबगK +}

7 होटंगी  }
35 सुपा  +}
36 लोणी भापकर  +} 2 बाशK 8 बाशK +}
37 मोरगाव  } 9 खांडवी +}

10 आगलगाव +}
6 इंदापूर 38 इंदापूर +} 11 पांगरी +}

39 लोणी देवकर +} 12 पानगाव +}
40 बावडा  } 13 सुडK +}

14 वरैाग +}
41 संणसर 15 नारी +}

16 उपळे (दू.) +}
42 िनमगाव केतकी +} 17 गौडगाव  }
43 काटी +}
44 अंथुरणे +} 3 अDकलकोट 18 अDकलकोट +}
45 िभगवण  } 19 जेऊर  }

7 दlड 46 दlड +} 4 मोहोळ 20 मोहोळ +}
47 देऊळगाव राजे +} 21 नरखेड +}
48 रावणगाव  } 22 शेटफळ +}

23 पेनुर +}
49 केडगाव +} 24 वाघोली +}
50 वरवडं +} 25 कामती (बु.) +}
51 पाटस  } 26 सावळेYर +}

27 टाकळी (सी.)  }
52 यवत

5 माढा 28 माढा +}
53 राहू 29 दारफळ +}

30 रोपळे +}
8 पुरंदर 54 सासवड +} 31 Vहैसगाव +}

55 िभवडी  } 32 कुडू�वाडी +}
33 ट[भणूK +}

56 राजेवाडी 34 रांझणी +}
35 मोड3नब +}

57 जेजूरी +} 36 लऊळ  }
58 कंूभार वळण  }

6 करमाळा 37 करमाळा +}
59 पर^चे 38 जेऊर +}

39 उमरड  }
60 वा9हा

40 कोटK +}
7777 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 41 केतूर  }
1 दिvण सोलापूर 1 बोरामणी +}

2 मु;ती +} 42 केम +}
3 वळसंग +} 43 अजू�ननगर +}

44 सालसे  }
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7777 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 7777 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
7 पंढरपूर 45 पंढरपूर +} 9 माळिशरस 64 नातेपूते +}

46 भंडीशेगाव +} 65 दहीगाव +}
47 भाळवणी  } 66 सदािशवनगर  }

8 सांगोला 48 सांगोला +} 10 मंगळवढेा 67 मंगळवढेा +}
49 िशवणे +} 68 बोराळे +}
50 जवळा  } 69 आंधळगाव  }

51 हाfीद +} 70 भोसे +}
52 सोनंद +} 71 हूलजंती +}
53 कोळा  } 72 मरवडे +}

73 मारापूर  }
54 नाझरा +}
55 महूद (बु.) +} 8888 सातारासातारासातारासातारा
56 संगेवाडी  } 1 खटाव 1 खटाव +}

2 औध  }
9 माळिशरस 57 माळिशरस +} 3 पूसेगाव +}

58 इ;लामपूर +} 4 बुध +}
59 अकलूज +} 5 वडूज  }
60 लवगं +}
61 Vहाळंुग  } 6  कलेठोण +}

7 पूसेसावळी +}
62 िपलीव +} 8 मायणी }
63 वळेापूर  }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - बाजरीबाजरीबाजरीबाजरी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

8888 सातारासातारासातारासातारा 9999 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली
1 खटाव 9 िनमसोड +} 2 जत 8 माडhयाळ

10 कातरखटाव  }
9 मुचंडी

2 माण 11 दह�वडी

10 संख
12 मलवडी +}

13  आंधळी }

3 खानापूर 11 खानापूर +}
14 ग#दावले (बु.) +} 12 करंजे +}
15 $हसवड +} 13 िवटा  }
16  वर }

14 ल[गरे
17 कुकूडवाड

4 तासगाव 15 तासगाव
18 माड& +}

19 �शगंणापूर  } 16 िवसापूर +}
17 मांजडX +}

3 फलटण 20 फलटण +} 18 मणेराजूरी  }
21 आसू +}
22 होळ  } 19 सावळज +}

20 येळावी  }
23 गीरवी +}
24 आदकK (बु.) +} 5 पळूस 21 िभलवडी +}
25 वठार (िन.) +} 22 अंकलखोप +}
26 बरड  } 23 पलूस +}

24 कंुडल }
27 राजाळे +}
28 तरडगाव  } 6 कडेगाव 25 वांगी +}

26 3चचणी }
4 खंडाळा 29 खंडाळा +}

30 वाठार (बु.)  } 7 आटपाडी 27 आटपाडी

31 िशरवळ 28 खरसुंडी
32 लोणंद

29 िदघंची
9999 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली
1 िमरज 1 मालगाव 8 कवठेमहांकाळ 30 कवठेमहांकाळ

2 आरग 31 कुची +}
32 ढालगाव  }

2 जत 3 जत +} 33 दे3शग +}
4 डफळापूर } 34 3हगणगांव }

5 कंुभारी 10101010 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 कांचनवाडी +}

6 शेगाव 2 चौका +}
3 हसू�ल  }

7 उमदी
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10101010 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 10101010 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
1 औरंगाबाद 4  उ*मानपुरा +} 5 वजैापूर 39 गारज +}

5  भाव�सगंपुरा } 40 िशऊर +}
41 लोणी (खु.) +}

6 िचf3ेपपळगाव +} 42 लासूरगाव  }
7 करमाड +}
8 िचकलठाणा +} 6 क_ड 43 क_ड
9 लाडसांगवी  }

44 चापनेर
2 फुलंIी 10 फुलंIी +}

11 पीरबावडा +} 45 िचकलठाण +}
12 आळंद +} 46 करंजखेड +}
13 वडोदा बाजार  } 47 3चचोली 3लबाजी  }

3 पैठण 14 पैठण +} 48 िपशोर +}
15 िबडकीन  } 49 नाचनवले  }

16 लोहगाव +} 50 देवगाव रंगारी
17 ढोरकीन +}
18 बालानगर +} 7 खु9ताबाद 51 वTेळ +}
19 3पपळवाडी पीराची +} 52 सुलतानपूर  }
20 पाचोड  }

53 बाजार सावगंी
21 िवहामांडवा +}
22 नांदर +} 8 िसkोड 54 िसkोड +}
23 आडूळ  } 55 िनkोड +}

56 भराडी +}
4 गंगापूर 24 गंगापूर +} 57 बोरगाव बाजार +}

25 भंडाळा +} 58 अ3जठा +}
26 मांजरी  } 59 गोळेगाव  }

27 श[दुरवादा +} 60 आमठाणा +}
28 वाळूज  } 61 अंभई  }

29 तुक<बाद +} 9 सोयगाव 62 सोयगाव +}
30 हसू�ल +} 63 सावळदबारा  }
31 डोणगाव +}
32 िसgदनाथ वडगांव  } 64 बनोटी

5 वजैापूर 33 वजैापूर +} 11  जालना
34 महालगाव +} 1 भेाकरदन 1 भोकरदन +}
35 नागमठाण } 2 िसपोरा  }

36 खंडाळा +} 3 धावडा +}
37 बोरसर +} 4 अMवा +}
38 लाडगाव } 5 3पपळगाव (रे.)  }

6 हसनाबाद +}
7 राजूर +}
8 केदारखेड  }
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11  जालना 11  जालना
2 जाwाबाद 9 जाwाबाद +} 8 मंठा 46 मंठा +}

10 माहोरा +} 47 तळणी +}
11 कंूभारझरी  } 48 ढोकसाळ +}

49 पांगरी गोसावी }
12 ट[भणूK +}
13 वTड (बु.)  } 12121212 बीडबीडबीडबीड

1 बीड 1 बीड +}
3 जालना (श.) 14 जालना (श.) +} 2 पाली  }

15 जालना (eा.) +}
16 वाxुळ जहांिगर  } 3 नाळवडंी +}

4 3पपळनेर +}
17 नेर +} 5 Vहाळस जवळा  }
18 शेवली +}
19 रामनगर +} 6 पेडगाव +}
20 िवरेगाव +} 7 राजूरी (न.)  }
21 पाचन वडगाव  }

8 मांजरसुंबा +}
9 3लबा गणेश +}

4 बदनापूर 22 बदनापूर +} 10 नेकनुर  }
23 शेलगाव  }

11 चौसाळा
24 दाभाडी +}
25 बावणे पांगरी +} 2 पाटोदा 12 पाटोदा +}
26 रोषनगाव  } 13 दासखेड }

5 अंबड 27 अंबड +} 14 थेरला +}
28 धनगर 3पपरी  } 15 अमळनेर }

29 जामखेड +} 3 िशTरकासार 16 िशTर
30 रोिहलगड  } 17 िततंरवणी

18 रायमोह
31 ग=दी +}
32 वडीगो>ी +} 4 आ`टी 19 आ`टी +}
33 सुखापूरी  } 20 टाकळ3शगी }

6 घनसांगवी 34 घनसांवगी +} 21 कडा
35 राणी उचेगाव  }

22 धामणगाव
36 ितथ�पूरी +}
37 कुभांर 3पपळगाव +} 23 दौला वडगाव +}
38 अंतरवाली ट[भी +} 24 धानोरा }
39 रांजणी +}
40 जांब समथ�  } 25 3पपळा

7 परतूर 41 परतूर +} 5 गेवराई 26 गेवराई +}
42 वाटूर +} 27 ध=डराई }
43 Uी`टी +}
44 आ`टी +}
45 सातोना (बु.) }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - बाजरीबाजरीबाजरीबाजरी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

12121212 बीडबीडबीडबीड 13131313 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
5 गेवराई 28 जातेगाव +} 1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) +}

29 पाचेगाव +} 2 उ;मानाबाद (eा.) +}
30 िसरसदेवी } 3 ब[बळी +}

4 केशेगाव +}
31 तलवडा +} 5 पाडोळी }
32 रेवकी }

6 तेर +}
33 उमापूर 7 ढोकी +}

8 जागजी }
34 मादळमोही +}
35 चकलांबा } 2 तूळजापूर 9 तुळजापूर +}

10 सलगरा +}
6 माजलगाव 36 माजलगाव +} 11 सावरगाव }

37 गंगामसला +}
38 कीiी आडगाव +} 12 मंगTळ +}
39 तालखेड } 13 ईटकळ +}

14 जळकोट +}
40 िनtुड +} 15 नळदुग� }
41 3द>ुड }

3 परांडा 16 परांडा +}
7 अंबाजोगाई 42 अंबाजोगाई +} 17 आसू }

43 लोखंडी सावरगाव +}
44 पाटोदा (म.) } 18 जवळा

45 घाटनांदुर +} 19 अनाळा +}
46 बद<पूर } 20 सोनारी }

8 केज 47 केज +} 4 भमु 21 अंभी
48 यसुूफ वडगाव +}
49 बनसारोळा +} 22 माणकेYर
50 होळ }

23 भमु
51 हनुमंत 3पपरी +}
52 नांदूरघाट +} 24 वालवड
53 िवडा }

25 ईट
9 परळी 54 परळी +}

55 धम<पूरी +} 5 वाशी 26 वाशी +}
56 िसरसाळा +} 27 तेरखेडा }
57 नागापूर +}
58 3पपळगाव गाडे } 28 पारगाव

10 धाTर 59 धाTर +} 6 कळंब 29 कळंब
60 मोहखेड +}
61 तेलगाव } 30 ईटकूर

11 वडवणी 62 कवडगाव +} 31 येरमाळा
63 वडवणी }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - बाजरीबाजरीबाजरीबाजरी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

13131313 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 14141414 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी
6 कळंब 32 मोहा 4 पाथरी 14 पाथरी +}

15 बाभळगाव }
33 िशराढोण +}
34 गो3वदपूर } 16 हादगाव (बु.)

7 उमरगा 35 उमरगा +} 5 मानवत 17 मानवत
36 डा3ळब +}
37 नारंगवाडी +} 18 केकरजवळा +}
38 मुळज +} 19 को9हा }
39 मुTम }

6 3जतूर 20 3जतूर +}
8 लोहारा 40 लोहारा +} 21 सांगवी (Vहा.) +}

41 माकणी +} 22 आडगाव (बु.) +}
42 जेवळी } 23 बोरी }

14141414 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 24 बामणी (बु.) +}
1 परभणी 1 परभणी +} 25 चारठाणा }

2 पेडगाव +}
3 जांब +} 7 सेलू 26 सेलू +}
4 झरी +} 27 देऊळगाव घाट }

5 3शगणापूर +} 28 वालूर +}
6 दैठणा +} 29 कुपटा }
7 3पगळी }

30 िचखलठाणा (बु.)
2 गंगाखेड 8 गंगाखेड +}

9 महातपूरी }

10 माखणी

11 राणी सावरगाव

3 सोनपेठ 12 सोनपेठ +}
13 आवलगाव }

745745745745

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका
1111 लातुरलातुरलातुरलातुर 1 लातुर

2 रेणापुर
3 अहमदपूर
4 उदगीर
5 औंसा
6 जळकोट
7 देवणी
8 चाकूर
9 िनलंगा

10 िशTर अनंतपाळ
10101010एकूण अिधसूिचत एकूण अिधसूिचत एकूण अिधसूिचत एकूण अिधसूिचत 

एकूण अिधसुिचत मंडळ एकूण अिधसुिचत मंडळ एकूण अिधसुिचत मंडळ एकूण अिधसुिचत मंडळ ::::
तालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचना



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
1111 ठाणेठाणेठाणेठाणे 3333 रायगडरायगडरायगडरायगड
1 मुरबाड 1 मुरबाड +} 3 सुधागड 9 पाली +}

2 धसाई +} 10 आतोणे +}
3 सरळगाव +} 11 जांभळूपाडा }
4 Mयाहाडी +}
5 देहेरी } 4 पेण 12 पेण +}

13 कामालK +}
2 शहापूर 6 शहापूर +} 14 हमरापूर +}

7 िकMहवली  } 15 वाशी +}
16 कासू }

8 वा3शद +}
9 खड< +} 5 महाड 17 महाड +}

10 डोलखांब } 18 तुडील +}
2222 पालघरपालघरपालघरपालघर 19 करंजाडी  }
1 वाडा 1 वाडा +}

2 कोने +} 20 िबरवाडी +}
3 कांचड +} 21 खरवली +}
4 कूडूस } 22 नाते  }

2 डहाणू 5 डहाणू +} 6 माणगाव 23 माणगाव +}
6 म9याण +} 24 इंदापूर +}
7 3चचणी +} 25 गोरेगाव +}
8 कासा +} 26 लोणेरे +}
9 सायवान } 27 िनजामपूर }

3 जNहार 10 जNहार 7 तळा 28 तळा +}
11 साखरशेत 29 मेढा }

4 िव?मगड 12 िव?मगड +} 8 रोहा 30 रोहा +}
13 तलवडा } 31 चणेरे +}

32 कोलाड +}
5 मोखाडा 14 मोखाडा 33 नागोठणे }

15 खोडाळा 9 पोलादपूर 34 पोलादपूर +}
35 वाकण +}

3333 रायगडरायगडरायगडरायगड 36 क=ढवी }
1 कज�त 1 कज�त +}

2 नेरळ +} 10 Uीवध�न 37 Uीवध�न +}
3 कडाव +} 38 वळवटी +}
4 कशेळे +} 39 बोलK पंचतन }
5 कळंब }

11 Vहसळा 40 Vहसळा +}
2 खालापूर 6 खोपोली +} 41 खामगाव }

7 वावोशी +}
8 चौक }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - नाचणीनाचणीनाचणीनाचणी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - नाचणीनाचणीनाचणीनाचणी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

4444 र2नािगरीर2नािगरीर2नािगरीर2नािगरी 4444 र2नािगरीर2नािगरीर2नािगरीर2नािगरी
1 िचपळूण 1 िचपळूण +} 7 संगमेYर 41 कडवई +}

2 खडK +} 42 माखजन +}
3 माग�ताVहाणे +} 43 मुरडव +}
4 रामपूर +} 44 फणसवणे +}
5 वहाळ +} 45 आगवली +}
6 सावडX +} 46 कोडगाव +}
7 असुडX +} 47 देवडे +}
8 कळकवणे +} 48 देवTख +}
9 िशरगाव } 49 तुळसनी +}

50 माभाळे +}
2 दापोली 10 दापोली 51 फंुगुस +}

11 बुरोडी +} 52 तेयX }
12 दाभोळ +}
13 अंजल< +} 8 राजापूर 53 राजापूर +}
14 वाकवली +} 54 सौदळ +}
15 पालगड +} 55 क=डव ेत. सौदळ +}
16 वळेवी } 56 जैतापूर +}

57 कंुभवडे +}
3 खेड 17 खेड +} 58 नाते +}

18 िशरशी +} 59 ओनी +}
19 अंबवली +} 60 पाचळ }
20 कुलवडंी +}
21 भरणे +} 9 लांजा 61 लांजा +}
22 लवले +} 62 भांबेड +}
23 धामणंद } 63 पुनस +}

64 सातवली +}
4 गुहागर 24 गुहागर +} 65 िवलवडे }

25 तळवली +} 5555 3सधुदुग�3सधुदुग�3सधुदुग�3सधुदुग�
26 पाटपMहाळे +} 1 देवगड 1 देवगड +}
27 आबलोली +} 2 िमटबाप +}
28 हेदवी } 3 िशरगाव +}

4 पाडेळ +}
5 मंडणगड 29 मंडणगड +} 5 पाटगाव +}

30 VहाAळ +} 6 बापडX }
31 देNहारे }

2 मालवण 7 मालवण +}
6 र2नािगरी 32 र2नािगरी +} 8 अंबेरी +}

33 खेडशी +} 9 प[दुर +}
34 पावस } 10 आचरे +}

11 मसूरे +}
35 जयगड +} 12 Uावण +}
36 फणसोप +} 13 पोईप }
37 कोतवडे +}
38 मालगंूड +} 3 सावतंवाडी 14 सावतंवाडी +}
39 तरवळ +} 15 आजगाव +}
40 पाली } 16 अंबोली +}

17 बांदा +}
18 मधुरा }

4 दोडामाग� 19 तळकट +}
20 भेडशी }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - नाचणीनाचणीनाचणीनाचणी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

5555 3सधुदुग�3सधुदुग�3सधुदुग�3सधुदुग� 6666 नािशकनािशकनािशकनािशक
5 कणकवली 21 कणकवली +} 6 इगतपूरी 24 इगतपूरी +}

22 वाघाडे +} 25 ताकेड (बु.)  }
23 फ=डा +}
24 तराळे +} 26 घोटी +}
25 नांदगाव +} 27 नांदगाव (बु.) +}
26 सांगवे } 28 वाडीव\हे +}

29 धारगाव  }

6 कुडाळ 27 कुडाळ +} 7 पेठ 30 पेठ +}
28 3पगोली +} 31 जोगमोडी  }
29 वलवळ +}
30 कडवळ +} 32 कोहोर
31 कसाल +}
32 माणगाव } 7777 धुळेधुळेधुळेधुळे

1 सा?ी 1 IाVहणवले +}
2 3पपळनेर +}

7 वभैववाडी 33 वभैववाडी +} 3 कुडाशी +}
34 येडगाव +} 4 उमरपाटा +}
35 भईुबावडा } 5 दहीवले  }

6666 नािशकनािशकनािशकनािशक 8888 पुणेपुणेपुणेपुणे
1 बागलाण 1 बागलाण +} 1 मुळशी 1 पौड +}

2 IाVहणगाव +} 2 िपरंगुट +}
3 िवरगाव +} 3 माले +}
4 डांगसौदाने +} 4 मुठे +}
5 जायखेडा +} 5 घोटावडे +}
6 ताहाराबाद +} 6 थेरगाव }
7 मु9हेर }

2 भोर 7 भोर +}
2 कळवण 8 अभोना +} 8 अंबावडे +}

9 कनाशी +} 9 भोलावडे +}
10 दळवट +} 10 संगमनेर +}
11 मोकभणगी +} 11 िनघूडघर +}
12 नवीबेज } 12 नसरापूर +}

13 वळूे +}
3 सुरगाणा 13 सुरगाणा +} 14 िककवी }

14 बा\हे +}
15 मनखेड  } 3 व9ेहे 15 व9ेहे +}

16 3वझर +}
16 बोरगाव +} 17 आंबावणे +}
17 उंबरठाण  } 18 पानशेत }

4 ]यंबकेYर 18 ]यंबकेYर +} 4 खेड 19 राजगूTनगर +}
19 वळंूेजे } 20 कMहेरसर +}

21 वाडा +}
20 हरसूल 22 कुडे (बु.) +}

23 कडूस +}
5 3दडोरी 21 उमराळे +} 24 पाईट +}

22 ननाशी  } 25 चाकण +}
26 3पपळगाव त.खेड +}

23 कोश^बे 27 आळंदी }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - नाचणीनाचणीनाचणीनाचणी खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

8888 पुणेपुणेपुणेपुणे 10101010 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर
5 आंबेगाव 28 घोडेगाव +} 4 गगनबावडा 20 गगनबावडा +}

29 आंबेगाव +} 21 साळवण }
30 कळंब }

5 करवीर 22 कसबा बावडा +}
9999 सातारासातारासातारासातारा 23 िनगव े(बु.) +}
1 जावळी (मेढा) 1 जावळी (मेढा) +} 24 मुड3शगी +}

2 आनेवाडी +} 25 सांगTळ +}
3 कुडाळ +} 26 िशरोळी दुमाळा +}
4 बामणोली +} 27 बीड +}
5 केळघर +} 28 बाल^गे +}
6 करहर } 29 हळदी +}

30 इ;पुलK +}
2 पाटण 7 पाटण +} 31 कणेरी }

8 Vहावशी +}
9 हेळवाक +} 6 कागल 32 कागल +}

10 मरळी +} 33 िसgदनेलK +}
11 मोरगीरी +} 34 केनवडे +}
12 ढेबेवाडी +} 35 कापशी +}
13 चाफळ +} 36 खडकेवाड +}
14 तारळे +} 37 मुरगूड +}
15 म9हारपेठ +} 38 बी>ी }
16 तळमावळे +}
17 कुठरे +} 7 गड3हhलज 39 गड3हhलज +}
18  येराड +} 40 कडगाव +}
19  आवडX } 41 दंुडगे +}

42 हलकणK +}
3 महाबळेYर 20 तापोळा +} 43 कसबानूल +}

21 लामज } 44 महागाव +}
45 नेसरी }

10101010 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर
1 पMहाळा 1 पMहाळा +} 8 भदूरगड 46 गारगोटी +}

2 वाडी र2नागीरी +} 47 3पपळगाव +}
3 कोडोली +} 48 कुर +}
4 कळे +} 49 कडगाव +}
5 पडळ +} 50 करडवाडी }
6 बाजार भोगाव +}
7 कोतोली } 9 आजरा 51 आजरा +}

52 गवसे +}
2 शाहूवाडी 8 भेडसगाव +} 53 मालीeे +}

9 बांबवडे +} 54 उfरु }
10 करंजफेण +}
11 सTड +} 10 चंदगड 55 चंदगड +}
12 मलकापूर +} 56 नांगणवाडी +}
13 आंबा } 57 माणगाव +}

58 कोवाड +}
3 राधानगरी 14 राधानगरी +} 59 तूकX वाडी +}

15 सरवडे +} 60 हेरे }
16 कसबा तराळे +}
17 आवळी (बु.) +}
18 राशीवडे +}
19 कसबा वाळवे }

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ : : : : 314314314314
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1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 1111 नािशकनािशकनािशकनािशक
1 मालेगाव 1 मालेगाव +} 7 नािशक 38 नािशक +}

2 दाभाडी +} 39 देवळाली +}
3 सौदाने  } 40 3शदे  }

4 कौळाणे +} 41 मखमलाबाद +}
5 सायणे (ब.ु) +} 42 आडगाव +}
6 िनमगाव +} 43 मडसांगवी  }
7 कळवाडी  }

44 सातपरू +}
8 झोडगा +} 45 पाथडK +}
9 करंजगNहाण +} 46 गीरनारे  }

10 वडनेर  }
8 ]यंबकेYर 47 ]यंबकेYर +}

2 बागलाण 11 बागलाण +} 48 वळंूेजे +}
12 IाVहणगाव +} 49 हरसूल }
13 िवरगाव +}
14 डांगसौदाने  } 9 3दडोरी 50 3दडोरी +}

51 मोहाडी +}
15 नामपरू +} 52 कसबवेणी +}
16 जायखेडा +} 53 वरखेडा  }
17 ताहाराबाद +}
18 मु9हेर  } 54 उमराळे +}

55 ननाशी +}
3 कळवण 19 कळवण +} 56 कोश^बे  }

20 अभोणा +}
21 कनाशी +} 10 ईगतपरूी 57 ईगतपरूी +}
22 दळवट +} 58 ताकेड (बा.)  }
23 मोकभणगी +}
24 नवीबजे  } 59 घोटी +}

60 नांदगाव (ब.ु) +}
4 देवळा 25 देवळा +} 61 वाडीव\हे +}

26 लोहनेर +} 62 धारगाव  }
27 उमराणे }

11 पेठ 63 पेठ +}
5 नांदगाव 28 नांदगाव +} 64 जोगमोडी +}

29 मनमाड +} 65 कोहोर }
30 िहसवळ (ब.ु)  }

12 िनफाड 66 िनफाड +}
31 जातेगाव +} 67 चांदोरी +}
32 वहेेळगाव  } 68 सायखेडा }

6 सुरगणा 33 सुरगणा +} 69 3पपळगाव (ब.) +}
34 बोरगाव +} 70 ओझर +}
35 उंबरठाण +} 71 रानवड  }
36 बा\हे +}
37 मनखेड  }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
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1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 2222 धुळेधुळेधुळेधुळे
12 िनफाड 72 लासलगाव +} 2 सा?ी 13 सा?ी +}

73 देवगाव +} 14 कासारे +}
74 नांदुर (म.)  } 15 Vहसदी (Aा.)  }

13 िस_र 75 िस_र +} 16 दुसाने +}
76 वावी +} 17 िनजामपरू  }
77 देवपरू +}
78 शहा  } 18 IाVहणवले +}

19 3पपळनेर  }
79 पांडुलK +}
80 दुबरेे +} 20 कुडाशी +}
81 नांदुर 3शगोटे  } 21 उमरपाटा +}

22 दहीवले  }
14 येवला 82 येवला +}

83 सावरगाव +} 3 िशरपरू 23 िशरपरू +}
84 पाटोदा +} 24 बोराडी +}
85 जळगाव (ने.)  } 25 आथX +}

26 जवखेडे  }
86 अंदरसूल +}
87 नगरसूल  } 27 होळनांथे +}

28 थाळनेर +}
15 चांदवड 88 चांदवड +} 29 सांगवी  }

89 वडनेर भैरव +}
90 वडाळी भोई  } 4 3शदखेडा 30 3शदखेडा +}

31 िचमठाणे +}
91 िदघवद +} 32 शेवाळे  }
92 रायपरू +}
93 दुगाव  } 33 खलाणे +}

34 नरडाणे +}
2222 धुळेधुळेधुळेधुळे 35 बटेावद  }
1 धुळे 1 धुळे शहर +}

2 िशTड +} 36 वषK +}
3 बोरकंूड +} 37 द=डाईचा  }
4 आवK  }

38 िवखरण +}
5 सोनगीर +} 39 िवरदेल  }
6 नगाव (ब.ु) +}
7 फागणे +} 3 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार
8 मुकटी  } 1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}

2 रनाळे +}
9 धुळे (eा.) +} 3 मांडळ  }

10 कुसंूबा +}
11 नेर (म.) +} 4 ख=डामाळी +}
12 लामकाणी  } 5 कोरीत  }

6 धानोरा +}
7 आ`टे  }
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3 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार 4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव
2 नवापरू 8 नवापरू +} 4 यावल 13 यावल +}

9 नवागाव  } 14 भालोद +}
15 बामनोद  }

10 खांडबारा +}
11 3चचपाडा +} 16 फैजपरू +}
12 िवसरवाडी  } 17 साकली +}

18 िकनगाव  }
3 शहादा 13 शहादा +}

14 मोहीदेत\हा +} 5 रावरे 19 रावरे +}
15 Vहसावद +} 20 खानापरू +}
16 IाVहणपरूी  } 21 िखरोडा +}

22 3नभोरा (ब.ु) }
17 सारंगखेडा +}
18 Aकाशा } 6 मुDताईनगर 23 मुDताईनगर +}

24 अंतुलK +}
19 वडाळी +} 25 कु\हा +}
20 आसलोद +} 26 घोडसगाव  }
21 मंदाणा +}
22 कळसाडी  } 7 अमळनेर 27 अमळनेर +}

28 िशTड +}
4 अ?ाणी 23 रोशमाल 29 नगाव +}

30 पाटोदा  }
24 चलुवद

31 अमळगाव +}
25 खंुटामोडी +} 32 मारवाड +}
26 तोरणमाळ  } 33 भरवस +}

34 वावडे  }
5 अDकलकूवा 27 खापर

8 चोपडा 35 चोपडा +}
28 मोरांबा 36 हातेड +}

37 लासूर  }
4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव
1 जळगाव 1 जळगाव +} 38 अडावद +}

2 Vहसवड +} 39 धानोरा (A.) +}
3 भोकर +} 40 गोरगावले +}
4 3पपराळा } 41 चहाडK  }

5 नािशराबाद +} 9 एरंडोल 42 एरंडोल +}
6 आसोदा  } 43 3रगणगाव +}

44 कासोदा +}
2 भसुावळ 7 क\हे +} 45 उतराण (गृह) }

8 वरणगाव +}
9 3पपळगाव (खु.) } 10 धरणगाव 46 धरणगाव +}

47 साळवा +}
3 बोदवड 10 बोदवड +} 48 सोनवड +}

11 नाडगाव +} 49 3पपरी +}
12 करंजी } 50 पाळधी +}

51 चांदसर }
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4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव 5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
11 पारोळा 52 पारोळा +} 2 पारनेर 7 पारनेर +}

53 बहादरपरू +} 8 भाळवणी +}
54 शेळवे  } 9 सूपा +}

10 वाडेगNहाण +}
55 तामसवाडी +} 11 टाकळी ढोकेYर +}
56 चोरवड  } 12 पळशी  }

12 चाळीसगाव 57 चाळीसगाव +} 13 वडिझरे +}
58 खडकी +} 14 िनघोज }
59 हातले  }

3 जामखेड 15 जामखेड +}
60 मेहुणबारे +} 16 अरणगाव +}
61 बहाळ  } 17 खड< +}

18 ना_ज +}
62 तळेगाव +} 19 नायगाव  }
63 िशरसगाव  }

13 जामनेर 64 जामनेर +} 4 शेवगाव 20 शेवगाव +}
65 नेरी +} 21 भातकुडगाव +}
66 मालदाभाडी  } 22 ढोरजळगाव (शे.) +}

23 एरंडगांव +}
67 पहूर +} 24 बोधेगाव +}
68 श[दुणK +} 25 चापडगाव  }
69 त=डापरू  }

5 पाथडK 26 पाथडK +}
70 फfेपरू +} 27 मािणकदlडी +}
71 वाकडी  } 28 करंजी +}

29 िमरी +}
14 पाचोरा 72 पाचोरा +} 30 टाकळीमानूर +}

73 नागरदेवळा +} 31 कोरडगाव  }
74 गाळण  }

6 नेवासा 32 नेवासा (खु.) +}
75 नांदरा +} 33 नेवासा (ब.ु) +}
76 कु\हाड (ब.ु) +} 34 सलाबतपरू  }

77 वरखेडी (ब.ु) +} 35 सोनई +}
78 3पपळगाव  } 36 घोडेगाव +}

37 वडाळा भैरोबा +}
15 भडगाव 79 कोळगाव +} 38 चांदा +}

80 कजगाव  } 39 कुकाणा  }

5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 7 राहूरी 40 राहूरी +}
1 नगर 1 जेऊर +} 41 साBळ +}

2 कापरूवाडी +} 42 तहाराबाद +}
3 3चचोडी (पा.) +} 43 वांबोरी +}
4 3भगार +} 44 IाVहणी +}
5 वाळकी +} 45 देवळाली +}
6 Tई छfीसी } 46 टाकळीिमयाँ  }
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5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 6666 पुणेपुणेपुणेपुणे
8 संगमनेर 47 संगमनेर +} 1 हवलेी 1 खेडिशवापरू +}

48 धांदरफळ (ब.ु)  } 2 खडकवासला +}
3 कोथTड +}

49 घारगाव +} 4 3चचवड }
50 डोळासणे +}
51 साकूर +} 5 कळस +}
52 3पपरणे  } 6 भोसरी +}

7 वाघोली  }
53 आYी +}
54 िसबलापरू +} 8 हडपसर +}
55 तळेगाव +} 9 उTळीकांचन +}
56 सामनापरू  } 10 थेऊर  }

9 अकोले 57 अकोले +} 2 मुळशी 11 पौड +}
58 समशेरपरू +} 12 िपरंगुट +}
59 िवरगांव +} 13 माले +}
60 राजूर +} 14 मुथे +}
61 साकीरवाडी +} 15 घोटावडे +}
62 श[डी  } 16 थेरगाव  }

63 कोतूळ +} 3 भोर 17 भोर +}
64 IाVहणवाडा  } 18 आंबावडे +}

19 भोलावडे +}
10 कोपरगाव 65 कोपरगाव +} 20 संगमनेर +}

66 रवदें +} 21 िनघुडघर  }
67 पोहेगाव +}

22 नसरापरू +}
68 दहीगाव बोलका +} 23 वळूे +}
69 सुरेगाव  } 24 िककवी  }

11 राहाता 70 राहाता +} 4 मावळ 25 लोणावळा +}
71 लोणी +} 26 काल< +}
72 बाभळेYर +} 27 खडकाळा +}
73 िशडK +} 28 तळेगाव (दा.) +}
74 पणुतांबा  } 29 काळे कॉलनी +}

