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िाचा -  
1) शासन वनणधय क्रमाकंः कृवष पदुम/सीआयअेएस/1299/सीआर 89/11अ,े  

वदनाकं 4.12.1999 
2)  कें द्र शासनाची प्रशासकीय मान्यता, 13015/03/2016/के्रविट 2, वदनाकं 23.02.2016    

ि मागधदशधक सुचना 
3) शासन वनणधय क्रमाकंः प्रपीवियो-16/प्रक्र 26/11अे, वदनाकं 29.04.2016 
4) शासन वनणधय क्रमाकंः प्रपीवियो-16/प्रक्र 97/11अ,े वदनाकं 05.07.2016 
5) शासन वनणधय क्रमाकंः प्रपीवियो-16/प्रक्र 97/11अ,े वदनाकं 16.07.2016 

प्र्तािना - 
राष्ट्रीय कृवष विमा योजना रबी 1999-2000 हंगामापासून कें द्र शासनाच्या मागधदशधक 

सुचनेनुसार ि ाारतीय कृवष विमा कंपनीच्या सहकायाने राज्यात अवधसूवचत क्षते्रातील अवधसूवचत 
वपकासंाठी राबविण्यात येत होती. ही योजना अवधक व्यापक करण्याबाबत वनरवनराळया ्तरािरुन 
आलेल्या सुचना ि वनिदेने विचारात घेऊन कें द्र शासनाच्या उपरोक्त संदाध   क्र 2 मधील प्रशासकीय 
मान्यता ि मागधदशधक सुचनानूंसार राज्यात खरीप हंगाम 2016 पासून राष्ट्रीय कृवष विमा योजना रद्द 
करुन व्यापक ्िरुपातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अवधसूवचत क्षते्रातील अवधसूवचत वपकासंाठी 
राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. ्यानुषंगाने प्रधानमंत्री वपक विमा योजना राज्यात 
खरीप 2016 पासून राबविण्याचा वनणधय संदाध क्र 3 अन्िये राज्य शासनाने घेतला आहे. सदरची 
योजना राज्यात रबी हंगाम 2016-17 मध्ये राबविण्यासाठी सवि्तर मागधदशधक सुचना वनगधवमत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन वनणधय-   

रबी हंगाम 2016-17 मध्ये राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खालील अटीनुसार 
अवधसुवचत क्षते्रातील अवधसूवचत वपकासंाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन (Area Approach) राबविण्याचा 
वनणधय शासनाने घेतला आहे. 
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1) योजनेची उद्दीष्ट्टये :  
1. नैसर्गगक आपत्ती, वकि आवण रोगामुळे वपकाचंे नुकसान झाल्यास शेतक-यानंा विमा 

संरक्षण देणे.  
2. शेतक-यानंा नाविन्यपूणध ि सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान ि सामुग्री िापरण्यास प्रो्साहन 

देणे.  
3. वपकाचं्या नूकसानीच्या अ्यंत कठीण पवरस््ितीतही शेतक-याचंे आर्गिक ्िैयध अबावधत 

राखणे.  
4. कृवष क्षते्रासाठीच्या पत पुरिठयात सात्य राखणे.  

2) योजनेची प्रमुख िवैशष्ट्य े: 
1. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कजधदार शेतकऱयानंा अवधसूवचत क्षते्रातील अवधसूवचत 

वपकासंाठी बंधनकारक    
असून वबगर कजधदार शेतकऱयानंा ऐस्च्िक आहे. 

2. खातेदाराचंे व्यवतवरक्त कुळाने अगर ाािेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत ााग घेण्यास 
पात्र आहेत. 

3. या योजनेअंतगधत िा्तिदशी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून 
शेतकऱयािंरील विमा हप््याचा ाार कमी करण्यासाठी शेतकऱयानंी ाराियाचा विमा 
हप्ता हा खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रबी हंगामासाठी 1.5 टक्के ि नगदी वपकासंाठी 5 
टक्के असा मयावदत ठेिण्यात आला आहे. 

4. या योजनेअंतगधत जोवखम्तर सिध वपकासंाठी 70 टक्के असा वनवित करण्यात आला 
आहे. 

5. अवधसुवचत क्षते्रातील अवधसुवचत वपकाचंे उंबरठा उ्पन्न हे मागील 7 िषाचे सरासरी 
उ्पन्न (नैसर्गगक आपत्ती जाहीर झालेली 2 िषे िगळून) गुणील े ्या वपकाचा 
जोवखम्तर विचारात घेिून वनवित केल ेजाईल. 

6. जोखमीच्या बाबी : योजनेअंतगधत जोखमींची व्याप्ती िाढविण्यात आली असून ्यामध्ये 
खालील बाबींचा समािशे करण्यात आला आहे.  

6.1) वपक पेरणीपासून काढणीपयधतच्या कालािधीत नैसर्गगक आग, िीज कोसळणे, 
गारपीट, चक्रीिादळ, पूर,  ाु् खलन, दुष्ट्काळ, पािसातील खंि, वकि ि रोग 
इ्यादी बाबींमुळे वपकाचं्या उ्पन्नात येणारी घट. 

6.2) हिामान घटकाचं्या प्रवतकूल पवरस््िती मुळे वपकाचंी पेरणी ककिा लािणी न 
झाल्यामुळे होणारे नुकसान  

6.3) वपकाचं्या हंगामामध्ये हिामानातील प्रवतकूल पवरस््ितीमुळे वपकाचंे होणारे 
नुकसान  
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6.4) काढणी पिात नुकसान  
6.5) ्िावनक नैसर्गगक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान 

 
3) योजनेत समाविष्ट्ट वपके ि शेतकरी : 

या योजनेअंतगधत अन्नधान्य वपके, गळीतधान्य वपके ि नगदी वपकानंा विमा संरक्षण वमळेल. 
सदर योजना राज्यात शासनाने रबी हंगामासाठी अवधसुवचत केलेल्या महसुल 
मंिळ/मंिळगट ककिा तालुका/तालुकागट ्तरािर खालील 8 अवधसुवचत वपकासंाठी 
राबविण्यात येईल.   

वपक िगधिारी अवधसुवचत वपके 

तृणधान्य ि किधान्य वपके गहू (बागायत ि वजरायत), रबी ज्िारी (बागायत ि वजरायत), 
हरारा, उन्हाळी ाात. 

गळीत धान्य वपके करिई, सुयधफूल, उन्हाळी ाईुमुग. 
नगदी वपके रबी कांदा. 

 
अवधसुवचत क्षते्र तसेच अवधसुवचत वपकाचं ेपवरवशष्ट्ट सोबत जोिले आहे.  

 
अवधसूवचत क्षते्रात, अवधसूवचत वपके घेणारे (कूळाने अगर ाािेपट्टीने शेती करणाऱया 

शेतकऱयासंह ) सिध शेतकरी या योजनेत ााग घेण्यास पात्र आहेत. जे शेतकरी विविध वित्त 
सं्िाकंिून पीक कजध घेतात अशा कजधदार शेतकऱयानंा योजना बंधनकारक असून वबगर 
कजधदार शेतकऱयानंा ऐस्च्िक राहील.   

4) विमा संरवक्षत रक्कम :  
या योजनेअंतगधत राज्यात अवधसुवचत कराियाच्या वपकासंाठी विमा संरवक्षत रक्कम ही 

सन 2016-17 साठी राज्य्तरीय वपक कजध दर वनवित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या 
सवमतीने वनवित केलेल्या मंजुर वपक कजध दरानुसार ठेिण्यात आली आहे. रबी 2016-17 
साठी पीकवनहाय वनवित करण्यात आलेली प्रवत हेक्टरी विमा संरवक्षत रक्कम 
खालीलप्रमाणे. 

अ. क्र वपकाच ेनाि विमा संरक्षीत रक्कम रु./हे. 

1 गहू बागायत  33000/- 

2 गहू वजरायत 30000/- 

3 ज्िारी बागायत 26000/- 
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अ. क्र वपकाच ेनाि विमा संरक्षीत रक्कम रु./हे. 

4 ज्िारी वजरायत 24000/- 

5 हरारा  24000/- 

6 करिई 22000/- 

7 सूयधफूल  22000/- 

8 उन्हाळी ाात 51000/- 

9 उन्हाळी ाईूमूग 36000/- 

10 रबी कांदा   60000/- 

 
5) वपकवनहाय विमा हप्ता दर ि विमा हप्ता अनुदान :  

या योजनेअंतगधत विमा हप्ता दर हा िा्तिदशी दराने आकारला जाणार आहे. तिावप, रबी 
हंगामामध्ये सिध शेतकऱयांनी ाराियाचा प्रवत हेक्टरी विमा हप्ता दर खालीलप्रमाणे आहे.  
 
 

अ.क्र. वपके शेतक-यांनी ाराियाचा  
विमा हप्ता 

1 अन्नधान्य ि गळीत धान्य 
वपके 

विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 1.5 टक्के ककिा 
िा्तिदशी दर यापैकी ज ेकमी असेल ते.  

2 नगदी वपके (कांदा) 
विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के ककिा िा्तिदशी 
दर यापैकी ज ेकमी असेल ते.  

 
 या योजनेअंतगधत वनवित करण्यात आलेला वपक वनहाय प्रवत हेक्टरी विमा हप्ता दर ि 
शेतक-यानंी प्र्यक्षात ाराियाचा विमा हप्ता यामधील फरक हा सिधसाधारण विमा हप्ता 
अनुदान समजण्यात येईल आवण हे अनुदान कें द्र ि राज्य शासनामाफध त समप्रमाणात वदल े
जाईल. विमा कंपनींना देण्यात येणाऱया राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम 
ाारतीय कृवष विमा कंपनीमाफध त अदा करण्यात येईल. 
 मुददा क्र  8 मध्य े दशधविल्याप्रमाणे समुह क्र 1, 2, 3, ि 4 मधील वजल्हावनहाय, 
वपकवनहाय विमा संरवक्षत रक्कम,  विमा हप्ता दर, विमा हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपशील 
प्रपत्र अ-1 ते अ-34 मध्य ेसोबत जोिला आहे.   
 

6) विमा क्षते्र घटक :   
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ही योजना क्षते्र हा घटक (Area Approch) धरुन राबविण्यात येणार असून वपकवनहाय 
अवधसूवचत विमा क्षते्र घटक म्हणजेच मंिळ ककिा मंिळगट आवण तालुका ककिा 
तालुकागट याचंी यादी सोबतचे पवरवशष्ट्टानुसार आहे. +}, }  अशा मवहरुपी कंसाव्दारे 
मंिळगट ककिा तालुकागट विमा क्षते्र घटक दशधवित असून सदरच े पवरवशष्ट्ट या शासन 
वनणधयासोबत जोिले आहे. 

या योजनेअंतगधत पीक उ्पादनाचा अंदाज काढण्यासाठी प्र्येक वपकासाठी घेण्यात 
येणाऱया प्र्तावित विमा क्षते्र घटक ि ्यानुसार वनयोवजत पीक कापणी प्रयोगाची संख्या 
वनधावरत क्षते्रवनहाय पुढीलप्रमाणे असेल.  

अ.क्र. विमा क्षेत्र घटक पीक कापणी 
प्रयोगांची वकमान संख्या 

1 वजल्हा 24 

2 तालुका 16 

3 मंिळ / मंिळगट / वफरका ककिा इतर 
समतुल्य विमा क्षेत्र घटक. 

10 

4 ग्रामपंचायत्तर मुख्य वपकांना 4,  दुय्यम 
वपकांना 8 प्रयोग. 

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत पीक कापणी प्रयोगादं्वारे वमळणारे उ्पन्नाचे अंदाज 
हे अचकू ि वदलेल्या कालमयादेमध्ये प्राप्त करणे कवरता उपग्रहाद्वारे प्राप्त प्रवतमाचं्या 
सहाय्याने पीक कापणी प्रयोग आयोवजत करणे तसेच वपकाचं्या उ्पन्नाच्या अंदाजासाठी 
अ्याधुवनक तंत्रज्ञान उदा. वरमोट सेंकसग टेक्नॉलॉजी (आर.एस.टी.), ड्रोन (Dynamic 
Remotely Operated Navigation Equipment), ्माटधफोन इ. चा िापर करणेबाबत कें द्र 
शासनाने सुवचत केलेले आहे. 

7) विमा संरक्षणाच्या बाबी :  
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत पुढील कारणामुळे म्हणजेच शेतकऱयासं टाळता न 

येण्याजोग्या कारणामुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण वमळेल.  
7.1) वपक पेरणी पासून काढणी पयधन्तच्या कालािधीत वपकाचं्या उ्पादनात येणारी घट 

(Standing Crops) :  
अ) नैसर्गगक आग, िीज कोसळणे.      ब) गारपीट, चक्रीिादळ.  

 क) पूर, ाू् खलन, दुष्ट्काळ, पािसातील खंि    ि) वकि ि रोग इ. 

7.2) पीक पेरणीपुिध / लािणीपुिध नुकसान :  
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 अपूरा पाऊस, हिामानातील इतर घटकाचं्या प्रवतकुल पवरस््ितीमुळे अवधसुवचत मुख्य 
वपकाचंी अवधसुवचत क्षते्रात व्यापक प्रमाणािर पेरणी / लािणी न झालेल्या क्षते्रासाठी (सदरची 
पेरणी / लािणी न झालेले क्षते्र हे सिधसाधारण क्षते्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त असाि)े विमा संरक्षण 
देय राहील. 

7.3) हंगामातील प्रवतकूल पवरस््ितीत झालले े नुकसान (Payment of Claims due to mid 
seasons Adversity)  :  

 हंगामातील प्रवतकूल पवरस््ितीत उदा. पूर, पािसातील खंि, दुष्ट्काळ इ्यादी बाबींमुळे 
शेतक-याचं्या अपेवक्षत उ्पन्नामध्ये उंबरठा उ्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा जा्त घट अपेवक्षत असेल 
तर विमा संरक्षण देय राहील. 

7.4) काढणी पिात नुकसान :   
 चक्रीिादळ, अिळेी पाऊस यामुळे कापणी/काढणी नंतर सुकिणीसाठी शेतात पसरिून 

ठेिलेल्या अवधसुवचत वपकाचे नुकसान झाल्यास ियैस्क्तक ्तरािर पंचनामे करुन नुकसान 
ारपाई वनवित केली जाईल.  
7.5) ्िावनक नैसर्गगक आपत्ती : 

या योजनेअंतगधत पूराचे पाणी शेतात वशरुन वपकाचे झालेले नुकसान, ाू् खलन ि गारपीट या 
्िावनक नैसर्गगक आपत्तीमुळे होणा-या वपकाच्या नुकसानीस नुकसान ारपाई ियैस्क्तक्तरािर 
पंचनामे करुन वनवित करण्यात येणार आहे.  
 युध्द आवण अणूयुध्दाच े दुष्ट्पवरणाम, हेतुपुर्सर केलले्या नुकसानीस ि इतर टाळता 

येण्याजोग्या धोक्यास विमा संरक्षण वमळणार नाही. 
8) योजना कायान्ियीन यंत्रणा :  

राज्यात रबी हंगाम 2016-17 मध्य े सदरची योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनीकिून 
संबंधीत वजल्हा समुहामध्ये राबविण्यात येईल.  

वजल्हा 
समुह क्र 

समाविष्ट्ट वजल्हे विमा कंपनीच ेनाि ि 
पत्ता 

1 उ्मानाबाद, सांगली, बलुिाणा, सातारा, कहगोली, 
अमरािती, िावशम, नावशक, गिवचरोली 
(9 वजल्हे) 
 

नॅशनल इंशुरन्स कंपनी वल.,  
मंिल कायालय, वतसरा 
मजला, ्टवलिंग वसनेमा 
वबल्ल्िग, 65, मझधबान रोि, 
मंुबई - 400 001.  
दूरध्िनी क्र :   
022-22067915  

2 बीि, सोलापरू, नागपरू, जळगाि, ांिारा, र्नावगरी, 
पालघर, रायगि  (8 वजल्हे) 

3 जालना, पराणी, नांदेि, िधा, धुळे, चंद्रपरू, गोंवदया, 
कसधुदुगध 
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(8 वजल्हे) टोल फ्री क्र. 1800 200 
7710 4 अहमदनगर, लातुर, अकोला, औरंगाबाद, यितमाळ, 

पणेु, नंदुरबार, कोल्हापरू, ठाणे 
(9 वजल्हे) 

 
9. योजनेच ेिळेापत्रक :  

कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सुचनानूंसार कजधदार/वबगर कजधदार शेतकऱयानंी बँकेकिे विमा 
प्र्ताि सादर करणे आवण बँकानंी कजधदार/वबगर कजधदार शेतकऱयाचंे प्र्ताि संबंधीत विमा 
कंपनीकिे सादर करणे याबाबतची अंवतम मुदत खालील प्रमाणे वनवित केलेली आहे. 

अ.क्र.ò बाब रबी 
1     वपक कजध मंजूर कालािधी : 

ज्या कजधदार शेतकऱयानंा सदरची 
योजना बंधनकारक आहे. 

1 ऑक्टोबर 2016 ते 31 विसेंबर 2016  

2 कजधदार ि वबगर कजधदार 
शेतकऱयानंी विमा प्र्ताि सादर 
करण्याचा अंवतम वदनाकं.  

31 विसेंबर 2016 (गहु बा., गहु वज., ज्िारी बा., 
ज्िारी वज., हरारा, करिई, सुयधफुल ि कादंा) 
(30 नोव्हेंबर सोलापूर वजल्हयातील रबी 
ज्िारीचे प्र्ताि) उन्हाळी ाात, उन्हाळी ाईुमूग 
वपकासाठी - 31 माचध 2017 

3      बकँाचं्या शाखेने कजधदार ि 
वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी विमा 
घोषणापत्रे (विक्लरेशन) विमा 
कंपनीस ि वजल्हा म. स. बँकेस 
(प्रािवमक कृवष पतसं्िा) सादर 
करण्याचा अंवतम वदनाकं 

गहु बा., गहु वज., ज्िारी बा., ज्िारी वज., हरारा, 
करिई, सुयधफुल ि कांदा - कजधदार शेतकऱयांच्या 
बाबतीत वद 20 जानेिारी, 2017 ि वबगर कजधदार 
शेतकऱयांच्या बाबतीत वद 10 जानेिारी, 2017. 
सोलापरू वजल्हयातील रबी ज्िारीच ेप्र्ताि :  
कजधदार शेतकरी - वद 22 विसेंबर, 2016. 
वबगर कजधदार शेतकरी - वद 9 विसेंबर, 2016. 
उन्हाळी ाात, उन्हाळी ाईुमूग वपकासंाठी : 
कजधदार शेतकरी - वद 21 एवप्रल, 2017 
वबगर कजधदार शेतकरी - वद 11 एवप्रल, 2017 
(कायालयीन कामकाजाच ेवदिस धरुन) 
 

4 विमा कंपनीच्या प्रवतवनधींमाफध त 
विमा योजनेत सहाागी करुन 
घेतलेल्या वबगर कजधदार 

वबगर कजधदार शेतकरी  
(कायालयीन कामकाजाच ेवदिस धरुन 7 वदिस) 
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अ.क्र.ò बाब रबी 
शेतकऱयाचंी विमा घोषणापत्रे 
(विक्लरेशन) विमा कंपनीस 
पाठविण्याचा अंवतम वदनांक 

5 कजधदार ि वबगर कजधदार 
शेतकऱयाचंी विमा घोषणापत्रे 
(विक्लरेशन) वजल्हा मध्यिती 
सहकारी बँक /नोिल बँकेकिून 
संबंधीत विमा कंपनीस 
पाठविण्याचा अंवतम वदनांक. 

गहु बा., गहु वज., ज्िारी बा., ज्िारी वज., हरारा, 
करिई, सुयधफुल ि कांदा :  
कजधदार शेतकरी : वद. 1 फेब्रिुारी, 2017 
वबगर कजधदार शेतकरी : वद. 19 जानेिारी, 2017 

सोलापरू (रबी ज्िारी) : 
कजधदार         : वद. 2 जानेिारी, 2017 
वबगर कजधदार   : वद. 21 विसेंबर, 2016 
उन्हाळी ाात ि उन्हाळी ाईुमुग : 
कजधदार            : वद. 3 मे, 2017 
वबगर कजधदार   : वद. 21 एवप्रल, 2017 
(कायालयीन कामकाजाचे वदिस धरुन) 

6 सरासरी उ्पन्नाची आकिेिारी 
विमा कंपनीस सादर करण्याची 
मुदत  

रबी वपके 31 जुलै 2017 पयधन्त 
उन्हाळी ाात 31 ऑग्ट 2017 पयधन्त 
उन्हाळी ाईुमुग 31 ऑक्टोबर 2017 पयधन्त 

7 नुकसान ारपाई अदा करणे.  सरासरी उ्पन्नाची आकिेिारी प्राप्त 
झाल्यानंतर 3 आठििे. 

 

10. नुकसान ारपाई ठरविण्याची पध्दत :  
10.1 हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उ्पन्नाच्या आधारे नुकसान ारपाई वनवित करणे. 
 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राष्ट्रीय कृवष विमा योजनेतील तरतुदीनुसार नुकसान 

ारपाई वनवित करण्यात येईल. सदरची वनवित होणारी नुकसान ारपाई ही शासनाने वनधावरत 
केलेल्या विमा क्षते्र घटकातील (Insurance Unit) पीक कापणी प्रयोगािरून उपलब्ध झालेल्या 
उ्पादनाच्या सरासरी आकिेिारीिर आधावरत असेल. जर एखाद्या वनधावरत क्षते्रातील विमा 
संरवक्षत वपकाचे ्यािषीचे दर हेक्टरी सरासरी उ्पन्न उंबरठा उ्पन्नापेक्षा कमी आले, तर ्या 
क्षते्रातील सिध विमाधारक शेतकऱयाचंे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल. एका विमा 
घटकातील उंबरठा उ्पन्न ककिा हमी उ्पन्न हे सिध वपकासंाठी मागील 7 िषाचे (नैसर्गगक 
आपत्ती/ दुष्ट्काळ इ. 2 िषध िगळून वकमान 5 िषाचे उ्पन्न) सरासरी उ्पन्न  जोखीम्तर 
असेल. या योजनेअंतगधत सिध वपकासंाठी 70 टक्के समान जोखीम्तर वनवित करण्यात आला 
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आहे. उंबरठा उ्पन्न वनवित करणेसाठी मागील 7 िषातील नैसर्गगक आपत्ती/दुष्ट्काळ इ्यावदची 
2 िषध िगळून वकमान 5 िषाचे वपकाच ेसरासरी उ्पन्न विचारात घेतले जाणार आहे.  

 महसुल ि िन विाागामाफध त सन 2014 ि 2015 ही िषे दुष्ट्काळसदृश्य म्हणनू जाहीर 
करण्यात आली आहेत. रबी हंगाम 2016-17 साठीचे अवधसुवचत क्षते्र ि वपकवनहाय उंबरठा 
उ्पन्न कृवष विाागाच्या www.mahaagri.gov.in या संकेत्िळािर उपलब्ध करुन देण्यात 
आले आहे.   

 
नुकसान ारपाई ठरविण्याचे सूत्र : 

                                उंबरठा उ्पन्न  - चाल ूिषाचे सरासरी उ्पन्न 
   नुकसान ारपाई  = ---------------------------------   X  विमा  संरवक्षत रक्कम (रु. प्रवत हे.) 
                                               उंबरठा उ्पन्न   

जर एखाद्या विमा क्षते्र घटकात वनधावरत केलेल्या संख्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग 
वपकाखालील क्षते्रा अाािी होऊ शकले नाहीत तर संबंवधत विमा कंपन्यानंी राज्य शासनाच्या 
संमतीने शेजारील विमा क्षेत्र घटकाच ेउ्पन्न गृहीत धरून ककिा उच्चतम विमा क्षते्र घटकाच े
उ्पन्न गृहीत धरून वनवित कराि.े 

 

 10.2 हंगामातील प्रवतकुल पवरस््ितीत नुकसान ारपाई वनवित करणे. 
 हंगामातील प्रवतकुल पवरस््ितीत उदा. पूर, पािसातील खंि, दुष्ट्काळ इ. बाबींमुळे 
शेतकऱयाचं्या अपेक्षीत उ्पादनामध्ये उंबरठा उ्पदनाच्या 50 टक्के पेक्षा जा्त घट अपेक्षीत 
असेल तर नुकसान ारपाईच्या प्रमाणात विमा धारक शेतकऱयानंा 25 टक्के मयादेपयिंत आगाऊ 
रक्कम देण्यात येईल.  

 

 अ) सदर नुकसान ारपाईचे वनकष खालीलप्रमाणे :- 
1. जर अवधसुवचत क्षते्रातील अवधसुवचत वपकाचे अपेवक्षत उ्पन्न हे ्या वपकाच्या उंबरठा 

उ्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी असेल तर सिध अवधसुवचत विमा क्षते्र हे सदरच्या मदतीसाठी 
पात्र राहतील. 

2. प्रावतवनधीक सुचकाचं्या आधारे राज्य शासनामाफध त नुकसान ारपाई देण्याबाबत अवधसुचना 
काढण्यात येईल. 

3. अवधसुवचत विमा क्षते्रातील विवशष्ट्ट पीक ककिा वपकांचा गट यानंा मागधदशधक सुचनाचं्या अवधन 
राहुन नुकसान ारपाई देण्याबाबत अवधसुचना काढण्यात येईल. 

http://www.mahaagri.gov.in/
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4. विमा कंपनी ि राज्य शासनाचे अवधकारी याचं्या संयुक्त पहाणीनुसार विमा कंपनीमाफध त 
नुकसानीचे प्रमाण ि दयाियाची नुकसान ारपाई ठरविली जाईल. 

5. राज्य शासनामाफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या शेतकऱयानंी 
विमा हप्ता रक्कम ारली आहे ककिा ्याचं्या खा्यातून विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात 
आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील.  

6. अपेवक्षत नुकसान ारपाई रक्कमेच्या 25 टक्के मयादेपयधन्त नुकसान ारपाईची अगाऊ रक्कम 
देण्यात येणार आहे ि ही मदत अंवतम येणाऱया नुकसान ारपाईतून समायोजीत करण्यात 
येईल.  

7. जर प्रवतकूल पवरस््िती ही सिधसामान्य काढणी िळेेच्या 15 वदिस अगोदर आली तर सदरची 
तरतुद लागू राहणार नाही. 

8. नुकसान ारपाई वनवित करण्यासाठी अवधसुवचत विमा क्षते्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल. 
 ब) प्रावतवनधीक सुचक  : - 

  प्रावतवनधीक सुचक म्हणनू िापरण्यात येणारे सुचक हे पजधन्यमानाची आकिेिारी, इतर 
हिामान घटकाची आकिेिारी, उपग्रहाद्वारे प्राप्त िायावचत्र ि वजल्हा्तरािरील अवधकाऱयानंी 
तयार केलेला पीक पवरस््िती अहिाल, ्िावनक प्रसार माध्यमाचंे अहिाल हे ग्राह्य राहतील.  

 क) नुकसान ारपाई ठरविण्याची पध्दत : -  
1) वजल्हा्तरीय सवनयंत्रण सवमती ही विमा कंपनींचे अवधकारी ि राज्य शासनाचे अवधकारी 

याचंी संयुक्त सवमती ्िापन करणेबाबत कायधिाही करेल. 
2) हिामानाची आकिेिारी (शासनामाफध त अवधसुवचत ्ियंचवलत हिामान कें द्र) / सरासरी 

पजधन्यमानाची आकिेिारी / उपग्रहाद्वारे प्राप्त िायावचत्र तसेच अवधसुवचत विमा घटक 
्तरािरील अपेवक्षत उ्पादनातील घट या आधारे संयुक्त सवमती िरील तरतुदीसाठी 
पात्रता ठरविणेबाबत कायधिाही करेल. 

3) िरील अहिालाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचे अवधकारी ि विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी हे बावधत 
क्षते्राची संयुक्तवर्या पहाणी करुन नुकसानीचे प्रमाण ठरितील.  

4) महलानोवबस नॅशनल क्रॉप फोरका्ट सेंटर, निी वदल्ली या सं्िेच्या सेिा / मावहती ही 
िरील तरतुदीसाठी नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यासाठी उपयोगात घेण्यात येईल.  

5) अवधसुवचत विमा क्षते्रातील बावधत वपकाचे अपेवक्षत नुकसान हे सरासरी उ्पन्नाच्या 50 टक्के 
पेक्षा जा्त असेल तरच िरील तरतुद लागू राहील.  

6) नुकसान ारपाईचे सुत्र : 
  उंबरठा उ्पन्न  - अपेवक्षत उ्पन्न 

नुकसान ारपाई रक्कम रुपये  = --------------------X  विमा  संरवक्षत रक्कम X 25 टक्के  
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                            उंबरठा उ्पन्न  
 
ि) नुकसान ारपाई वनविती ि अहिाल सादर करण्याची कालमयादा : -  

1) प्रवतकुल हिामान पवरस््ितीपासून 7 वदिसाचं्या आत राज्य शासनामाफध त नुकसान 
ारपाईची पात्रता ि बावधत विमा क्षते्राच्या तपशीलासहीत सुचना काढण्यात येईल.  

2) प्रवतकुल हिामान पवरस््ितीपासून 15 वदिसाचं्या आत बावधत विमा क्षते्राच्या 
नुकसानीचा अहिाल संयुक्त सवमतीमाफध त पुणध करण्यात येईल.  

इ) अटी :- 
1) सदर तरतुदीच्या पात्रतेसाठी याबाबतच्या अवधसुचनेअगोदर शेतकऱयानंा कजध मंजूर 

होणे / वितरीत होणे एिढाच पात्रता वनकष नसुन शेतकऱयानंी विमा हप्ता ारुन 
योजनेत सहााग घेणे आिश्यक आहे.  

2) शासनामाफध त विमा हप्ता अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपनीमाफध त सदरच्या 
तरतुदीची नुकसान ारपाई देण्यात येईल.  

3) राज्य शासनामाफध त नुकसानीचा अहिाल ि अवधसुचना जाहीर झाल्यानंतर 1 
मवहन्याच्या आत िरील तरतुदीनुसार पात्र ठरलेल्या शेतकऱयानंा विमा कंपनीमाफध त 
नुकसान ारपाई देण्यात येईल. 

4) ही नुकसान ारपाई अंतीम येणाऱया नुकसान ारपाई रक्कमेतून समायोवजत करण्यात 
येईल. 
 

10.3 प्रवतकूल हिामान घटकामुळे उगिण न झालले ेक्षते्र. 
 

वपक पेरणी / लािणीपुिध नुकसान ारपाई वनवित करणे : -  
     अपुरे पजधन्यमान ककिा हिामान घटकाच्या प्रवतकूल पवरस््ितीमुळे अवधसुवचत मुख्य वपकाची 
अवधसुवचत विमा क्षते्र घटकातील पेरणी क्षते्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त क्षते्रािर उगिण न झाल्यास 
ककिा 75 टक्के पेक्षा जा्त क्षते्रािर पेरणी / लािणी न झाल्यास सदरची तरतूद लागू होईल. 

अवधसुवचत क्षते्रामध्ये अपूरे पजधन्यमान ककिा प्रवतकुल पवरस््ितीमुळे अवधसुवचत मुख्य वपकाचे 
पेरणी क्षते्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त क्षते्र बावधत झाल्यामुळे पीक पुणधत: नष्ट्ट होणे ककिा शेतकरी 
पेरणी / लािणी करण्याच्या पवरस््ितीत नसणे अशािळेी ही तरतुद लागू राहील. 

 सदर नुकसान ारपाईसाठी पुढील पुिधअट असेल. 
योजनेची अवधसुचना ही सिधसामान्य पेरणीिळेेच्या अगोदर जाहीर करण्यात यािी 

तसेच बँकामंाफध त विमा संरक्षीत क्षते्राची मावहती विमा कंपनीस देण्यात यािी.  
अ) सदर जोखमी अतंगधत नुकसान ारपाईचे वनकष खालीलप्रमाणे राहतील.  
1) राज्य शासनामाफध त अवधसुवचत विमा क्षते्र ि वपकवनहाय सरासरी पेरणी क्षते्र याबाबतची 

अवधसुचना हंगामाच्या सुरिातीला 15 वदिसामंध्ये काढण्यात येईल.  



शासन वनणधय क्रमांकः प्रपीवियो-2016/प्र.क्र.208 /11-अ े

 

पषृ्ठ 177 पैकी 12  
  

2) पेरणी क्षते्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त क्षते्रािर पेरणी / लािणी होऊ न शकलेले अवधसुवचत 
विमा क्षते्र घटक नुकसान ारपाईस पात्र राहतील. 

3) प्रावतवनधीक सुचकाचं्या आधारे राज्य शासनामाफध त सदर तरतुदीसाठी अवधसुचना जाहीर 
करण्यात येईल.  

4) राज्य शासनामाफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या 
शेतकऱयानंी विमा हप्ता रक्कम ारली आहे ककिा ्याचं्या खा्यातून विमा हप्ता रक्कम िजा 
करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील.  

5) नुकसान ारपाई वनवित करण्यासाठी अवधसुवचत विमा क्षते्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल.  
 
ब)  प्रावतवनधीक सुचक  : - 
  प्रावतवनधीक सुचक म्हणनू िापरण्यात येणारे सुचक हे पजधन्यमानाची आकिेिारी, इतर 
हिामान घटक आकिेिारी, उपग्रहाद्वारे प्राप्त िायावचत्र ि वजल्हा्तरािरील पीक पवरस््िती 
अहिाल ्िावनक प्रसार माध्यमाचे अहिाल, राज्य शासनाने प्र्तुत केलेला पेरणी अहिाल  हे 
ग्राह्य राहतील. 
 

क) नुकसान ठरविण्याची पध्दती.  
1) राज्य शासनामाफध त बाधीत अवधसुवचत विमा क्षते्राची पेरणी / लािणी न झालेल्या क्षते्राची 

अंदावजत टक्केिारी वनवित करण्यात येईल.   
2) सदरची नुकसान ारपाई ही विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 25 टक्के पयिंत मयावदत देय राहील 

ि सदर क्षते्राचे विमा संरक्षण संपुष्ट्टात येईल. 
 

ि) अटी 
1) सदर विमा संरक्षणाची बाब ही फक्त कापूस, सोयाबीन, ाात ि तूर या मुख्य वपकानंा लागू 

राहील. 
2) राज्य शासनामाफध त बावधत क्षते्राचा अहिाल ि अवधसुचना जाहीर झाल्यानंतर 30 

वदिसाच्या आत विमा कंपनीमाफध त नुकसान ारपाई देण्यात येईल.  
3) सदर जोखमी अंतगधत बावधत अवधसुवचत क्षते्रातील अवधसुवचत वपकाला नुकसान ारपाई 

देय झाल्यानंतर सदर वपकासाठी विमा संरक्षण संपुष्ट्टात येईल ि सदरच ेअवधसुवचत क्षते्र / 
पीक हे हंगामाच्या शेिटी उ्पन्नाच्या आधारे वनवित करण्यात येणाऱया नुकसान 
ारपाईसाठी पात्र राहणार नाही.  

4) सदरची तरतुद लागू केल्यानंतर बावधत अवधसुवचत क्षते्र / वपकासाठी शेतकऱयाचंा निीन 
विमा सहााग करुन घेतला जाणार नाही.  

5) सदर तरतुद लागू झाल्यानंतर बावधत अवधसुवचत क्षते्र/वपकासाठी सिध शेतकऱयानंा लागू 
राहील. 
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6) राज्य शासनामाफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर विमा हप्ता न 
ारलेल्या / ्याचं्या खा्यातून विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात आली नाही अस े
कजधदार शेतकरी नुकसान ारपाईस पात्र राहणार नाहीत. 

 

10.4 काढणी पिात नुकसान ारपाई वनवित करणे.  
अवधसुवचत क्षते्रातील शेतात कापणी करुन िाळिणीसाठी पिलेल्या अवधसुवचत वपकास 

कापणी पासून जा्तीत जा्त 2 आठिियापंयिंन्त (14 वदिस) चक्रीिादळ / अिकाळी 
पािसापासून नुकसान झाल्यास ियैस्क्तक ्तरािर पंचनामे करुन नुकसान ारपाई देण्यात 
येईल.  
अ) सदर जोवखमेअतंगधत नुकसान ारपाईचे वनकष खालीलप्रमाणे.  

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

2) शेतात कापणी काढणीनंतर सुकिणीसाठी पसरिून ठेिलेल्या वपकाच ेजा्तीत जा्त 
14 वदिसापंयिंन्त चक्रीिादळ / अिकाळी पािसापासून नुकसान झाल्यास सदरची 
तरतूद लागू राहील.  

ब) प्रावतवनधीक सुचक : 
प्रावतवनधीक सुचक म्हणनू ्िावनक प्रसार माध्यमांचे अहिाल ककिा कृवष / महसूल 

विाागाने तयार केलेला अहिाल आवण इतर पुराि.े  
क) नुकसान ठरविण्याची पध्दती : 
 नुकसानीचा अहिाल सादर करण्याची पध्दती आवण िळेापत्रक : 

1) विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱयानंी सिनंेबर नुसार बाधीत पीक ि बाधीत क्षते्राबाबत 
घटना घिल्यापासून 48 तासाचं्या आत संबंवधत विमा कंपनीला कळविणे आिश्यक 
राहील.  

2) पुढील 48 तासामंध्ये विमा हप्ता ारल्याचा पुरािा शेतकरी / बँकेने सादर करणे 
आिश्यक राहील. 
 

पीक नुकसानीची मावहती कळविण्याची पध्दत :  
योजनेत सहाागी झालेल्या शेतकऱयानंी घटना घिल्यापासून 48 तासाचं्या आत 

याबाबतची सुचना विमा कंपनी, संबंधीत बँक, कृवष / महसूल विााग ककिा टोल फ्री नंबर द्वारे 
देण्यात यािी. सिधप्रिम कें द्रीय टोल फ्री क्रमाकंाचा िापर करण्यात यािा. कें द्रीय टोल फ्री 
क्रमाकं उपलब्ध न झाल्यास सदर आपत्तीची मावहती बँक / कृवष ि महसूल विााग यानंा दयािी 
तसेच सदर मावहती विमा कंपनीस ता्काळ देण्यात यािी, बँकेमाफध त विमा संरवक्षत बाबी जसे - 
पीक, विमा संरवक्षत रक्कम, ारलेला विमा हप्ता ि ्याचा वदनाकं या बाबी तपासून संबंधीत 
विमा कंपनीस पाठविल्या जातील. 
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नुकसान ारपाई वनवित करणेसाठी सादर कराियाची आिश्यक कागदपत्र े:   
शेतकऱयाने नुकसान ारपाईचा दािा दाखल करण्यासाठी विवहत नमुन्यातील अजध 

आिश्यक ्या कागदपत्रासह (7/12, वपकाची नोंद असलेला विमा हप्ता ारल्याचा पुरािा इ.) 
विमा कंपनीस सादर करणे आिश्यक आहे. शेतकरी पवरपुणध मावहतीसह विवहत नमुन्यातील 
अजध सादर करू न शकल्यास उपलब्ध मावहतीच्या आधारे अजध सादर करू शकतो, परंत ु
अजातील उिधरीत मावहती 7 वदिसाचं्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आिश्यक राहील.  
 

ि) नुकसान वनविती ि अहिाल सादर करण्याची कालमयादा. 
 
1) विमा कंपनीने मावहती प्राप्त झाल्यापासून 48 तासाचं्या आत नुकसानीचे मुल्याकंन वनवित 

करण्यासाठी पयधिके्षकाची वनयुक्ती करािी. 
2) पुढील 10 वदिसाचं्या आतमध्ये नुकसानीचा अहिाल तयार करण्यात यािा. 
3) नुकसानीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 30 वदिसाचं्या आत नुकसान ारपाई देण्यात यािी.  
4) जर अवधसुवचत वपकाच ेबाधीत क्षते्र हे विमा संरक्षीत क्षते्राच्या 25 टक्के पेक्षा जा्त असेल तर 

अवधसुवचत क्षते्रातील सिध पात्र शेतकरी हे काढणीपिात नुकसान ारपाई वमळण्यास पात्र 
राहतील. विमा कंपनीमाफध त सॅम्पल सिचे्या आधारे (संयुक्त सवमतीने तयार केलेल्या) 
नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यात येईल.  