12 Uीरामपरू 75 Uीरामपरू +} 30 िशवणे +}
76 बलेापरू +} 31 वडगाव मावळ  }
77 टाकळीभान +}
78 उंदीरगाव  } 5 व9ेहा 32 व9ेहा +}

33 3वझर +}
13 Uीग=दा 79 Uीगोदा +} 34 आंबावणे +}

80 पेडगाव +} 35 पानशेत  }
81 मांडवगण +}
82 कोळगाव +} 6 खेड 36 राजगुTनगर +}
83 बलेवडंी +} 37 कMहेरसर +}
84 देवदैठण +} 38 वाडा +}
85 का`टी +} 39 कूडे (ब.ु)  }
86 3चभळा  }
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6666 पुणेपुणेपुणेपुणे 7777 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
6 खेड 40 कडूस +} 2 द.सोलापरू 6 बोरामणी +}

41 पाईट  } 7 मु;ती +}
8 वळसंग  }

42 चाकण +}
43 3पपळगाव तफX  खेड +} 9 म>ूप +}
44 आळंदी  } 10 3वचरू +}

11 3नबगK +}
7 आंबगेाव 45 घोडेगाव +} 12 होटगी  }

46 आंबगेाव  }
3 बाशK 13 बाशK +}

47 कळंब +} 14 खांडवी +}
48 मंचर +} 15 आगलगाव +}
49 पारगाव  } 16 पांगरी  }

8 िशTर 50 िशTर +} 17 पानगाव +}
51 रांजणगाव +} 18 सुडK +}
52 टाकळी हाजी +} 19 वरैाग  }
53 मलठण +}
54 पाबळ  } 20 नारी +}

21 उपळे (दु.) +}
55 तळेगाव (ढ.) +} 22 गौडगाव  }
56 कोरेगाव भीमा +}
57 Mहावरा +} 4 अDकलकोट 23 अDकलकोट +}
58 वडगाव रासाई  } 24 जेऊर +}

25 तडवळ +}
9 बारामती 59 बारामती +} 26 करजगी  }

60 उंडावडी (केपी.) +}
61 मालेगाव +} 27 दुधनी +}
62 पणदरे +} 28 मzदगK  }
63 वडगाव (िन.) +}
64 सूपा +} 29 वाघदरी +}
65 लोणी (भा.) +} 30 चपळगाव +}
66 मोरगाव  } 31 िकणी  }

10 परंुदर 67 सासवड +} 5 मोहोळ 32 मोहोळ +}
68 िभवडी +} 33 नारखेड +}
69 राजेवाडी +} 34 शेटफळ +}
70 जेजूरी +} 35 पेनुर +}
71 कंूभार वळण +} 36 वाघोली +}
72 पर^चे +} 37 कामती (ब.ु) +}
73 वा9हा  } 38 सावळेYर +}

39 टाकळी (सी.)  }
7777 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
1 उ. सोलापरू 1 उ. सोलापरू +} 6 माळिशरस 40 माळिशरस +}

2 शेळगी +} 41 ई;लामपरू +}
3 ती\हे +} 42 अकलूज +}
4 वडाळा +} 43 लवगं +}
5 माडK  } 44 वळेापरू +}

45 नातेपतेू +}
46 सदािशवनगर  }
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8888 सातारासातारासातारासातारा 8888 सातारासातारासातारासातारा
1 सातारा 1 सातारा +} 4 कराड 37 सुपने +}

2 खेड +} 38 मसूर +}
3 वयX +} 39 कवठे +}
4 कcहेर +} 40 कोपरडे हवलेी +}
5  कोडोली } 41 सैदापरू  }

6 श[>े +} 42 शेणोली +}
7 नागठाणे +} 43 कोळे  }
8 आंबवडे  }

44 उंडाळे +}
9 दहीवड +} 45 काले +}

10 परळी  } 46 मलकापरू  }

11 वडुथ +} 5 कोरेगाव 47 कोरेगाव +}
12 तासगाव +} 48 कूमठे +}
13 अप3सगे  } 49 िशरंबे +}

50 रिहमतपरू +}
2 जावळी (मेढा) 14 जावळी (मेढा) +} 51 वाठारिकरोळी  }

15 आनेवाडी  }
52 वाठार (;टे.) +}

16 कुडाळ 53 3पपोडे (ब.ु) +}
54 सातारा रोड +}

17 बामनोली +} 55 िकनई  }
18 केळघर +}
19 करहर  } 6 खटाव 56 खटाव +}

57 औध +}
3 पाटण 20 पाटण +} 58 पसेूगाव +}

21 Vहावशी +} 59 बधु  }
22 हेळवाक +}
23 मोरगीरी +} 60 वडूज +}
24  येराड } 61 पसेूसावळी  }

25 मरळी +} 7 माण 62 दहीवडी +}
26 ढेबवेाडी +} 63 मलवडी +}
27 तळमावले +} 64 गांदवले (ब.ु) +}
28 कुठरे  } 65 कुकडवड +}

66 Vहसवड +}
29 तारळे +} 67 माडK +}
30 म9हारपेठ +} 68 िशगणापरू +}
31  चाफळ +} 69  वर +}
32 आवड- } 70  आंधळी  }

4 कराड 33 कराड +} 8 खंडाळा 71 खंडाळा +}
34 उंIज +} 72 वठार (ब.ु) +}
35 इंदोली +} 73 िशरवळ +}
36  येळगाव } 74 लोणंद  }
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8888 सातारासातारासातारासातारा 8888 सातारासातारासातारासातारा
9 वाई 75 पसरणी +} 5 तासगाव 31 तासगाव +}

76 पाचवड +} 32 िवसापरू +}
77 धोम +} 33 मांजडX  }
78 वाई  }

34 मणेराजूरी +}
79 भईूज +} 35 सावळज +}
80 ओझरडे +} 36 येळावी  }
81 सूTर  }

6 पलुस 37 िभलवडी +}
9999 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली 38 अंकलखोप +}
1 िमरज 1 िमरज +} 39 पलुस +}

2 मालगाव +} 40 कंूडल }
3 अरग  }

7 कडेगाव 41 कडेगाव +}
4 कवलापरू +} 42 शाळगाव +}
5 बधुगाव +} 43 नेवरी +}
6 क. िडeज  } 44 वांगी +}

45 3चचणी }
2 जत 7 जत +}

8 डफळापरू +} 8 िशराळा 46 िशराळा +}
9 कंुभारी +} 47 मांगले +}

10 शेगाव  } 48 सागाव +}
49 िशरसी }

11 उमदी +} 50 चरण अराळा +}
12 माडhयाळ +} 51 कोकTड  }
13 मुचंडी +}
14 संख  } 9 कवठे महांकाळ 52 कवठे महांकाळ

3  खानापरु 15  खानापरु +} 53 कुची +}
16  करंजे +} 54 ढालगाव +}
17  िवटा +} 55 दे3सग +}
18  ल[गरे +} 56 3हगणगाव  }
19  भाळवणी }

10101010 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर
4 वाळवा 20 वाळवा +} 1 हातकणंगले 1 हातकणंगले +}

21 आ`टा +} 2 कबनूर +}
22 कोरेगाव  } 3 हेलX }

23 ई;लामपरू +} 4 हूपरी +}
24 पेठ +} 5 Tई }
25 कामेरी  }

6 वडगाव +}
26 कासेगाव +} 7 वाठार त. वडगाव }
27 भात (तांदुळ)वाडी +}
28 िचकुरडे +}
29 ताकारी +}
30 बहे  }
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10101010 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर 10101010 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर
2 िशरोळ 8 िशरोळ +} 7 गड3हhलज 48 हलकणK +}

9 नर3सहवाडी +} 49 कसबानूल +}
10 नांदणी +} 50 महागाव +}
11 जय3सगपरू  } 51 नेसरी }

12 िशरढोण +} 8 भदुरगढ 52 गारगोटी +}
13 कdदवाड +} 53 3पपळगाव +}
14 दfवाड  } 54 कुर }

3 पMहाळा 15 पMहाळा +} 55 कडगाव +}
16 वाडी र2नािगरी +} 56 करडवाडी }
17 कोडोली }

9 आजरा 57 आजरा +}
18 कळे +} 58 गवसे +}
19 पडळ +} 59 मािलeे }
20 बाजार भोगाव +}
21 कोतोली } 60 उfरू

4 शाहूवाडी 22 भेडसगाव +} 10 राधानगरी 61 राधानगरी +}
23 बांबवडे +} 62 सरवडे +}
24 करंजफेण +} 63 कसबा तारळे +}
25 सTड +} 64 आवळी (ब.ु) +}
26 आंबा +} 65 राशीवडे (ब.ु) +}
27 मलकापरू } 66 कसबा वाळवे }

5 करवीर 28 कसबा बावडा +} 11 चंदगड 67 चंदगड +}
29 िनगव े(ब.ु) +} 68 नांगनवाडी +}
30 मुड3शगी } 69 मानगाव +}

70 कोवाड }
31 सांगTळ +}
32 िशरोली दुमाळा +} 71 तूकX वाडी +}
33 बीड +} 72 हेरे }
34 बाल^गे }

11111111 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
35 हळदी +} 1 फुलंIी 1 फुलंIी +}
36 इ;पलुK +} 2 िपरबावडा +}
37 काणेरी } 3 आळंद +}

4 वडोदबाजार }
6 कागल 38 कागल +}

39 िसgदनेलK +} 2 गंगापरू 5 गंगापरू +}
40 केनवडे } 6 भंडाळा +}

7 मांजरी +}
41 कापशी +} 8 श[दूरवादा +}
42 खडकेवाडा +} 9 वाळूज }
43 मुरगुड +}
44 िब>ी } 10 तुक<बाद +}

11 हसू�ल +}
7 गड3हhलज 45 गड3हhलज +} 12 डोणगाव +}

46 कडगाव +} 13 िसgदनाथ वडगाव }
47 दंुडगे }
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11111111 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 12121212 बीडबीडबीडबीड
3 वजैापरू 14 वजैापरू +} 1 बीड 8 मांजरसंुबा +}

15 खंडाळा +} 9 3लबा गणेश +}
16 बोरसर +} 10 नेकनूर +}
17 लाडगाव +} 11 चौसाळा }
18 िशऊर +}
19 लोणी (खु.) } 2 पाटोदा 12 पाटोदा +}

13 दासखेड +}
20 महालगाव +} 14 थेरला +}
21 नागमठाण +} 15 अमळनेर }
22 गारज +}
23 लासूरगाव } 3 िशTर कासार 16 िशTर कासार +}

17 िततंरवणी +}
4 क_ड 24 क_ड +} 18 रायमोह }

25 चापानेर +}
26 िचकलठाणा } 4 गेवराई 19 गेवराई +}

20 ध=डराई +}
27 िपशोर +} 21 जातेगाव +}
28 नाचणवले +} 22 पाचेगाव +}
29 करंजखेड +} 23 िसरसदेवी }
30 3चचोली 3लबाजी +}
31 देवगाव रंगारी } 24 तलवाडा +}

25 रेवकी +}
5 खुलताबाद 32 वTेळ +} 26 उमापरू +}

33 सुलतानपरू +} 27 मादळमोही +}
34 बाजार सावगंी } 28 चकलांबा }

6 िसkोड 35 िसkोड +} 5 माजलगाव 29 माजलगाव +}
36 िनkोड +} 30 गंगामसला +}
37 भराडी +} 31 िकiी आडगाव +}
38 बोरगाव बाजार +} 32 तालखेड }
39 अ3जठा +}
40 गोळेगाव +} 33 िनtुड +}
41 आमठाणा +} 34 3द>ुड }
42 अंभई }

6 अंबाजोगाई 35 अंबाजोगाई +}
7 सोयगाव 43 सोयगाव +} 36 लोखंडी सावरगाव +}

44 सावळदबारा } 37 पाटोदा (म.) }

45 बनोटी 38 घाटनांदुर +}
39 बद<परू }

12121212 बीडबीडबीडबीड
1 बीड 1 बीड +} 7  केज 40  केज +}

2 पाली +} 41  युसुफवडगाव +}
3 नाळवडंी +} 42  बनसारोळा +}
4 3पपळनेर +} 43 होळ +}
5 Vहाळस जवळा +} 44 हनुमंत 3पपरी +}
6 पेडगाव +} 45 नांदूरघाट +}
7 राजूरी (न.) } 46 िवडा }
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12121212 बीडबीडबीडबीड 13131313 लातूरलातूरलातूरलातूर
8 परळी 47 परळी +} 5 िनलंगा 29 िनलंगा +}

48 धम<परूी } 30 पान3चचोली }

49 िसरसाळा +} 31 अबलूगा +}
50 नागापरू +} 32 िनटूर +}
51 3पपळगाव गाढे } 33 कासार िसरसी }

9 धाTर 52 धाTर +} 34 मदनसूरी +}
53 मोहखेड +} 35 औरादशहाजनी +}
54 तेलगाव } 36 कासार बालकंूदा +}

37  भतुमुगळी +}
10 वडवणी 55 कवडगाव +} 38  हलगरा }

56 वडवणी }
6 िशTर अनंतपाळ 39 िशTर अनंतपाळ +}

13131313 लातूरलातूरलातूरलातूर 40 साकोळ +}
1 लातूर 1 लातूर +} 41 िहसामाबाद }

2 बाभळगाव +}
3 हरंगूळ (ब.ु) +} 7 उदगीर 42 उदगीर +}
4 कासारखेडा } 43 नागलगाव +}

44 देवज�न +}
5 मुTड +} 45 वाढवणा +}
6 भात (तांदुळ)जा +} 46 नळगीर }
7 3चचोली (ब.ु) +}
8 गातेगाव +} 47 हेर +}
9  कMहेरी } 48 मोघा +}

49  त=डार }
2 रेणापरू 10 रेणापरू +}

11 पानगाव } 8 जळकोट 50 जळकोट +}
51 घोणशी }

12 पोहरेगाव +}
13 कारेपरू +} 9 देवणी 52 देवणी +}
14  पळशी } 53 बाेरोळ +}

54 वलांडी }
3 औसा 15 औसा +}

16 िकनी - थोट +} 10 चाकूर 55 चाकूर +}
17 भादा +} 56 नळेगाव +}
18 मातोळा +} 57 वडवळ +}
19 बलेकंूड } 58 झरी (ब.ु) +}

59 शेळगाव +}
20 िकkारी +} 60  आ`टा }
21 लामजना +} 14141414 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
22  उजनी } 1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) +}

2 उ;मानाबाद (eा.) +}
4 अहमदपरू 23 अहमदपरू +} 3 ब[बळी +}

24 खंडाळी } 4 कासेगाव +}
5 पडोळी }

25 िकनगाव +}
26 अंधोरी +} 6 तेर +}
27 िशTरताजबदं +} 7 ढोकी +}
28 हाडोळती } 8 जागजी }
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14141414 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 15151515 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
2 तुळजापरू 9 तुळजापरू +} 1 जळगाव (जा.) 4 जामोद +}

10 सालगरा +} 5 वड3शगी }
11 सावरगाव +}
12 मंगTळ +} 2 संeामपरू 6 संeामपरू +}
13 ईटकळ } 7 पातुड< +}

8 कवठळ }
14 जळकोट +}
15 नळदुग� } 9 सोनाळा +}

10 बावणबीर }
3 परांडा 16 परांडा +}

17 आसू +} 3 िचखली 11 िचखली +}
18 जवळा +} 12 हातणी }
19 अनाळा +}
20 सोनारी } 13 ऐकलारा +}

14 अमडापरू +}
4 भमु 21 अंभी +} 15 पेठ +}

22 माणकेYर +} 16 उं>ी +}
23 भमू +} 17 धोडप }
24 वालवड +}
25 ईट } 4 बलुडाणा 18 बलुडाणा +}

19 साकली (ब.ु) +}
5 वाशी 26 वाशी +} 20 पाडळी +}

27 तेरखेडा +} 21 देऊळघाट }
28 पारगाव }

22 धाड +}
6 कळंब 29 कळंब +} 23 Vहसला (ब.ु) +}

30 ईटकूर +} 24 रायपरू }
31 येरमळा }

5 मेहकर 25 मेहकर +}
32 मोहा +} 26 िहवरा आUम +}
33 िशरढोण +} 27 देऊळगाव माळी +}
34 गो3वदपरू } 28 अंजनी (ब.ु) +}

29 डोनगाव }
7 उमरगा 35 उमरगा +}

36 डािळब +} 6 खामगाव 30 खामगाव +}
37 नारंगवाडी +} 31 आवार +}
38 मुळज +} 32 अटाळी +}
39 मुTम } 33 काळेगाव +}

34 िहवरखेड +}
8 लोहारा 40 लोहारा +} 35 वझर }

41 माकणी +}
42 जेवळी } 36 3पपळगाव (रा.) +}

37 पारखेड +}
15151515 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 38 अडगाव +}
1 जळगाव (जा.) 1 जळगाव +} 39 पळशी (ब.ु) +}

2 आसलगाव +} 40 लाखनवाडा }
3 पी. काळे }
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15151515 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 17171717 वािशमवािशमवािशमवािशम
7 मलकापरू 41 मलकापरू +} 2 कारंजा 14 कामरगाव +}

42 धरणगाव +} 15 धनज (ब.ु) +}
43 नरवले } 16 िहवरा लाहे }

44 दाताळा +} 18181818 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
45 जांभळुढाबा } 1 अमरावती 1 अमरावती +}

2 वडाळी +}
8 मोताळा 46 मोताळा +} 3 बडनेरा +}

47 बोराखेडी +} 4 वलगाव +}
48 शेलापरू (ब.ु) +} 5 नवसारी }
49 3पपरीगवळी +}
50 3पपळगाव देवकी } 6 िशराळा +}

7 नांदगाव पेठ +}
51 धा. बडे +} 8 माहूली जहा. +}
52 रोहीणखेड } 9 डवरगाव }

16161616 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 2 चांदुर (रे.) 10 चांदुर (रे.) +}
1 अकोला 1 बोरगावमंजू +} 11 आमला िवYेYर +}

2 िशवणी +} 12 घूईखेड +}
3 पळसो (ब.ु) +} 13 पळसखेड +}
4 सांगळूद +} 14 सातेफळ }
5 कुरणखेड }

3 धामणगाव (रे.) 15 धामणगाव (रे.) +}
2 बा{शटाकळी 6 बाशKटाकळी +} 16 दfापरू +}

7 महान +} 17 भातकूली +}
8 राजंदा +} 18 3चचाली }
9 धाबा }

19 तळेगाव दशासर +}
10 3पजर +} 20 मंगTळ द;तगीर +}
11 खेडा (ब.ु) } 21 अंजन3सगी }

17171717 वािशमवािशमवािशमवािशम 4 ितवसा 22 ितवसा +}
1 मालेगाव 1 मालेगाव +} 23 वरखेड }

2 करंजी +}
3 िशरपरू +} 24 मोझरी +}
4 मेडशी +} 25 व\हा +}
5 मुंगळा +} 26 कु\हा }
6 चांडस }

5 मोशK 27 मोशK +}
7 िकMहीराजा +} 28 नेर (3पगळाई) +}
8 जऊळका } 29 िशरखेड }

2 कारंजा 9 कारंजा +} 30 अंबाडा +}
10 पोहा +} 31 िरgदपरू }
11 उंबड< बाजार +}
12 येवता +} 6 वTड 32 वTड +}
13 खेड< (ब.ु) } 33 बनेोडा +}

34 लोणी }
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18181818 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 20202020 वध<वध<वध<वध<
6 वTड 35 पसुला +} 2 कारंजा 6 कारंजा +}

36 श[दुज�ना घाट +} 7 ठाणेगाव }
37 राजूरा बाजार } 8 सारवाडी +}

9 क_मवार (eा.) }
7 अंजनगाव 38 िवहीगाव +}

39 अंजनगाव (सु.) } 3 आ`टी 10 आ`टी +}
11 तळेगाव +}

40 कापसू तळणी +} 12 साहूर }
41 कोकड< }

21212121 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर
8 अचलपरू 42 अचलपरू +} 1 काटोल 1 काटोल +}

43 परतवाडा } 2 पारड3सगा +}
3 येनवा }

44 रासेगाव +}
45 असदपरू +} 4 मेटपांजरा +}
46 पtोट +} 5 िरधोरा +}
47 पसरापरू } 6 क=ढाळी }

9 चांदुरबाजार 48 चांदुर बाजार +} 2 नरखेड 7 नरखेड +}
49 वलेोरा +} 8 मोवाड +}
50 तळेगाव मोहना +} 9 सावरगाव }
51 आसेगाव +}
52 िशरजगाव कसबा +} 10 िभ`णरु +}
53 करजगाव +} 11 जलालखेडा +}
54 IाVहणवाडा } 12 म[ढला }

19191919 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 3 सावनेर 13 सावनेर +}
1 यवतमाळ 1 यवतमाळ +} 14 पाटण सावगंी +}

2 कापराने +} 15 खापा +}
3 िहवरी +} 16 वडेगाव }
4 अजु�ना }

17 केळवद
5 येळाबारा +}
6 सावरगड +} 4 कळमेYर 18 कळमेYर +}
7 कोळंबी +} 19 धापेवाडा }
8 अकोला (बा.) +}
9  लोहारा +} 20 मोहपा +}

10  मोहा } 21 तेल कामठी }
20202020 वध<वध<वध<वध<
1 आवK 1 आवK +}

2 वाढोणा +}
3 खरंगणा +}
4 रोहणा +}
5 िवTळ }

1033103310331033

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका
1111 पुणेपुणेपुणेपुणे 1 जू_र

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ : : : : 

िपकिपकिपकिपक- - - - भईुमूग         तालुका;तरीय अिधसुचनाभईुमूग         तालुका;तरीय अिधसुचनाभईुमूग         तालुका;तरीय अिधसुचनाभईुमूग         तालुका;तरीय अिधसुचना



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 2222 धुळेधुळेधुळेधुळे
1  िस_र 1  िस_र +}

2 वावी } 1 िशरपरू 1 िशरपरू +}
2 बोराडी +}

3  देवपरु +} 3 आथX +}
4  शहा } 4 जवखेडे }

5 पांडुलK +} 5 थाळनेर +}
6  डुबरेे +} 6  होळनाथे +}
7  नांदुर3शगोटे } 7 सांगवी }

2 िनफाड 8 िनफाड +} 2 धुळे 8 धुळे (शहर) +}
9  चांदोरी } 9 िशdड +}

10 बोरकंूड +}
11 आवK +}

10  सायखेडा 12 सोनगीर +}
13 नगांव (ब.ु) +}

11  देवगाव +} 14 फागणे +}
12 नांदुरमधमेYर } 15 मुकटी +}

16 धुळे (eा.) +}
13  लासलगाव +} 17 कसूंबा +}
14  3पपळगाव ब +} 18 नेर (म.) +}
15 रानवड +} 19 लामकानी }
16  ओझर }

3 सा?ी 20 3पपळनेर +}
3 कळवण 17 कळवण +} 21 कुडाशी +}

18 अभोणा +} 22 दहीवले +}
19 कानशी +} 23 उमरपाटा +}
20 दळवट +} 24 IाVहणवले }
21 मोकभणगी +}
22 नवीबजे } 3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार

1 शहादा 1 शहादा +}
4 3दडोरी 23 3दडोरी +} 2 मोहीदेत\हा +}

24 मोहाडी +} 3 Vहसावद +}
25 कसबवेणी +} 4 IाVहणपरूी  }
26 वरखेडा +}
27 उमराळे +} 5 सारंगखेडा +}
28 ननाशी +} 6 Aकाशा }
29 कोिशबे }

7 वडाळी +}
5 येवला 30 येवला +} 8 आसलोद +}

31 सावरगाव +} 9 मंदाणा +}
32 पाटोदा +} 10 कळसाडी  }
33 जळगाव (न.) +}
34 अंदरसूल +}
35 नगरसुल }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
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3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार 4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव
2 तळोदा 11 तळोदा +} 3 धरणगाव 14 धरणगाव +}

12 बोरद +} 15 साळवा +}
13 Aतापपरू +} 16 सोनवद (ब.ु) +}
14 सोमावल } 17 3पAी (खु.) +}

18 पाळधी (ब.ु) +}
3 नंदुरबार 15 नंदूरबार  +} 19 चांदसर }

16 रनाळे  +}
17 कोरीट  +} 4 एरंडोल 20 एरंडोल +}
18 आ`टे  +} 21 3रगणगाव +}
19 धानोरा  +} 22 कासोदा +}
20 मांडळ  } 23 उतराण (गृह) }

4 नवापरू 21 नवापरू  +}
22 नवागाव  } 5 जामनेर 24 जामनेर +}

25 नेरी +}
23 3चचपाडा  +} 26 मालदाभाडी +}
24 िवसरवाडी  +} 27 पहूर +}
25 खांडबारा  } 28 श[दुणK +}

29 त=डापरू +}
5 अ?ाणी 26 रोषमाळ +} 30 फfपेरू +}

27 खंुटामोडी } 31 वाकडी  }

6 यावल 32 यावल +}
28 चलुवड +} 33 भालोद +}
29 तोरणमाळ  } 34 बामणोद +}

35 फैजपरू +}
6 अDकलकूवा 30 अDकलकूवा +} 36 साकळी +}

31 खापर +} 37 िकनगाव  }
32 मोरंबा }

7 बोदवड 38 बोदवड +}
33 मौलागी +} 39 नाडगांव +}
34 डाब +} 40 करंजी }
35 वडफळी }

8 भसुावळ 41 भसुावळ +}
4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव 42 कु\हे (A. न.) +}
1 जळगाव 1 जळगाव +} 43 वरणगाव +}

2 Vहसावद +} 44 3पपळगाव (ब.ु) }
3 भोकर +}
4 3पAाळा } 5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
5 निशराबाद +} 1 कोपरगाव 1 कोपरगाव
6 आसोदा  } 2 रवदें

3 पोहेगाव
2 रावरे 7 रावरे +} 4 दिहगाव बोलका

8 खानापरू +} 5 सुरेगाव
9 िखरोदा +}

10 3नभोरा (ब.ु) } 2 राहाता 6 राहाता

11 ऐनपरू +} 7 लोणी +}
12 िखडK +} 8 बाभळेYर }
13 सावदा }
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5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
2 राहाता 9 िशडK +} 8 जामखेड 49 जामखेड +}

10 पणुतांबा } 50 अरणगांव  }

3 Uीरामपरू 11 Uीरामपरू +} 51 खड< +}
12 बलेापरू } 52 ना_ज +}

53 नायगाव  }
13 टाकळीभान +}
14 उंदीरगाव  } 6666 पुणेपुणेपुणेपुणे

1 जु_र 1 जु_र +}
4 राहूरी 15 राहूरी +} 2 राजूर +}

16 साBळ +} 3 आपताळे +}
17 तहाराबाद +} 4 ओतूर }
18 वांबोरी +}
19 IाVहणी  }

5 वडगाव आनंद +}
20 देवळाली +} 6 3दगोरे +}
21 टाकळीिमयाँ  } 7 नारायणगाव +}

8 व9ेहा +}
5 अकोले 22 अकोले +} 9 िनमगाव सावा  }

23 समशेरपरू +} 7777 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
24 वीरगांव } 1 बाशK 1 बाशK
25 राजूर +} 2 खांडवी
26 साकीरवाडी +} 3 आगलगाव
27 श[डी } 4 पांगरी
28 कोतुळ +} 5 पानगाव
29 IाVहणवाडा }

6 सुडK
6666 नगर 30   जेऊर +} 7 वरैाग

31 कापरुवाडी +} 8 नारी
32 3चचोडी पा. +} 9 उपळे (दु.)
33 3भगार +} 10 गौडगाव
34 वाळकी +}
35 Tई छfीसी +} 2   मोहोळ 11  नरखेड
36 नालेगाव +}
37 सावडेी +} 12  सावळेYर
38 नागापरू +}
39 चास +} 8888 सातारासातारासातारासातारा
40 केडगाव  } 1 सातारा 1 नागठाणे

2 तासगाव
7 नेवासा 41 नेवासा (खु.) +} 3 अप3सगे

42 नेवासा (ब.ु) +} 4 सातारा
43 सलाबतपरु +} 5 खेड
44 सोनई +} 6 वयX
45 घोडेगाव +} 7 कcहेर
46 वडाळा भैरोबा +} 8 श[>े
47 चांदा +} 9  कोडोली
48 कुकाणा  }
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8888 सातारासातारासातारासातारा 8888 सातारासातारासातारासातारा
1 सातारा 10 अंबवडे 6 वाई 50 पसरणी

11 दहीवड 51 पाचवड
12 परळी
13 वडुथ 52 धोम

53 वाई
2 कराड 14 कराड 54 भईंुज

15 उंIज 55 ओझडX
16 इंदोली 56 सूTर
17 सुपने
18 मसुर 9999 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली

1 िमरज 1 िमरज
19 कवठे 2 मालगाव
20 कोपडX हवलेी 3 आरग
21 सैदापरू

4 कवलापरू
22 शेणोली
23 कोळे 5 बधुगाव
24 उंडाळे 6 सांगली
25 काले 7 क. िडeज
26 मलकापरू

2 वाळवा 8 कोरेगाव
27  येळगाव 9 आ`टा

3 कोरेगांव 28 रिहमतपरू 10 कासेगाव
29 िशरंबे 11 पेठ
30 वाठरिकरोली 12  ई;लामपरू
31 िकMहेई
32 कोरेगाव 13 तांदुळवाडी
33 कूमठे 14 िचकूडX
34 सातारा रोड 15  कामेरी
35 3पपोडे (ब.ु)
36 वाठार (;टे.) 16 ताकारी

17 बहे
4 पाटण 37 चाफळ 18 वाळवा

38 तारळे
39 म9हारपेठ 4 तासगाव 19 तासगाव

20 िवसापरू
5 खटाव 40 खटाव 21 मांजडX

41 औंध
42 पसुेगांव 22 मणेराजूरी
43 बgुद 23 सावळज
44 वडूज 24 येळावी
45 पसुेसावली
46 मायणी 7 िशराळा 25 िशराळा
47 िनमसोड 26 मांगले
48 कातरखटाव 27 सागांव
49  कलेठोण 28 िशरसी

29 चरण अराळा
30 कोकTड
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9999 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली 10101010 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर
8 खानापरू 31 खानापरू 4 कागल 21 कागल +}

32 करंजे 22 िसgदनेलK +}
33 िवटा 23 केनवडे +}
34 ल[गरे 24 िब>ी }
35 भाळवणी

25 कापशी +}
9 पलुस 36 िभलवडी 26 खडकेवाडा +}

37 अंकलखोप 27 मुरगुड }
38 पलूस
39 कंूडल 5 गड3हhलज 28 गड3हhलज +}

29 कडगाव +}
10 कडेगाव 40 कडेगाव 30 दंुडगे }

41 शाळगाव
42 नेवरी 31 हलकणK +}
43 वांगी 32 कसबानुल +}
44 3चचणी 33 महागाव +}

34 नेसरी }
11 कवठे महांकाळ 45 कवठे महांकाळ +}

46 कुची +} 6 चंदगड 35 चंदगड +}
47 ढालगांव +} 36 नागनवाडी +}
48 दे3शग +} 37 माणगाव +}
49 3हगणगांव } 38 कोवाड }

10101010 को9हापूरको9हापूरको9हापूरको9हापूर 7 िशरोळ 39 िशरोळ +}
1 हातकणगले 1 हातकणगले +} 40 नर3सहवाडी +}

2 कबनूर +}
3 हेलX } 41 नांदणी +}

42 जय3सगपरू }
4 हुपरी +}
5 dई } 43 िशरठोण +}

44 कुdंदवाड +}
6 वडगांव +} 45 दfवाड }
7 वाठार त. वडगांव }

8 भदुरगड 46 गारगोटी +}
2 पMहाळा 8 पMहाळा +} 47 3पपळगाव +}

9 वाडी - र2नािगरी +} 48 कुर +}
10 कोडोली } 49 कडगाव +}

50 करडवाडी }
3 करवीर 11 कसबा बावडा +}

12 िनगव े(ब.ु) +} 9 आजरा 51 आजरा +}
13 मुड3शगी +} 52 गवसे +}
14 सांगTळ +} 53 मालीeे +}
15 िशरोली दुमाला +} 54 उfरु }
16 बीड +}
17 बाल^गे } 11111111  औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद

1 औरंगाबाद 1 कांचनवाडी +}
18 हळदी +} 2 चौका +}
19 इ;पलुK +} 3 हसू�ल +}
20 कणेरी } 4 िचf े3पपळगांव +}
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11111111  औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद 11111111  औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 5 करमाड +} 8 गंगापरू 39 भ[डाळा

6 िचकलठाणा +}
7 लाडसावगंी +} 40  गंगापरु +}
8  उ;मानपरुा +} 41  मांजरी +}
9  भाव3सगपरुा } 42  िस.वाडगाव +}

43  हसु�ल }
2 सोयगांव 10 सोयगांव +}

11 सावळदबारा +} 44  श[दुरवादा +}
12 बनोटी } 45  तुक<बाद +}

46  वाळुज +}
3 क_ड 13 3चचोली (िल.) +} 47  डोणगाव }

14 करंजखेडा }
12121212 जालनाजालनाजालनाजालना

4 खु9ताबाद 15 वTेळ +} 1 भोकरदन 1 भोकरदन +}
16 सु9तानपरू +} 2 िसपोरा }
17 बाजार सावगंी }

3 धावडा +}
5 फुलंIी 18 फुलंIी +} 4 अMवा }

19 िपरबावडा }
5 3पपळगांव (रे)

20 आळंद +}
21 वडोद बाजार } 6 हसनाबाद  +}

7 राजूर  +}
6 िसkोड 22 िसkोड +} 8 केदारखेड }

23 िन9 लोड +}
24 भराडी +} 2 जाwाबाद 9 जाwाबाद +}
25 बोरगांव बाजार } 10 कुभारझरी }

26 अ3जठा +}
27 गोळेगाव   } 11 माहोरा +}

12 ट[भणूK }
28 आमठाणा  +}
29 अंभई   } 13 वTड (ब.ु)

7 पैठण 30 पैठण +} 3 जालना 14 जालना (eा.) +}
31 3पपळवाडी (पी) +} 15  जालना शहर +}
32  ढोरकीन +} 16 वाxुळ जहा3गर }
33  िबडकीन }

34 नांदर +} 17 रामनगर +}
35 आडूळ +} 18 िवरेगांव +}
36 पाचोड +} 19 पाचनवडगांव }
37  लोहगाव +}
38  िवहामांडवा } 20 नेर +}

21 शेवली }

4 घनसावगंी 22 घनसावगंी +}
23 राणीउच[गाव }
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12121212 जालनाजालनाजालनाजालना 13131313 बीडबीडबीडबीड
4 घनसावगंी 24 ितथ�परुी +} 2 आ`टी 8 धामणगाव +}

25 कुभांर 3पपळगाव +} 9 दौला वडगाव +}
26 अंतरवाली ट[भी } 10 धानोरा +}

11 3पपळा }
27 रांजणी +}
28 जांब समथ� } 3 अंबाजोगाई 12 अंबाजोगाई

13 लाखंडी सावरगाव
5 मंठा 29 मंठा 14 पाटोदा (म.)

30 तळणी 15 घाटनांदूर
31 ढोकसाळ 16 बद<परू
32 पांगरी गोसावी

4 केज 17 केज
6 अंबड 33 अंबड +} 18 यूसूफ वडगाव

34 धनगर 3पपरी } 19 बनसारोळा
20 होळ

35 जामखेड +} 21 हनुमंत3पपरी
36 रोिहलागड } 22 नांदूरघाट

23 िवडा
37 वडीगो>ी +}
38 ग=दी +} 5 परळी 24 परळी
39 सुखापुर� } 25 धम<परूी

26 िसरसाळा
7 बदनापरू 40 बदनापरू +} 27 नागापरू

41 रोषणगाव +} 28 3पपळगाव गाढे
42 दाभाडी }

6 धाdर 29 धाdर
43 शेलगाव +}
44 बावणेपांगरी } 30 मोहखेड +}

31 तेलगांव }
8 परतूर 45 परतूर +}

46 वाटूर } 7 वडवणी 32 कवडगांव

47 Uी`टी 33 वडवणी

48 आ`टी 8 बीड 34 बीड +}
35 पाली +}

49 सातोना (बु.) 36 नाळवडंी +}
37 3पपळनेर +}

13131313 बीडबीडबीडबीड 38 Vहाळस जवळा +}
1 पाटोदा 1 पाटोदा 39 पेडगाव }

2 दासखेड
3 थेरला 40 राजूरी (न.) +}
4 अमळनेर 41 3लबा गणेश }

2 आ`टी 5 आ`टी +} 42 चौसाळा +}
6 टाकळी 3शगी +} 43 मांजरसुंबा }
7 कडा }

44  नेकनुर
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13131313 बीडबीडबीडबीड 14141414 लातूरलातूरलातूरलातूर
9 माजलगाव 45 माजलगाव 3 औसा 18 मातोळा

46 गंगामसला 19 बलेकंूड
47 िकटटी अडगाव 20 िकkारी
48 तालखेड 21 लामजना
49 िद>ुड 22 ऊजनी
50 िनBडु

4 अहमदपरू 23 अहमदपरू
10 गेवराई 51 गेवराई +} 24 खंडाळी

52 ध=डराई +} 25 िशTरताजबदं
53 जातेगाव +} 26 हाडोळती
54 पाचेगाव +} 27 िकनगांव
55 िसरसदेवी } 28 आंधोरी

56 तलवाडा +} 5 िनलंगा 29 िनलंगा
57 रेवकी +} 30 पान3चचोली
58 उमापरू +} 31 अबलुगा
59 मादळमोही +} 32 िनटूर
60 चकलंबा } 33 कासारिशरशी

34 मदनसूरी
11  िशdरकासार 61  िशdरकासार +} 35 औरादशहाजनी

62  िततरवणी +} 36 कासरबालकंुदा
63  रायमोह } 37 भतुमुगळी

38 हलगरा
14141414 लातूरलातूरलातूरलातूर
1 लातूर 1 लातूर 6 िशTर अनंतपाळ 39 िशTर अनंतपाळ

2 बाभळूगांव 40 साकोळ
3 हरंगुळ (ब.ु) 41 िहसामाबाद
4 कासारखेडा
5 मुdड 7 उदगीर 42 उदगीर
6 तांदूळजा 43 नागलगाव
7 3चचोली (ब.ु) 44 हेर
8 गातेगाव 45 देवज�न
9 कM हेरी 46 वाढवणा

47 नळगीर
2 रेणापरू 10 रेणापरू 48 मोघा

11 पानगांव 49  त=डार

12 पोहरेगाव 8 जळकोट 50 जळकोट
51 घोणशी

13 कारेपरू
9 देवणी 52 देवणी

14 पळशी
53 बाेरोळ

3 औसा 15 औसा 54 वलांडी
16 िकनी थोट
17 भादा 10 चाकूर 55 चाकूर

56 नळेगाव
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14141414 लातूरलातूरलातूरलातूर 15151515 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
10 चाकूर 57 वडवळ 7 उमरगा 35 उमरगा

58 झरी (ब.ु) 36 डाळ^ब
59 शेळगाव 37 नारंगवाडी
60 आ`टा 38 मुळज

39 मुdम
15151515 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद

8 लोहारा 40 लोहारा
1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) 41 माकणी

2 उ;मानाबाद (eा.) 42 जेवळी
3 ब[बळी
4 केशेगाव 16161616 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
5 पाडोळी 1 नांदेड 1 नांदेड (शहर)
6 तेर 2 वझीराबाद
7 ढोकी 3 नांदेड (eा.)
8 जागजी

4 तुrपा
2 तुळजापरू 9 तुळजापरू

10 सलगरा 5 िव`णपूरूी
11 सावरगाव 6 वसरणी
12 मंगTळ
13 ईटकळ 7 3लबगांव
14 जळकोट
15 नळदुग� 8 तरोडा (ब.ु)

3 परांडा 16 परांडा 2 अध<परू 9 अध<परू
17 आसु 10 दाभड
18  जवळा 11 माळेगाव

19   अनाळा 3 मूदखेड 12 मूदखेड
20  सोनारी 13 मुगट

14 बारड
4 भमू 21 अंभी

22 माणकेYर 4 िबलोली 15 िबलोली
23 भमू 16 आदमपरू
24 वालवड 17 लोहगांव
25 ईट 18 सगरोळी

19 कंुडलवाडी
5 वाशी 26 वाशी

27 तेरखेडा 5 धम<बाद 20 धम<बाद
28 पारगांव 21 करखेली

22 जारीकोट
6 कळंब 29 कळंब

30 ईटकूर 6 नायगाव 23 नायगाव
31 येरमाळा 24 नसK
32 मोहा 25 मांजरम
33 िसरढोण 26 बरबडा
34 गो3वदपरू 27 कंुटुर
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16161616 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड 16161616 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
7 मुखेड 28 मुखेड 15 िकनवट 70 िकनवट

29 जांब (ब.ु) 71 बोधडी
30 जाहूर 72 इ;लापरू
31 चांडोळा 73 जलधारा
32 मु?माबाद 74 िशवणी
33 बा\हाळी 75 मांडवी
34 येवती 76 दहेली

8 कंधार 35 कंधार 16 माहूर 77 माहूर
36 फुलवल 78 वाई (बा.)
37 पेठवडज 79 वानोळा
38 बाTळ 80 3सदखेड
39 कुdळा
40 उ;माननगर 17171717 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी

1 परभणी 1 परभणी
9 लोहा 41 लोहा 2 पेडगाव

42 माळाकोळी 3 जांब
43 सोनखेड 4 झरी
44 शेवडी (बा.) 5 3शगणापरू
45 कलंबर
46 कापशी 6 दैठाणा

7 3पगळी
10 हदगाव 47 हदगाव

48 तामसा 2 गंगाखेड 8 गंगाखेड
49 मनाठा 9 महतपरूी
50 3पपळखेड 10 माखणी
51 तळणी 11 राणीसावरगांव
52 िनवघा (बा.)
53 आ`टी 3 सोनपेठ 12 सोनपेठ

13 आवळगाव
11 िहमायतनगर 54 िहमायतनगर

55 जवळगाव 4 पालम 14 पालम
56 िशरसम (ब.ु) 15 चाटोरी

16 बनवस
12 भोकर 57 भोकर

58 िकनी 5 पाथरी 17 पाथरी
59 मातुळ 18 बाभळगांव
60 मोघाळी 19 हदगांव (ब.ु)

13 उमरी 61 उमरी 6 मानवत 20 मानवत
62 गोळेगांव 21 केकरजवळा
63 3सधी 22 को9हा

14 देगलूर 64 देगलूर 7 3जतूर 23 3जतूर
65 खानापरू 24 सांगवी (Vहा.)
66 शहापरू 25 बामणी (ब.ु)
67 मरखेल 26 आडगाव (ब.ु)
68 मालेगांव (म.) 27 बोरी
69 हानेगांव 28 चारठाणा
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17171717 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 18181818 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
8 पणु< 29 पणु< 5 बसमत 24 बसमत

30 ताडकळस 25 अंबा
31 िलमला 26 हयातनगर
32 कातनेYर 27 िगरगांव
33 चडुावा 28 हटटा

29 ट[भणूK
9 सेलु 34 सेलु 30 कुTंदा

35 देऊळगाव घाट
36 वालुर 19191919 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
37 कुपटा 1 जळगांव 1 जळगांव
38 िचखलठाणा (ब.ु) 2 आसलगांव

3 प^. काळे
18181818 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली 4 जामोद
1 3हगोली 1 3हगोली 5 वड3शगी

2 खंबाळा
2 संeामपरू 6 संeामपरू

3 नसK 7 पातुड<
4 बासंबा 8 कवठळ
5 िदeस कराळे 9 सोनाळा
6 माळिहवरा 10 बावनबीर
7 िसरसम (ब.ु)

3 िचखली 11 िचखली

2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.) 12 हातणी

9 येहळेगाव 13 एकलारा

10 जवळा (बा.) 14 अमडापरू
15 पेठ

11 साळणा
16 उं>ी

3 सेनगाव 12 सेनगाव 17 धोडप

13 गोरेगाव 18 मेरा (खु.)
19 शेलगाव आटोळ

14 आजेगांव
15 पान कMहेरगांव

20 कोलारा
16 साखरा 21 चांदई
17 हटटा

4 बलुडाणा 22 बलुडाणा
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी 23 साखळी (ब.ु)

19 वाकोडी 24 पाडळी
20 नांदापरू 25 देऊळघाट

26 धाड
21 आ. बाळापरू 27 Vहसला (ब.ु)

28 रायपरू
22 ड=गरकडा
23 वारंगा फाटा
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19191919 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 19191919 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
5 देऊळगाव (रा.) 29 देऊळगाव (रा.) 10 मलकापरू 63 मलकापरू

30 मेहूणा (रा.) 64 धरणगांव
31 तुळजापरू 65 नरवले
32 देऊळगाव माळी 66 दाताळा
33 अंधेरा 67 जांभळूधाबा

6 3सदखेड राजा 34 3सदखेड राजा 11 मोताळा 68 मोताळा
35 िकनगाव (रा.) 69 बोराखेडी
36 सोनोशी 70 शेलापरू (ब.ु)

71 िपAी गवळी
37 साखरखेड< 72 3पपळगांव देवी

73 धामणगाव बढे
38 दुसरबीड 74 रोिहनखेड
39 मलकापरू पांगरा
40 श[दुज�न 12 नांदुरा (ब.ु) 75 नांदुरा (ब.ु)

7 लोणार 41 लोणार 76 श[बा

42 िटटवी 77 िनमगांव
43 िहरडव

78 वडनेर
44 सुलतानपरू

79 महालुंगी
45 बीबी
46 अंजनी (खु.) 80 चांदुर िब;वा

8 खामगांव 47 खामगांव
48 आवार 13 मेहकर 81 मेहकर
49 अटाळी 82 िहवरा आUम
50 काळेगाव 83 देऊळगाव माळी
51 िहवरखेड 84 अंजनी (ब.ु)
52 वझर 85 डोनगाव
53 3पपळगांव (eा.) 86 शेवगांव (दे.)
54 पारखेड 87 लोणी गवळी

88 जानेफळ
55 अडगांव 89 नायगाव दfपरू
56 पळसी (ब.ु) 90 वरवडं
57 लाखणवाडा

20202020 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
9 शेगांव 58 शेगांव 1 अकोट 1 अकोट

2 मुंडगाव
59 मणसगाव 3 पणज

4 चोहोiा
60 माटरगाव 5 कुटासा

6 आसगेांव बाजार
61 जलंब 7 उमरा

8 अकोलखेड
62 जवळा (ब.ु)
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20202020 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 20202020 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
2 ते9हारा 9 ते9हारा 7 अकोला 48 िशवणी

10 मालेगाव बाजार 49 पळशी (ब.ु)
11 िहवरखेड 50 सांगळूद
12 आडगाव (ब.ु) 51 कुरणखेड
13 पाथडK 52 कौलखेड
14 पंचगNहाण

3 बाळापरू 15 बाळापरू 21212121 वाशीमवाशीमवाशीमवाशीम
16 पारस 1 िरसोड 1 िरसोड
17 Nयाळा 2 कौठा (खू.)
18 वाडेगाव 3 भरजहाँगीर
19 उरळ 4 मोप
20 3नबा 5 वाकद
21 हातTण 6 िरठद

7 गोवध�न
4 पातुर 22 पातूर 8 केनवड

23 बाभळूगाव
2 मालेगांव 9 मालेगांव

24 आलेगाव 10 करंजी
11 िशरपरू

25 चा_ी 12 मेडशी
26 स;ती 13 मंुगळा

14 चांडस
15 िकMहीराजा

5 बा{शटाकळी 27 बाशKटाकळी 16 जऊळका
28 महान
29 राजंदा 3 मंगळूरपीर 17 मंगळूरपीर
30 धाबा 18 सेलू बाजार
31 3पजर 19 पाडK ताड
32 खेडा (ब.ु) 20 आसेगाव

21 धानोरा (खु.)
6 मुतKजापरू 33 मुतKजापरू 22 पोटी

34 हातगाव 23 कवठळ
35 3नबा
36 माना
37 सेलू बाजार 4 मानोरा 24 मानोरा
38 लाखपरूी 25 उमरी (ब.ु)
39 कTम 26 इंझोरी
40 जामठी

27 कुपटा
7 अकोला 41 अकोला

42 घुसर 28 श[दुज�ना
43 दहीहांडा
44 कापशी 29 िगरोली
45 उगवा
46 आगर 5 कारंजा 30 कारंजा
47 बोरगाव मंजु 31 पोहा

32 धनज (ब.ु)
33 िहवरा लाहे
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21212121 वाशीमवाशीमवाशीमवाशीम 22222222 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
5 कारंजा 34 उंबड< (बा.) 5 नांदगाव (ख.) 29 िशवणी

35 येवता 30 लोणी
36 खेड< (ब.ु) 31 माहूलीचोर
37 कामरगाव 32 दाभा

6 वािशम 38 वािशम 6 चांदुर रे9वे 33 चांदुर रे9वे
39 पाडK टाकमोर 34 आमला िवYेYर
40 पाडK आसरा 35 घुईखेड
41 क=डाळा झांबरे 36 पळसखेड
42 अन3सग 37 सातेफळ
43 वारला
44 नागठाणा 7 धामणगांव  (रे9व)े 38 धामणगांव (रे9व)े
45 केकत उमरा 39 दfापरु
46 राजगाव 40 भातकुली

41 3चचोली
22222222 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 42 तळेगाव (द.)
1 धारणी 1 धारणी 43 मंगdळ (द.)

2 धूळघाट 44 अंजनिशगी
3 हरीसाल
4 सावलीखेडा 8 ितवसा 45 ितवसा
5  सा>ावाडी 46 वरखेड

47 मोझरी
2 िचखलदरा 6 िचखलदरा 48 व-हा

7 सेमाडोह 49 कू-हा
8 ट[भरूसोडा
9 चणुK 9 मोशK 50 मोशK

51 नेर (3पगळाई)
3 अमरावती 10 अमरावती 52 िशरखेड

11 वडाळी 53 धामणगांव
12 बडनेरा 54 अंबाडा
13 वलगाव 55 िरgदपरू
14 नवसारी 56 िहवरखेड
15 िशराळा
16 नांदगाव पेठ 10 वTड 57 वTड
17 माहूली जहाँ 58 बनेोडा
18 डवरगाव 59 लोणी

60 पसुला
4 भातकूली 19 भातकुली 61 श[दु�जना घाट

20 आसरा 62 राजूरबाजार
21 3नभा 63 वाठोडा
22 आ`टी
23 पणु< नगर 11 दय<परू 64 दय<परू
24 खोलापरू 65 िथलोरी

66 मंडल रामतीथ�
5 नांदगाव (ख.) 25 नांदगाव (ख.) 67 खkार

26 धानोरा गूरव 68 दारापरू
27 पापळ 69 वडनेर  गागयी
28 मंगTळ चNहाळा 70 सामदा

71 येवदा
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22222222 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 23232323 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
12 अंजनगांव 72 िविहगांव 3 कळंब 18 मेटीखेडा

73 अंजनगांव (सु.) 19 जोडमोहा
20 सावरगाव

74 सातेगाव 21 3पपळगाव (र.)
75 भंडारज

4 दारNहा 22 दारNहा
76 कापसू तळणी 23 बोरी (खु.)
77 कोकड< 24 महागांव

25 लाडखेड
13 अचलपरू 78 अचलपरू 26 िचखली

79 परतवाडा 27 लोही
80 रासेगाव 28 मांगिकMही
81 असदपरू
82 पtोट 5 िदeस 29 िदeस
83 परसापरू 30 ितवरी

31 कलगांव
32 तुप टाकळी

14 चांदुर बाजार 84 चांदुर बाजार 33 3सगद
85 बलेेारा
86 तळेगाव मोहना 6 आणK 34 आणK
87 आसेगाव 35 लोणबहेळ
88 िशरजगाव कसबा 36 अंजनखेड
89 करजगाव 37 जवळा
90 IाVहणवाडा 38 बोरगांव

23232323 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 39 स. सावळी
1 यवतमाळ 1 यवतमाळ

2 कापराने 7 नेर 40 नेर
41 िशरजगांव

3 िहवरी 42 मोझर
4 अजू�ना 43 मािणकवाडा

44 वटफळी
5 येळाबारा 45 मालखेड
6 सावरगड
7 कोळंबी 8 पसुद 46 पसुद
8 अकोला (बा.) 47 वdड
9 लोहारा 48 श[बाळ3पपरी

10 मोहा 49 गोळ (खुद�.)
50 बोरी खु.

2 बाभळुगाव 11 बाभळुगाव 51 जांबबाजार
12 वनेी 52 IाVहणगांव
13 घारफळ 53 खंडाळा
14 पहूर 54 बलेेारा( खु.)
15 सावर

9 उमरखेड 55 उमरखेड
3 कळंब 16 कळंब 56 मुळावा

17 कोठा 57 कुपटी
58 िवडूळ
59 िबटरगाव
60 दराटी
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23232323 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 23232323 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
9 उमरखेड 61 3नगणरू 16 राळेगांव 104 राळेगांव

62 ढाणकी 105 झाडगाव
63 चातारी 106 वरध

107 वाढोणा (बा.)
10 महागाव 64 महागाव 108 धानोरा

65 फूलसावगंी 109 वडकी
66 कासोळा 110 िकMही (ज.)
67 मोरथ
68 गुंज 24242424 वध<वध<वध<वध<
69 िहवरा 1 आवK 1 आवK
70 काळी (दौ.) 2 खरांगणा

3 वाढोणा
11 वणी 71 वणी 4 रोहना

72 राजूर 5 िवdळ
73 भालर 6 वाठोडा
74 गणेशपरू
75 रासा 2 कारंजा 7 कारंजा
76 कायर 8 ठाणेगाव
77 3शदोला 9 सारवाडी
78 िशरपरू 10 कMहमवार (eा.)
79 पनूवट

3 आ`टी 11 आ`टी
12 मारेगाव 80 मारेगाव 12 तळेगांव

81 माडK 13 साहूर
82 वनोजा
83 कंुभा 4 वध< 14 वध<
84 जळका (बोटोणी) 15 सेवाeाम

16 तळेगांव (टा.)
13 झरी जामणी 85 झरी जामणी 17 वायगांव

86 माथाजू�न 18 आंजी
87 िशबला 19 वायफळ
88 खडकडोह 20 सालोड (ही.)
89 मुकूटबन

5 सेलू 21 सेलू
14 केळापरू 90 पांढरकवडा 22 केळझर

91 पहापळ 23 3सदी
92 चालबडK 24 3हगणी
93 Tंजा 25 झडशी
94 करंजी
95 पाटणबोरी 6 देवळी 26 देवळी
96 केळापरू 27 अदोरी

28 िगरोली
15 घाटंजी 97 घाटंजी 29 पलूगाव

98 पारवा 30 िवजय गोपाल
99 कूलK 31 3भडी

100 साखरा
101 िशवणी 7 3हगणघाट 32 3हगणघाट
102 घोटी 33 वाघोली
103 िशरोळी 34 सावली



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - सोयाबीनसोयाबीनसोयाबीनसोयाबीन खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

24242424 वध<वध<वध<वध< 25252525 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर
7 3हगणघाट 35 अkीपरू 5 काटोल 25 मेटपांजरा

36 िसरजगाव 26 िरधोरा
37 कानगाव 27 क=ढाळी
38 वडनेर
39 पोहणा 6 नरखेड 28 नरखेड

29 मोवाड
8 समु>परू 40 समु>परू 30 सावरगांव

41 िगरड 31 िभ`णरु
42 मांडगाव 32 जलालखेडा
43 कांढळी 33 म[ढला

7 सावनेर 34 सावनेर
44 वायगाव (ग=.) 35 पाटणसावगंी
45 नंदोरी 36 केळवद
46 जाम 37 खापा
47 कोरा 38 वडेगांव

25252525 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर 8 कळमेYर 39 कळमेYर
1111  नागपुर नागपुर नागपुर नागपुर 1  पाडK 40 धापेवाडा

2  खापरी रे9वे
3  सोनेगावलोधी 41 मोहपा
4  बोरी 42 तेलकामठी
5  गोधणी 9 उमरेड 43 उमरेड
6  वाडी 44 हेवती
7  हुडकेYर 45 पाचगांव

46 बलेा
2 कामठी 8 कामठी 47 िससK

9 कोराडी 48 मकरधोकडा

10 वडोदा 10 िभवापरू 49 िभवापरू
11 िदघोरी 50 कारगाव

51 मालेवाडा
3 3हगणा 12 3हगणा 52 नांद

13 वानाड=गरी
11 कुही 53 कुही

14 कMहोलीबारा 54 राजोला
15 अडेगाव 55 िततूर

56 वलेतूर
16 गूमगाव 57 मांढळ
17 टाकळघाट 58 पचखेडी

4 पारिशवणी 18 पारिशवणी
19 नवगेांव खैरी 12 रामटेक 59 रामटेक
20 कMहान 60 नगरधन
21 आमडी 61 मुसेवाडी

5 काटोल 22 काटोल 62 देवलापार
23 पारड3सगा
24 येनवा
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25252525 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर 26262626 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
13 मौदा 63 मौदा 4 पोभणू< 7 पोभणू<

64 धानला
65 खात 5 वरोरा 8 वरोरा
66 कोदाम[ढी 9 मांढळी
67 िनमखेडा 10 िचखली
68 चाचेर

26 भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा 11 ट[भडु<
1 भंडारा 1 भंडारा +} 12 खांबाडा

2 बलेा +} 13 शेगाव
3 शहापरू +}
4 धारगाव +} 6 भ>ावती 14 भ>ावती
5 खमारी +} 15 घोडपेठ
6 पहेला +} 16 चंदनखेडा
7  खोकराला } 17 मुधोली

18 मांगली रै
2 मोहाडी 8 मोहाडी +} 19 नंदोरी

9 वरठी +} 7 िचमूर 20 िचमूर
10 आंधळगाव +} 21 मासळ (ब.ु)
11 कां>ी +} 22 खडसंगी
12 कMहाळगाव +} 23 नेरी
13 करडी +}
14  पालोरा } 24 िभसी

25 जांभळुघाट
3 पवनी 15 पवनी +} 26 शंकरपरू

16 आमगाव +}
17 आसगाव +} 8 राजूरा 27 राजूरा
18 अडयाळ +}
19 क=ढा +} 28 िवdर (;टे.)
20 3चचाळा +}
21  सावरला } 9 कोरपणा 29 गडचांदूर

4 लाखंदुर 22 लाखंदुर 30 कोरपणा
23 िवरली (ब.ु)
24 बारNहा 10 िजवती 31 िजवती
25 मासळ 32 पाटण
26  भागडा

11  मुल 33  मुल +}
26262626 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर 34 िचखली +}
1111  चं>पुर चं>पुर चं>पुर चं>पुर 1  चं>परु 35  ब[बाळ }

2  घुhगस 12  Iमहपरुी 36  IVहपरुी +}
37  चैागाण +}

3  पाडोळी 38  अ. नवरगाव +}
39  गोगलवाडी +}

2 बkारपरू 4 बkारपरू 40  म[ढकी }

3 ग=ड3पपरी 5 ग=ड3पपरी 13  सावली 41  सावली +}
42  पाtी +}

6 धाबा 43  Nयहाड खु }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - सोयाबीनसोयाबीनसोयाबीनसोयाबीन खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

26262626 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
14  नागभीड 44  नागभीड +}

45  िमडाळा +}
46  तळोधी बाळापरु }

28282828 गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली
1 मुलचेरा 1 मुलचेरा

2  िसर=चा 2  बामणी

 एकुण अिधसुिचत मंडळ एकुण अिधसुिचत मंडळ एकुण अिधसुिचत मंडळ एकुण अिधसुिचत मंडळ 1357135713571357

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका
1111  नािशक 1  चांदवड 7  सातारा 1 जावळीमेढा

2  नािशक
3  बागलाण 8  औरंगाबाद 1  वजैापरु

2  धुळे 1 3शदखेडा 9  गडिचरोली 1  अहेरी

3 जळगाव 1  अमळनेर
2  मुDताईनगर

4  अहमदनगर 1  पाथडK

5  पणेु 1  इंदापरु
2  खेड

6  सोलापरु 1  उfर सोलापरु
2  दिvण सोलापरु
3  अDकलकोट

एकूण अिधसूिचत  तालुके एकूण अिधसूिचत  तालुके एकूण अिधसूिचत  तालुके एकूण अिधसूिचत  तालुके : : : : 15

िपकिपकिपकिपक----सोयाबीन            तालुका;तरीय अिधसुचनासोयाबीन            तालुका;तरीय अिधसुचनासोयाबीन            तालुका;तरीय अिधसुचनासोयाबीन            तालुका;तरीय अिधसुचना



अ.?. िज9हा/तालु
का

अ.?
.

मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?
.

मंडळ
1111 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 2222 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
1 Uीग=दा 1 Uीग=दा +} 4 मोहोळ 27 मोहोळ +}

2 पेडगाव +} 28 नरखेड +}
3 मांडवगण +} 29 शेटफळ +}
4 कोळगाव +} 30 पेनूर  }
5 बेलवडंी +}
6 देवदैठण +} 31 वाघोली +}
7 का`टी +} 32 कामती (बु.) +}
8 3चभळा } 33 सावळेYर +}

34 टाकळी (3स.)  }
2222 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
1 द. सोलापूर 1 बोरामणी +} 5 माढा 35 माढा +}

2 मु;ती +} 36 दारफळ +}
3 वळसंग  } 37 रोपळे +}

38 Vहैसगांव  }
4 मं>ुप +}
5 3वचूर +} 39 कुडू�वाडी +}
6 3नबगK +} 40 ट[भणूK +}
7 होटगी  } 41 रांझणी +}

42 मोड3नब +}
2 बाशK 8 बाशK +} 43 लऊळ  }

9 खांडवी +}
10 आगलगाव  } 6 करमाळा 44 करमाळा +}

45 जेऊर +}
11 पांगरी +} 46 उमरड +}
12 पानगांव +} 47 कोटK  }
13 सुडK  }

48 केतूर +}
14 वरैाग +} 49 केम +}
15 नारी +} 50 अजु�ननगर +}
16 उपळे (दु.) +} 51 सालसे  }
17 गौडगांव  }

7 पंढरपूर 52 पंढरपूर +}
3 अDकलकोट 18 अDकलकोट +} 53 भंडी शेगांव +}

19 जेऊर  } 54 भाळवणी +}
55 करकंब  }

20 तडवळ +}
21 करजगी +} 56 पटकुरोली +}
22 दुधनी  } 57 पुळूज +}

58 चळे +}
23 मैदगK +} 59 तंुगत +}
24 वागदरी +} 60 कासेगांव  }
25 चपळगांव +}
26 िकणी  }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - सुय�फूलसुय�फूलसुय�फूलसुय�फूल खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



अ.?. िज9हा/तालु
का

अ.?
.

मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?
.

मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - सुय�फूलसुय�फूलसुय�फूलसुय�फूल खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

2222 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 3333 बीडबीडबीडबीड
8 सांगोला 61 सांगोला +} 4 केज 26 हनुमंत3पपरी +}

62 िशवणे +} 27 नांदुरघाट +}
63 जवळा +} 28 िवडा  }
64 हाfीद +}
65 सोनंद  } 4444 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद

1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) +}
66 कोळा +} 2 उ;मानाबाद (eा.)  }
67 नाझरा +}
68 महूद (बु.) +} 3 ब[बळी +}
69 संगेवाडी  } 4 केशेगाव  }

9 मंगळवढेा 70 मंगळवढेा +} 5 पाडोळी +}
71 बोराळे +} 6 तेर  }
72 आंधळगाव +}
73 भोसे  } 7 ढोकी +}

8 जागजी  }
74 हुलजंती +}
75 मरवडे +} 2 तुळजापूर 9 तुळजापूर +}
76 मारापूर  } 10 सलगरा  }

3333 बीडबीडबीडबीड 11 सावरगाव +}
1 पाटोदा 1 पाटोदा +} 12 मंगTळ +}

2 दासखेड +} 13 इटकळ  }
3 थेरला +}
4 अमळनेर  } 14 जळकोट

2 आ`टी 5 आ`टी +} 15 नळदुग�
6 टाकळी3शगी  } 3 परांडा 16 परांडा +}

17 असू +}
7 कडा 18 जवळा +}
8 धामणगांव 19 अनाळा +}

20 सोनारी  }
9 दौलावडगांव +}

10 धानोरा  } 4 भमू 21 अंभी +}
22 मानकेYर +}

11 3पपळा 23 भमू +}
24 वालवड  }

3 गेवराई 12 गेवराई +}
13 ध=डराई +} 5 वाशी 25 वाशी +}
14 जातेगाव +} 26 तेरखेडा +}
15 पांचेगांव +} 27 पारगांव  }
16 िसरसदेवी  }

6 कळंब 28 कळंब +}
17  तलवाडा +} 29 इटकूर +}
18  रेवकी +} 30 येरमाळा  }
19  उमापुर +}
20 मादळमोही +} 31 मोहा +}
21 चकलंबा  } 32 िशरढोण +}

33 गो3वदपूर  }
4 केज 22 केज +}

23 यसूफवडगांव +} 7 उमरगा 34 उमरगा +}
24 बनसारोळा +} 35 डाळीब +}
25 होळ  } 36 नारंगवाडी  }



अ.?. िज9हा/तालु
का

अ.?
.

मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?
.

मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - सुय�फूलसुय�फूलसुय�फूलसुय�फूल खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

4444 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 5555 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी
7 उमरगा 37 मुलज +} 6 मानवत 20 मानवत +}

38 मुdम  } 21 केकरजावला +}
22 को9हा  }

8 लोहारा 39 लोहारा +}
40 माकनी +} 7 3जतूर 23 3जतूर +}
41 जेवळी  } 24 सांगवी (Vहा.) +}

25 बामणी  (बु.) +}
5555 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 26 अडगांव (बु.) +}
1 परभणी 1 परभणी +} 27 बोरी +}

2 पेडगांव +} 28 चारठाणा  }
3 जांब +}
4 झरी } 8 पूण< 29 पूण< +}

30 ताडकळस +}
5 3शगणापूर +} 31 िलमला +}
6 दैठणा +} 32 कातनेYर +}
7 3पगळी  } 33 चुडावा  }

2 गंगाखेड 8 गंगाखेड +} 9 सेलू 34 सेलू +}
9 महातपूरी +} 35 देऊळगांव घाट +}

10 माखणी +} 36 वालूर +}
11 रानी सावरगांव  } 37 कुपटा +}

38 िचखलठाणा (बु.)  }
3 सोनपेठ 12 सोनपेठ +}

13 आवळगाव } 6666 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
1 औंढा (ना.) 1 औंढा (ना.) +}

4 पालम 14 पालम +} 2 येहळेगाव +}
15 चाटोरी +} 3 जवळा (बा.) +}
16 बनवस  } 4 साळणा  }

5 पाथरी 17 पाथरी +} 2 बसमत 5 बसमत +}
18 बाभळगांव +} 6 अंबा +}
19 हदगांव (बु.)  } 7 हयातनगर +}

8 िगरगांव +}
9 हiा +}

10 ट[भणूK +}
11 कुTंदा  }

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ : : : : 202202202202

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....???? तालुकातालुकातालुकातालुका
1111 लातुरलातुरलातुरलातुर 1 लातुर 1111 लातुरलातुरलातुरलातुर 6 जळकोट

2 रेणापुर 7 देवणी
3 अहमदपूर 8 चाकूर
4 उदगीर 9 िनलंगा
5 औंसा 10 िशTर अनंतपाळ

10101010एकूण अिधसूिचत एकूण अिधसूिचत एकूण अिधसूिचत एकूण अिधसूिचत 

िपकिपकिपकिपक- - - - सुय�फूल                     तालुका;तरीय अिधसुचनासुय�फूल                     तालुका;तरीय अिधसुचनासुय�फूल                     तालुका;तरीय अिधसुचनासुय�फूल                     तालुका;तरीय अिधसुचना



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.? मंडळ
1111 धुळेधुळेधुळेधुळे 2222 जळगावजळगावजळगावजळगाव
1 िशरपरू 1 िशरपरू +} 5 रावरे 20 रावरे +}

2 बोराडी +} 21 खानापरू +}
3 आथX +} 22 िखरोदा +}
4 जवखेडे  } 23 3नभोरा (ब.ु) +}

24 िखडK +}
5 होळनाथे +} 25 ऐनपरू +}
6 थाळनेर +} 26 सावदा }
7 सांगवी  }

6 मुDताईनगर 27 मुDताईनगर +}
2 3शदखेडा 8 3शदखेडा +} 28 अंतुलK +}

9 िचमठाणे +} 29 कु\हा +}
10 शेवाळे +} 30 घोडसगाव  }
11 खलाणे  }

7 अमळनेर 31 अमळनेर +}
12 नरडाणे +} 32 िशTड +}
13 बटेावद +} 33 नगाव  }
14 वषK  }

34 पात=डा
15 द=डाईचा +}
16 िवखरण +} 35 अमळगाव
17 िवरदेल  }

36 मारवाड
2222 जळगावजळगावजळगावजळगाव
1 जळगाव 1 जळगाव +} 37 भरवस +}

2 Vहसावद +} 38 वावडे  }
3 भोकर +}
4 3पपराळा +} 8 चोपडा 39 चोपडा +}
5 आसोदा  } 40 लासूर +}

41 अडावद +}
6 निसराबाद 42 धानोरा (Aा.)  }

2 भसुावळ 7 भसुावळ +} 43 हातेड
8 कु\हे +}
9 वरणगाव +} 44 गोरगावले +}

10 3पपळगाव (ख.) } 45 चहाडK }

3 बोदवड 11 बोदवड +} 9 एरंडोल 46 एरंडोल +}
12 नाडगाव +} 47 3रगणगाव }
13 करंजी  }

48 कासोदा +}
4 यावल 14 यावल +} 49 उतराण (गृह) }

15 भालोद +}
16 बामनोद +}
17 फैजपरू +}
18 साकळी +}
19 िकनगाव  }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - तीळतीळतीळतीळ खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.? मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - तीळतीळतीळतीळ खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

2222 जळगावजळगावजळगावजळगाव 2222 जळगावजळगावजळगावजळगाव
10 धरणगाव 50 धरणगाव +} 15 भडगाव 83 भडगाव +}

51 साळवा +} 84 आमदडे +}
52 सोनवद +} 85 कोळगाव +}
53 3पपरी +} 86 कजगाव  }
54 पाळधी +}
55 चांदसर  } 3  अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर अहमदनगर

1 Uीग=दा 1 Uीग=दा +}
11 पारोळा 56 पारोळा +} 2 पेडगाव +}

57 बहादरपरू +} 3 मांडवगण +}
58 शेळावे  } 4 कोळगाव +}

5 बलेवडंी +}
59 तामसवाडी +} 6 देवदैठण +}
60 चोरवड  } 7 का`टी +}

8 3चभळा }
12 चाळीसगाव 61 चाळीसगाव +}

62 खडकी +} 4444 बीडबीडबीडबीड
63 हातले +} 1 बीड 1 बीड +}
64 मेहूणबारे +} 2 पाली +}
65 बहाळ +} 3 नाळवडंी +}
66 तळेगाव +} 4 3पपळनेर +}
67 िशरसगाव  } 5 Vहाळस जवळा +}

6 पेडगाव +}
13 जामनेर 68 जामनेर 7 राजूरी (ब.ु) +}

8 मांजरसुंबा +}
69 नेरी 9 3लबा गणेश +}

10 नेकनुर +}
70 मालदाभाडी 11 चौसाळा  }

71 पहूर 2 पाटोदा 12 पाटोदा +}
13 दासखेड +}

72 श[दुणK +} 14 थेरला +}
73 त=डापरू +} 15 अमळनेर  }
74 फfपेरू +}
75 वाकडी  } 3 िशTरकासार 16 िशTरकासार +}

17 िततरवणी +}
14 पाचोरा 76 पाचोरा +} 18 रायमोह  }

77 नगरदेवळा  }
4 आ`टी 19 आ`टी +}

78 गाळण 20 टाकळी 3शगी +}
21 कडा +}

79 नांदरा 22 धामणगाव +}
23 दौलावडगाव +}

80 कु\हाड (ब.ु) +} 24 धानोरा +}
81 वरखेडी (ब.ु)  } 25 3पपळा  }

82 3पपळगाव



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.? मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - तीळतीळतीळतीळ खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

4444 बीडबीडबीडबीड 4444 बीडबीडबीडबीड
5 गेवराई 26 गेवराई +} 11 वडवणी 62 कावडगाव +}

27 ध=डराई +} 63 वडवणी  }
28 जातेगाव +}
29 पाचेगाव +} 4444 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
30 िसरसदेवी +} 1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) +}
31 तलवडा +} 2 उ;मानाबाद (eा.) +}
32 रेवकी +} 3 ब[बळी +}
33 उमापरू +} 4 केशेगाव +}
34 मादळमोही +} 5 पाडोळी +}
35 चकलांबा  } 6 तेर +}

7 ढोकी +}
6 माजलगाव 36 माजलगाव +} 8 जागजी  }

37 गंगामसला +}
38 िकiीआडगाव +} 2 तुळजापरू 9 तुळजापरू +}
39 तालखेड +} 10 सलगरा +}
40 िनtुड +} 11 सावरगाव +}
41 िद>ूड  } 12 मंगTळ +}

13 ईटकळ +}
7 अंबाजोगाई 42 अंबाजोगाई +} 14 जळकोट +}

43 लोखंडी सावरगाव +} 15 नळदुग�  }
44 पाटोदा (म.) }

3 परांडा 16 परांडा +}
45 घाटनांदुर 17 आसू +}

18 जवळा +}
46 बद<परू 19 अनाळा +}

20 सोनारी  }
8 केज 47 केज

4 भमु 21 आंबी +}
48 युसुफवडगाव +} 22 मानकेYर +}
49 बनसारोळा } 23 भमू +}

24 वाळवड +}
50 होळ 25 ईट  }

51 हनुमंत 3पपरी +} 5 वाशी 26 वाशी +}
52 नांदुरघाट } 27 तेरखेड +}

28 पारगाव  }
53 िवडा

6 कळंब 29 कळंब +}
9 परळी 54 परळी +} 30 ईटकूर +}

55 धम<परूी +} 31 येरमाळा +}
56 िशरसाळा +} 32 मोहा +}
57 नागापरू +} 33 िशरढोण +}
58 3पपळगाव गाढे  } 34 गो3वदपरू  }

10 धाTर 59 धाTर +} 7 उमरगा 35 उमरगा +}
60 मोहखेड +} 36 डा3ळब +}
61 तेलगाव  } 37 नारंगवाडी +}

38 मुळज +}
39 मुTम  }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.? मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - तीळतीळतीळतीळ खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

4444 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 5555 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
8 लोहारा 40 लोहारा +} 6 3सदखेड (रा.) 41 दुसरबीड +}

41 माकणी +} 42 मलकापरू पांगरा +}
42 जेवळी  } 43 श[दुरजन  }

5555 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
1 जळगाव 1 जळगाव +} 7 लोणार 44 लोणार +}

2 आसलगाव +} 45 िटटवी +}
3 पी. काळे +} 46 िहरडव +}
4 जामोद +} 47 सुलतानपरू +}
5 वड3शगी  } 48 बीबी +}

49 अंजनी (खु.)  }
2 संeामपरू 6 संeामपरू +}

7 पातुड< +}
8 कवठळ +} 8 खामगाव 50 खामगाव +}
9 सोनाळा +} 51 आवार +}

10 बावनबीर  } 52 अटाळी +}
53 काळेगाव +}

3 िचखली 11 िचखली +} 54 िहवरखेड +}
12 हातणी +} 55 वझर +}
13 ऐकलारा +}
14 अमडापरू +} 56 3पपळगाव (रा.) +}
15 पेठ +} 57 पारखेड +}
16 उं>ी +} 58 आडगाव +}
17 धोडप +} 59 पळशी (ब.ु) +}
18 मेरा (खु.) +} 60 लाखनवाडा  }
19 शेलगाव आटोळ +}
20 कोलारा +} 9 शेगाव 61 शेगाव +}
21 चांदाई  } 62 मनसगाव +}

63 माटरगाव +}
4 देऊळगाव (रा.) 22 देऊळगाव (रा.) +} 64 जळंब +}

23 मेहूणा राजा +} 65 जवळा (ब.ु)  }
24 तुळजापरू +}
25 दे. मही +} 10 मलकापरू 66 मलकापरू +}
26 अंढेरा  } 67 धरणगाव +}

68 नरवले +}
5 मेहकर 27 मेहकर +} 69 दाताळा +}

28 िहवरा आUम +} 70 जांभळूधाबा  }
29 देऊळगाव माळी +}
30 अंजनी (ब.ु) +}
31 डोणगाव +} 11 मोताळा 71 मोताळा +}
32 शेवगाव (दे.) +} 72 बोराखेडी +}
33 लोणी गवळी +} 73 शेलापरू (ब.ू) +}
34 जानेफळ +} 74 3पपरी गवळी +}
35 नायगाव दfापरू +} 75 3पपळगाव देवी +}
36 वरवडं  } 76 धा. बढे +}

77 रोहीणखेड  }
6 3सदखेड (रा.) 37 3सदखेड (रा.) +}

38 िक. राजा +} 12 नांदुरा (ब.ु) 78 नांदुरा (ब.ु) +}
39 सोनशी +} 79 श[बा (ब.ु) +}
40 साखरखेड< +} 80 िनमगाव +}



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.? मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - तीळतीळतीळतीळ खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

5555 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 6666 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
12 नांदुरा (ब.ु) 81 वडनेर +} 6 बा{शटाकळी 39 बा{शटाकळी +}

82 महालुंगी +} 40 महान +}
83 चांदुरिब;वा  } 41 राजंदा +}

42 धाबा +}
6666 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 43 3पजर +}
1 अकोट 1 अकोट +} 44 खेड< (ब.ु)  }

2 मंुडगाव +}
3 पणज +} 7 मुतKजापरू 45 मु{तजापरू +}
4 चोहोiा +} 46 हातगाव +}
5 कुटासा +} 47 3नबा +}
6 आसेगाव बाजार +} 48 माना +}
7 उमरा +} 49 सेलू बाजार +}
8 अकोलखेड  } 50 लाखपरूी +}

51 कTम +}
2 ते9हारा 9 ते9हारा +} 52 जामठी  }

10 माळेगाव बाजार +}
11 िहवरखेड +} 7777 वािशमवािशमवािशमवािशम
12 अडगाव (ब.ु) +} 1 वािशम 1 वाशीम +}
13 पाथडK +} 2 पाडK टाकमोर +}
14 पंचगNहाण  } 3 पाडK आसरा +}

4 क=डाळा झांबरे +}
3 बाळापरू 15 बाळापरू +} 5 अन3शग +}

16 पारस +} 6 वारला +}
17 Nयाळा +} 7 नागठाणा +}
18 वाडेगाव +} 8 केकत उंबरा +}
19 उरळ +} 9 राजगाव  }
20 3नबा +}
21 हातTण  } 2 मानोरा 10 मानोरा +}

11 उमरी (ब.ु) +}
4 पातुर 22 पातुर +} 12 इंझोरी +}

23 बाभळूगाव +} 13 कुपटा +}
24 आलेगाव +} 14 श[दुज�ना +}
25 चा_ी +} 15 िगरोली  }
26 स;ती  }

3 कारंजा 16 कारंजा +}
5 अकोला 27 अकोला +} 17 पोहा +}

28 घुसर +} 18 उंबड< बाजार +}
29 दिहहांडा +} 19 येवता +}
30 कापशी +}
31 उगवा +} 20 खेड< (ब.ु) +}
32 आगर +} 21 कामरगाव +}
33 बोरगाव मंजू +} 22 धनज (ब.ु) +}
34 िशवणी +} 23 िहवरे लाहे  }
35 पळसो (ब.ु) +}
36 सांगळूद +}
37 कुरणखेड +}
38  कौलखेड }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.? मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - तीळतीळतीळतीळ खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

8888 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 8888 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
1 धारणी 1 धारणी +} 5 चांदुर (रे.) 29 चांदुर (रे.) +}

2 हरीसाल +} 30 आमला िवYेYर +}
3 धुळघाट +} 31 घुईखेड +}
4 सावलीखेडा +} 32 पळसखेड +}
5  सा>ावाडी } 33 सातेफळ  }

2 अमरावती 6 अमरावती +} 6 धामणगाव (रे.) 34 धामणगाव (रे.) +}
7 वडाळी +} 35 दfापरू +}
8 बडनेरा +} 36 भातकूली +}
9 वलगाव +} 37 3चचोली }

10 नवसारी +}
11 िशराळा +} 7  ितवसा 38 ितवसा +}
12 नांदगाव पेठ +} 39 वरखेड +}
13 माहूली जहान +} 40 मोझरी +}
14 डवरगाव  } 41 व\हा +}

42 कु\हा  }
3 भातकुली 15 भातकूली +}

16 आसरा +} 8 मोशK 43 मोशK +}
17 3नभा +} 44 नेर 3पपळाई +}
18 आ`टी +} 45 िशरखेड +}
19 पणु< नगर +} 46 अंबाडा +}
20 खोलापरू  } 47 िरgदपरू  }

4 नांदगाव (खं.) 21 नांदगाव (खं.) +} 9999 वध<वध<वध<वध<
22 धानोरा गुरव +} 1 आवK 1 रोहणा +}
23 पापळ +} 2 खरंगणा  }
24 मंगTळ चNहाळा +}
25 िशवणी +}
26 लोणी +}
27 माहूलीचोर +}
28 दाभा  }

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ :::: 423423423423

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका
1 लातुर 5 धम<बाद
2 रेणापरु 6 नायगाव
3 अहमदपरू 7 मुखेड
4 उदगीर 8 कंधार
5 औंसा 9 लोहा
6 चाकूर 10 हादगाव
7 िनलंगा 11 िहमायतनगर
8 िशTर अनंतपाळ 12 भोकर
1 नांदेड 13 उमरी
2 अध<परू 14 देगलुर
3 मुदखेड 15 िकनवट
4 िबलोली 16 माहुर

24242424एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके : : : : 24242424

िपकिपकिपकिपक- - - - तीळ                                                                                      तालुका;तरीय अिधसुचनातीळ                                                                                      तालुका;तरीय अिधसुचनातीळ                                                                                      तालुका;तरीय अिधसुचनातीळ                                                                                      तालुका;तरीय अिधसुचना

1111 लातुरलातुरलातुरलातुर 2222 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड

2222 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.? मंडळ
1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 2222 पुणेपुणेपुणेपुणे
1 कळवण 1 अभेाणा +} 2 व9ेहा 9 व9ेहा +}

2 कनाशी +} 10 3वझर +}
3 दळवट +} 11 आंबावणे +}
4 मोकभणगी +} 12 पानशेत  }
5 नवीबजे }

3 आंबगेांव 13 घोडेगाव +}
2 सरुगाणा 6 सरुगाणा +} 14 आंबगेाव +}

7 बा\हे +} 15 कळंब +}
8 मनखेड  } 16 मंचर +}

17 पारगांव  }
9 बोरगाव +}

10 उंबरठाण  } 3333 बीडबीडबीडबीड
1 पाटोदा 1 पाटोदा +}

3 ]यंबकेYर 11 ]यंबकेYर +} 2 दासखेड +}
12 वळंूेजे +} 3 थेरला +}
13 हरसलू } 4 अमळनेर  }

4 3दडोरी 14 3दडोरी +} 2 िशTरकासार 5 िशTरकासार +}
15 मोहाडी +} 6 िततंरवणी +}
16 कसबवेणी +} 7 रायमोह  }
17 वरखेडा  }

3 अंबाजोगाई 8 अंबाजोगाई +}
18 उमराळे +} 9 लाखंडी सावरगांव +}
19 ननाशी +} 10 पाटोदा (म.) +}
20 को3शबे  } 11 घाटनांदूर +}

12 बद<परू  }

4 केज 13 केज +}
5 ईगतपरूी 21 इगतपरूी +} 14 युसफूवडगांव +}

22 ताकेड (ब.ु)  } 15 बनसारोळा +}
16 होळ +}

23 घोटी +} 17 हनुमंत 3पपरी +}
24 नांदगांव (ब.ु) +} 18 नांदुरघाट +}
25 वाडीव\हे +} 19 िवडा  }
26 धारगाव }

4444 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
6 पेठ 27 पेठ +} 1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) +}

28 जोगमोडी  } 2 उ;मानाबाद (eा) +}
3 ब[बळी +}

29 कोहोर 4 केशेगाव +}
5 पाडोळी +}

2222 पुणेपुणेपुणेपुणे 6 तेर +}
1 भोर 1 भोर +} 7 ढोकी +}

2 अंबावडे +} 8 जागजी  }
3 भोलावडे +}
4 सगंमनेर +} 2 तुळजापरू 9 तुळजापरू +}

10 सलगारा +}
5 िनघुडघर +} 11 सावरगांव +}
6 नसरापरू +} 12 मंगTळ +}
7 वळूे +} 13 इटकळ +}
8 िककवी  } 14 जळकोट +}

15 नळदूग�  }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - कारळेकारळेकारळेकारळे खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.? मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - कारळेकारळेकारळेकारळे खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

4444 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 4444 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
3 भमू 16 भमू +} 6 उमरगा 28 उमरगा +}

17 वालवड +} 29 डाळीब +}
18 ईट  } 30 नारंगवाडी +}

31 मुळज +}
4 वाशी 19 वाशी +} 32 मुTम  }

20 तेरखेडा +}
21 पारगांव  } 7 लोहारा 33 लोहारा +}

34 माकणी +}
5 कळंब 22 कळंब +} 35 जेवळी  }

23 ईटकूर +}
24 येरमाळा  +}
25 मोहा +}
26 िशराढोण +}
27 गो3वदपरू  }

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ :::: 100100100100

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....???? तालुकातालुकातालुकातालुका
1 अहमदपरू 5 देवणी
2 उदगीर 6 चाकूर
3 औंसा 7 िनलंगा
4 जळकोट 8 िशTर अनंतपाळ

लातुरलातुरलातुरलातुर

िपकिपकिपकिपक- - - - कारळे                                                                                 तालुका;तरीय अिधसुचनाकारळे                                                                                 तालुका;तरीय अिधसुचनाकारळे                                                                                 तालुका;तरीय अिधसुचनाकारळे                                                                                 तालुका;तरीय अिधसुचना

1111

एकूण अिधसूिचत तालुकेएकूण अिधसूिचत तालुकेएकूण अिधसूिचत तालुकेएकूण अिधसूिचत तालुके 8888

लातुरलातुरलातुरलातुर 1111



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 1111 नािशकनािशकनािशकनािशक
1 मालेगांव 1 मालेगांव  +} 7 ]यंबकेYर 42 ]यंबकेYर  +}

2 दाभाडी  +} 43 वळंूेजे  }
3 सlदाणे  +}
4 कौळाने  +} 8 3दडोरी 44 3दडोरी  +}
5 िनमगाव  +} 45 मोहाडी  +}
6 सायने (बु.)  +} 46 कसबेवनी  +}
7 कळवाडी  +} 47 वरखेड  +}
8 झोडगा  +} 48 उमराळे  +}
9 करंजगNहाण  +} 49 ननाशी  +}

10 वडनेर  } 50 को3शबे  }

2 बागलाण 11 बागलाण (सटाणा)  +} 9 िनफाड 51 िनफाड  +}
12 बाVहणगांव  +} 52 चांदोरी  +}
13 िवरगांव  +} 53 सायखेडा  +}
14 डांगसौदाणे  +} 54 3पपळगांव (ब.)  +}
15 नामपूर  +} 55 ओझर  +}
16 जायखेडा  +} 56 रानवड  +}
17 ताहाराबाद  +} 57 लासलगांव  +}
18 मु9हेर  } 58 देवगांव  +}

59 नांदुर (म.)  }
3 कळवण 19 कळवण  +}

20 अभोणा  +} 10 िस_र 60 िस_र  +}
21 कनाशी  +} 61 वावी  +}
22 दळवट  +} 62 देवपूर  +}
23 मोकभणगी  +} 63 शहा  +}
24 नवीबेज  } 64 पांडुलK  +}

65 डुबेरे  +}
4 देवळा 25 देवळा  +} 66 नांदुर (3शगोटे)  }

26 लोहणेर  +}
27 उमराणे  } 11 येवला 67 येवला  +}

68 सावरगांव  +}
5 नांदगांव 28 नांदगांव  +} 69 पाटोदा  +}

29 मनमाड  +} 70 जळगांव (न.)  +}
30 िहसवळ (बु.)  +} 71 अंदरसुल  +}
31 जातेगांव  +} 72 नगरसुल  }
32 वहेेळगाव  }

12 चांदवड 73 चांदवड  +}
6 नािशक 33 नािशक  +} 74 वडनेर भैरव  +}

34 देवळाली  +} 75 वडाळी (भो.)  +}
35 3शदे  +} 76 िदधवद  +}
36 माडसांगवी  +} 77 रायपूर  +}
37 आडगांव  +} 78 दुगाव  }
38 मखमलाबाद  +}
39 सातपूर  +}
40 पाथडK  +}
41 िगरणारे  }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - मुगमुगमुगमुग खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - मुगमुगमुगमुग खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

2222 धुळेधुळेधुळेधुळे 3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार
1 िशरपूर 1 िशरपूर 3 शहादा 16 IाVहणपुरी

2 बोराडी 17 सारंगखेडा

3 अथX  +} 18 Aकाशा
4 जवखेडे  }

19 वडाळी
5 होळनाथे

20 असलोद  +}
6 थाळनेर 21 मंदाणा  }

7 सांगवी 22 कलसाडी

2 3शदखेडा 8 3शदखेडा 4 तळोदा 23 तळोदा  +}
24 बोरद  +}

9 िचमठाणा  +} 25 Aतापपूर  +}
10 शेवाळे  } 26 सोमावल (बु.)  }

11 खलाणे 5 अDकलकुवा 27 अDकलकुवा +}
12 नरडाणे 28 खापर  }
13 बेटावद
14 वषK 4444 जळगांवजळगांवजळगांवजळगांव
15 द=डाईचा 1 जळगांव 1 जळगांव  +}
16 िवखरण 2 Vहसावद  +}
17 िवरदेल 3 भोकर  +}

4 3पAाळा  +}
3333 नंदूरबारनंदूरबारनंदूरबारनंदूरबार 5 निशराबाद  }
1 नंदूरबार 1 नंदुरबार  +}

2 ख=डामळी  +} 6 असोदा
3 कोरीट  }

2 भसुावळ 7 भसुावळ  +}
4 रनाळे  +} 8 कु\हे  }
5 मांडळ  }

9 वरणगांव  +}
6 धानोरा 10 3पपळगांव (खु.)  }
7 आ`टे

3 बोदवड 11 बोदवड  +}
2 नवापूर 8 नवापूर  +} 12 नडगांव  +}

9 नवागांव  +} 13 करंजी  }
10 3चचपाडा  }

4 यावल 14 यावल
11 खांडबारा
12 िवसरवाडी 15 भालोद  +}

16 बामणोद  +}
3 शहादा 13 शहादा  +} 17 फैजपूर  +}

14 मोिहदे (त.)  } 18 साकळी  }

15 Vहसावद



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - मुगमुगमुगमुग खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

4444 जळगांवजळगांवजळगांवजळगांव 4444 जळगांवजळगांवजळगांवजळगांव
4 यावल 19 िकनगांव 9 एरंडोल 49 उतराण गृह

5 रावरे 20 रावरे 10 धरणगांव 50 धरणगांव  +}
51 साळवा  +}

21 खानापूर  +} 52 सोनवद  }
22 िखरोदा  +}
23 3नभोरा (बु.)  } 53 3पपरी (बु.)  +}

54 पाळधी  +}
24 िखडK  +} 55 चांदसर  }
25 ऐनपूर  +}
26 सावदा  } 11 पारोळा 56 पारोळा  +}

57 बहादरपूर  +}
6 मुDताईनगर 27 मुDताईनगर 58 शेळावे  }

28 अंतुलK  +} 59 तामसवाडी  +}
29 कु-हा  +} 60 चोरवड  }
30 घोडसगांव  }

12 चाळीसगांव 61 चाळीसगांव  +}
7 अंमळनेर 31 अंमळनेर  +} 62 खडकी  +}

32 िशTड  +} 63 मेहूणबारे  +}
33 नगाव  } 64  हातले  }

65 बहाळ  +}
34 पात=डा 66 तळेगांव  +}

67  िशरसगाव  }

35 अंमळगांव 13 जामनेर 68 जामनेर  +}
69 नेरी  +}

36 मारवड 70 पहुर  +}
71  मालदाभाडी  }

37 भरवस  +}
38 वावडे  } 72 श[दुरणK  +}

73 त=डापूर  +}
8 चोपडा 39 चोपडा 74 फfपेूर  +}

75 वाकडी  }
40 हातेड

14 पाचोरा 76 पाचोरा  +}
41 लासूर 77 नगरदेवळा  +}

78 गाळण  +}
42 अडावद  +} 79 3पपळगांव  }
43 धानोरा (Aा.)  }

80 नां>ा  +}
44 गोरगावले 81 कु\हाड (बु.)  +}
45 चहाडK 82 वरखेडी (बु.)  }

9 एरंडोल 46 एरंडोल  +} 15 भडगांव 83 भडगांव  +}
47 3रगणगांव  } 84 आमदडे  +}

85 कोळगांव  +}
48 कासोदा 86 कजगांव  }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - मुगमुगमुगमुग खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर  +} 6 शेवगांव 38 शेवगांव  +}

2 कापूरवाडी  } 39 भातकुडगांव  +}
40 ढोर जळगांव (शे.)  +}

3 3चचोडी (पा.)  +} 41 एरंडगांव  +}
4 3भगार  } 42 बोधेगांव  +}

43 चापडगांव  }
5 वाळकी  +}
6 Tई छिfसी  } 7 पाथडK 44 पाथडK  +}

45 मािनकदlडी  }
7 नालेगांव  +}
8 सावडेी  +} 46 करंजी  +}
9 नागापूर  } 47 िमरी  +}

48 टाकळीमानुर  +}
10 चास  +} 49 कोरडगांव  }
11 केडगाव  }

8 संगमनेर 50 संगमनेर  +}
2 पारनेर 12 पारनेर  +} 51 धांदरफळ (बु.)  +}

13 भाळवणी  } 52 घारगांव  +}
53 डोळासणे  +}

14 सुपा  +} 54 साकुर  +}
15 वाडेगNहाण  } 55 3पपरणे  }

16 टाकळी (ढोकेYर)  +} 56 आYी  +}
17 पळशी  } 57 िशबलापुर  +}

58 तळेगांव  +}
18 वडिझरे  +} 59 समनापूर  }
19 िनघोज  }

6666 पुणेपुणेपुणेपुणे
3 Uीग=दा 20 U^ग=दा  +} 1 िशTर 1 िशTर  +}

21 पेडगांव  +} 2 राजंणगांव गणपती  }
22 मांडवगण  +}
23 कोळगांव  +} 3 टाकळीहाजी  +}
24 बेलवडंी  +} 4 मलठण  }
25 देवदैठण  +}
26 का`टी  +} 5 पाबळ
27 3चभळा  }

6 तळेगाव (ढ.)  +}
4 कज�त 28 राशीन  +} 7 कोरेगांव िभमा  }

29 भांबोरा  +}
30 िमरजगांव  +} 8 Mहावरा
31 क=भळी  +}
32 मािहजळगांव  } 9 वडगांव रसाई

5 जामखेड 33 जामखेड  +}
34 अरणगांव  +}
35 खड<  +}
36 ना_ज  +}
37 नायगांव  }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - मुगमुगमुगमुग खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

7777 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 8888 सातारासातारासातारासातारा
1 द. सोलापूर 1 वळसंग  +} 1 खटाव 1 खटाव  +}

2 मं>ूप  +} 2 औध  +}
3 3वचूर  +} 3 पुसेगाव  +}
4 3नबगK  +} 4 बुध  }
5 होटगी  }

5 वडूज  +}
2 बाशK 6 बाशK  +} 6 पुसेसावली  +}

7 खांडवी  +} 7 मायणी  +}
8 आगळगाव  +} 8 िनमसोड  +}
9 पांगरी  +} 9 कातरखटाव  +}

10 पानगांव  } 10  कलेठोण  }

11 सुडK  +} 2 माण 11 दहीवडी  +}
12 वरैाग  +} 12 मलवडी  +}
13 नारी  +} 13 ग=दवले  +}
14 उपळे (दु.)  +} 14 कुकुडवाड  +}
15 गौडगांव  } 15 Vहसवड  +}

16 माडK  +}
3 अDDलकोट 16 अDकलकोट 17 3शगणापूर  +}

18  वर  +}
17 जेऊर  +} 19  आंधळी  }
18 दुधनी  +}
19 मzदगK  } 3 खंडाळा 20 खंडाळा  +}

21 वाठार (बू.)  +}
20 तडवळ  +} 22 िशरवळ  +}
21 करजगी  } 23 लोणंद  }

9999 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली
22 वागदरी  +} 1 िमरज 1 मालगांव  +}
23 चपळगाव  +} 2 आरग  }
24 िकणी  }

2 जत 3 जत  +}
4 माढा 25 माढा  +} 4 डफळापूर  +}

26 दारफळ  +} 5 कंुभारी  +}
27 रोपळे  +} 6 शेगांव  +}
28 Vहैसगाव  +} 7 उमदी  +}
29 कुड�वाडी  +} 8 माडhयाळ  +}
30 टेभणूK  +} 9 मुचंडी  +}
31 रांजणी  +} 10 संख  }
32 मोड3नब  +}
33 लऊळ  } 3 खानापूर 11 खानापूर  +}

12 करंजे  +}
5 करमाळा 34 करमाळा  +} 13 िवटा  +}

35 जेऊर  +} 14 ल[गरे  +}
36 उमरड  +} 15 भाळवणी  }
37 कोटK  +}
38 केम  +} 4 कडेगांव 16 कडेगांव  +}
39 अजु�ननगर  +} 17 शालगांव  +}
40 सालसे  } 18 नेवरी  +}

19 वांगी  +}
20 3चचणी  }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - मुगमुगमुगमुग खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

9999 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली 10101010 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
5 कवठे महांकाळ 21 कवठे महांकाळ  +} 3 गंगापूर 26 हसू�ल  +}

22 कूची  +} 27 डोणगांव  +}
23 देश^ग  +} 28 िसgदनाथ वडगाव  }
24 3हगणगाव  +}
25 ढालगाव  } 4 वजैापूर 29 वजैापूर  +}

30 खंडाळा  +}
6 तासगाव 26 तासगाव  +} 31 बोरसर  +}

27 मणे राजूरी  +} 32 गारज  +}
28 सावळज  +} 33 लासूरगांव  }
29 मांजडX  +} 34 लोणी खुद�  +}
30 िवसापूर  +} 35 िशवुर  +}
31 येळावी  } 36 लाडगाव  +}

37 नागमठाण  +}
10101010 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 38 महालगाव  }
1 औरंगाबाद 1 कांचनवाडी  +}

2 चौका  +} 5 क_ड 39 चापनेर  +}
3 हसू�ल  +} 40 िचकलठाणा  +}
4 िचf े3पपळगांव  +} 41 देवगांव रंगारी  +}
5 करमाड  +} 42 िपशोर  +}
6 िचकलठाणा  +} 43 3चचोली (िल.)  +}
7 लाडसांगवी  +} 44 नाचनवले  +}
8  उ;मानपुरा  +} 45 करंजखेडा  +}
9  भाव3सगपुरा  } 46 क_ड  }

2 पैठण 10 पैठण  +} 6 िसkोड 47 िसkोड  +}
11 िबडिकन  } 48 िनkोड  +}

49 भराडी  +}
12  लोहगाव  +} 50 बोरगांव बाजार  }
13 बालानगर  +}
14 3पपळवाडी िपराची  +} 51 अं3जठा  +}
15 पाचोड  +} 52 गोळेगांव  +}
16  ढोरकीन  } 53 आमठाणा  +}

54 अंभई  }
17 िवहामांडवा  +}
18 नांदुर  } 7 सोयगांव 55 सोयगांव  +}
19  आडुळ 56 सावळदबारा  +}

57 बानोटी  }
3 गंगापूर 20 गंगापूर  +}

21 भेडांळा  } 8 खुलताबाद 58 वTेळ

22 मांजरी 59 सुलतानपूर  +}
60 सावगंी  }

23 वाळूज

24 तुक<बाद  +}
25  श[दुरवादा  }
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11111111 जालनाजालनाजालनाजालना 11111111 जालनाजालनाजालनाजालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन  +} 5 अंबड 28 जामखेड  +}

2 िसपोरा  } 29 रोहीलागड  }

3 धावडा  +} 30 ग=दी
4 अMवा  +}
5 3पपळगांव (रे.)  +} 31 वडीगो>ी  +}
6 हसनाबाद  } 32 सुखापूरी  }