5) जर हंगामाच्या शेिटी प्राप्त होणाऱया सरासरी उ्पन्नाच्या आधारे वनवित होणारी नुकसान 
ारपाई (पीक कापणी प्रयोगािर आधावरत) ही जर काढणीपिात नुकसान ारपाई या अंतगधत 
वमळालेल्या नुकसान ारपाई पेक्षा जा्त असेल तर नुकसान ारपाई मधील फरक शेतकऱयानंा 
अदा करण्यात येईल. परंतु जर काढणीपिात नुकसान ारपाई या बाबी अंतगधत वमळालेली 
नुकसान ारपाई ही जर जा्त असेल तर फरकाची रक्कम शेतकऱयाकंिून िसुल करण्यात 
येणार नाही.  
 

इ) अटी : 
1) राज्य शासनामाफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या शेतकऱयानंी 

विमा हप्ता रक्कम ारली आहे ककिा ्याचं्या खा्यातून विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात 
आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील.  

2) जर बाधीत क्षते्र हे अवधसुवचत विमा क्षते्राच्या 25 टक्के पयधन्त असेल तर ियैस्क्तक ्तरािर पात्र 
शेतकऱयाचंे नुकसान ठरविण्यात येईल.  

3) शासनामाफध त विमा हप्ता अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपनीमाफध त सदरच्या तरतुदीची 
नुकसान ारपाई देण्यात येईल.  

4) नुकसानीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 30 वदिसाचं्या आत विमा कंपनी नुकसान ारपाई अदा 
करेल. 
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5) हंगामाच्या शेिटी प्राप्त होणाऱया सरासरी उ्पन्नाच्या आधारे वनवित होणारी नुकसान ारपाई ही 
जर या तरतुदी अंतगधत वमळालेल्या नुकसान ारपाईपेक्षा जा्त असेल तर हंगामाच्या शेिटी 
फरकाची रक्कम अदा करण्यात येईल.  

6) काढणी पिात नुकसानीच्या घटनेनंतर जर शेतकऱयाचंा सहााग ककिा विमा हप्ता िजा करुन 
घेण्यात आला असेल तर असे शेतकरी आर्गिक मदतीस पात्र राहणार नाहीत.  

10.5 ्िावनक आपत्ती  
या तरतुदी अंतगधत पुराचे पाणी शेतात वशरुन वपकाचे झालेले नुकसान, गारपीट, ाू् खलन या 

्िावनक नैसर्गगक आपत्तीमुळे होणाऱया नुकसानीस ियैस्क्तक ्तरािर पंचनामे करुन नुकसान ारपाई 
देण्यात येईल.  

सदर जोखमीअंतगधत नुकसान ारपाईचे वनकष खालीलप्रमाणे राहतील. 
1. अवधसुवचत विमा क्षते्रात अवधसुवचत वपक घेणाऱया सिध शेतकऱयासंाठी सदर तरतुद ियैस्क्तक 

्तरािर लागु राहील.  
2. जा्तीत जा्त दावय्ि हे बावधत वपकाच्या क्षते्राच्या विमा संरक्षीत रक्कमेएिढे राहील. 
3. राज्य शासनामाफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या शेतकऱयानंी विमा 

हप्ता रक्कम ारली आहे ककिा ्याचं्या खा्यातून विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात आली आहे 
असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील.  

4. या बाबीअंतगधत जोखमीचा धोका घिेपयधन्त वपकाच्या लागििीसाठी झालेल्या वनविष्ट्ठा खचाच्या 
प्रमाणात नुकसान ारपाई विमा संरवक्षत रक्कमेच्या अवधन राहून देण्यात यईेल. जर हंगामाच्या 
अखेरीस पीक कापणी प्रयोगाच्या उपलब्ध मावहतीच्या आधारे वनवित होणारी नुकसान ारपाई ही 
्िावनक नुकसान ारपाईपेक्षा जा्त असेल तर दोन्हीमध्ये जा्त होणारी नुकसान ारपाईची रक्कम 
शेतकऱयाला देय राहील.   

5. जर अवधसुवचत वपकाच े बाधीत क्षते्र हे विमा संरक्षीत क्षते्राच्या 25 टक्के पेक्षा जा्त असेल तर 
अवधसुवचत क्षते्रातील सिध पात्र शेतकरी हे काढणीपिात नुकसान ारपाई वमळण्यास पात्र राहतील. 
विमा कंपनीमाफध त नमुना सव्हेक्षणाच्या आधारे (संयुक्त सवमतीने तयार केलेल्या) नुकसानीचे प्रमाण 
ठरविण्यात येईल.  
 

ब) प्रवतवनधीक सुचक : 
प्रावतवनधीक सुचक म्हणनू ्िावनक प्रसार माध्यमाचंे अहिाल ककिा कृवष / महसूल विाागाने 

तयार केलेला अहिाल आवण इतर पुराि.े   
 

नुकसान ठरविण्याची पध्दती : 
1. विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱयानंी सिनंेबर नुसार बाधीत पीक ि बाधीत क्षते्राबाबत घटना 

घिल्यापासून 48 तासाचं्या आत संबंधीत विमा कंपनीला कळविणे आिश्यक राहील.  
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2. पुढील 48 तासांमध्ये विमा हप्ता ारल्याचा पुरािा शेतकरी / बँकेने सादर करािा. 
3. एन. आर. एस. सी. मोबाईल ॲपद्वारे ्िावनक आपत्तींमुळे नुकसानग्र्त क्षते्राचे िायावचत्र ्याच्या 

अक्षाशं ि रेखाशंा सवहत घेऊन मावहती वदली जाऊ शकते.  
 
पीक नुकसानीची मावहती कळविण्याची पध्दत :  
योजनेत सहाागी शेतकऱयानंी घटना घिल्यापासून 48 तासाचं्या आत याबाबतची सुचना विमा 

कंपनी, संबंधीत बँक, कृवष / महसूल विााग ककिा टोल फ्री नंबर द्वार देण्यात यािी. सिधप्रिम कें द्रीय 
टोल फ्री क्रमाकंाचा िापर करण्यात यािा. कें द्रीय टोल फ्री क्रमाकं उपलब्ध न झाल्यास सदर आपत्तीची 
मावहती बँक / कृवष ि महसूल विााग यानंा दयािी तसेच सदर मावहती विमा कंपनीस ता्काळ देण्यात 
यािी, बँकेमाफध त विमा संरक्षीत बाबी जसे - पीक, विमा संरवक्षत रक्कम, ारलेला विमा हप्ता ि ्याचा 
वदनाकं या बाबी तपासून विमा कंपनीस पाठविल्या जातील. 

 
नुकसान ारपाई वनवित करणेसाठी सादर कराियाची आिश्यक कागदपत्रे :  शेतकऱयाने 

नुकसान ारपाईचा दािा दाखल करण्यासाठी विवहत नमुन्यातील अजध आिश्यक ्या कागदपत्रासह 
(7/12, वपकाची नोंद असलेला विमा हप्ता ारल्याचा पुरािा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आिश्यक 
आहे. शेतकरी पवरपुणध मावहतीसह विवहत नमुन्यातील अजध सादर करू न शकल्यास उपलब्ध 
मावहतीच्या आधारे अजध सादर करू शकतो, परंतु अजातील उिधरीत मावहती 7 वदिसाचं्या आत विमा 
कंपनीस सादर करणे आिश्यक राहील. पीक नुकसानीचा पुरािा म्हणनू संगणक प्रणालीद्वारे घेतलेली 
िायावचत्रे देता येतील.  

 
नुकसान वनविती ि अहिाल सादर करण्याची कालमयादा. 

1. विमा कंपनीने मावहती प्राप्त झाल्यापासून 48 तासाचं्या आत नुकसानीचे मुल्याकंन वनवित 
करण्यासाठी पयधिके्षकाची वनयुक्ती करािी. 

2. पुढील 10 वदिसाचं्या आतमध्ये नुकसानीचा अहिाल तयार करण्यात यािा. 
3. नुकसानीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 30 वदिसाचं्या आत नुकसान ारपाई देण्यात यािी.  
4. जा्तीत जा्त दावयत्त्ि हे बाधीत क्षते्राच्या विमा संरक्षीत रक्कमेएिढे रावहल.  
 

 
अटी : 

1) राज्य शासनामाफध त जाहीर केल्या जाणाऱया नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या शेतकऱयानंी 
विमा हप्ता रक्कम ारली आहे ककिा ्याचं्या खा्यातून विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात 
आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील.  
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2) जर बाधीत क्षते्र हे अवधसुवचत विमा क्षते्राच्या 25 टक्के पयधन्त असेल तर ियैस्क्तक ्तरािर पात्र 
शेतकऱयाचंे नुकसान ठरविण्यात येईल.  

3) शासनामाफध त विमा हप्ता अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपनीमाफध त सदरच्या तरतुदीची 
नुकसान ारपाई देण्यात यईेल.  

4) नुकसानीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर 30 वदिसाचं्या आत विमा कंपनी नुकसान ारपाई अदा 
करेल. 

5) हंगामाच्या शेिटी प्राप्त होणाऱया सरासरी उ्पन्नाच्या आधारे वनवित होणारी नुकसान ारपाई ही 
जर या तरतुदी अंतगधत वमळालेल्या नुकसान ारपाईपेक्षा जा्त असेल तर हंगामाच्या शेिटी 
फरकाची रक्कम अदा करण्यात येईल.  

6) ्िावनक आपत्तीच्या घटनेनंतर जर शेतकऱयाचंा सहााग ककिा विमा हप्ता िजा करुन घेण्यात 
आला असेल तर असे शेतकरी आर्गिक मदतीस पात्र राहणार नाहीत.  

7) या तरतुदी अंतगधत मावहती प्राप्त झाल्यानंतर बँक शेतकऱयाचंा विमा हप्ता शेतकऱयाचं्या 
यादीसह विमा कंपनीला अगोदर पाठविला नसेल तर 7 वदिसाचं्या आत पाठिले.  
राज्यात महसुल मंिळ्तरािर राज्य शासनामाफध त बसविण्यात आलले्या पजधन्यमापकामंधील 

पजधन्यमानाच्या नोदींचा िापर हंगामातील प्रवतकुल पवरस््ितीत नुकसान ारपाई वनवित करणे ि 
काढणी पिात नुकसान ारपाई वनविती कवरता करण्यात येईल. 
जोखीमीच्या बाबींकवरता लागू महत्त्िाच्या अटी ि शती :  
1. विमा कंपनीला विमा हप्ता हा बकँ / वित्तीय सं्िा ककिा सरळ प्राप्त होईल. जर उपरोल्लेखीत 

सं्िाचं्या हलगजीपणामुळे विमा हप्ता विमा कंपनीस िळेेत प्राप्त झाला नाही तर सदर विमा 
प्र्तािाचं्या बाबतीत देय असणाऱया नुकसान ारपाईचे दावय्ि हे संबंधीत बकँ / वित्तीय सं्िा 
याचंेिर राहील.  

2. बँक ककिा वित्तीय सं्िेमाफध त कजधदार शेतकऱयाचं्या विमा प्र्तािाच्या बाबतीत जर काही चकुीची 
मावहती पुरविण्यात आल्यास अशा प्र्तािाचं्या बाबतीत नुकसान ारपाईचे दावयत्त्ि संबंधीत बकँ / 
वित्तीय सं्िेचे राहील.  

3. केिळ पीक कजाची मंजूरी / वितरण ि विमा प्र्ताि सादर करणे ि शेतकरी / बँकेकिून विमा 
हप््याचा ारणा, वशिाय पीक उगविण्याचा उदे्दश ्पष्ट्ट झाल्याखेरीज विमा कंपनीकिून 
जोवखमीची स््िकृती वदली जाणार नाही.  

4. लागिि क्षते्रातील तफाितीबाबत : योजनेच्या मागील कालािधीमध्ये असे वनदशधनास आले आहे 
की, काही वठकाणी विमा संरक्षीत क्षते्र हे पेरणी क्षते्रापेक्षा जा्त असते ि जा्तीचे विमा संरक्षण 
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घेण्यात येते. हे टाळण्यासाठी ाागधारकानंी ावुम अवालेख द्तािजे, बँक द्तािजे, महसुल 
द्तािजे आवण कजध प्र्ताि याचं्या अनुषंगाने योग्य ती कायधिाही करािी. सद्यस््ितीत, ावुम 
अवालेख द्तािजेाचंे सिध पातळीिर संगणकीकृत द्तािजे उपलब्ध नसून प्र्येकाचे ियैस्क्तक 
्तरािर शेताची पाहणी करणे वजकीरीचे आहे. म्हणनू सदर प्रकरणी खालील पध्दती 
अिलंवबण्यात येईल.  
अ. जर विमा संरक्षीत क्षेत्र हे पेरणी क्षते्रापेक्षा जा्त झाले तर अशा पवरस््ितीत विमा संरक्षीत 

क्षते्राची मागील 3 िषांची महसुल यंत्रणेकिून प्राप्त सरासरी पेरणी क्षते्राशी तुलना करुन 
आलेला फरक जा्तीचा म्हणनु गृवहत धरण्यात येईल. 

ब. विमा संरक्षीत रक्कम ही मागील 3 िषांच्या पेरणी क्षते्राच्या सरासरीच्या प्रमाणात कमी केली 
जाईल.  

क. नुकसान ारपाई ही कमी केलेल्या विमा संरक्षीत रक्कमेिर वनवित केली जाईल.  
ि. कमी झालेल्या विमा संरक्षीत रक्कमेचा विमा हप्ता (शेतकरी वह्सा, राज्य वह्सा ि कें द्र 

वह्सा) हा कें द्र शासनाला परत करण्यात येईल ि सदरची रक्कम ही तंत्रज्ञानात सुधारणा / 
संशोधन इ. साठी िापरण्यात येईल. 

11. नुकसान ारपाईचे दावयत्त्ि :  
 योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान ारपाईचे दावय्ि संबंधीत विमा कंपनीिर राहणार 

आहे. या योजनेअंतगधत एकुण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 3.5 पट ककिा एकुण विमा संरक्षीत 
रक्कमेच्या 35 टक्के यापैकी जी रक्कम जा्त असेल तेिढी नुकसान ारपाई ही संबंधीत विमा 
कंपनीमाफध त वदली जाईल. ्यापेक्षा जा्त येणारी नुकसान ारपाई रक्कम ही कें द्र ि राज्य 
शासनामाफध त 50:50 म्हणजेच समप्रमाणात वदली जाईल.  

 
12. शेतकऱयानंा नुकसान ारपाई अदा करण्याची पध्दती :  
1. नुकसान ारपाई अदा करण्यापूिी कें द्र / राज्य शासनाकिून ्या हंगामासाठी विमा हप्ता अनुदान 

संबंधीत विमा कंपनीस प्राप्त होणे आिश्यक आहे.  
2. हंगामाच्या शेिटी नुकसान ारपाई वनवित करण्याच्या तरतुदीमध्ये राज्य शासनाकिून विवहत 

िळेापत्रकानुसार उ्पन्नाची आकिेिारी प्राप्त झाल्यानंतर बँक / विमा प्रवतवनधी याचंे किून प्राप्त 
झालेल्या विमा प्र्तािानुसार अवधसुवचत क्षते्रातील अवधसुवचत वपकाचंी नुकसान ारपाई विमा 
कंपनीच्या सक्षम प्रावधकाऱयाकिून वनवित करण्यात येईल.  

3. वित्तीय सं्िेमाफध त योजनेमध्ये ााग घेतलेल्या शेतकऱयाचंी नुकसान ारपाई इलेक्रॉवनक वनधी 
ह्तातंर पध्दतीद्वारा संबधंीत बँक / वित्तीय सं्िाकंिे िगध केली जाईल ि तद्नंतर वलखीत 
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्िरुपात नुकसान ारपाईची वि्तृत मावहती विमा कंपनीमाफध त वदली जाईल. नुकसान ारपाईची 
रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर बँक / वित्तीय सं्िा नुकसान ारपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱयाचं्या 
खा्यािर एक आठिियाच्या आत नुकसान ारपाई जमा करेल ि ्याबाबतचे प्रमाणपत्र विमा 
कंपनीस सादर करेल. तसेच बँकेमाफध त सुचना फलकािर ि विमा संकेत्िळािर ही मावहती 
प्रवसध्द करणे आिश्यक राहील.  

4. जर शेतकऱयानंी विमा प्रवतवनधींच्या माफध त विमा योजनेत सहााग घेतला असेल तर नुकसान 
ारपाईची रक्कम िेट शेतकऱयाचं्या खा्यािर विमा कंपनीमाफध त जमा करण्यात येईल ि ्याबाबत 
्यानंा सुवचत करण्यात येईल तसेच अशा शेतकऱयांची मावहती ही विमा संकेत्िळािर प्रवसध्द 
करणे आिश्यक राहील.  

5. हिामान घटकाच्या प्रवतकुल पवरस््ितीमुळे पेरणी / लािणी न झाल्यास होणारे नुकसान, ्िावनक 
नैसर्गगक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान ककिा काढणी पिात होणारे नुकसान या बाबींअतगधत वनवित 
होणारी नुकसान ारपाई सुध्दा िर नमुद केल्याप्रमाणेच शेतकऱयानंा अदा करण्यात येईल.  

6. विमा योजनेत सहाागी शेतकरी ि इतर ाागधारकाचं्या तक्रारींचे वनिारण विमा कंपनीने 
विनाविलंब करणे आिश्यक राहील.  

7. आक्षपेातील नुकसान ारपाईचे दाि े नुकसान ारपाई अदा केल्यापासून 3 मवहन्याचं्या आत राज्य 
शासनामाफध त कें द्र शासनाच्या कृवष, सहकार ि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वनदशधनास आणुन 
देण्यात येतील ि कें द्र शासनाने याबाबत घेतलेला वनणधय राज्य शासन / विमा कंपनी / वित्तीय 
सं्िा / शेतकरी यानंा बंधनकारक राहील.  
 

13. राज्य्तरीय सवमती : 

  योजनेचे राज्य्तरीय संवनयंत्रण मुख्य सवचि याचंे अध्यक्षतेखाली ्िापन करण्यात आलेल्या 
राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय सवमतीतफे (SLCCCI) करण्यात येईल. या सवमतीची रचना ि काय े
पुढीलप्रमाणे असतील.  

1. मुख्य सवचि       : अध्यक्ष 

2. अपर मुख्य सवचि (कृवष)     : सद्य 

3. अपर मुख्य सवचि (वित्त)     : सद्य 

4. अपर मुख्य सवचि (वनयोजन)    : सद्य  

5. प्रधान सवचि (सहकार)      : सद्य 

6. प्रधान सवचि (महसुल)      : सद्य 
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7. आयुक्त (कृवष), महाराष्ट्र राज्य     : सद्य 

8. सहकार आयुक्त ि वनबंधक, महाराष्ट्र राज्य   : सद्य 

9. विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी     : सद्य 

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

11. वरझिध बँक ऑफ इंवियाचे प्रवतवनधी    : सद्य 

12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच ेप्रवतवनधी    : सद्य 

13. नाबािध च ेप्रवतवनधी      : सद्य 

14. उपसवचि (कृवष) महाराष्ट्र शासन    : सद्य सवचि 

राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय सवमतीची काये :  

1. योजनेच्या अंमलबजािणीिर देखरेख ठेिणे.  

2.  पीक उ्पादनाची उपलब्ध आकिेिारी, वपकाखालील क्षते्र आवण विवहत संख्येप्रमाणे 
पीक कापणी प्रयोग घेणेसाठी असलेली क्षमता विचारात घेऊन प्र्येक हंगामाच्या िळेी 
अवधसुवचत कराियाची क्षते्रे आवण वपके, वजल्हा समुह वनवित करणे, जोखीम्तर वनवित 
करणे, विमा संरक्षीत रक्कम वनवित करणे, कायान्ियीन यंत्रणेची वनिि करणेबाबत कायधिाही 
करणे इ. बाबत वनणधय घेणे.  

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

योजनेचे सवनयंत्रण 
राज्य्तरािर योजनेचे सवनयंत्रण राज्य्तरीय पीक विमा योजना समन्िय सवमतीमाफध त 

करण्यात येईल. योजनेचा लाा जा्तीत जा्त शेतकऱयानंा होण्याच्या दृस्ष्ट्टने सवमतीमाफध त 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना केल्या जातील.  
अ) संबंवधत बँकेमाफध त योजनेत सहाागी होणाऱया कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी मावहती 

्ितंत्रपणे संकवलत केली जाईल. उदा. शेतकऱयाचे संपूणध नाि, बँक खाते क्रमाकं, गािाचे 
नाि, शेतकऱयाचंी िगधिारी (अल्प ि अ्यल्प ाधूारक शेतकरी/अनुसुवचत जाती ि जमाती / 
स्त्री, पुरुष), विमा संरवक्षत क्षते्र, वपकाचंा तपशील, विमा संरवक्षत रक्कम, जमा विमा हप्ता, विमा 
हप्ता अनुदान इ्यादी तपशील बँकेमाफध त संकवलत करून विवहत मुदतीमध्ये विमा प्र्ताि ि 
विमा हप्ता रक्कम संबंवधत विमा कंपनीस सॉफ्ट् ि हािध कॉपी मध्ये सादर केली जाईल. राज्य 
शासनामाफध त पीक कापणी प्रयोगाचा सवि्तर तपशील संबंवधत विमा कंपनीस विवहत 
कालािधीत सादर केला जाईल. 
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ब) संबंवधत विमा कंपनीकिून नुकसान ारपाईची रक्कम बँकेस प्राप्त झाल्यानंतर एक 
आठिियाच्या आत लााािी शेतकऱयाचं्या खा्यािर जमा केली जाईल. बँकेमाफध त िाटप 
करण्यात आलेल्या नुकसान ारपाईचा शेतकरी वनहाय तपशील सुचना फलकािर प्रवसध्द 
केला जाईल. बँकेकिून पंधरा वदिसाचं्या आत उपयोवगता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) 
विमा कंपनीस सादर केल ेजाईल.  

क) योजनेअंतगधत लााािी शेतकऱयाचंी बँक वनहाय ि अवधसुवचत क्षते्र वनहाय यादी विमा 
कंपनीमाफध त पीक विमा पोटधलिर ि विमा कंपनीच्या संकेत्िळािर प्रवसध्द केली जाईल. 
याबाबत शेतकऱयाचं्या तक्रारीचे वनिारण करण्याबाबत सुध्दा विमा कंपनीमाफध त कायधिाही 
करण्यात येईल.  

ि) योजनेतील 5 टक्के लााािी शेतकऱयाचंी तपासणी विमा कंपनीच्या क्षवेत्रय / ्िावनक 
कायालयामाफध त केली जाईल ि याचा ्ितंत्र अहिाल राज्य्तरीय ि वजल्हा ्तरीय समन्िय 
सवमतीस पाठविला जाईल. 

इ) विमा कंपनीकिून तपासण्यात आलेल्या लााािीपैकी 10 टक्के लााार्थ्याचीं तपासणी 
वजल्हा्तरीय समन्िय सवमतीमाफध त केली जाईल ि याचा अहिाल राज्य शासनास पाठविला 
जाईल. 

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

14. वजल्हा्तरीय सवमती. 
प्र्येक हंगामाच्या िळेी कृवष विाागातफे राज्यातील कृवष विषयक पवरस््ितीचे सुक्ष्म वनवरक्षण ि 

संवनयंत्रण करण्यात येईल. यासाठी वजल्हा्तरािर वजल्हावधका-याचं्या अध्यक्षतेखाली एक 
वजल्हा्तरीय समन्िय सवमती असेल सदर सवमतीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल.   
 

1. वजल्हावधकारी      :  अध्यक्ष 

2. सरव्यि्िापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बँक  :  सद्य 

3. व्यि्िापक, अग्रणी बँक     :  सद्य 

4. कृवष विकास अवधकारी वजल्हा पवरषद   :  सद्य 

5. वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी    :  सद्य सवचि 

सदर सवमती दर पंधरिियास प्र्येक वपकाचे पेरणी क्षते्र, हिामान पवरस््िती, वकिी ि रोगाचा 
प्रादुााि, वपकाचं्या नुकसानीचा अंदाज इ. बाबतचा सवि्तर अहिाल अंमलबजािणी करणा-या 
सं्िेस (संबंधीत विमा कंपनी) सादर करेल. ियैस्क्तक्तरािर पंचनामे करणेसाठी यंत्रणेची वनयुक्ती 
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करणे, लााािी तपासणी इ. बाबत कायधिाही करेल. योजनेच्या यश्िी अंमलबजािणीची 
जबाबदारी सदर सवमतीिर राहील.   

15. राज्य्तरािर योजनेच्या प्राािी अंमलबजािणीसाठी आयकु्त, कृवष यानंी सवनयंत्रण कराियाच े
आहे. 

16. आयुक्त, कृवष, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंी अवधसूवचत क्षते्रातील रबी वपकाचंी पीक कापणी 
प्रयोगािर आधावरत सरासरी उ्पन्नाची आकिेिारी संबंवधत विमा कंपनीस वदनाकं 31 जुल,ै 
2017 पयिंत, उन्हाळी ाात वपकाची आकिेिारी वद 31 ऑग्ट 2017 पयधन्त आवण उन्हाळी 
ाईुमुगाची आकिेिारी वद 31 ऑक्टोबर, 2017 पयधन्त  सादर करािी.  

 
17. अवधसुवचत विमा क्षते्र घटकातील वपकाच्या सिधसाधारण पीक पवरस््ितीच्या मानाने पीक 

उ्पन्नाच्या अंदाजात असामान्य तफाित येत असेल तर विमा कंपनी राज्य शासनाच्या 
मागधदशधनाप्रमाणे विविध तंत्रज्ञानाचा िापर (जसे की, उपग्रह िायावचत्र ि इतर तंत्रज्ञान) करुन 
पीक उ्पन्नाचा अंदाज वनवित करेल. जर या दोन्हीमध्ये लक्षणीय फरक वदसुन आल्यास 
सदरची बाब कें द्र शासनाच्या तातं्रीक सल्लागार सवमतीपुढे ठेिण्यात येईल ि या सवमतीने 
घेतलेला वनणधय अंवतम राहील. याबाबतीत तातं्रीक सल्लागार सवमती महलानोवबस राष्ट्रीय 
पीक पुिानुमान कें द्र, निी वदल्ली याचंी मदत घेईल.   

18.  शासन असे वनदेश देत आहे की, विमा क्षते्र घटक म्हणनू अवधसूवचत केलेल्या 
मंिळ/मंिळगटामध्ये वकमान 10 पीक कापणी प्रयोग आवण अवधसूवचत तालुका ककिा तालुका 
गटामध्ये वकमान 16 पीक कापणी प्रयोग घेण्यात यािते. या योजनेअंतगधत नुकसान ारपाई वनवित 
करण्यासाठी मंिळ ककिा मंिळगट आवण तालुका ककिा तालुका गट यापैकी लागू असणाऱया 
अवधसूवचत क्षते्रािर आधावरत पीक कापणी प्रयोग ग्राह्य धरण्यात यािते. 

19.  या योजनेअंतगधत नुकसान ारपाई वनवित करतानंा पैसेिारी, दुष्ट्काळ, टंचाई पवरस््िती आवण 
पुरामुळे झालेल्या नुकसानी संदाात कोण्याही शासकीय विााग/सं्िेमाफध त घोवषत करण्यात 
आलेली आकिेिारी ग्राह्य धरण्यात येिू नय.े यासाठी कृवष आयुक्तालयामाफध त सादर करण्यात 
आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक उ्पादनाच्या अंदाजासाठी घेण्यात येणाऱया पीक सिके्षण 
अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगािर आधावरत सरासरी उ्पन्नाची आकिेिारी ग्राह्य धरण्यात यािी.  

20. पीक कापणी प्रयोगाचे क्षवेत्रय काम मंिळ अवधकारी, कृवष सहाय्यक ि ग्रामसेिक या अनुक्रमे 
महसूल, कृवष ि ग्रामविकास विाागाच्या क्षवेत्रय कमधचाऱयाकंिे सोपविण्यात आले आहे. अवधसूवचत 
विमा क्षते्रामध्ये वनधावरत करण्यात आलेले पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी वजल्हावधकारी, मुख्य 
कायधकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद ि वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी यानंी ्याचं्या कायधक्षते्रात 
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पीक कापणी प्रयोगाची प्राािी अंमलबजािणी करण्यासाठी संबंवधत तालुक्यातील अनुक्रमे 
तहवसलदार, गट विकास अवधकारी ि तालुका कृवष अवधकारी याचंे माफध त सवनयंत्रण कराि.े 

21. विमा प्रकरणे ि विमा हप्ता जमा करणे : 

1. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतगधत राष्ट्रीय कृवष विमा योजना ि राष्ट्रीय पीक विमा कायधक्रम 
यामध्ये उपयोगात येत असलेली बँक पध्दत ही सहकारी बँकानंा तशीच लागू राहील. 
कायान्ियीत विमा कंपनीने प्रावधकृत केलेल्या नोिल बँकेशी संपकध  साधािा, परंत ु कजध िाटप 
कें द्राशी (प्रािवमक कृवष पतपुरिठा सहकारी सं्िाशंी) संपकध  ठेिण्याची आिश्यकता नाही. 
व्यापारी बँक / प्रादेवशक ग्रामीण बँकेच्या शाखा यासाठी नोिल बँका म्हणनू कायान्िवयत 
राहतील. अग्रणी बँक आवण व्यापारी बँकाचंी प्रादेवशक कायालये / प्रशासकीय कायालये ्याचंे 
अवधन्त बँकानंा योजनेच्या मागधदशधक सुचना पाठविणेबाबत कायधिाही करतील, बँक 
शाखेकिून  विमा कंपनीस विवहत मुदतीत विमा प्र्ताि पाठविणेबाबत समन्ियाचे काम करतील 
आवण विम्याची संपूणध मावहती पीक विमा पोटधलिर टाकण्याबाबत कायधिाही करतील. या 
व्यवतवरक्त वबगर कजधदार शेतकऱयाचंा योजनेत सहााग िाढविणेसाठी विमा कंपनी  विमा 
प्रवतवनधी / विमा मध्य्िाचंा िापर करतील. 

2. कृवष विमा पोटधलिर दशधविलेल्या प्रपत्रात नोिल बँक / बँक शाखा घोषणापत्र े / प्र्ताि विमा 
कंपनीस सादर करतील.  ्यामध्य े विमा क्षते्र घटक, विमा संरवक्षत रक्कम, विमा हप्ता, 
शेतकऱयानंी विमा संरंवक्षत केलेले क्षते्र, प्रिगधवनहाय सहाागी शेतकरी संख्या (अल्प आवण 
अ्यल्प ककिा इतर) आवण इतर प्रिगातील शेतकरी संख्या (अ.जा./अ.ज./इतर) स्त्री / पुरुष, 
बँक खाते क्रमाकं इ. मावहतीचा समािशे असेल.  

कजधदार शेतकरी :  
3. अवधसुवचत वपकासंाठी ि अवधसुवचत केलेल्या क्षते्रासाठी कजध मंजूर केलेल्या शेतकऱयासंाठी 

योजना बंधनकारक राहील. योजनेच्या िळेापत्रकानूसार कजध मंजूर करणारी बँक शाखा / 
प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी सं्िा ही (नोिल बँकेमाफध त) विमा संरक्षीत रक्कमेनूसार 
मवहनािार पीकवनहाय, विमा क्षते्रवनहाय, विमा हप्ता दराची विवहत प्रपत्रात मावहती तयार करुन 
संबंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कजध वितरण करणाऱया बँक / प्रािवमक कृवष पत पुरिठा 
सहकारी सं्िा पीक संरक्षण करणेसाठी लागणाऱया विमा हप््याची रक्कम जादा कजध रक्कम 
म्हणनू मंजूर करतील.  

4. वकसान के्रविट कािध द्वारे पीक कजध मंजूर केलेल्या शेतकऱयासंाठी योजना बंधनकारक राहणार 
असून अशा शेतकऱयाचं्या बाबतीत योजनेच्या िळेापत्रकानुसार ्याचंे विमा प्र्ताि विवहत 
कालािधीत बँकानंी विमा कंपनीस सादर करणे आिश्यक आहे.  अशा शेतकऱयाचं्या बाबतीत 
बँकेने कजाच्या अजामध्ये शेतकऱयानंा वदलेल्या क्षते्रािरून विमा संरवक्षत क्षते्र गृवहत धराि ेककिा 
शेतकऱयाने ्ित:ने वदलेल्या पीक पेरणीच्या मावहतीिरून गृवहत धरणेत याि.े 

5. राज्य्तरीय सवमतीने वनवित केलेल्या िळेापत्रकानुसार अंवतम वदनाकंापयिंत व्यापारी बँकेच्या 
शाखा / प्रादेवशक ग्रामीण बँकेच्या शाखा/ नोिल बँक (प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी 
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सं्िेच्या बाबतीत) विमा प्र्ताि जमा करून ते सवि्तर तपशीलासह, पीक विमा हप््याच्या 
रकमेसह विमा कंपनीस पाठितील. 

वबगर कजधदार शेतकरी (ऐस्च्िक)  
6.  योजनेत सहाागी होऊ इस्च्िणारे वबगर कजधदार शेतकरी आपल्या विमा प्र्तािाची आिदेन 

पत्र े ारून व्यापारी बँकाचं्या ्िावनक शाखेत / प्रादेवशक ग्रामीण बँकेत / प्रािवमक कृवष पत 
पुरिठा सहकारी सं्िा / विमा कंपनीच्या अवधकृत विमा प्रवतवनधी ककिा विमा मध्य्िामाफध त 
विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील. 

7.  योजनेत सहाागी होणारा शेतकरी विवहत प्रपत्रातील विमा प्र्ताि ारून व्यापारी बँकेच्या 
शाखेत/प्रादेवशक ग्रामीण बँकेच्या शाखेत / प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी सं्िेत विमा 
हप्ता ारुन सादर करेल. संबंधीत शेतकऱयानंा संबंवधत बँकेत आपल े बचत खाते उघिणे 
आिश्यक राहील. बँकेतील अवधकारी, शेतकऱयानंा आिदेनपत्रे ारणे ि इतर बाबतीत सहाय्य 
ि मागधदशधन करतील.  शेतकऱयाचे विमा प्र्ताि स््िकारताना ्यानंी विमा संरवक्षत केलेली 
रक्कम ि लागू होणारी विमा हप्ता रक्कम इ्यादी बाबी तपासून पाहण्याची जबाबदारी संबंवधत 
बँकाचंी रावहल. बँकेची शाखा वपकिार ि विवहत प्रपत्रामधील पीक विमा प्र्ताि / घोषणापत्र 
तयार करून विमा हप्ता रक्कमेसह अमंलबजािणी करणाऱया विमा कंपन्यानंा विवहत 
कालािधीत पाठिले. 

8.  वबगर कजधदार शेतकरी यानंा ाारतीय विमा वनयामक आवण विकास प्रावधकरण यानंी मान्यता 
वदलेल्या सं्िेमाफध त / विमा प्रवतवनधीद्वारे सेिा घेता येईल आवण संबंवधत सं्िा / विमा 
प्रवतवनधी हे शेतकऱयानंा योजनेचे फायदे आवण योजनेविषयी मागधदशधन करणेसाठी योजनेचे 
प्रितधक म्हणनू काम करतील ्याचप्रमाणे शेतकऱयाकंिून विमा हप्ता जमा करणे आवण 
ियैस्क्तकवर्या / संकवलत केलेल्या विमा हप््याची रक्कम ियैस्क्तक प्र्ताि आवण विमा 
घोषणापत्र / लााार्थ्यांचे यादीची सॉफ्ट् कॉपी तसेच शेतकऱयाचं्या मावहतीसह विमा कंपनीस 
पाठितील ि विमा कंपनीमाफध त सदरची मावहती पीक विमा पोटधलिर ारण्यात येईल.  

9.  ाारतीय विमा वनयामक आवण विकास प्रावधकरणाने मान्यता वदलेल्या सं्िा, विमा कंपनीने 
वनयुक्त केलेले प्रवतवनधी शेतकऱयाकिून विमा हप्ता स््िकारतेिळेी शेतकऱयांचे पीकाखालील 
क्षते्र, विमा संरवक्षत रक्कम इ्यादी बाबत संबंधीत ावुम अवालेख द्तऐिज तपासून पाहतील, 
्याचप्रमाणे ाािेत्िािर ककिा कुळाने असलेल्या शेतकऱयाचं्या करारनामा / सहमती पत्राची 
प्रत अवालेखात जतन करतील. प्रावधकृत केलले्या सं्िा / विमा प्रवतवनधी जमा झालेल्या विमा 
हप््याची रक्कम ि संकवलत प्र्ताि 7 वदिसात विमा कंपनीस पाठितील. अशा शेतकऱयाचं्या 
बाबतीत ्याचंे बँक खाते असल्याबाबतची खातरजमा करतील ि याचा तपशील विमा कंपनीस 
पाठितील.  
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वबगर कजधदार शेतकऱयाचंा योजनेत सहााग - िेट विमा कंपनीमाफध त : 
10.योजनेत सहाागी होिू इस्च्िणाऱया वबगर कजधदार शेतकरी ियैस्क्तकवर्या ककिा पो्टाने 

्याचंा विमा प्र्ताि विवहत प्रपत्रात योग्य ्या विमा हप््यासह विमा कंपनीस पाठिून योजनेत 
सहाागी होऊ शकतात. तसेच शासनाने प्रावधकृत केलेल्या पीक विमा संकेत्िळाद्वारे ककिा 
विमा कंपनीच्या संकेत्िळाद्वारे देखील वबगर कजधदार शेतकरी योजनेत सहाागी होऊ 
शकतात. उपरोक्त पध्दतीने योजनेत सहाागी होणाऱया वबगर कजधदार शेतकऱयाजंिळ 
योजनेत सहाागी झाल्याचा पुरािा उदा. अजाची झेरॉक्स ककिा विमा हप्ता ारल्याची पािती 
असणे बंधनकारक आहे. विमा प्र्तािात ारलेली मावहती चकुीची असल्याचे वनदशधनास 
आल्यास शेतकऱयाचंा विमा हप्ता जप्त केला जाईल ि शेतकऱयासं नुकसान ारपाई वमळणेचा 
अवधकार राहणार नाही. 

11. पीक विमा योजनेत सहाागी होण्यासाठी सादर केलेला विमा प्र्ताि अपूणध असल्यास / 
आिश्यक असणारे पुराि ेि कागदपत्रे प्र्तािासोबत सादर न केल्यास / योग्य तो विमा हप्ता 
ारलेला नसल्यास प्र्ताि स््िकारल्यापासून 1 मवहन्याच्या आत सदर प्र्ताि परत करण्याच े
अवधकार विमा कंपनीस आहेत. विमा कंपनीने प्र्ताि नाकारल्यास विमा हप््याची संपूणध रक्कम 
संबंवधत शेतकऱयाला विमा कंपनीमाफध त परत वदली जाईल. 

12. वबगर कजधदार शेतकरी पीक पेरणीच्या वनयोजनानुंसार पेरणीच्या अगोदर योजनेत सहाागी 
होिू शकतात. परंत ु पीक वनयोजनात काही कारणा्ति बदल झाल्यास ्याबाबतची मावहती 
योजनेत सहाागी होण्याच्या अंवतम वदनाकंाच्या  30 वदिस अगोदर संबंवधत विमा कंपनीस 
वित्तीय सं्िेच्या माध्यमातून ककिा विमा प्रवतवनधीद्वारे कळविणे आिश्यक आहे. तसेच 
बदललेल्या अवधसुवचत वपकाचा सक्षम प्रावधकाऱयाचा पीक पेरणीचा दाखला ि आिश्यकता 
असल्यास जा्तीची विमा हप्ता रक्कम संबंवधत विमा कंपनीस अदा करणे आिश्यक आहे. 
अगोदर ारलेला विमा हप्ता हा पेरणी केलेल्या वपकाच्या विमा हप््यापेक्षा जा्त असल्यास 
अवतवरक्त विमा हप्ता रक्कम विमा कपंनीमाफध त परत केली जाईल. 