6 घनसांगवी 33 घनसावगी
7 राजूर  +}
8 केदारखेड  } 34 राणीऊचेगांव

2 जाwाबाद 9 जाwाबाद  +} 35 तीथ�पूरी
10 माहोरा  }

36 कुभांर 3पपळगांव  +}
11 कंुभारझरी 37 अंतरवाली ट[भी  }

12 ट[भणूK 38 रांजणी  +}
39 जांब समथ�  }

13 वTड (बु.)
7 परतूर 40 परतूर  +}

3 जालना 14 जालना (eा.) 41 वाटूर  }

15 वाxुळ जहा3गर 42 Uी`टी

16 नेर  +} 43 आ`टी
17 शेवली  }

44 सातोना (बू.)
18 रामनगर

8 मंठा 45 मंठा
19 िवरेगांव

46 तळणी

20 पांचन वडगांव 47 ढोकसाळ  +}
48 पांगरी गोसावी  }

4 बदनापूर 21 बदनापूर
12121212 बीडबीडबीडबीड

22 शेलगांव 1 बीड 1 बीड  +}
2 पाली  +}

23 दाभाडी  +} 3 नाळवडंी  +}
24 बावने पांगरी  } 4 3पपळनेर  +}

5 Vहाळस जवळा  +}
25 रोषणगांव 6 पेडगांव  +}

7 राजूरी (न.)  }
5 अंबड 26 अंबड

8 मांजरसुंबा  +}
27 धनगर 3पपरी 9 3लबा गणेश  +}

10 नेकनुर  +}
11 चौसाळा  }
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12121212 बीडबीडबीडबीड 12121212 बीडबीडबीडबीड
2 पाटोदा 12 पाटोदा  +} 7 अंबाजोगाई 42 अंबाजोगाई

13 दासखेड  +}
14 थेरला  +} 43 लोखंडी सावरगांव  +}
15 अमळनेर  } 44 पाटोदा (म.)  +}

45 घाटनांदुर  +}
3 िशTरकासार 16 िशTरकासार  +} 46 बद<पूर  }

17 िततंरवणी  +}
18 रायमोहा  } 8 केज 47 केज  +}

48 युसूफवडगांव  +}
4 आ`टी 19 आ`टी  +} 49 बनसारोळा  }

20 टाकळ3शगी  }

21 कडा 50 होळ  +}
51 हनुमंत 3पपरी  +}

22 धामणगांव 52 नांदूरघाट  +}
53 िवडा  }

23 दौलावडगांव  +}
24 धानोरा  } 9 परळी 54 परळी  +}

55 धम<पूरी  +}
25 3पपळा 56 िशरसाळा  +}

57 नागापूर  +}
5 गेवराई 26 गेवराई 58 3पपळगांव गाढे  }

27 ध=डराई 10 धाdर 59 धाdर  +}
60 तेलगाव  +}

28 जातेगांव 61 मोहखेड  }

29 पांचेगांव  +} 11 वडवणी 62 वडवणी  +}
30 िशरसदेवी  } 63 कवडगाव  }

31 तलवाडा  +} 13131313 लातूरलातूरलातूरलातूर
32 रेवकी  +} 1 लातूर 1 लातूर  +}
33 चकलांबा  } 2 बाभळगांव  +}

3 हरंगूळ (बु.)  }
34 उमापूर

4 कासारखेडा
35 मादळमोही

5 मुTड
6 माजलगांव 36 माजलगांव  +}

37 गंगामसला  } 6 भात (तांदुळ)जा  +}
7 3चचोली (बु.)  }

38 िकiी आडगांव
8 गातेगाव  +}

39 तालखेड 9  कणेरी  }

40 िनBडू  +} 2 रेणापूर 10 रेणापूर  +}
41 िद>ूड  } 11 पानगांव  }

12 पोहरेगाव
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13131313 लातूरलातूरलातूरलातूर 13131313 लातूरलातूरलातूरलातूर
2 रेणापूर 13 कारेपूर  +} 7 उदगीर 44 हेर

14  पळशी  } 45 देवज�न

3 औसा 15 औसा  +} 46 वाढवणा  +}
16 िकनी थोट  } 47 नळगीर  }

17 भादा 48 मोघा  +}
49  त=डार  }

18 मातोळा  +}
19 बेलकंुड  } 8 जळकोट 50 जळकोट  +}

51 घोणशी  }
20 िकkारी

9 देवणी 52 देवणी  +}
21 लामजना  +} 53 बोरोळ }
22  उजनी  }

54 वलांडी
4 अहमदपूर 23 अहमदपूर

10 चाकूर 55 चाकूर
24 खंडाळी

56 नळेगाव
25 िकनगांव  +}
26 आंधोरी  } 57 वडवळ  +}

58 झरी (बु.)  +}
27 िशTरताजबंद 59 शेळगाव  +}
28 हाडोळती 60  आ`टा  }

14141414 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
5 िनलंगा 29 िनलंगा  +} 1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.)  +}

30 पान3चचोली  } 2 उ;मानाबाद (eा.)  }

31 अबुलगा  +} 3 ब[बळी  +}
32 िनटूर  } 4 केशेगांव  }

33 कासारिशरशी 5 पाडोळी
34 मदनसुरी 6 तेर
35 औरादशहाजानी

7 ढोकी  +}
36 कासारबलकंुदा  +} 8 जागजी  }
37  भतुमुगळी  +}
38  हलगरा  } 2 तुळजापूर 9 तुळजापूर  +}

10 सलगरा (द.)  }
6 िशTर अनंतपाळ 39 िशTर अनंतपाळ  +}

40 साकोळ  } 11 सावरगांव

41 िहसामाबाद 12 इटकळ  +}
13 मंगTळ  }

7 उदगीर 42 उदगीर  +}
43 नागलगांव  } 14 जळकोट

15 नळदूग�
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14141414 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 15151515 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
3 परांडा 16 परांडा  +} 1 नांदेड 5 िव`णपूूरी  +}

17 आसू  +} 6 वसरणी  +}
18 जावळा  +} 7 3लबगांव  +}
19 अनाळा  +} 8 तरोडा (बु.)  }
20 सोनारी  }

2 अध<पूर 9 अध<पूर  +}
4 भमू 21 मानकेYर 10 दाभड  +}

11 मालेगांव  }
22 भमू

3 मूदखेड 12 मूदखेड  +}
13 मुगट  +}

23 वालवड 14 बारड  }

24 ईट 4 िबलोली 15 िबलोली  +}
16 आदमपूर  +}

5 वाशी 25 वाशी  +} 17 लोहगांव  +}
26 तेरखेडा  +} 18 सगरोळी  +}
27 पारगांव  } 19 कंुडलवाडी  }

6 कळंब 28 कळंब 5 धम<बाद 20 धम<बाद  +}
21 करखेली  +}

29 इटकूर 22 जारीकोट  }

30 येरमाळा 6 नायगांव 23 नायगांव  +}
24 नशK  +}

31 मोहा 25 मांजरम  +}
26 बरबडा  +}

32 िशरढोण  +} 27 कंुटूर  }
33 गो3वदपूर  }

7 मुखेड 28 मुखेड  +}
7 उमरगा 34 उमरगा  +} 29 जांब (बू.)  +}

35 दाळ^ब  } 30 जहूर  +}
31 चांडोळा  +}

36 नारंगवाडी 32 मु?माबाद  +}
33 ब-हाली  +}

37 मुळज 34 येवती  }

38 मुTम 8 कंधार 35 कंधार  +}
36 फूलवळ  +}

8 लोहारा 39 लोहारा  +} 37 पेठवडज  +}
40 माकनी  +} 38 बाTळ  +}
41 जेवळी  } 39 कुTळा  +}

40 उ;माना नगर  }
15151515 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
1 नांदेड 1 नांदेड (श.)  +} 9 लोहा 41 लोहा  +}

2 वझीराबाद  +} 42 माळाकोळी  +}
3 नांदेड (eा.)  +} 43 सोनखेड  +}
4 तुrपा  +} 44 शेवडी (बा.)  +}

45 कलंबर  +}
46 कापशी  }
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15151515 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड 16161616 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी
10 हदगांव 47 हदगांव  +} 1 परभणी 4 झरी

48 तामसा  +}
49 मनाठा  +} 5 3शगणापूर
50 3पपरखेड  +}
51 तळणी  +} 6 देठणा
52 िनवघा (बा.)  +}
53 आ`टी  } 7 3पगळी

11 िहमायतनगर 54 िहमायतनगर  +} 2 गंगाखेड 8 गंगाखेड  +}
55 जावळगांव  +} 9 महातपुरी  }
56 िसरसम (बु.)  }

10 माखनी  +}
12 भोकर 57 भोकर  +} 11 रानी सावरगांव  }

58 िकणी  +}
59 मातूळ  +} 3 सोनपेठ 12 सोनपेठ  +}
60 मोघाळी  } 13 आवळगाव  }

13 उमरी 61 उमरी  +} 4 पालम 14 पालम  +}
62 गोळेगाव  +} 15 चाटोरी  +}
63 3सधी  } 16 बनवस  }

14 देगलूर 64 देगलूर  +} 5 पाथरी 17 पाथरी  +}
65 खानापूर  +} 18 बाभळगांव  }
66 शहापूर  +}
67 मरखेल  +} 19 हादगांव (बु.)
68 मालेगांव (म.)  +}
69 हानेगांव  } 6 मानवत 20 मानवत

15 िकनवट 70 िकनवट  +} 21 केकरजवळा
71 बोघडी  +}
72 इ;लापूर  +} 22 को9हा
73 जलधरा  +}
74 िशवणी  +} 7 3जतूर 23 3जतूर  +}
75 मांडवी  +} 24 सांगवी (म.)  }
76 दहेली  }

25 बामणी (बु.)
16 माहूर 77 माहूर  +}

78 वाई - बा  +} 26 आडगांव (बु.)
79 वानोळा  +}
80 3शदखेड  } 27 बोरी

16161616 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 28 चारठाणा
1 परभणी 1 परभणी

8 पुण< 29 पूण<
2 पेडगांव  +}
3 जांब  } 30 ताडकलस  +}

31 िलमला  }
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16161616 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 17171717 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
8 पूण< 32 कातनेYर 4 कळमनुरी 22 ड=गरकडा  +}

23 वारंगा फाटा  }
33 चुडावा

5 बसमत 24 बसमत  +}
9 सेलू 34 सेलू  +} 25 अंबा  +}

35 देऊळगांव  घाट  } 26 हयातनगर  }

36 वालूर  +} 27 िगरगांव
37 कुपटा  }

28 हटटा
38 िचखलठाणा (बु.)

29 टेभणूK
17171717 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
1 3हगोली 1 3हगोली  +} 30 कुTंदा

2 खंबाळा  }
18181818 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा

3 नसK 1 जळगांव 1 जळगांव (जा.)  +}
2 आसलगांव  }

4 बासंबा  +}
5 िडeस कारळे  } 3 पी - काळे

6 माळिहवरा 4 जामोद

7 िसरसम (बू.) 5 वड3शगी

2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.) 2 संeामपूर 6 संeामपूर

9 येहळेगाव 7 पातुड<  +}
8 कवठळ  }

10 जवळा बाजार
9 सोनाळा

11 साळणा
10 बावनबीर

3 सेनगांव 12 सेनगांव
3 िचखली 11 िचखली

13 गोरेगांव
12 हातनी

14 अंजेगांव  +}
15 पान कMहेरगांव  } 13 एकलारा

16 साखरा  +} 14 अमडापूर  +}
17 हfा  } 15 पेठ  }

4 कळमनुरी 18 कळमनुरी  +} 16 उं>ी  +}
19 वाकोडी  } 17 घोडप  }

20 नांदापूर

21 आ. बाळापूर
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18181818 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 18181818 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
3 िचखली 18 मेरा (खु.)  +} 7 3शदखेड (रा.) 47 साखरखड<

19 शेलगांव आटोळ  }
48 दुसरबीड

20 कोलारा  +}
21 चांदई  } 49 मलकापूर पांगरा  +}

50 श[दुरजण  }
4 बुलडाणा 22 बुलढाणा  +}

23 साखली (बु.)  } 8 लोणार 51 लोणार

24 पाडळी  +} 52 िटटवी  +}
25 देऊळघाट  } 53 िहरडव  }

26 धाड 54 सुलतानपूर

27 मसला (बु.) 55 बीबी  +}
56 अंजनी (खु.)  }

28 रायपूर
9 खामगांव 57 खामगांव  +}

5 देऊळगांव  (रा). 29 देऊळगांव  (रा). 58 आवार  +}
59 अटाळी  +}

30 मेहुणाराजा  +} 60 काळेगांव  +}
31 तुळजापूर  } 61 3पपळगांव (रा.)  +}

62 पारखेड  }
32 दे - मही

63 िहवरखेड  +}
33 अंधेरा 64 वझर  }

6 मेहेकर 34 मेहकर 65 अडगांव  +}
66 पळशी (बु.)  }

35 िहवरा आUम  +}
36 देऊळगांव माळी  } 67 लाखनवाडा

37 अंजनी (बु.) 10 शेगांव 68 शेगांव  +}
69 जवळा (बु.)  }

38 डोणगांव
70 मनसगांव

39 शेलगांव (द.)  +}
40 लोणी गवळी  } 71 माटरगाव

41 जानेफळ  +} 72 जलंब
42 नायगांव दfापूर  }

11 मलकापूर 73 मलकापूर  +}
43 वरवडं 74 धरणगांव  }

7 3शदखेड (रा.) 44 3शदखेड (रा.) 75 नरवले  +}
76 दाताळा  +}

45 िकMहीराजा  +} 77 जांभळुधाबा  }
46 सोनशी  }
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18181818 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 19191919 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
12 मोताळा 78 मोताळा  +} 3 बाळापूर 20 3नबा  +}

79 बोरखेडी  +} 21 हातdण  }
80 शेलापूर (बु.)  }

4 पातूर 22 पातूर  +}
81 3पपरीगवळी  +} 23 बाभळूगांव  }
82 3पपळगांव देवी  +}
83 धामणगाव बढे  } 24 आलेगांव

84 रोिहनखेड 25 चा_ी  +}
26 स;ती  }

13 नांदुरा (बु.) 85 नांदुरा (बु.)  +}
86 िनमगाव  } 5 अकोला 27 अकोला  +}

28  कैालखेड  }
87 श[बा (बु.)  +}
88 महालंुगी  }

29 घूसर  +}
89 वडनेर 30 दहीहंडा  }
90 चांदुरिब;वा

31 कापशी
19191919 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
1 अकोट 1 अकोट  +} 32 उगवा  +}

2 मुंडगाव  } 33 आगर  }

3 पणज 34 बोरगांव मंजू  +}
35 िशवनी  }

4 चोहोटा
36 पळशी (बु.)  +}

5 कुटासा  +} 37 सांगळूद  }
6 आसेगांव बाजार  }

38 कुरणखेड
7 उमरा  +}
8 अकोलखेड  } 6 बा{शटाकळी 39 बा{शटाकळी

2 ते9हारा 9 ते9हारा  +} 40 महान
10 मालेगांव बाजार  }

41 राजंदा  +}
11 िहवरखेड 42 धाबा  }

12 अडगांव (बु.)  +} 43 3पजर  +}
13 पाथडK  } 44 खेड< (बु.)  }

14 पंचगNहाण 7 मूतKजापूर 45 मूतKजापूर  +}
46 हातगांव  }

3 बाळापूर 15 बाळापूर  +}
16 पारस  } 47 3नबा

17 Nयाळा 48 माना  +}
18 वाडेगांव 49 सेलू बाजार  }
19 उरळ



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - मुगमुगमुगमुग खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

19191919 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 20202020 वािशमवािशमवािशमवािशम
7 मूतKजापूर 50 लाखपुरी 4 मंगTळपीर 29 आसेगांव  +}

30 धानोरा (खु.)  }
51 कुTम  +}
52 जामठी  } 31 पोटी  +}

32 कवठळ  }
20202020 वािशमवािशमवािशमवािशम
1 वािशम 1 वािशम  +} 5 मानोरा 33 मानोरा  +}

2 राजगाव  } 34 उमरी (बु.)  }

3 पाडK टाकमोर  +} 35 इंजोरी  +}
4 पाडK आसरा  +} 36 कुपटा  }
5 क=डाळा झांबरे  }

37 श[दूरजणा  +}
6 अन3शग  +} 38 िगरोली  }
7 वारला  }

6 कारंजा 39 कारंजा  +}
8 नागठाणा  +} 40 पोहा  }
9 केकतउमरा  }

41 उबंड< बाजार  +}
2 िरसोड 10 िरसोड  +} 42 येवता  }

11 कौठा (खु.)  }
43 कामरगांव

12 भरजहाँगीर  +}
13 मोप  } 44 धनज (बु.)  +}

45 िहवरा लाहे  +}
14 वाकद 46 खेड< (बु.)  }

15 िरठद 21212121 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
1 िचखलदरा 1 िचखलदरा

16 गोवध�न  +}
17 केनवड  } 2 अमरावती 2 अमरावती  +}

3 वडाळी  +}
3 मालेगांव 18 मालेगांव  +} 4 बडनेरा  }

19 करंजी  }
5 वलगाव  +}

20 िशरपूर 6 नवसारी  }

21 मेडशी 7 िशराळा

22 मुंगळा  +} 8 नांदगांव पेठ  +}
23 चांडस  } 9 माहूली जहाँगीर  +}

10 डवरगाव  }
24 िकMहीराजा  +}
25 जऊळका  } 3 भातकुली 11 भातकुली  +}

12 आसरा  }
4 मंगTळपीर 26 मंगTळपीर

13 3नभा
27 सेलू बाजार  +}
28 पाडK ताड  }
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21212121 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 21212121 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
3 भातकुली 14 आ`टी  +} 9 दय<पूर 48 मंडळ रामतीथ�

15 पूण< नगर  }
49 खkार

16 खोलापूर
50 दारापूर

4 नांदगांव ख. 17 नांदगांव ख.  +}
18 धानोरा  गुरव  } 51 वडनेर गंगाई  +}

52 सामदा  }
19 पापळ

53 येवदा
20 मंगTळ चNहाळा  +}
21 िशवनी  } 10 अंजनगांव 54 िविहगांव  +}

55 अंजनगांव (सु.)  }
22 लोणी

56 सातेगांव  +}
23 माहूलीचोर  +} 57 भंडारज  }
24 दाभा  }

58 कापूस तळणी
5 चांदूर रे9वे 25 चांदूर रे9वे  +}

26 आमला िवYेYर  } 59 कोकड<

27 घुईखेड  +} 11 अचलपूर 60 अचलपूर  +}
28 पळसखेड  +} 61 परतवाडा  }
29 सातेफळ  }

62 रासेगांव  +}
6 धामणगांव (रे9व)े 30 धामणगांव (रे9व)े  +} 63 असदपूर  +}

31 दfापूर  +} 64 पtोट  +}
32 भातकुली  +} 65 परसापूर  }
33 3चचोली  }

12 चांदूर बाजार 66 चांदूर बाजार  +}
34 तळेगांव दशासर  +} 67 बेलोरा  }
35 मंगTळ द;तिगर  +}
36 अंजन3सगी  } 68 तळेगांव मोहना  +}

69 आसेगांव  }
7 ितवसा 37 ितवसा  +}

38 वरखेड  }
70 िशरसगांव कसबा  +}

39 मोझरी  +} 71 करजगांव  }
40 व-हा  }

72 IाVहणवाडा
41 कु-हा

22222222 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
8 मोशK 42 नेर (3पगळाई)  +} 1 यवतमाळ 1 यवतमाळ  +}

43 िशरखेड  +} 2 कापरणे  +}
44 अंबाडा  +} 3 िहवरी  +}
45 िरgदपूर  } 4 अजु�ना  }

9 दय<पूर 46 दय<पूर  +}
47 थीलोरी  }
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22222222 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 22222222 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
1 यवतमाळ 5 येळाबारा  +} 7 नेर 43 मािणकवाडा  +}

6 सावरगड  +} 44 वटफळी  }
7 कोलंबी  +}
8 अकोला - बा  +} 8 पुसद 45 पुसद  +}
9  लोहारा  +} 46 वTड  +}

10  मोहा  } 47 जामबाजार  +}
48 IाVहणगांव  }

2 बाभळूगांव 11 बाभळुगांव  +}
12 वणेी  +} 49 खंडाळा  +}
13 घारफळ  +} 50 बेलोरा (खु.)  }
14 पाहूर  +}
15 सावर  } 51 श[बाळ3पपरी  +}

52 गैाळ (खु.)  +}
3 कळंब 16 कळंब  +} 53 बोरी खु.  }

17 कोटा  +}
18 सावरगांव  +} 9 उमरखेड 54 उमरखेड  +}
19 3पपळगांव (T.)  +} 55 मुळावा  +}
20 मेटीखेडा  +} 56 िवडुळ  }
21 जोडमोहा  }

57 िबटरगाव  +}
4 दारNहा 22 दारNहा  +} 58 दराटी  +}

23 बोरी (खु.)  +} 59 ढाणकी  +}
24 महागांव  } 60 चातारी  +}

61  कुपटी  +}
25 लाडखेड  +} 62  3नगनुर  }
26 िचखली  }

10 महागांव 63 महागाव  +}
27 लोही  +} 64 फुल - सांवगंी  +}
28 मांगिकMही  } 65 मोरथ  }

5 िदeस 29 िदeस  +} 66 गंुज  +}
30 ितवरी  +} 67 िहवरा  +}
31 कलगाव  +} 68 काळी (दौ.)  +}
32 तुप टाकळी  +} 69  कासोळा  }
33  3सगद  }

6 आणK 34 आणK 11 जामणी 70 जामणी  +}
71 माथाजु�न  +}

35 लोणबेहळ  +} 72 िशबला  +}
36 अंजनखेड  } 73 खडकडोह  +}

74 मुकूटबन  }
37 जवळा  +}
38 बोरगांव  +} 12 घाटंजी 75 घाटंजी  +}
39 स. सावळी  } 76 पारवा  +}

77 कुलK  +}
7 नेर 40 नेर 78 साखरा  +}

79 िशवणी  +}
41 िशरजगांव  +} 80 घोटी  +}
42 मोझर  } 81 िशरोली  }
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23232323 वध<वध<वध<वध< 24242424 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर
1 आवK 1 आवK  +} 2 नरखेड 7 नरखेड  +}

2 खरंगणा  } 8 मोवाड  +}
9 सावरगांव  +}

3 वाढोणा  +} 10 िभ`णरू  +}
4 रोहणा  +} 11 जलालखेडा  +}
5 िवTळ  +} 12 म[ढला  }
6 वाठोडा  }

25252525 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
24242424 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर 1 IVहपूरी 1 IVहपूरी  +}
1 काटोल 1 काटोल  +} 2 अहेर नवरगाव  +}

2 पारड3शगा  +} 3 चौगान  +}
3 येनवा  +} 4 गांगलवाडी  +}
4 मेटपांजरा  +} 5 म[डकी  }
5 िरधोरा  +}
6 क=ढाळी  }

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ : : : : 1155115511551155
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1111 पालघरपालघरपालघरपालघर 2222 नािशकनािशकनािशकनािशक
1 िव?मगड 1 िव?मगड  +} 6 ईगतपरूी 33 ईगतपरूी  +}

2 तळवडा  } 34 टाकेद (ब.ु)  +}
35 घोटी  +}

2 मोखाडा 3 मोखाडा  +} 36 नादंगाव (ब.ु)  +}
4 खोडाळा  } 37 वाडीव\हे  +}

38 धारगाव  }
2222 नािशकनािशकनािशकनािशक
1 बागलाण 1 बागलाण (सटाणा)  +} 7 पेठ 39 पेठ  +}

2 IाVहणगाव  +} 40 जोगमोडी  +}
3 िवरगाव  +} 41 कोहोर  }
4 डागंसौदाणे  +}
5 नामपरू  +} 8 िनफाड 42 िनफाड  +}
6 जायखेडा  +} 43 चादंोरी  +}
7 ताहाराबाद  +} 44 सायखेडा  +}
8 मु9हेर  } 45 3पपळगाव (ब.)  +}

46 ओझर  +}
2 सुरगणा 9 सुरगणा  +} 47 रानवड  +}

10 बोरगाव  +} 48 लासलगाव  +}
11 उंबरठाण  +} 49 देवगाव  +}
12 बा\हे  +} 50 नादुंर (म.)  }
13 मनखेड  }

9 चादंवड 51 चादंवड  +}
3 नािशक 14 नािशक  +} 52 वडनेर भैरव  +}

15 देवळाली  +} 53 वडाळी भोई  +}
16 3शदे  +} 54 िदघवद  +}
17 माडसागंवी  +} 55 रायपरू  +}
18 आडगाव  +} 56 दुगावं  }
19 मखमलाबाद  +}
20 सातपरू  +} 3333 धुळेधुळेधुळेधुळे
21 पाथडK  +} 1 धुळे 1 िशTड  +}
22 िगरणारे  } 2 बोरकंुड  +}

3 आवK  +}
4 ]यंबकेYर 23 ]यंबकेYर  +} 4 सोनगीर  +}

24 वळंूेजे  +} 5 नगाव (ब.ु)  +}
25 हरसूल  } 6 फागणे  +}

7 मुकटी  +}
5 3दडोरी 26 3दडोरी  +} 8 लामकानी  }

27 मोहाडी  +}
28 कसबवेणी  +} 2 सा?ी 9 सा?ी  +}
29 वरखेड  +} 10 दुसाणे  +}
30 उमराळे  +} 11 IाVहणवले  }
31 ननाशी  +}
32 कोश^बे  } 12 कुडाशी  +}

13 उमरपाटा  }

14 दिहवले

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
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3333 धुळेधुळेधुळेधुळे 4444 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार
3 िशरपरू 15 िशरपरू  +} 3 शहादा 18 वडाळी  +}

16 बोराडी  +} 19 असलोद  +}
17 अथX  +} 20 मंदाणा  }
18 जवखेडे  }

4 तळोदा 21 तळोदा  +}
19 होळनाथें  +} 22 बोरद  +}
20 सागंवी  +} 23 Aतापपरू  }
21 थाळनेर  }

5 अ?ाणी 24 रोषमाळ  +}
4 3शदखेडा 22 3शदखेडा  +} 25 चुलवड  }

23 िचमठाणे  +}
24 शेवाळे  +} 26 खंुटामोडी  +}
25 खलाणे  } 27 तोरणमाळ  }

26 नरडाणे  +} 6 अDकलकूवा 28 मोरंबा  +}
27 वषK  +} 29 मोलगी  +}
28 िवखरण  +} 30 वडफळी  +}
29 िवरदेल  +} 31 खापर  +}
30 बटेावद  +} 32 डाब  }
31 द=डाईचा  }

5555 जळगावजळगावजळगावजळगाव
4444 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार 1 जळगाव 1 जळगाव  +}
1 नंदुरबार 1 नंदूरबार  +} 2 Vहसावद  }

2 ख=डामळी  +}
3 कोरीट  } 3 भोकर  +}

4 3पAाळा  }
4 धानोरा

5 नािसराबाद
5 आ`टे

6 आसोदा
2 नवापरू 6 नवापरू  +}

7 नवागाव  } 2 भसुावळ 7 भसुावळ  +}
8 वरणगाव  }

8 खाडंबारा
9 कु\हे  +}

9 3चचपाडा 10 3पपळगाव (खु.)  }

10 िवसरवाडी 3 बोदवड 11 बोदवड

3 शहादा 11 शहादा  +} 12 नडगाव  +}
12 मोहीदे (त.)  +} 13 करंजी  }
13 Vहसावद  }

4 यावल 14 यावल
14 IाVहणपरूी  +}
15 सारंगखेडा  +} 15 भालोद  +}
16 Aकाशा  +} 16 बामनोद  }
17 कलसाडी  }
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5555 जळगावजळगावजळगावजळगाव 5555 जळगावजळगावजळगावजळगाव
4 यावल 17 फैजपरू 10 धरणगाव 50 धरणगाव  +}

18 साकळी 51 साळवा  +}
19 िकनगाव 52 सोनवद  }

5 रावरे 20 रावरे 53 3पपरी  +}
54 पाळधी  +}

21 खानापरू  +} 55 चादंसर  }
22 िखडK  +}
23 एनपरू  } 11 पारोळा 56 पारोळा

24 िखरोदा  +} 57 बहादरपरू  +}
25 3नभोरा ब.ु  } 58 शेळावे  }

26 सावदा 59 तामसवाडी  +}
60 चोरवड  }

6 मुDताईनगर 27 मुDताईनगर
12 चाळीसगाव 61 चाळीसगाव  +}

28 अंतुलK 62 खडकी  +}
63 हातले  }

29 कु\हा  +}
30 घोडसगाव  } 64 मेहूणबारे  +}

65 बहाळ  +}
7 अमळनेर 31 अमळनेर  +} 66 तळेगाव  +}

32 िशTड  +} 67 िशरसगाव  }
33 नगाव  }

13 जामनेर 68 जामनेर  +}
34 पात=डा  +} 69 नेरी  +}
35 अंमळगाव  +} 70 मालदाभाडी  }
36 मारवड  +}
37 भरवस  +} 71 पहुर
38 वावडे  }

72 श[दुणK  +}
8 चोपडा 39 चोपडा  +} 73 त=डापरू  +}

40 हातेड  +} 74 फfेपरू  +}
41 लासूर  } 75 वाकडी  }

42 अडावद  +} 14 पाचोरा 76 पाचोरा  +}
43 धानोरा (A.)  } 77 नगरदेवळा  +}

78 गाळण  }
44 गोरगावले  +}
45 चहाडK  } 79 ना>ंा  +}

80 कु\हाड (ब.ु)  +}
9 एरंडोल 46 एरंडोल  +} 81 वरखेडी (ब.ु)  +}

47 3रगणगाव  } 82 3पपळगाव  }

48 कासोदा 15 भडगाव 83 भडगाव  +}
84 आमदडे  +}

49 उतराण गृह 85 कोळगाव  +}
86 कजगाव  }
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6666 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 8888 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
1 पारनेर 1 टाकळी ढोकेYर  +} 2 अDकलकोट

2 पळशी  +} 16 मैदरगी
3 वडिझरे  +}
4 िनघोज  } 17 वाघदरी

2 जामखेड 5 जामखेड  +} 18 चपळगाव  +}
6 अरणगाव  +} 19 िकणी  }
7 खड<  +}
8 ना_ज  +} 9999 सातारासातारासातारासातारा
9 नायगाव  } 1 पाटण 1 पाटण  +}

2 Vहावशी  +}
3 कज�त 10 कज�त 3 ढेबवेाडी  +}

11 रािशन  +} 4 तळमावळे  +}
12 अंबोरा  } 5 कूठरे  }
13 िमरजगाव
14 क=भळी 2 कोरेगाव 6 कोरेगाव  +}
15 माही 7 कूमठे  +}

8 रिहमतपरू  +}
7777 पुणेपुणेपुणेपुणे 9 िशरंबे  +}
1 िशTर 1 टाकळीहाजी  +} 10 वाठारिकरोली  }

2 मलठाण  +}
3 पाबळ  +} 3 खटाव 11 खटाव  +}
4 तळेगाव (ढ.)  +} 12 औंध  +}
5 कोरेगाव िभमा  } 13 पसेूसावळी  +}

14 कातरखटाव  }
8888 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
1 बाशK 1 बाशK  +} 4 खंडाळा 15 खंडाळा  +}

2 खाडंवी  +} 16 वठार (ब.ु)  +}
3 सुडK  +} 17 िशरवळ  +}
4 वरैाग  +} 18 लोणंद  }
5 नारी  }

10101010 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली
6 आगलगाव 1 खानापरू 1 खानापरू  +}

2 करंजे  }
7 पागंरी

3 िवटा

8 पानगाव 4 ल[गरे

9 उपळे (दु.)  +} 5 भाळवणी
10 गौडगाव  }

2 तासगाव 6 तासगाव  +}
2 अDकलकोट 11 अककलकोट 7 िवसापरू  +}

8 माजंडX  }
12 जेऊर  +}
13 तडवळ  +} 9 मणेराजूरी  +}
14 करजगी  } 10 सावळज  +}

11 येळावी  }
15 दुधनी
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10101010 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली 11111111 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
3 कडेगाव 12 कडेगाव  +} 4 औरंगाबाद 21 िचfे 3पपळगावं  +}

13 शाळगाव  +} 22 करमाड  +}
14 नेवरी  +} 23 िचकलठाणा  +}
15 वागंी  +} 24 लाडसागंवी  }
16 3चचणी  }

12121212 जालनाजालनाजालनाजालना
4 कवठे महाकंाळ 17 कवठे महाकंाळ  +} 1 भोकरदन 1 भोकरदन  +}

18 कूची  +} 2 िसपोरा  +}
19 देश^ग  +} 3 धावडा  +}
20 3हगणगाव  +} 4 आMवा }
21 ढालगाव  }

5 3पपळगाव रेणूकाई  +}
5 जत 22 जत  +} 6 हसनाबाद  +}

23 डफळापरू  +} 7 राजूर  +}
24 कंुभारी  +} 8 केदारखेडा  }
25 शेगावं  +}
26 उमदी  +} 2 जाwाबाद 9 जाwाबाद  +}
27 माडhयाळ  +} 10 माहोरा  }
28 मुचंडी  +}
29 संख  } 11 कंुभारझरी

6 िमरज 30 मालगावं  +} 12 ट[भणूK
31 आरग  }

13 वTड (ब.ु)
11111111 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
1 क_ड 1 चापानेर  +} 3 जालना 14 वाघTळ जहा3गर  +}

2 िचखलठाणा  +} 15 रामनगर  +}
3 िपशोर  +} 16 जालना ( श)  +}
4 नाचणवले  +} 17 जालना ( eा )  }
5 करंजखेड  +}
6 3चचोली िलबाजंी  } 18 िवरेगाव  +}

19 पाचन वडगाव  +}
2 िसkोड 7 िसkोड  +} 20 नेर  +}

8 िनkोड  +} 21 शेवली  }
9 भराडी  +}

10 बोरगाव बाजार  } 4 परतूर 22 परतूर  +}
23 वाटूर  +}

11 अ3जठा  +} 24 Uी`टी  +}
12 गोळेगाव  +} 25 आ`टी  +}
13 आमठाणा  +} 26 सातोना (ब.ु)  }
14 अभई  }

5 मंठा 27 मंठा
3 सोयगाव 15 सोयगाव  +}

16 सावळदबार  +} 28 तळणी
17 बनोटी  }

29 ढोकसाळ  +}
4 औरंगाबाद 18 काचंनवाडी  +} 30 पागंारी गोसावी  }

19 चौका  +}
20 हसू�ल  +}
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13131313 बीडबीडबीडबीड 14141414 लातुरलातुरलातुरलातुर
1 बीड 1 राजूरी (न.)  +} 1 लातुर 1 लातुर  +}

2 माजंरसंुबा  +} 2 बाभळगाव  +}
3 3लबा गणेश  } 3 हरंगुळ (ब.ु)  }

4 नेकनुर  +} 4 कासारखेडा
5 चौसाळा  }

5 मुTड
6 बीड  +}
7 पाली  +} 6 भात (तादुंळ)जा  +}
8 नाळवडंी  +} 7 3चचोली  +}
9 3पपळनेर  +} 8 कMहेरी  }

10 Vहाळस जवळा  +}
11 पेडगावं  } 9 गातेगाव

2 पाटोदा 12 पाटोदा  +} 2 रेणापरू 10 रेणापरू  +}
13 दासखेड  } 11 पानगाव  +}

12 पळशी  }
14 थेरला

13 पोहरेगाव
15 अमळनेर

14 कारेपरू
3 आ`टी 16 आ`टी  +}

17 टाकळ3सगी  +} 3 औसा 15 औसा  +}
18 कडा  } 16 िकनी थोट  +}

17 उजनी  }
19 धामणगाव  +}
20 दौलावडगाव  +} 18 भादा
21 धानोरा  +}
22 3पपळा  } 19 मातोळा  +}

20 बलेकंूड  }
4 अंबाजोगाई 23 अंबाजोगाई  +}

24 लोखंडी सावरगाव  +} 21 िकkारी
25 पाटोदा (म.)  }

22 लामजना
26 घाटनादुंर  +}
27 बद<परू  } 4 अहमदपरू 23 अहमदपरू

5 केज 28 केज  +} 24 खंडाळी
29 होळ  +}
30 हनुमंत 3पपरी  +} 25 िकनगाव  +}
31 नादुंरघाट  +} 26 आंधोरी  }
32 िवडा  }

27 िशTर ताजबदं
33 यसूुफ वडगाव  +}
34 बनसारोळा  } 28 हाडोळती

5 िनलंगा 29 िनलंगा  +}
30 पान3चचोली  +}
31 भतुमुगळी  }
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14141414 लातुरलातुरलातुरलातुर 15151515 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
5 िनलंगा 32 अबूलगा  +} 1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.)  +}

33 िनटूर  +} 2 उ;मानाबाद (eा.)  }
34 हलगरा  }

3 ब[बळी  +}
35 कासारिशरसी 4 केशेगाव  }

36 मदनसूरी 5 पाडोळी

37 औरादशहाजनी 6 तेर

38 कासार बालकंूदा 7 ढोकी  +}
8 जागजी  }

6 िशTर अनंतपाळ 39 िशTर अनंतपाळ  +}
40 साकोळ  } 2 तुळजापरू 9 तुळजापरू  +}

10 सलगरा  }
41 िहसामाबाद

11 सावरगाव
7 उदगीर 42 उदगीर  +}

43 नागलगाव  } 12 मंगTळ  +}
13 ईटकळ  }

44 हेर
14 जळकोट

45 देवज�न
15 नळदुग�

46 वाढवणा  +}
47 त=डार  +} 3 पराडंा 16 पराडंा  +}
48 नळगीर  } 17 आसू  +}

18 जवळा  +}
49 मोघा

19 अनाळा  +}
8 जळकोट 50 जळकोट  +} 20 सोनारी  }

51 घोणशी  }
4 भमु 21 अंभी  +}

9 देवणी 52 देवणी  +} 22 माणकेYर  }
53 बारोळ  }

23 भमू
54 वलाडंी

24 वालवड
10 चाकुर 55 चाकूर

25 ईट
56 नळेगाव

5 वाशी 26 वाशी  +}
57 वडवळ  +} 27 तेरखेडा  }
58 झरी (ब.ु)  +}
59 शेळगाव  +} 28 पारगाव
60 आ`टा  }
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15151515 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 16161616 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
6 कळंब 29 कळंब 5 धम<बाद 20 धम<बाद  +}

21 करखेली  +}
30 इटकुर 22 जारीकोट  }

31 येरमाळा 6 नायगाव 23 नायगाव  +}
24 नरशी  +}

32 मोहा 25 माजंरम  +}
26 बरबडा  +}

33 िशरढोण  +} 27 कंुटूर  }
34 गो3वदपरू  }

7 मुखेड 28 मुखेड  +}
7 उमरगा 35 उमरगा  +} 29 जाबं (ब.ु)  +}

36 डा3ळब  } 30 जाहूर  +}
31 चाडंोला  +}

37 नारंगवाडी 32 मु?माबाद  +}
33 बा\हाळी  +}

38 मुळज 34 येवती  }

39 मुTम 8 कंधार 35 कंधार  +}
36 फुलवळ  +}

8 लोहारा 40 लोहारा 37 पेठवडज  +}
41 माकनी 38 बाTळ  +}
42 जेवळी 39 कुdळा  +}

40 उ;माननगर  }
16161616 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
1 नादेंड 1 नादेंड (eा.)  +} 9 लोहा 41 लोहा

2 वझीराबाद  +}
3 नादेंड (श.)  +} 42 माळाकोळी
4 तुrपा  +}
5 िव`णुपरूी  +} 43 सोनखेड  +}
6 वसरणी  +} 44 शेवडी (बा.)  }
7 3लबगाव  +}
8 तरोडा (ब.ू)  } 45 कळंबर

2 अध<परू 9 अध<परू  +} 46 कापशी
10 दाभड  +}
11 माळेगाव  } 10 हादगाव 47 हादगाव  +}

48 तामसा  +}
3 मुदखेड 12 मुदखेड  +} 49 मनाठा  +}

13 मुगट  +} 50 3पपळखेड  +}
14 बारड  } 51 तळणी  +}

52 िनवघा (बा.)  +}
4 िबलोली 15 िबलोली  +} 53 आ`टी  }

16 आदमपरू  +}
17 लोहगाव  +} 11 िहमायतनगर 54 िहमायतनगर  +}
18 सगरोळी  +} 55 जवळगाव  +}
19 कंुडलवाडी  } 56 िसरसम (ब.ु)  }
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16161616 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड 17171717 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी
12 भोकर 57 भोकर  +} 2 गंगाखेड 7 गंगाखेड  +}

58 िकणी  +} 8 महातपरूी  +}
59 मातुळ  +} 9 माखणी  +}
60 मोघाळी  } 10 राणी सावरगाव  }

13 उमरी 61 उमरी  +} 3 सोनपेठ 11 सोनपेठ  +}
62 गोळेगाव  +} 12 आवळगाव  }
63 3सधी  }

4 पाथरी 13 पाथरी  +}
14 देगलुर 64 देगलुर  +} 14 बाभळगाव  +}

65 खानापरू  } 15 हादगाव (ब.ु)  }

66 शहापरू 5 मानवत 16 मानवत  +}
17 केकरजवळा  +}

67 मरखेल  +} 18 को9हा  }
68 मालेगाव (म.)  }

6 3जतुर 19 3जतुर  +}
69 हानेगाव 20 सागंवी (Vहा.)  }

15 िकनवट 70 िकनवट 21 बामणी (ब.ु)

71 बोधडी 22 आडगाव (ब.ु)

72 ई;लापरू  +} 23 बोरी
73 जलधारा  }

24 चारठाणा
74 िशवणी

7 पणु< 25 पणु<  +}
75 माडंवी  +} 26 कातनेYर  +}
76 दहेली  } 27 चुडावा  }

16 माहूर 77 माहूर  +} 28 ताडकळस  +}
78 वाई (बा.)  } 29 िलमला  }

79 वानोळा 8 सेलु 30 सेलु  +}
31 देऊळगाव घाट  +}

80 3सदखेड 32 वालुर  +}
33 कुपटा  }

17171717 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी
1 परभणी 1 परभणी  +} 34 िचखलठाणा (ब.ु)

2 पेडगाव  +}
3 जाबं  +} 18181818 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
4 3शगणापरू  +} 1 3हगोली 1 3हगोली  +}
5 दैठणा  +} 2 खंबाळा  }
6 3पगळी  }

3 नसK
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18181818 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली 19191919 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
1 3हगोली 4 बासंबा  +} 1 जळगाव 3 िप. काळे

5 िडeस कराळे  }
4 जामोद

6 माळिहवरा
5 वड3शगी

7 िसरसम (ब.ु)
2 संeामपरू 6 संeामपरू

2 औंढा नागनाथ 8 औंढा नागनाथ
7 पातुड<  +}

9 येहळेगाव 8 कवठळ  }

10 जवळा (बा.) 9 सोनाळा

11 साळणा 10 बावनगीर

3 सेनगाव 12 सेनगाव 3 िचखली 11 िचखली

13 गोरेगाव 12 हातणी

14 आजेगाव  +} 13 एकलारा
15 पान कMहेरगाव  }

14 अमडापरू  +}
16 साखरा  +} 15 पेठ  }
17 हfा  }

16 उं>ी  +}
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी  +} 17 धोडप  }

19 वाकोडी  }
18 मेरा (खु.)  +}

20 नादंापरू 19 शेलगाव अटोळ  }

21 अ. बाळापरू 20 कोलारा  +}
21 चादंाई  }

22 ड=गरकडा  +}
23 वारंगा फाटा  } 4 बलुडाणा 22 बलुडाणा  +}

23 साकळी (ब.ु)  }
5 बसमत 24 बसमत  +}

25 अंबा  +} 24 पाडळी  +}
26 हयातनगर  +} 25 देऊळघाट  }
27 िगरगाव  +}
28 हiा  +} 26 धाड
29 ट[भणुK  +}
30 कुTंदा  } 27 Vहसला (ब.ु)

19191919 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 28 रायपरू
1 जळगाव 1 जळगाव  +}

2 आसलगाव  } 5 देऊळगाव राजा 29 देऊळगाव राजा

30 मेहुणा राजा  +}
31 तुळजापरू  }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - उडीदउडीदउडीदउडीद खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

19191919 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 19191919 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
5 देऊळगाव राजा 32 दे. मही 9 खामगाव 63 3पपळगाव (रा.)  +}

64 पारखेड  +}
33 अंढेरा 65 अडगाव  +}

66 पळशी (ब.ु)  }
6 मेहकर 34 मेहकर

67 लाखनवाडा
35 िहवरा आUम  +}
36 देऊळगाव माळी  } 10 शेगाव 68 शेगाव

37 अंजनी (ब.ु) 69 मनसगाव

38 डोणगाव 70 माटरगाव

39 शेलगाव (दे.)  +} 71 जळंब
40 लोणी गवळी  }

72 जवळा (ब.ु)
41 जानेफळ  +}
42 नायगाव दfापरू  } 11 मलकापरू 73 मलकापरू  +}

74 धरणगाव  +}
43 वरवडं 75 नरवले  }

7 3सदखेड राजा 44 3सदखेड राजा 76 दाताळा  +}
77 जाभंळूधाबा  }

45 3कMही राजा  +}
46 सोनशी  } 12 मोताळा 78 मोताळा  +}

79 बोराखेडी  +}
47 साखरखेड< 80 शेलापरू (ब.ु)  }

48 दुसरबीड 81 3पपरी गवळी  +}
82 3पपळगाव देवी  +}

49 मलकापरू पागंरा  +} 83 धा. बडे  }
50 श[दुरजन  }

84 रोहीणखेड
8 लोणार 51 लोणार

13 नादुंरा 85 नादुंरा (ब.ु)  +}
52 िटटवी  +} 86 िनमगाव  }
53 िहरडव  }

87 श[बा (ब.ु)  +}
54 सुलतानपरू 88 महालंुगी  }

55 िबबी  +} 89 वडनेर
56 अंजनी (खु.)  }

90 चादुंरिब;वा
9 खामगाव 57 खामगाव  +}

58 आवार  +} 20202020 अकेालाअकेालाअकेालाअकेाला
59 अटाळी  } 1 अकोट 1 अकोट  +}

2 मंुडगाव  }
60 काळेगाव  +}
61 िहवरखेड  +} 3 पणज
62 वझर  }
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20202020 अकेालाअकेालाअकेालाअकेाला 20202020 अकेालाअकेालाअकेालाअकेाला
1 अकोट 4 चोहोटटा

5 अकोला 34 बोरगाव मंजु  +}
5 कुटासा  +} 35 िशवणी  +}
6 आसेगाव बाजार  } 36 पळसो (ब.ु)  +}

37 सागंळूद  }
7 उमरा  +}
8 अकोलखेड  } 38 कुरणखेड

2 ते9हारा 9 ते9हारा  +} 6 बाशK टाकळी 39 बाशK टाकळी
10 माळेगाव बाजार  }

40 महान
11 िहवरखेड

41 राजंदा  +}
12 अडगाव (ब.ु)  +} 42 धाबा  }
13 पाथडK  }

43 3पजर  +}
14 पंचगNहाण 44 खेड< (ब.ू)  }

3 बाळापरू 15 बाळापरू  +} 7 मुतKजापरू 45 मुतKजापरू  +}
16 पारस  } 46 हातगाव  +}

47 3नभा  +}
17 Nयाळा 48 माना  +}

49 सेलु बाजार  +}
18 वाडेगाव 50 कdम  +}

51 जामठी  +}
19 उरळ 52 लाखपरुी  }

20 3नबा  +} 21212121 वाशीमवाशीमवाशीमवाशीम
21 हातTण  } 1 वाशीम 1 वािशम

4 पातूर 22 पातुर  +} 2 पाडK टाकमोर  +}
23 बाभळुगाव  } 3 पाडK आसरा  +}

4 क=डाळा झाबंरे  }
24 आलेगाव

5 अन3शग  +}
25 चा_ी  +} 6 वारला  }
26 स;ती  }

7 नागठाणा  +}
5 अकोला 27 अकोला  +} 8 केकत उमरा  +}

28 घुसर  +} 9 राजगाव  }
29 दिहहाडंा  +}
30  कौलखेडा  }

31  कापशी

32 उगवा  +}
33 आगर  }
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21212121 वाशीमवाशीमवाशीमवाशीम 21212121 वाशीमवाशीमवाशीमवाशीम
2 िरसोड 10 िरसोड  +} 6 कारंजा 43 उंबड< बाजार  +}

11 कवठा (खु.)  } 44 येवता  +}
45 खेड< (ब.ु)  +}

12 भर जहािंगर  +} 46 कामरगाव  }
13 मोप  }

22222222 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
14 वाकद 1 धारणी 1 धारणी  +}

2 हिरसाल  +}
15 िरठद 3 धुळघाट  +}

4 सावलीखेडा  +}
16 गोवध�न  +} 5  सा>ावाडी  }
17 केनवड  }

2 िचखलदरा 6 िचखलदरा  +}
7 सेमाडोह  +}

3 मालेगाव 18 मालेगाव  +} 8 ट[भरुसोडा  +}
19 करंजी  } 9 चुणK  }

20 िशरपूर 3 नादंगाव (ख.) 10 नादंगाव (ख.)  +}
11 धानोरा गुरव  +}

21 मेडशी 12 मंगTळ चNहाळा  +}
13 िशवणी  }

22 मंुगळा  +}
23 चांडस  } 4 मोशK 14 अंबाडा  +}

15 िरgदपरू  }
24 िकMहीराजा  +}
25 जऊळका  } 5 अंजनगाव 16 िवहीगाव  +}

17 अंजनगाव (सु.)  +}
4 मंगTळिपर 26 मंगTळिपर 18 कापसू तळणी  +}

19 कोकड<  }
27 सेलू बाजार  +}
28 पाडK  ताड  } 20 सातेगाव  +}

21 भंडारज  }
29 आसेगाव  +}
30 धानोरा (खु.)  } 6 अचलपरू 22 अचलपरू  +}

23 परतवाडा  +}
31 पोटी  +} 24 रासेगाव  +}
32 कवठळ  } 25 असदपरू  +}

26 पtोट  +}
5 मानोरा 33 मानोरा  +} 27 परसापरू  }

34 उमरी (बु.)  }
7 दय<परू 28 दय<परू  +}

35 इंझोरी  +} 29 थीलोरी  +}
36 कुपटा  +} 30 मंडळ रामतीथ�  +}
37 श[दुरजना  +} 31 खkार  +}
38 गीरोली  } 32 दारापरू  +}

33 वडनेर गंगाई  +}
6 कारंजा 39 कारंजा  +} 34 सामदा  +}

40 पोहा  +} 35 येवदा  }
41 धनज (ब.ु)  +}
42 िहवरा लाहे  }
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22222222 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 23232323 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
8 भातकुली 36 भातकुली  +} 6 पसूद 34 पसुद  +}

37 आसरा  +} 35 वTड  }
38 3नभा  +}
39 आ`टी  +} 36 जाबं बाजार  +}
40 पणू< नगर  +} 37 IाVहणगाव  }
41 खोलापरू  }

38 खंडाळा  +}
23232323 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 39 बलेोरा (खु.)  }
1 यवतमाळ 1 यवतमाळ  +}

2 कापरणे  +} 40 श[बाळ3पपरी  +}
3 िहवरी  +} 41 गौळ (खू.)  +}
4 अजू�ना  +} 42  बोरी खु.  }
5 येळाबारा  +}
6 सावरगाव  +} 7 उमरखेड 43 उमरखेड  +}
7 कोळंबी  +} 44 मुळावा  +}
8 अकोला (बा.)  +} 45 िवडूळ  }
9  लोहारा  +}

10  मोहा  } 46 िबटरगाव  +}
47 दराटी  +}
48 ढाणकी  +}

2 दारNहा 11 दारNहा  +} 49 चातारी  +}
12 बोरी (खु.)  +} 50  कुपटी  +}
13 महागाव  +} 51  3नगनुर  }
14 लाडखेड  }

8 महागाव 52 महागाव  +}
15 िचखली  +} 53 फुल सावगंी  +}
16 लोही  +} 54 मोरथ  +}
17 मागंिकMही  } 55 गंुज  +}

56 िहवरा  +}
3 िदeस 18 िदeस  +} 57 काळी (दौ.)  +}

19 ितवरी  +} 58  कासोळा  }
20 कलगाव  +}
21 तुप टाकळी  +} 25252525 वध<वध<वध<वध<
22  3सगद  } 1 आवK 1 आवK  +}

2 वाढोणा  +}
4 आणK 23 आणK  +} 3 रोहणा  +}

24 लोणबहेळ  +} 4 िवTळ  +}
25 अंजनखेड  +} 5 वाठोडा  }
26 जवळा  +}
27 बोरगाव  +} 24242424 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर
28 सदोबा सावळी  } 1 काटोल 1 काटोल  +}

2 पारड3सगा  +}
5 नेर 29 नेर  +} 3 येनवा  +}

30 िसरजगाव  +} 4 मेटपाजंरा  +}
31 मोझर  +} 5 िरधोरा  +}
32 मािनकवाडा  +} 6 क=ढाळी  }
33 वटफळी  }
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24242424 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर 26262626 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
2 नरखेड 7 नरखेड  +} 1 IVहपरूी 1 IVहपरूी  +}

8 मोवाड  +} 2 अहेर नवरगाव  +}
9 सावरगाव  +} 3 चौगान  +}

10 िभ`णूर  +} 4 गागंलवाडी  +}
11 जलालखेडा  +} 5 म[डकी  }
12 म[ढला  }

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ :::: 940940940940
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1111 धुळेधुळेधुळेधुळे 2222 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार
1 िशरपुर 1 िशरपूर 3 शहादा 13 शहादा  +}

14 मो3हदे त\हा  }
2 बोराडी
3 अथX 15 Vहसावद
4 जवखेडे

16 IाVहणपूरी
5 होळनाथे
6 थाळनेर 17 सारंगखेडा
7 सांगवी

18 Aकाशा
2 3शदखेडा 8 3शदखेडा

9 िचमठाणा 19 वडाळी
10 शेवाडे
11 खलाणे 20 आसलोद  +}

21 मंदाणा  }
12 दौडाईचा
13  िवखरण 22 कळसाडी
14  वषK
15  िवरडेल 4 तळोदा 23 तळोदा
16  नरडाणे 24 बोरद
17  बेटावद 25 Aतापपूर

26 सोमावल
2222 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार

1  नंदरुबार 1 नंदुरबार 5  अ0ाणी 27 रोशमाल +}
2 रनाळे 28 चलुवद +}

29  खंुटामोडी +}
3 मांडळ 30  तोरणमाळ }
4 ख=डामळी

6  अ1कलकुवा 31  अDकलकुवा +}
32  खापर +}

5 कोरीट 33  मोलगी +}
6 आ`टे 34  डाब }
7 धानोरा

35  मोरंबा +}
2 नवापूर 8 नवापूर 36  वडफळी }

9 नवागाव 3333 जळगावजळगावजळगावजळगाव
10 खांडबारा 1 जळगाव 1 जळगाव  +}

2 Vहसावद  +}
11 3चचपाडा 3 भोकर  +}
12 िवसरवाडी 4 3पAाळा  +}

5 नािशराबाद  +}
6 असोदा  }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - तुरतुरतुरतुर खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
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3333 जळगावजळगावजळगावजळगाव 3333 जळगावजळगावजळगावजळगाव
2 भसुावळ 7 कु\हे  +} 9 एरंडोल 43 एरंडोल  +}

8  भसुावळ  } 44 3रगणगाव  +}
45 कासोदा  +}

9 वरणगाव  +} 46 उतराण (गृह)  }
10 3पपळगाव (खु.)  }

10 धरणगाव 47 धरणगाव  +}
3 बोदवड 11 बोदवड 48 साळवा  +}

49 सोनवद  +}
12 नडगाव  +} 50 3पपरी  +}
13 करंजी  } 51 पाळधी  +}

52 चांदसर  }
4 यावल 14 यावल  +}

15 भालोद  +} 11 पारोळा 53 पारोळा  +}
16 बामणोद  } 54 बहादरपूर  +}

55 शेळावे  }
17 फैजपूर  +}
18 साकळी  +} 56 तामसवाडी  +}
19 िकनगाव  } 57 चोरवड  }

5 मुDताईनगर 20 मुDताईनगर  +} 12 चाळीसगाव 58 चाळीसगाव  +}
21 अंतुलK  } 59 हातले  +}

60 मेहूणबारे  +}
22 कु\हा  +} 61 बहाळ  +}
23 घोडसगाव  } 62 तळेगाव  +}

63 िशरसगाव  }
6  रावेर 24  रावरे  +} 64 खडकी

25  खानापुर  +}
26  िखरोदा  +} 13 जामनेर 65 जामनेर
27  3नभोरा  } 66 नेरी

67 मालदाभाडी
7 अंमळनेर 28 अंमळनेर  +} 68 पहूर

29 िशTड  +}
30 नगाव  +} 69 श[दुणK  +}
31 पात=डा  } 70  त=डापुर  }

32 अंमळगाव  +} 71 फfेपूर  +}
33 मारवड  +} 72 वाकडी  }
34 भरवस  +}
35 वावडे  } 14 पाचोरा 73 पाचोरा  +}

74 नगरदेवळा  +}
8 चोपडा 36 चोपडा  +} 75 गाळण  }

37 हातेड  +} 76 नांदरा  +}
38 लासूर  +} 77 कु\हाड (बु.)  +}
39 अडावद  +} 78 वरखेडी (बु.)  +}
40 धानोरा (Aा.)  +} 79 3पपळगाव  }
41 गोरगावले  }

15 भडगाव 80  कोळगाव  +}
42 चहाडK 81  कजगाव  }
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4444 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 4444 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर  +} 5 शेवगाव 35 बोधेगांव  +}

2 कापूरवाडी  +} 36 चापडगाव  }
3 3चचोडी (पा.)  +}
4 3भगार  } 6  Uीग=दा 37  Uीग=दा  +}

38  पेडगाव  +}
5 वाळकी  +} 39  मांडवगण  +}
6 रई छfीसी  +} 40  कोळेगाव  +}
7 नालेगांव  +} 41  बेलवडंी  +}
8 सावडेी  +} 42  देवदैठण  +}
9 नागापूर  } 43  का`टी  +}

44  3चभळा  }
10 चास  +}
11 केडगाव  } 7 कोपरगाव 45 कोपरगाव  +}

46 रवदें  +}
2 पारनेर 12 पारनेर  +} 47 पोहेगाव  +}

13 भाळवणी  } 48 दहीगाव बोलका  +}
49 सुरेगाव  }

14 सुपा  +}
15 वाडेगNहाण  } 8 Uीरामपूर 50 Uीरामपूर  +}

51 बेलापूर  +}
16 टाकळी ढोकेYर  +} 52 टाकळीभान  +}
17 पळशी  } 53 उंदीरगाव  }

18 वडिझरे  +} 9 पाथडK 54 पाथडK  +}
19 िनघोज  } 55 मािणकदlडी  }

3 कज�त 20 कज�त  +} 56 करंजी  +}
21 राशीन  +} 57 िमरी  }
22 भांबोरा  }

58 टाकळी मानुर  +}
23 िमरजगाव  +} 59 कोरडगाव  }
24 क=भळी  }

10 नेवासा 60 नेवासा (खु.)  +}
25 मािहजळगाव 61 नेवासा (बु.)  }

4 जामखेड 26 जामखेड  +} 62 सलाबतपूर
27 अरणगाव  }

63 सोनई  +}
28 खड<  +} 64 घोडेगाव  +}
29 ना_ज  +} 65 वडाळा भैरोबा  }
30 नायगाव  }

66 चांदा  +}
5 शेवगाव 31 शेवगाव 67 कुकाणा  }

32 भातकुडगाव  +} 11 राहूरी 68 राहूरी  +}
33 ढोर जळगाव (शे.)  } 69 साBळ  +}

70 ताहाराबाद  }
34 एरंडगाव 71 वांबोरी  +}

72 IाVहणी  }
73 देवळाली  +}
74 टाकळी िमयाँ  }
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4444 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 5555 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर
12 राहाता 75 राहाता 1 द. सोलापूर 6  वळसंग

76 लोणी
77 बाभळेYर 7 होटगी
78 िशडK
79 पुणतांबा 2 बाशK 8 बाशK

9 खांडवी
5555  पुणे पुणे पुणे पुणे 10 आगलगाव
1 िशdर 1 िशdर  +}

2  रांजणगाव  +} 11 पांगरी
3  टाकळीहाजी  +} 12 पानगाव
4  मलठण  }

13 सुडK
5  पाबळ  +} 14 वरैाग
6  तळेगाव ( ढ)  +}
7  कोरेगाव िभमा  +} 15 नारी
8  Mहावरा  +} 16 उपळे (दु.)
9  वडगावरासई  } 17 गौडगाव

3 अDकलकोट 18 अDकलकोट
2 बारामती 10 बारामती  +}

11 उंडावडी (के.पी.)  +} 19 वागदरी
12 मालेगाव  +}
13 पणदरे  +} 20 तडवळ
14 वडगाव (3न.)  +} 21 करजगी
15 सुपा  +} 22 जेऊर
16 लोणी भापकर  +}
17 मोरगाव  } 23 मैदरगी

24 दुधानी
3 इंदापूर 18 इंदापूर  +}

19 लोणी देवकर  +} 25 चपळगाव
20 बावडा  +} 26 िकणी
21 सणसर  +}
22 िनमगाव केतकी  +} 4 मोहोळ 27 मोहोळ
23 काटी  +} 28 नरखेड
24 अंथूरणे  +} 29 शेटफळ
25 िभगवण  } 30 पेनुर

5555 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 31 वाघोली
1 द. सोलापूर 1 बोरामणी 32 कामती (बु.)

2 मु;ती 33 सावळेYर
34 टाकळी (िस.)

3 मं>ुप
4 3वचरु 5 माढा 35 माढा
5 3नबरगी

36 दारफळ

37 रोपळे
38 Vहैसगाव
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5555 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 6666 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
5 माढा 39 कुडू�वाडी 1 औरंगाबाद 1 कांचनवाडी  +}

40 ट[भणूK 2 चौका  +}
41 रांझणी 3 हसू�ल  +}
42 मोड3नब 4  उ;मानपुरा  +}

5  भाव3सगपुरा  }
43 लऊळ

6 िचfे3पपळगाव  +}
6 करमाळा 44 करमाळा 7 करमाड  +}

8 िचकलठाणा  +}
45 जेऊर 9 लाडसावगंी  }
46 उमरड
47 कोटK 2 फुलंIी 10 फुलंIी  +}
48 केतूर 11 िपरबावडा  }
49 केम

12 आळंद  +}
50 अजू�ननगर 13 वडोद बाजार  }
51 सालसे

3 पैठण 14 पैठण +}
7 पंढरपूर 52 पंढरपूर 15 िबडकीन +}

53 भंडी शेगाव 16 लोहगाव +}
54 भाळवणी 17 3पपळवाडी िपराची  }
55 करकंब

18 ढोरकीन +}
56 पटकुरोली 19 बालानगर +}
57 पुळूज 20 आडूळ  }
58 चळे
59 तंुगत 21 िवहामांडवा +}
60 कासेगाव 22 नांदर +}

23 पाचोड +}
8 माळिशरस 61 माळिशरस

62 ई;लामपूर 4 गंगापूर 24 गंगापूर +}
63 अकलूज 25 भ[डाळा +}
64 लवगं 26 मांजरी }
65 Vहाळंूगे

27 श[दुरवादा +}
66 िपलीव 28 वाळूज }
67 वळेापूर
68 नातेपूते 29 तुक<बाद +}
69 दिहगाव 30 हसू�ल +}
70 सदािशव नगर 31 डोणगाव +}

32 िसgदनाथ वडगाव  }
9 मंगळवढेा 71 मंगळवढेा

72 बोराळे 5 वजैापूर 33 वजैापूर +}
73 मारापूर 34 महालगाव +}

35 नागमठाण +}
74 भोसे 36 खंडाळा +}
75 हुलजंती 37 लाडगाव +}
76 मरवडे
77 आंधळगाव
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6666 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 7777 जालनाजालनाजालनाजालना
5 वजैापूर 38 बोरसर +} 1 भोकरदन 7 राजूर +}

39 गारज +} 8 केदारखेडा  }
40 िशऊर +}
41 लोणी (खु.) +} 2 जाwाबाद 9 जाwाबाद +}
42 लासूरगाव  } 10 माहोरा  }

6 क_ड 43 क_ड +} 11 कंुभारझरी
44 िपशोर +}
45 नाचणवले +} 12 ट[भणुK
46 िचकलठाणा }

13 वTड (बु.)
47 करंजखेड +}
48 3चचोली 3लबाजी } 3 जालना 14 जालना (श.) +}

15 जालना (eा.) +}
49 चापानेर +} 16 वाघTळ जहा3गर  }
50 देवगाव रंगारी }

17 नेर +}
7 खुलताबाद 51 वTेळ 18 शेवली +}

19 रामनगर +}
52 सुलतानपूर 20 िवरेगाव +}

21 पाचन वडगाव  }
53 सावगंी बाजार

5 अंबड 22 अंबड +}
8 िसkोड 54 िसkोड +} 23 धनगर 3पपरी }

55 िनkोड +}
56 भराडी +} 24 जामखेड +}
57 बोरगाव बाजार } 25 रोिहलागड +}

26 ग=दी +}
58 अ3जठा  +} 27 वडीगो>ी +}
59 गोळेगाव  +} 28 सुखापूरी  }
60 आमठाणा  +}
61 अभई  } 6 घनसावगंी 29 घनसावगंी +}

30 राणीऊचगेाव  }
9 सोयगाव 62 सोयगाव  +}

63 सावळदबार  } 31 ितथ�पूरी +}
32 कंुभार 3पपळगाव +}

64 बनोटी 33 अंतरवाली ट[भी +}
34 रांजणी +}

7777 जालनाजालनाजालनाजालना 35 जांब समथ�  }
1 भोकरदन 1 भोकरदन

7 परतूर 36 परतूर +}
2 िसपोरा 37 वाटूर +}

38 Uी`टी  }
3 धावडा +}
4 आMवा  } 39 आ`टी +}

40 सातोना (बु.)  }
5 3पपळगाव 

6 हसनाबाद
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7777 जालनाजालनाजालनाजालना 8888 बीडबीडबीडबीड
8 बदनापूर 41 बदनापूर +} 5 गेवराई 26 गेवराई +}

42 शेलगाव +} 27 ध=डराई +}
43 दाभाडी +} 28 जातेगाव +}
44 बावणे पांगरी +} 29 पाचगेाव +}
45 रोषणगाव  } 30 िसरसदेवी  }

9 मंठा 46 मंठा +} 31 तलवडा +}
47 तळणी +} 32 रेवकी +}
48 ढोकसाळ +} 33 उमापूर +}
49 पांगरी गोसावी  } 34 मादळमोही +}

35 चकलंबा  }
8888 बीडबीडबीडबीड
1 बीड 1 बीड +} 6 माजलगाव 36 माजलगाव

2 पाली +}
3 नाळवडंी +} 37 गंगामसला
4 3पपळनेर +}
5 Vहाळस जवळा +} 38 िकiीअडगाव
6 पेडगाव +} 39 तालखेड
7 राजूरी (न.)  }

40 िनBडु
8 मांजरसंुबा +}
9 3लबा गणेश +} 41 3द>ुड

10 नेकनुर +}
11 चौसाळा  } 7 आंबेजोगाई 42 अंबाजोगाई +}

43 लोखडी सावरगाव +}
2 पाटोदा 12 पाटोदा +} 44 पाटोदा (म.) }

13 दासखेड  }
45 घाटनांदुर +}

14 थेरला 46 बद<पूर  }

15 अमळनेर 8 केज 47 केज +}
48 युसूफ वडगाव +}

3 िशTर कासार 16 िशTर कासार +} 49 बनसारोळा +}
17 िततंरवणी  } 50 होळ  }

18 रायमोह 51 हनुमंत 3पपरी +}
52 नांदुरघाट +}

4 आ`टी 19 आ`टी +} 53 िवडा  }
20 टाकळी3शगी }

21 कडा +} 9 परळी 54 परळी +}
22 धामणगाव } 55 धम<पूरी }

23 दौलावडगाव 56 िशरसाळा +}
57 नागापूर +}

24 धानोरा +} 58 3पपळगाव गाडे  }
25 3पपळा }
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8888 बीडबीडबीडबीड 9999 लातुरलातुरलातुरलातुर
10 धाTर 59 धाTर +} 5 िनलंगा 31  पान3चचोली +}