  कजधदार शेतकरी देखील पीक वनयोजनामध्ये काही बदल झाल्यास विमा संरवक्षत 
वपकाचे नाि बदल ू शकतात परंत ु ्यासाठी कजधदार शेतकऱयानंी पीक बदलाबाबत संबंवधत 
बँकेस विवहत कालािधीत लेखी ्िरूपात कळविणे आिश्यक आहे जेणेकरून ्याचंे प्र्तावित 
पीक विमा संरवक्षत होऊ शकेल. परंत ुअवधसुवचत नसलेले पीक बदलून ्या ऐिजी अवधसुवचत 
पीक विमा संरवक्षत कराियाचे झाल्यास ्यासाठी अवधसुवचत वपकाची पेरणी केलेले प्रमाणपत्र 
बँकेस सादर करणे आिश्यक आहे.  

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

13. नोिल बँकानंी / प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी सं्िानंी विवहत कालािधीनंतर सादर 
केलेले सिध विमा प्र्ताि विमा कंपनीमाफध त नाकारण्यात येतील ि सदर सिध विमा प्र्तािाचंे 
दावय्ि हे संबंवधत बँकाचं ेराहील ्यामुळे नोिल बँकानंी / प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी 
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सं्िानंी विवहत कालािधीनंतर कोणताही विमा प्र्ताि स््िकारू नय.े सिध नोिल बँकानंी / 
प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी सं्िानंी जमा विमा हप््यासह योजनेत सहाागी झालेल्या 
शेतकऱयाचंा एकवत्रत अहिाल विवहत कालमयादेत संबंवधत विमा कंपनीकिे पाठविण्याची 
दक्षता घ्यािी. जर बँकेने विवहत कालमयादेत विमा प्र्ताि विमा कंपनीकिे सादर केल ेनाही 
तर ्याची जबाबदारी सिध् िी संबंवधत बँकेची राहील. 

14. बँकाचं्या सिध शाखा, सिध नोिल बँका, वजल्हा मध्यिती सहकारी बँका योजनेत सहाागी 
झालेल्या शेतकऱयाचंी (कजधदार ि वबगर कजधदार) यादी ि इतर आिश्यक मावहती जसे की, 
शेतकऱयाचे संपूणध नाि, बँक खाते क्रमाकं, गािाचे नाि, अल्प - अ्यल्प ाधुारक अशी िगधिारी, 
अनुसूवचत जाती / जमाती, पुरुष / स्त्री िगधिारी, विमा संरवक्षत क्षते्र, वपकाच ेनाि, जमा विमा 
हप्ता, शासवकय अनुदान इ. मावहती संबंवधत प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी सं्िा / 
बँकेची शाखा याचंेकिून सॉफ्टट कॉपीमध्ये घेऊन सदरची मावहती तपासून अंवतम मुदत 
संपल्यानंतर 15 वदिसाचं्या आत संबंवधत विमा कंपनीकिे पाठविण्याची कायधिाही करतील ि 
पीक विमा योजनेच्या संकेत्िळािर प्रवसध्द करतील.  

15. वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी मावहती विमा कंपन्या मध्य्ि सं्िाकंिून विवहत प्रपत्रात मावहती 
प्राप्त करून घेतील. बँका / वित्तीय सं्िा, विमा मध्य्ि सं्िा याचं्या माध्यमातून योजनेत 
सहाागी झालेल्या शेतकऱयाचंी (कजधदार ि वबगर कजधदार) मावहती प्राप्त करून घेण्याची 
जबाबदारी सिध् िी संबंवधत विमा कंपनीची आहे ि सदरची मावहती पीक विमा योजनेच्या 
संकेत्िळािर प्रवसध्द करण्यास संबंवधत विमा कंपनीही बँकेस मदत करेल.  

16. सिध विमा कंपन्या ्याचं्याकिे प्राप्त झालेली योजनेतील सहाागी शेतकऱयाचंी मावहती 
तपासतील ि योजनेअंतगधत  शासनाकिून देण्यात येणाऱया अनुदानाचा अंवतम हप्ता विमा 
वमळणेच्या 1 मवहना अगोदर कंपनीच्या संकेत्िळािर प्रवसध्द करतील.  

  
22. प्रचार, प्रवसध्दी ि प्रवशक्षण :  

सदर योजनेस क्षते्रीय ्तरािर पुरेशी प्रवसध्दी देणे आिश्यक आहे. दृकश्राव्य माध्यम, राज्याचे 
कृवष वि्तार अवधकारी याचं्या सेिा यासाठी उपयोगात आणल्या जाव्यात. तसेच विमा हप्ता 
गोळा करणे, विमा प्रकरणाचंी िाननी करणे, इ्यादी कामे करणाऱया व्यक्तींना प्रवशक्षण देणेही 
आिश्यक आहे. अंमलबजािणी करणाऱया सं्िेने याची व्यि्िा करािी. योजनेसंबंधीची 
मावहती पुस््तकाचंे क्षते्रीय ्तरािर वितरण करण्यात यािे. योजनेची मुख्य िवैशष्ट्टये 
दाखविणारा एक मावहतीपट संबंधीत विमा कंपनीने तयार करून जा्तीत जा्त शेतकऱयानंा 
दाखिािा.  

 शेतकऱयामंध्ये योजनेसंबंधी जागृती वनमाण करण्यासाठी ि प्रवशक्षण देण्यासाठी एक खास कृती 
आराखिा संबंधीत विमा कंपनीने तयार करािा.  
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23. योजनेमध्ये वनरवनराळया सं्िाचं्या ावुमका ि जबाबदा-या : 

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कें द्र सरकार, राज्य शासनाकिील विविध विााग तसेच विविध 
सं्िाचा म्हणजे, सहाागी शासकीय ि खाजगी विमा कंपनी आवण विविध आर्गिक सं्िा याचंा सहााग 
रावहल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या सुला आवण पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी प्र्येक 
सं्िेने ्यानंा नेमुन वदलेले काम जा्तीत जा्त चांगल्या प्रकारे पार पािणे बधंनकारक आहे.  

अ) कें द्र शासनाच्या ावुमका ि जबाबदाऱया : 
1. कें द्र शासनामाफध त प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी 

िळेोिळेी मागधदशधक सुचना जाहीर केल्या जातील. तसेच राज्य शासनाला जनजागृती / 
प्रवसध्दी करण्यासाठी समन्िय ि मदत केली जाईल.  

2. कें द्र शासनामाफध त वित्तीय सं्िा / बँका यानंा वरझिध बँक ऑफ इंविया ि नाबािधद्वारे प्रधानमंत्री 
पीक विमा योजनेच्या वित्तीय बाबींच्या पवरपुतधतेसाठी मागधदशधक सुचना देण्यात येतील.  

3. विमा कंपनीस हिामान घटकासंबंधीची आकिेिारी ाारत मौसम विज्ञान विाागाद्वारे पुरविण्यात 
येईल.  

4. विमा कंपनीमाफध त घेण्यात आलेल्या विमा हप्ता रक्कमेच्या आधारे 50 टक्के विमा हप्ता 
अनुदान संबंधीत विमा कंपनीकिे हंगामाच्या सुरिातीस दावयत्त्ि म्हणनु िगध करण्यात येईल. 
तसेच हंगाम संपतेिळेी ही रक्कम अंवतम येणाऱया दावयत्त्िामध्ये समायोवजत करण्यात येईल.  

5. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजािणीचे पयधिके्षण ि आढािा घेतला जाईल तसेच 
पीक विमा हप्ता ि इतर आिश्यक बाबींबाबत विमा कंपनीस सुचना देण्यात येतील. िळेोिळेी 
विमा कंपनींच्या कायाचा आढािा घेऊन गरज असल्यास ्यामध्ये सुधारणा करणेबाबत सुचना 
देण्यात येतील.  

6. राज्य शासन ि इतर समााग धारकासंाठी प्रवशक्षण / कायधशाळा आयोवजत करण्यात येईल. 
7. योजनेच्या तरतुदीबाबत मागदशधन करणे तसेच नुकसान ारपाई वनवित करतानंा काही 

अिचणी आल्यास ्यािर वनणधय घेणे. 
 
ब) राज्य शासनाच्या ावुमका ि जबाबदाऱया :  

योजनेच्या पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी राज्य शासन खालील काये पार पािेल. 
1. योजनेची अवधसुचना वनगधवमत झाल्यानंतर राज्य शासनामाफध त योजना अंमलबजािणीसाठी 

वनििण्यात आलेल्या  विमा कंपनीच्या सहाय्याने अवधसुचनेतील आिश्यक मावहती वपक विमा 
योजनेच्या संकेत्िळािर प्रवसध्द करण्यात यािी. 

2. नुकसान ारपाई विवहत कालािधीत वनवित करण्यासाठी तसेच योजनेच्या पवरणामकारक 
अंमलबजािणीसाठी आधुवनक तंत्रज्ञानाचा िापर करणेबाबत आिश्यक कायधिाही करण्यात 
यािी. 
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3. योजनेच्या अंमलबजािणीमध्ये सहाागी सिध यंत्रणा/सं्िा/ शासकीय विााग/सवमती यानंा 
आिश्यक ते वनदेश देणे. 

4. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत अवधसुवचत करण्यात आलेल्या वपकाचंी मागील 10 
िषांतील विमा क्षते्र घटक वनहाय उ्पन्नाची आकिेिारी विमा कंपनीस देण्यात येईल.  

5. विमा कंपनीच्या आिश्यकतेनुसार हिामान घटकाची आकिेिारी उपलब्ध करुन देणेबाबत 
ाारत मौसम विाागाचे प्रादेवशक हिामान कें द्र आवण इतर शासकीय / वनमशासकीय सं्िानंा 
वनदेश देण्यात येतील.  

6. प्र्येक हंगामाच्या सुरिातीस विमा कंपनीने सादर केलेल्या अंतवरम आकिेिारीच्या आधारे 
राज्य शासन वहश्याची विमा हप्ता अनुदानाची 50 टक्के रक्कम अदा करण्यात येईल. तद्नंतर 
विमा कंपनीमाफध त विमा हप्ता अनुदानाची अंवतम आकिेिारी प्राप्त झाल्यानंतर विमा हप्ता 
अनुदानाची उिधवरत रक्कम अदा करण्यात येईल. राज्य शासनामाफध त लगतच्या मागील 
हंगामापुिीच्या सिध हंगामांचे सिध प्रकारच े दावयत्त्ि पुणध केल्यानंतरच कें द्र शासनामाफध त विमा 
हप्ता अनुदानाची कें द्र वह्सा रक्कम अदा करण्यात येईल.  

7. पीक विमा योजनेत शेतकऱयाचंा विशेषत: वबगर कजधदार शेतकऱयाचंा सहााग िाढविण्यासाठी 
राज्य शासनाच्या कृवष आवण इतर संबंधीत विाागामाफध त मोठया प्रमाणािर जनजागृती ि 
प्रवसध्दी करण्यात येईल.  

8. िळेापत्रकानुसार विवहत नमुन्यात अवधसुवचत वपकाचं्या उ्पन्नाची आकिेिारी विमा कंपनीस 
सादर करणे. 

9. ्िावनक नैसर्गगक आपत्ती ि काढणी पिात नुकसान या बाबींअंतगधत ियैस्क्तक ्तरािर 
नुकसान ारपाई वनवित करण्यासाठी विमा कंपनीस मदत करणे. 

10. अवधसुवचत क्षते्रात आिश्यकतेनुसार पीक कापणी प्रयोगाचंी अंमलबजािणी करण्यात यािी ि 
विमा कंपनीस विवहत कालािधीत पीक कापणी प्रयोगाचंे आधारे उ्पन्नाची आकिेिारी 
पाठविण्यात यािी. 

11. पीक कापणी प्रयोगाचे िळेी विमा कंपनीच्या प्रवतवनधींना उपस््ित राहणे तसेच पीक कापणी 
प्रयोगाची आकिेिारी ारण्यासाठी क्षते्रीय / वजल्हा / राज्य ्तरािर िापरण्यात येणाऱया तक्ता 
क्र 2, तपासण्याची मुाा देण्यात येईल. पीक कापणी प्रयोगादं्वारे वमळणारे उ्पन्नाचे अंदाज हे 
अचकू ि वदलेल्या कालमयादेमध्ये प्राप्त होणेसाठी दृकश्राव्य माध्यमादं्वारे मुद्रण केले जाईल.  
 
क) विमा कंपनीच्या ावुमका ि जबाबदाऱया : 

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

करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील.  
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4. िळेापत्रकाप्रमाणे सरासरी उ्पन्नाची आकिेिारी प्राप्त झाल्यानंतर नुकसान ारपाई वनवित 
करणे ि अदा करणे. 

5. आिश्यकतेप्रमाणे पुनर्गिम्याचे प्रयोजन करण्यात याि.े 
6. िाटाबेस - वपक उ्पन्न आवण हिामान घटक तसेच कृवष विम्याचा िाटाबेस तयार करणे. 
7. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेचा आढािा घेऊन पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी आिश्यक 

सुचनासंह कृवष सहकार आवण वकसान कल्याण मंत्रालय (कें द्र शासन) यानंा सादर करणे. 
8. पीक हंगाम सुरु होण्यापूिी संबंधीत विमा कंपनीने खाजगी विमा प्रवतवनधींची वनयुक्ती लेखी 

्िरुपात जाहीर करणे आिश्यक आहे. 
9. सेिाशुल्क अंमलबजािणी यंत्रणानंा देणे. 
10. योजनेच्या जनजागृती ि प्रवसध्दीसाठी प्रय्न करणे तसेच राज्य शासन ि इतर सं्िामंध्ये 

जनजागृती ि प्रवसध्दीसाठी समन्िय साधणे. 
11. कें द्र ि राज्य शासनाने मागणी केल्याप्रमाणे मावसक प्रगवत अहिाल / सासं्ख्यकी ि इतर 

अनुषंगीक मावहती  पुरिठा करणे. 
12. अवधकृत बँका आवण प्रवतवनधी याचंेकिून विमा धारक शेतकऱयाचंी / लााार्थ्यांची मावहती 

संकवलत करुन ती संकेत्िळािर प्रसावरत करणे. 
13. विमा वनयामक प्रावधकरणाने वनवित केलेल्या विवहत कालािधीत योजनेसंदाातील विविध 

तक्रारींचे वनिारण करण्यात याि ेतसेच शेतकऱयाचं्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी ाारतीय कृवष 
विमा कंपनीच्या वनयंत्रणाखाली िॉकेट सुविधेिर आधावरत टोल फ्री नंबर उपलब्ध करुन 
देण्यात यािा. 

14. कजधदार शेतकऱयाचं्या सहाागासाठी ्ित: विमा कंपनीने कायधिाही करािी ्यासाठी मध्य्ि 
याचंी नेमणकू करू नये. 

15. ज्या वजल्हयात काम देण्यात आल े आहे ्या वजल्हयातील तालुका ्तरािर कायालयाची 
्िापना करािी ि कमीत कमी 1 प्रवतवनधीची नेमणूक करािी. 

16. कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सुचनानुंसार नुकसान ारपाई वनवित करण्यासाठी पयधिके्षक (Loss 
Accessor) याची नेमणकू करणे बंधनकारक रावहल.  
 
ि) बँका / वित्तीय सं्िाचं्या जबाबदाऱया : 

1. ाारतीय वरझव्हध बँक आवण राष्ट्रीय कृवष ि ग्रावमण विकास बँक (NABARD) याचं्या वनयमात 
बसणाऱया ि शेतकऱयानंा हंगामी वपक कजध वितरण करणाऱया सिध बँका ि सं्िा या योजनेत 
वित्तीय सं्िा म्हणनू मानल्या जातील. 

2. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेअंतगधत, सहकारी बँकाचं्या बाबतीत प्र्येक वजल्हयातील वजल्हा 
मध्यिती सहकारी बँक ही नोिल बँक म्हणनू कायध करील ि व्यापारी बँका तसेच ग्रामीण 
बँकाचं्या बाबतीत सदर बँकेची प्र्येक शाखा ही नोिल बँक म्हणनू कायध करील. 
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3. व्यापारी बँकाचंी तसेच ग्रामीण बँकाचंी विाागीय / प्रशासकीय कायालये, प्र्येक वजल्हयातील 
वजल्हा मध्यिती सहकारी बँका (नोिल बँका) यानंी योजनेच्या अनुषंगाने ्यानंा प्राप्त झालेल्या 
सिध मागधदशधक सुचना, शासन वनणधय इ. ्याचं्या वनयंत्रणाखालील सिध शाखानंा पाठविणे 
आिश्यक आहे. 

4. व्यापारी बँकाचंी तसेच ग्रामीण बँकाचंी विाागीय / प्रशासकीय कायालये, प्र्येक वजल्हयातील 
वजल्हा मध्यिती सहकारी बँका (नोिल बँका) यानंी कजधदार शेतकऱयासाठी कजध मंजूर करताना 
्याचं्या विमा हप्ता रकमेसाठी जादा कजध मंजूर करणेबाबत आपल्या अवधन्त सिध बँकानंा 
सुचना द्याव्यात. 

5. योजनेत सहाागी होऊ इस्च्िणाऱया वबगर कजधदार शेतकऱयानंा सिध बँकानंी योग्य ते मागधदशधन 
ि मदत करणे आिश्यक आहे. जसे, शेतकऱयाचंे  बँकेत खाते उघिणे, योग्य तो विमा हप्ता 
घेिून ्यानंा विमा प्र्ताि ारण्यास मदत करणे ि ्याबाबतचे अहिाल अद्ययाित करणे इ. 

6. सिध नोिल बँकानंी कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंा जमा विमा हप्ता रक्कम, विमा 
प्र्ताि  ि अनुषंवगक माहीती विहीत मुदतीत ्ितंत्रपणे संबंवधत विमा कंपनीस सादर करणे 
आिश्यक आहे. 

7. सिध अग्रणी बँका / नोिल बँकानंी ्याचं्या कायधक्षते्रातील अवधसुवचत वपकासंाठी  घेतलेली सिध 
कजे ि कजधदार शेतकरी योजनेअंतगधत विमा संरवक्षत केल ेजातील ि एकही कजधदार शेतकरी 
विमा संरक्षणापासून िवंचत राहणार नाही याची दक्षता घ्यािी ि ्याबाबतच्या सुचना बँकानंी 
आपल्या अवधन्त सिध शाखानंा देण्यात याव्यात. संबंवधत बँकाच्या त्रटुीमुळे / वदरंगाईमुळे / 
हलगजीपणामुळे काही कजधदार शेतकऱयानंा विमा संरक्षण न वमळाल्यास  ि ्या हंगामात 
नुकसान ारपाई मंजूर झाल्यास विमा संरवक्षत न झालेल्या सिध शेतकऱयानंा मंजूर नुकसान 
ारपाई देण्याची  जबाबदारी सिध् िी ्या बँकेची / शाखेची राहील. 

8. सिध नोिल बँका / व्यापारी बँका ि ग्रामीण बँकाचं्या सिध शाखानंी वपकिार ि अवधसुवचत क्षते्रिार 
वपक विमा प्र्ताि विहीत वििरण पत्रात (वबगर कजधदार शेतकऱयासंाठी िगेळे) ारून विमा हप्ता 
रकमेसह विहीत िळेेत सबंंवधत विमा कंपनीकिे पाठविणे अ्यंत आिश्यक आहे. जर एखाद्या 
बँकेने जमा विमा हप्ता रक्कम विहीत िळेेत विमा कंपनीकिे सादर केल ेनाही तर उवशराच्या 
कालािधीतील जमा विमा हप्ता रकमेिरील व्याजासह  (बचत खा्यािर देय असलेला प्रचवलत 
व्याज दर) विमा हप्ता रक्कम विमा कंपनीकिे ारणेची जबाबदारी संबंवधत बँकेची राहील. 

9. सिध बँकानंी योजनेअंतगधत संबंवधत विमा कंपनीमाफध त मंजूर झालेली नुकसान ारपाई रक्कम 
प्राप्त झाल्यानंतर संबंवधत लााािी शेतकऱयाचं्या बँक खा्यािर 7 वदिसाचं्या आत जमा करणे 
आिश्यक आहे. जर एखाद्या बँकेने नुकसान ारपाईची रक्कम विहीत िळेेत शेतकऱयाचं्या बँक 
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खा्यािर जमा केली नाही तर संबंवधत बँकेने व्याजासह (बचत खा्यािर देय असलेला 
प्रचवलत व्याज दर) नुकसान ारपाईची रक्कम शेतकऱयाचं्या खा्यािर जमा करणे बंधनकारक 
राहील.   

10. नोिल बँक / प्रशासकीय कायालये योजनेत ााग घेणाऱया शेतकऱयाचंी अनुषंवगक माहीती 
शेतकऱयाचे संपूणध नाि, बँक खाते क्रमाकं, गािाचे नाि, अल्प - अ्यल्प ाधुारक अशी िगधिारी, 
अनुसूवचत जाती जमाती, महीला शेतकरी अशी िगधिारी, विमा संरवक्षत क्षते्र, वपकाच ेनाि, जमा 
विमा हप्ता, शासवकय अनुदान इ. माहीती संबंवधत प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी सं्िा / 
बँकेची शाखा याचंेकिून Soft Copy मध्ये घेऊन सदरची माहीती तपासून अंवतम मुदत 
संपल्यानंतर 15 वदिसाचं्या आत संबंवधत विमा कंपनीकिे पाठविण्याची कायधिाही करेल. 

11. संबंवधत विमा कंपनी बँकेकिून विमा प्र्ताि प्राप्त झाले नंतर ते तपासून बँकेला पोहच देईल. 
संबंवधत बँक आपलेकिे उपलब्ध असलेल्या द्तऐिजािरून सदर विमा प्र्तािाची 
पुनधतपासणी करेल ि यामध्ये काही दुरू्ती आढळल्यास 15 वदिसाचंे आत विमा कंपनीच्या 
वनदेशनास आणेल अन्यिा विमा कंपनीने पोहच वदलेले विमा प्र्ताि अंतीम समजून ्यानुसार 
कायधिाही करण्यात येईल ि ाविष्ट्यात ्यामधील कोणतेही बदल ्िीकारले जाणार नाहीत. 

12. संबंवधत बँकेने नुकसान ारपाई वमळालेल्या शेतकऱयाचंी यादी नोटीस बोिािर प्रवसध्द करणे 
आिश्यक आहे. तसेच प्राप्त झालेली नुकसान ारपाई रक्कम सिध शेतकऱयाचं्या बँक खा्यात 
जमा केल ेअसल्याच ेप्रमाणपत्र विमा कंपनीस पाठविणे आिश्यक आहे तसेच नुकसान ारपाई 
पात्र शेतकऱयाचंी यादी विमा कंपनीच्या सहाय्याने वपक विमा पोटधलिर प्रवसध्द करणे आिश्यक 
आहे. 

13. सिध बँकानंा विमा प्र्तािाशी संबंवधत असलेले सिध द्तऐिज संबंवधत विमा कंपनीस 
तपासणीसाठी आिश्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्याि ेलागतील. 

14. बँकेने कोणताही शेतकरी योजनेच्या लााापासून िवंचत राहणार नाही याची खात्री करािी जर 
एखादा शेतकरी वित्तीय सं्िेच्या चकुीमुळे योजनेच्या लााापासून िवंचत राहीला तर सदर 
शेतकऱयाला देय असणारी नुकसान ारपाई अदा करणेची जबाबदारी संबंवधत बकेँची राहील. 

15. बँकानंा जमा विमा हप््याचे 4 टक्के सेिा शुल्क देण्यात येते. ्यासाठी वबगर कजधदार 
शेतकऱयानंा विमा प्र्ताि सादर करण्याबाबतीत बँकानंी आिश्यक ते सिध सहकायध कराियाचे 
आहे. 
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इ) विमा प्रवतवनधींच्या ावुमका ि जबाबदारी : 
1. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेबाबत शेतकऱयानंा मागधदशधन करणे. 

2. शेतकऱयानंा विहीत प्रपत्रात विमा प्र्ताि तयार करणेस मदत करणे आवण वबगर कजधदार 
शेतकऱयाचंे विविध कागदपत्र सकंलीत करणे. 

3. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेच्या मागधदशधक सूचनेनुसार विमा कंपनीचा प्रवतवनधी म्हणनू विमा 
हप्ता गोळा करणे आवण ्याची पािती देणे. 

4. वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी प्रपत्रात माहीती संकवलत करुन ती विमा कंपनीस विमा हप््यासह 
िळेेत सादर करणे.   

5. प्रावधकृत करण्यात आलेल्या विमा प्रवतवनधींनी ्ितंत्र विमाधारक शेतकऱयाचंी माहीती तयार 
करणे, ्यामध्ये नाि, िविलाचंे नाि, आिनाि बँक खाते क्रमाकं, गाि, िगधिारी (अल्प ि 
अ्यल्प, अनूसुवचत जाती/जमाती, महीला शेतकरी), वपकाचे नाि, विमा संरवक्षत क्षते्र ि 
रक्कम, विमा हप्ता, शासन अनुदान इ. माहीती सॉफ्टट कॉपीमध्ये अंवतम वदनाकंानंतर 5 
वदिसाचंे आत विमा कंपनीस पाठिािी.  

6. संबंधीत विमा प्रवतवनधींनी येाजनेत सहाागी झालेला शेतकरी योजनेतील लााापासून िवंचत 
राहणार नाही याची दक्षता घ्यािी. विमा प्रवतवनधीच्या त्रटुींमुळे/ वदरंगाईमुळे/हलगजीपणामुळे 
या योजनेच्या लााापासून योजनेत सहाागी शेतकरी िवंचत राहील्यास या संबंधात काही 
नुकसान ारपाई दयाियाची झाल्यास संबंधीत प्रवतवनधी आवण संबंधीत विमा कंपनीची 
जबाबदारी राहील. विमा प्रवतवनधीच्या सेिमेध्ये काही त्रटूी/चकुा आढळल्यास ्यािर 
प्रशासकीय / कायदेशीर कायधिाही करण्यात येईल.  
 

 
फ) कजध पुरिठा करणारी बँक / वित्तीय सं्िा : 

1. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेबाबत शेतकऱयानंा मागधदशधन करणे 
2. शेतकऱयानंा विहीत प्रपत्रात विमा प्र्ताि तयार करणेस मदत करणे आवण वबगर कजधदार 

शेतकऱयाचंे विविध कागदपत्र संकवलत करणे. 
3. कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी ्ितंत्र प्रपत्रात माहीती संकवलत करुन ती विमा 

कंपनीस विमा हप््यासह िळेेत सादर करणे.   
4. विमा कंपनी ककिा ्यानंी प्रावधकृत केलेल्या प्रवतवनधी आवण वजल्हा्तरीय समन्िय सवमती 

माफध त करण्यात येणाऱया िाननी / पिताळणीसाठी विमा पॉवलसी प्र्ताि ि इतर आिश्यक 
कागदपत्राचं ेजतन कराि.े 

5. आपल्या कायधक्षते्रामधील नोिल बँक आवण ्याअंतगधत सेिा पुरविणाऱया इतर बँकाच्या 
कायालयामधील संबंवधत अवालेख ि नोंदी या विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

6. विमा संरक्षण घेणाऱया कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी क्षते्र ि वपकासंंबधी आकिेिारीची 
नोंद ठेिणे. 
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य) विमाधारक शेतकऱयाचंी कतधव्ये ि जबाबदाऱया : 
 

 कजधदार शेतकऱयाचंी कतधव्ये ि जबाबदाऱया : 
1. कजधदार शेतकऱयासंाठी ही योजना बंधनकारक असल्याने सिध कजधदार शेतकऱयानंी ्याचं्या 

कजध मागणीच्या अजामध्ये नमूद केलेल्या वपकासाठी ि क्षते्रासाठी विमा संरक्षण घेणे 
बंधनकारक आहे. 

2. कजधदार शेतकऱयाचंे विमा प्र्ताि सुध्दा योजनेत सहाागी होण्याच्या अंवतम वदनाकंापुिीच 
स््िकारले जातील. 

3. कजधदार शेतकऱयानंी वपक वनयोजनामध्ये काही कारणा्ति बदल झाल्यास परेणी नंतर एका 
आठिियाच्या आत संबंवधत बँकेस कळिाि.े 

4. ्िावनक नैसर्गगक आपत्तीमुळे वपकाचं्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीिादळ, िादळी 
पाऊस ि अिळेी पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात िाळविण्यासाठी ठेिलेल्या वपकाचं ेनुकसान 
झाल्यास ्याबाबतची माहीती 48 तासाचं्या आत संबंवधत बँक /वित्तीय सं्िा / विमा कंपनी 
यानंा देणे आिश्यक आहे. 
 

 वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी कतधव्ये ि जबाबदाऱया : 
1. योजनेत सहाागी होऊ इस्च्िणाऱया वबगर कजधदार शेतकऱयानंी जिळच्या प्रावधकृत बँका / 

प्रािवमक कृवष पत पुरिठा सहकारी सं्िा / संबंवधत विमा कंपनीची कायालये ककिा विमा 
प्रवतवनधींशी संपकध  साधून विमा प्र्ताि विहीत प्रपत्रात योग्य ्या विमा हप््यासह तसेच 
आिश्यक ्या कागद पत्रासह विहीत िळेेत सादर करािीत. 

2. वबगर कजधदार शेतकऱयानंी संबंवधत बँकेत ्ित:च्या नाि ेखाते उघिणे आिश्यक आहे. 
3. शेतकऱयानंी विमा प्र्तािामध्ये आपल्या जवमनीचा सव्हे नं. नमूद करािा. 
4. शेतकऱयानंी धारण केलेल्या जवमनीचा पुरािा म्हणनू 7/12 उतारा तसेच शेतात अवधसुवचत 

वपकाची पेरणी केलेले प्रमाणपत्र विमा प्र्तािा सोबत देणे आिश्यक आहे. 
5. शेतकऱयानंी अवधसुवचत वपकासाठी एका क्षते्रासाठी, एकाचिळेी अवण एकाच विमा कंपनीकिून 

विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. जर ्याने एकाच क्षते्रासाठी 2 ककिा ्यापेक्षा अवधक विमा 
संरक्षण एकाच ककिा िगेिगेळया विमा कंपनीकिून घेतले तर ्याचा जमा विमा हप्ता जप्त 
करून ्याच्यािर कायदेशीर कायधिाही करण्यात येईल. 

6. ्िावनक नैसर्गगक आपत्तीमुळे वपकाचं्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीिादळ, िादळी 
पाऊस ि अिळेी पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात िाळविण्यासाठी ठेिलेल्या वपकाचं ेनुकसान 
झाल्यास ्याबाबतची माहीती 48 तासाचं्या आत संबंवधत बँक /वित्तीय सं्िा / विमा कंपनी 
यानंा देणे आिश्यक आहे. 
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24. बँक सेिा शुल्क : 

 कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाकिून जमा केलेल्या विमा हप््याच्या 4 टक्के 
रक्कम संबंवधत विमा कंपनीकिून बँक सेिा शुल्क म्हणनू बँकानंा पर्पर देय होईल. विमा 
प्रवतवनधींना विमा कंपनीने वनवित केलेल्या दराने कवमशन वदल ेजाईल. तिावप, सदरच ेकवमशन 
हे विमा वनयामक प्रावधकरणाने वनवित केलेल्या मयादेच्या आत असेल.  

 
25. सेिाशुल्क (Service Tax)  :  

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राष्ट्रीय कृवष विमा योजना ि सुधावरत राष्ट्रीय कृवष 
विमा योजना याचं्या ऐिजी लागू करण्यात आली असुन या योजनेस सेिा शुल्कातून िगळण्यात 
आले आहे.  

 
26. वनयंत्रण अवधकारी ि आहरण  संवितरण अवधकारी :  

 या योजनेसाठी कृवष संचालक (वि्तार ि प्रवशक्षण), कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे हे वनयंत्रण अवधकारी राहतील. तसेच सहाय्यक सचंालक (लेखा-1), कृवष 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1 यानंा आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणनू घोषीत 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन वनणधय मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य याचंे अध्यक्षतेखालील वदनाकं 

20/09/2016 ि 25/10/2016 रोजी झालेल्या राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय सवमतीच्या साते 
वदलेल्या मंजूरीनूसार वनगधवमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201610291515229801 असा आहे. हा आदेश 
विजीटल ्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 (श.बा.पािसकर) 
 अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री याचंे खाजगी सवचि. 
2. मा. मंत्री (कृवष )याचंे खाजगी सवचि. 
3. मा. राज्यमंत्री (कृवष) याचंे खाजगी सवचि. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. सवचि, कृवष मंत्रालय, कृवष, शेतकरी कल्याण ि सहकार विााग, कृवष ािन, निी 
वदल्ली.  

5. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
6. अपर मुख्य सवचि, वित्त विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
7. अपर मुख्य सवचि, वनयोजन विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
8. प्रधान सवचि, (कृवष ि फलो्पादन), मंत्रालय, मंुबई-400 032.  
9. प्रधान सवचि (महसूल) महसूल ि िनविााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
10. प्रधान सवचि, सहकार विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032.  
11. आयुक्त, कृवष, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001 (5 प्रती). 
12. सहकार आयुक्त ि वनबंधक, सहकारी सं्िा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001. 
13. अध्यक्ष ि कायधकारी संचालक, ाारतीय कृवष विमा कंपनी, 13 िा मजला, अंबावदप 

वबल्ल्िग, क्तुरबा गाधंी मागध, कॅनॉट प्लेस, निी वदल्ली. 
14. विाागीय आयुक्त (सिध). 
15. वजल्हावधकारी (सिध). 
16. मुख्य कायधकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिध). 
17. कृवष संचालक, (वि.प्र.), कृवष आयुक्तालय, म.रा., पुणे  
18. महावनदेशक, माहीती ि प्रवसध्दी विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. (प्रवसध्दीकवरता) 
19. अवतवरक्त वनबंधक, सहकारी सं्िा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001. 
20. विमा संचालक, म्हािा वबल्िींग, पहीला मजला, बादं्रा (पूिध), मंुबई-400 051. 
21. महालेखापाल, महाराष्ट्र, 1/2, (लेखा परीक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुबई/नागपूर 
22. विाागीय व्यि्िापक, ाारतीय कृवष विमा कंपनी मयावदत, निीन ्टॉक एक्सचेंज 

वबल्िींग, 20 िा मजला, दलाल  ्रीट, मंुबई-400 023. 
23. व्यि्िापक, नॅशनल इंशुरन्स कंपनी वल., मंिल कायालय, वतसरा मजला, ्टवलिंग 

वसनेमा वबल्ल्िग, 65, मझधबान रोि, मंुबई - 400 001 
24. सरव्यि्िापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मयावदत, 9 नवगनदास ्रीट, मंुबई-

400 023 
25. मुख्य अवधकारी, सेन्रल फायनान्स एजंसी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मयावदत, 9 

नवगनदास ्रीट, मंुबई-23 
26. सहायक महाप्रबंधक, रुरल प्लॅनींग अँि के्रविट िीपाटधमेंट, वरझव्हध बँक ऑफ इंविया, 

न्यू सेन्रल ऑफीस, फोटध, मंुबई- 400 001 
27. व्यि्िापक, वरझव्हध बँक ऑफ इंविया, वरजनल ऑफीस, िॉ. ॲनी बेझंट रोि, िरळी, 

मंुबई-400 018 
28. सरव्यि्िापक, नाबािध, पुनम चेंबसध, वशिसागर इ्टेट, िॉ. ॲनी बेझंट रोि, िरळी, 

मंुबई-400 018 



शासन वनणधय क्रमांकः प्रपीवियो-2016/प्र.क्र.208 /11-अ े

 

पषृ्ठ 177 पैकी 36  
  

29. उप सरव्यि्िापक, नाबािध, 54 िले्ली रोि, वशिाजी नगर, पुणे-411 005. 
30. उप सरव्यि्िापक, एस.एल.बी.सी., बँक ऑफ महाराष्ट्र, 1501, वशिाजीनगर,  

पुणे-411 005. 
31. व्यि्िापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बँक, (सिध). 
32. विाागीय कृवष सहसंचालक (सिध). 
33. मुख्य सासं्ख्यक, कृवष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-411 001 (5 प्रती). 
34. वजल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी (सिध). 
35. विाागीय सांस्ख्यक, व्दारा - विाागीय कृवष सहसंचालक कायालय (सिध). 
36. सहसवचि (11-अे), कृवष ि पदुम विााग, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
37. के्रविट ्पेशावल्ट, वनयोजन विााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
38. गं्रिपाल, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, विधान ािन, मंुबई. 
39. संचालक, लेखा ि कोषागारे, मंुबई. 
40. अवधदान ि लेखावधकारी, लेखा ि कोषागारे संचालनालय, मंबई 32. 
41. सिध विधानसाा सद्य. 
42. सिध विधान पवरषद सद्य. 
43. वनिि न्ती, 11-अे 



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 उ. भात 70 51000 12.62 6436.20 1.50 765 5.56 2835.60 5.56 2835.60

2 उ. भुईमूग 70 36000 5.56 2001.60 1.50 540 2.03 730.80 2.03 730.80
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ -1

अ.�. पीक

शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .

समुह �. :  4                      िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                                    िजल्हा :  ठाणे

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त )



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता

 दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 उ. भात 70 51000.00 0.66 336.60 0.66 336.60 0.00 0.00 0.00 0.00

2 उ. भुईमूग 70 36000.00 5.20 1872.00 1.50 540.00 1.85 666.00 1.85 666.00

38

�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 2
समुह �. :  2                               िवमा कंपनीचे नाव :  नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                िजल्हा :  पालघर

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा

हप्ता दर

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 उ. भात 70 51000 12.62 6436.20 1.50 765 5.56 2835.60 5.56 2835.60

2 उ. भुईमूग 70 36000 1.83 658.80 1.50 540 0.17 59.40 0.17 59.40

39

�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 3
समुह �. :   2                      िवमा कंपनीचे नाव :    नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                    िजल्हा :  रायगड

अ.�. पीक

शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त )



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 उ. भात 70 51000 2.55 1300.50 1.50 765.00 0.53 267.75 0.53 267.75

2 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ -4
समुह �. :  2                                             िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                      िजल्हा : रत्नािगरी

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 उ. भात 70 51000 13.47 6869.70 1.50 765.00 5.99 3052.35 5.99 3052.35

2 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 5
समुह �. :  3                                     िवमा कंपनीचे नाव :    नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                            िजल्हा : िंसधुदूगर्

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता   दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 1.39 417.00 1.39 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी बा. 70 26000 0.66 171.60 0.66 171.60 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

6 उ. भुईमगू 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00

7 र. कांदा 70 60000 0.66 396.00 0.66 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 6
समुह �. :    1                          िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                         िजल्हा : नािशक

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

3 हरभरा 70 24000 1.90 456 1.50 360 0.20 48.00 0.20 48.00

4 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00

5 र. कांदा 70 60000 0.66 396 0.66 396 0.00 0.00 0.00 0.00
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ -7
समुह �. :  3                                                िवमा कंपनीचे नाव :  नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                               िजल्हा : धुळे

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0 0.00 0

2 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0 0.00 0

3 हरभरा 70 24000 1.49 357.60 1.49 357.60 0.00 0 0.00 0

4 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0 0.00 0
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 8

समुह �. :  4                                                     िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                             िजल्हा : नंदुरबार

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता    दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी बा. 70 26000 0.66 171.60 0.66 171.60 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00

6 र. कांदा 70 60000 7.93 4758.00 5.00 3000.00 1.47 879.00 1.47 879.00
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 9
समुह �. :  2                                                          िवमा कंपनीचे नाव :    नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                       िजल्हा : जळगाव

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता   दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 2.81 927.30 1.50 495.00 0.655 216.15 0.655 216.15

2 गहू िज. 70 30000 0.91 273.00 0.91 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी बा. 70 26000 6.22 1617.20 1.50 390.00 2.36 613.60 2.36 613.60

4 ज्वारी िज. 70 24000 8.81 2114.40 1.50 360.00 3.655 877.20 3.655 877.20

5 हरभरा 70 24000 3.41 818.40 1.50 360.00 0.955 229.20 0.955 229.20

6 करडई 70 22000 23.42 5152.40 1.50 330.00 10.96 2411.20 10.96 2411.20

7 सूयर्फूल 70 22000 19.29 4243.80 1.50 330.00 8.895 1956.90 8.895 1956.90

8 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00

9 र. कांदा 70 60000 0.66 396.00 0.66 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 10
समुह �. :  4                                          िवमा कंपनीचे नाव :     नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                           िजल्हा : अहमदनगर

अ.�. पीक

शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त )



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 0.66 198.00 0.66 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी बा. 70 26000 0.66 171.60 0.66 171.60 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

6 करडई 70 22000 22.98 5055.60 1.50 330.00 10.74 2362.80 10.74 2362.80

7 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00

8 र. कांदा 70 60000 0.83 498.00 0.83 498.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ -11
समुह �. :  4                                         िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                           िजल्हा : पुणे

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा

हप्ता दर

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 2.80 924 1.50 495 0.65 214.50 0.65 214.50

2 गहू िज. 70 30000 0.66 198 0.66 198 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी बा. 70 26000 3.51 912.60 1.50 390 1.01 261.30 1.01 261.30

4 ज्वारी िज. 70 24000 4.47 1072.80 1.50 360 1.485 356.40 1.485 356.40

5 हरभरा 70 24000 1.58 379.20 1.50 360 0.04 9.60 0.04 9.60

6 करडई 70 22000 4.29 943.80 1.50 330 1.395 306.90 1.395 306.90

7 सूयर्फूल 70 22000 1.90 418 1.50 330 0.20 44.00 0.20 44.00

8 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.6 0.00 0.00 0.00 0.00

9 र. कांदा 70 60000 16.13 9678 5.00 3000 5.565 3339.00 5.565 3339.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 12

समुह �. :  2                             िवमा कंपनीचे नाव :  नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                       िजल्हा : सोलापूर

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 0.66 198 0.66 198 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी बा. 70 26000 0.66 171.60 0.66 171.60 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.4 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

6 करडई 70 22000 5.27 1159.40 1.50 330 1.885 414.70 1.885 414.70

7 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00

8 र. कांदा 70 60000 0.66 396 0.66 396 0.00 0.00 0.00 0.00

49

�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 13
समुह �. :  1                           िवमा कंपनीचे नाव :     नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                             िजल्हा : सातारा

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी बा. 70 26000 14.29 3715.40 1.50 390.00 6.395 1662.70 6.395 1662.70

3 ज्वारी िज. 70 24000 7.15 1716.00 1.50 360.00 2.825 678.00 2.825 678.00

4 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 14
समुह �. :  1                          िवमा कंपनीचे नाव :      नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                              िजल्हा : सांगली

अ.�. पीक

शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त )



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी िज. 70 24000 1.36 326.40 1.36 326.40 0.00 0.00 0.00 0.00

3 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 उ. भुईमूग 70 36000 0.85 306 0.85 306 0.00 0.00 0.00 0.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ -15
समुह �. :  4                         िवमा कंपनीचे नाव :    नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                           िजल्हा : कोल्हापूर

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 4.38 1445.40 1.50 495.00 1.44 475.20 1.44 475.20

2 ज्वारी बा. 70 26000 3.11 808.60 1.50 390.00 0.805 209.30 0.805 209.30

3 ज्वारी िज. 70 24000 5.77 1384.80 1.50 360.00 2.135 512.40 2.135 512.40

4 हरभरा 70 24000 7.46 1790.40 1.50 360.00 2.98 715.20 2.98 715.20

5 करडई 70 22000 8.06 1773.20 1.50 330.00 3.28 721.60 3.28 721.60

6 र. कांदा 70 60000 5.43 3258.00 5.00 3000.00 0.215 129.00 0.215 129.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 16
समुह �. :  4                         िवमा कंपनीचे नाव :  नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                   िजल्हा : औरंगाबाद

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 9.28 3062.40 1.50 495 3.89 1283.70 3.89 1283.70

2 ज्वारी बा. 70 26000 11.90 3094 1.50 390 5.20 1352.00 5.20 1352.00

3 ज्वारी िज. 70 24000 11.53 2767.20 1.50 360 5.015 1203.60 5.015 1203.60

4 हरभरा 70 24000 10.15 2436 1.50 360 4.325 1038.00 4.325 1038.00

5 करडई 70 22000 11.98 2635.60 1.50 330 5.24 1152.80 5.24 1152.80

6 उ. भुईमूग 70 36000 3.84 1382.40 1.50 540 1.17 421.20 1.17 421.20
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ -17
समुह �. :  3                     िवमा कंपनीचे नाव :     नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                      िजल्हा : जालना

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी बा. 70 26000 1.46 379.60 1.46 379.60 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी िज. 70 24000 2.40 576.00 1.50 360.00 0.45 108.00 0.45 108.00

4 हरभरा 70 24000 1.24 297.60 1.24 297.60 0.00 0.00 0.00 0.00

5 करडई 70 22000 3.38 743.60 1.50 330.00 0.94 206.80 0.94 206.80

6 सूयर्फूल 70 22000 5.06 1113.20 1.50 330.00 1.78 391.60 1.78 391.60

7 र. कांदा 70 60000 0.66 396.00 0.66 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54

�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 18
समुह �. : 2                               िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                      िजल्हा : बीड

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता  दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी बा. 70 26000 2.88 748.80 1.50 390.00 0.69 179.40 0.69 179.40

3 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 करडई 70 22000 0.66 145.20 0.66 145.20 0.00 0.00 0.00 0.00

6 सूयर्फूल 70 22000 3.46 761.20 1.50 330.00 0.98 215.60 0.98 215.60
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 19
समुह �. : 4                           िवमा कंपनीचे नाव :  नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                  िजल्हा : लातूर

अ.�. पीक

शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त )



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 6.18 2039.40 1.50 495.00 2.34 772.20 2.34 772.20

2 गहू िज. 70 30000 0.66 198.00 0.66 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी बा. 70 26000 5.06 1315.60 1.50 390.00 1.78 462.80 1.78 462.80

4 ज्चारी िज. 70 24000 3.43 823.20 1.50 360.00 0.97 231.60 0.97 231.60

5 हरभरा 70 24000 4.91 1178.40 1.50 360.00 1.71 409.20 1.71 409.20

6 करडई 70 22000 4.11 904.20 1.50 330.00 1.31 287.10 1.31 287.10

7 सूयर्फूल 70 22000 5.97 1313.40 1.50 330.00 2.24 491.70 2.24 491.70

8 उ. भुईमूग 70 36000 12.12 4363.20 1.50 540.00 5.31 1911.60 5.31 1911.60

9 र. कांदा 70 60000 12.67 7602.00 5.00 3000.00 3.835 2301.00 3.835 2301.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 20
समुह �. :  1                            िवमा कंपनीचे नाव :    नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                              िजल्हा : उस्मानाबाद

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता   दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

3 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 करडई 70 22000 0.66 145.20 0.66 145.20 0.00 0.00 0.00 0.00

5 सूयर्फूल 70 22000 2.87 631.40 1.50 330.00 0.685 150.70 0.685 150.70

6 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 21
समुह �. : 3                            िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                              िजल्हा : नांदेड

अ.�. पीक

शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त )



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.8 0.66 217.8 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी िज. 70 24000 3.98 955.2 1.50 360 1.24 297.60 1.24 297.60

3 हरभरा 70 24000 0.66 158.4 0.66 158.4 0.00 0.00 0.00 0.00

4 करडई 70 22000 3.54 778.8 1.50 330 1.02 224.40 1.02 224.40

5 उ. भुईमूग 70 36000 4.77 1717.2 1.50 540 1.64 588.60 1.64 588.60
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 22
समुह �. :  3                             िवमा कंपनीचे नाव :      नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                             िजल्हा : परभणी

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता     

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ज्वारी िज. 70 24000 2.81 674.40 1.50 360.00 0.66 157.20 0.66 157.20

3 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 करडई 70 22000 2.29 503.80 1.50 330.00 0.40 86.90 0.40 86.90

5 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ-23
समुह �. : 1                             िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                        िजल्हा : िंहगोली

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता  दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता   रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 0.66 198 0.66 198 0.00 0.00 0.00 0.00

3 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 करडई 70 22000 13.78 3031.60 1.50 330 6.14 1350.80 6.14 1350.80

5 र. कांदा 70 60000 11.76 7056 5.00 3000 3.38 2028.00 3.38 2028.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 24
समुह �. : 1                                   िवमा कंपनीचे नाव :     नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                      िजल्हा : बुलढाणा

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता    रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 हरभरा 70 24000 16.28 3907.20 1.50 360.00 7.39 1773.60 7.39 1773.60

3 करडई 70 22000 31.20 6864.00 1.50 330.00 14.85 3267.00 14.85 3267.00

4 उ. भुईमूग 70 36000 0.74 266.40 0.74 266.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 र. कांदा 70 60000 15.59 9354.00 5.00 3000.00 5.295 3177.00 5.295 3177.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 25
समुह �. :  4                              िवमा कंपनीचे नाव :    नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                          िजल्हा : अकोला

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.68 224.40 0.68 224.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

3 करडई 70 22000 1.47 323.40 1.47 323.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00
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िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 26
समुह �. :  1                              िवमा कंपनीचे नाव :   नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                      िजल्हा : वािशम

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.8 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 0.79 237 0.79 237 0.00 0.00 0.00 0.00

3 हरभरा 70 24000 1.66 398.40 1.50 360 0.08 19.20 0.08 19.20

4 उ. भुईमूग 70 36000 4.06 1461.60 1.50 540 1.28 460.80 1.28 460.80

5 र. कांदा 70 60000 2.41 1446 2.41 1446 0.00 0.00 0.00 0.00

63

�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 27
समुह �. :   1                                  िवमा कंपनीचे नाव :    नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                      िजल्हा : अमरावती

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 1.22 402.60 1.22 402.60 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 2.70 810 1.50 450 0.60 180.00 0.60 180.00

3 हरभरा 70 24000 2.70 648 1.50 360 0.60 144.00 0.60 144.00

4 उ. भुईमूग 70 36000 0.66 237.60 0.66 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00

64

�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 28
समुह �. : 4                              िवमा कंपनीचे नाव :     नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                    िजल्हा : यवतमाळ

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ि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 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 3.98 1194 1.50 450 1.24 372.00 1.24 372.00

3 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00
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,धानमं.ी पीक िवमा योजना र1बी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना र1बी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना र1बी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना र1बी हंगाम 2016 2016 2016 2016 - - - - 17171717

ि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. : . : . : . : 3                              3                              3                              3                              िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  नॅशनल इंशुर;स कंपनी िलनॅशनल इंशुर;स कंपनी िलनॅशनल इंशुर;स कंपनी िलनॅशनल इंशुर;स कंपनी िल.                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                िज<हा िज<हा िज<हा िज<हा : : : : वध=वध=वध=वध=

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उAपB पातळीपयD;तउंबरठा उAपB पातळीपयD;तउंबरठा उAपB पातळीपयD;तउंबरठा उAपB पातळीपयD;त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... कE F िह�सा ,ित हेकE F िह�सा ,ित हेकE F िह�सा ,ित हेकE F िह�सा ,ित हे.... राGय िह�सा ,ित हेराGय िह�सा ,ित हेराGय िह�सा ,ित हेराGय िह�सा ,ित हे....



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता

अनुदान

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 1.11 333.00 1.11 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 30

समुह �. :  2                              िवमा कंपनीचे नाव :  नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                            िजल्हा : नागपूर

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता

दर (टक्के)

िवमा हप्ता रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 0.66 217.80 0.66 217.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 गहू िज. 70 30000 0.66 198.00 0.66 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 उ. भात 70 51000 13.16 6711.60 1.50 765.00 5.83 2973.30 5.83 2973.30
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 31
समुह �. :  2                        िवमा कंपनीचे नाव :     नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                                  िजल्हा : भंडारा

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू िज. 70 30000 1.14 342.00 1.14 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

3 उ. भात 70 51000 12.83 6543.30 1.50 765.00 5.665 2889.15 5.665 2889.15
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 32
समुह �. : 3            िवमा कंपनीचे नाव :      नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                                  िजल्हा : गोंिदया

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर(टक्के)

िवमा हप्ता रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 1.54 508.20 1.50 495.00 0.02 6.60 0.02 6.60

2 गहू िज. 70 30000 0.66 198.00 0.66 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ज्वारी िज. 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 उ. भात 70 51000 8.84 4508.40 1.50 765.00 3.67 1871.70 3.67 1871.70
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 33
समुह �. :   3                    िवमा कंपनीचे नाव :  नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                                          िजल्हा : चं�पूर

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



जोखीमस्तर

(टक्के)

िवमा संरिक्षत 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता 

दर (टक्के)

िवमा हप्ता रक्कम 

(�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान 

रक्कम (�.)

िवमा हप्ता दर 

(टक्के)

िवमा हप्ता 

अनुदान रक्कम 

(�.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 गहू बा. 70 33000 5.39 1778.70 1.50 495 1.95 641.85 1.95 641.85

2 गहू िज. 70 30000 2.47 741.00 1.50 450 0.49 145.50 0.49 145.50

3 ज्वारी िज. 70 24000 2.16 518.40 1.50 360 0.33 79.20 0.33 79.20

4 हरभरा 70 24000 0.66 158.40 0.66 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00

5 उ. भात 70 51000 10.74 5477.40 1.50 765 4.62 2356.20 4.62 2356.20
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�धानमं�ी पीक िवमा योजना रब्बी हंगाम 2016 - 17

िवमा संरिक्षत रक्कम , िवमा हप्ता दर इ . तपिशल

�प� अ - 34
समुह �. :1                            िवमा कंपनीचे नाव :  नॅशनल इंशुरन्स कंपनी िल .                                                                                         िजल्हा : गडिचरोली

अ.�. पीक

िवमा संरक्षण �ित हे . (उंबरठा उत्प� पातळीपयर्न्त ) शेतकरी िहस्सा �ित हे . कें� िहस्सा �ित हे . राज्य िहस्सा �ित हे .



गहू

(बा.)

गहू

(िज.)

ज्वारी

(बा.)

ज्वारी

(िज.)

हरभरा करडई सुयर्फूल उ. भात उ. भुईमूग रबी 

कांदा

एकूण

1 ठाणे 0

2 पालघर 0

3 रत्नािगरी 0

4 रायगड 16 16
5 िंसधुदुगर् 18 18

0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34

6 नािशक 80 13 17 54 85 249
7 धुळे 39 17 39 10 105
8 नंदुरबार 26 29 27 82
9 जळगांव 85 37 66 188

230 13 17 137 217 0 0 0 10 0 624

10 अहमदनगर 97 14 89 89 85 58 5 437
11 पुणे 94 53 64 98 92 40 441
12 सोलापूर 89 16 91 91 77 55 22 34 475

280 83 244 278 254 153 27 0 34 0 1353

13 सातारा 89 21 63 88 29 290
14 सांगली 60 16 43 51 170
15 कोल्हापूर 31 2 33

180 21 79 133 80 0 0 0 0 0 493

16 औरंगाबाद 65 45 61 65 62 298
17 जालना 49 49 49 41 31 219
18 बीड 63 63 63 63 51 10 313

177 0 157 173 169 144 10 0 0 0 830

19 लातूर 53 8 47 53 47 53 261
20 उस्मानाबाद 42 13 34 42 42 36 30 239
21 नांदेड 71 31 43 145
22 परभणी 38 38 38 38 6 158
23 िंहगोली 30 7 22 23 7 89

234 13 42 165 198 144 83 0 13 0 892

24 बुलडाणा 90 78 41 209
25 अकोला 51 51 11 113
26 वाशीम 46 46 25 117
27 अमरावती 77 14 71 162
28 यवतमाळ 101 8 42 151

365 22 0 0 288 77 0 0 0 0 752

29 वध� 47 16 44 107
30 नागपूर 66 22 20 67 175
31 भंडारा 34 29 29 92
32 गोंिदया 27 16 43
33 चं�पूर 10 50 40 20 120
34 गडिचरोली 3 6 24 12 45

160 150 0 84 188 0 0 0 0 0 582
1626 302 539 970 1394 518 120 34 57 0 5560

71

कोकण िवभाग

नागपूर िवभाग
राज्य एकूण

नािशक िवभाग

पुणे िवभाग

कोल्हापूर िवभाग

औरंगाबाद िवभाग

लातूर िवभाग

अमरावती िवभाग

�धानमं�ी पीक िवमा योजना
अिधसूिचत मंडळांची संख्या , रबी 2016-17

अ. �. िजल्हा
िपकिनहाय अिधसूिचत मंडळांची संख्या



गहू

(िज.)

ज्वारी

(बा.)

हरभरा करडई सुयर्फूल उ. भात उ. भुईमूग रबी 

कांदा

एकूण

1 ठाणे 2 2 4

2 पालघर 3 4 7

3 रत्नािगरी 3 6 9

4 रायगड 2 2

5 िंसधुदुगर् 8 8

0 0 0 0 0 8 22 0 30

6 नािशक 13 12 25

7 धुळे 3 4 7

8 नंदुरबार 4 4

9 जळगांव 7 15 9 31

0 7 0 0 0 0 35 25 67

10 अहमदनगर 14 14 28

11 पुणे 9 9 18

12 सोलापूर 6 10 16

0 0 0 0 0 0 29 33 62

13 सातारा 2 8 5 15

14 सांगली 7 7

15 कोल्हापूर 9 6 15

0 0 9 2 0 0 21 5 37

16 औरंगाबाद 4 4

17 जालना 3 3

18 बीड 4 4

0 0 0 0 0 0 3 8 11

19 लातूर 0

20 उस्मानाबाद 4 8 12

21 नांदेड 5 2 14 21

22 परभणी 4 4

23 िंहगोली 4 4

0 0 0 5 2 0 26 8 41

24 बुलडाणा 3 2 7 12

25 अकोला 5 6 11

26 वाशीम 5 5

27 अमरावती 3 3 9 15

28 यवतमाळ 5 5
3 0 5 0 0 0 18 22 48

29 वध� 0

30 नागपूर 0

31 भंडारा 5 5

32 गोंिदया 8 8

33 चं�पूर 4 4

34 गडिचरोली 3 3
0 0 0 0 0 20 0 0 20

3 7 14 7 2 28 154 101 316
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अ. �.
िपकिनहाय अिधसूिचत तालुक्यांची संख्या

िजल्हा

�धानमं�ी पीक िवमा योजना

अिधसूिचत तालुक्यांची संख्या , रबी 2016-17

कोकण िवभाग

नागपूर िवभाग

 एकूण िपकिनहाय अिधसूिचत 

 तालुक्यांची संख्या

नािशक िवभाग

पुणे िवभाग

कोल्हापूर िवभाग

औरंगाबाद िवभाग

लातूर िवभाग

अमरावती िवभाग



73

अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 नािशक 1 नािशक

1 मालेगाव 1 मालेगाव  +} 6 नािशक 33 नािशक +}

2 दाभाडी +} 34 देवळाली }

3 सौदाणे }

35 मखमलाबाद +}

4 कौळाने  +} 36 माडसांगवी +}

5 िनमगाव +} 37 आडगाव +}

6 सायने (ब.ु) +} 38 िंशदे }

7 कळवाडी }

39 सातपूर +}

8 झोडगा +} 40 िगरनारे +}

9 करंजगव्हाण +} 41 पाथड� }

10 वडनेर }

7 �यंबके�र 42 �यंबके�र +}

2 बागलाण 11 बागलाण +} 43 वेळूंजे +}

12 �ाम्हणगाव +} 44 हरसूल }

13 िवरगाव +}

14 डांगसौदाने } 8 इगतपूरी 45 धारगाव

15 नामपूर +} 9 िंदडोरी 46 िंदडोरी +}

16 जायखेडा +} 47 मोहाडी +}

17 ताहाराबाद +} 48 कसबेवणी +}

18 मुल्हेर } 49 वरखेडा }

3 कळवण 19 कळवण +} 50 उमराळे +}

20 अभोणा +} 51 ननाशी +}

21 कनाशी +} 52 कोशींबे }

22 दळवट +}

23 मोकभणगी +} 10 िनफाड 53 िनफाड +}

24 नवीबेज } 54 चांदोरी +}

55 सायखेडा +}

4 देवळा 25 देवळा +} 56 िंपपळगाव बसवंत +}

26 लोहणेर +} 57 ओझर +}

27 उमराणे } 58 रानवड }

5 नांदगाव 28 नांदगाव +}

29 मनमाड +} 59 लासलगाव +}

30 िहसवळ (ब.ु) } 60 देवगाव +}

61 नांदुर (म.) }

31 जातेगाव +}

32 वेहेळगाव }

�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17

िपक - गहू (बागायत )                                                                                               रबी 2016-17



74

अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 नािशक 2 धुळे

11 िस�र 62 िस�र +} 2 सा�ी 13 सा�ी +}

63 वावी +} 14 कासारे +}

64 देवपूर +} 15 म्हसदी(�ा.) }

65 शहा }

16 दुसाने +}

66 पांडूल� +} 17 िनजामपूर }

67 डुबेरे +}

68 नांदुर िशगोटे } 18 �ाम्हणवेल

12 येवला 69 येवला +} 19 िंपपळनेर +}

70 सावरगाव +} 20 कुडाशी +}

71 पाटोदा +} 21 उमरपाटा +}

72 जळगाव नेऊर } 22 दहीवेल }

73 अंदरसूल +} 3 िशरपूर 23 िशरपूर +}

74 नगरसूल } 24 बोराडी +}

25 आथ� +}

13 चांदवड 75 चांदवड +} 26 जवखेडे }

76 वडनेर भैरव +}

77 वडाळी भोई } 27 होळनांथे +}

28 थाळनेर +}

78 िदघवद +} 29 सांगवी }

79 रायपूर +}

80 दुगाव } 4 िंशदखेडा 30 िंशदखेडा +}

31 िचमठाणे +}

2 धुळे 32 शेवाळे +}

1 धुळे 1 धूळे (शहर) +} 33 खलाणे }

2 िश�ड +}

3 बोरकूंड +} 34 नरडाणे +}

4 आव� } 35 बेटावद +}

36 वष� }

5 सोनगीर +}

6 नगाव (ब.ु) +} 37 दोंडाईचा +}

7 फागणे +} 38 िवखरण +}

8 मुकटी } 39 िवरदेल }

9 धुळे (�ािमण) +}

10 कुसुंबा +}

11 नेर (म.) +}

12 लामकानी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

3 नंदुरबार 4 जळगाव

1 नंदुरबार 1 नंदुरबार  +} 3 बोदवड 10 बोदवड +}

2 रनाळे  +} 11 नाडगाव +}

3 मांडळ  } 12 करंजी }

4 खोंडामाळी  +} 4 यावल 13 यावल +}

5 कोरीट } 14 भालोद +}

15 बामणोद +}

6 धानोरा  +} 16 फैजपूर }

7 आष्टे }

17 साकळी +}

2 नवापूर 8 नवापूर  +} 18 िकनगाव }

9 नवागाव }

5 रावेर 19 रावेर

10 खांडबारा  +}

11 िंचचपाडा } 20 खानापूर

12 िवसरवाडी 21 िखड� +}

22 ऐनपूर }

3 शहादा 13 शहादा  +}

14 मोिहदेतऱ्हा +} 23 िखरोदा +}

15 म्हसावद +} 24 िंनभोरा (ब.ु) }

16 �ाम्हणपूरी }

25 सावदा

17 सारंगखेडा  +}

18 �काशा } 6 मुक्ताईनगर 26 मुक्ताईनगर

19 वडाळी  +} 27 अंतुल� +}

20 असलोद +} 28 कुऱ्हा +}

21 मंदाणा  +} 29 घोडसगाव }

22 कळसाडी }

7 अमळनेर 30 अंमळनेर +}

4 तळोदा 23 तळोदा  +} 31 िश�ड +}

24 बोरद +} 32 नगाव }

25 �तापपूर }

33 पातोंडा +}

26 सोमावल 34 अमळगाव +}

35 मारवाड +}

4 जळगाव 36 भरवस +}

1 जळगाव 1 जळगाव +} 37 वावडे }

2 म्हसावद }

8 चोपडा 38 चोपडा +}

3 भोकर +} 39 हातेड +}

4 िंपपराळा +} 40 लासूर }

5 नािशराबाद +}

6 असोदा } 41 अडावद +}

42 धानोरा (�ा.) +}

2 भुसावळ 7 भूसावळ +} 43 गोरगावले +}

8 कुऱ्हे +} 44 चहाड� }

9 वरणगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

4 जळगाव 4 जळगाव
9 एरंडोल 45 एरंडोल +} 15 भडगाव 82 भडगाव +}

46 िंरगणगाव +} 83 आमदडे }
47 कासोदा +}
48 उतराण (गृह) } 84 कोळगाव +}

85 कजगाव }
10 धरणगाव 49 पाळधी +}

50 चांदसर +} 5 अहमदनगर
51 साळवा +} 1 अहमदनगर 1 जेऊर +}
52 सोनवद (ब.ु) +} 2 कापूरवाडी +}

53 िंपपरी (खु.) +} 3 िंचचोडी (प.) +}

54 धरणगाव } 4 िंभगार }

11 पारोळा 55 पारोळा +} 5 वाळकी +}
56 बहादरपूर +} 6 �ई छ�ीसी }
57 शेळावे }

7 नलेगाव +}
58 तामसवाडी +} 8 सावेडी +}
59 चोरवड } 9 नागापूर }

12 चाळीसगाव 60 चाळीसगाव +} 10 चास +}
61 खडकी +} 11 केडगाव }
62 हातले }

2 पारनेर 12 पारनेर +}
63 मेहूणबारे +} 13 भालवणी +}
64 बहाळ } 14 सुपा +}

15 वाडेगव्हाण }
65 तळेगाव +}
66 िशरसगाव } 16 टाकळी (धो.) +}

17 पळशी +}
13 जामनेर 67 जामनेर +} 18 वडझीरे +}

68 नेरी +} 19 िनघोज }
69 मालदाभाडी }

3 �ीगोंदा 20 �ीगोंदा +}

70 पहूर +} 21 पेडगाव }

71 शेंदुण� +}

72 तोंडापूर } 22 मांडवगण +}
23 कोळगाव }

73 फ�ेपूर +} 24 बेलवंडी +}
74 वाकडी } 25 दाव दैठाण +}

26 काष्टी +}
14 पाचोरा 75 पाचोरा +} 27 िचनाळा }

76 नगरदेवळा +}
77 गाळण } 4 कजर्त 28 राशीन +}

29 कजर्त +}
78 नांदरा +} 30 भांबोरा }
79 कुऱ्हाड (ब.ु) +}

80 वरखेडी (ब.ु) +} 31 िमरजगाव +}

81 िंपपळगाव } 32 कोंभाळी +}
33 माही जळगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

5 अहमदनगर 5 अहमदनगर

5 जामखेड 34 जामखेड +} 10 संगमनेर 66 संगमनेर +}

35 अरणगाव } 67 धांदरफळ (ब.ु) +}

68 घारगाव  +}

36 खड� +} 69 डोळासणे +}

37 ना�ज +} 70 साकूर +}

38 नायगाव } 71 िंपपरने }

6 शेवगाव 39 शेवगाव +} 72 आ�ी +}

40 भातकूडगाव +} 73 िसबलापूर +}

41 धोर जळगाव (श.े) } 74 तळेगाव +}

75 सामनापूर }

42 येरंडगाव

11 अकोले 76 अकोले +}

43 भोधेगाव +} 77 समशेरपूर +}

44 चापडगाव } 78 िवळगाव }

7 पाथड� 45 पाथड� +} 79 राजूर +}

46 मािनक दौंडी } 80 सािकरवाडी +}

81 शेंडी +}

47 करंजी +} 82 कोतुळ +}

48 िमरी } 83 �ाम्हणवाडा }

49 टाकळी मानूर +} 12 केापरगाव 84 कोपरगाव +}

50 कोरडगाव } 85 रवंदे +}

86 सूरेगाव }

8 नेवासा 51 नेवासा (खु.) +}

52 नेवासा (ब.ू) } 87 दहीगाव बोलका +}

88 पोहेगाव }

53 सालबतपूर

13 राहाता 89 राहाता +}

54 घोडेगाव +} 90 लोणी +}

55 वडाळा भैरोबा +} 91 बाभळे�र +}

56 सोनाई +} 92 िशड� +}

57 चांदा +} 93 पूणतांबा }

58 कूकाणा }

14 �ीरामपूर 94 �ीरामपूर +}

9 राहूरी 59 राहूरी +} 95 बेलापूर +}

60 सा�ळ +} 96 टाकळीभान +}

61 तहाराबाद } 97 उंदीरगाव }

62 वांबोरी +}

63 �ाम्हणी }

64 देवळाली +}

65 टाकळी िमया }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

6 पुणे 6 पुणे

1 हवेली 1 खेड िशवापूर +} 5 जु�र 32 जु�र +}

2 खडकवासला +} 33 राजूर +}

3 कोथ�ड +} 34 आपटाळे }

4 िंचचवड }

35 ओतूर +}

5 कळस +} 36 वडगाव (आनंद) +}

6 भोसरी +} 37 िंदगोरे }

7 वाघोली }

38 नारायणगाव +}

8 हडपसर +} 39 बेल्हा +}

9 उरळीकांचन +} 40 िनमगाव सावा }

10 थेऊर }

6 खेड 41 राजगू� नगर +}

2 मुळशी 11 पौड +} 42 कन्हेरसर +}

12 िपरंगुट +} 43 वाडा +}

13 माले +} 44 कुडे (ब.ु) }

14 मुठे }

45 कडूस +}

15 घोटावडे +} 46 पाईट }

16 थेरगाव }

47 चाकण +}

3 भोर 17 भोर +} 48 िंपपळगाव त.खेड +}

18 अंबावडे +} 49 आळंदी }

19 भोलावडे +}

20 संगमनेर +} 7 आंबेगाव 50 घोडेगाव +}

21 िनघूडघर } 51 आंबेगाव }

22 नसरापूर +} 52 कळंब +}

23 वेळू +} 53 मंचर +}

24 िककवी } 54 पारगाव }

4 मावळ 25 लोणावळा +} 8 िश�र 55 िश�र +}

26 काल� +} 56 रांजणगाव गणपती +}

27 खडकाळा +} 57 टाकळी हाजी +}

28 तळेगाव दाभाडे } 58 मलठण }

29 काळे कॉलनी +} 59 पाबळ +}

30 िशवणे +} 60 तळेगाव ढमढेरे +}

31 वडगाव मावळ } 61 कोरेगाव भीमा }

62 न्हावरा +}

63 वडगाव रासाई }

िपक - गहू (बागायत )                                                                                                               रबी 2016-17



79

अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

6 पुणे 7 सोलापूर

9 बारामती 64 बारामती +} 1 उ. सोलापूर 1 ितऱ्हे +}

65 उंडावडी केपी } 2 वडाळा +}

3 माड� }

66 मालेगाव +}

67 पणदरे } 2 द. सोलापूर 4 बोरामणी +}

5 मुस्ती +}

68 वडगाव िंनब 6 वळसंग }

69 सूपा +} 7 मं�ुप +}

70 लोणी (भा.) +} 8 िंवचूर +}

71 मोरगाव } 9 िंनबग� +}

10 होटगी }

10 इंदापूर 72 इंदापूर +}

73 लोणी देवकर +} 3 बाश� 11 बाश� +}

74 बावडा } 12 खांडवी +}

13 आगलगाव +}

75 सणसर 14 पांगरी }

76 िनमगाव केतकी +} 15 पानगाव +}

77 काटी +} 16 सूड� +}

78 अंथूरणे +} 17 वैराग }

79 िभगवण }

18 नारी +}

11 दौंड 80 दौंड +} 19 उपळे (दु.) +}

81 देऊळगाव राजे } 20 गौडगाव }

4 अक्कलकोट 21 अक्कलकोट +}

82 रावणगाव 22 जेऊर +}

23 तडवळ +}

83 केडगाव +} 24 करजगी }

84 वरवंड +}

85 पाटस } 25 दुधनी +}

26 मैदग� }

86 यवत

27 वागदरी +}

87 राहू 28 चपळगाव +}

29 िकणी }

12 पुरंदर 88 सासवड +}

89 िभवडी +} 5 मोहोळ 30 मोहोळ +}

90 राजेवाडी } 31 नरखेड +}

32 शेटफळ +}

91 जेजूरी +} 33 पेनुर }

92 कुंभार वळण }

34 वाघोली +}

93 पिंरचे +} 35 कामती (ब.ु) +}

94 वाल्हा } 36 सावळे�र +}

37 टाकळी (िस.) }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

7 सोलापूर 7 सोलापूर

6 माढा 38 माढा +} 9 सांगोला 64 सांगोला +}

39 दारफळ } 65 िशवणे +}

66 जवळा }

40 रोपळे +}

41 म्हैसगाव +} 67 हा�ीद +}

42 कुडुर्वाडी } 68 सोनंद +}

69 कोळा +}

43 टेंभूण� +} 70 नाझरा }

44 रांझणी +}

45 मोडिंनब +} 71 महूद (ब.ु) +}

46 लऊळ } 72 संगेवाडी }

7 करमाळा 47 करमाळा +} 10 माळिशरस 73 माळिशरस +}

48 केतूर +} 74 ईस्लामपूर +}

49 कोट� } 75 अकलूज +}

76 लवंग +}

50 जेऊर +} 77 महाळुंग }

51 उमरड +}

52 केम +} 78 िपलीव +}

53 अजूर्ननगर +} 79 वेळापूर }

54 सालसे }

80 नातेपूते +}

8 पंढरपूर 55 पंढरपूर +} 81 सदािशवनगर +}

56 भंडी शेगाव +} 82 दिहगाव }

57 भाळवणी }

11 मंगळवेढा 83 मंगळवेढा +}

58 करकंब +} 84 बोराळे +}

59 पट. कुरोली } 85 आंधळगाव }

60 पूळूज +} 86 भोसे +}

61 चळे } 87 हूलजंती +}

88 मरवडे +}

62 तुंगत +} 89 मारापूर }

63 कासेगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

8 सातारा 8 सातारा

1 सातारा 1 सातारा +} 4 कराड 30 कराड +}

2 खेड +} 31 उं�ज +}

3 वय� +} 32 इंडोली +}

4 कनेर +} 33 सूपने }

5 शें�े }

34 मसूर +}

6 नागठाणे +} 35 कवठे +}

7 आंबवडे +} 36 कोपड�-हवेली +}

8 दिहवड +} 37 सैदपूर +}

9 परळी } 38 शेणोली }

10 वडूथ +} 39 कोळे +}

11 तासगाव +} 40 उंडाळे +}

12 अपिंशगे } 41 काले +}

42 मलकापूर }

2 जावळी 13 मेढा +}

14 आनेवाडी +} 5 कोरेगाव 43 कोरेगाव +}

15 कुडाळ +} 44 कुमठे +}

16 करहर } 45 रिहमतपूर +}

46 िशरंबे +}

17 केळघर +} 47 वाठारिकरोली }

18 बामणोली }

48 वाठार (स्टे.) +}

3 पाटण 19 पाटण +} 49 िंपपोडे (ब.ु) +}

20 म्हावशी +} 50 सातारा रोड +}

21 हेळवाक +} 51 िकन्हई }

22 मरळी +}

23 मोरगीरी +} 6 खटाव 52 खटाव +}

24 ढेबेवाडी +} 53 औंध +}

25 चाफळ } 54 पूसेगाव +}

55 बूध +}

26 तारळे +} 56 वडूज }

27 मल्हारपेठ +}

28 तळमावले +} 57 पूसेसावळी +}

29 कूठरे } 58 मायणी +}

59 िनमसोड +}

60 कातरखटाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

8 सातारा 9 सांगली

7 माण 61 दहीवडी +} 1 िमरज 1 िमरज +}

62 मालवडी +} 2 मालगाव +}

63 गोंदवले (ब.ु) +} 3 अरग }

64 कूकूडवाड }

4 कवलापूर +}

65 म्हसवड +} 5 बुधगाव }

66 माड� +}

67 िंशगणापूर } 6 क. िड�ज +}

7 सांगली }

8 फलटण 68 फलटण

2 जत 8 जत +}

69 आसू 9 डफळापूर +}

10 कुंभारी +}

70 होळ +} 11 शेगाव }

71 िगरवी }

12 उमदी +}

72 आदक� (ब.ु) +} 13 माडग्याळ +}

73 वाठार (िन.) +} 14 मुचंडी +}

74 बरड +} 15 संख }

75 राजळे +}

76 तरडगाव } 3 खानापूर 16 खानापूर +}

17 करंजे +}

9 खंडाळा 77 खंडाळा +} 18 िवटा +}

78 वाठार (ब.ु) +} 19 लेंगरे +}

79 िशरवळ +} 20 भाळवणी }

80 लोणंद }

4 वाळवा 21 वाळवा +}

10 वाई 81 पसरणी +} 22 आष्टा +}

82 पाचवड +} 23 कोरेगाव }

83 धोम +}

84 वाई } 24 ईस्लामपूर +}

25 पेठ +}

85 भुईंज +} 26 कामेरी }

86 ओझड� +}

87 सू�र } 27 कासेगाव +}

28 ताकारी +}

11 महाबळे�र 88 तापोळा +} 29 बहे }

89 लामज }

30 िचकूड� +}

31 तांदुळवाडी }
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83

अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

9 सांगली 10 कोल्हापूर

5 तासगाव 32 तासगाव +} 2 िशरोळ 8 िशरोळ +}

33 िवसापूर +} 9 नृिंसहवाडी +}

34 मांजड� } 10 नांदणी +}

11 जयिंसगपूर }

35 मणेराजूरी +}

36 सावळज +} 12 िशरढोण +}

37 येळावी } 13 कु�ंदवाड +}

14 द�वाड }

6 पळूस 38 िभलवडी +}

39 अंकल खोप +} 3 करिवर 15 कसबा बावडा +}

40 पलूस +} 16 िनगवे (ब.ु) +}

41 कुंडल } 17 मुडिंशगी }

7 कडेगाव 42 कडेगाव +} 18 सांग�ळ +}

43 शाळगाव +} 19 िशरोली-दुमाळा +}

44 नेवरी +} 20 बीड +}

45 वांगी +} 21 बालींगे }

46 िंचचणी (अं.) }

22 हळदी +}

8 िशराळा 47 िशराळा +} 23 इसपुल� +}

48 मांगले +} 24 कनेरी }

49 सागाव +}

50 िशरसी } 4 गडिंहग्लज 25 गडिंहग्लज +}

26 कडगाव +}

51 चरण आरळा +} 27 दुंडगे +}

52 कोक�ड } 28 हलकण� +}

29 कसबा-नुल }

9 आटपाडी 53 आटपाडी +}

54 िदघंची } 30 महागाव +}

31 नेसरी }

55 खरसूंडी

11 औरंगाबाद

10 कवठेमहांकाळ 56 कवठेमहांकाळ +} 1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +}

57 कूची +} 2 मानिंसगपूरा +}

58 ढालगाव } 3 उस्मानपूरा +}

4 कांचनवाडी }

59 देिंशग +}

60 िंहगणगाव } 5 चौका +}

10 कोल्हापूर 6 हरसूल +}

1 हातकणंगले 1 हातकणंगले +} 7 िच�ा-िंपपळगाव }

2 हेरळे +}

3 कबनुर +} 8 करमाड +}

4 �ई +} 9 िचखलठाणा +}

5 हूपरी } 10 लाडसांगवी }

6 वडगाव +}

7 वाठार त. वडगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

11 औरंगाबाद 11 औरंगाबाद
2 फुलं�ी 11 फुलं�ी +} 6 क�ड 44 क�ड

12 ितरबावडा +}
13 आळंद +} 45 चापनेर
14 वडोदा बाजार }

46 िचखलठाणा
3 पैठण 15 पैठण

47 िपशोर +}
16 िबडकीन 48 नाचणवेल }

17 लोहगाव +} 49 करंजखेड +}
18 ढोरकीन +} 50 िंचचोली (पी.) }
19 बालानगर +}
20 िंपपळवाडी (िप.) } 51 देवगाव

21 पाचोड +} 7 खूलताबाद 52 वे�ळ
22 िवहामांडवा +}
23 नांदर } 53 सुलतानपूर +}

54 सावंगी }
24 अडूळ

8 िस�ोड 55 िस�ोड +}
4 गंगापूर 25 गंगापूर +} 56 िन�ोड }

26 भंडाळा }
57 भराडी +}

27 मांजरी 58 बोरगाव बाजार }

28 शेंदुरवाडा +} 59 अिंजठा +}
29 वाळूंज } 60 गोळेगाव }

30 तुक�बाद 61 आमठाणा

31 हरसूल +} 62 अभई
32 डोणगाव +}
33 िसद.वडगाव } 9 सोयगाव 63 सोयगाव +}

64 सावळज बाजार }
5 वैजापूर 34 वैजापूर +}

35 िशऊर +} 65 बानोटी
36 लोणी (खु.) }

12 जालना
37 खंडाळा +} 1 भोकरदन 1 भोकरदन
38 बोरसर }

2 धावडा +}
39 लासूरगाव +} 3 अनावा }
40 गारज }

4 िंपपळगाव (र.े)
41 महालगाव +}
42 नागमठाण +} 5 िसपोरा +}
43 लाडगाव } 6 राजूर +}

7 केदारखेड }

8 हसनाबाद
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

12 जालना 12 जालना

2 जाफराबाद 9 जा�ाबाद +} 7 परतूर 41 परतूर +}

10 माहोरा +} 42 वाटूर }

11 कुंभारझरी }

43 �ीष्टी

12 टेंभूण� +}

13 व�ड (ब.ु) } 44 आष्टी +}

45 सातोना (ब.ु) }

3 जालना 14 जालना (शहर) +}

15 जालना (�ािमण) } 8 मंठा 46 मंठा

16 नेर +} 47 तळणी +}

17 शेताली +} 48 ढोकसाळ +}

18 रामनगर } 49 पांगारी (गो.) }

19 पांचाळ वडगाव +} 13 बीड

20 िवरेगाव } 1 बीड 1 बीड +}

2 पाली }

21 वाघ�ळ (ज.)