60 मोहखेड +} 32  िनटुर }
61 तेलगाव  } 33 कासार िसरसी  +}

34  भतुमुगळी }
11 वडवणी 62 कवडगाव +} 35 अंबूलगा +}

63 वडवणी  } 36  हलगरा }
37 कासार बालकंुदा +}

9999 लातुरलातुरलातुरलातुर 38  औरादशहाजानी }
1 लातुर 1 लातुर +}

2 बाभळगाव +} 6 िशTर अनंतपाळ 39 िशTर अनंतपाळ +}
3 हरंगुळ (बु.) +} 40 िहसामाबाद  }
4 कासारखेडा +}
5  कMहेरी } 41 साकोळ

6  मुdड +} 7 उदगीर 42 उदगीर +}
7 तांदुळजा +} 43 नागलगाव }
8 3चचोली (बु.) +} 44 वाढवणा +}
9 गातेगाव  } 45  हेर +}

46  त=डार }
47  देवज�न +}

2 रेणापूर 10 रेणापूर +} 48 मोघा +}
11  पळशी +} 49  नळगीर }
12 पोहरेगाव }

8 जळकोट 50 जळकोट
13 कारेपूर +} 51 घोणशी
14  पानगाव }

9 देवणी 52 देवणी
3 औसा 15 औसा 53 बेारोळ

16 िकनी थोट 54 वलांडी
17 भादा
18 मातोळा 10 चाकूर 55 चाकूर
19 बेलकंुड
20 िकkारी 56 नळेगाव
21 लामजना
22  उजनी 57 वडवळ

58 झरी (बु.)
59 शेळगाव

4 अहमदपूर 23 अहमदपूर +} 60  आ`टा
24 खंडाळी  }

10101010 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
25 िकनगाव +} 1 उ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद (श.) +}
26 अंधोरी } 2 उ;मानाबाद (eा.)  }

27 िशTर ताजबंद +} 3 ब[बळी +}
28 हाडोळती  } 4 केशेगाव +}

5 पाडोळी  }
5 िनलंगा 29 िनलंगा +}

30  मदनसुरी }



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - तुरतुरतुरतुर खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

10101010 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 10101010 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
1 उ;मानाबाद 6 तेर +} 8 लोहारा 40 लोहारा

7 ढोकी +} 41 माकणी
8 जागजी  } 42 जेवळी

2 तुळजापूर 9 तुळजापूर +} 11111111 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
10 सलगरा (दी.) +} 1 नांदेड 1 नांदेड (श.) +}
11 सावरगाव  } 2 विझराबाद +}

3 नांदेड (eा.) +}
12 मंगTळ +} 4 तुrपा +}
13 ईटकळ +} 5 िव`णुपूरी +}
14 जळकोट  } 6 वसरणी +}

7 3लबगाव +}
15 नळदुग� 8 तरोडा (बु.)  }

3 परांडा 16 परांडा +} 2 अध<पूर 9 अध<पूर +}
17 आसु } 10 दाभड +}

11 माळेगाव  }
18 जवळा +}
19 अनाळा +} 3 मुदखेड 12 मुदखेड +}
20 सोनारी  } 13 मुगट +}

14 बारड  }
4 भमु 21 अंबी +}

22 मानकेYर  } 4 िबलोली 15 िबलोली +}
16 आदमपूर +}

23 भमु +} 17 लोहगाव +}
24 वालवड +} 18 सगरोळी +}
25 ईट  } 19 कंुडलवाडी  }

5 वाशी 26 वाशी +} 5 धम<बाद 20 धम<बाद +}
27 तेरखेडा +} 21 करखेली +}
28 पारगाव  } 22 जारीकोट  }

6 कळंब 29 कळंब +} 6 नायगाव 23 नायगाव +}
30 ईटकूर +}
31 येरमाळा +} 24 नसK +}
32 मोहा  } 25 मांजरम +}

26 बरबडा +}
33 िशराढोण +} 27 कंुटूर  }
34 गो3वदपूर  }

7 मुखेड 28 मुखेड +}
7 उमरगा 35 उमरगा +} 29 जांब (बु.) +}

36 डाळीब } 30 जाहूर +}
31 चांडोळा }

37 नारंगवाडी +}
38 मुळज  } 32 मु?माबाद +}

33 बा\हाळी +}
39 मुTम 34 येवती  }
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11111111 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड 11111111 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
8 कंधार 35 कंधार +} 15 िकनवट 72 ई;लापूर +}

36 फुलवळ +} 73 जलधारा +}
37 पेठवळज +}
38 बाTळ } 74 िशवणी +}

75 मांडवी +}
39 कुTळा +} 76 दहेली  }
40 उ;माननगर  }

16 माहूर 77 माहूर +}
9 लोहा 41 लोहा +} 78 वाई (बा.) +}

42 माळाकोळी +} 79 वानोळा +}
43 सोनखेड } 80 3सदखेड  }

44 शेवडी (बा.) +} 12121212 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी
45 कलंबर +} 1 परभणी 1 परभणी +}
46 कापशी  } 3 पेडगाव +}

3 जांब +}
10 हदगाव 47 हदगाव +} 4  झरी }

48 तामसा +}
49 मनाठा } 5 3शगणापूर +}

6 दैठणा +}
50 3पपळखेड +} 7 3पगळी  }
51 तळणी +}
52 िनवघा (बा.) +} 2  गंगाखेड 8  गंगाखेड +}
53 आ`टी  } 9 महातपुरी  }

11 िहमायतनगर 54 िहमायतनगर +} 10  माखणी +}
55 जवळगाव +} 11  राणीसावरगाव  }
56 िशरसम (बु.)  }

3 3जतुर 12 3जतुर +}
12 भोकर 57 भोकर +} 13 सांगवी (Vहा.)  }

58 िकनी +}
59 मातुळ +} 14 बामणी (बु.) +}
60 मोघाळी  } 15 चारठाणा  }

13 उमरी 61 उमरी +} 16 आडगाव (बु.) +}
62 गोळेगाव +} 17 बोरी  }
63 3सधी  }

4 सोनपेठ 18 सोनपेठ +}
14 देगलूर 64 देगलूर +} 19 आवळगाव  }

65 खानापूर +}
66 शहापूर  } 5 पालम 20 पालम +}

21 चाटोरी +}
67 मरखेल +} 22 बनवस  }
68 मालेगाव (िन.) +}
69 हानेगाव  } 6 पाथरी 23 पाथरी +}

24 बाभळगाव +}
15 िकनवट 70 िकनवट +} 25 हादगाव (बु.) }

71 बोधडी  }
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12121212 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 13131313 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
7 मानवत 26 मानवत +} 5 सेनगाव 25 सेनगाव +}

27 केकरजवळा +} 26 गोरेगाव +}
28 को9हा  } 27 आजगेाव +}

28 पान कMहेरगाव +}
8 पुण< 29 पुण< +} 29 साखरा +}

30 ताडकळस +} 30 हfा  }
31 िलमला +}
32 कातनेYर +} 14141414 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
33 चडुावा  } 1 जळगाव (ज.) 1 जळगाव +}

2 आसलगाव +}
9 सेलु 34 सेलू +} 3 िप. काळे  }

35 देऊळगाव-घाट +}
36 वालूर +} 4 जामोद +}
37 कुपटा +} 5 वड3शगी  }
38 िचखलठाणा (बु.)  }

2 संeामपूर 6 संeामपूर +}
13131313 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली 7 पातुड< +}
1 3हगोली 1 3हगोली +} 8 कवठळ  }

2 खंबाळा  }
9 सोनाळा +}

3 नसK +} 10 बावणबीर  }
4 बासंबा +}
5 िदeस कराळे +} 3 िचखली 11 िचखली +}
6 माळिहवरा +} 12 हातणी  }
7 िसरसम (बु.)  }

13 एकलारा +}
2 कळमनुरी 8 कळमनुरी +} 14 अमडापूर +}

9 वाकोडी +} 15 पेठ +}
10 नांदापूर  } 16 उं>ी +}

17 घोडप  }
11 आ. बाळापूर +}
12 ड=गरकडा +} 18 मेरा (खु.) +}
13 वारंगा फाटा  } 19 शेलगाव अटोळ +}

20 कोलारा +}
3 बसमत 14 बसमत +} 21 चांदई  }

15 आंबा +}
16 हयातनगर +} 4 बुलडाणा 22 बुलडाणा +}
17 िगरगाव  } 23 साखळी (बु.) +}

24 पाडळी +}
18 हiा +} 25 देऊळघाट  }
19 ट[भणूK +}
20 कुTंदा  } 26 धाड +}

27 Vहसला (बु.) +}
4 औंढा (ना.) 21 औंढा (ना.) +} 28 रायपूर  }

22 येहळेगाव +}
23 जवळा (बा.) +} 5 देऊळगाव राजा 29 देऊळगाव राजा +}
24 साळणा  } 30 मेहुणा राजा +}

31 तुळजापूर }
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14141414 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 14141414 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
5 देऊळगाव राजा 32 दे. मही +} 10 शेगाव 68 शेगाव +}

33 अंढेरा  } 69 जवळा (बु.) +}
70 मनसगाव }

6 मेहकर 34 मेहकर +}
35 िहवरा आUम +} 71 माटरगाव +}
36 देऊळगाव माळी  } 72 जळंब  }

37 अंजनी (बु.) +} 11 मलकापूर 73 मलकापूर +}
38 डोणगाव  } 74 धरणगाव +}

75 नरवले  }
39 शेलगाव (दे.) +}
40 लोणी गवळी +} 76 दाताळा +}
41 जानेफळ +} 77 जांभळूधाबा  }
42 नायगाव दfापूर +}
43 वरवडं  } 12 मोताळा 78 मोताळा +}

79 बोराखेडी +}
7 3सदखेड राजा 44 3सदखेड राजा +} 80 शेलापूर (बु.)  }

45 िक. राजा +}
46 सोनोशी  } 81 3पपरी गवळी +}

82 3पपळगाव देवी }
47 साखरखेड< +}
48 दुसरबीड +} 83 धा. बढे +}
49 मलकापूर पांगरा +} 84 रोिहणखेड  }
50 श[दुरजन  }

13 नांदुरा 85 नांदुरा (बु.) +}
8 लोणार 51 लोणार +} 86 िनमगाव +}

52 िटटवी +} 87 श[बा (बु.) +}
53 िहरडव  } 88 महालुंगी  }

54 सुलतानपूर +} 89 वडनेर +}
55 िबबी +} 90 चांदुरबी;वा  }
56 अंजनी (खु.)  }

15151515 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
9 खामगाव 57 खामगाव 1 अकोट 1 अकोट +}

58 आवार 2 मंुडगाव  }
59 अटाळी
60 काळेगाव 3 पणज
61 िहवरखेड
62 वझर
63 3पपळगाव राजा 4 चोहोiा
64 पारखेड
65 अडगाव 5 कुटासा +}
66 पळशी (बु.) 6 आसेगाव बाजार  }
67 लाखनवाडा

7 उमरा +}
8 अकोलखेड  }
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15151515 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 15151515 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
2 ते9हारा 9 ते9हारा +} 7 मुतKजापूर 45 मुतKजापूर +}

10 माळेगाव बाजार  } 46 हातगाव +}
11 िहवरखेड 47 3नभा  }

12 अडगाव (बु.) +} 48 माना +}
13 पाथडK  } 49 सेलू बाजार +}

50 लाखपूरी  }
14 पंचगNहाण

51 कुTम +}
3 बाळापूर 15 बाळापूर +} 52 जामठी  }

16 पारस +}
17 Nयाळा  } 16161616 वािशमवािशमवािशमवािशम

1 वािशम 1 वािशम
18 वाडेगाव +}
19 उरळ +} 2 पाडK टाकमोर
20 3नबा +} 3 पाडK आसरा
21 हातTण  } 4 क=डाळा झामरे

4 पातुर 22 पातुर +} 5 अन3शग
23 बाभळूगाव  } 6 वारला

7 नागठाणा
24 आलेगाव +} 8 केकत उमरा
25 चा_ी +} 9 राजगाव
26 स;ती  }

2 िरसोड 10 िरसोड
5 अकोला 27 अकोला +} 11 कवठा (खु.)

28 कौलखेड }
12 भर जहाँिगर
13 मोप

29 घुसर +} 14 वाकद
30 दिहहांडा +} 15 िरठद
31 कापशी +}
32 उगवा +} 16 गोवध�न
33 आगर  } 17 केनवड

34 बोरगाव मंजू +} 3 मालेगाव 18 मालेगाव
35 िशवणी +} 19 करंजी
36 पळशी (बु.) +}
37 सांगळूद +} 20 िशरपूर
38 कुरणखेड  } 21 मेडशी

22 मंुगळा
6 बाशKटाकळी 39 बाशKटाकळी +} 23 चांडस

40 महान +}
41 राजंदा  } 24 िकMहीराजा

25 जऊळका
42 धाबा +}
43 3पजर +}
44 खेड< (बु.)  }
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16161616 वािशमवािशमवािशमवािशम 17171717 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
4 मंगTळिपर 26 मंगTळिपर 3 अमरावती 13 वलगाव +}

27 शेलू बाजार 14 नवसारी +}
28 पाडK ताड 15 िशराळा  }
29 आसेगाव
30 धानोरा (खु.) 16 नांदगाव पेठ +}
31 पोटी 17 माहूली जहांगीर +}
32 कवठळ 18 डवरगाव  }

5 मानोरा 33 मानोरा 4 भातकुली 19 भातकुली +}
34 उमरी (बु.) 20 आसरा  }

35 इंझोरी 21 3नभा +}
36 कुपटा 22 आ`टी  }
37 श[दुज�ना
38 िगरोली 23 पुण< नगर +}

24 खोलापूर  }
6 कारंजा 39 कारंजा

40 पोहा 5 नांदगाव (खं.) 25 नांदगाव (खं.) +}
41 उंबड< बाजार 26 धानोरा गुरव +}
42 येवता 27 पापळ }

28 मंगTळ चNहाळा +}
43 खेड< (बु.) 29 िशवणी }
44 कामरगाव

30 लोणी +}
31 माहूली चोर +}

45 धनज (बू.) 32 दाभा }
46 िहवरा लाहे

6 चांदुर रे9वे 33 चांदुर रे9वे +}
17171717 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 34 आमला िवYेYर  }
1 धारणी 1 धारणी

35 घईखेड +}
2 हरीसाल 36 पळसखेड +}

37 सातेफळ }
3 धुळघाट

7 धामणगाव रे9वे 38 धामणगाव रे9वे +}
4 सावलीखेडा 39 दfापूर +}

40 भातकुली +}
5  सा>ावाडी 41 3चचोली  }

2 िचखलदरा 6 िचखलदरा +} 42 तळेगाव दशासर +}
7 सेमाडोह } 43 मंगTळ द;तिगर +}

44 अंजन3सगी  }
8 ट[भरुसोडा +}
9 चणुK  } 8 ितवसा 45 ितवसा +}

46 वरखेड +}
3 अमरावती 10 अमरावती +} 47 मोझरी +}

11 वडाळी +} 48 व\हा  }
12 बडनेरा  }
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17171717 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 17171717 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
8 ितवसा 49 कु\हा 14 चांदुर बाजार 84 चांदुर बाजार +}

85 बेलोरा }

9 मोशK 50 मोशK +} 86 तळेगाव मोहना +}
51 नेर (3पगळाई) +} 87 आसेगाव  }
52 िशरखेड  }

88 िसरजगाव कसबा +}
53 अंबाडा +} 89 करजगाव +}
54 िरgदपूर +} 90 IाVहणवाडा  }
55 धामणगाव +}
56 िहवरखेड } 18181818 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ

1 यवतमाळ 1 यवतमाळ
10 वTड 57 वTड +} 2 कापराने

58 बेनोडा +} 3 िहवरी
59 लोणी +} 4 अजू�ना
60 वाठोडा }

5 येळाबारा
61 पुसला +} 6 सावरगड
62 श[दुज�ना घाट +} 7 कोळंबी
63 राजूरा बाजार } 8 अकोला (बा.)

9 लोहारा
11 दय<पूर 64 दय<पूर +} 10 मोहा

65 िथलोरी +}
66 मंडळ रामितथ�  } 2 बाभळुगाव 11 बाभळूगाव

12 वणेी
67 खkार +} 13 घारफळ
68 दारापूर }

14 पहूर
69 वडनेर गगाई +} 15 सावर
70 सामदा }

3 कळंब 16 कळंब
71 येवदा 17 कोठा

12 अंजनगाव सु. 72 अंजनगाव (सु.) +} 18 सावरगाव
73 सातेगाव +} 19 3पपळगाव (T.)
74 भंडारज }

20 मेटीखेडा
75 िवहीगाव +}
76 कापूस तळणी +} 21 जोडमोहा
77 कोकड<  }

4 दारNहा 22 दारNहा
13 अचलपूर 78 अचलपूर +} 23 बोरी (खु.)

79 परतवाडा  } 24 महागाव
25 लाडखेड

80 रासेगाव +}
81 असदपूर +} 26 िचखली
82 पtोट +} 27 लोही
83 परसापूर  } 28 मांगिकMही
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18181818 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 18181818 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
5 िदeस 29 िदeस 9 उमरखेड 62 ढाणकी

30 ितवरी 63 चातारी
31 3सगद
32 कलगाव 10 महागाव 64 महागाव
33 तुप टाकळी 65 फुल सावगंी

6 आणK 34 आणK 66 मोरथ
67 कासोळा

35 लोणबेहळ 68 गुंज
36 अंजनखेड 69 िहवरा

37 जवळा 70 काळी (दौ.)
38 बोरगाव

11 वणी 71 वणी
39 स. सावळी 72 राजूर

73 भालर
7 नेर 40 नेर 74 रासा

75 कायर
41 िसरजगाव
42 मोझर 76 3शदोला

77 िशरपूर
78 पूनवट

43 मािनकवाडा 79 गणेशपुर
44 वटफळी

12 मारेगाव 80 मारेगाव
45 मालखेडा

81 माडK
8 पुसद 46 पुसद 82 वनोजा

47 वTड
83 कंुभा

48 जांब बाजार 84 वाटोनी
49 IाVहणगाव

13 झरी जामणी 85 झरी जामणी
50 खंडाळा 86 माथाजु�न
51 बेलोरा (खु.)

87 िशबळ
52 श[बाळ3पपरी 88 खडकडोह  
53 गौळ (खु.)
54 बोरी खु. 89 मुकूटबन

9 उमरखेड 55 उमरखेड 14 केळापूर 90 पांढरकवडा
56 मुळावा 91 पहापळ
57 कुपटी 92 केळापूर
58 िवडूळ 93 चालबडK
59 3नगणूर
60 िबटरगाव 94 Tंझा
61 दराटी 95 करंजी

96 पाटणबोरी
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18181818 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 19191919 वध<वध<वध<वध<
15 राळेगाव 97 राळेगाव 4 वध< 17 वायगाव +}

98 झाडगाव 18 आंजी +}
19 वायफळ +}

99 वरध 20 सालोड (ही.)  }

100 वाढोणा (बा.) 5 सेलू 21 सेलू +}
101 धानोरा 22 केळझर  }

102 वडकी 23 3सदी
103 िकMही (ज.)

24 3हगणी
16 घाटंजी 104 घाटंजी

105 पारवा 25 झडशी
106 कूलK

6 देवळी 26 देवळी
107 साखरा 27 अंदोरी
108 िशवणी 28 िगरोली
109 घोटी
110 िशरोली 29 पुलगाव +}

30 िवजय गोपाल  }
19191919 वध<वध<वध<वध<
1 आवK 1 आवK 31 िभडी

2 खरांगणा 7 3हगणघाट 32 3हगणघाट +}
33 वाघोली +}

3 वाढोणा 34 सावली  }

4 रोहणा +} 35 अkीपूर +}
5 िवTळ +} 36 िसरजगाव +}
6 वाठोडा } 37 कानगाव  }

2 कारंजा 7 कारंजा +}
8 ठाणेगाव  } 38 वडनेर +}

39 पोहना  }
9 सारवाडी

8 समु>पूर 40 समु>पूर
10 क_मवार eाम

41 िगरड
3 आ`टी 11 आ`टी +}

12 तळेगाव  } 42 मांडगाव

13 साहूर 43 कांढळी +}
44 वायगाव ग=ड  }

4 वध< 14 वध< +}
15 सेवाeाम +} 45 नंदोरी +}
16 तळेगाव (टा.)  } 46 जाम  }

47 कोरा
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20202020 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर 20202020 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर
1 नागपूर (eा.) 1 खापरी रे9वे +} 7 सावनेर 35 सावनेर +}

2 सोनेगाव लोधी +} 36 पाटणसावगंी }
3 बोरी  }

37 केळवद
4 गोधनी +}
5 वाडी +} 38 खापा +}
6 हुडकेYर } 39 वडेगाव  }

8 कळमेYर 40 कळमेYर
2 3हगणा 7 3हगणा +} 41 धापेवाडा

8 वानाड=गरी +}
9 काMहोलीबारा } 42 मोहपा

43 तेलकामठी
10 अडेगाव +}
11 गुमगाव +} 9 कामठी 44 कामठी +}
12 टाकळघाट  } 45 कोराडी +}

46 वडोदा +}
3 पारिशवणी 13 पारिशवणी 47 िदघोरी  }

10 उमरेड 48 उमरेड +}
14 नवगेाव खैरी +} 49 हेवती +}
15 कMहान +} 50 पाचगाव +}
16 आमडी  } 51 बेला +}

52 िससK +}
4 मौदा 17 मौदा +} 53 मकरधोकडा  }

18 धानला  }
11 िभवापूर 54 िभवापूर +}

19 खात +} 55 कारगाव +}
20 क=दाम[ढी +} 56 मालेवाडा +}
21 िनमखेडा +} 57 नांद  }
22 चाचरे  }

12 कुही 58 कुही +}
5 काटोल 23 काटोल +} 59 राजोला +}

24 पारड3सगा  } 60 िततूर +}
61 वलेतूर +}

25 येनवा 62 मांढळ +}
63 पचखेडी  }

26 मेटपांजरा +} 21212121 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
27 िरधोरा  } 1 बkारपूर 1 बkारपूर

28 क=ढाळी 2 ग=ड3पपरी 2 ग=ड3पपरी

6 नरखेड 29 नरखेड +} 3 धाबा
30 मोवाड  }

3 पोभणुK 4 पोभणुK
31 सावरगाव

4 वरोरा 5 वरोरा
32 िभ`णूर

6 मांढळी +}
33 जलालखेडा +} 7 िचखली  }
34 म[ढला  }
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21212121 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर 21212121 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
4 वरोरा 8 ट[भडू< +} 8 कोरपणा 26 गडचांदुर

9 खांबाडा  }
27 कोरपणा

10 शेगाव
9 िजवती 28 िजवती

5 भ>ावती 11 भ>ावती +} 29 पाटण
12 घोडपेठ  }

10  चं2पुर 30  च>ंपुर -1 +}
13 चदंनखेडा +} 31  पडोळी +}
14 मुधोली  } 32  घुhगस  }

15 मांगली (रै) 11  मुल 33  मुल +}
34  िचखली  }

16 नंदोरी 35  ब[बाळ

6 िचमुर 17 िचमुर +} 12  सावली 36  पाथरी
18 मासाळ (बु.) +} 37  सावली
19 खडसंगी  } 38 Nयाहाड खु.

20 नेरी +}
21 िभसी +}
22 जांभळुघाट +}
23 शंकरपूर  }

7 राजूरा 24 राजूरा

25 िवTर (;टे.)
1277

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....???? तालुकातालुकातालुकातालुका
1111  नािशक नािशक नािशक नािशक 1111  येवला 3333 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली 1111 जत

2222  मालेगाव
3333 देवळा 4444  नागपुर 1111  रामटेक

4444 सुरगाणा
5555 पेठ
6666 िस_र

2222  सोलापुर 1111  उ4र सोलापुर

2222  सांगोला

10

तालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचना

एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके : : : : 

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ : : : : 

िपकिपकिपकिपक- - - - तुरतुरतुरतुर खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 2222 धुळेधुळेधुळेधुळे
1 मालेगाव 1 मालेगाव  +} 1 धुळे 7 मुकटी

2 दाभाडी  +}
3 िनमगाव  +} 8 धुळे (eा.)
4 करंजगNहाण  +}
5 वडनेर  } 9 कुसंूबा

10 नेर (म.)
6 सlदाणे  +}
7 कौळाने  +} 11 लामकाणी
8 सायने (ब.ु)  }

2 सा?ी 12 सा?ी
9 कळवाडी 13 िनजामपरू

10 झोडगा 14 IाVहणवले
15 दहीवले

2 येवला 11 येवला  +}
12 पाटोदा  +} 16 कासारे
13 अंदरसुल  } 17 Vहसदी (Aा.)

14 जळगाव नेऊर  +} 18 दुसाने
15  सावरगाव  +}
16 नगरसूल  } 3 िशरपरू 19 िशरपरू

3 बागलाण 17 बागलाण (सटाणा)  +} 20 बोराडी
18 IाVहणगाव  +}
19 िवरगाव  +} 21 अथX
20 डागंसौदाणे  +} 22 जवखेडे
21 नामपरू  +}
22 जायखेडा  +} 23 होळनाथें
23 ताहाराबाद  +}
24 मु9हेर  } 24 थाळनेर

4 नादंगाव 25 नादंगाव  +} 25 सागंवी
26 मनमाड  +}
27 िहसवळ (ब.ु)  +} 4 3शदखेडा 26 3शदखेडा
28 जातेगाव  +}
29 वहेेळगाव  } 27 िचमठाणे

28 शेवाळे
2222 धुळेधुळेधुळेधुळे
1 धुळे 1 िशTड 29 खलाणे

2 बोरकंूड
30 नरडाणे

3 आवK
31 बटेावद

4 सोनगीर
5 नगाव (ब.ु) 32 वशK
6 फागणे

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - कापूसकापूसकापूसकापूस खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019
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2222 धुळेधुळेधुळेधुळे 3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार
4 3शदखेडा 33 द=डाईचा 5 अDकलकूवा 27 अDकलकूवा

28 मोरंबा
34 िवखरण 29 खापर

35 िवरदेल 4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव
1 जळगाव 1 जळगाव  +}

3333 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार 2 Vहसावद  }
1 नंदुरबार 1 नंदुरबार

3 भोकर
2 रनाळे
3 माडंळ 4 3पपराळा

4 ख=डामळी 5 निशराबाद

5 कोरीट 6 आसोदा
6 आ`टे

2 भसुावळ 7 भसुावळ
7 धानोरा

8 कु\हे
2 नवापरू 8 नवापरू  +}

9 नवागाव  +} 9 वरणगाव
10 3चचपाडा  }

10 3पपळगाव (खु.)
11 खाडंबारा  +}
12 िवसरवाडी  } 3 बोदवड 11 बोदवड

3 शहादा 13 शहादा 12 नडगाव
14 मो3हदे त\हा

13 करंजी
15 Vहसावद

4 यावल 14 यावल
16 IाVहणपरूी

15 भालोद
17 सारंगखेडा 16 बामणोद

18 Aकाशा 17 फैजपरू

19 वडाळी 18 साकळी

20 आसलोद 19 िकनगाव
21 मंदाणा

5 रावरे 20 रावरे
22 कळसाडी

21 खानापरू
4 तळोदा 23 तळोदा

24 बोरद 22 िखरोदा
25 Aतापपरू 23 3नभोरा (ब.ु)
26 सोमावल
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4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव 4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव
5 रावरे 24 िखडK 10 धरणगाव 50 धरणगाव

25 ऐनपरू 51 साळवा
52 सोनवद

26 सावदा 53 पाळधी
54 चादंसर

6 मुDताईनगर 27 मुDताईनगर
55 3पAी (ब.ु)

28 अंतुलK
11 पारोळा 56 पारोळा

29 कु\हा
30 घोडसगाव 57 बहादरपरू

7 अंमळनेर 31 अंमळनेर 58 शेळावे

32 िशTड 59 तामसवाडी

33 नगाव 60 चोरवड

34 पात=डा 12 चाळीसगाव 61 चाळीसगाव

35 अंमळगाव 62 खडकी

36 मारवड 63 हातले

37 भरवस 64 मेहूणबारे
38 वावडे

65 बहाळ
8 चोपडा 39 चोपडा

66 तळेगाव
40 हातेड

67 िशरसगाव
41 लासूर

13 जामनेर 68 जामनेर
42 अडावद
43 धानोरा (Aा.) 69 नेरी

44 गोरगावले 70 मालदाभाडी

45 चहाडK 71 पहूर

9 एरंडोल 46 एरंडोल 72 श[दुणK
47 3रगणगाव 73 त=डापरू

48 कासोदा 74 फfेपरू

49 उतराण (गृह) 75 वाकडी
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4444 जळगावजळगावजळगावजळगाव 5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
14 पाचोरा 76 पाचोरा 4 कोपरगाव 19 कोपरगाव

20 रवदें
77 नगरदेवळा 21 सुरेगाव

78 गाळण 22 दहेगाव बोलका

79 ना>ंा 23 पोहेगाव

80 कु\हाड (ब.ु)
81 वरखेडी (ब.ु) 5  राहाता 24 राहाता

25 लोणी
82 3पपळगाव 26  बाभळेYर

27  पणुताबंा
15 भडगाव 83 भडगाव 28  िशडK

84 अमदडे 6 राहुरी 29 राहुरी
30 टाकळीिमयाँ

85 कोळगाव 31 देवळाली Aवरा

86 कजगाव 32 साBळ
33 ताहाराबाद

5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर
1 शेवगाव 1 शेवगाव 34 वाबंोरी

35 IाVहणी
2 भातकुडगाव
3 ढोर जळगाव (शे.) 7 नेवासा 36 नेवासा (खु.)

37 नेवासा (ब.ु)
4 एरंडगावं 38 सलाबतपरू

39 कुकाणा
5 बोधेगावं 40 चादंा
6 चापडगाव

41 सोनई
2 पाथडK 7 पाथडK 42 वडाळा (ब.)

8 मािणकदlडी 43 घोडेगाव

9 करंजी 8 जामखेड 44 जामखेड
10 िमरी 45 खड<

11 टाकळीमानूर 46 अरणगाव
12 कोरडगाव 47 ना_ज

48 नायगाव
3 संगमनेर 13 साकूर

14 3पपरणे 9 कज�त 49 कज�त
15 आYी 50 राशीन
16 िसबलापरू 51 भाबंोरा
17 तळेगाव 52 िमरजगावं
18 समनापरू 53 क=भळी

54 मािहजळगावं
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5555 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 8888 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
10 Uीग=दा 55 Uीग=दा 1 औरंगाबाद 1 काचंनवाडी  +}

56 पेडगाव 2  उ;मानपरुा  +}
57 माडंवगण 3  भाव3सगपरुा  }
58 कोळगाव
59 बलेवडंी 4 चौका
60 देवदैठण 5 हसू�ल
61 का`टी
62 3चभळा 6 िचfे3पपळगाव

6666 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 7 करमाड
1 मोहोळ 1 वाघोली  +} 8 िचकलठाणा

2 कामती (ब.ु)  +}
3 सावळेYर  +} 9 लाडसावगंी
4 टाकळी (िस.)  }

2 फुलंIी 10 फुलंIी
2 पंढरपरू 5 पंढरपरू  +} 11 पीरबावडा

6 भंडी शेगाव  +}
7 भाळवणी  +} 12 आळंद
8 करकंब  }

13 वडोदबाजार
9 पळूुज  +}

10 चळे  +} 3 पैठण 14 पैठण
11 तंुगत  +}
12 कासेगाव  } 15 िबडकीन

3 सागंोला 13 सागंोला  +} 16 लोहगाव
14 िशवणे  +} 17 ढोरकीन
15 जवळा  }

18 बालानगर
16 कोळा  +} 19 3पपळवाडी िपराची
17 नाझरा  +}
18 महुद (ब.ु)  } 20 पाचोड

4 माळिशरस 19 माळिशरस  +} 21 िवहामाडंवा
20 ई;लामपरू  +} 22 नादंर
21 दिहगाव  +}
22 सदािशवनगर  } 23 आडूळ

5 मंगळवढेा 23 हुलजंती  +} 4 गंगापरू 24 गंगापरू
24 मारापरू  +} 25 भ[डाळा
25 मरवडे  }

26 माजंरी
7777  सांगली सांगली सांगली सांगली
1  आटपाडी 1  आटपाडी  +} 27 वाळूज

2  िदघंची  +}
3  खरसंुडी  } 28 तुक<बाद

29 श[दुरवादा
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8888 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 8888 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
4 गंगापरू 30 हसू�ल 8 िसkोड 58 अ3जठा

31 डोणगाव 59 गोळेगाव

32 िसgदनाथ वडगाव 60 आमठाणा

5 वजैापरू 33 वजैापरू 61 अंभई

34 महालगाव 9 सोयगाव 62 सोयगाव
35 नागमठाण 63 सावळदबारा

36 खंडाळा 64 बनोटी
37 बोरसर

9999 जालनाजालनाजालनाजालना
38 लाडगाव 1 भोकरदन 1 भोकरदन

39 गारज 2 िसपोरा

40 िशऊर 3 धावडा
41 लोणी (खु.) 4 आMवा

42 लासूरगाव 5 3पपळगाव रेणूकाई.

6 क_ड 43 क_ड 6 हसनाबाद

44 चापानेर 7 राजूर
8 केदारखेड

45 िचकलठाणा
2 जाwाबाद 9 जाwाबाद

46 िपशोर 10 माहोरा
47 नाचणवले

11 कंुभारझरी
48 करंजखेड
49 3चचोली 3लबाजी 12 ट[भणूK

50 देवगाव रंगारी 13 वTड (ब.ु)

7 खुलताबाद 51 वTेळ 3 जालना 14 जालना (eा.)

52 सुलतानपरू 15 वाघTळ जहा3गर

53 सावगंी बाजार 16 नेर
17 शेवली

8 िसkोड 54 िसkोड
55 िनkोड 18 रामनगर

56 भराडी 19 िवरेगाव
57 बोरगाव बाजार

20 पाचन वडगाव
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9999 जालनाजालनाजालनाजालना 10101010 बीडबीडबीडबीड
4 बदनापरू 21 बदनापरू 1 बीड 1 बीड

2 पाली
22 शेलगाव

3 नाळवडंी
23 दाभाडी
24 बावणे पागंरी 4 3पपळनेर

5 Vहाळस जवळा
25 रोशनगाव

6 पेडगाव
5 अंबड 26 अंबड

7 राजूरी (न.)
27 धनगर 3पपरी

8 माजंरसंुबा
28 जामखेड 9 3लबा गणेश
29 रोिहलागड

10 नेकनुर
30 गोदी 11 चौसाळा

31 वडीगो>ी 2 पाटोदा 12 पाटोदा
32 सुखापरूी 13 दासखेड

14 थेरला
6 घनसागंवी 33 घनसावगंी 15 अमळनेर

34 राणीऊचेगाव 3 िशTर कासार 16 िशTर
17 िततंरवणी

35 ितथ�परूी
18 रायमोह

36 कंुभार 3पपळगाव
37 आंतरवाली ट[भी 4 आ`टी 19 आ`टी

20 टाकळ3शगी
38 राजंणी 21 कडा
39 जाबं समथ�

22 धामणगाव
7 परतुर 40 परतूर 23 दौलावडगाव

41 वाटूर 24 धानोरा
25 3पपळा

42 Uी`टी
5 गेवराई 26 गेवराई

43 आ`टी
27 ध=डराई

44 सातोना (ब.ु)
28 जातेगाव

8 मंठा 45 मंठा
29 पाचेगाव

46 तळणी 30 िसरसदेवी

47 ढोकसाळ
48 पागंारी गोसावी
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10101010 बीडबीडबीडबीड 10101010 बीडबीडबीडबीड
5 गेवराई 31 तलवडा 9 परळी 57 नागापरू

32 रेवकी 58 3पपळगाव गाडे

33 उमापरू 10 धाTर 59 धाTर
60 मोहखेड

34 मादळमोही 61 तेलगाव

35 चकलंबा 11 वडवणी 62 कवडगाव
63 वडवणी

6 माजलगाव 36 माजलगाव
11111111  लातुर लातुर लातुर लातुर

37 गंगामसला 1 अहमदपरु 1 खंडाळी

38 िकiीअडगाव 2 अहमदपरु  +}
3 अंधोरी  +}

39 तालखेड 4 िकनगाव  +}
5 िशdरताजबदं  +}

40 िनBडु 6 हडोळती  }

41 3द>ुड 11111111 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद
1 भमु 1 अंभी  +}

7 आंबजेोगाई 42 अंबाजोगाई 2 मानकेYर  +}
3 वालवड }

43 लोखंडी सावरगाव
44 पाटोदा (म.) 4  भमू  +}

5 ईट  }
45 घाटनादुंर

2 वाशी 6 वाशी  +}
46 बद<परू 7 तेरखेडा  }

8 केज 47 केज 8 पारगाव

48 यसुुफवडगाव 3 कळंब 9 कळंब  +}
49 बनसारोळा 10 ईटकूर  +}

11 येरमाळा  }
50 होळ

12 मोहा  +}
51 हनुमंत 3पपरी 13 िशराढोण  +}
52 नादुंरघाट 14 गो3वदपरू  }

53 िवडा 4 उ;मानाबाद 15  पाडोळी

9 परळी 54 परळी 12121212 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
1 िबलोली 1 िबलोली

55 धम<परूी
2 आदमपरू

56 िसरसाळा 3 लोहगाव

4 सगरोळी
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12121212 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड 12121212 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड
1 िबलोली 5 कंुडलवाडी 7 हादगाव 33 हादगाव

2 धम<बाद 6 धम<बाद 34 तामसा

7 करखेली 35 मनाठा

8 जारीकोट
36 3पपळखेड

3 नायगाव 9 नायगाव
10 नरसी 37 तळणी

11 माजंरम 38 िनवघा (बा.)

12 बरबडा 39 आ`टी

8 िहमायतनगर 40 िहमायतनगर
13 कंुटूर

41 जवळगाव
4 मुखेड 14 मुखेड

15 जाबं (ब.ु) 42 िसरसम (ब.ु)

16 जाहूर 9 भोकर 43 भोकर
44 िकनी

17 चाडंोळा 45 मातुळ
46 मोघाळी

18 मु?माबाद
10 उमरी 47 उमरी

19 बा\हाळी
20 येवती 48 गोळेगाव

5 कंधार 21 कंधार 49 3सधी
22 फुलवळ

11 देगलूर 50 देगलूर
23 पेठवडज 51 खानापरू

24 बाTळ 52 शहापरू

25 कुTळा 53 मरखेल
54 मालेगाव (म.)

26 उ;माननगर
55 हानेगाव

6 लोहा 27 लोहा
28 माळाकोळी 12 िकनवट 56 िकनवट
29 सोनखेड

57 बोधडी
30 शेवडी (बा.)
31 कलंबर 58 ई;लापरू
32 कापशी
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12121212 नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड 13131313 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी
12 िकनवट 59 जलधारा 2 गंगाखेड 8 गंगाखेड

9 महातपरूी
60 िशवणी 10 माखणी

11 राणी सावरगाव
61 माडंवी

3 सोनपेठ 12 सोनपेठ
62 दहेली 13 आवळगाव

13 माहूर 63 माहूर 4 पालम 14 पालम
15 चाटोरी

64 वाई (बा.) 16 बनवस

65 वानोळा 5 पाथरी 17 पाथरी
18 बाभळगाव

66 3सदखेड
19 हादगाव (ब.ु)

14  नांदेड नांदेड नांदेड नांदेड 67 नादेंड (eा.)
6 मानवत 20 मानवत

68 तुrपा
21 केकरजवळा

69 िव`णूपरूी  +}
70 वसरणी  } 22 को9हा

71 3लबगाव 7 3जतूर 23 3जतुर
72 तरोडा (ब.ु)

24 सागंवी (Vहा.)
15 अध<परू 73 अध<परू

74 दाभड 25 बामणी (ब.ु)

75 मालेगाव 26 आडगाव (ब.ु)

16 मुदखेड 76 मुदखेड 27 बोरी
77 मुगट

28 चारठाणा
78 बारड

13131313 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 8 पुण< 29 पुण<
1 परभणी 1 परभणी

30 ताडकळस
2 पेडगाव 31 िलमला
3 जाबं

32 कातनेYर
4 झरी

33 चडुावा
5 3शगणापरू

9 सेलू 34 सेलू
6 दैठणा 35 दऊळगाव घाट

7 3पगळी
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13131313 परभणीपरभणीपरभणीपरभणी 14141414 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
9 सेलू 36 वालूर 5 बसमत 27 िगरगाव

37 कुपटा
28 हiा

38 िचखलठाणा 
29 ट[भणूK

14141414 3हगोली3हगोली3हगोली3हगोली
1 3हगोली 1 3हगोली  +} 30 कुTंदा

2 खंबाळा  }
15151515 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा

3 नसK 1 जळगाव 1 जळगाव
2 आसलगाव

4 बासंबा
5 िडeस कराळे 3 िप. काळे

6 माळहीवरा 4 जामोद

7 िसरसम (बु.) 5 वड3शगी

2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.) 2 संeामपूर 6 संeामपूर

9 येहळेगाव 7 पातुड<
8 कवठळ

10 जवळा (बा.)
9 सोनाळा

11 साळणा
10 बावणबीर

3 सेनगाव 12 सेनगाव
3 देऊळगाव 11 देऊळगाव राजा

13 गोरेगाव
12 मेहूणा राजा

14 आजेगाव 13 तुळजापूर
15 पान कMहेरगाव

14 दे. मही
16 साखरा
17 हfा 15 अंढेरा

4 कळमनुरी 18 कळमनुरी 4 3शदखेड राजा 16 3शदखेड राजा
19 वाकोडी

17 िक. राजा
20 नांदापूर 18 सोनोशी

21 आ. बाळापूर 19 साखरखेड<

22 ड=गरकडा 20 दुसरबीड
23 वारंगा फाटा

21 मलकापूर पांगरा
5 बसमत 24 बसमत 22 श[दुरजन

25 अंबा
26 हयातनगर
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15151515 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 15151515 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा
5 खामगाव 23 खामगाव 9 नांदुरा 51 नांदुरा (बु.)

52 िनमगाव
24 आवार
25 अटाळी 53 श[बा (बु.)

54 महालुंगी
26 काळेगाव

55 वडनेर
27 िहवरखेड
28 वझर 56 चांदुरिब;वा

29 3पपळगाव राजा 10 िचखली 57 िचखली
30 पारखेड

58 हातणी
31 अडगाव
32 पळशी (बु.) 59 एकलारा

33 लाखनवाडा 60 अमडापूर
61 पेठ

6 शेगाव 34 शेगाव
35 जवळा (बु.) 62 उं>ी

63 धोडप
36 मनसगाव

64 मेरा (खु.)
37 माटरगाव 65 शेलगाव आटोळ

38 जळंब 66 कोलारा
67 चांदई

7 मलकापूर 39 मलकापूर 11 बुलडाणा 68 बुलडाणा
40 धरणगाव 69 साखळी (बु.)

41 नरवले 70 पाडळी
71 देऊळघाट

42 दाताळा
72 धाड

43 जांभळूढाबा
73 Vहसला (बु.)

8 मोताळा 44 मातोळा
74 रायपूर

45 बोराखेडी
46 शेलापूर (बु.) 12 मेहकर 75 मेहकर

47 3पपरी गवळी 76 िहवरा आUम
48 3पपळगाव (दे.) 77 देऊळगाव माळी

49 धा. बढे 78 अंजनी (बु.)

50 रोहीणखेड
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15151515 बुलडाणाबुलडाणाबुलडाणाबुलडाणा 16161616 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
12 मेहकर 79 डोणगाव 3 बाळापूर 15 बाळापूर

80 शेवगाव (दे.) 16 पारस
81 लोणी गवळी

17 Nयाळा
82 जानेफळ
83 नायगाव 18 वाडेगाव

84 वरवडं 19 उरळ

13 लोणार 85 लोणार 20 3नबा
21 हातTण

86 िटटवी
87 िहरडव 4 पातूर 22 पातुर

23 बाभळूगाव
88 सुलतानपूर

24 आलेगाव
89 िबबी
90 अंजनी (खु.) 25 चा_ी

26 स;ती
16161616 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला
1 अकोट 1 अकोट 5 अकोला 27 अकोला

2 मंुडगाव 28 घुसर

3 पणज 29 दहीहांडा

30 आगर

4 चोहोiा 31 बोरगाव मंजु
32 कापशी

5 कुटासा 33 िशवणी
6 आसेगाव बा. 34 कौलखेड

35 पळशी (बु.)
7 उमरा 36 सांगळूद

8 अकोलखेड
37 कुरणखेड

2 ते9हारा 9 ते9हारा 38 उगवा
10 आडगाव

6 बा{शटाकळी 39 बाशKटाकळी
11 िहवरखेड

40 महान
12 माळेगाव बा.
13 पाथडK 41 राजंदा

42 धाबा
14 पंचगNहाण

43 3पजर
44 खेड< (बु.)
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16161616 अकोलाअकोलाअकोलाअकोला 17171717 वािशमवािशमवािशमवािशम
7 मुतKजापूर 45 मुतKजापूर 4 वािशम 24 पाडK आसरा

46 हातगाव 25 क=डाळा झांबरे

47 3नबा 26 अन3सग
27 वारला

48 माना
49 शेलूबाजार 28 नागठाणा

29 केकत उमरा
50 लाखपूरी 30 राजगाव

51 कुTम 5 िरसोड 31 िरसोड
52 जामठी 32 कौठा (खु.)

17171717 वािशमवािशमवािशमवािशम 33 भर जहांगीर
1 मंगTळपीर 1 मंगTळपीर 34 मोप

2 शेलु बाजार 35 वाकद
3 पाडK ताड

36 िरठद
4 आसेगाव
5 धानोरा (खू.) 37 गोवध�न

38 केनवड
6 पोटी
7 कवठळ 6 मालेगाव 39 मालेगाव

40 करंजी
2 मानोरा 8 मानोरा

9 उमरी (बु.) 41 िशरपूर

10 इंझोरी 42 मेडसी
11 कुपटा

43 मंुगळा
12 श[दुज�ना 44 चांडस
13 िगरोली

45 िकMहीराजा
3 कारंजा 14 कारंजा 46 जऊळका

15 पोहा
18181818 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती

16 उंबड< बाजार 1 धारणी 1 धारणी
17 येवता 2 हरीसाल

18 कामरगाव 3 सावलीखेडा
4 धुळघाट

19 धनज (बु.) 5  सा>ावाडी
20 िहवरा लाहे
21 खेड< (बु.) 2 िचखलदरा 6 िचखलदरा

4 वािशम 22 वािशम 7 सेमाडोह
8 ट[भरूसोडा

23 पाडK टाकमोर 9 चणूK
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18181818 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 18181818 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
3 अमरावती 10 अमरावती 7 धामणगाव (रे.) 38 धामणगाव (रे.)

11 वडाळी 39 दfापुर

12 बडनेरा 40 भातकूली
41 3चचाली

13 वलगाव
14 नवसारी 42 तळेगाव दशासर

15 िशराळा 43 मंगTळ द;तिगर
44 अंजन3सगी

16 नांदगाव पेठ
8 ितवसा 45 ितवसा

17 माहूली 46 वरखेड
18 डवरगाव

47 मोझरी
4 भातकूली 19 भातकूली 48 व\हा

20 आसरा
49 कु\हा

21 3नभा
9 मोशK 50 मोशK

22 आ`टी
23 पूण< नगर 51 नेर 3पगळाई

52 िशरखेड
24 खोलापूर

53 अंबाडा
5 नांदगाव (खं.) 25 नांदगाव (खं.) 54 िरgदपूर

26 धानोरा गुरव
55 िहवरखेड

27 पापळ
56 धामणगाव

28 मंगTळ चNहाळा
29 िशवणी 10 वTड 57 वTड

30 लोणी 58 बेनोडा
59 लोणी

31 माहूलीचोर
32 दाभा 60 पुसला

61 श[दुरजना घाट
6 चांदुर (रे.) 33 चांदुर (रे.)

34 आमला िवYेYर 62 राजूराबाजार

35 घुईखेड 63 वाठोडा
36 पळसखेड
37 सातेफळ 11 दय<पूर 64 दय<पूर

65 थीलोरी

66 मंडळ रामितथ�

67 खkार



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
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18181818 अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती 19191919 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
11 दय<पूर 68 दारापूर 1 यवतमाळ 8 कोळंबी

9 अकोला (बा.)
69 वडनेर गंगाई 10 लोहारा
70 सागदा

2 बाभळूगाव 11 बाभळूगाव
71 येवदा 12 वणेी

12 अंजनगाव 72 िवहीगाव 13 घारफळ
73 अंजनगाव (सु.)

14 पहूर
74 सातेगाव
75 भंडारज 15 सावर

76 कापूस तळणी 3 कळंब 16 कळंब
17 कोठा

77 कोकड<
18 सावरगाव

13 अचलपूर 78 अचलपूर 19 3पपळगाव (eा.)

79 परतवाडा 20 मेटीखेडा

80 रासेगाव 21 जोडमोहा
81 असदपूर

4 दारNहा 22 दारNहा
82 पtोट 23 बोरी (खु.)
83 परसापूर 24 महागाव

14 चांदुर बाजार 84 चांदुर बाजार 25 लाडखेड
85 बेलोरा

26 िचखली
86 तळेगाव मोहना
87 आसेगाव 27 लोही

28 मांगिकMही
88 िसरजगाव 
89 करजगाव 5 िदeस 29 िदeस

30 ितवरी
90 IाVहणवाडा 31 3सगद

32 कालगाव
19191919 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 33 तुप टाकळी
1 यवतमाळ 1 यवतमाळ

2 कापराने 6 आणK 34 आणK

3 िहवरी 35 लोणबेहळ
4 अजू�ना 36 अंजनखेड
5 मोहा
6 येळाबारा
7 सावरगड
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19191919 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 19191919 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ
6 आणK 37 जवळा 11 वणी 71 वणी

38 बोरगाव 72 राजूर
73 भालर

39 स. सावळी
74 रासा

7 नेर 40 नेर 75 कायर
76 गणेशपरू

41 िशरजगाव 77 3शदोला
42 मोझर 78 िशरपरू

43 मािनकवाडा 79 पनुवट
44 वटफळी

12 मारेगाव 80 मारेगाव
45 मालखेड (खु.)

81 माडK
8 पसूद 46 पसूद 82 वनोजा

47 वTड
48 बोरी खु. 83 कंुभा
49 जाबं बाजार 84 वाटोनी
50 IाVहणगाव

13 झरी जामणी 85 झरी जामणी
51 खंडाळा 86 माथाजू�न
52 बलेोरा (खु.)

87 िशबला
53 श[बाळ3पपरी 88 खडकडोह
54 गौळ (खु.)

89 मुकूटबन
9 उमरखेड 55 उमरखेड

56 मुळावा 14 केळापरू 90 पाढंरकवडा
57 कुपटी 91 पहापळ
58 िवडूळ 92 चालवडK
59 3नगणूर 93 केळापरू
60 िबटरगाव 94 Tंझा
61 दराटी 95 करंजी

62 ढानकी 96 पाटणबोरी
63 चातारी

15 घाटंजी 97 घाटंजी
10 महागाव 64 महागाव

65 फुल सावगंी 98 पारवा
66 कासोळा 99 कुलK
67 मोरथ

100 साखरा
68 गंुज 101 िशवणी
69 िहवरा

102 घोटी
70 काळी (दौ.) 103 िशरोली
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19191919 यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ 20202020 वध<वध<वध<वध<
16 राळेगाव 104 राळेगाव 5 शेलू 21 सेलु

105 झाडगाव
22 केळझर

106 वरध
23 3सदी

107 वाढोणा (बा.)
108 धानोरा 5 सेलू 24 3हगणी

25 झडशी
109 वडकी
110 िकMही (ज.) 6 देवळी 26 देवळी

20202020 वध<वध<वध<वध< 27 अंदोरी
1 आवK 1 आवK

2 वाठोडा 28 िगरोली

3 खरागंणा 29 पलुगाव

4 वाढोणा 30 िवजय गोपाल

5 रोहणा 31 िभडी

6 िवTळ 7 3हगणघाट 32 3हगणघाट

2 कारंजा 7 कारंजा 33 वाघोली

8 ठाणेगाव 34 सावली

9 सारवाडी 35 अkीपरू

10 क_मवार eाम 36 िसरजगाव

3 आ`टी 11 आ`टी 37 कानगाव
12 तळेगाव

38 वडनेर
13 साहूर

39 पोहना
4 वध< 14 वध<

15 सालोड (ही.) 8 समु>परू 40 समु>परू

16 सेवाeाम 41 िगरड

17 तळेगाव (टा.) 42 माडंगाव

18 वायगाव 43 काढंळी

19 आंजी 44 वायगाव ग=ड

20 वायफळ 45 नंदोरी



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
िपकिपकिपकिपक- - - - कापूसकापूसकापूसकापूस खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

20202020 वध<वध<वध<वध< 21212121 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर
8 समु>परू 46 जाम 6 सावनेर 29 सावनेर

30 पाटण सावगंी
47 कोरा

31 केळवद
21212121 नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर
1 नागपरू (eा.) 1 खापरी (रे.) 32 खापा

2 बोरी
33 वडेगाव

3 सोनेगाव लोधी
7 कळमेYर 34 कळमेYर

4 गोधणी
5 वाडी 35 धापेवाडा
6 हूडकेYर

36 मोहपा
2 3हगणा 7 3हगणा 37 तेलकामठी

8 वानाड=गरी
8 उमरेड 38 उमरेड

9 काMहोलीबारा 39 हेवती
10 अडेगाव

40 पाचंगाव
11 गुमगाव
12 टाकळघाट 41 बलेा

3 पारिशवणी 13 पारिशवणी 42 िसरसी

14 नवगेाव खैरी 43 मकरधोकडा
15 कMहान
16 आमडी 9 िभवापरू 44 िभवापरू

4 काटोल 17 काटोल 45 कारगाव
18 पारड3सगा

46 मालेवाडा
19 येनवा

47 नादं
20 मेटपाजंरा
21 िरधोरा 10 कुही 48 कुही

49 राजोला
22 क=ढाळी 50 िततूर

5 नरखेड 23 नरखेड 51 वलेतूर
24 मोवाड 52 माढंळ

53 पचखेडी
25 सावरगाव

11 कामठी 54 कामठी
26 िभ`णूर 55 कोराडी

56 वडोदा
27 जलालखेडा
28 म[ढला 12 रामटेक 57 रामटेक

58 देवलापार



अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ अ.?. िज9हा/तालुका अ.?. मंडळ
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22222222 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर 22222222 चं>पूरचं>पूरचं>पूरचं>पूर
1 चं>परू 1 पडोली 5 िचमुर 21 नेरी

2 घुhघुस 22 शंकरपरू

2 ग=ड3पपरी 3 ग=ड3पपरी 6 राजूरा 23 राजूरा
4 धाबा

24 िवTर (;टे.)
3 वरोरा 5 वरोरा

7 कोरपणा 26 कोरपणा
6 माढंळी
7 िचखली 8 िजवती 27 िजवती

28 पाटण
8 ट[भडू<
9 खाबंाडा 9 पोभणू< 29 पोभणू<

10 शेगाव 10 बkारपरू 30 बkारपरू

4 भ>ावती 11 भ>ावती 23232323 गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली
12 घोडपेठ 1 अहेरी 1 अहेरी

2 आलापkी
13 चंदनखेडा 3 िजमलगiा
14 मुधोली

2 िसर=चा 4 िसर=चा
15 नंदोरी

5 प[टीपाका
5 िचमुर 16 िचमुर

17 मासळ (ब.ु) 6 असरअkी

18 खडसंगी 7 बामणी

5 िचमुर 19 भीसी
20 जाभंळूघाट 3  चामोशK 8  चामोशK

9  येणापरु

10  आ`टी
1144114411441144

अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ.... तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका
1111 लातुरलातुरलातुरलातुर 1 जळकोट 2222  उ;मानाबाद उ;मानाबाद उ;मानाबाद उ;मानाबाद 1  पराडंा

2  लातुर
3  रेणापरु 3333 नागपुरनागपुरनागपुरनागपुर 1 मौदा
4  उदगीर
5  देवणी
6  चाकुर

एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके : : : : 8888

तालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचनातालुका;तरीय अिधसुचना

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ ::::

िपकिपकिपकिपक- - - - कापूसकापूसकापूसकापूस खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



खरीप - 2019
अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा/ / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अ.?.  मंडळ अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा/ / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अ.?.  मंडळ

1111  नािशक नािशक नािशक नािशक 1111  नािशक नािशक नािशक नािशक
1  नांदगाव 1  नांदगाव +} 6  चांदवड 34  रायपरु

2  मनमाड }
 35 वडाळीभेाई +}

3  िहसवळ 36  वडनेर भैरव }

4  जातेगाव 7  मालेगाव 37  दाभाडी
38  स=दाणे

5  येहेळेगाव 39  कौळणे िन.
40  िनमगाव

2  बागलाण 6 Iामहणगाव 41  सायने ब.ु
42  करंजगNहाण

7  सटाणा +} 43 वडनेर
8  नामपरु } 44  कळवाडी +}

45 झोडगा +}
9  ताहराबाद 46  मालेगाव }

2222 ����
10  िवरगाव +} 1 ���� 1 ����  �ह	 +}
11 जायखेडा +} 2 ��� +}
12 डांगसlदाणे +} 3 ��	���  }
13 मु9हेर }

4 ��� +}
3  देवळा 14  देवळा 5 �����	 }

15  लोहणेर
16  उमराणे 6 ���� ��. +}

7  ��!� +}
4  िनफाड 17  िनफाड +} 8 #��$� }

18  लासलगाव }
9 ���� %�#�! +}

10 ������ }
19  देवगाव

11 ��	 +}
20  चांदोरी +} 12 &�#���� }
21 सायखेडा +}
22 3पपळगाव +} 2 ��'� 13 ��'� +}
23  ओझर +} 14 ����	� }
24  रानवड }

15 (ह�)�. *. �� +}
5  येवला 25  येवला 16 )����� }

26  सावरगाव
27  पाटोदा 17 ��+�#,�	 +}
28  जळगाव ने. 18 -�(ह!��& }
29  अंदरसुल
30  नगरसुल 19 .,,���	 +}

6  चांदवड 31  चांदवड +} 20 �� ��� }
32  िदघवद +}
33  दुगाव }

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - मकामकामकामका



खरीप - 2019
अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा/ / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अ.?.  मंडळ अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा/ / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अ.?.  मंडळ

िपकिपकिपकिपक- - - - मकामकामकामका

2222 ���� 3333  औरंगाबाद
2 ��'� 21 /#	,�$� +} 3  वजैापरु 18  बोरसर

22 )�ह��& }
19  गारज

3 ��	,�	 23 ��	,�	 +}
24 ��	�� } 20  महालगाव +}

21  नागमठाण +}
25 012 +} 22  लासुरगाव }
26 +�3�� +} 23  लोणी खु.
27 ह����1� }
28 1���	 +} 4  पैठण 24  पैठण +}
29 ������ } 25  िबडकीन +}

26  लोहगाव +}
4 ��)3�� 30 .�)3�� +} 27  ढोरकीन +}

31 �4#5�!� +} 28  3पपळवाडी िप. }
32 ������ }

29  बालानगर +}
33 3&�!� +} 30  आडुळ +}
34 �	�!� } 31 पाचोड +}

32  िवहामांडवा +}
35 ��$��) +} 33  नांदर }
36 �6� }

5  गंगापरु 34  मांजरी
37 )7�84� +}
38 ��3	! +} 35  गंगापरु +}
39 ��	�& } 36  भ[डाळा }

3333  औरंगाबाद 37 हसु�ल +}
1  औरंगाबाद 1  चौका 38 डोणगाव }

2  कांचनवाडी +} 39 वाळुज +}
3  उ;मानपरुा +} 40 तुक<बाद }
4  भािवसंगपरुा }
5  हसु�ल +} 41 िस. वडगाव +}
6  िचकलठाणा +} 42 श[दुरवादा }
7  िचf3ेपपळगाव }

6  खुलताबाद 43 वdेळ
8  करमाड +}
9  लाडसावगंी } 44  सुलतानपरु

2 फुलंIी 10  फुलंIी 45  बाजारसावगंी

11  िपरबावडा

12  आळंद 7  िसkोड 46 िसkोड

13  वडोदबाजार 47 िनkोड

3  वजैापरु 14  वजैापरु 48 भराडी

15  लाडगाव 49 बोरगाव बा.

16 खंडाळा 50 अ3जठा

17 िशवूर 51  गोळेगाव



खरीप - 2019
अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा/ / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अ.?.  मंडळ अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा/ / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अ.?.  मंडळ

िपकिपकिपकिपक- - - - मकामकामकामका

3333  औरंगाबाद 3333  औरंगाबाद
7  िसkोड 52 आमठाणा 8  क_ड 57 नाचनवले

53  अंभई 58  करंजखेड

8  क_ड 54 क_ड 59  3चचोली 3ल.

55  चापानेर 60 िचकलठाण

56 िपशोर 61 देवगाव रं

9 सोयगाव 62  बनोटी
63  सावळदबारा +}
64 सोयगाव }

149एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ ::::



खरीप - 2019
अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा/ / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अ.?.  मंडळ अअअअ....????.... िज9हािज9हािज9हािज9हा/ / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अ.?.  मंडळ

िपकिपकिपकिपक- - - - मकामकामकामका

7 जालनाजालनाजालनाजालना 1 भोकरदन
1  नािशक 1  कळवण 2 जाफराबाद

2  िस_र 3 बदनापरू
3  3दडोरी 4 अंबड

5 जालना
2 नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार 1 नंदुरबार 6 घनसावगंी

2 नवापरू
3 शहादा 8 बीडबीडबीडबीड 1 माजलगाव
4 तळोदा 2 िशdरकासार
5 अ?ाणी 3  बीड
6 अDकलकूवा 4  गेवराई

3 जळगावजळगावजळगावजळगाव 1 जळगाव 5  धाdर
2 भसुावळ 6  वडवणी
3 एरंडोल 7  परळी
4 यावल 8  पाटोदा
5 रावरे 9  आ`टी
6 अंमळनेर 10  आंबजेोगाई
7 धरणगाव 11  केज
8 जामनेर
9 बोदवड 9 उ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबादउ;मानाबाद 1 उ;मानाबाद

10  मुDताईनगर 2 उमरगा
11  चोपडा 3 लोहारा
12  चाळीसगाव 4 तुळजापरू
13  पारोळा 5 परांडा
14  भडगाव 6 भमु
15  पाचोरा 7 वाशी

8 कळंब
4 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 1 राहुरी

2 राहाता 10  बुलडाणा बुलडाणा बुलडाणा बुलडाणा 1  बलुडाणा
3 Uीग=दा 2  मलकापरु
4 कज�त 3  जळगाव जा.
5 Uीरामपरु 4  िचखली

5  मोताळा
5  सोलापरु 1  माढा 6  खामगाव

2  करमाळा 7 शेगाव
3  पंढरपरु 8  नांदुरा
4  सांगोला 9  देउळगावराजा
5  माळिशरस 10  3सदखेडराजा
6  मंगळवढेा 11  मेहकर

12  संeामपरु
6 सांगलीसांगलीसांगलीसांगली 1 जत

2 पलूस
3 कवठे महांकाळ
4 वाळवा
5 तासंगाव
6 आटपाडी
7 कडेगाव
8 िमरज
9 िवटा

81818181एकूण अिधसूिचत तालुके :

िपकिपकिपकिपक- - - - मकामकामकामका  तालुका;तरीय अिधसुचना तालुका;तरीय अिधसुचना तालुका;तरीय अिधसुचना तालुका;तरीय अिधसुचना खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019



अअअअ....???? िज9हा िज9हा िज9हा िज9हा / / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????....  मंडळ मंडळ मंडळ मंडळ अअअअ....???? िज9हा िज9हा िज9हा िज9हा / / / / तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....????....  मंडळ मंडळ मंडळ मंडळ
1111 नािशकनािशकनािशकनािशक 2222 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद
1  मालेगाव 1  करंजगNहाण +} 1  वजैापुर 1  लाडगाव

2  वडनेर }
2  नागमठाण

3  कौळाणे िन. +}
4  मालेगाव +}
5  दाभाडी +} 3  वजैापुर
6  सlदाणे }

4  महालगाव
7  िनमगाव +}
8  सायने बु. +} 5  खंडाळा +}
9  झोडगा } 6  बोरसर }

2  नादंगाव 10  नादंगाव +} 7  िशवूर +}
11  मनमाड } 8  लोणी खु. }

12  िह;वळ +} 9  गारज +}
13  जातेगाव +} 10  लासुरगाव }
14  येहळेगाव }
24

अअअअ....???? िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका अअअअ....???? िज9हािज9हािज9हािज9हा अअअअ....????.... तालुकातालुकातालुकातालुका
1111 नािशकनािशकनािशकनािशक

1 बागलाण 3333 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 5 पाथडK
2 कळवण 6 नेवासा
3 देवळा 7 राहूरी
4 नािशक
5 ]यंबकेYर 8 सगंमनेर
6 3दडोरी 9 कोपरगाव
7 िनफाड 10 राहाता
8 िस_र 11 Uीरामपरू
9 येवला

10 चांदवड 4444 पुणेपुणेपुणेपुणे 1 बारामती
2 इंदापरू

2222 धुळेधुळेधुळेधुळे 1 धुळे 3 दlड
2 िशरपरू 4 परंूदर

3 सा?ी 5555 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 1 उ. सोलापरू
4 3शदखेडा 2 द. सोलापरू

3 अDकलकोट
3333 अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 1 नगर 4 मोहोळ

2 पारनेर
3 Uीग=दा
4 कज�त

5555 सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर 7777 औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 1 औरंगाबाद
5 बाशK 2 फुलंIी
6 माढा 3  पैठण
7 करमाळा 4  गंगापरु

5  खुलताबाद
8 पंढरपरू 6 क_ड
9 सांगोला

10 माळिशरस 8888 बीडबीडबीडबीड 1 बीड
11 मंगळवढेा 2 पाटोदा

3 आ`टी
6666 सातारासातारासातारासातारा 1 कोरेगाव 4 गेवराई

2 खटाव 5 धाdर
3 माण 6 वडवणी

7 अंबाजोगाई
4 फलटण 8 केज
5 खंडाळा 9 परळी वजैनाथ

एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके एकूण अिधसूिचत तालुके : : : : 60606060

िपकिपकिपकिपक- - - - कांदाकांदाकांदाकांदा खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त मंडळ अिधसूचना
िपकिपकिपकिपक- - - - कांदाकांदाकांदाकांदा खरीप खरीप खरीप खरीप - - - - 2019201920192019

एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ एकूण अिधसूिचत मंडळ ::::

AधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त तालुका अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त तालुका अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त तालुका अिधसूचनाAधानमंBी पीक िवमा योजनेअंतग�त तालुका अिधसूचना
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