3 नळवंडी +}

4 बदनापूर 22 बदनापूर +} 4 िंपपळनेर +}

23 शेलगाव } 5 म्हळस जवळा }

24 धाबाडी +} 6 पेडगाव +}

25 बावणे पांगरी +} 7 राजूरी (ब.ु) }

26 रोषणगाव }

8 मांजरसूंभा +}

5 अंबड 27 अंबड +} 9 िंलबा गणेश +}

28 धनगर िंपपरी } 10 नेकनूर +}

11 चौसाळा }

29 जामखेड +}

30 रोहीलगड +} 2 पाटोदा 12 पाटोदा +}

31 गोंदी } 13 दासखेड +}

14 अमळनेर +}

32 वडीगो�ी +} 15 येरळा }

33 सुकापूरी }

3 िश�र कासार 16 िश�ड +}

6 घनसांगवी 34 घनसांगवी 17 िततरवाणी +}

18 रायमोह }

35 राणीउंचेगाव

36 ितथर्पूरी

37 कु. िंपपळगाव +}

38 अंतरवली टेंभे }

39 रांजणी +}

40 जांब समथर् }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

13 बीड 13 बीड
4 आष्टी 19 आष्टी +} 9 परळी 54 परळी +}

20 टाकळिंसग } 55 धम�पूर }

21 कडा 56 िसरसाळा +}
57 नागापूर +}

22 धामणगाव 58 िंपपळगाव गाडे }

23 दौलावडगाव +} 10 धा�र 59 धा�र +}
24 धानोरा } 60 मोहखेड +}

61 तेलगाव }
25 िंपपळा

11 वडवणी 62 कवडगाव +}
5 गेवराई 26 गेवराई +} 63 वडवणी }

27 धोंडराई }
14 लातूर

28 जातेगाव +} 1 लातूर 1 लातूर +}
29 पाचेगाव +} 2 बाभळगाव +}
30 िसरसादेवी +} 3 हरंगूळ (ब.ु) +}
31 तलवडा +} 4 कासारखेडा }
32 रेवकी }

5 मु�ड +}

33 उमापूर +} 6 गातेगाव }
34 मादळमोही +}
35 चकलंबा } 7 तांदुळजा +}

8 िंचचोली (ब.ु) }

6 माजलगाव 36 माजलगाव +}
37 गंगामसला +} 2 रेणापूर 9 रेणापूर +}
38 की�ी आडगाव +} 10 पानगाव +}
39 तालखेड } 11 पोहरेगाव +}

12 कारेपूर }
40 िन�ुड +}
41 िद�ुड } 3 औसा 13 औसा +}

14 िकनी-थोट +}
7 आंबेजोगाई 42 आंबेजोगाई +} 15 भादा +}

43 लो. सावरगाव +} 16 मातोळा +}
44 पाटोदा (म.) } 17 बेलकूंड }

45 घाटनांदुर +} 18 िक�ारी +}
46 बद�पूर } 19 लामजना }

8 केज 47 केज +} 4 अहमदपूर 20 अहमदपूर +}
48 यूसूफवडगाव +} 21 खंडाळी }
49 बनसारोळा }

22 िकनगाव +}
50 होळ 23 आंधोरी +}

24 िश�र ताजबंद +}
51 ह. िंपपरी +} 25 हाडोळती }
52 नांदुरघाट +}
53 िवडा }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

14 लातुर 15 उस्मानाबाद

5 िनलंगा 26 िनलंगा +} 1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) +}

27 पानिंचचोली +} 2 उस्मानाबाद (�ा.) }

28 अंबुलगा +}

29 िनटुर +} 3 बेंबळी +}

30 कासार िसरसी +} 4 केशेगाव +}

31 मदनसूरी +} 5 पाडोळी }

32 औरादशहाजनी +}

33 कासार बालकूंदा } 6 तेर +}

7 ढोकी +}

6 िश�र अनंतपाळ 34 िश�र अनंतपाळ +} 8 जागजी }

35 साकोळ +}

36 िहसामाबाद } 2 तुळजापूर 9 तूळजापूर +}

10 सलगरा +}

7 उदगीर 37 उदगीर +} 11 सावरगाव +}

38 नानलगाव +} 12 मंग�ळ +}

39 वाढवणा +} 13 इटकळ }

40 नळगीर +}

41 मोघा +} 14 जळकोट +}

42 देवजर्न +} 15 नळदुगर् }

43 हेर }

3 परंडा 16 परंडा +}

8 जळकोट 44 जळकोट +} 17 आसू +}

45 घोणशी } 18 जवळा +}

19 अनाळा +}

9 देवणी 46 देवणी +} 20 सोनारी }

47 बोरोळ +}

48 वलांडी } 4 भूम 21 भूम +}

22 वालवड +}

10 चाकूर 49 चाकूर +} 23 ईट }

50 नळेगाव +}

51 वडवळ +} 24 अंभी +}

52 शेळगाव +} 25 माणके�र }

53 झरी (ब.ु) }

5 वाशी 26 वाशी +}

27 तेरखेडा +}

28 पारगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

15 उस्मानाबाद 16 नांदेड
6 कळंब 29 कळंब +} 6 नायगाव 21 नायगाव  +}

30 ईटकूर +} 22 नरसी  +}
31 येरमाळा +} 23 मांजरम  +}
32 िशराढोण +} 24 बरबडा  +}
33 गोिंवदपूर +} 25 कूंटूर  }
34 मोहा }

7 मुखेड 26 मुखेड  +}

7 उमरगा 35 उमरगा +} 27 जांब (ब.ु)  +}

36 डािळब +} 28 जाहूर  +}
37 नारंगवाडी +} 29 चांडोळा  }
38 मुळज +}

39 मु�म } 30 मु�माबाद  +}

31 बाऱ्हाळी +}
8 लोहारा 40 लोहारा +} 32 येवती  }

41 माकणी +}
42 जेवळी } 8 कंधार 33 कंधार  +}

34 फुलवल  +}

16 नांदेड 35 कु�ळा  }

1 नांदेड 1 नांदेड (�ा.)  +}
2 तुप्पा  } 36 उस्माननगर  +}

37 पेठवडज  +}
3 िवष्णुपूरी  +} 38 बा�ळ  }

4 वसरणी  +}
5 िंलबगाव  +} 9 लोहा 39 लोहा  +}
6 तरोडा (ब.ु)  } 40 माळाकोळी  }

2 अध�पूर 7 अध�पूर  +} 41 सोनखेड  +}
8 दाभड  +} 42 शेवडी (बा.)  +}
9 माळेगाव  } 43 कलंबर  +}

44 कापशी  }
3 मुदखेड 10 मुदखेड  +}

11 मुगट  +} 10 हादगाव 45 हदगाव  +}

12 बारड  } 46 तामसा  +}
47 मनाठा  +}

4 िबलोली 13 िबलोली  +} 48 िंपपळखेड  +}
14 आदमपूर  +} 49 तळणी  +}
15 लोहगाव  +} 50 िनवघा (बा.)  +}
16 सगरोळी +} 51 आष्टी  }
17 कुंडलवाडी  }

11 िहमायतनगर 52 िहमायतनगर  +}
5 धम�बाद 18 धम�बाद  +} 53 जवळगाव  +}

19 करखेली +} 54 िसरसम (ब.ु)  }

20 जारीकोट  }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

16 नांदेड 17 परभणी

12 देगलूर 55 देगलूर  +} 5 पाथरी 17 पाथरी +}

56 खानापूर  +} 18 बाभळगाव +}

57 शहापूर  } 19 हादगाव (ब.ु) }

58 मारखेल  +} 6 मानवत 20 मानवत +}

59 मालेगाव (म.) +} 21 केकरजवळा +}

60 हानेगाव  } 22 कोल्हा }

13 िकनवट 61 िकनवट  +} 7 िंजतूर 23 िंजतूर +}

62 बोधडी  +} 24 सांगवी (म्हा.) }

63 ईस्लापूर  +}

64 जलधारा  +} 25 बामणी (ब.ु)

65 िशवणी  +}

66 मांडवी  +} 26 आडगाव (ब.ु)

67 दुहेळली  }

27 बोरी

14 माहूर 68 माहूर  +}

69 वाई बा.  +} 28 चारठाणा

70 वानोळा  +}

71 िंसदखेड  } 8 पूण� 29 पूण�

17 परभणी 30 ताडकळस +}

1 परभणी 1 परभणी 31 िलमला }

2 झरी 32 कातने�र

3 पेडगाव +} 33 चुडावा

4 जांब }

9 सेलू 34 सेलू +}

5 िंशगणापूर 35 देऊळगाव घाट +}

36 वालूर +}

6 दैठणा 37 कुपटा +}

38 िचखलठाणा (ब.ु) }

7 िंपगळी

18 िंहगोली

2 गंगाखेड 8 गंगाखेड +} 1 िंहगोली 1 िंहगोली +}

9 महातपूरी +} 2 खंबाळा }

10 माखणी +}

11 राणी सावरगाव } 3 नस�

3 सोनपेठ 12 सोनपेठ +} 4 बासंबा +}

13 आवळगाव } 5 िड�स कराळे }

4 पालम 14 पालम +} 6 माळ िहवरा

15 चाटोरी +}

16 बनवस } 7 िसरसम (ब.ु)
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

18 िंहगोली 19 बुलडाणा
2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.) 3 िचखली 11 िचखली +}

12 हातणी }
9 येहळेगाव

13 एकलारा +}
10 जवळा बाजार 14 अमडापूर +}

15 पेठ +}
11 साळणा 16 उं�ी +}

17 धोडप }
3 सेनगाव 12 सेनगाव +}

13 गोरेगाव } 18 मेरा (खु.) +}

19 शेलगाव आटोळ +}
14 आजेगाव +} 20 कोलारा +}
15 पान - कन्हेरगाव +} 21 चांदई }
16 साखरा +}
17 ह�ा } 4 बुलडाणा 22 बुलडाणा +}

23 साखळी (ब.ु) +}

4 कळमनुरी 18 कळमनुरी +} 24 पाडळी +}

19 वाकोडी } 25 देऊळघाट +}
26 धाड }

20 नांदापूर
27 म्हसला

21 आ. बाळापूर
28 रायपूर

22 डोंगरकडा +}
23 वारंगा फाटा } 5 देऊळगाव 29 देऊळगाव (रा.) +}

30 मेहूणा राजा +}
5 बसमत 24 बसमत +} 31 तुळजापूर }

25 अंबा +}
26 हयातनगर } 32 दे. माही +}

33 अंढेरा }
27 िगरगाव

6 मेहकर 34 मेहकर +}
28 ह�ा 35 िहवरा आ�म +}

36 देऊळगाव माळी }
29 टेंभूण�

37 डोणगाव +}
30 कु�ंदा 38 अंजनी (ब.ु) }

19 बुलडाणा 39 शेवगाव (दे.) +}
1 जळगाव 1 जळगाव +} 40 लोणी गवळी +}

2 आसलगाव +} 41 जानेफळ +}
3 िपपळगाव काळे } 42 नायगाव द�पूर +}

43 वरवंड }
4 जामोद +}
5 वडिंशगी } 7 िंसदखेड राजा 44 िंसदखेड राजा +}

45 िकनगाव राजा +}
2 सं�ामपूर 6 सं�ामपूर +} 46 सोनोशी }

7 पातुड� +}

8 कवठळ } 47 साखरखेड�

9 सोनाळा +} 48 दुसरबीड +}

10 बावनबीर } 49 मलकापूर (पां�ा) +}
50 शेंदुरजन }
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 �.
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19 बुलडाणा 19 बुलडाणा

8 लोणार 51 लोणार +} 13 नांदुरा (ब.ु) 85 नांदुरा (ब.ु) +}

52 िटटवी +} 86 िनमगाव +}

53 िहरडव } 87 शेंबा (ब.ु) +}

88 महाळूंगी }

54 सुलतानपूर +}

55 िबबी +} 89 वडनेर +}

56 अंजनी (खु.) } 90 चांदुरबीस्वा }

9 खामगाव 57 खामगाव +} 20 अकोला

58 आवार +} 1 अकोट 1 अकोट +}

59 अटाळी } 2 मुंडगाव +}

3 पणज +}

60 काळेगाव +} 4 चोहो�ा +}

61 िहवरखेड +} 5 कुटासा +}

62 वझर +} 6 आसेगाव बाजार }

63 िंपपळगाव राजा +}

64 पारखेड } 7 उमरा +}

8 अकोलखेड }

65 बोरी अडगाव +}

66 पळशी (ब.ु) +} 2 तेल्हारा 9 तेल्हारा +}

67 लाखनवाडा } 10 माळेगांव बाजार +}

11 िहवरखेड +}

10 शेगाव 68 शेगाव +} 12 पंचगव्हाण }

69 जवळा (ब.ु) +}

70 मनसगाव } 13 अडगाव (ब.ु) +}

14 पाथड� }

71 माटरगाव +}

72 जळंब } 3 बाळापूर 15 बाळापूर +}

16 पारस +}

11 मलकापूर 73 मलकापूर +} 17 उरळ (ब.ु) +}

74 धरणगाव +} 18 िंनबा +}

75 नरवेल } 19 हात�ण }

76 दाताळा +} 20 व्याळा +}

77 जांभूळ धाबा } 21 वाडेगाव }

12 मोताळा 78 मोताळा +} 4 पातूर 22 पातूर +}

79 बोराखेडी +} 23 बाभूळगाव +}

80 शेलापूर (ब.ु) +} 24 आलेगाव }

81 ि��ी गवळी +}

82 िंपपळगाव देवी } 25 चा�ी +}

26 सस्ती }

83 धामणगाव बढे +}

84 रोहीणखेड }
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 �.
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20 अकोला 21 वाशीम

5 अकोला 27 अकोला +} 2 िरसोड 10 िरसोड +}

28 घूसर +} 11 कवठा (खु.) +}

29 दिहहांडा +} 12 भरजहांगीर +}

30 कापशी +} 13 मोप +}

31 उगवा +} 14 वाकद }

32 आगर }

15 िरठद +}

33 बोरगाव मंजू +} 16 गोवधर्न +}

34 िशवणी +} 17 केनवड }

35 पळशी (ब.ु) +}

36 सांगळूद +} 3 मालेगाव 18 मालेगाव +}

37 कुरणखेड } 19 करंजी +}

20 मं◌ुगळा +}

6 बाश�टाकळी 38 बाश�टाकळी +} 21 चांडस +}

39 महान } 22 मेडसी +}

23 िकन्हीराजा +}

40 राजंदा +} 24 जऊळका }

41 धाबा +}

42 िंपजर +} 25 िशरपूर

43 खेडा (ब.ु) }

4 मंग�ळपीर 26 मंग�ळिपर +}

7 मुत�जापूर 44 मुत�जापूर +} 27 शेलू (खु.) +}

45 हातगाव +} 28 पाड�-ताड +}

46 लाखपूरी } 29 पोटी +}

30 कवठळ }

47 माना +}

48 शेलू बाजार +} 31 आसेगाव -2 +}

49 िंनभा +} 32 धानोरा (खु.) }

50 कु�म +}

51 जामठी } 5 मानोरा 33 मानोरा +}

34 उमरी (ब.ु) +}

21 वाशीम 35 इंझोरी +}

1 वाशीम 1 वाशीम 36 कुपटा +}

37 शेंदुजर्ना +}

2 पाड� टाकमोर +} 38 िगरोली }

3 कोंडाळा झामरे +}

4 पाड� आसरा +} 6 कारंजा 39 कारंजा +}

5 अनिंसग +} 40 पोहा +}

6 वारला +} 41 उंबड� बाजार +}

7 नागठाणा +} 42 येवता }

8 केकतउमरा +}

9 राजगाव } 43 खेड� (ब.ु) +}

44 कामरगाव +}

45 धनज (ब.ु) +}

46 िहवरा लाहे }
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 �.

मंडळ

22 अमरावती 22 अमरावती

1 धारणी 1 धुळघाट +} 6 धामणगाव (र.े) 31 धामणगाव (र.े) +}

2 सावलीखेडा } 32 द�ापूर +}

33 भातकूली +}

2 अमरावती 3 अमरावती +} 34 िंचचाली +}

4 वडाळी +} 35 तळेगाव दशासर +}

5 बडनेरा +} 36 मंग�ळ दस्तगीर +}

6 वलगाव +} 37 अंजनिंसगी }

7 नवसारी }

7 ितवसा 38 ितवसा +}

8 िशराळा +} 39 वरखेड }

9 नांदगाव पेठ +}

10 माहूली जहागीर +} 40 मोझरी +}

11 डवरगाव } 41 वऱ्हा +}

42 कुऱ्हा }

3 भातकूली 12 भातकूली +}

13 आसरा +} 8 मोश� 43 मोश� +}

14 िंनभा } 44 नेर (िंपगळाई) +}

45 िशरखेड }

15 आष्टी +}

16 पूण� नगर +} 46 िरध्दपूर +}

17 खोलापूर } 47 अंबाडा +}

48 िहवरखेड +}

4 नांदगाव खंडे�र 18 नांदगाव खंडे�र +} 49 धामणगाव }

19 धानोरा गुरव +}

20 पापळ } 9 व�ड 50 व�ड +}

51 बेनोडा +}

21 मंग�ळ चव्हाळा +} 52 लोणी }

22 िशवणी +}

23 लोणी +} 53 पुसला +}

24 माहूलीचोर +} 54 शेंदुजर्ना घाट +}

25 दाभा } 55 राजूरा बाजार }

5 चांदुर (र.े) 26 चांदुर (र.े) +} 10 अचलपूर 56 अचलपूर

27 अमला िव�े�र +}

28 घुईखेड +} 57 परतवाडा

29 पळसखेड +}

30 सातेफळ } 58 रासेगाव +}

59 असदपूर +}

60 प�ोट +}

61 परसापूर }
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िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

22 अमरावती 23 यवतमाळ

11 चांदुर बाजार 62 चांदुर बाजार +} 4 दारव्हा 24 िचखली +}

63 बेलारा +} 25 लोही +}

64 तळेगाव मोहना +} 26 मांगिकन्ही }

65 आसेगाव }

5 िद�स 27 िद�स +}

66 िशरजगाव कसबा +} 28 ितवरी }

67 करजगाव +}

68 �ाम्हणवाडा थडी } 29 कलगाव +}

30 तूप टाकळी }

12 िचखलदरा 69 िचखलदरा +}

70 सेमाडोह +} 6 आण� 31 आण� +}

71 टेंभूरसोडा +} 32 लोणबेहळ +}

72 चुण� } 33 अंजनखेड }

13 अंजनगांव सुज� 73 अंजनगांव

74 भंडारज 34 जवळा +}

75 िविहगाव 35 बोरगाव +}

76 सातेगाव 36 सावळी }

77 कापूसतळणी
23 यवतमाळ 7 नेर 37 नेर +}

1 यवतमाळ 1 यवतमाळ +} 38 िशरजगाव +}

2 कापरा (मे.) +} 39 मोझर }

3 िहवरी +}

4 अजूर्ना } 40 मािणकवाडा +}

41 वटफळी +}

5 येळाबारा +} 42 मालखेड (खु.) }

6 सावरगड +}

7 कोळंबी +} 8 पूसद 43 पुसद +}

8 अकोला (बा.) } 44 व�ड +}

45 जांबबाजार +}

2 बाभूळगाव 9 बाभूळगाव +} 46 �ाम्हणगाव }

10 वेणी +}

11 घारफळ } 47 खंडाळा +}

48 बेलोरा (खु.) +}

12 पहूर +} 49 शेंबाळिंपपरी +}

13 सावर } 50 गौळ (खु.) }

3 कळंब 14 कळंब +} 9 उमरखेड 51 उमरखेड +}

15 कोठा +} 52 मुळावा +}

16 सावरगाव +} 53 िवडूळ }

17 िंपपळगाव (�.) }

54 िबटरगाव (ब.ु) +}

18 मेटीखेडा +} 55 दराटी +}

19 जोडमोहा } 56 ढाणकी +}

57 चातारी }

4 दारव्हा 20 दारव्हा +}

21 बोरी (खु.) +}

22 महागाव +}

23 लाडखेड }
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 �.
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23 यवतमाळ 23 यवतमाळ

10 महागाव 58 महागाव +} 16 राळेगाव 95 राळेगाव +}

59 फुल सावंगी +} 96 झाडगाव +}

60 मोरथ } 97 वरध }

61 गुंज +} 98 वाढोणा (बा.) +}

62 िहवरा +} 99 धानोरा +}

63 काळी (दौ.) } 100 वडकी +}

101 िकन्ही (ज.) }

11 वणी 64 वणी +}

65 राजूर +} 24 वध�

66 भालर } 1 आव� 1 आव�  +}

2 खरांगणा  +}

3 वाठोडा }

67 रासा +}

68 कायर +} 4 वाढोणा  +}

69 िंशदोला +} 5 रोहणा  +}

70 िशरपूर } 6 िव�ळ  }

71 पूनवट 2 कारंजा 7 कारंजा  +}

8 ठाणेगाव  +}

12 मारेगाव 72 मारेगाव 9 सारवाडी }

73 माड� +} 10 क�मवार �ाम

74 वनोजा +}

75 कूंभा +} 3 आष्टी 11 आष्टी  +}

76 वाटोणी } 12 तळेगाव }

13 जामणी 77 झरी +} 13 साहूर

78 माथाजूर्न +}

79 िशबळा +} 4 वध� 14 वध�

80 खडकडोह +}

81 मूकूटबन } 15 सेवा�ाम  +}

16 तळेगाव (टा.) }

14 केळापूर 82 पांढरकवडा +}

83 पहापळ +} 17 वायगाव

84 चालबड� }

18 आंजी  +}

85 �ंझा +} 19 वायफळ  +}

86 करंजी +} 20 सालोड (ही.)  }

87 पाटणबोरी }

5 सेलू 21 सेलू  +}

15 घाटंजी 88 घाटंजी 22 केळझर }

89 पारवा +} 23 िंसदी

90 कुल� +}

91 साखरा (खु.) +} 24 िंहगणी

92 िशवणी +}

93 घोटी +} 25 झडशी

94 िशरोली }
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 �.
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24 वध� 25 नागपूर
6 देवळी 26 देवळी  +} 5 पारिशवणी 20 पारिशवणी +}

27 अंदोरी  +} 21 नवेगाव खैरी }
28 िगरोली  }

22 कन्हान +}
29 पूलगाव  +} 23 आमडी }
30 िवजय गोपाल  +}
31 िभडी  } 6 मौदा 24 मौदा +}

25 धानला }
7 िंहगणघाट 32 िंहगणघाट  +}

33 वाघोली  +} 26 खात +}
34 सावली (वा.)  } 27 कोंदामेंढी }

35 अ�ीपूर  +} 28 िनमखेडा +}
36 िसरसगाव  +} 29 चाचेर }
37 कानगाव  }

7 काटोल 30 काटोल +}
38 वडनेर  +} 31 पारडिंसगा +}
39 पोहना  } 32 येनवा }

8 समु�पूर 40 समु�पूर  +} 33 मेटपांजरा +}
41 िगरड  } 34 िरधोरा +}

35 कोंढाळी }
42 मांडगाव  +}
43 कंढळी  +} 8 नरखेड 36 नरखेड +}
44 वायगाव (गोंड)  } 37 मोवाड +}

38 सावरगाव }
45 नंदोरी  +}
46 जाम  +} 39 भीष्णुर
47 कोरा  }

40 जलालखेडा +}
25 नागपूर 41 मेंढला }
1 नागपूर (�ा.) 1 खापरी (र.े) +}

2 सोनेगाव लोधी +} 9 सावनेर 42 सावनेर +}
3 गोधनी +} 43 पाटणसावंगी }
4 बोरी +}
5 वाडी } 44 केळवद +}

45 खापा +}
2 कामठी 6 कामठी +} 46 वडेगाव }

7 कोराडी }
10 कळमे�र 47 कळमे�र

8 वडोदा +}
9 िदघोरी } 48 धापेवाडा

3 िंहगणा 10 िंहगणा +} 49 मोहपा +}
11 वाणाडोंगरी +} 50 तेल कामठी }
12 कान्होलीबारा +}
13 अडेगाव } 11 उमरेड 51 उमरेड +}

52 हेवती }
14 गुमगाव +}
15 टाकळघाट } 53 पाचगाव

4 रामटेक 16 रामटेक 54 बेला +}
55 िसस� +}

17 नगरधन +} 56 मकरधोकडा }
18 मुसेवाडी +}
19 देवलापार }
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25 नागपूर 26 भंडारा

12 िभवापूर 57 िभवापूर +} 4 पवणी 18 पवणी +}

58 कारगाव +} 19 आमगाव }

59 मालेवाडा }

20 आसगाव

60 नांद

21 अ�ाळ +}

13 कुही 61 कुही +} 22 कोंढा +}

62 राजोला +} 23 िंचचाळ }

63 िततुर }

5 साकोली 24 साकोली +}

64 वेलतूर +} 25 सांनगडी +}

65 मंढळ +} 26 एकोडी }

66 पचखेडी }

6 लाखणी 27 लाखणी +}

26 भंडारा 28 िंपपळगाव +}

1 भंडारा 1 भंडारा +} 29 पोहरा +}

2 बेला } 30 पालांदुर }

3 शहापूर 7 लाखांदुर 31 लाखांदुर +}

32 िवरली (ब.ु) +}

4 धारगाव +} 33 बारव्हा +}

5 खमारी +} 34 मासळ }

6 पहेला }

27 चं�पूर

2 मोहाडी 7 मोहाडी +} 1 वरोरा 1 वरोरा +}

8 वरठी } 2 मांढळी +}

3 िचखली }

9 आंधळगाव +}

10 कं�ी +} 4 टेंभूड� +}

11 कन्हाळगाव +} 5 खंबाडा +}

12 करडी } 6 शेगाव }

3 तुमसर 13 तुमसर +} 2 राजूरा 7 राजूरा +}

14 िमटेवाणी +} 8 िव�र (स्टे.) }

15 गर� (बघेडा) }

3 कोरपणा 9 गडचांदुर +}

16 नाकाडोंगरी +} 10 कोरपणा }

17 िसहोरा }

28 गडिचरोली

1 कुरखेडा 1 कुरखेडा +}

2 कडोळी +}

3 पूराडा }

एकूण अिधसूिचत मंडळ : 1626

िपक - गहू (बागायत )                                                                                                             रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 नािशक 3 पुणे
1 िंदडोरी 1 िंदडोरी +} 1 हवेली 1 खेडिशवापूर +}

2 मोहाडी +} 2 खडकवासला +}
3 कसबेवेणी +} 3 कोथ�ड +}
4 वरखेड } 4 िंचचवड }

5 उमराळे +} 5 कळस +}
6 नानाशी +} 6 भोसरी +}
7 कोशींबे } 7 वाघोली +}

8 हडपसर +}
2 ईगतपूरी 8 ईगतपूरी +} 9 उरळीकांचन +}

9 ताकेड } 10 थेऊर }

10 घोटी +} 2 मुळशी 11 पौड +}
11 नांदगाव (ब.ू) +} 12 िपरंगूट +}
12 वाडीवऱ्हे } 13 माले +}

14 मुठा }
13 धारगाव

15 घोटावडे +}
2 अहमदनगर 16 थेरगाव }
1 शेवगाव 1 शेवगाव +}

2 भातकूडगाव +} 3 भोर 17 भोर +}
3 ढोर जळगाव (श.े) +} 18 आंबावडे +}
4 एरंडगाव +} 19 भोलावडे +}
5 बोधेगाव +} 20 संगमनेर +}
6 चापडगाव } 21 िनघूडघर }

2 अकेाले 7 अकोले +} 22 नसरापूर +}
8 समशेरपूर +} 23 वेळू +}
9 िवळगाव } 24 िककवी }

10 राजूर +} 4 मावळ 25 लोणावळा +}
11 साकीरवाडी +} 26 काल� +}
12 शेंडी +} 27 खडकाळा +}
13 कोटूल +} 28 तळेगाव (दा.) }
14 �ाम्हणवाडा }

29 काळे कॉलनी +}
30 िशवणे +}
31 वडगाव मावळ }

�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17
िपक - गहू (िजरायत )                                                                          रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

3 पुणे 4 सोलापूर
5 वेल्हे 32 वेल्हे +} 1 द. सोलापूर 1 बोरामणी +}

33 िंवझर +} 2 मुस्ती +}
34 आंबवणे } 3 वळसंग }

6 जु�र 35 जु�र +} 4 मं�ूप +}
36 राजूर +} 5 िंवचूर +}
37 आपताळे } 6 िंनबग� +}

7 होटगी }
38 ओतूर +}
39 वडगाव (आनंद) +} 2 अक्कलकोट 8 अक्कलकोट +}
40 िंडगोरे } 9 जेऊर +}

10 तडवळ +}
7 खेड 41 खेड +} 11 करजगी }

42 कन्हेरसर +}
43 वाडा +} 12 दुधनी +}
44 कुडे (ब.ु) } 13 मैदरगी +}

14 वागदरी +}
8 आंबेगाव 45 घोडेगाव +} 15 चपळगाव +}

46 आंबेगाव } 16 िकणी }

9 पुरंदर 47 सासवड +} 5 सातारा
48 िभवडी +} 1 सातारा 1 सातारा +}
49 राजेवाडी } 2 खेड +}

3 वय� +}
50 जेजूरी +} 4 कान्हेर +}
51 कुभार वळण +} 5 शें�े }
52 पिंरचे +}
53 वाल्हा } 6 नागठाणे +}

7 आंबवडे +}
8 दहीवड +}
9 परळी }

िपक - गहू (िजरायत )                                                                             रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

5 सातारा 7 अमरावती
2 जावळी (मेढा) 10 जावळी (मेढा) +} 1 भातकूली 1 भातकूली +}

11 आनेवाडी +} 2 आसरा +}
12 कुडाळ +} 3 िंनभा }
13 करहर }

4 आष्टी +}
14 केळघर +} 5 पूण� नगर +}
15 बामणोली } 6 खोलापूर }

3 महाबळे�र 16 तापोळा +} 2 दय�पूर 7 दय�पूर +}
17 लामज } 8 िथलोरी +}

9 मंडळ रामितथर् }
4 वाई 18 पसरणी +}

19 पाचवड +} 10 ख�ार +}
20 धोम +} 11 दारापूर }
21 वाई }

12 वडनेर गंगाई +}
6 उस्मानाबाद 13 सामदा +}
1 तुळजापूर 1 तुळजापूर +} 14 येवदा }

2 सलगरा +}
3 सावरगाव +} 8 यवतमाळ

4 मंग�ळ +} 1 वणी 1 वणी +}

5 इटकळ } 2 राजूर +}
3 भालार +}

6 जळकोट +} 4 रासा +}

7 नळदुगर् } 5 कायर }

2 कळंब 8 कळंब +} 6 िंशदोला +}

9 ईटकूर +} 7 िशरपूर +}

10 येरमाळा } 8 पूनवट }

11 िशराढोण +}
12 गोिंवदपूर }

13 मोहा

िपक - गहू (िजरायत )                                                                          रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

9 वध� 10 नागपूर
1 िंहगणघाट 1 िंहगणघाट  +} 4 िभवापूर 13 िभवापूर +}

2 वाघोली  +} 14 कारगाव +}
3 सावली  +} 15 मालेवाडा +}
4 अ�ीपूर  +} 16 नांदगाव }
5 िसरसगाव  }

5 कुही 17 कुही +}
6 कानगाव  +} 18 राजोला +}
7 वडनेर  +} 19 िततुर }
8 पोहना  }

20 वेलतूर +}
2 समु�पूर 9 समु�पूर  +} 21 मांढळ +}

10 िगरड  } 22 पचखेडी }

11 मांडगाव  +} 11 भंडारा
12 कांढळी  +} 1 भंडारा 1 भंडारा +}
13 वायगाव (गोंड)  } 2 बेला +}

3 शहापूर }
14 नंदोरी  +}
15 जाम  +} 4 घारगाव +}
16 कोरा  } 5 खमरी +}

6 पहेला }
10 नागपूर
1 नागपूर (�ा.) 1 खापरी (रेल्व)े +} 2 मोहाडी 7 मोहाडी +}

2 सोनेगाव लोधी } 8 वरठी }

2 रामटेक 3 रामटेक +} 9 आंधळगाव +}
4 नगरधन +} 10 कं�ी +}
5 मुसेवाडी +} 11 कन्हाळगाव +}
6 देवलापार } 12 करडी }

3 उमरेड 7 उमरेड +} 3 तुमसर 13 तुमसर +}
8 हेवती +} 14 मीटेवाणी +}
9 पाचगाव } 15 गर� (बघेडा) }

10 बेला +} 16 नाकाडोंगरी +}
11 िसस� +} 17 िसहोरा }
12 मकरधोकडा }

िपक - गहू (िजरायत )                                                                          रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

11 भंडारा 12 गोंिदया
4 पवनी 18 पवनी +} 3 आमगाव 13 आमगाव +}

19 आमगाव +} 14 ठाणा +}
20 आसगाव } 15 क�ीपार +}

16 तीगाव }
21 अ�ाळ +}
22 कोंढा +} 4 अजूर्नी मारेगाव 17 अजूर्नी मोरगाव +}
23 िंचचाळ } 18 बोंडगाव देवी +}

19 केशोिर }
5 साकोली 24 साकोली +}

25 सानगडी } 20 महागाव +}
21 नवेगाव बांध }

26 एकोडी
5 स. अजूर्नी 22 स. अजूर्नी +}

6 लाखणी 27 लाखणी +} 23 सौंदड +}
28 िंपपळगाव +} 24 डव्वा }
29 पोहरा }

6 देवरी 25 देवरी +}
12 गोंिदया 26 मु�ा +}
1 गोंिदया 1 गोंिदया +} 27 िंचचगड }

2 खमारी +}
3 दासगाव +} 13 चं�पूर
4 रतनारा +} 1 चं�पूर 1 चं�पूर-1 +}
5 गंगाझिर } 2 घुग्गुस +}

3 पडोळी }
6 रावणवाडी +}
7 कामठा } 2 ब�ारपूर 4 ब�ारपूर

2 तीरोडा 8 ितरोडा +} 3 मुल 5 मुल +}
9 ठाणेगाव +} 6 िचखली +}

10 परसवाडा } 7 बेंबाळ }

11 वडेगाव +} 4 गोंडिंपपरी 8 गोंडिंपपरी +}
12 मुंडीकोटा } 9 धाबा }

5 पोभूण� 10 पोभूण�

िपक - गहू (िजरायत )                                                               रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

13 चं�पूर 13 चं�पूर
6 वरोरा 11 वरोरा 10 नागिभड 35 नागिभड +}

36 िंमडाळा }
12 मांढळी +}
13 िचकणी } 37 िकरमीट�

14 टेंभूड� +} 38 तळोदी बाळापूर
15 खं◌ाबाडा }

11 िंसदेवाही 39 िंसदेवाही +}
16 शेगाव 40 मोहाडी (न.) }

7 भ�ावती 17 भ�ावती +} 41 नवरगाव
18 घोडपेठ }

12 राजूरा 42 राजूरा +}
19 नंदोरी (ब.ु) 43 िव�र (स्टे.) }

20 मांगली रै 13 कोरपना 44 गडचांदुर +}
45 कोरपना }

21 चंदनखेडा +}
22 मुधोली } 14 सावली 46 सावली +}

47 पाथरी +}
8 िचमुर 23 िचमुर +} 48 व्याहाड (ख.ु) }

24 मासळ (ब.ु) }
15 िजवती 49 िजवती +}

25 खडसंगी 50 पाटण }

26 नेरी
14 गडिचरोली

27 भीसी +} 1 वडसा 1 देसाईगंज +}
28 जांभूळघाट } 2 शंकरपूर }

29 शंकरपूर 2 आरमोरी 3 आरमोरी +}
4 देऊळगाव +}

9 �म्हपूरी 30 �म्हपूरी +} 5 वैरागड +}
31 चौगाण } 6 िपसेवडधा }

32 अ.नवरगाव

33 गांगलवाडी +}
34 मेंडकी }

अ. 

 �.

िजल्हा अ. 

 �.

तालुका

1 बुलडाणा 1 मेहकर +}
2 लोणार +}
3 शेगाव }

एकूण अिधसुिचत तालुके : 3

िपक - गहू (िजरायत )                                                                                    रबी 2016-17

तालुका पातळीवरील अिधसूचना एकूण अिधसुिचत मंडळ  : 302
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 नािशक 2 अहमदनगर
1 िनफाड 1 िनफाड +} 2 पारनेर 14 सूपा +}

2 चांदोरी +} 15 वाडेगव्हाण }
3 सायखेडा }

16 टाकळी ढोके�र +}
4 िंपपळगाव (ब.) +} 17 पळशी }
5 ओझर +}
6 रानवड +} 18 वडिझरे +}
7 लासलगाव +} 19 िनघोज }
8 देवगाव +}
9 नांदुर मध्यमे�र } 3 �ीगोंदा 20 �ीगोंदा +}

21 पेडगाव }
2 िस�र 10 िस�र +}

11 वावी +} 22 मांडवगण +}
12 देवपूर +} 23 कोळगाव }
13 शहा }

24 बेळवंडी +}
3 येवला 14 येवला +} 25 देव दैठाण +}

15 सावरगाव +} 26 काष्टी +}
16 पाटोदा +} 27 िचनाळा }
17 जळगाव नेऊर }

4 कजर्त 28 राशीन +}
2 अहमदनगर 29 कजर्त +}
1 नगर 1 जेऊर +} 30 भांबोरा }

2 कापूरवाडी +}
3 िंचचोडी पाटील +} 31 िमरजगाव +}
4 िंभगार } 32 कोंभाळी +}

33 मािहजळगाव }
5 वळकी +}
6 �ई छ�ीसी } 5 जामखेड 34 जामखेड +}

35 अरणगाव }
7 नालेगाव +}
8 सावेडी +} 36 खड� +}
9 नागापूर } 37 ना�ज +}

38 नायगाव }
10 चास +}
11 केडगाव } 6 शेवगाव 39 शेवगाव +}

40 भाटकूडगाव +}
2 पारनेर 12 पारनेर +} 41 धोर जळगाव (श.े) }

13 भलवणी }

�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17
िपक - रबी ज्वारी (बागायत )                                                               रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

2 अहमदनगर 2 अहमदनगर
6 शेवगाव 42 येरंडगाव +} 10 संगमनेर 72 आ�ी +}

43 भोधेगाव +} 73 िसबलापूर +}
44 चापडगाव } 74 तळेगाव +}

75 सामनापूर }
7 पाथड� 45 पाथड� +}

46 मािनकदौंडी +} 11 कोपरगाव 76 कोपरगाव +}
47 करंजी +} 77 रवंदे +}
48 मीरी } 78 सुरेगाव }

49 टाकळीमानूर +} 79 पोहेगाव +}
50 कोरडगाव } 80 दिहगाव बोलका }

8 नेवासा 51 नेवासा (ख.ु) +} 12 राहाता 81 राहाता +}
52 नेवासा (ब.ु) } 82 लोणी +}

83 बाभळे�र +}
53 सलबतपूर 84 िशड� +}

85 पुणतांबा }
54 घोडेगाव +}
55 वडाळा भैरोबा +} 13 �ीरामपूर 86 �ीरामपूर +}
56 सोनई +} 87 बेलापूर +}
57 चांदा +} 88 टाकळीभान +}
58 कुकाना } 89 उंदीरगाव }

9 राहूरी 59 राहूरी +} 3 पुणे
60 सा�ळ +} 1 हवेली 1 खेडिशवापूर +}
61 तहाराबाद } 2 खडकवासला +}

3 कोथ�ड +}
62 वांबोरी +} 4 िंचचवड }
63 �ाम्हणी }

5 कळस +}
64 देवळाली +} 6 भोसरी +}
65 टाकळी िमया } 7 वाघोली }

10 संगमनेर 66 संगमनेर +} 8 हडपसर +}
67 धादरफळ (ब.ु) +} 9 उरळीकांचन +}
68 घारगाव +} 10 थेऊर }
69 डोळासणे +}
70 साकूर +}
71 िंपपरणे }

िपक - रबी ज्वारी (बागायत )                                                               रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

3 पुणे 3 पुणे
2 खेड 11 राजगू�नगर +} 5 बारामती 40 लोणी (भा.) +}

12 कान्हेरसर +} 41 मोरगाव }
13 वाडा +}
14 कुडे (ब.ु) } 6 इंदापूर 42 इंदापूर +}

43 लोणी देवकर }
15 कडूस +}
16 पाईट } 44 बावडा

17 चाकण +} 45 सणसर
18 िंपपळगाव त. खेड +}
19 आळंदी } 46 िनमगाव केतकी +}

47 काटी +}
3 आंबेगाव 20 घोडेगाव +} 48 अंथुण� }

21 आंबेगाव }
49 भीगवण

22 कळंब +}
23 मंचर +} 7 दौंड 50 दौंड +}
24 पारगाव } 51 देऊळगावराजे }

4 िश�र 25 िश�र +} 52 रावणगाव
26 रांजणगाव गणपती }

53 केडगाव +}
27 टाकळी हाजी +} 54 वरवंड +}
28 मालठाण } 55 पाटस }

29 पाबळ +} 56 यवत
30 तळेगाव ढमढेरे +}
31 कोरेगाव िभमा } 57 राहू

32 न्हावरा 8 पुरंदर 58 सासवड +}
59 िभवडी }

33 वडगावरासई
60 राजेवाडी

5 बारामती 34 बारामती
61 जेजूरी +}

35 उंडवाडी क.ेपी. 62 कुभार वळण }

36 मालेगाव +} 63 पिंरचे
37 पणदरे }

64 वाल्हा
38 वडगाव (िन.)

4 सोलापूर
39 सुपा 1 उ. सोलापूर 1 उ. सोलापूर +}

2 शेळगी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

4 सोलापूर 4 सोलापूर
1 उ. सोलापूर 3 ितऱ्हे +} 3 बाश� 18 सुड� +}

4 वडाळा +} 19 वैराग }
5 माड� }

20 नारी +}
2 द. सोलापूर 6 बोरामणी +} 21 उपळे (दु.) +}

7 मुस्ती +} 22 गौडगाव }
8 वळसंग }

4 अक्कलकोट 23 अक्कलकोट +}
9 मं�ूप +} 24 जेऊर +}

10 िंवचूर +} 25 तडवळ +}
11 िंनबग� +} 26 करजगी +}
12 होटगी } 27 दुधनी }

3 बाश� 13 बाश� +} 28 मैंदग� +}
14 खांडवी +} 29 वागदरी +}
15 आगलगाव } 30 चपळगाव +}

31 िकणी }
16 पांगारी

17 पानगाव

िपक - रबी ज्वारी (बागायत )                                                               रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

4 सोलापूर 4 सोलापूर
5 मोहोळ 32 मोहोळ +} 7 करमाळा 54 केम

33 नरखेड }
55 अजूर्ननगर +}

34 शेटफळ +} 56 सालसे }
35 पेनुर }

8 पंढरपूर 57 पंढरपूर +}
36 वाघोली +} 58 भं◌ंडीशेगाव }
37 कामती (ब.ु) }

59 भाळवणी
38 सावळे�र

60 करकंब
39 टाकळी (िस.)

61 पटकुरोली
6 माढा 40 माढा

62 पुळूज +}
41 दारफळ 63 चळे }

42 रोपळे +} 64 तुंगत
43 म्हैसगाव }

65 कासेगाव
44 कडूर्वाडी

9 सांगोला 66 सांगोला +}
45 टेंभुण� +} 67 िशवणे }
46 रांझणी }

68 जवळा
47 मोडिंलब +}
48 लऊळ } 69 ह�ीद +}

70 सोनंद }
7 करमाळा 49 करमाळा

71 कोळा
50 केतूर

72 नाझरा
51 कोट�

73 महुद (ब.)
52 जेऊर +}
53 उमरड } 74 संगेवाडी
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

4 सोलापूर 5 सातारा
10 माळिशरस 75 माळिशरस +} 1 सातारा 10 वडूथ +}

76 इस्लामपूर } 11 तासगाव +}
12 अपिंशगे }

77 अकलूज +}
78 लवंग } 2 जावळी मेढा 13 जावळी मेढा +}

14 आनेवाडी +}
79 महाळुंग 15 कुडाळ +}

16 करहर }
80 िपलीव

3 कोरेगाव 17 कोरेगाव +}
81 वेळापूर 18 कुमठे +}

19 रिहमतपूर +}
82 नातेपूते +} 20 िशरं◌ंबे +}
83 सदािशवनगर } 21 वाठारिकरोली }

84 दिहगाव 22 वाठार (स्ट.े) +}
23 िंपपोडे (ब.ु) +}

11 मंगळवेढा 85 मंगळवेढा +} 24 सातारा रोड +}
86 बोराळे +} 25 िकन्हई }
87 आंधळगाव }

4 खटाव 26 खटाव +}
88 भोसे 27 औंध }

89 हूलजंती +} 28 पुसेगाव +}
90 मरवडे +} 29 बुध }
91 मारापूर }

30 वडूज
5 सातारा
1 सातारा 1 सातारा +} 31 पूसेसावळी

2 खेड +}
3 वय� +} 32 मायणी +}
4 कण्हेर +} 33 िनमसोड }
5 शें�े }

34 कातरखटाव
6 नागठाणे +}
7 आंबवडे +}
8 दिहवड +}
9 परळी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

5 सातारा 5 सातारा
5 माण 35 दिहवडी 8 वाई 55 पसरणी +}

56 पाचवड +}
36 मलवडी 57 वाई +}

58 धोम }
37 गोंदवले (ब.ु) +}
38 कूकूडवड } 59 भुईज +}

60 ओझड� +}
39 म्हसवड 61 सु�र }

40 माड� +} 9 महाबळे�र 62 तापोळा +}
41 िंशगणापूर } 63 लामज }

6 फलटण 42 फलटण 6 सांगली
1 जत 1 जत +}

43 आसू 2 डफळापूर +}
3 कुंभारी }

44 होळ
4 शेगाव

45 िगरावी
5 उमदी

46 आदक� (ब.ु) +}
47 वाठार (िन.) } 6 माडग्याळ +}

7 मुचंडी +}
48 बरड +} 8 संख }
49 राजळे }

2 आटपाडी 9 आटपाडी
50 तरडगाव

10 िदघांची
7 खंडाळा 51 खंडाळा +}

52 वाठार (ब.ु) +} 11 खरसूंडी
53 िशरवळ }

3 क. महांकाळ 12 क. महांकाळ
54 लोणंद

13 कूची +}
14 ढालगाव +}
15 देिंशग +}
16 िंहगणगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

7 औरंगाबाद 7 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +} 4 वैजापूर 25 वैजापूर +}

2 मानिंसगपूरा +} 26 िश�र +}
3 उस्मानपूरा +} 27 लोणी (ख.ु) +}
4 कांचनवाडी } 28 खंडाळा +}

29 बोरसर }
5 चौका +}
6 हरसूल +} 30 लासूरगाव +}
7 िच�ा-िंपपळगाव } 31 गरज }

8 करमाड +} 32 महालगाव +}
9 िचखलठाणा +} 33 नागमठाण +}

10 लाडसावंगी } 34 लाडगाव }

2 फुलं�ी 11 फुलं�ी +} 5 क�ड 35 क�ड +}
12 ितरबावडा +} 36 चापनेर +}
13 आळंद +} 37 िचकलठाणा }
14 वडोदा बाजार }

38 िपशोर +}
3 पैठण 15 पैठण +} 39 नाचनवेल +}

16 िबडकीन } 40 करंजखेड +}
41 िंचचोली (प.) +}

17 लोहगाव +} 42 देवगाव }
18 ढोरकीन +}
19 बालानगर +} 6 खुलताबाद 43 वे�ळ
20 िंपपळवाडी (िप.) +}
21 पाचोड } 44 सूलतानपूर +}

45 सावंगी }
22 िवहामांडवा +}
23 नांदर }

24 अडूळ
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

8 जालना 8 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन +} 5 अंबड 27 अंबड +}

2 िसपोरा } 28 धनगर िंपपरी }

3 धावडा +} 29 जामखेड +}
4 अनावा +} 30 रोिहलगड +}
5 िंपपळगाव (रे.) } 31 गोंडी }

6 हसनाबाद +} 32 वडीगो�ी +}
7 राजूर +} 33 सुकापूरी }
8 केदार खेड }

6 घनसांगवी 34 घनसांगवी +}
2 जाफराबाद 9 जा�ाबाद +} 35 राणीऊचेगाव }

10 माहोरा +}
11 कुंभारझरी } 36 ितथर्पूरी

12 टेंभूण� +} 37 कुम. िंपपळगाव +}
13 व�ड (ब.ु) } 38 आंतरवली टेंभे +}

39 रांजणी +}
3 जालना 14 जालना (श.) +} 40 जांब समथर् }

15 जालना (�ा.) }
7 परतूर 41 परतूर +}

16 नेर +} 42 वाटूर }
17 शेताली +}
18 रामनगर } 43 �ीष्टी

19 पांचाळ वडगाव +} 44 आष्टी +}
20 िवरेगाव } 45 सातोना (ब.ु) }

21 वाघ�ळ (ज.) 8 मंठा 46 मंठा

4 बदनापूर 22 बदनापूर +} 47 तळणी +}
23 शेलगाव } 48 ढोकसाळ +}

49 पांगरी (गो.) }
24 धाबाडी +}
25 बावणे (पा.) +}
26 रोषणगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

9 बीड 9 बीड
1 बीड 1 बीड +} 5 गेवराई 26 गेवराई +}

2 पाली } 27 धोंडराई +}
28 जातेगाव +}

3 नाळवंडी +} 29 पाचेगाव +}
4 िंपपळनेर +} 30 िसरसादेवी +}
5 म्हाळस जवळा } 31 तलवडा +}

32 रेवकी }
6 पेडगाव +}
7 राजूरी (न.) } 33 उमापूर +}

34 मादळ मोही +}
8 मांजरसूंबा +} 35 चकलांबा }
9 िंलबा गणेश +}

10 नेकनुर } 6 माजलगाव 36 माजलगाव +}
37 गंगामसला +}

11 चौसाळा 38 की�ी आडगाव +}
39 तालखेड }

2 पातोडा 12 पाटोदा +}
13 दासखेड +} 40 िन�ुड +}
14 अमळनेर +} 41 िद�ुड }
15 थेरला }

7 आंबेजोगाई 42 आंबेजोगाई +}
3 िश�र कासार 16 िश�र +} 43 लोखंडी सावरगाव +}

17 िततरवणी +} 44 पाटोडा (म.) +}
18 रायमोह } 45 घाटनांदूर +}

46 बद�पूर }
4 आष्टी 19 आष्टी +}

20 टाकळिंसग +} 8 केज 47 केज +}
21 कडा +} 48 यूसूफवडगाव +}
22 धामणगाव +} 49 बनसारोळा +}
23 दौलावडगाव +} 50 होळ }
24 धानोरा +}
25 िंपपळा } 51 ह. िंपपरी +}

52 नांदूरघाट +}
53 िवडा }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

9 बीड 11 उस्मानाबाद
9 परळी 54 परळी +} 2 तुळजापूर 9 तुळजापूर +}

55 धम�पूरी } 10 सलगरा }

56 िसरसाळा +} 11 सावरगाव

57 नागापूर +}
58 िंपपळगाव गाडे } 12 मंग�ळ +}

13 इटकळ }
10 धा�र 59 धा�र +}

60 तेलगाव +} 14 जळकोट

61 मोहखेड }
15 नळदुगर्

11 वडवणी 62 कवडगाव +}
63 वडवणी } 3 परांडा 16 परंडा +}

17 आसू }
10 लातुर
1 लातुर 1 लातुर +} 18 जवळा +}

2 बाभळगाव +} 19 अनाळा +}

3 हरंगुळ (ब.ु) +} 20 सोनारी }

4 कासारखेडा }
4 भुम 21 भुम +}

5 मु�ड +} 22 वालवड +}
6 गातेगाव +} 23 ईट }
7 तांदुळजा +}
8 िंचचोली (ब.ु) } 24 अंभी +}

25 माणके�र }
11 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) +} 5 वाशी 26 वाशी +}

2 उस्मानाबाद (�ा.) } 27 तेरखेडा +}

28 पारगाव }
3 बेंबळी +}

4 केशेगाव } 6 कळंब 29 कळंब +}

30 इटकूर +}

5 पाडोळी 31 येरमाळा }

6 तेर +} 32 िशराढोण +}

7 ढोकी +} 33 गोिंवदपूर +}

8 जागजी } 34 मोहा }

अ. 

 �.

िजल्हा अ. 

 �.

तालुका

1 जळगाव 1 जळगाव +}
2 चोपडा +}
3 एरंडोल +}

4 धरणगाव +}
5 पाचोरा +}
6 भडगाव }

7 रावेर

तालुकास्तरीय अिधसूचना

एकूण अिधसुिचत मंडळ  : 539

एकूण अिधसुिचत तालुके : 7
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 नािशक 1 नािशक
1 कळवण 1 कळवण +} 6 िनफाड 30 िंपपळगाव (ब.) +}

2 अभोणा } 31 ओझर +}
32 रानवड }

3 कनाशी +}
4 दळवट +} 33 लासलगाव +}
5 मोकभणगी +} 34 देवगाव +}
6 नवीबेज } 35 नांदूर (म.) }

2 देवळा 7 देवळा +} 7 िस�र 36 िस�र +}
8 लोहणेर +} 37 वावी +}
9 उमराणे } 38 देवपूर +}

39 शहा }
3 नांदगाव 10 नांदगाव +}

11 मनमाड +} 40 पांढूल� +}
12 िहसवळ (ब.ु) +} 41 डुबेरे +}
13 जातेगाव +} 42 नांदुर (िंशगोटे) }
14 वेहेळगाव }

8 येवला 43 येवला +}
4 सुरगाणा 15 सुरगाणा +} 44 सावरगाव }

16 उंबरठाण }
45 पाटोदा +}

17 बाऱ्हे +} 46 जळगाव (एन.) }
18 मनखेड +}
19 बोरगाव } 47 अंदरसूल +}

48 नगरसूल }
5 िंदडोरी 20 िंदडोरी +}

21 मोहाडी +} 9 चांदवड 49 चांदवड +}
22 कसबेवणी +} 50 वडनेर भैरव +}
23 वरखेड } 51 वडाळी (ब.ु) }

24 उमराळे +} 52 िदघवद +}
25 ननाशी +} 53 रायपूर +}
26 कोशींबे } 54 दुगांव }

6 िनफाड 27 िनफाड +}
28 चांदोरी +}
29 सायखेडा }

�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

2 धुळे 3 नंदुरबार
1 िशरपूर 1 िशरपूर +} 2 नवापूर 8 नवापूर  +}

2 बोराडी +} 9 नवागाव }
3 आथ� +}
4 जवखेडे } 10 खांडबारा

5 होळनांथे +} 11 िंचचपाडा
6 थाळनेर +}
7 सांगवी } 12 िवसरवाडी

2 िंशदखेडा 8 िंशदखेडा +} 3 शहादा 13 शहादा  +}
9 िचमठाणा +} 14 मोहीदे (त.) +}

10 शेवाळे +} 15 म्हसावद +}
11 खलाणे } 16 �ाम्हणपूरी }

12 नरडाणे +} 17 सारंगखेडा
13 बेटावद }

18 �काशा
14 वष�

19 वडाळी
15 दोंडाईचा +}
16 िवखरण +} 20 असलोद  +}

17 िवरदेल } 21 मंदाणा  +}

22 कलसाडी }
3 नंदुरबार
1 नंदुरबार 1 नंदुरबार  +} 4 तळोदा 23 तळोदा

2 रनाळे  +}

3 मांडळ  } 24 बोरद  +}

25 �तापपूर }

4 खोंडामळी  +}

5 कोरीट } 26 सोमावल

6 धानोरा  +} 5 अक्कलकूवा 27 अक्कलकूवा  +}
7 आष्टे } 28 खापर +}

29 मोरांबा }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

4 जळगाव 4 जळगाव
1 जळगाव 1 जळगाव +} 5 एरंडोल 28 एरंडोल +}

2 म्हसावद } 29 कासोदा +}
30 उमद� +}

3 भोकर +} 31 िंरगणगाव }
4 िंप�ाळा +}
5 निशराबाद } 6 धरणगाव 32 धरणगाव +}

33 साळवा +}
6 असोदा 34 सोनवद (ब.ु) +}

35 िंपपरी +}
2 यावल 7 यावल +} 36 पाळधी +}

8 भालोद +} 37 चांदसर }
9 बामणोद }

5 अहमदनगर
10 फैजपूर +} 1 नगर 1 जेऊर +}
11 साकळी } 2 कापूरवाडी +}

3 िंचचोडी पाटील +}
12 िकनगाव 4 िंभगार }

3 अंमळनेर 13 अंमळनेर +} 5 वाळकी +}
14 िश�ड +} 6 �ई छ�ीसी }
15 नगाव }

7 नळेगाव +}
16 पातोंडा 8 सावेडी +}

9 नागापूर }
17 अमळगाव +}
18 मारवाड +} 10 चास +}
19 भरवस +} 11 केडगाव }
20 वावडे }

2 पारनेर 12 पारनेर +}
4 चोपडा 21 चोपडा +} 13 भलवणी }

22 हातेड }
14 सुपा +}

23 लासूर +} 15 वाडेगव्हाण }
24 अडावद +}
25 धानोरा (�ा.) } 16 टाकळी ढोके�र +}

17 पळशी }
26 गोरगावले +}
27 चहाड� } 18 वडिझरे +}

19 िनघोज }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

5 अहमदनगर 5 अहमदनगर
3 �ीगोंदा 20 �ीगोंदा +} 7 पाथड� 45 पाथड� +}

21 पेडगाव } 46 मानीकदौंडी }

22 मांडवगण +} 47 करंजी +}
23 कोळगाव } 48 िमरी }

24 बेळवंडी +} 49 टाकळी मानूर +}
25 दाव दैठाण +} 50 कोरडगाव }
26 काष्टी +}
27 िचनाळा } 8 नेवासा 51 नेवासा (ख.ु) +}

52 नेवासा (ब.ु) }
4 कजर्त 28 कजर्त

53 सलबतपूर
29 राशीन +}
30 भांबोरा } 54 घोडेगाव +}

55 वडाळा भैरोबा +}
31 िमरजगाव +} 56 सोनई +}
32 कोंभाळी +} 57 चांदा +}
33 माहीजळगाव } 58 कुकाणा }

5 जामखेड 34 जामखेड +} 9 राहूरी 59 राहूरी +}
35 अरणगाव } 60 सा�ळ +}

61 तहाराबाद }
36 खड� +}
37 ना�ज +} 62 वांबोरी +}
38 नायगाव } 63 �ाम्हणी }

6 शेवगाव 39 शेवगाव 64 देवळाली +}
65 टाकळी िमया }

40 भातकूडगाव +}
41 धोर जळगाव (श.े) } 10 संगमनेर 66 संगमनेर +}

67 धांदरफळ (ब.ु) +}
42 एरंडगाव 68 घारगाव +}

69 डोळासणे }
43 बोधेगाव +}
44 चापडगाव } 70 साकूर +}

71 िंपपरणे }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

5 अहमदनगर 6 पुणे
10 संगमनेर 72 आ�ी +} 1 हवेली 7 वाघोली +}

73 िसबळापूर } 8 हडपसर +}
9 उरळीकांचन +}

74 तळेगाव +} 10 थेऊर }
75 सामनापूर }

2 मुळशी 11 पौड +}
11 कोपरगाव 76 कोपरगाव +} 12 िपरंगूट +}

77 रवंदे +} 13 माले +}
78 सुरेगाव } 14 मुठे +}

15 घोटावडे +}
79 पोहेगाव +} 16 थेरगाव }
80 दिहगाव बोलका }

3 भोर 17 भोर +}
12 राहाता 81 राहाता +} 18 आंबावडे +}

82 लोणी +} 19 भोलावडे +}
83 बाभळे�र +} 20 संगमनेर +}
84 िशड� +} 21 िनघूडघर }
85 पुणतांबा }

22 नसरापूर +}
13 �ीरामपूर 86 �ीरामपूर +} 23 वेळू +}

87 बेलापूर +} 24 िककवी }
88 टाकळीभान +}
89 उंदीरगाव } 4 मावळ 25 लोणावळा +}

26 काल� +}
6 पुणे 27 खडकाळा +}
1 हवेली 1 खेडिशवापूर +} 28 तळेगाव (दा.) }

2 खडकवासला +}
3 कोथ�ड +} 29 काळे कॉलनी +}
4 िंचचवड +} 30 िशवणे +}
5 कळस +} 31 वडगाव मावळ }
6 भोसरी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

6 पुणे 6 पुणे
5 वेल्हे 32 वेल्हे +} 8 आंबेगाव 56 कळंब +}

33 िंवझर +} 57 मंचर }
34 आंबावणे +}
35 पानशेत } 58 पारगाव

6 जु�र 36 जु�र +} 9 िश�र 59 िश�र +}
37 राजूर +} 60 रांजणगाव गणपती }
38 आपताळे }

61 टाकळीहाजी +}
39 ओतूर +} 62 मलठण }
40 वडगाव (आनंद) +}
41 िंडगोरे } 63 पाबळ

42 नारायणगाव 64 तळेगाव ढमढेरे +}
65 कोरेगाव भीमा }

43 बेल्हा +}
44 िनमगाव सावा } 66 न्हावरा

7 खेड 45 राजगू�नगर +} 67 वडगाव रासई
46 कान्हेरसर }

10 बारामती 68 बारामती
47 वाडा +}
48 कुडे (ब.ु) } 69 उंडवाडी केपी.

49 कडूस 70 मालेगाव +}
71 पणदरे }

50 पाईट
72 वडगाव (िन.)

51 चाकण +}
52 िंपपळगाव त. खेड } 73 सुपा

53 आळंदी 74 लोणी (भा.) +}
75 मोरगाव }

8 आंबेगाव 54 घोडेगाव +}
55 आंबेगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

6 पुणे 7 सोलापूर
11 इंदापूर 76 इंदापूर +} 1 उ. सोलापूर 1 उ. सोलापूर

77 लोणी देवकर }
2 शेळगी

78 बावडा
3 ितऱ्हे

79 सणसर
4 वडाळा +}

80 िनमगाव केतकी +} 5 माड� }
81 काटी +}
82 अंथूण� } 2 द. सोलापूर 6 बोरामणी +}

7 मुस्ती }
83 िभगवण

8 वळसंग
12 दौंड 84 दौंड +}

85 देऊळगाव राजे } 9 मं�ूप

86 रावणगाव 10 िंवचूर +}
11 िंनबग� }

87 केडगाव +}
88 वरवंड +} 12 होटगी
89 पाटस }

3 बाश� 13 बाश� +}
90 यवत 14 खांडवी }

91 राहू 15 आगलगाव

13 पुरंदर 92 सासवड +} 16 पांगरी
93 िभवडी }

17 पानगाव
94 राजेवाडी

18 सुड�
95 जेजूरी +}
96 कुभार वळण } 19 वैराग

97 पिंरचे 20 नारी

98 वाल्हा 21 उपळे (दु.) +}
22 गौडगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

7 सोलापूर 7 सोलापूर
4 अक्कलकोट 23 अक्कलकोट 6 माढा 40 माढा

24 जेऊर 41 दारफळ

25 तडवळ +} 42 रोपळे +}
26 करजगी } 43 म्हैसगाव }

27 दुधनी 44 कुडूर्वाडी

28 मैंदग� 45 टेंभूण� +}
46 रांझणी }

29 वागदरी
47 मोडिंलब

30 चपळगाव +}
31 िकणी } 48 लऊळ

5 मोहोळ 32 मोहोळ 7 करमाळा 49 करमाळा

33 नरखेड 50 केतूर

34 शेटफळ +} 51 कोट�
35 पेनुर }

52 जेऊर +}
36 वाघोली +} 53 उमरड }
37 कामती (ब.ु) }

54 केम
38 सावळे�र

55 अजूर्ननगर +}
39 टाकळी (सी.) 56 सालसे }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

7 सोलापूर 7 सोलापूर
8 पंढरपूर 57 पंढरपूर +} 10 माळिशरस 79 महाळुंग

58 भंडीशेगाव }
80 िपलीव

59 भाळवणी
81 वेळापूर

60 करकंब
82 नातेपूते +}

61 पटकुरोली 83 सदािशवनगर }

62 पूळूज +} 84 दिहगाव
63 चळे }

11 मंगळवेढा 85 मंगळवेढा +}
64 तुंगत 86 बोराळे }

65 कासेगाव 87 आंधळगाव

9 सांगोला 66 सांगोला +} 88 भोसे
67 िशवणे }

89 हुलजंती
68 जवळा

90 मरवडे +}
69 हा�ीद +} 91 मारापूर }
70 सोनंद }

8 सातारा
71 कोळा 1 सातारा 1 सातारा +}

2 खेड }
72 नाझरा

3 वय� +}
73 महुद (ब.ु) 4 कण्हेर +}

5 शें�े }
74 संगेवाडी

6 नागठाणे +}
10 माळिशरस 75 माळिशरस +} 7 आंबवडे +}

76 इस्लामपूर } 8 दिहवड +}
9 परळी }

77 अकलूज +}

78 लवंग }
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अ. 
 �.

िज
हा/तालुका अ. 
 �.

मंडळ अ. 
 �.

िज
हा/तालुका अ. 
 �.

मंडळ

8888 सातारासातारासातारासातारा 8888 सातारासातारासातारासातारा
1 सातारा 10 वडूथ +} 4 कराड 34 मसूर +}

11 तासगाव +} 35 कवठे +}
12 अप%शगे } 36 कोपड) हवलेी +}

37 सैदपूर +}
2 जावळी मेढा 13 जावळी मेढा 38 शेणोली }

14 आनेवाडी +} 39 कोळे +}
15 कुडाळ } 40 उंडाळे +}

41 काले +}
16 करहर 42 मलकापूर }

17 केळघर +} 5 कोरेगाव 43 कोरेगाव +}
18 बामणोली } 44 कुमठे +}

45 रिहमतपूर +}
3 पाटण 19 पाटण +} 46 िशरंबे }

20 7हावशी +}
21 हेळवाक +} 47 वाठारिकरोली +}
22 मरळी +} 48 वाठार (9टे.) +}
23 मोरगीरी +} 49 %पपोडे (बु.) }
24 ढेबेवाडी +}
25 चाफळ } 50 सातारा रोड +}

51 िक=हई }
26 तारळे +}
27 म
हारपेठ +} 6 खटाव 52 खटाव +}
28 तळमावले +} 53 औंध }
29 कुठरे }

54 पुसेगाव +}
4 कराड 30 कराड +} 55 बुध }

31 उंBज +}
32 इंदोली +} 56 वडूज
33 सुपने }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

8 सातारा 8 सातारा
6 खटाव 57 पूसेसावळी 9 खंडाळा 76 खंडाळा +}

77 वाठार (ब.ु) }
58 मायणी +}
59 िनमसोड } 78 िशरवळ

60 कातरखटाव 79 लोणंद

7 माण 61 दिहवडी 10 वाई 80 पसरणी +}
81 पाचवड }

62 मलवडी
82 धोम +}

63 गोंदवले (ब.ु) 83 वाई }

64 कुकूडवाड 84 भुईज +}
85 ओझड� }

65 म्हसवड
86 सु�र

66 माड� +}
67 िंशगणापूर } 11 महाबळे�र 87 तापोळा +}

88 लामज }
8 फलटण 68 फलटण

9 सांगली
69 होळ 1 िमरज 1 िमरज

70 िगरवी 2 मालगाव

71 आदक� (ब.ु) +} 3 अरग
72 वाठार (िन.) }

4 कवलापूर
73 बरड +}
74 राजाळे } 5 बुधगाव

75 तरडगाव 6 क. िड�ज +}
7 सांगली }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

9 सांगली 9 सांगली
2 जत 8 जत 7 आटपाडी 36 आटपाडी

9 डफळापूर +} 37 िदघंची
10 कुंभारी }

38 खरसूंडी
11 शेगाव

8 क. महांकाळ 39 क. महांकाळ
12 उमदी

40 कुची +}
13 माडग्याळ +} 41 ढालगाव }
14 मुचांडी }

42 देिंसग +}
15 संख 43 िंहगणगाव }

3 खानापूर 16 खानापूर +} 10 कोल्हापूर
17 करंजे +} 1 िशरोळ 1 िशरोळ +}
18 िवटा +} 2 नृिंसहवाडी }
19 लेंगरे +}
20 भाळवणी }

11 औरंगाबाद
4 तासगाव 21 तासगाव +} 1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +}

22 िवसापूर +} 2 मानिंसगपूरा +}
23 मांजड� +} 3 उस्मानपूरा +}
24 मणेराजूरी +} 4 कांचनवाडी }
25 सावळज +}
26 येळावी } 5 चौका +}

6 हरसूल }
5 पळूस 27 िभलवडी +}

28 अंकलखोप +} 7 िच�ा-िंपपळगाव
29 पलूस +}
30 कुंडल } 8 करमाड +}

9 िचकलठाणा +}
6 कडेगाव 31 कडेगाव +} 10 लाडसावंगी }

32 शाळगाव +}
33 नेवरी +} 2 फुलं�ी 11 फुलं�ी +}
34 वांगी +} 12 ितरबावडा +}
35 िंचचणी } 13 आळंद +}

14 वडोदा बाजार }

िपक - रबी ज्वारी (िजरायत )                                                                             रबी 2016-17



127

अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

11 औरंगाबाद 11 औरंगाबाद
3 पैठण 15 पैठण 5 वैजापूर 37 खंडाळा +}

38 बोरसर }
16 िबडकीन

39 लाडगाव
17 लोहगाव +}
18 ढोरकीन } 40 गरज

19 बालानगर +} 41 िश�र +}
20 िंपपळवाडी (िप.) } 42 लोणी (ख.ु) }

21 पाचोड 43 लासूरगाव

22 िवहामांडवा +} 6 क�ड 44 क�ड +}
23 नांदर } 45 चापनेर }

24 अडूळ 46 िपशोर +}
47 नाचणवेल +}

4 गंगापूर 25 गंगापूर +} 48 करंजखेड +}
26 भंडाळा } 49 िंचचोली (पा.) +}

50 देवगाव }
27 मांजरी

7 खुलताबाद 51 वे�ळ
28 शेंदुरवाडा

52 सुलतानपूर +}
29 वाळूंज 53 सावंगी }

30 तुक�बाद 8 िस�ोड 54 िस�ोड +}
55 िन�ोड }

31 हरसूल +}
32 डोणगाव } 56 भराडी +}

57 बोरगाव बाजार +}
33 िसद. वडगाव 58 अिंजठा +}

59 गोळेगाव +}
5 वैजापूर 34 वैजापूर 60 आमठाणा +}

61 अभई }
35 महालगाव +}
36 नागमठाण }
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अ. िजल्हा/तालुका अ. मंडळ अ. िजल्हा/तालुका अ. मंडळ
12 जालना 12 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन +} 5 अंबड 27 अंबड +}

2 िसपोरा +} 28 धनगर िंपपरी }
3 धावडा +}
4 अनावा +} 29 जामखेड +}
5 िंपपळगाव (रे.) +} 30 रोहीलगड +}
6 हसनाबाद +} 31 गोंडी }
7 राजूर +}
8 केदार खेड } 32 वडीगो�ी +}

33 सुकापूरी }
2 जा�ाबाद 9 जा�ाबाद +}

10 माहोरा +} 6 घनसांगवी 34 घनसांगवी +}
11 कुंभारझरी } 35 राणीऊचेगाव }

12 टेंभुण� +} 36 ितथर्पूरी
13 व�ड (ब.ु) }

37 कुम. िंपपळगाव +}
3 जालना 14 जालना (श.) +} 38 अंतरवली टेंभे +}

15 जालना (�ा.) } 39 रांजणी +}
40 जांब समथर् }

16 नेर +}
17 शेताळी +} 7 परतूर 41 परतूर +}
18 रामनगर } 42 वाटूर }

19 पांचाळ वडगाव +} 43 �ीष्टी
20 िवरेगाव }

44 आष्टी +}
21 वाघ�ळ (ज.) 45 सातोना (ब.ु) }

4 बदनापूर 22 बदनापूर +} 8 मंठा 46 मंठा
23 शेलगाव } 47 तळणी +}

48 ढोकसाळ +}
24 धाबाडी +} 49 पांगरी (गो.) }
25 बावणे (पा.) +}
26 रोषणगाव }
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अ. िजल्हा/तालुका अ. मंडळ अ. िजल्हा/तालुका अ. मंडळ
13 बीड 13 बीड
1 बीड 1 बीड +} 5 गेवराई 26 गेवराई +}

2 पाली } 27 धोंडराई }

3 नळवंडी +} 28 जातेगाव +}
4 िंपपळनेर +} 29 पाचेगाव +}
5 म्हळस जवळा } 30 िसरसादेवी }

6 पेडगाव +} 31 तलवडा +}
7 राजूरी (न.) } 32 रेवकी }

8 मांजरसुंबा +} 33 उमापूर
9 िंलबा गणेश +}

10 नेकनुर } 34 मादळमोही +}
35 चकलांबा }

11 चौसाळा
6 माजलगाव 36 माजलगाव +}

2 पाटोदा 12 पाटोदा +} 37 गंगामसला }
13 दासखेड +}
14 अमळनेर +} 38 िक�ी आडगाव +}
15 थेरला } 39 तालखेड }

3 िश�रकासार 16 िश�रकासार +} 40 िन�ुड
17 िततरवणी +}
18 रायमोह } 41 िद�ुड

4 आष्टी 19 आष्टी +} 7 आंबेजोगाई 42 आंबेजोगाई +}
20 टाकळिंसग } 43 लो. सावरगाव +}

44 पाटोदा (म.) }
21 कडा

45 घाटनांदुर +}
22 धामणगाव 46 बद�पूर }

23 दौलावडगाव +} 8 केज 47 केज +}
24 धानोरा } 48 युसूफवडगाव +}

49 बनसारोळा +}
25 िंपपळा 50 होळ }

51 ह. िंपपरी +}
52 नांदुरघाट +}
53 िवडा }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

13 बीड 14 लातूर
9 परळी 54 परळी +} 3 औसा 13 औसा +}

55 धम�पूरी } 14 िकनी-थोट }

56 िशरसाळा +} 15 भादा
57 नागापूर +}
58 िंपपळगाव गाडे } 16 मातोळा +}

17 बेलकूंड }
10 धा�र 59 धा�र +}

60 तेलगाव +} 18 िक�ारी
61 मोहखेड }

19 लामजना
11 वडवणी 62 वडवणी +}

63 कवडगाव } 4 िनलंगा 20 िनलंगा +}
21 पानिंचचोली +}

14 लातूर 22 अंबूलगा +}
1 लातूर 1 लातूर +} 23 िनटूर }

2 बाभळगाव +}
3 हरंगूल (ब.ु) } 24 कासारिसरसी +}

25 मदनसूरी +}
4 कासारखेडा 26 औरादशहाजनी +}

27 कासार बाळकूंदा }
5 मु�ड

5 िश�र अनंतपाळ 28 िश�र अनंतपाळ +}
6 गाटेगाव 29 साकोळ }

7 तांदुळजा +} 30 िहसामाबाद
8 िंचचोली (ब.ु) }

6 उदगीर 31 उदगीर +}
2 रेणापूर 9 रेणापूर +} 32 नानलगाव +}

10 पानगाव } 33 वाढवणा +}
34 नळगीर +}

11 पोहरेगाव +} 35 मोघा +}
12 कारेपुर } 36 देवजर्न +}

37 हेर }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

14 लातूर 15 उस्मानाबाद
7 जळकोट 38 जळकोट +} 3 परांडा 16 परांडा +}

39 घोणशी } 17 आसू }

8 देवणी 40 देवणी +} 18 जवळा +}
41 बोरोळ +} 19 अनाळा +}
42 वलांडी } 20 सोनारी }

9 चाकूर 43 चाकूर +} 4 भुम 21 भुम
44 नळेगाव +}
45 वडवळ +} 22 वालवड
46 शेळगाव +}
47 झरी (ब.ु) } 23 ईट

15 उस्मानाबाद 24 अंभी +}
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) +} 25 माणके�र }

2 उस्मानाबाद (�ा.) }
5 वाशी 26 वाशी +}

3 बेंबळी +} 27 तेरखेडा }
4 केशेगाव }

28 पारगाव
5 पाडोळी

6 कळंब 29 कळंब +}
6 तेर 30 इटकूर +}

31 येरमाळा }
7 ढोकी +}
8 जागजी } 32 िशराढोण +}

33 गोिंवदपूर }
2 तुळजापूर 9 तुळजापूर +}

10 सलगरा } 34 मोहा

11 सावरगाव 7 उमरगा 35 उमरगा +}
36 डािंळब +}

12 मंग�ळ +} 37 नारंगवाडी +}
13 इटकळ } 38 मुळज }

14 जळकोट 39 मु�म

15 नळदुगर् 8 लोहारा 40 लोहारा +}
41 माकणी +}
42 जेवळी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

16 नांदेड 16 नांदेड
1 नांदेड 1 िंलबगाव  +} 7 देगलूर 26 देगलुर  +}

2 तरोडा (ब.ु)  } 27 खानापूर  }

2 अध�पूर 3 अध�पूर  +} 28 शहापूर
4 दाभड  +}
5 माळेगाव  } 29 मरखेल  +}

30 मालेगाव (म.) +}
3 िबलोली 6 िबलोली 31 हानेगाव  }

7 आदमपूर  +} 17 परभणी
8 लोहगाव  } 1 परभणी 1 परभणी +}

2 झरी }
9 सगरोळी

3 पेडगाव +}
10 कुंडलवाडी 4 जांब }

4 धम�बाद 11 धम�बाद  +} 5 िंशगणापूर
12 करखेली +}
13 जारीकोट  } 6 दैठणा

5 नायगाव 14 नायगाव  +} 7 िंपगळी
15 नरसी  }

2 गंगाखेड 8 गंगाखेड +}
16 मांजरम 9 महातपूरी +}

10 माखणी +}
17 बरबडा 11 राणी सावरगाव }

18 कुंटुर 3 सोनपेठ 12 सोनपेठ

6 मुखेड 19 मुखेड  +} 13 आवळगाव
20 जांब (ब.ु)  +}
21 जाहूर  +} 4 पालम 14 पालम
22 चांडोळा  }

15 चाटोरी +}
23 मु�माबाद  +} 16 बनवस }
24 बाऱ्हाळी +}
25 येवती  }
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अ. िजल्हा/तालुका अ. मंडळ अ. िजल्हा/तालुका अ. मंडळ
17 परभणी 18 िंहगोली
5 पाथरी 17 पाथरी +} 1 बसमत 1 बसमत +}

18 बाभळगाव } 2 अंबा +}
3 हयातनगर +}

19 हादगाव (ब.ु) 4 िगरगाव +}
5 हा�ा }

6 मानवत 20 मानवत
6 टेंभूण� +}

21 केकरजवळा 7 कु�ंदा }

22 कोल्हा 19 नागपूर
1 रामटेक 1 रामटेक +}

7 िंजतूर 23 िंजतूर +} 2 नगरधन +}
24 सांगवी (म्हा.) } 3 मुसेवाडी +}

4 देवलापार }
25 बामणी (ब.ु)

2 उमरेड 5 उमरेड +}
26 आडगाव (ब.ु) 6 हेवती +}

7 पाचगाव }
27 बोरी

8 बेला +}
28 चारठाणा 9 िसस� +}

10 मकरधोकडा }
8 पुण� 29 पूण�

3 िभवापूर 11 िभवापूर
30 ताडकळस +}
31 िलमला } 12 कारगाव +}

13 मालेवाडा }
32 कात्ने�र

14 नांद
33 चुडावा

4 कुही 15 कुही +}
9 सेलू 34 सेलू +} 16 राजोला }

35 देऊळगाव घाट }
17 िततूर

36 वालूर +}
37 कुपटा } 18 वेलतूर

38 िचकलठाणा (ब.ु) 19 मांढळ +}
20 पचखेडी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

20 चं�पूर 20 चं�पूर
1 चं�पूर 1 चं�पूर -1 7 भ�ावती 21 चंदनखेडा +}

22 मुधोली }
2 घुग्गुस

8 िचमुर 23 िचमुर +}

3 पडोली 24 मासळ (ब.ु) }

2 ब�ारपूर 4 ब�ारपूर 25 खडसंगी

3 मुल 5 मुल +} 26 नेरी
6 िचखली }

27 िभसी +}
7 बेंबाळ 28 जांभुळघाट }

4 गोंडिंपपरी 8 गोडिंपपरी 29 शंकरपूर

9 धाबा 9 �म्हपूरी 30 �म्हपूरी +}
31 चौगान }

5 पोभुण� 10 पोभुण�
32 अ. नवरगाव

6 वरोरा 11 वरोरा
33 गांगलवाडी +}

12 मांढळी +} 34 मेंडकी }
13 िचकणी }

10 राजूरा 35 राजुरा
14 टेंभुड� +}
15 खांबाडा } 36 िव�र (स्टे.)

16 शेगाव

7 भ�ावती 17 भ�ावती +} 11 सावली 37 सावली
18 घोडपेठ }

38 पाथरी +}
19 नंदोरी 39 व्याहाड (ख.ु) }

20 मांगली रै 12 िजवती 40 पाटण
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अ. िजल्हा/तालुका अ. मंडळ अ. िजल्हा/तालुका अ. मंडळ
21 गडिचरोली 21 गडिचरोली
1 गडिचरोली 1 गडिचरोली +} 5 मुलचेरा 16 मुलचेरा

2 पोल� }
6 िसरोंचा 17 िसरोंचा +}

3 �ाम्हणी +} 18 �ाम्हणी +}
4 येवली } 19 पेटीपाका }

2 वडसा 5 देसाईगंज /वडसा +} 20 असर�ी
6 शंकरपूर }

7 अहेरी 21 अहेरी +}
3 आरमोरी 7 आरमोरी 22 आलाप�ी }

8 देऊळगाव +} 23 िजमलग�ी +}
9 वैरागड +} 24 पेरीमेली }

10 िपसे वडोधा }

4 चामोश� 11 चामोश� +}
12 कुनघडा रै }

13 घोट +}
14 येनापूर +}
15 आष्टी }

एकूण अिधसुिचत मंडळ : 970
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 नािशक 1 नािशक
1 मालेगाव 1 मालेगाव +} 6 नािशक 33 नािशक +}

2 दाभाडी +} 34 देवळाली +}
3 सौंदाणे } 35 सातपूर +}

36 पाथड� +}
4 कौलाणे +} 37 िगरनारे }
5 िनमगांव +}
6 सायने (ब.ु) +} 38 मखमलाबाद +}
7 कलवाडी } 39 माडसांगवी +}

40 अडगांव +}
8 झोडगा +} 41 िंशदे }
9 करंजगव्हाण +}

10 वडनेर } 7 �यंबके�र 42 �यंबके�र +}
43 वेलुंजे +}

2 बागलाण 11 बागलाण +} 44 हरसुल }
12 �ाम्हणगांव +}
13 िवरगांव +} 8 िंदडोरी 45 िंदडोरी +}
14 डांगसौदी } 46 मोहाडी +}

47 कसबेवेनी +}
15 नामपूर +} 48 वरखेडा }
16 जायखेडा +}
17 ताहाराबाद +} 49 उमराळे +}
18 मुल्हेर } 50 नानाशी }

3 कळवण 19 कळवण +} 51 कोिंशबे  
20 अभोना +}
21 कनाशी +} 9 इगतपूरी 52 इगतपुरी +}
22 दलवत +} 53 ताकेड (ब.ु) }
23 मोकभांगी +}
24 नवीबेज } 54 घोटी +}

55 नांदगांव (ब.ु) +}
4 देवळा 25 देवळा +} 56 वाडीवऱ्हे +}

26 लोहणेर +} 57 धारगांव }
27 उमराणे }

10 िनफाड 58 िनफाड +}
5 नांदगाव 28 नांदगाव +} 59 चांदोरी +}

29 मनमाड +} 60 सायखेडा }
30 िहसावळ (ब.ु) }

61 िंपपळगांव (ब.ु) +}
31 जातेगांव +} 62 ओझर +}
32 वेहेलगांव } 63 रानवड }

64 लासलगांव +}
65 देवगांव +}
66 नांदूर (म.) }

�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 नािशक 2 धुळे

11 िस�र 67 िस�र +} 2 सा�ी 13 सा�ी +}

68 वावी +} 14 कासारे +}

69 देवपूर +} 15 म्हसदी( �.) }

70 शहा }

16 दुसाने +}

71 पांडूल� +} 17 िनजामपूर +}

72 डुंबेरे +} 18 �ाम्हणवेल }

73 नांदुर ( िंशगोटे) }

19 िंपपळनेर +}

12 येवला 74 येवला +} 20 कुडाशी +}

75 सावरगांव +} 21 उमरप�ा +}

76 पाटोदा +} 22 दहीवेल }

77 जळगांव (न.) }

3 िशरपूर 23 िशरपूर +}

78 अंदरसुल +} 24 बोराडी +}

79 नगरसुल } 25 अथ� +}

26 जावखेडे }

13 चांदवड 80 चांदवड +}

81 वडनेरभैरव +} 27 होलनाथे +}

82 वडाली  (भु.) } 28 थळनेर +}

29 सांगवी }

83 िदधवड +}

84 रायपूर +} 4 िंशदखेडा 30 िंशदखेडा +}

85 दुगाव } 31 िचमठाणा +}

32 शेवाडे +}

2 धुळे 33 खलाने }

1 धुळे 1 धुळे (शहर) +}

2 िश�ड +} 34 नरडाणे +}

3 बोरकुंड +} 35 बेटावद +}

4 आव� } 36 वाश� }

5 सोनगीर +} 37 दौंडाईचा +}

6 नागांव (बु�ूक) +} 38 िवखरण +}

7 फागणे +} 39 िवरदेल }

8 मुकटी }

9 धुळे (�ा.) +}

10 कुसांबा +}

11 नेर (म.) +}

12 लामकानी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

3 नंदूरबार 4 जळगांव

1 नंदूरबार 1 नंदूरबार +} 1 यावल 5 साकली +}

2 रनाळे +} 6 िकनगांव }

3 मंडल +}

4 खोंडामळी } 2 रावेर 7 रावेर +}

8 खानापूर }

5 कोरीट +}

6 धानोरा +} 9 िखड� +}

7 आष्टे } 10 ऐनपूर +}

11 िखरोदा +}

2 शहादा 8 शहादा +} 12 िंनभोरा (ब.ु) +}

9 मोिहदे (त.) +} 13 सावदा }

10 म्हसावद +}

11 �ाम्हणपुरी } 3 मुक्ताईनगर 14 अंथुल� +}

15 कुऱ्हा +}

12 सारंगखेडा +} 16 घोसगांव }

13 �काशा }

4 अंमळनेर 17 अंमळनेर +}

14 वडाळी +} 18 िश�ड }

15 असलोद +}

16 मंदाना  19 नागांव +}

17 कलसाडी } 20 पाटोदा }

3 अ�ाणी 18 रोशमाळ +} 21 अमलगांव +}

19 चुलवद } 22 मारवाड +}

23 भारवस +}

20 खुंटामोडी +} 24 वावदे }

21 तोरणमाळ }

5 एरंडोल 25 एरंडोल +}

4 अक्कलकुवा 22 अक्कलकुवा +} 26 कासोदा +}

23 खापर +} 27 उतराण (गृह) +}

24 मोरंबा } 28 िंरगणगांव }

25 मोलगी +} 6 धरणगांव 29 धरणगांव +}

26 दाब +} 30 सालावा +}

27 वडफली } 31 सोनवड (ब.ु) +}

32 िंपपरी (खु.) +}

4 जळगांव 33 पालधी +}

1 यावल 1 यावल +} 34 चांदसर }

2 भालोद +}

3 बामणोद +}

4 फैजपूर }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

4 जळगांव

7 जळगाव 35 जळगाव +} 11 चोपडा 52 चोपडा +}

36 म्हसावद +} 53 हातेड +}

37 भोकर +} 54 लासूर +}

38 िंपपराळा +} 55 अडावद +}

39 नािशराबाद +} 56 धानोरा (�ा.) +}

40 असोदा } 57 गोरगावले +}

58 चहाड� }

8 भुसावळ 41 भूसावळ +}

42 कुऱ्हे +} 12 जामनेर 59 जामनेर +}

43 वरणगाव +} 60 नेरी +}

44 िंपपळगाव ब.ु } 61 मालदाभाडी +}

62 पहूर +}

9 बोदवड 45 बोदवड +} 63 शेंदुण� +}

46 नाडगाव +} 64 तोंडापूर +}

47 करंजी } 65 फ�ेपूर +}

66 वाकडी }

10 भडगाव 48 भडगाव +}

49 आमदडे +}

50 कोळगाव +}

51 कजगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

5 अहमदनगर 5 अहमदनगर

1 नगर 1 जेऊर +} 6 पाथड� 33 पाथड� +}

2 कापूरवडी +} 34 मािणकदोंडी +}

3 िंचचोडी पाटील +} 35 कारंजी +}

4 िंभगार +} 36 िमरी }

5 नाळेगांव +}

6 सावेडी +} 37 टाकळीमानुर +}

7 नागापूर } 38 कोरडगांव }

8 चास +} 7 नेवासा 39 नेवासा (खु.) +}

9 केडगांव +} 40 नेवासा (ब.ु) +}

10 वाळकी +} 41 सलबतपूर }

11 �ई छ�ीशी }

42 घोडेगांव +}

2 पारनेर 12 टाकळी ढोके�र +} 43 वडाळा भैरोबा +}

13 पळशी +} 44 सोनई +}

14 वडझीरे +} 45 चांदा +}

15 िनघोज } 46 कुकाना }

3 �ीगोंदा 16 �ीगोंदा +} 8 संगमनेर 47 संगमनेर +}

17 पेडगांव +} 48 धादरफळ (ब.ु) +}

18 मांडवगण +} 49 घारगांव +}

19 कोळगांव +} 50 डोलसाने +}

20 बेलवंडी +} 51 साकुर +}

21 देव दैठण +} 52 िंपपण� }

22 काष्टी +}

23 िचनाला } 53 आ�ी +}

54 िसबलापूर +}

4 कजर्त 24 राशीन +} 55 तळेगांव +}

25 कजर्त +} 56 सामनापूर }

26 भांबोरा }

9 अकोले 57 अकोले +}

27 िमरजगाव +} 58 समशेरपूर +}

28 कोंभळी +} 59 िवळगांव }

29 माहीजळगांव }

60 राजूर +}

5 शेवगांव 30 शेवगांव +} 61 साकीरवाडी +}

31 भातकुडगांव +} 62 शेंदी +}

32 ढोर जळगांव (स) } 63 कोटुल +}

64 �ाम्हणवाडा }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

5 अहमदनगर 6 पुणे

10 कोपरगांव 65 कोपरगांव +} 2 मुळशी 15 घोटावडे +}

66 रवंदे +} 16 थेरगांव }

67 सुरेगांव }

3 भोर 17 भोर +}

68 पोहेगांव +} 18 अंबावडे +}

69 दहीगांव बोलका } 19 भोलावडे +}

20 संगमनेर +}

11 राहाता 70 राहाता +} 21 िनघुडघर }

71 लोणी +}

72 बाभळे�र +} 22 नसरापूर +}

73 िशड� +} 23 वेळू +}

74 पुणतांबा } 24 िककवी }

12 �ीरामपूर 75 �ीरामपूर +} 4 मावळ 25 लोणावळा +}

76 बेलापूर +} 26 काल� +}

77 टाकळीभान +} 27 खडकाळा }

78 उंदीरगांव }

28 तळेगांव +}

13 राहूरी 79 राहूरी +} 29 काळे कॉलनी +}

80 सा�ळ +} 30 िशवणे +}

81 तेहराबाद +} 31 वडगांव मावळ }

82 वांबोरी +}

83 �ाम्हणी } 5 जु�र 32 जु�र +}

33 राजूर +}

84 देवळाली +} 34 आपटाळे }

85 टाकळी िमया }

35 ओतूर +}

6 पुणे 36 वडगांव (आनंद) +}

1 हवेली 1 खेडिशवापूर +} 37 िंडगोरे }

2 खडकवासला +}

3 कोथ�ड } 38 नारायणगांव +}

39 बेल्हा +}

4 िंचचवड +} 40 िनमगांव सावा }

5 कळस +}

6 भोसरी +} 6 खेड 41 राजगु�नगर +}

7 वाघोली } 42 कन्हेरसर +}

43 वाडा +}

8 हडपसर +} 44 कुडे (ब.ु) }

9 उरळीकांचन +}

10 थेऊर } 45 कडूस +}

46 पाईट }

2 मुळशी 11 पौड +}

12 िपरंगुट +} 47 चाकण +}

13 माले +} 48 िंपपळगांव त. खेड +}

14 मुठे } 49 आळंदी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

6 पुणे 6 पुणे

7 आंबेगांव 50 घोडेगांव +} 11 दौंड 80 दौंड +}

51 आंबेगांव } 81 देऊळगांव राजे +}

82 रावणगांव }

52 कळंब +}

53 मंचर +} 83 केडगांव +}

54 पारगांव } 84 वरवंड +}

85 पाटस +}

8 िश�र 55 िश�र +} 86 यवत +}

56 रांजणगांव गणपती +} 87 राहू }

57 टाकळी हाजी +}

58 मलठण +} 12 पुरंदर 88 सासवड +}

59 पाबळ } 89 िभवाडी +}

90 राजेवाडी +}

60 तळेगांव ढमढेरे +} 91 जेजुरी +}

61 कोरेगांव िभमा +} 92 कुभार वळन }

62 न्हावरा +}

63 वडगांव रासई } 7 सोलापूर

1 उ. सोलापूर 1 उ. सोलापूर +}

9 बारामती 64 बारामती +} 2 शेलगी }

65 उंडवाडी (क.) +}

66 मालेगांव +} 3 ितऱ्हे +}

67 पणदरे } 4 वडाळा +}

5 माड� }

68 वडगांव (नी.) +}

69 सुपा +} 2 द. सोलापूर 6 बोरमणी +}

70 लोणी (भा.) +} 7 मुस्ती +}

71 मोरगांव } 8 वळसंग }

10 इंदापूर 72 इंदापूर +} 9 मं�ूप +}

73 लोणी देवकर +} 10 िंवचूर +}

74 बावदा } 11 िंनबग� +}

12 होटगी }

75 सनसार +}

76 िनमगांव केतकी +} 3 बाश� 13 बाश� +}

77 काटी +} 14 खांडवी +}

78 अंथुण� +} 15 अगलगांव +}

79 िभगवण } 16 पांगरी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

7 सोलापूर 7 सोलापूर

3 बाश� 17 पानगांव +} 7 करमाळा 49 करमाळा +}

18 सुड� +} 50 केतूर +}

19 वैराग } 51 कोट� }

20 नारी +} 52 जेऊर +}

21 उपळे (दु.) +} 53 उमरड +}

22 गौडगांव } 54 केम +}

55 अजुर्ननगर +}

4 अक्कलकोट 23 अक्कलकोट +} 56 सालसे }

24 जेऊर +}

25 तडवळ +} 8 पंढरपूर 57 पंढरपूर +}

26 करजगी } 58 भंडीशेगाव +}

59 भालवणी +}

27 दुधनी +} 60 करकंब +}

28 मैदग� } 61 पटकुरोली }

29 वागदरी +} 62 पुळूज +}

30 चपळगाव +} 63 चळे +}

31 िकणी } 64 तुंगत +}

65 कासेगांव }

5 मोहोळ 32 मोहोळ +}

33 नरखेड +} 9 माळिशरस 66 माळिशरस +}

34 शेटफळ +} 67 इस्लामपूर +}

35 पेनूर } 68 अकलूज +}

69 लवंग +}

36 वाघोली +} 70 महाळु्ंग }

37 कामती (ब.ु) +}

38 सावले�र +} 10 मंगळवेढा 71 मंगळवेढा +}

39 टाकळी (सी.) } 72 बोराळे +}

73 आंधळगाव }

6 माढा 40 माढा +}
41 दारफळ } 74 भोसे +}

75 हुलजंती +}
42 रोपळे +} 76 मरवडे +}
43 म्हैसगाव +} 77 मारापूर }
44 कुडूर्वाडी }

45 टेंभुण� +}
46 रांजणी +}
47 मोडिंलब +}
48 लऊळ }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

8 सातारा 8 सातारा
1 कोरेगांव 1 कोरेगांव +} 4 वाई 23 पसरणी +}

2 कुमठे +} 24 पाचवड +}
3 रिहमतपूर +} 25 धोम +}
4 िशरंबे +} 26 वाई }
5 वाठारिकरेाली }

27 भुईज +}
6 वाठार स्टेशन +} 28 ओझड� +}
7 िंपपोडे (ब.ु) +} 29 सु�र }
8 सातारा रोड +}
9 िकन्हई } 9 सांगली

1 िमरज 1 िमरज +}
2 खटाव 10 खटाव +} 2 मालगांव +}

11 औंध +} 3 आरग }
12 पुसेगांव +}
13 बुध +} 4 कवलापूर +}
14 वडूज } 5 बुधगांव }

15 पुसेसावळी +} 6 क. िड�ज +}
16 मायणी +} 7 सांगली }
17 िनमसोड +}
18 कातरखटाव } 2 जत 8 जत +}

9 डफळापूर +}
3 खंडाळा 19 खंडाळा +} 10 कुंभारी +}

20 वाठार (ब.ु) +} 11 शेगांव }
21 िशरवळ +}
22 लोणंद } 12 उमदी +}

13 माडग्याळ +}
14 मुचंडी +}
15 संख }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

9 सांगली 9 सांगली
3 खानापूर 16 खानापूर +} 8 क. महांकाळ 47 क. महांकाळ +}

17 करंजे +} 48 कुची +}
18 िवटा +} 49 ढालगांव +}
19 लेंगरे +} 50 देिंशग +}
20 भाळवणी } 51 िंहगणगांव }

4 वाळवा 21 वाळवा +} 10 औरंगाबाद
22 आष्टा +} 1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +}
23 कोरेगांव } 2 मानिंसगपुरा +}

3 उस्मानपुरा +}
24 इस्लामपूर +} 4 कांचनवाडी +}
25 पेठ +} 5 चौका +}
26 कामेरी } 6 हरसुल }

27 कासेगांव +} 7 िच�ा िंपपळगांव +}
28 ताकारी +} 8 करमाड +}
29 बहे } 9 लाडसांगवी +}

10 िचकलठाणा }
30 िंचकूड� +}
31 तांदुळवाडी } 2 फुलं�ी 11 फुलं�ी +}

12 ितरबावडा +}
5 तासगांव 32 तासगांव +} 13 आळंद +}

33 िवसापूर +} 14 वडोदा बाजार }
34 मांजड� }

3 पैठण 15 पैठण +}
35 मणेराजूरी +} 16 िबडिकन }
36 सावळज +}
37 येळावी } 17 लोहगांव +}

18 ढोरिकन +}
6 पळूस 38 िभलवडी +} 19 बालानगर +}

39 अंकल - खोप +} 20 िंपपळवाडी - पी }
40 पलूस +}
41 कुंडल } 21 पाचोडा +}

22 िवहामांडवा +}
7 कडेगांव 42 कडेगांव +} 23 नांदर +}

43 शाळगांव +} 24 अडूळ }
44 नेवरी +}
45 वांगी +} 4 गंगापूर 25 गंगापूर +}
46 िंचचणी } 26 भंडाला +}

27 मांजरी }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

10 औरंगाबाद 10 औरंगाबाद
4 गंगापूर 28 शेंदुरवाडा +} 8 िस�ोड 59 अिंजठा +}

29 वाळूंज +} 60 गोळेगांव +}
30 तुक�बाद } 61 आमठाणा +}

62 अभई }
31 हरसुल +}
32 डोणगांव +} 9 सोयगांव 63 सोयगांव +}
33 िसद. वडगांव } 64 सावलज बाजार }

5 वैजापूर 34 वैजापूर +} 65 बानोटी
35 िश�र +}
36 लोणी (खु.) +} 11 जालना
37 खंडाळा +} 1 भोकरदन 1 भोकरदन +}
38 बोरसर } 2 िसपोरा }

39 लाडगांव +} 3 धावडा +}
40 महालगांव +} 4 अनावा +}
41 नागमठाण } 5 िंपपळगांव (र.े) }

42 गरज +} 6 हसनाबाद +}
43 लासूरगांव } 7 राजूर +}

8 केदार खेड }
6 क�ड 44 क�ड +}

45 चापनेर +} 2 जा�ाबाद 9 जा�ाबाद +}
46 िचकलठाणा } 10 माहोरा +}

11 कुंभारझरी }
47 िपशोर +}
48 नाचणवेल +} 12 टेंभुण� +}
49 करंजखेड +} 13 व�ड (ब.ु) }
50 िंचचोली (पा.) +}
51 देवगांव } 3 अंबड 14 अंबड +}

15 धनगर िंपपरी }
7 खुलताबाद 52 वे�ळ

16 जामखेड +}
53 सुलतानपूर +} 17 रोहीलगड +}
54 सावंगी } 18 गोदी +}

19 वडीगो�ी +}
8 िस�ोड 55 िस�ोड +} 20 सुकापुरी }

56 िन�ोड +}
57 भराडी +} 4 घनसांगवी 21 घनसांगवी +}
58 बोरगांव - बाजार } 22 राणीऊचेगांव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

11 जालना 12 बीड
4 घनसांगवी 23 ितथर्पूरी +} 3 िश�रकासार 16 िश�रकासार +}

24 कुम िंपपळगांव +} 17 िततरवणी +}
25 अंतरवली टेभें +} 18 रायमोह }
26 रांजणी +}
27 जांब समथर् } 4 आष्टी 19 आष्टी +}

20 टाकळिंसग +}
5 परतूर 28 परतूर +} 21 कडा +}

29 वाटूर +} 22 धामणगांव }
30 सृष्टी }

23 दौलावडगाव +}
31 आष्टी +} 24 धानोरा +}
32 सातोना (ब.ु) } 25 िंपपळा }

6 मंठा 33 मंठा 5 गेवराई 26 गेवराई +}
27 धोंडराई }

34 तळनी (दुधा) +}
35 ढोकसाळ +} 28 जातेगांव +}
36 पांगारी (गो.) } 29 पाचेगांव +}

30 िसरसादेवी +}
7 बदनापूर 37 बदनापूर +} 31 तलवडा +}

38 शेलगाव +} 32 रेवकी }
39 धाबाडी +}
40 बावणे पांगरी +} 33 उमापूर +}
41 रोषणगाव } 34 मादळमोही +}

35 चकलांबा }
12 बीड
1 बीड 1 बीड +} 6 माजलगांव 36 माजलगांव +}

2 पाली +} 37 गंगामसला +}
3 नाळवंडी +} 38 िक�ी आडगाव +}
4 िंपपळनेर +} 39 तालखेड }
5 म्हाळस जावळा }

40 िन�ुड +}
6 पेडगांव +} 41 िद�ुड }
7 राजूरी (न.) }

7 अंबेजोगाई 42 अंबेजोगाई +}
8 मांजरसुंबा +} 43 लो. सावरगांव +}
9 िंलबा गणेश +} 44 पाटोदा म. }

10 नेकनुर +}
11 चौसाळा } 45 घाटनांदूर +}

46 बद�पूर }
2 पाटोदा 12 पाटोदा +}

13 दासखेड +}
14 अमळनेर +}
15 थेरला }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

12 बीड 13 लातूर
8 केज 47 केज +} 3 औसा 13 औसा +}

48 यसुफ वडगांव +} 14 िकनी - थोट }
49 बनसारोळा +}
50 होळ } 15 भादा +}

16 मातोळा  
51 ह. िंपपरी +} 17 बेलकुंड }
52 नांदुरघाट +}
53 िवडा } 18 िक�ारी  

19 लामजना }
9 परळी 54 परळी +}

55 धम�पूर } 4 अहमदपूर 20 अहमदपूर  
21 खंडाळी }

56 िशरसाळा +}
57 नागापूर +} 22 िकनगांव  
58 िंपपळगांव गाडे } 23 अंधोरी +}

24 िश�रताजबंद  
10 धा�र 59 धा�र +} 25 हडोलती }

60 मोहखेड +}
61 तेलगांव } 5 िनलंगा 26 िनलंगा  

27 पानिंचचोली +}
11 वडवणी 62 कवडगांव +} 28 अंबुलगा +}

63 वडवणी } 29 िनटूर }

13 लातूर 30 कासारिसरसी  
1 लातूर 1 लातूर +} 31 मदनसुरी +}

2 बाभळगांव +} 32 औरादशहाजनी +}
3 हरंगुल (ब.ु) +} 33 कासारबालकुंदा }
4 कासारखेडा }

6 िश�र अनंतपाळ 34 िश�र अनंतपाळ  
5 मु�ड +} 35 साकोळ +}
6 गातेगांव +} 36 िहसामाबाद }
7 तांदुळजा +}
8 िंचचोली (ब.ु) } 7 उदगीर 37 उदगीर  

38 नानलगांव +}
2 रेणापूर 9 रेणापूर +} 39 वाढवणा +}

10 पानगांव } 40 नळगीर +}
41 मोघा +}

11 पोहरेगांव +} 42 देवजर्न +}
12 कारेपूर } 43 हेर }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

13 लातूर 14 उस्मानाबाद
8 जळकोट 44 जळकोट  3 परंडा 16 परंडा +}

45 घोणशी } 17 आसू }

9 देवणी 46 देवणी  18 जवळा +}
47 बोरोळ +} 19 अनाळा +}
48 वलांडी } 20 सोनारी }

10 चाकूर 49 चाकूर  4 भुम 21 भुम +}
50 नळेगांव +} 22 वालवड +}
51 वडवळ +} 23 ईट }
52 शेळगांव +}
53 झरी (ब.ु) } 24 अंभी +}

25 माणके�र }
14 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (शहर) +} 5 वाशी 26 वाशी +}

2 उस्मानाबाद (�ा.) } 27 तेरखेडा }

3 बेंबळी +} 28 पारगांव
4 केशेगांव }

6 कळंब 29 कळंब +}
5 पाडोळी 30 इटकूर +}

31 येरमाळा }
6 तेर

32 िशराढोण +}
7 ढोकी +} 33 गोिंवदपूर }
8 जागजी }

34 मोहा
2 तुळजापूर 9 तुळजापूर +}

10 सलगरा } 7 उमरगा 35 उमरगा +}
36 डाळीब +}

11 सावरगांव 37 नारंगवाडी +}
38 मुळज }

12 मंग�ळ +}
13 इटकळ } 39 मु�म

14 जळकोट 8 लोहारा 40 लोहारा +}
41 माकणी +}

15 नळदुगर् 42 जेवळी }

िपक - हरभरा                                                              रबी 2016-17



150

अ. 

 

िजल्हा/तालुका अ. 

 

मंडळ अ. 

 

िजल्हा/तालुका अ. 

 

मंडळ

15 नांदेड 15 नांदेड
1 नांदेड 1 नांदेड (शहर)  +} 8 िहमायतनगर 35 िहमायतनगर  +}

2 वजीराबाद  +} 36 जवळगांव  +}
3 नांदेड (�ा.)  +} 37 िसरसम (ब.ु)  }
4 तुपा  +}
5 िवष्णूपूरी  +} 9 देगलूर 38 देगलूर  +}
6 वसरणी  +} 39 खानापूर  +}
7 िंलबगांव  +} 40 शहापूर  }
8 तरोडा (ब.ु)  }

41 मरखेल  +}
2 अध�पूर 9 अध�पूर  +} 42 मालेगांव (म.) +}

10 दाभड  +} 43 हणेगांव  }
11 माळेगांव  }

16 परभणी
3 मुदखेड 12 मुदखेड  +} 1 परभणी 1 परभणी +}

13 मुगट  +} 2 झरी +}
14 बारड  } 3 पेडगांव +}

4 जांब }
4 िबलोली 15 िबलोली  +}

16 आदमपूर  +} 5 िंशगणापूर +}
17 लोहगांव  +} 6 दैठणा +}
18 सगरोळी  +} 7 िंपगळी }
19 कुंडलवाडी  }

2 गंगाखेड 8 गंगाखेड +}
5 धम�बाद 20 धम�बाद  +} 9 महातपूरी +}

21 करखेली +} 10 माखणी +}
22 जारीकोट  } 11 राणी सावरगांव }

6 नायगांव 23 नायगांव  +} 3 सोनपेठ 12 सोनपेठ +}
24 नरसी  +} 13 आवलगांव }
25 मांजरम  +}
26 बरबडा  +} 4 पालम 14 पालम +}
27 कुंटू◌ूर  } 15 चाटोरी +}

16 बनवस }
7 हादगांव 28 हादगांव  +}

29 तामसा  +} 5 पाथरी 17 पाथरी +}
30 मंठा  +} 18 बाभळगांव +}
31 िंपपळखेड  +} 19 हादगांव (ब.ु) }
32 तळणी  +}
33 िनवघा (बा.)  +} 6 मानवत 20 मानवत +}
34 आष्टी  } 21 केकरजवळा +}

22 कोल्हा }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

16 परभणी 17 िंहगोली
7 िंजतूर 23 िंजतूर +} 3 कळमनुरी 10 कळमनुरी +}

24 सांगवी (म्हा.) } 11 वाकोडी +}
12 नांदापूर }

25 बामणी (ब.ु)
13 आ. बालापूर +}

26 आडगांव (ब.ु) 14 डोंगरकडा +}
15 वारंगा फाटा }

27 बोरी
4 बसमत 16 बसमत +}

28 चारठाणा 17 अंबा +}
18 हयातनगर +}

8 पुण� 29 पुण� +} 19 िगरगांव +}
30 ताडकळस +} 20 ह�ा }
31 िलमला }

21 टेंभुण� +}
32 कातने�र +} 22 कु�ंदा }
33 चुडावा }

18 बुलडाणा
9 सेलू 34 सेलू +} 1 िचखली 1 मेरा (खु.) +}

35 देऊळगांव - घाट } 2 शेलगांव - अटोल +}
3 कोलारा +}

36 वालूर +} 4 चांदई }
37 कुपटा }

5 िचखली +}
38 िचखलठाणा (ब.ु) 6 हटणी }

17 िंहगोली 7 एकलारा +}
1 िंहगोली 1 िंहगोली +} 8 अमडापूर +}

2 खंबाळा  9 उं�ी +}
3 नस� } 10 पेठ +}

11 धोडप }
2 सेनगांव 4 सेनगांव  

5 गोरेगांव } 2 बुलडाणा 12 बुलडाणा +}
13 साखळी (ब.ु) +}

6 आजेगांव +} 14 पाडळी +}
7 पान - कन्हेरगांव +} 15 देऊळघाट +}
8 साखरा +} 16 धाड }
9 ह�ा }

17 म्हसला +}
18 रायपूर }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

18 बुलडाणा 18 बुलडाणा
3 देऊळगांवराजा 19 देऊळगांवराजा +} 9 खामगांव 53 बोरीअडगांव +}

20 मेहुणा राजा +} 54 लखनवाडा +}
21 तुळजापूर +} 55 िंपपळगांव राजा +}
22 दे. माही +} 56 काळेगांव +}
23 अंढेरा } 57 खामगांव +}

58 अवार +}
4 िंशदखेड राजा 24 िंसदखेड राजा +} 59 िहवरखेड +}

25 िक. राजा +} 60 अटाळी +}
26 सोनशी +} 61 वझर +}
27 साखरखेड� } 62 पारखेड +}

63 पळशी (ब.ु) }
28 दुसरबीड +}
29 मलकापूर पांगरा +} 10 मेहकर 64 मेहकर +}
30 शेंदुरजन } 65 िहवरा आ�म +}

66 डोणगांव +}
5 लोणार 31 लोणार +} 67 देऊळगांव माळी }

32 िटटवी +}
33 िहरवड } 68 अंजनी (ब.ु) +}

69 शेवगांव (दे.) +}
34 सुलतानपूर +} 70 लोणी गवळी +}
35 बीबी +} 71 जानेफळ +}
36 अंजनी खुदर् } 72 नायगांव द�पूर +}

73 वरवंड }
6 जळगांव जामोद 37 जामोद +}

38 जळगांव +} 11 मलकापूर 74 मलकापूर +}
39 वडिंशगी +} 75 धरणगाव +}
40 िंपपळगांव काळे +} 76 नरवेल +}
41 असलगांव } 77 दाताळा +}

78 जांभूळ धाबा }
7 सं�ामपूर 42 सोनाळा +}

43 बावणबीर +} 19 अकोला
44 सं�ामपूर +} 1 अकोट 1 अकोट +}
45 कवठळ +} 2 मुंडगाव +}
46 पातुड� } 3 पणज }

8 नांदुरा 47 नांदुरा (ब.ु) +} 4 चोहो�ा +}
48 शेंबा (ब.ु) +} 5 कुटासा +}
49 वडनेर +} 6 उमरा +}
50 चांदुरबीस्वा +} 7 आसेगांव बाजार +}
51 िनमगांव +} 8 अकोलखेड }
52 म्हाळुंगी }

2 तेल्हारा 9 तेल्हारा +}
10 मालेगांव बाजार +}
11 िहवरखेड +}
12 अडगांव (ब.ु) +}
13 पाथड� }

14 पंचगव्हाण
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

19 अकोला 20 वािशम
3 बाळापूर 15 बाळापूर +} 1 वािशम 5 अनिंशग +}

16 पारस } 6 नागठाणा +}
7 राजगाव +}

17 उरळ (ब.ु) +} 8 वाल� +}
18 िंनबा +} 9 केकत उमरा }
19 हात�ण +}
20 व्याळा +}
21 वडेगांव } 2 िरसोड 10 िरसोड +}

11 कवठा (खु.) +}
4 पातूर 22 पातूर +} 12 भारजहांगीर +}

23 बाभूळगांव +} 13 मोप +}
24 आलेगांव +} 14 वाकद +}
25 चा�ी +} 15 िरठद }
26 सस्ती }

16 गोवधर्न +}
5 अकोला 27 अकोला +} 17 केनवड }

28 घूसर +}
29 दिहहांडा +} 3 मंग�ळपीर 18 मंग�ळपीर +}
30 कापशी +} 19 शेलू (खु.) +}
31 उगवा +} 20 पाड�-ताड +}
32 आगर } 21 पोती +}

22 कवठळ +}
33 बोरगाव मंजू +} 23 आसेगाव -2 +}
34 िशवणी +} 24 धानोरा (खु.) }
35 पळशी (ब.ु) +}
36 सांगळूद +} 4 कारंजा 25 कारंजा +}
37 कुरणखेड } 26 पोहा +}

27 उंबड� बाजार +}
6 बाश� टाकळी 38 बाश� टाकळी +} 28 येवता +}

39 महाण +} 29 खेड� (ब.ु) +}
40 राजंदा +} 30 कमारगांव +}
41 धाबा +} 31 धनाज (ब.ु) +}
42 िंपजर +} 32 िहवरा लाहे }
43 खेडा (ब.ु) }

5 मालेगांव 33 मालेगांव +}
7 मूत�जापूर 44 मूत�जापूर +} 34 मुंगळा +}

45 हातगांव +} 35 करंजी }
46 लाखपूरी }

36 िशरपूर +}
47 माना +} 37 मेडसी +}
48 शेलू बाजार +} 38 िकन्हीराजा +}
49 िंनभा +} 39 चांडस +}
50 कु�म +} 40 जऊळका }
51 जामठी }

6 मनोरा 41 मनोरा +}
20 वािशम 42 उमरी (ब.ु) +}
1 वािशम 1 वािशम +} 43 इंझोरी +}

2 पारडी टाकमोर +} 44 कुपटा +}

3 कोंडाळा झांबरे +} 45 शेंदुजर्ना +}
4 पारडी आसरा } 46 िगरोली }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

21 अमरावती 21 अमरावती
1 धारणी 1 धारणी +} 7 दय�पूर 38 दय�पूर +}

2 हरसुल } 39 िथलोरी }

3 धुलघाट +} 40 मंडल रामतीथर्
4 सावलीखेडा }

41 ख�ार
2 िचखलदरा 5 िचखलदरा

42 दारापूर
6 सेमाडोह +}
7 टेंभुरसोडा +} 43 वडनेर गंगाई +}
8 चुण� } 44 सामदा }

3 अमरावती 9 िशराळा +} 45 येवदा
10 नांदगांव पेठ +}
11 माहुली जहान +} 8 अंजनगाव 46 अंजनगाव (स.ु) +}
12 डवरगाव +} 47 सातेगांव +}
13 अमरावती +} 48 भंडारज +}
14 बडनेरा +} 49 िवहीगांव }
15 वडाळी +}
16 वलगाव +} 50 कापूसतळणी
17 नवसारी }

51 कोकड�
4 भातकुली 18 भातकुली +}

19 आसरा +} 9 चांदूर बाजार 52 चांदूर बाजार +}
20 िंनभा } 53 बेलोरा +}

54 तळेगांव मोहना +}
21 आष्टी +} 55 आसेगांव }
22 पुण� नगर }

56 िशरजगाव कसबा +}
23 खोलापूर 57 करजगांव +}

58 �ाम्हणवाडा थडी }
5 मोश� 24 मोश� +}

25 नेर िंपगळई +} 10 धामणगाव (र.े) 59 धामणगाव (र.े) +}
26 िशरखेड +} 60 द�ापूर +}
27 िरध्दपूर +} 61 भातकूली +}
28 अंबाडा +} 62 िंचचाली +}
29 िहवरखेड +} 63 तळेगाव दशासर +}
30 धामणगाव } 64 मंग�ळ दस्तगीर +}

65 अंजनिंसगी }
6 व�ड 31 व�ड +}

32 बेनोदा +} 11 अचलपूर 66 अचलपूर +}
33 लोणी +} 67 परतवाडा +}
34 पुसला +} 68 रासेगाव +}
35 शेंदुरजना घाट +} 69 असदपूर +}
36 राजूरा बाजार +} 70 प�ोट +}
37 वाठोडा } 71 परसापूर }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

22 यवतमाळ 22 यवतमाळ
1 उमरखेड 1 िबटरगाव (ब.ु) +} 5 कळंब 22 कळंब +}

2 दराटी +} 23 कोठा +}
3 ढाणकी +} 24 सावरगाव +}
4 चातारी } 25 िंपपळगाव �ई +}

26 मेटीखेडा +}
2 केळापूर 5 पांढरकवडा +} 27 जोडमोहा }

6 पहापळ +}
7 चालबड� +} 6 पुसद 28 पुसद +}
8 �ंझा +} 29 व�ड +}
9 करंजी +} 30 जांबबाजार +}

10 पाटणबोरी } 31 �ाम्हणगांव }

3 आण� 11 आण� +} 32 खंडाळा +}
12 लोणबेहळ +} 33 बेलोरा (खु.) +}
13 अंजनखेड } 34 शेंबाळिंपपरी +}

35 गौळ (खु.) }
14 जवळा +}
15 बोरगाव +} 7 दारव्हा 36 दारव्हा +}
16 सावळी } 37 बोरी (खु.) +}

38 महागाव +}
4 मारेगाव 17 मारेगाव +} 39 लाडखेड }

18 माड� +}
19 वनोजा +} 40 िचखली +}
20 कुंभा +} 41 लोही +}
21 वाटोनी } 42 मांगिकन्ही }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

23 वध� 23 वध�
1 आव� 1 आव�  +} 8 सेलू 40 सेलू +}

2 खरंगणा  +} 41 केळझर +}
3 वाठोडा } 42 िंसदी +}

43 िंहगणी +}

4 वाढोना  +} 44 झडशी }
5 रोहना  +}
6 िव�ळ  } 24 नागपूर

1 नागपूर (�ा.) 1 खापरी (रेल्वे) +}
2 कारंजा 7 कारंजा  +} 2 सोनेगांव  लोधी +}

8 ठाणेगांव } 3 गोधनी +}
4 हुडके�र +}

9 सारवाडी 5 बोरी +}
6 वाडी }

10 क�मवार (�ा.)

3 देवळी 11 देवळी  +} 2 कामठी 7 कामठी +}
12 अंदोरी  +} 8 कोराडी }
13 िगरोली  }

9 वडोदा +}
4 िंहगणघाट 14 िंहगणघाट  +} 10 िंदघोरी }

15 वाघोली  +}
16 सावली  +} 3 िंहगणा 11 िंहगणा +}
17 अ�ीपूर  +} 12 वाणा डोंगरी +}
18 िसरसगांव  } 13 कान्होलीबारा +}

14 अडेगांव +}
19 कानगांव  +} 15 गुमगाव +}
20 वडनेर  +} 16 टाकळघाट }
21 पोहना  }

4 रामटेक 17 रामटेक +}
5 समु�पूर 22 समु�पूर  +} 18 नगरधन +}

23 िगरड  } 19 मुसेवाडी +}
20 देवलापार }

24 मांडगांव  +}
25 कंढळी  +} 5 पारिशवाणी 21 पारिशवाणी
26 वायगांव (गोंड)  }

22 नवेगांवखैरी +}
27 नंदोरी  +} 23 कन्हाण +}
28 जाम  +} 24 आमडी }
29 कोरा  }

6 मौदा 25 मौदा +}
6 वध� 30 वध�  +} 26 धानला }

31 सेवा�ाम  +}
32 तळेगांव (टा.)  } 27 खात +}

28 कोंदामेंढी }
33 वायगाव  +}
34 आंजी  +} 29 िनमखेडा +}
35 वायफळ  +} 30 चाचेर }
36 सालोड (ही.)  }

7 आष्टी 37 आष्टी  +}
38 तळेगाव  +}
39 साहूर  }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

24 नागपूर 24 नागपूर
7 काटोल 31 काटोल +} 12 िभवापूर 58 िभवापूर +}

32 पारडिंसगा +} 59 कारगांव +}
33 येणवा } 60 मालेवाडा }

34 मेटपांजरा +} 61 नांद
35 िरधोरा +}
36 कोंढाळी } 13 कुही 62 कुही +}

63 राजोला +}
8 नरखेड 37 नरखेड +} 64 िततुर }

38 मोवाड }
65 वेलतूर +}

39 सावरगांव 66 मांढळ +}
67 पचखेडी }

40 िभष्णूर +}
41 जलालखेडा +} 25 भंडारा
42 मेंढला } 1 भंडारा 1 भंडारा +}

2 बेला +}
9 सावनेर 43 सावनेर +} 3 शहापूर }

44 पाटण सावंगी }
4 धारगांव +}

45 केळवद +} 5 खमारी +}
46 खापा +} 6 पहेला }
47 वडेगांव }

2 मोहाडी 7 मोहाडी +}
10 कळमे�र 48 कळमे�र 8 वरठी }

49 धापेवाडा +} 9 आंधळगांव +}
50 मोहपा +} 10 कां�ी +}
51 तेल कामठी } 11 कन्हाळगांव +}

12 करडी }
11 उमरेड 52 उमरेड +}

53 हेवती } 3 पवणी 13 पवणी +}
14 आमगांव }

54 पाचगांव
15 असगांव

55 बेला +}
56 िसस� +} 16 अ�ाळ
57 मकरधोकडा }

17 कोंढा +}
18 िंचचाळा }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

25 भंडारा 27 चं�पूर
4 साकोली 19 साकोली +} 1 िचमूर 5 िभसी +}

20 सांनगडी +} 6 जांभूळघाट +}
21 एकोडी } 7 शंकरपूर }

5 लाखनी 22 लाखनी +} 2 �म्हपूरी 8 �म्हपुरी +}
23 िंपपळगांव +} 9 चौगाण +}
24 पोहरा +} 10 अ. नवरगांव }
25 पालंदूर }

11 गांगलवाडी +}
6 लाखांदूर 26 लाखांदूर +} 12 मेंडकी }

27 िवरली (ब.ु) +}
28 बारव्हा +} 3 नागभीड 13 नागभीड +}
29 मासळ } 14 िमडाळा }

26 गोंिदया 4 राजूरा 15 राजूरा +}
1 ितरोडा 1 ितरोडा +} 16 िव�र (स्टे.) }

2 ठाणेगांव +}
3 परसवाडा } 5 कोरपना 17 गडचांदूर +}

18 कोरपना }
4 बडेगांव +}
5 मुंडीकोटा } 6 िजवती 19 िजवती +}

20 पाटण }
2 अजुर्नी  मोरगांव 6 अजुर्नी मोरगांव +}

7 बोंडगांव देवी +} 28 गडिचरोली
8 कन्हेरी } 1 कुरखेडा 1 कुरखेडा +}

2 कढोली }
9 महागांव +}

10 नवेगांव बांध } 3 पुराडा

3 सडक अजुर्नी 11 सडक अजुर्नी +} 2 कोराची 4 बडेगांव +}
12 सौंदड +} 5 कोटगुल +}
13 डव्वा } 6 म्हसेली }

4 देवरी 14 देवरी +} 3 वडासा 7 देसाईगंज +}
15 मु�ा } 8 शंकरपूर }

16 िंचचगड 4 आरमोरी 9 आरमोरी

27 चं�पूर 10 देऊळगांव
1 िचमूर 1 िचमूर +}

2 मासळ (ब.ु) +} 11 वैरागड +}
3 खडसंगी +} 12 िपसे वडधा }
4 नेरी }

अ. 

 �.

िजल्हा अ. 

 �.

तालुका अ. 

 �.

िजल्हा अ. 

 �.

तालुका

1 कोल्हापूर 1 करवीर (कोल्हा) +} 2 बुलढाणा 1 शेगाव +}
2 कागल +} 2 मोताळा }
3 हातकणंगले }

3 अमरावती 1 नांदगाव खांडे�र +}
4 गडिंहग्लज +} 2 ितवसा +}
5 भुदरगड +} 3 चांदुर रेल्वे }
6 आजरा }

7 िशरोळ +}
8 पन्हाळा +}
9 शाहूवाडी }

एकूण अिधसुिचत मंडळ  : 1394

िपक - हरभरा                                                               रबी 2016-17

तालुकास्तरीय अिधसूचना

एकूण अिधसुिचत तालुके : 14



159

अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 अहमदनगर 1 अहमदनगर
1 अहमदनगर 1 जेऊर +} 4 कजर्त 28 रािशन

2 कापूरवडी +}
3 िंचचोडी पाटील +} 29 कजर्त +}
4 िंभगार } 30 भांबोरा +}

31 िमरजगाव +}
5 वाळकी +} 32 कोंभाळी +}
6 �ई छ�ीसी } 33 मािहजळगाव   }

7 नळेगाव +} 5 जामखेड 34 जामखेड +}
8 सावेडी +} 35 अरणगाव   }
9 नागापूर }

36 खड� +}
10 चास +} 37 ना�ज +}
11 केडगाव } 38 नायगाव   }

2 पारनेर 12 पारनेर +} 6 शेवगाव 39 शेवगाव
13 भलवणी }

40 भातकुडगाव +}
14 सुपा +} 41 धोर जळगाव (शे.)   }
15 वाडेगव्हाण }

42 एरंडगाव
16 टाकळी ढोके�र +}
17 पळशी } 43 बोधेगाव +}

44 चापडगाव   }
18 वडझीरे +}
19 िनघोज } 7 पाथड� 45 पाथड� +}

46 मािनकदौंडी   }
3 �ीगोंदा 20 �ीगोंदा +}

21 पेडगाव } 47 करंजी +}
48 िमरी   }

22 मांडवगव्हाण +}
23 कोळगाव } 49 टाकळी मानुर +}

50 कोरडगाव   }
24 बेलवंडी +}
25 देव दैठण +}
26 काष्टी +}
27 िचनाळा }

�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17
िपक - करडई                                                                                 रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 अहमदनगर 2 पुणे
8 नेवासा 51 नेवासा (ख.ु) +} 3 इंदापूर 18 इंदापूर +}

52 नेवासा (ब.ु) +} 19 लोणी देवकर +}
53 सलबतपूर } 20 बावडा   }

54 घोडेगाव +} 21 सणसर +}
55 वडाळा भैरोबा +} 22 िनमगाव केतकी +}
56 सोनई +} 23 कटी +}
57 चांदा +} 24 अंथूण� +}
58 कुकाणा } 25 िभगवण   }

2 पुणे 4 दौंड 26 दौंड +}
1 िश�र 1 िश�र +} 27 देऊळगाव राजे +}

2 रांजणगाव गणपती +} 28 रावणगाव   }
3 टाकळी हाजी +}
4 मलठण +} 29 केडगाव +}
5 पाबळ } 30 वरवंड +}

31 पाटस +}
6 तळेगाव ढमढेरे +} 32 येवत +}
7 कोरेगाव भीमा +} 33 राहू   }
8 न्हावरा +}
9 वडगाव रासाई } 5 पुरंदर 34 सासवड +}

35 िभवडी +}
2 बारामती 10 बारामती +} 36 राजेवाडी   }

11 उंदवडी क.ेपी. +}
12 मालेगाव +} 37 जेजुरी +}
13 पणदरे } 38 कूंभार वळण +}

39 पिंरचे +}
14 वडगाव (िन.) +} 40 वाल्हा   }
15 सुपा +}
16 लोणी (भा.) +}
17 मोरगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

3 सोलापूर 3 सोलापूर
1 द. सोलापूर 1 मं�ूप +} 5 माढा 32 माढा

2 िंवचूर +}
3 िंनबग� +} 33 दारफळ
4 होटगी }

34 रोपळे +}
2 बाश� 5 बाश� +} 35 म्हैसगाव   }

6 खांडवी +}
7 आगलगाव +} 36 कुडूर्वाडी
8 पांगारी +}
9 पानगाव } 37 टेंभूण� +}

38 रांझणी   }
10 सुड� +}
11 वैराग +} 39 मोडिंनब
12 नारी +}
13 उपळे (दु.) +} 40 लऊळ
14 गौडगाव }

6 करमाळा 41 करमाळा
3 अक्कलकोट 15 अक्कलकोट +}

16 जेऊर } 42 केतूर

17 तडवळ +} 43 कोट�
18 करजगी +}
19 दुधनी +} 44 जेऊर +}
20 मैदग� +} 45 उमरड   }
21 वाघदरी +}
22 चपळगाव +} 46 केम
23 िकणी }

47 अजूर्ननगर +}
4 मोहोळ 24 मोहोळ +} 48 सालसे   }

25 नरखेड }
7 मंगळवेढा 49 मंगळवेढा +}

26 शेटफळ +} 50 बोराळे   }
27 पेनुर +}
28 वाघोली +} 51 आंधळगाव
29 कामती (ब.ु) +}
30 सावले�र +} 52 भोसे +}
31 टाकळी (सी.) } 53 हूलजंती +}

54 मरवडे +}
55 मारापूर   }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

4 औरंगाबाद 4 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +} 5 वैजापूर 34 वैजापूर

2 मानिंसगपूरा +}
3 उस्मानपूरा +} 35 महालगाव +}
4 कांचनवाडी +} 36 नागमठाणा   }
5 चौका +}
6 हरसुल } 37 खंडाळा +}

38 बोरसर   }
7 िच�ा-िंपपळगाव +}
8 करमाड +} 39 लाडगाव
9 लाडसांगवी +}

10 िचकलठाणा } 40 गरज

2 फुलं�ी 11 फुलं�ी +} 41 िश�र +}
12 तीरबावडा +} 42 लोणी (ख.ु)   }
13 आळंद +}
14 वडोदा बाजार } 43 लासूरगाव

3 पैठण 15 पैठण +} 6 क�ड 44 क�ड +}
16 िबडकीन } 45 चापनेर +}

46 िचखलठाणा +}
17 लोहगाव +} 47 िपशोर +}
18 ढोरकीन +} 48 नाचणवेल +}
19 बालानगर +} 49 कारंजखेड +}
20 िंपपळवाडी (िप.) } 50 िंचचोली (प.) +}

51 देवगाव   }
21 पाचोड +}
22 िवहामांडवा +} 7 खुलताबाद 52 वे�ळ
23 नांदर +}
24 अडूळ } 53 सुलतानपूर +}

54 सावंगी   }
4 गंगापूर 25 गंगापूर +}

26 भंडाळा +} 8 िस�ोड 55 िस�ोड +}
27 मांजरी } 56 िन�ोड   }

28 शेंदुरवाडा +} 57 भारडी +}
29 वाळूंज } 58 बोरगाव बाजार +}

59 अिंजठा +}
30 तुक�बाद 60 गोळेगाव   }

31 हरसुल +} 61 आमठाणा +}
32 डोणगाव +} 62 अभई   }
33 िसद. वडगाव }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

5 जालना 5 जालना
1 जालना 1 जालना (श.) +} 5 मंठा 28 मंठा

2 जालना (�ा.) }
29 तळणी +}

3 नेर +} 30 ढोकसाळ +}
4 शेताळी +} 31 पांगरी (गो.)   }
5 रामनगर +}
6 पाचन वडगाव } 6 बीड

1 बीड 1 बीड +}
7 िवरेगाव +} 2 पाली   }
8 वाघ�ळ (ज.) }

3 नळवंडी +}
2 अंबड 9 अंबड +} 4 िंपपळनेर +}

10 धनगर िंपपरी } 5 म्हाळस जवळा   }

11 जामखेड +} 6 पेडगाव +}
12 रोिहलखेड +} 7 राजूरी (न.)   }
13 गोंडी }

8 मांजरसुंबा +}
14 वडीगो�ी +} 9 िंलबा गणेश +}
15 सुकापूरी } 10 नेकनुर   }

3 घनसांगवी 16 घनसांगवी +} 11 चौसाळा
17 राणीऊचेगाव }

2 पाटोदा 12 पाटोदा +}
18 ितथर्पूरी 13 दासखेड +}

14 अमळनेर +}
19 कम. िंपपळगाव +} 15 थेरला   }
20 आंतरवली टेंभे +}
21 रांजणी +} 3 िश�रकासार 16 िश�रकासार +}
22 जांब समथर् } 17 िततरवणी +}

18 रायमोह   }
4 परतूर 23 परतूर +}

24 वाटूर } 4 आष्टी 19 आष्टी +}
20 टाकळिंसग   }

25 �ीष्टी
21 कडा

26 आष्टी +}
27 सातोना (ब.ु) } 22 धामणगाव

23 दौलावडगाव +}
24 धानोरा +}
25 िंपपळा   }

िपक - करडई                                                                                      रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

6 बीड 7 लातुर
5 गेवराई 26 गेवराई +} 1 लातुर 1 लातुर +}

27 धोंडराई } 2 बाभळगाव +}
3 हरंगुल (ब.ु) +}

28 जातेगाव +} 4 कासारखेडा   }
29 पाचेगाव +}
30 िसरसादेवी } 5 मु�ड +}

6 गाटेगाव +}
31 तलवडा +} 7 तांदुळजा +}
32 रेवकी } 8 िंचचोली (ब.ु)   }

33 उमापूर 2 रेणापूर 9 रेणापूर +}
10 पानगाव +}

34 मादळमोही +} 11 पोहरेगाव +}
35 चकलांबा } 12 कारेपूर   }

6 माजलगाव 36 माजलगाव +} 3 औसा 13 औसा +}
37 गंगामसला } 14 िकनी थोट +}

15 भादा +}
38 िक�ी आडगाव +} 16 मातोळा +}
39 तालखेड } 17 बेलकूंड   }

40 िन�ुड 18 िक�ारी +}
19 लामजना   }

41 िद�ुड
4 िनलंगा 20 िनलंगा +}

7 आंबेजोगाई 42 आंबेजोगाई +} 21 पानिंचचोली +}
43 लो. सावरगाव +} 22 अबूलगा +}
44 पाटोदा (म.) +} 23 िनटूर   }
45 घाटनांदुर }

24 कासारिसरसी +}
46 बद�पूर 25 मदनसूरी +}

26 औरादशहाजनी +}
8 परळी 47 परळी +} 27 कासार बालकूंदा   }

48 धम�पूर +}
49 िसरसाळा +} 5 िश�र अनंतपाळ 28 िश�र अनंतपाळ +}
50 नागापूर +} 29 साकोळ +}
51 िंपपळगाव गाडे } 30 िहसमाबाद   }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

7 लातुर 8 उस्मानाबाद
6 उदगीर 31 उदगीर +} 3 परंडा 16 परंडा +}

32 नानलगाव +} 17 आसू   }
33 वढोणा +}
34 नळगीर +} 18 जावळा +}
35 मोघा +} 19 अनाळा +}
36 देवरजान +} 20 सोनारी   }
37 हेर }

4 भुम 21 अंभी +}
7 जळकोट 38 जळकोट +} 22 माणके�र   }

39 घोणशी }
5 कळंब 23 कळंब +}

8 देवणी 40 देवणी +} 24 इटकूर +}
41 बोरोळ +} 25 येरमाळा +}
42 वलांडी } 26 िशराढोण +}

27 गोिंवदपूर   }
9 चाकूर 43 चाकूर +}

44 नलेगाव +} 28 मोहा
45 वडवळ +}
46 शेलगाव +} 6 उमरगा 29 उमरगा +}
47 झरी (ब.ु) } 30 डािंळब +}

31 नारंगवाडी +}
8 उस्मानाबाद 32 मुळज   }
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) +}

2 उस्मानाबाद (�ा.) +} 33 मु�म
3 बेंबळी +}
4 केशेगाव } 7 लोहारा 34 लोहारा +}

35 माकणी +}
5 पाडोळी 36 जेवळी   }

6 तेर +} 9 परभणी
7 ढोकी +} 1 परभणी 1 परभणी
8 जागजी }

2 झरी
2 तुळजापूर 9 तुळजापूर +}

10 सलगरा } 3 पेडगाव +}
4 जांब   }

11 सावरगाव +}
12 मंग�ळ +} 5 िंशगणापूर
13 इटकळ }

6 दैठणा
14 जळकोट +}
15 नळदुगर् } 7 िंपगळी
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

9 परभणी 9 परभणी
2 गंगाखेड 8 गंगाखेड +} 9 सेलू 36 वालुर +}

9 महातपूरी +} 37 कुपटा   }
10 माखणी +}
11 राणी सावरगाव } 38 िचकलठाणा (ब.ु)

3 सोनपेठ 12 सोनपेठ +} 10 िंहगोली
13 आवळगाव } 1 िंहगोली 1 िंहगोली +}

2 खंबाळा   }
4 पालम 14 पालम

3 नस�
15 चाटोरी +}
16 बनवस } 4 बासंबा +}

5 िड�स कराळे   }
5 पाथरी 17 पाथरी +}

18 बाभळगाव } 6 माळ िहवरा

19 हादगाव (ब.ु) 7 िसरसम (ब.ु)

6 मानवत 20 मानवत 2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.) +}
9 येहळेगाव   }

21 केकरजवळा
10 जवळा बाजार +}

22 कोल्हा 11 साळणा   }

7 िंजतूर 23 िंजतूर +} 3 सेनगाव 12 सेनगाव
24 सांगवी (म्हा.) }

13 गोरेगाव
25 बामणी (ब.ु)

14 आजेगाव +}
26 आडगाव (ब.ु) 15 पान कन्हेरगाव   }

27 बोरी 16 साखरा +}
17 ह�ा }

28 चारठाणा
4 कळमनूरी 18 कळमनुरी +}

8 पुण� 29 पुण� +} 19 वाकोडी +}
30 ताडकळस +} 20 नांदापूर   }
31 िलमला }

21 आ. बाळापूर +}
32 कातने�र +} 22 डोंगरकडा +}
33 चुडावा } 23 वारंगा फाटा   }

9 सेलू 34 सेलू +}
35 देऊळगाव घाट }
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

11 बुलडाणा 11 बुलडाणा
1 िचखली 1 िचखली 3 मेहकर 24 शेवगाव (दे.) +}

25 लोणी गवळी   }
2 हातणी

26 जानेफळ +}
3 एकलारा 27 नायगाव द�ापूर }

4 अमडापूर +} 28 वरवंड
5 पेठ }

4 िंसदखेड राजा 29 िंसदखेड राजा +}
6 उं�ी +} 30 िकनगाव राजा +}
7 धोडप } 31 सोनोशी   }

8 मेरा (ख.ु) +} 32 साखरखेडा
9 शेलगाव अटोळ }

33 दुसरबीड +}
10 कोलारा +} 34 मलकापूर पां�ा +}
11 चांदई } 35 शेंदुरजन   }

2 बुलडाणा 12 बुलडाणा +} 5 लोणार 36 लोणार +}
13 साखळी (ब.ु) } 37 िटटवी +}

38 िहरडव   }
14 पाडळी +}
15 देऊळघाट +} 39 सूलतानपूर +}
16 धाड } 40 िबबी +}

41 अंजनी (ख.ु)   }
17 म्हसला +}
18 रायपूर } 12 अकोला

1 अकोला 1 अकोला +}
3 मेहकर 19 मेहकर 2 घुसर +}

3 दिहहांडा +}
20 िहवरा आ�म +} 4 कापशी +}
21 देऊळगाव माळी } 5 उगवा +}

6 आगर   }
22 डोणगाव

7 बोरगाव मंजू +}
23 अंजनी (ब.ु) 8 िशवणी +}

9 पळशी (ब.ु) +}
10 सांगळूद +}
11 कुरणखेड   }

िपक - करडई                                                                  रबी 2016-17



168

अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

13 वािशम 13 वािशम
1 वािशम 1 वािशम 2 िरसोड 15 िरठद

2 पाड� टाकमोर +} 16 गोवधर्न +}
3 कोंडाळा झामरे +} 17 केनवड   }
4 पाड� आसरा }

3 मालेगाव 18 मालेगाव +}
5 अनिंसग +} 19 करंजी +}
6 वारला +} 20 मुंगळा +}
7 नागठाणा +} 21 चांडस +}
8 केकत उमरा +} 22 मेडसी   }
9 राजगाव }

23 िकन्ही राजा +}
2 िरसोड 10 िरसोड +} 24 जऊळका   }

11 कवठा (ख.ु) +}
12 भरजहांिगर +} 25 िशरपूर
13 मोप +}
14 वाकद }

अ. 

 �.

िजल्हा अ. 

 �.

तालुका अ. 

 �.

िजल्हा अ. 

 �.

तालुका

1 सातारा 1 खटाव (वडुज) +} 2 नांदेड 1 िबलोली +}
2 फलटण } 2 धम�बाद +}

3 नायगाव +}
4 मुखेड +}
5 देगलूर }

एकूण अिधसुिचत मंडळ  : 518
एकूण अिधसुिचत तालुके : 7

              तालुकास्तरीय अिधसूचना
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 अहमदनगर 3 बीड
1 जामखेड 1 जामखेड +} 2 माजलगांव 5 माजलगाव +}

2 अरणगांव } 6 गगामसला +}
7 िक�ी आडगाव +}

3 खड� +} 8 तालखेड }
4 ना�ज +}
5 नायगांव } 9 िन�ुड +}

10 िद�ुड }

2 सोलापूर
1 द. सोलापूर 1 मं�ूप +} 4 लातूर

2 िंवचूर +} 1 लातूर 1 लातूर +}
3 िंनबग� +} 2 बाभळगाव +}
4 होटगी } 3 हरगुल  (ब.ु) +}

4 कासारखेडा +}
2 बाश� 5 बाश� +} 5 मु�ड +}

6 खांडवी +} 6 गातेगांव +}
7 आगलगांव +} 7 तांदुळजा +}
8 पांगरी } 8 िंचचोली (ब.ु) }

9 पानगांव +} 2 रेणापूर 9 रेणापूर +}
10 सुड� +} 10 पानगांव +}
11 वैराग } 11 पोहरेगांव +}

12 कारेपूर }
3 अक्कलकोट 12 अक्कलकोट +}

13 जेऊर +} 3 औसा 13 औसा +}
14 तडवळ +} 14 िकनी - थोट +}
15 करजगी } 15 भाडा +}

16 मातोळा +}
16 दुधनी +} 17 बेलकुंड +}
17 मैंदग� } 18 िक�ारी +}

19 लामजना }
18 वागदरी +}
19 चपळगाव +} 4 अहमदपूर 20 अहमदपूर +}
20 िकणी } 21 खंडाळी +}

22 िकनगांव +}
4 माढा 21 माढा +} 23 अंधोरी +}

22 दारफळ } 24 िश�रताजबंद +}
25 हडोळती }

3 बीड
1 आष्टी 1 आष्टी +}

2 टाकळिंसग +}
3 कडा +}
4 धामणगाव }

�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

4 लातूर 5 उस्मानाबाद
5 िनलंगा 26 िनलंगा +} 1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (शहर) +}

27 पानिंचचोली +} 2 उस्मानाबाद(�ा.) }
28 अबुलगा +}
29 िनटूर +} 2 तुळजापूर 3 तुळजापूर +}
30 कासार िसरसी +} 4 सलगरा +}
31 मदनसुरी +} 5 सावरगांव }
32 औराद शहाजनी +}
33 कासार बालकुंदा } 6 मंग�ळ +}

7 इटकळ +}
6 िश�र अनंतपाळ 34 िश�र अनंतपाळ +} 8 जळकोट +}

35 साकोळ +} 9 नळदुगर् }
36 िहसामाबाद }

3 परांडा 10 परडा +}
7 उदगीर 37 उदगीर +} 11 आसू +}

38 नानलगांव +} 12 जावळा +}
39 वाढवणा (ब.ु) +} 13 अनाळा +}
40 नळगीर +} 14 सोनारी }
41 मोघा +}
42 देवजर्न +} 4 भूम 15 अभी +}
43 हेर } 16 माणके�र }

8 जळकोट 44 जळकोट +} 5 कळंब 17 कळब +}
45 घोणशी } 18 इटकूर +}

19 येरमाळा +}
9 देवनी 46 देवनी +} 20 िशराढोण +}

47 बेारोळ +} 21 गोिंवदपूर +}
48 वलांडी } 22 मोहा }

10 चाकूर 49 चाकूर +} 6 उमरगा 23 उमरगा +}
50 नळेगाव +} 24 डाळींब +}
51 वडवळ +} 25 नारगवाडी +}
52 शेळगाव +} 26 मुळज +}
53 झरी (ब.ु) } 27 मु�म }

7 लोहारा 28 लोहारा +}
29 माकणी +}
30 जेवळी }

अ. 

 �.

िजल्हा अ.

 �.

तालुका

1 नांदेड 1 मुखेड +}
2 भोकर }

तालुकास्तरीय अिधसूचना

एकूण अिधसुिचत मडळ : 120 एकूण अिधसुिचत तालुके : 2
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

मंडळ

1 रायगड 2 िंसधुदुगर्

1 कजर्त 1 कजर्त +} 1 मालवण 1 मालवण +}

2 नेरळ  } 2 अंबेरी +}

3 पेनदूर +}

3 कडाव +} 4 अचारे  }

4 कशेळे +}

5 कळंब  } 5 मसूरे +}

6 �ावण +}

2 खालापूर 6 खेापोली +} 7 पोईप  }

7 वावोशी +}

8 चौक  } 2 सावंतवाडी 8 सावंतवाडी +}

9 अजगांव  }

3 माणगांव 9 माणगांव +}

10 इंदापूर +} 10 अंबोली +}

11 गोरेगांव +} 11 बांदा +}

12 लोणेरे +} 12 मधुरा  }

13 िनजामपूर  }

3 डोडामागर् 13 भेडशी +}

4 रोहा 14 रोहा 14 तालकट  }

15 कोलाड

16 नागोठणे 4 वेंगुल� 15 वेंगुल� +}

16 िसरोडा +}

17 म्हापन +}

18 वेटोरे  }

अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

तालुका अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

तालुका

1 ठाणे 1 मुरबाड +} 5 गोंिदया 1 गोिंदया +}

2 शहापूर } 2 ितरोडा +}

3 आमगांव +}

2 पालघर 1 डहाणू +} 4 गोरेगाव }

2 पालघर +}

3 िव�मगड } 5 सालेकसा +}

6 देवरी +}

3 रत्नािगरी 1 संगमे�र +} 7 मोरगांव अजुर्नी +}

2 राजापूर +} 8 सडक अजुर्नी }

3 खेड }

6 चं�पूर 1 चं�पूर +}

4 भंडारा 1 मोहाडी +} 2 मुल +}

2 तुमसर +} 3 �म्हपुरी +}

3 साकोली } 4 िंसदेवाही }

4 पवनी +} 7 गडिचरोली 1 कु रखेडा +}

5 लाखांदूर } 2 आरमोरी }

3 िसरोंचा

िपक - उन्हाळी भात                                                                                 रबी 2016-17

िपक - उन्हाळी भात                                                                                रबी 2016-17
�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17

एकूण अिधसुिचत मंडळ  : 34

तालुकास्तरीय अिधसूचना

एकूण अिधसुिचत तालुके : 28
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अ. 

 �.
िजल्हा/तालुका

अ. 

 �.
मंडळ

अ. 

 �.
िजल्हा/तालुका

अ. 

 �.
मंडळ

1 धुळे 2 सोलापूर
1 धुळे 1 कुसंबा +} 3 पंढरपूर 20 पटकुरोली

2 नेर (म.) +}
3 सोनिगर +} 21 तुंगत +}
4 नगांव (ब.ु) } 22 कासेगांव +}

23 पंढरपूर +}
5 लामकानी +} 24 भंडीशेगाव }
6 फागणे +}
7 िश�ड +} 4 माळिशरस 25 माळिशरस +}
8 बोरकुंड +} 26 इस्लामपूर +}
9 आव� +} 27 वेळापूर +}

10 मुकटी } 28 िपलीव }

2 सोलापूर 29 अकलूज +}
1 माढा 1 माढा +} 30 लवंग }

2 दारफळ +}
3 लऊळ +} 31 नातेपुते +}
4 कुडूर्वाडी } 32 सदािशवनगर +}

33 महाळुंग +}
5 रोपळे +} 34 दहीगांव }
6 म्हैसगांव +}
7 टेभुण� +} 3 परभणी
8 रांझणी +} 1 गंगाखेड 1 गंगाखेड +}
9 मोडिंलब } 2 महातपुरी }

2 करमाळा 10 करमाळा +} 3 माखणी
11 केतूर +}
12 कोट� } 4 राणी सावरगांव

13 जेऊर +} 2 सोनपेठ 5 सोनपेठ +}
14 उमरड +} 6 आवलगांव }
15 केम }

4 िंहगोली
1 बसमत 1 बसमत +}

3 पंढरपूर 16 पूळूज +} 2 अंबा +}
17 चळे +} 3 हयातनगर +}
18 करकंब +} 4 िगरगांव +}
19 भालवणी } 5 ह�ा }

6 टेंभुण� +}
7 कु�ंदा }

िपक - उन्हाळी भुईमूग                                                            रबी 2016-17
�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त मंडळ /तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17
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अ. 

 �.
िजल्हा

अ. 

 �.
तालुका

अ. 

 �.
िजल्हा

अ. 

 �.
तालुका

1 ठाणे 1 मुरबाड +} 6 नािशक 9 नािशक +}
2 शहापूर } 10 �यंबके�र +}

11 िंदडोरी +}
2 पालघर 1 वाडा +} 12 इगतपुरी +}

2 डहाणू +} 13 िस�र }
3 पालघर +}
4 िव�मगड } 7 धुळे 1 सा�ी +}

2 िशरपूर +}
3 रायगड 1 महाड +} 3 िंशदखेडा }

2 माणगांव }
8 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}

4 रत्नािगरी 1 िचपळूण +} 2 नवापूर +}
2 खेड +} 3 शहादा +}
3 संगमे�र } 4 तळोदा }

4 रत्नािगरी +} 9 जळगांव 1 जळगांव +}
5 राजापूर +} 2 भुसावळ +}
6 लांजा } 3 बोदवड +}

4 मुक्ताईनगर +}
5 िंसधुदूगर् 1 देवगड +} 5 एरंडोल +}

2 मालवण +} 6 धरणगांव +}
3 कणकवली +} 7 जामनेर }
4 वैभववाडी }

8 यावल +}
5 सावंतवाडी +} 9 रावेर +}
6 दोडामागर् +} 10 अमळनेर +}
7 वेंगुल� +} 11 चोपडा }
8 कुडाळ }

12 पारोळा +}
6 नािशक 1 मालेगांव +} 13 चाळीसगांव }

2 बागलाण +}
3 कळवण +} 14 पाचोरा +}
4 देवळा } 15 भडगांव }

5 नांदगांव +}
6 िनफाड +}
7 येवला +}
8 चांदवड }

तालुकास्तरीय अिधसूचना

िपक - उन्हाळी भुईमूग                                                           रबी 2016-17
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अ. 

 �.
िजल्हा

अ. 

 �.
तालुका

अ. 

 �.
िजल्हा

अ. 

 �.
तालुका

10 अहमदनगर 1 नगर +} 12 सोलापूर 1 द. सोलापूर +}
2 पारनेर +} 2 अक्कलकोट +}
3 राहुरी +} 3 मोहोळ }
4 �ीरामपूर }

4 बाश�
5 �ीगोंदा +}
6 कजर्त +} 5 सांगोला +}
7 जामखेड } 6 मंगळवेढा }

8 शेवगांव +} 13 सातारा 1 सातारा +}
9 पाथड� +} 2 पाटण +}

10 नेवासा } 3 कराड +}
4 वाई }

11 संगमनेर +}
12 अकोला +} 5 खटाव (वडूज) +}
13 कोपरगांव +} 6 माण (दहीवडी) +}
14 राहाता } 7 फलटण +}

8 खंडाळा }
11 पुणे 1 हवेली +}

2 खेड +} 14 सांगली 1 िमरज +}
3 आंबेगांव +} 2 जत +}
4 िश�र } 3 खानापूर (िवटा) +}

4 वाळवा (इस्लामपूर) +}
5 भोर +} 5 तासगांव +}
6 पुरंदर } 6 पलूस +}

7 कवठेमहांकाळ }
7 बारामती +}
8 इंदापूर +}
9 दौंड }

िपक - उन्हाळी भुईमूग                                                         रबी 2016-17
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अ. 

 �.
िजल्हा

अ. 

 �.
तालुका

अ. 

 �.
िजल्हा

अ. 

 �.
तालुका

15 कोल्हापूर 1 पन्हाळा +} 19 परभणी 1 परभणी +}
2 बावडा +} 2 पाथरी +}
3 करवीर (कोल्हापूर) } 3 िंजतूर +}

4 पुण� }
4 राधानगरी +}
5 कागल +} 20 िंहगोली 1 िंहगोली +}
6 भुदरगड } 2 औंढा (ना.) +}

3 सेनगांव +}
16 जालना 1 अंबड +} 4 कळमनुरी }

2 परतूर +}
3 घनसांगवी } 21 अकोला 1 अकोट +}

2 पातूर +}
17 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद +} 3 बाश� -टाकळी +}

2 कळंब } 4 अकोला +}
5 तेल्हारा }

3 तुळजापूर +}
4 उमरगा } 22 वािशम 1 वािशम +}

2 िरसोड +}
18 नांदेड 1 मुखेड +} 3 मालेगांव +}

2 देगलूर } 4 मंग�ळपीर +}
5 मानोरा }

3 िबलोली +}
4 धम�बाद +} 23 अमरावती 1 ितवसा +}
5 नायगांव } 2 अंजनगांव (स.ु) +}

3 अचलपूर }
6 कंधार +}
7 लोहा } 24 यवतमाळ 1 यवतमाळ +}

2 घाटंजी }
8 नांदेड +}
9 अध�पूर +} 3 पुसद +}

10 मुदखेड +} 4 उमरखेड +}
11 हदगांव +} 5 महागाव }
12 िहमायतनगर +}
13 भेाकर +}
14 उमरी }

एकूण अिधसुिचत तालुके : 154

एकूण अिधसुिचत मंडळ  : 57

िपक - उन्हाळी भुईमूग                                                           रबी 2016-17
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

तालुका अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

तालुका

1 नािशक 1 मालेगांव  +} 4 अहमदनगर 1 नगर

2 नांदगांव   }

2 पारनेर

3 बागलाण

3 �ीगोंदा  +}

4 कळवण  +} 4 कजर्त  +}

5 देवळा   } 5 जामखेड   }

6 नािशक  +} 6 शेवगांव  +}

7 �यंबके�र   } 7 पाथड�  +}

8 नेवासा   }

8 िंदडोरी

9 राहुरी

9 िनफाड

10 संगमनेर  +}

10 िस�र 11 अकोले   }

11 येवला 12 कोपरगांव  +}

13 �ीरामपूर  +}

12 चांदवड 14 राहाता   }

2 धुळे 1 धुळे 5 पुणे 1 हवेली

2 सा�ी 2 जु�र

3 िशरपूर  +} 3 खेड  +}

4 िंशदखेडा   } 4 आंबेगांव   }

3 जळगाव 1 जळगांव  +} 5 िश�र

2 भुसावळ  +}

3 बोदवड   } 6 बारामती  +}

7 इंदापूर   }

4 अंमळनेर  +}

5 चोपडा   } 8 दौंड

6 एरंडोल  +} 9 पुरंदर

7 धरणगांव  +}

8 पारोळा  +}

9 चाळीसगांव   }

िपक - रबी कांदा                                                                              रबी 2016-17

�धानमं�ी पीक िवमा योजनेअंतगर्त तालुका अिधसूचना , रबी हंगाम 2016-17
तालुकास्तरीय अिधसूचना
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अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

तालुका अ. 

 �.

िजल्हा/तालुका अ. 

 �.

तालुका

6 सोलापूर 1 उ. सोलापूर  +} 10 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद  +}
2 द. सोलापूर  +} 2 तुळजापूर  +}
3 अक्कलकोट   } 3 उमरगा  +}

4 लोहारा   }
4 बाश�  +}
5 मोहोळ  +} 5 परंडा  +}
6 माढा  +} 6 भुम  +}
7 करमाळा   } 7 वाशी  +}

8 कळंब   }
8 पंढरपूर  +}
9 माळिशरस  +} 11 अकोला 1 बाळापूर  +}

10 मंगळवेढा   } 2 पातूर  +}
3 मु�तजापूर  +}

7 सातारा 1 कोरेगांव 4 अकोला  +}
5 अकोट  +}

2 खटाव  +} 6 तेल्हारा   }
3 माण   }

12 अमरावती 1 अमरावती  +}
4 फलटण 2 चांदूर रेल्वे  +}

3 ितवसा  +}
5 खंडाळा 4 मोश�  +}

5 व�ड  +}
8 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद  +} 6 अंजनगांव (स.ु)  +}

2 पैठण  +} 7 अचलपूर  +}
3 गंगापूर  +} 8 चांदूर बाजार  +}
4 वैजापूर   } 9 धामणगांव रेल्वे   }

9 बीड 1 पाटोदा  +} 13 बुलढाणा 1 बुलढाणा  +}
2 माजलगांव  +} 2 मोताळा  +}
3 अंबेजोगाई  +} 3 खामगाव  +}
4 गेवराई   } 4 शेगाव  +}

5 जळगाव जामोद  +}

6 मेहकर  +}
7 िंसदखेड राजा  }

िपक - रबी कांदा                                                          रबी 2016-17

एकूण अिधसुिचत तालुके : 101
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